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PODSTAWOWA UMIEJĘTNOŚĆ

Umiejętność czytania i pisania to 
podstawa, na której opiera się nauka   
w szkole i w życiu.

Umożliwia wyjście z ubóstwa, 
zdobycie dobrej pracy i bycie 
pełnoprawnym obywatelem.



Wprowadzenie nowych narzędzi          
w klasie może

• zachęcić uczniów do 
czytania

• i zapewnić Ci większy 
dostęp do danych uczniów -
które możesz wykorzystać 
do dalszego ulepszania 
swojego nauczania



Ale te narzędzia nie nauczą twoich 
uczniów za ciebie!
Aby były skuteczne

jak narzędzie może 
Ci pomóc , aby 

dotrzeć do 
celu

musisz pomyśleć 
o celu nauki



Określ swoje potrzeby technologiczne

o aby czytanie było przyjemniejsze 
dla Twoich uczniów;

o do zbudowania wspólnoty wokół 
czytania ze swoimi uczniami;

o zadawania pytań ze 
zrozumieniem by zobaczyć postępy
uczniów;

o do budowania podstawowej
wiedzy.



Jest to internetowy system odpowiedzi odbiorców, który pozwala 
osadzać interaktywne działania, takie jak ankiety, pytania i konkursy 

w prezentacjach.

Cechy:
✓ Grupuje odpowiedzi, w celu oceny zrozumienia uczniów przed przejściem 

do dalszych etapów;
✓ Zadaje pytania uczniom i natychmiast wyświetlania wyniki klasy;
✓ Zwiększa motywację i zarządza udziałem uczniów i interakcją;
✓ Angażuje uczniów do udziału w konkursach (podobnych do Kahoot);
✓ Uczniowie mogą odpowiadać za pośrednictwem komputera, tabletu lub 

telefonu;
✓ Zmniejsza czas na zadania administracyjne, takie jak ocenianie i 

frekwencja.

https://www.polleverywhere.com/


https://www.polleverywhere.com/


https://www.polleverywhere.com/


IJest to strona internetowa, która pozwoli Tobie lub Twoim uczniom na 
natychmiastowe i BEZPŁATNE tworzenie wspaniałych, wysokiej jakości plakatów i 

kolaży z Twoich zdjęć, tekstów, grafik, a nawet z albumów na Facebooku. 
Plakaty są wspaniałymi projektami do raportów końcowych dla studentów, aby 

pokazać, co wiedzą; i mogą być używane do każdego tematu.
To narzędzie jest niezwykle łatwe w użyciu.

❖Tworzenie projektów w celu uporządkowania projektów 
stworzonych przez uczniów.

❖Uczniowie nie są zobowiązani do utworzenia konta.

❖Uczniowie widzą tylko treści odpowiednie dla studentów.

❖Projekty uczniów nigdy nie są upubliczniane.

❖Brak reklam.

❖Całkowicie darmowe dla nauczycieli.



Padlet to wirtualna tablica ogłoszeń 
online, na której możesz pisać, 
nagrywać swój głos, dodawać 

hiperłącza, dodawać zdjęcia lub 
dokumenty

❖ Padlet umożliwia użytkownikom tworzenie tablicy z 
niestandardowym adresem URL.

❖ Twórcy padlet mogą również moderować posty, usuwać 
posty i zarządzać swoją tablicą 24 godziny na dobę, 7 dni w 
tygodniu

❖współpracuje, odzwierciedla, udostępnia linki i zdjęcia w 
bezpiecznym miejscu.

❖Padlet jest bezpłatny i łatwa w użyciu! 

http://jn.padlet.com

http://jn.padlet.com/












CZYTANIE z TECHNOLOGIĄ
Pytanie, które powinniśmy zadać o technologię, nie brzmi: 

czy powinna ona pełnić rolę w edukacji, czy nie.
Jest już za późno, by zawrócić. 
Ten pociąg odjechał ze stacji.

Powinniśmy zapytać, jak wykorzystać technologię, którą 
mamy.

Do wspierania nauki o uczeniu się.
Do pomocy by nauczyć uczniów czytać.

Do zakończenia kryzysu czytania  w naszych szkołach.

Jeśli odpowiemy na te pytania w sposób przemyślany             
i zastosujemy te odpowiedzi w naszym nauczaniu, będziemy 

w stanie wykorzystać korzyści, jakie technologia zapewnia 
naszym uczniom


