
Quizy, gry: 

 

• KAHOOT  (https://kahoot.com)- jest opartą na grach platformą 

edukacyjną, wykorzystywaną jako technologia edukacyjna w szkołach i innych 

instytucjach edukacyjnych. Jego gry edukacyjne "Kahoots" to quizy 

wielokrotnego wyboru, które umożliwiają generowanie użytkowników i są 

dostępne za pośrednictwem przeglądarki internetowej. 

 

• QUIZZES (https://quizizz.com/admin) – platforma edukacyjna 

bardzo podobna do kahhot 

 

• PLICKERS (https://get.plickers.com) - to aplikacja, dzięki której 
możemy przeprowadzić szybką sondę w klasie lub mały test. Sprawdzi się 

we wszystkich sytuacjach, w których używamy metodników znanych z 

oceniania kształtującego. Nie oczekujmy od niej zbyt wiele, gdyż posiada 

jedynie najprostsze funkcje. Ma jednak jedną ogromną zaletę, do jej 

wykorzystania nasi uczniowie nie potrzebują żadnych urządzeń 

elektronicznych. Wystarczy smartfon lub tablet z dostępem do internetu 

dla nauczyciela i wydrukowane specjalne kody kreskowe dla uczniów. 

 

Organizacja pracy: 
 

• PADLET (https://pl.padlet.com) - jest wirtualną tablicą. Możemy 

na niej umieszczać wiadomości dla kolegów i uczniów. To proste w obsłudze 

narzędzie może także służyć jako obszar roboczy do współpracy uczniów i 

nauczycieli, gromadzenia zbiorów, prostych konkursów, wspólnych opowieści, 

otrzymywania informacji zwrotnej, czy składania życzeń. Zastosowań może 

być bardzo dużo. Na tablicy można umieszczać tekst, zdjęcia oraz linki. 

Wiadomości dodajemy poprzez dwukrotne kliknięcie w puste miejsce na 

ścianie i uzupełnienie go swoja treścią. 
 

• SYMBALLO (http://www.symbaloo.com) – to aplikacja oparta na 
chmurze , która pozwala użytkownikom organizować i kategoryzować łącza 

internetowe w postaci przycisków. Symbaloo działa z poziomu przeglądarki 

internetowej i może być skonfigurowany jako strona domowa, umożliwiając 

użytkownikom tworzenie spersonalizowanego pulpitu wirtualnego dostępnego 

z dowolnego urządzenia z połączeniem internetowym. 

 

Kreatywność: 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Game_based_learning
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_browser
https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud-based
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet


• ANIMOTO (http://animoto.com) - zmienia zdjęcia i filmy wideo w 

profesjonalne pokazy slajdów i wideo w kilka minut. Szybkie, darmowe i 

wyjątkowo proste. Możemy połączyć nasze zdjęcia z muzyką, tworząc w 

ten sposób bardzo ciekawie wyglądającą prezentację. Głównymi zaletami 

programu jest to, że potrafi on dobrać dynamikę animacji do typu muzyki 

jaką dobraliśmy do naszego projektu, same animacje tworzone są 

automatycznie. 

 

• POWTOON (http://www.powtoon.com) - Program PowToon 

umożliwia tworzenie prezentacji w formie animowanych filmów 

przypominających kreskówki. Jest to prosty kreator, z którym każdy poradzi 

sobie bez większego problemu doskonale się przy tym bawiąc. 

 

• WORDITOUT (http://worditout.com) - Twórz imponujące chmury 

słów z dowolnego tekstu! Czym jest chmura słowa? Chmury słów pokazują nie 

tylko słowa w tekście, ale także wyświetlają częstotliwość słów, pokazując 

często używane słowa w większej czcionce. Nie wymaga logowania ani 

rejestracji. Kliknij "Utwórz chmurę słów", wpisz lub wklej tekst, a następnie 

kliknij "wypisz słowo". Zobacz swoją chmurę słów, przeciągnij strzałki po bokach 

ekranu, aby powiększyć lub pomniejszyć, i zmień kolory i szczegóły słowa cloud 

w przestrzeni poniżej. Kliknij "Zapisz", aby zapisać jako publiczny lub prywatny 

(do zapisania wymagany jest adres e-mail). 

 

• BEFUNKY (https://www.befunky.com) - Wszystko, co chcesz 

zrobić ze swoim zdjęciem, możesz zrobić dzięki BeFunky Photo Editor! Dzięki 

wszystkim efektom fotograficznym, które uwielbiasz i których nie znajdziesz 

nigdzie indziej, BeFunky Photo Editor to najbardziej funkcjonalna aplikacja do 

edycji zdjęć na świecie! BeFunky Photo Editor jest wyposażony w wydajne 

narzędzia do edycji zdjęć, niesamowity ekspres do kolażu, mnóstwo czcionek 

(więcej ton teraz, ponieważ masz dostęp do wszystkich czcionek w swoim 

urządzeniu!), Fantastyczne ramki do zdjęć, nakładki i mnóstwo wspaniałych 

gadżetów i naklejek . 
 

• PREZI (https://prezi.com) – oprogramowanie tworzenia i 

przedstawiania prezentacji na tzw. wirtualnym płótnie, wykorzystujące 

platformę Adobe Flash i Adobe AIR. Prezi wykorzystuje pośrednictwo 

zoom(ZUI), który umożliwia użytkownikom powiększanie i pomniejszanie ich 

prezentacji oraz na wyświetlanie i poruszanie się pomiędzy poszczególnymi jego 

elementami po osiach w przestrzeni umownie oznaczanej jako 2.5D. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Adobe_AIR
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zooming_User_Interface&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zooming_User_Interface&action=edit&redlink=1

