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czyli technologia  
na lekcji języka 
niemieckiego 

Prawdopodobnie żadne inne społeczne zja-
wisko nie zmienia tak silnie procesu uczenia 
i uczenia się jak wszechobecna cyfryzacja. 
Dzieci i młodzież dorastają wśród tabletów, 
smartfonów, e-booków, gier komputerowych, 

smartwatchów. Nowoczesne technologie komunika-
cyjne na zawsze zmieniły ich rzeczywistość. Wielu nie 
wyobraża sobie życia bez internetu, bez Facebooka, 
Instagrama czy Twittera. Nasi uczniowie to „cyfrowi 
tubylcy” – łatwiej niż tekst odczytują przekaz graficzny, 
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hipertekst, obraz w komputerze. Ponadto, wykonują 
najczęściej kilka czynności jednocześnie: wysyłają 
SMS, słuchają muzyki, oglądają film i szukają infor-
macji w internecie. A w jaki sposób uczą się? Nie szu-
kają informacji w drukowanym podręczniku. Włączają 

komputer lub sięgają po komórkę. Edukacja zyskała na 
rozwoju nowych technologii. Nauka języków obcych 
to już nie tylko „nudne” podręczniki. Dziś nauczanie 
języka i uczenie się go wygląda zupełnie inaczej. Ma 
wzbudzać zainteresowanie i sprawiać radość. 

Jak skuteczne mogą okazać się narzędzia technologiczne 
rozsądnie wykorzystane na lekcji? 

W dobie internetu nie można wyeliminować technologii. 
Za to warto się z nią zapoznać, zaprzyjaźnić i wykorzy-
stać na lekcji. Nowoczesne technologie dają niesamowite 
możliwości indywidualizacji pracy na lekcji – także na lek-
cji języka niemieckiego. Uczniowie zyskują niezależność 
przestrzenną i czasową, uczą się współdecydowania za 
własny proces edukacyjny, rozwijają autonomię. 

Technologie nie tylko urozmaicają i ożywiają lekcję, lecz 
także pozwalają zdobyć informacje, dotrzeć do materia-
łów autentycznych oraz rozwinąć kompetencje komu-
nikacyjne. 

Ktoś mógłby powiedzieć: młodzi mają dość mediów na 
co dzień, więc warto, by uczyli się „normalnie” – z pod-
ręcznikiem, ćwiczeniówką i wykonując „tradycyjną” pracę 
domową. Cyfrowe narzędzia powinny jednak lekcję wzbo-
gacić, „uelastycznić” oraz wspierać indywidualizm ucznia. 
Uczniowie powinni jednak nabyć umiejętność posługiwa-
nia się tymi narzędziami w sposób świadomy. To uczeń 
powinien panować nad technologią, a nie dać się przez 
technologię opanować. Jak przekonać nauczycieli do 
efektywnej pracy przy wykorzystaniu technologii? Czy 
nie jest wystarczającym argumentem fakt, że należy wyjść 
naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rozszerzyć wachlarz 
metod pracy, wychodząc poza książkę? Jeżeli tego nie 
zrobimy, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że nasze 
działania nie spotkają się z zainteresowaniem uczniów. 
Jaką korzyść powinni dostrzec nauczyciele? 

Internet pozwala na dostosowanie ćwiczeń, lekcji i prac 
domowych do indywidualnych potrzeb i możliwości 
uczniów. Dodatkowo możliwa jest osobista ocena każ-
dego ucznia – jego mocnych i tych słabszych stron. 

Ale przede wszystkim chodzi o autonomię ucznia – to on 
właśnie z pasywnego odbiorcy transferu wiedzy powi-
nien stać się kreatorem treści. Powinien być gotowy do 
tego, by współtworzyć materiały edukacyjne (oczywiście 
pod kontrolą nauczyciela). Nauczyciel staje się dla ucznia 
towarzyszem nauki, trenerem i partnerem. To pomaga 
stworzyć sprzyjający nauce dialog i odpowiednie rela-
cje. Pomaga uczniowi wykorzystywać jego autentyczne 
zainteresowania. 

Drogi Nauczycielu, w tym artykule pomogę Ci dobrać 
odpowiednie narzędzia, które urozmaicą Twoją lekcję 
i będą wspierać ucznia w nauce języka niemieckiego. 

Podzielę te informacje na dwa moduły: 

   tworzenie materiałów dla ucznia, 

   tworzenie materiałów przez ucznia.

