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Gry, testy, quizy

Kahoot to wyjątkowe narzędzie do tworzenia i 
przeprowadzania interaktywnych quizów, prowadzenia 
dyskusji i badań. Kahoot jest prosty w obsłudze i 
powszechnie dostępny.

To narzędzie do tworzenia formularzy  –
ankiet, testów i quizów wchodzące w skład 
dysku Google.

Darmowa, prosta w obsłudze platforma do 
tworzenie prostych aplikacji edukacyjnych. 
Platforma umożliwia tworzenie klas, 
udostępnianie uczniom własnych aplikacji a 
także monitorowanie działań uczniów.



Udostępnianie zasobów

Google drive umożliwia pracę w chmurze –
przechowywanie zdjęć, dokumentów, projektów, 
rysunków, nagrań czy filmów. Zawiera darmowy edytor 
tekstu, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do tworzenia 
prezentacji, formularzy (ankiet i quizów).

Dropbox ułatwia proces archiwizacji danych 
znajdujących się na komputerze, ich późniejszą 
synchronizację oraz udostępniania online innym 
osobom

Storybird - darmowa platforma, na której możemy 
tworzyć elektroniczne książki, bajki czy ilustrowane 
opowieści. Tworząc swoją opowieść mamy do 
dyspozycji ogromną bazę ilustracji profesjonalnych 
ilustratorów i grafików. 



Notatki

Darmowy kalendarz online pozwala łatwo śledzić wszystkie 
ważne wydarzenia w jednym miejscu. Wersja desktop 
zintegrowana jest z telefonem (Android, iOS).

Google Keep to proste i wygodne narzędzie pozwalające 
tworzyć notatki tekstowe, listy z możliwością odhaczenia 
pozycji, dodawać zdjęcia, linki. Udostępniając swoje notatki 
innym pracujemy nad nimi w czasie rzeczywistym. 

Evernote pozwala udostępniać notatki i zdjęcia oraz 
organizować i wyszukiwać dane. Użytkownik może tworzyć 
notatki, zapisywać strony internetowe, a także zdjęcia z 
telefonu komórkowego oraz tworzyć listy zadań i nagrywać 
wiadomości głosowe.



Interaktywne filmy

Edpuzzle to wygodne narzędzie do tworzenia interaktywnych 
filmów. Wybieramy film – własny lub z szerokiej bazy 
dostępnych filmów a następnie możemy dostosować go do 
swoich potrzeb

eduCanon podobnie jak Edpuzzle pozwalna na 
przygotowanie interaktywnych filmów. Wybieramy film, a 
następnie w konkretnym fragmencie filmu dodajemy teksty, 
wskazówki, uwagi, pytania.

Zaption – to proste w obsłudze narzędzie. Tworzymy w nim 
interaktywne filmy, mając możliwość ich edycji, przycinania, 
dodawania pytań wielokrotnego wyboru.



Wirtualne tablice

Padlet - proste w obsłudze narzędzie może służyć jako obszar 
roboczy do współpracy uczniów i nauczycieli, gromadzenie 
zbiorów, prostych konkursów, wspólnych opowieści, 
otrzymywania informacji zwrotnej. Na tablicy można 
umieszczać tekst, zdjęcia oraz linki.

Pinterest  - narzędzie pozwalające zebrać i przechowywać 
informacje o stronach internetowych zawierających 
interesujące nas obrazy lub filmy. Materiały wizualne można 
przechowywać na tematycznych tablicach.

Mural - aplikacja przeznaczona dla zwolenników Prezi, nie 
jest to prezentacja zoomowa, ale tablica, którą można zapisać 
– tekstem, zdjęciami, filmami, animacjami, linkami.



Obróbka zdjęć i grafiki

Pixlr Editor to wygodny program do tworzenia i obróbki 
zdjęć i grafiki działający w przeglądarce www. Jego zaletą 
jest to, że pozwala na zaawansowaną obróbkę fotografii bez 
konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

PiZap to bardzo prosty edytor zdjęć. Narzędzie to umożliwia 
pracę nad jednym zdjęciem, pozwala także wykonać kolaże.

To doskonałe narzędzie, które umożliwia tworzenie 
interaktywnych zdjęć. Do wybranego zdjęcia możemy dodać 
opis, który wyświetli się w dymku, podłączyć film, muzykę 
lub link do dowolnej strony.



Prezentacje multimedialne

Prezi to innowacyjne narzędzie do tworzenia prezentacji 
multimedialnych. Treść naszej prezentacji tworzymy na 
zasadzie wielkiej interaktywnej mapy myśli.

Emaze to ciekawe narzędzie do tworzenia prezentacji 
multimedialnych online. W swoim działaniu przypomina 
Prezi. Obsługa edytora jest prosta, mamy tu także możliwość 
zaimportowania prezentacji z PowerPoint. 

Powtoon – narzędzie do tworzenia prostych animowanych 
prezentacji i filmów wideo. Wersja bezpłatna pozwala na 
stworzenie animacji max 5 minut.



Plakaty, infografiki

Pixlr Editor to wygodny program do tworzenia i obróbki 
zdjęć i grafiki działający w przeglądarce www. Jego zaletą 
jest to, że pozwala na zaawansowaną obróbkę fotografii bez 
konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

Infogram - profesjonalne narzędzie, które oferuje bogaty 
zestaw grafik, map oraz wykresów. W wersji bezpłatnej 
mamy do dyspozycji ponad 30 różnych wykresów.

Smore - narzędzie, dzięki któremu można zaprojektować i 
wykonać piękne internetowe ulotki, plakaty.



Komunikacja

Komunikator internetowy umożliwiający prowadzenie wideo 
rozmów. Można w nim prowadzić rozmowy głosowe i 
rozmowy wideo, przesyłać wiadomości i udostępniać pliki, 
pozwala na udostępnienie pulpitu..

Serwis społecznościowy, w ramach którego zarejestrowani 
użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się 
wiadomościami i zdjęciami oraz korzystać z wielu aplikacji. 
Przydatne narzędzie także w edukacji..

Blogger to darmowy serwis blogowy. Jest on przechowywany 
na serwerach Google, dzięki czemu nie musi być instalowany 
na własnym serwerze..


