
Praca zdalna na lekcji języka 
niemieckiego – tworzenie 
interaktywnych kart pracy



Program

1. Dlaczego tworzymy interaktywne karty pracy?

2.  Przykłady 10 generatorów/aplikacji. 

3.  Praca z pdf

4.  Majowa oferta doskonalenia zawodowego   

RODN „WOM” w Częstochowie dla nauczycieli  

języka niemieckiego

5. Ankieta
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Dlaczego 
gry i ćwiczenia interaktywne?

- atrakcyjne dla uczniów,

- aktywizują,

- pozwalają lepiej zrozumieć temat,

…
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Kiedy?

- wprowadzenie do lekcji?

- przerywnik lekcji?

- utrwalenie wiadomości/podsumowanie działu?
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Dlaczego tworzymy 
własne karty pracy?

- materiały online zazwyczaj w języku angielskim,

- niedostosowane do naszych wymagań,

- nie odpowiadają naszym potrzebom.
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Interaktywne karty pracy -
praca ze słownictwem
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https://www.edu-games.org
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tajna 
wiadomość
(bez polskich

znaków)

https://www.edu-games.org/printables/secret-code.php



https://www.edu-games.org
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nie 
zakreślamy

Pobierz pdf 
z kodem



Familie
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1) Generatory ćwiczeń 

i gier interaktywnych
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https://wordwall.net/pl
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https://wordwall.net/pl
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Bardzo atrakcyjna forma
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Prawdziwy teleturniej
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https://wordwall.net/pl/resource/1066569/niemieckim/familie
1 Familie
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https://wordwall.net/pl/resource/1066569/niemieckim/familie


https://wordwall.net/pl/resource/720462/niemieckim/matur
a-ustna-rozgrzewka
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https://wordwall.net/pl/resource/720462/niemieckim/matura-ustna-rozgrzewka


https://wordwall.net/pl/resource/987571/njema%C4%8Dki-
jezik/familie 2 Familie
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https://wordwall.net/pl/resource/987571/njema%C4%8Dki-jezik/familie


https://wordwall.net/pl/resource/1115371/niemieckim/die-
familie
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https://wordwall.net/pl/resource/1115371/niemieckim/die-familie


https://wordwall.net/pl/resource/1193646/meine-familie
4 Familie
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https://wordwall.net/pl/resource/1193646/meine-familie


https://wordwall.net/pl/resource/1140865/meine-familie-
moja-rodzina 5 Familie
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https://wordwall.net/pl/resource/1140865/meine-familie-moja-rodzina


https://wordwall.net/pl/resource/387362/niemieckim/die-
familie 6 Familie
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https://wordwall.net/pl/resource/387362/niemieckim/die-familie


Test do wydrukowania

- materiały interaktywne i do wydruku,

- można bezpośrednio wydrukować lub pobrać 
jako pliki PDF.
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https://wordwall.net/pl/print/387362/niemieckim/die-
familie
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https://wordwall.net/pl/print/387362/niemieckim/die-familie


Praca na plikach pdf
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2 narzędzia

1. Wypełnij i podpisz

2. Skomentuj
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Dzień Europy 2020
(Święto Unii Europejskiej)

9 maja 
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Po zalogowaniu:
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Wypełnij i podpisz
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Efekt końcowy:
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Kreuze richtig an!
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„Wypełnij i podpisz”
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„Wypełnij i podpisz”
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„Wypełnij i podpisz”
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„Wypełnij i podpisz”
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„Wypełnij i podpisz”
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40
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2) Generatory ćwiczeń 

i gier interaktywnych
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Glücksrad
https://wheeldecide.com/
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https://wheeldecide.com/


Interaktywne koło fortuny:
Europatag

https://bit.ly/2WuXPb1
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https://bit.ly/2WuXPb1


3) Generatory ćwiczeń 

i gier interaktywnych
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Używaj kodów, aby:
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- poszerzyć treści podręcznika o treści multimedialne 

(strony www, filmy do obejrzenia, pliki do odsłuchania);



Skierować do 
interaktywnych  ćwiczeń

47



Promować akcje/wydarzenia
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Jak stworzyć własny kod QR?

Jak stworzyć własny kod QR?
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https://www.qr-online.pl/
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https://www.qr-online.pl/


www.bitly.com
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https://www.qr-code-generator.com
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https://www.qr-code-generator.com/


http://mal-den-code.de/
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4) Generatory ćwiczeń 

i gier interaktywnych
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Różne typy zadań

- wisielec,

- milionerzy,

- zadanie z lukami,

- wykreślanka,

- krzyżówka,

- pasujące pary
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https://learningapps.org/display?v=pp2vxgq5a01
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https://learningapps.org/display?v=pp2vxgq5a01
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https://learningapps.org/display?v=92zqgwan
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https://learningapps.org/display?v=92zqgwan
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https://learningapps.org/display?v=pkof0g4tt20
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https://learningapps.org/display?v=pkof0g4tt20


Udostępnianie
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5) Generatory ćwiczeń 

i gier interaktywnych
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Generator krzyżówek

• https://www.krzyzowki.edu.pl/generator.php
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https://www.krzyzowki.edu.pl/generator.php
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6) Generatory ćwiczeń 

i gier interaktywnych
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https://quizlet.com/pl
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https://quizlet.com/pl


https://quizlet.com/ch/299132782/europa-land-hauptstadt-
karte-flash-cards/
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https://quizlet.com/ch/299132782/europa-land-hauptstadt-karte-flash-cards/


https://quizlet.com/295678431/europa-erkenne-das-land-
flash-cards/
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https://quizlet.com/295678431/europa-erkenne-das-land-flash-cards/


https://quizlet.com/pl/406583186/niemieckieuropa-
landferienziele-flash-cards/
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https://quizlet.com/pl/406583186/niemieckieuropa-landferienziele-flash-cards/


https://quizlet.com/488655243/wahrzeichen-
europas-stadt-land-flash-cards/
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https://quizlet.com/488655243/wahrzeichen-europas-stadt-land-flash-cards/


https://quizlet.com/326981849/europas-landes-flag-
flash-cards/
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https://quizlet.com/326981849/europas-landes-flag-flash-cards/


www.wordart.com
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http://www.wordart.com/


https://www.jigsawplanet.com/?lang=pl
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https://www.jigsawplanet.com/?lang=pl


https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0b7538688fba
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https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0b7538688fba


https://europa.eu/learning-corner/match-the-flags_de
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https://europa.eu/learning-corner/match-the-flags_de


www.canva.com 
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https://eduzabawy.com/
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https://eduzabawy.com/


Links & Apps
[letzter Zugriff am: 4.05.2020]

https://wordwall.net/pl

https://wheeldecide.com/

https://www.qr-online.pl/

https://www.qr-code-generator.com

http://mal-den-code.de/

www.learningapps.org

https://www.krzyzowki.edu.pl/generator.php

https://quizlet.com/pl

www.wordart.com

https://www.jigsawplanet.com/?lang=pl

www.canva.com

https://eduzabawy.com/
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https://wordwall.net/pl
https://wheeldecide.com/
https://www.qr-online.pl/
https://www.qr-code-generator.com/
http://mal-den-code.de/
http://www.learningapps.org/
https://www.krzyzowki.edu.pl/generator.php
https://quizlet.com/pl
http://www.wordart.com/
https://www.jigsawplanet.com/?lang=pl
http://www.canva.com/
https://eduzabawy.com/


Füllen Sie bitte eine Umfrage aus!
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Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit!
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mgr Dorota Liberda

liberda@womczest.edu.pl