Treściwie – AngAżująco – KreATywnie

 T-A-K
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 TWORZENIE MATERIAŁÓW DLA UCZNIA

W internecie jest wiele „gotowców”, jednak czy zawsze będą odpowiednie dla naszego ucznia? Materiały opraco-
wane przez wydawnictwa są dla nas wielkim wsparciem. To fakt. Korzystając z nich, zakładamy jednak, że pracu-
jemy z podręcznikiem od A do Z. Czy rzeczywiście tak jest? Czy faktycznie przy tak okrojonych godzinach jeste-
śmy w stanie przerobić podręcznik strona po stronie? Nie namawiam do tego, by z takich pomocy rezygnować. 
W żadnym wypadku. Zachęcam raczej do tworzenia własnych materiałów. Gotowy materiał nigdy nie będzie ide-
alnie dopasowany do docelowego odbiorcy. Każdy uczeń i każda grupa ma przecież swoje potrzeby i oczekiwania. 
Warto znać narzędzia, które usprawnią naszą pracę oraz pozwolą na modyfikację w każdej chwili przygotowywa-
nych przez nas materiałów. 

LEARNING APPS

Platforma jest darmowa, co jest jej wielką zaletą, choć niejedyną. Graficznie 
wygląda nieco archaicznie, ale niech to nie będzie dla Was kryterium oceny 
tego narzędzia. Jest bardzo prosta w obsłudze, a każda z kategorii gier 
poprzedzona przykładami. Można więc porównać, jak daną grę wykonali 
inni. Aktualnie możliwe jest tworzenie gier w następujących kategoriach:

	Wybór: test jednokrotnego wyboru, milionerzy, wykreślanka;

	Przyporządkowywanie: puzzle, tabele, memory, mapy, „odsłoń obrazek”;

	Sekwencja: ustalenie kolejności, oś czasu;

	Pisanie: wisielec, krzyżówka, quiz, tekst z lukami;

Narzędzia: plansza, sondaż, czat, notatnik, kalendarz.

Gry można zapisać w „moje aplikacje” (konieczne jest zalogowanie). Powstaje wtedy 
zbiór własnych materiałów, które zachowujemy jako prywatne lub udostępniamy. Istnieje 
też opcja zapisania w tej kategorii aplikacji, które znajdziemy na platformie i które mogą 
nam się przydać. Jeżeli chcemy zaprowadzić porządek, tworzymy klasy tematyczne 
i tam podpinamy wykonane gry. Gry zawsze można zmodyfikować, pobrać jako kod QR i podlinkować. W takiej 
formie zawsze łatwo je udostępnić naszemu uczniowi. Zaletą jest również fakt, że sam uczeń może tworzyć 
interaktywne gry i tym sposobem angażuje się w naukę niemieckiego. Warto wspomnieć, że wielką wartość 
stanowią materiały z wykorzystaniem nagrań i filmików. I jeszcze jedna dobra informacja: gry wspaniale nadają 
się do wykorzystania na tablicy interaktywnej. 

Gramy i testujemy:
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KAHOOT!

Działanie tego narzędzia polega na wykorzy-
staniu podczas zajęć urządzeń mobilnych, któ-
rymi zwykle dysponują uczniowie (smartfonów, 
tabletów). Kahoot! działa na każdym urządzeniu 
z przeglądarką internetową. Dodatkowo osoby, 
które korzystają w smartfonach z oprogramowa-
nia Android, mogą ściągnąć w Sklepie Google 
darmową aplikację Kahoot! na telefon. Aby móc 
tworzyć i udostępniać quizy, należy się najpierw 
zarejestrować. 

Utworzenie konta na stro-
nie Kahoot! umożliwia 
nam od razu tworzenie 
gry – wystarczy kliknąć 
w wybraną ikonkę.

Na lekcji można wykorzy-
stać urządzenia mobilne 
uczniów (BYOD). Układa-
jąc pytania, można wstawiać zdjęcia lub fragmenty 
filmów z YT. 

Przy kreowaniu pytań lub ich edycji należy przede 
wszystkim sformułować treść pytania (do 95 zna-
ków). Quiz może opierać się na wyborze jedno-
krotnym lub wielokrotnym, zaś liczba wszystkich 
odpowiedzi nie może być większa od czterech. 
Aby zaznaczyć, która z odpowiedzi ma być wła-
ściwa, należy kliknąć w znajdujące się pod nią 
czerwone pole „Incorrect”, 
które zostanie w ten spo-
sób odznaczone na zielone 
„Correct”. Warto pamiętać 
o ustawieniu limitu czaso-
wego, jaki przewidujemy 
na udzielenie odpowiedzi 
(5–120 sekund). Twórca 
quizu może ściągnąć jego 
wyniki jako plik xls. Zestawienie wyświetli się w for-
mie tabeli, w której można zobaczyć m.in. liczbę 
prawidłowych odpowiedzi oraz czas, jaki potrze-
bowali poszczególni uczniowie, by odpowiedzieć 
na pytanie. 

Pod kodem QR znajduje się dokładna instrukcja, 
jak pracować z platformą i tworzyć quizy.

