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Przystępna teoria + ćwiczenia

https://www.angprofi.pl/ (dostęp: 12.05.2020 r.)

60  lekcji:

każda lekcja zawiera lekcję właściwą, słowniczek, 
ćwiczenia oraz odpowiedzi do ćwiczeń.

 

Każda lekcja zawiera nagraną wymowę słownictwa
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https://www.angprofi.pl/
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fragment 
lekcji

https://www.angprofi.pl/ (dostęp: 12.05.2020 r.)

https://www.angprofi.pl/


Kilka porad

Tło
• Nie na tle okna
• Dobre światło
• Nie rozpraszać (tytuły książek?)

Gestykulacja (nie bądźmy nadekspresyjni)

Siedzimy prosto (szacunek do widza)

Ubranie bez mocno wyrazistych wzorów

Słuchawki z mikrofonem

„On-Line. Tu i teraz” - Komfort i swoboda
„On-Line. Tu i teraz” - Prosto i Atrakcyjnie 

4



Kilka porad

2. Ustawienie kamerki (podwójny podbródek?)
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https://www.youtube.com/watch?v=fCcItZ5gYkM 
(dostęp: 8.05.2020)

https://www.youtube.com/watch?v=fCcItZ5gYkM


Kilka porad

Domownicy ?

When Online Teaching Goes Wrong... Lockdown 2020

https://www.youtube.com/watch?v=3w1sejUgI50 

(dostęp 8.05.2020)
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https://www.youtube.com/watch?v=3w1sejUgI50


Kilka porad

Emergency 

Ustalić wcześniej z uczniami strategię 
komunikacji, gdy przerwie się połączenie, fonia

np. materiały na maila, czat

Prosto i skutecznie 

(Nie przesadzać z fajerwerkami, nie za dużo 
trików technologicznych)

Nie musicie być zawsze perfekcyjni, macie prawo do błędu
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Wirtualna tablica
W swoich komunikatorach włączacie udostępnianie 
ekranu - okno przeglądarki
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Google Jamboard
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nowy jam
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Ruchome notatki
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Możemy przesuwać notatki,
pokazać zmiany gramatyczne
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funkcje

funk
cje

nowa ramka



Gdy chcemy 

udostępnić tablicę uczniom

jako notatki z lekcji
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Udostępnij
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Udostępnianie poza Gmail

17

uczeń otrzyma 
takiego maila



Pomysły na ocenianie
- praca w parach

Lista słówek →
uczniowie w parach układają zdania na ocenę.

Plusy:

• mniej sprawdzania, oceny dla wszystkich
• uczycie uczniów współpracy (PP)

                                    

                             Jaka strategia dobierania w pary? 

https://pixabay.com/pl/photos/iphone-zadzwo%C5%84-czat-pisa%C4%87-whatsapp-642999/ 9dostęp 12.05.2020 r.)

Katarzyna Gala (https://bit.ly/2yBLqtO  dostęp: 8.05.2020)
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https://pixabay.com/pl/photos/iphone-zadzwo%C5%84-czat-pisa%C4%87-whatsapp-642999/
https://bit.ly/2yBLqtO


Praca w parach - przykład

Ułóżcie w parach zdania ze słowami poniżej. 

W jednym zdaniu można wykorzystać więcej niż jedno 
słówko:

campsite, stay over, go abroad, see the sights, ferry, 

book a ticket, admire.

Tylko jedna osoba z pary przesyła odpowiedzi, ale ocenę 
dostaną obie osoby.

Deadline: ........

Po przekroczeniu terminu nie będzie możliwości zdobycia 
oceny z tego zadania. 19



W google forms wszystkie odpowiedzi trafią w jedno miejsce
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Krótka lub długa odpowiedź
(w długiej możliwe osobne linijki)

opis
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Max 5 pkt za to pytanie = bdb, 
4pkt = db, itd.
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oceniamy



Uczeń na maila otrzymuje ocenę 
(liczba punktów odpowiada ocenie)

24



Aby odzyskać szablon 
dla innych klas
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Utwórz 
kopię



Aby odzyskać szablon 
dla innych klas
(po zapisaniu pdf)
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usuń 
wszystkie 
odpowiedzi



Teraz każdy tworzy takie zadanie dla swoich 
uczniów:

1. Otwieramy nowy dokument tekstowy

2. Kto korzysta z formularzy Google, zaraz skopiuje to 

do formularza 

3. Kto nie korzysta z Google, może wysłać uczniom 

zadanie mailem, przez e-dziennik, na FB, itd.

4. Piszemy polecenie z listą słówek

(wyświetlę moje na wzór)
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Poprawianie błędów opcja 1
(gdy sprawdzamy ręcznie)

❖ Zadajemy pracę (np.arkusz egzaminacyjny, zadania z 

ćwiczeń)

❖ Wysyłamy klucz odpowiedzi do samodzielnego 
sprawdzenia

❖ Omawiamy tylko te kwestie, których nie są 
pewni

(podczas spotkania online/mail)
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Czy to się u Państwa sprawdza?
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Poprawianie błędów opcja 2
(bez klucza)

❖ Zadajemy pracę (np. ułóż zdania)

❖ Wysyłamy sprawdzone odpowiedzi ze 
wskazówkami o błędzie 
np. w zdaniu 2 inny czas, 

np. w zdaniu 4 czegoś brakuje przed rzeczownikiem

❖ Uczniowie sami “poszukują” i odsyłają tylko 
zdania z poprawionymi błędami
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Więcej zalet czy wad takiego rozwiązania?
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Nagrywamy 
krótki 

feedback  

Messenger
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Podsumowując

Na jakiej wysokości ustawić kamerę?

Gdzie patrzeć?

Jakiego tła unikać?
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Czy takie tło  jest OK?

34
https://www.buzzfeed.com/farrahpenn/moments-that-capture-online-cla
sses-coronavirus  (dostęp: 8.05.2020)

https://www.buzzfeed.com/farrahpenn/moments-that-capture-online-classes-coronavirus
https://www.buzzfeed.com/farrahpenn/moments-that-capture-online-classes-coronavirus


Podsumowując

1. Co ustalić z domownikami?
2. Feedback - nagranie głosowe można wysłać 

przez ……..
3. Aby to zrobić, klikamy ikonkę …….
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Podsumowując

1. Jak nazywa się wirtualna tablica Google?

2. Jak ją utworzyć, co i gdzie kliknąć?
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Czy funkcję “MUTE” 
da się obejść?

https://www.youtube.com/watch?v=jo0qhjVRGSs (dostęp: 12.05.2020 r.)
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https://www.youtube.com/watch?v=jo0qhjVRGSs


Survey
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Netografia

„On-Line. Tu i teraz” - Komfort i swoboda

  https://www.youtube.com/watch?v=fCcItZ5gYkM (dostęp: 8.05.2020) 

 „On-Line. Tu i teraz” - Prosto i Atrakcyjnie
  https://www.youtube.com/watch?v=P3pRlDWrGEU&t=3s (dostęp: 8.05.2020) 

Katarzyna Gala https://bit.ly/2yBLqtO  (dostęp: 8.05.2020) 
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https://www.youtube.com/watch?v=fCcItZ5gYkM
https://www.youtube.com/watch?v=P3pRlDWrGEU&t=3s
https://bit.ly/2yBLqtO


Marta Lipska
lipska@womczest.edu.pl

Dziękuję za uwagę
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