QUIZIZZ

Darmowa platforma umożli-
wiająca tworzenie i przepro-
wadzanie quizów. Do zabawy 
wykorzystuje się podobnie jak 
w Kahoot! urządzenia mobilne. 
Prosta obsługa, ciekawy inter-
fejs, motywujące grafiki spra-
wiają, że quizy wywołują pozy-
tywne reakcje i mnóstwo emocji.

Tworzymy tu własne quizy lub korzystamy z innych, 
dostępnych publicznie i stworzonych przez innych 
użytkowników. Jednak tym, co wyróżnia Quizizz, jest 
możliwość dodawania memów jako reakcji na odpo-
wiedzi oraz zadawania „prac domowych” o określo-
nym terminie ważności. Można tworzyć quizy z mak-
symalnie pięcioma odpowiedziami, jednokrotnego lub 
wielokrotnego wyboru. 

W porównaniu do Kahoot! Quizizz oferuje znacznie bar-
dziej rozbudowane opcje szkolne: integrację z Google 
Classroom i Edmodo, a nawet wysyłanie wyników 
mailem (np. na życzenie rodzica). Aplikacja nie wymaga 
pokazywania pytań na ekranie rzutnika. Co jest dużą 
zaletą. Uczniowie pracują w swoim tempie. Układając 
test, można ustawić przemieszanie kolejności pytań 
i odpowiedzi, zatem podglądanie odpowiedzi u kolegi 
nie wchodzi w grę. 

Dla mnie bezcenna jest opcja pobierania wyników 
i analizowania pojawiających się trudności. Przyznam 
szczerze, że Quizizz jest dla mnie świetną alternatywą 
dla typowej kartkówki: w raportach widnieje od razu 
procentowy wynik, który mogę wydrukować i mieć 
do wglądu. 

Uczniowie cenią sobie także opcję „pracy domowej” 
i chętnie wykonują zadania (jako nauczyciel mam moż-
liwość podglądu, w jakim stopniu wykonali udostęp-
nione im zadanie). 
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QUIZLET

Quizlet to bezpłatne narzędzie do nauki słownictwa na sześć różnych sposobów. Jest to internetowa platforma 
nie tylko dla nauczycieli, ale też dla uczniów. Do korzystania z zasobów platformy nie jest potrzebne żadne konto 
czy rejestracja. Aby rozpocząć naukę, wystarczy znać link, pod którym ktoś umieszcza materiały.

Ogólnie istnieje osiem rodzajów ćwiczeń: sześć typowo szkolnych (ucz się, fiszki, tryb pisania, ćwiczenie pisowni, 
test i dopasowania) oraz dwie gry (grawitacja i live). 

	Fiszki to znana forma, ale tu w wersji „podkręconej” dzięki wymowie elektronicznej. Widzimy więc karteczkę 
z wyrazem, a po najechaniu na jej dolny, prawy róg karteczka się odwróci, ukazując tłumaczenie wyrazu. 

	Ucz się to ćwiczenie polegające na podaniu tłumaczenia wyświetlonego wyrazu. 

	Tryb pisania to świetna opcja dla uczniów dysfunkcyjnych. Ćwiczenie polega na poprawnym zapisaniu 
wyświetlonego słowa. Jeżeli zostanie ustawiony język, wtedy pojawią się oczywiście opcje typowych liter 
(w niemieckim: ä, ö, ü oraz ß). 

	Ćwiczenie pisowni tu uczeń wpisuje usłyszane słowo. 

	Test polega na rozwiązaniu trzech zadań, które pomagają na tłumaczeniu, teście wyboru i teście prawda/ 
/fałsz. 

	Dopasowania to rozsypanka, ale z „haczykiem”. Rozrzucone po ekranie słowa należy dopasować do ich 
tłumaczeń. Poprawne dopasowanie usuwa parę słów, a niepoprawne ponownie je rozrzuca.

	Grawitacja to z kolei ćwiczenie na czas i refleks, gdzie można dostosować trudność. Po rozpoczęciu gry, 
od góry ekranu zaczną spadać asteroidy z wyrazami, przesuwając się w kierunku planety. Zadanie polega 
na wpisaniu tłumaczenia pojawiających się słówek, zanim dotrą one do dołu.

Warto więc się zarejestrować i zalogować. Możemy to zrobić za pomocą konta Google, 
Facebooka lub podając adres e-mail. Jeśli jesteśmy nauczycielem, korzystnie jest 
zaznaczyć to przy rejestracji. Tylko jako nauczyciel mamy dostęp do gry Quizlet 
Live – to rodzaj teleturnieju, w którym może brać udział wielu użytkowników jedno-
cześnie, świetnie sprawdzający się w klasach oraz gwarancja dobrej zabawy i zdro-
wej rywalizacji.

Wielką zaletą aplikacji jest możliwość wydruku słówek z interesującego nas zestawu – 
w formacie PDF, a także śledzenie postępów naszych uczniów, którzy wykonali przygo-
towany przez nas i udostępniony im zestaw słówek. 

Pod kodem QR znajduje się instrukcja, w jaki sposób pracować z tym narzędziem i generować listy ze słówkami. 

SŁOWNICTWO

Słownictwo należy drylować, poszerzać i poznawać w kontekście 
sytuacyjnym. Z pewnością nasi uczniowie powinni jak ognia uni-
kać typowej listy słówek. Młody odbiorca zapamiętuje obraz, bo 
w takim środowisku żyje. Jak można to wykorzystać? Dla mnie 
sprawdzonym sposobem są chmury wyrazowe. Jest wiele gene-
ratorów chmur, ale osobiście preferuję narzędzia proste w obsłu-
dze, które pozwalają na wykonanie chmury dosłownie w kilka 
minut. Uwielbiam aplikację na telefon Word Cloud, w której 
można wybrać czcionkę, kolorystykę, kształt, rozmiar, układ, czyli 
wszystkie najważniejsze kategorie. Wystarczy tylko wpisać listę słówek. W jaki sposób można chmurę wyra-
zową wykorzystać na lekcji? Jest to wspaniały sposób, aby powtórzyć słownictwo z katalogu leksykalnego, 
podporządkować wyrazy do odpowiedniej kategorii gramatycznej: czasowniki, przymiotniki, rzeczowniki, 
a także układać zdania z wybranym wyrazem, ułożyć historyjkę z największą liczbą słów, tworzyć pytania 
w grupach, utrwalać gramatykę (w jednej chmurze słówka, z których tworzone jest zdanie), zorganizować 
konkurs w grupach (układanie zdań na czas). 

Chmury wyrazowe z pewnością podniosą atrakcyjność lekcji, mogą zostać wydrukowane i stanowić element 
dekoracji pracowni, można z nich wykonać album ze słownictwem do utrwalenia. Jest wiele generatorów chmur 
wyrazowych. Jeżeli aplikacja na telefon okazałaby się narzędziem, które nie spełni Waszych oczekiwań, możecie 
skorzystać z generatorów: ABCya, Festiste, Wordle, Tagxedo. 
Wartością aplikacji jest także to, że może służyć uczniom. Oni sami są w stanie bez problemu przygotować – na 
przykład – powtórzeniowe chmury wyrazowe.
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Bezcennym materiałem do wykorzystania na lekcji z uczniem indywidualnym lub w klasie jest odpowiednio przygo-
towany film. Często wykorzystujemy na lekcji filmiki z YT. Warto przygotować je w taki sposób, aby były odpowied-
nie dla odbiorcy pod kątem konkretnych treści. Materiały autentyczne (a filmy takimi są) to doskonałe źródło wiedzy, 
więc odpowiednio przygotowane zmotywują naszego ucznia, dadzą mu poczucie pewności i ukażą własne postępy.   
Do obróbki filmików polecam trzy narzędzia: EDPUZZLE, iSLCOLLECTIVE oraz LEARNING APPS (moduł: 
Audio/wideo z adnotacjami). 

EDPUZZLE

Na Edpuzzle można się standardowo zarejestrować, a zalogować, używając konta na 
Gmail lub Edmodo. Następnie zostaną zaproponowane nam dwie wersje: dla nauczy-
ciela i dla ucznia. Oczywiście wybieramy tę pierwszą. Teraz należy znaleźć wideo, które 
nam odpowiada, i kliknąć w przycisk Search z lupką. Po lewej stronie znajduje się lista 
kanałów, z których można pobrać interesujący nas film (YouTube, TED Talks, National 
Geographic, Khan Academy i wiele innych). Można też wgrać swoje własne wideo. Po 
wybraniu kanału pojawi się pole do wyszukiwania. Tutaj można też wkleić link URL konkretnego filmu, który 
już chcecie wykorzystać. Następnie przechodzimy do edycji danego filmiku. Na samej górze pojawią się cztery 
znaczki: nożyczki (skracamy filmik), mikrofon (możliwość dodania własnego głosu), głośnik (nagrywanie notatki 
głosowej, np. powitanie, instrukcja, podsumowanie) i pytajnik (dodajemy pytania: „pytajnik” to pytanie otwarte, 
drugi „kwadracik” – pytanie wielokrotnego wyboru, a „chmurka” komiksowa oznacza pisemny komentarz). Za 
każdym razem należy kliknąć przycisk Save, aby zapisać zmiany. Gdy już wstawimy wszystkie pytania, należy 
kliknąć Save i Finish. Gotowy film możemy udostępniać naszym uczniom. By otrzymać link do filmiku, należy 
kliknąć przycisk Share with anyone. Link można wysłać każdemu, kto chce korzystać z Twojego filmu i nie musi 
to być osoba, która ma konto na Edpuzzle. Każdy, kto ma link, może obejrzeć wideo i odpowiedzieć na zawarte 
w nim pytania. To narzędzie fantastycznie wpisuje się w metodę „klasy odwróconej”. 

Interaktywny filmik nadaje się także jako praca domowa: można ustawić ostateczny termin na wykonanie pole-
cenia oraz sprawdzić, ile razy uczeń obejrzał film i jak odpowiedział na pytania. 

Mankamentem tej aplikacji jest interfejs, który jest dostępny tylko w języku angielskim. Pod kodem QR znajduje 
się instrukcja, w jaki sposób można pracować na tym narzędziu. 

 ISLCOLLECTIVE

To narzędzie, które wielu z nas zna bardzo dobrze, bo stąd pobieramy nasze materiały. 
Jednak nie każdy wie, że możemy stąd pobierać także lekcje z filmem lub samodzielnie 
przygotować odpowiedni film – ten, który zamierzamy wykorzystać na lekcji. Aby to zrobić, 
powinniśmy się zarejestrować lub zalogować na platformie. Klikamy po prostu na Video 
Lessons. Jeżeli sami zamierzamy „obrobić” filmik, wtedy klikamy na „upload” – otwiera 
nam się okienko: „create a video lesson”. Wpisujemy adres URL filmiku z YT i działamy. 
Instrukcja jest dość intuicyjna. Przed przystąpieniem do pracy nad filmem zapoznajemy 
się z tutorialem, czyli instrukcją krok po kroku. Możemy tu dodać pytania otwarte i zamknięte. Polecenia są dość 
urozmaicone. Filmik można zawsze modyfikować. Do momentu upublicznienia filmik podwieszony jest jako 
„draft” – nikt go nie widzi oprócz nas, więc możemy eksperymentować do woli.

Pod kodem QR – instrukcja (niestety w języku angielskim, ale sam generator można ustawić na język niemiecki).
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LEARNIG APPS

Aby przygotować filmik w tej aplikacji, należy się zalogować. Wybieramy moduł Audio/Video z adnotacjami. 
Mamy tutaj możliwość podejrzenia przykładowych filmików innych użytkowników. Po prawej stronie znajduje się 
ikonka „utwórz nową aplikację”. Instrukcja jest ułożona bardzo logicznie i informuje nas krok po kroku, co mamy 
zrobić: wpisujemy tytuł, opisujemy polecenie oraz wybieramy wideo. Następnie określamy czas wyświetlania 
i pojawienia się pytań do filmu. Zawsze istnieje możliwość podglądu. Jeżeli wszystko jest takie, jak to zaplano-
waliśmy, zapisujemy film. 

Wykorzystujemy grafikę

CANVA I CRELLO

Warto także wspomnieć o kilku programach graficznych, które 
mogą stać się inspiracją do stworzenia wypowiedzi pisemnej lub 
ustnej. Ktoś mógłby powiedzieć, po co się wysilać? Jest przecież tyle 
dobrych, gotowych zdjęć… wystarczy tylko wyświetlić lub wydru-
kować… Nic bardziej mylnego. Materiały, które przygotowujemy 
samodzielnie, posiadają nieco inny, bardziej osobisty charakter – 
uczniowie to doceniają. Jakie aplikacje są warte uwagi?

Większość z Was zna prawdopodobnie www.canva.com. Jest to 
platforma, program online, który po darmowej rejestracji pozwala na 
tworzenie różnego rodzaju grafik. Od grafik na bloga, przez ulotki, 
po prezentacje. Canva jest bardzo prosta i intuicyjna. Kody QR poka-
zują, jak pracować na tym narzędziu (rejestracja + praca w oknie). 

Przykład zdjęcia przygotowanego w Canvie do tematu: “Wie ler-
nen wir Deutsch?”. Należy pamiętać, aby zdjęcia wykorzystywane 
w naszych materiałach pochodziły z legalnych źródeł. Ja najczę-
ściej pobieram zdjęcia z Pixabay.

Wielokrotnie wspominam o tym także uczniom. Oni też powinni 
zostać poinformowani, jak bezpiecznie i legalnie pobierać zdjęcia 
z internetu.

Czy znacie alternatywny dla Canvy program graficzny https://crello.com? To niemieckie narzędzie – moim zda-
niem – ma dużo bogatszą ofertę. Szablony można dowolnie przerabiać w wygodnym i funkcjonalnym edytorze. 

Canva i Crello to dwa graficzne „giganty”. Osobiście lubię aplikacje, za pomocą których przygotowuję materiał 
na zakończenie lekcji lub na rozgrzewkę językową. Staram się przy tym, aby tworzone przeze mnie pomoce były 
dowcipne, a zarazem merytorycznie wartościowe. Lubię być bohaterką komiksów, slajdów i kolaży. Preferuję 
narzędzia proste i szybkie. Nikt z nas nie ma zbyt dużo czasu, a chcemy, by okresowo na naszej lekcji pojawił 
się efekt WOW. 
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GESICHTERTAUSCH

Uwielbiam bawić się appką https://www.gesichter-
tausch.de. Do gotowych szablonów podkładam twarz 
znanej osoby lub moją. Pomysł zawsze podoba się 
moim uczniom. Jest to impuls do rozmowy. Ucznio-
wie czują się personalnie zaangażowani, bo mówią 
– na przykład – o swoim nauczycielu. Pomaga mi 
to też wzmacniać relacje. Widzą we mnie wesołego 
nauczyciela, którego stać na odrobinę dystansu do 
siebie. Do całości mogę dopiąć krótki tekst. Może to 
być pytanie, powiedzenie, idiom, przysłowie… właści-
wie wszystko, co jest mi potrzebne do bieżącej lekcji.

FOTOCOLLAGEN

Dużą pomocą jest również narzędzie https://www.
fotocollagen.de. Jak sama nazwa wskazuje, możemy 
wykonać świetne kolaże, które zawsze są inspiracją do 
nauki mówienia. Możemy dodawać krótkie teksty. To 
również świetne narzędzie dla uczniów, którzy wyko-
nują samodzielne kolaże. Można je zalaminować i w ten 
sposób powstają świetne materiały do pracy na lek-
cji. Uczniowie zawsze chętniej pracują na pomocach, 
które sami wykonali. Ze względu na ochronę danych 
osobowych udostępniam swój własny kolaż do tematu 
“Idealer Lehrer”.

TOONYTOOL

Uczniowie potrzebują ożywienia na zajęciach. Nie na każdej lekcji musi być 
gigantyczny efekt WOW. Doceniają jednak kreatywność i zaangażowanie nauczy-
ciela. Aplikacja https://www.toonytool.com jest narzędziem bardzo prostym, 
rozwijającym kreatywność i ma formę komiksową, co uczniowie lubią – nieza-
leżnie od wieku. Chętnie sami wykonują komiksy gramatyczne lub leksykalne. 
Jest to świetny sposób na zdobycie dodatkowej oceny. Często zastanawiamy 
się, jaką pracę dodatkową możemy zaproponować uczniowi… Odpowiedzią na 
to pytanie jest właśnie ToonyTool. 

 TWORZENIE MATERIAŁÓW PRZEZ UCZNIA

We współczesnej szkole część odpowiedzialności za proces edukacji powinien przejąć uczeń. Może nam się wyda-
wać, że to utopia. Konieczna jest zatem zmiana sposobu myślenia. Nam, nauczycielom jest czasem wygodnie praco-
wać według schematów i sprawdzonych metod. Ale tak się nie da. Zmiany są konieczne. Kiedy uczeń jest znudzony 
i zdemotywowany? Odpowiedź jest prosta: kiedy dostanie „gotowca”, czyli gdy podamy mu gotowe treści i powiemy 
„naucz się tego”. Nasz uczeń nauczy się najszybciej wtedy, gdy będzie widział wymierne korzyści, a efekt będzie dla 
niego samego zaskakujący. Jestem przekonana, że narzędzia cyfrowe (stosowane w sposób przemyślany, a nie po to, 
aby były celem samym w sobie) pomagają nam wykreować lekcję sfokusowaną na działanie i rozwój. Dzieci i młodzież 
uczą się przecież najlepiej, gdy ich doświadczenia, działanie i sposób myślenia współgrają. A tak się właśnie dzieje, 
gdy nauczyciele wychodzą tym oczekiwaniom naprzeciw, gdy idą z duchem czasu. Uczeń tak naprawdę lubi współ-
decydować. Jest tylko jeden warunek – musimy mu na to pozwolić. 

W wykorzystywaniu narzędzi technologicznych na lekcji nie chodzi o to, jak często i jak długo je stosujemy, lecz aby 
były powiązane w sposób rozsądny i spójny z wytycznymi współczesnej dydaktyki. Uczniowie bombardowani są języ-
kiem obrazkowym i portalami społecznościowymi. Niełatwo jest więc znaleźć sposób, aby przyciągnąć ich uwagę, 
a potem ją zatrzymać. Jeżeli zaproponujemy im programy i aplikacje, dzięki którym będą mogli wykazać się pomy-
słowością i pokazać swoje umiejętności, wtedy my, nauczyciele będziemy mieć pewność, że swoje zadanie wykonają 
bardzo dobrze. Wówczas też wzrośnie ich motywacja i chęć do podejmowania kolejnych działań. 

Proponujemy więc takie programy i aplikacje, które są darmowe, łatwe i szybkie w wykorzystaniu, nie wymagają instalacji 
dodatkowego (często płatnego) oprogramowania, pozwalają na zachowanie i edytowanie raz utworzonych materiałów, 
mogą zostać udostępnione, nie wymagają skomplikowanej rejestracji oraz podawania zbyt wielu danych o użytkowniku. 
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VOKI

Aplikacja https://
www.voki.com wy -
maga wprawdzie re      - 
jestracji, ale jest ona 
bardzo prosta i nie 
ma konieczności po - 
dawania wielu da-
nych o sobie. Za nim 
rozpoczniemy pracę, 
można obejrzeć wi -
deo, które dokładnie 
pokazuje, co moż  - 
na zrealizować. Vo  - 
ki to internetowe na -
rzędzie do tworze-
nia animowanych postaci (awatarów). Można 
wybrać dowolną postać z wielu propozycji, 
dobrać jej ubiór, gesty, fryzurę, akcesoria, tło 
itp. Wygenerowana postać, której dodamy 
swój głos, może wyrażać nas samych, np. 
wprowadzać do tematu, zaprosić na swo-
jego bloga. Tworzenie postaci jest świetną 
zabawą. A to zdecydowanie jest korzyść, 
która pozwoli nieco „uelastycznić” często 
skostniałe podręcznikowe treści.

Proces tworzenia awatara w tej aplikacji 
ilustruje instrukcja ukryta pod kodem QR.

Za pomocą awatarów uczniowie mogą 
zaprezentować siebie lub inne osoby, przy-
gotować zwięzłą i krótką wypowiedź na 
zadany temat, ćwiczyć wymowę i umiejęt-
ność rozumienia ze słuchu, opisywać obra-
zek lub jakieś miejsce i sytuację, stworzyć 
zaproszenie. Awatarami można pracować 
na każdym etapie lekcji: jako rozgrzewka, 
ćwiczenie w trakcie lekcji, jej podsumowanie 
lub jako praca domowa (na przykład praca 
dodatkowa dla chętnych). Pamiętajmy jed-
nak, że narzędzie jest darmowe dla trzech 
awatarów – potem jest to opcja płatna. Jed-
nak zawsze można usunąć poprzednie zada-
nie i w to miejsce wykonać nowe. 

TEXTINGSTORY

Aplikacja na telefon TextingStory – nie 
zajmuje dużo miejsca, jest bardzo prosta 
w obsłudze i pozwala rozwijać umie-
jętność pisania, które nie jest ulubioną 
formą aktywności naszych uczniów. 
Warto zatem wykorzystać wszelkie 
możliwości, aby uczniów do tego zachęcić. Za pomocą tej apli-
kacji pisanie może stać się przyjemniejsze i przede wszystkim 
bliższe uczniowi. Textstories to wiadomość tekstowa między 
dwiema osobami. Całość konwersacji można nagrać jako film 
i zapisać w galerii lub udostępnić. Aby utworzyć wiadomość 
tekstową, wykorzystujemy cztery przyciski: settings – nadajemy 
nazwy rozmówcom (zmiana koloru nie jest możliwa w wersji 
bezpłatnej), clear story – tu można usunąć zapisaną konwer-
sację, create video – konwersacja zostaje zapisana w formie 
filmu, share story – wiadomość można udostępnić.  

Przykład Voki  
jako wprowadzenie  
do lekcji

Przykład Voki –  
praca ucznia

MEME GENERATOR FREE

A może by tak na lekcji wykorzystać 
przygotowane przez uczniów memy? 
Wykonanie mema jest bardzo proste 
i sprawia uczniom wiele frajdy. Niektó-
rym może się wydawać, że memy są 
niemądre i niewiele wnoszą. Jest wręcz 
przeciwnie. Uczniowie żyją memami, 
robią je sami, komentują i udostępniają. 
Memy to świetna inspiracja do mówie-
nia, doskonała forma na rozgrzewkę lub 
przećwiczenie odpowiedniej konstruk-
cji gramatycznej i słownictwa, a także 
naukę idiomów oraz tworzenie tek-
stów z lukami. Jest wiele przykładów 
ich zastosowania. 

Moi uczniowie lubią szczególnie aplikację Meme Generator Free.

Przykłady zastosowania:

       Na tryb rozkazujący              Na czasownik modalny

Przykład konwersacji  
wykonanej przez jednego 
z moich uczniów:
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To jest oczywiście kilka propozycji, aby zaangażować 
ucznia do aktywnego uczestniczenia w lekcji. Nie zapo-
minajmy także, że nasi uczniowie mogą samodzielnie 
wykonywać fiszki do ćwiczenia słownictwa (Quizlet), gry 
i quizy (Learning Apps), kolaże i komiksy (Gesichterau-
stausch, Foto Collagen, Toony Tool). 

Nie sposób opisać wszystkie zalety wykorzystywania 
technologii na lekcji. Jako nauczyciele nie możemy ominąć 
tematu TiK – zwłaszcza na lekcji języka obcego. Dążymy 
do tego, aby wyposażyć ucznia w odpowiednie kompe-
tencje językowe, komunikacyjne i interkulturowe. Jedną 
z dróg, aby to założenie zrealizować, jest właśnie promo-
wanie technologii informacyjnych na lekcji języka obcego. 

Oczywiście, ucznia nie można zostawić samego sobie. 
Zasoby internetu są ogromne i jeżeli zależy nam, by proce-
sowi dydaktycznemu nadać odpowiedni kierunek, powin-
niśmy być dla ucznia wsparciem. W tym celu sami musimy 
wykazać się ponadprzeciętną kompetencją medialną. 

Wszyscy wiemy, że internet ma dwa oblicza – dobre i złe. 
Bazujmy w pracy z naszymi uczniami na walorach, zasta-
nówmy się, ile możemy zyskać, nauczmy naszego ucznia 
świadomie wybierać. Zadaniem szkoły powinno więc być 
nauczenie go rcjonalnego i przemyślanego korzystania 
z zasobów internetu i zwrócenie mu uwagi na czyhające 
niebezpieczeństwo i internetowe pułapki. Korzystanie 
z narzędzi cyfrowych w sali lekcyjnej przyniesie wiele 
korzyści samemu uczniowi. Pamiętajmy, że zanim nasi 
uczniowie podejmą pracę, technologie będą jeszcze bar-
dziej rozwinięte. Nierozsądnie byłoby więc zatrzymać się 
w jednym punkcie. 

Anna Życka

*Aby odszyfrować kody QR, należy ściągnąć aplikację, np. QR 
Skaner. Pamiętajcie, nasi uczniowie też lubią odkodowywać infor-
macje :)

QUIK

Oczywiście ciągle i niezmiennie cenną formą pracy jest kręcenie filmików. Uczniowie 
odpowiednio zmotywowani przez nauczyciela lubią pokazywać swoje „produkcje”. Sami 
wybierają najlepsze narzędzie do nakręcenia i obrobienia filmu – znają się na tym doskonale 
i wiele możemy się od nich nauczyć. Ja jednak zaproponowałam moim uczniom bardzo 
prostą aplikację, bo zależało mi na stworzeniu filmiku podczas lekcji lub wyjścia w teren. 

Aplikacja Quik jest bardzo prosta w obsłudze i nastawiona na maksymalną automa-
tyzację procesu montowania. Wystarczy wybrać zdjęcia lub filmy (jedno nagranie może się składać mak-
symalnie z 50 plików), a program sam zaproponuje odpowiednią formę montażu oraz wybierze najlepsze 
kadry. Można nadać tytuł, wybrać jeden z 28 gotowych wariantów montażu (ze ścieżką muzyczną, rodzajami 
przejść między klatkami, animacjami, czcionkami itp.), dopasować muzykę, długość filmu (krótki, średni lub 
długi), a na końcu zapisać gotowy film i udostępnić go np. w mediach społecznościowych. Nagrane filmiki 
mogą być także wspaniałym materiałem dla innych uczniów w klasie lub dla młodszych kolegów. Od dawna 
wiadomo, że dzieci i młodzież najwięcej uczą się od siebie. Nauczyciel pilotuje oczywiście wszelkie działania 
i jest moderatorem tego procesu. 

VOCAROO

Czy wasi uczniowie też boją się mówić? Ciągle szukam jakie-
goś uniwersalnego rozwiązania, jak pomóc uczniom przełamać 
barierę i zachęcić do wypowiedzenia choćby jednego zdania. 
Nie mam idealnego narzędzia, ale wielką pomocą dla mnie i dla 
ucznia jest https://vocaroo.com.

Za pomocą tej appki uczeń może stopniowo pokonać strach 
i pozbyć się uczucia, że mówi coś źle. Uczeń nagrywa tu swój 
głos. Co może nagrać? Wszystko! Kilka słów o sobie, opowia-
danie o swoim psie, co robi w czasie wolnym, przebieg dnia, 
hobby… i wiele innych treści.

Obsługa jest bardzo prosta: klikamy na „Click to Record”, nagrywamy głos i zatrzymu-
jemy nagranie. Zapisujemy i gotowe. Link można przekierować dalej, wykorzystując: 
maila, Facebooka, Twittera i in. Co jest w tym najważniejsze? Tekst można odsłuchiwać 
tyle razy, ile się chce. 

Jak to wygląda praktycznie? Pod kodem QR zamieściłam nagranie jednej z moich uczen-
nic, które było podsumowaniem o prawach dziecka. 


