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Szkoła w Chmurze 

https://szkolawchmurze.pl/  

   Polub nas na facebook’u 

  Dołącz do naszej grupy na facebook’u 

Kanał na YouTube  
 

 
 

Aplikacje i narzędzia 
wspierające pracę nauczyciela 
 

 

 

 

Prowadzący:  

Joanna Alberska | Trener Office 365 | joanna.alberska@szkolawchmurze.edu.pl | +48 888 511 305 

Maciej Tyran | Dyrektor ds. rozwoju rynku edukacyjnego | maciej.tyran@advisor.pl | +48 695 100 060 

| +48 61 222 90 02 

 

https://szkolawchmurze.pl/
https://www.facebook.com/szkolawchmurze/
https://www.facebook.com/groups/akademia.szkoly.w.chmurze/
https://www.youtube.com/channel/UCoS929H1_JLRlDk4g3bt-xA
mailto:imie.nazwisko@szkolawchmurze.edu.pl
mailto:maciej.tyran@advisor.pl
https://www.facebook.com/szkolawchmurze/
https://www.facebook.com/groups/akademia.szkoly.w.chmurze/
https://www.youtube.com/channel/UCoS929H1_JLRlDk4g3bt-xA
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Aplikacje wspierające naukę języka  

 

 

Flipgrid 

Kategoria: platforma oraz aplikacja  

 

Odpowiedz filmem - Flipgrid 
https://info.flipgrid.com/ 

• platforma do prowadzenia dyskusji w formie krótkich filmów wideo 

• nagrywamy temat do rozmowy i udostępniamy link, uczniowie odpowiadają krótkim 

filmem i w ten sposób każdy bierze aktywny udział w dyskusji 

• zaleta: uczniowie nie muszą zakładać sobie żadnych kont; klikają tylko link udostępniony 

przez nauczyciela bądź wpisują kod dostępu 

• można dodać do Microsoft Teams 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jak dodać do Microsoft Teams: 

https://info.flipgrid.com/
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Duolingo 

Kategoria: aplikacja  

 

https://pl.duolingo.com/ - interaktywna platforma do spersonalizowanej nauki języków (piszemy, 

słuchamy, mówimy, podkreśla nieprawidłowo wypowiedziane słowa) 

https://schools.duolingo.com/ - zapisz swoją klasę, aplikacja rejestruje postępy uczniów  

i rywalizujących klas 

 

 
Dodatkowo: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dw.learngerman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.duolingo.com/
https://schools.duolingo.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dw.learngerman
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HelloTalk 

Kategoria: aplikacja  

https://www.hellotalk.com/  

 

• globalna społeczność od nauki języków i wymiany kulturowej, która łączy cię z rodzimymi 

użytkownikami innych języków 

• nauka oparta na komunikacji 

• można konwersować z jedną osobą lub uczyć się wspólnie na czacie grupowym 

• opcje czatu: jak tłumaczenie „w locie”  zapis audio do tekstu, poprawianie wypowiedzi 

partnera, dodawanie zdjęć, zapisywanie zdań lub całych konwersacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hellotalk.com/
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Mondly 

Kategoria: aplikacja oraz platforma 

https://pl.mondly.com/niemiecki-lekcje  

• Nauka języka obcego w języku rodzimym 

• umożliwia rozmowę z innymi użytkownikami aplikacji, jak również z czat-botem,  

w symulowanym otoczeniu 

• możliwość pełnej immersji w rozmowę 

• MondlyAR umożliwia stworzenie sobie wirtualnego nauczyciela, który będzie pomagał  

w identyfikacji słówek w sytuacjach codziennego życia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.mondly.com/niemiecki-lekcje
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Supermemo 

Kategoria: aplikacja 

https://www.supermemo.pl/  

• odpłatne kursy 

• system inteligentnych powtórek – w ciągu pierwszego miesiąca nauki można 

opanować do 3000 słów i zwrotów z dowolnego języka obcego 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.supermemo.pl/
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Szlifuj swój niemiecki 

Kategoria: portal edukacyjny  

https://niemiecki.ang.pl/  

• ćwiczenia online 

• gramatyka niemiecka 

• wzory wypracowań 

• forum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://niemiecki.ang.pl/
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DW Learn German A1, A2, B1 

Kategoria: aplikacja  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dw.learngerman  

• dla początkujących i zaawansowanych (od alfabetu po niemiecki biznesowy) 

• ćwiczenia interaktywne, filmy 

• nauka słownictwa i glosariusz 

• gramatyka i geografia 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dw.learngerman
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DW  

Kategoria: portal edukacyjny  

https://www.dw.com/de/themen/s-9077 

• doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem 

• filmy poruszające tematy dnia codziennego, również te bieżące, obecne w niemieckich 

wiadomościach 

• raz na miesiąc umieszczane jest nagranie z “wiadomościami” czytanymi w wolnym 

tempie. 

 

GOETHE INSTITUT 

Kategoria: portal edukacyjny  

https://www.goethe.de/de/index.html 

• portal promujący znajomość języka niemieckiego zagranicą: informacje o życiu 

kulturalnym, społecznym i politycznym Niemiec 

• do pobrania gotowe materiały do nauki języka  

• można wziąć udział w programach kulturalnych i edukacyjnych 

• nauczyciele mogą skorzystać ze wsparcia metodycznego oraz kursów doskonalących.  

 

Nauka niemieckiego - 15 000 słów 

Kategoria: aplikacja  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.funeasylearn.german  

• nauka czytania, pisania i mówienia po niemiecku na trzech poziomach: początkującym, 

średnio zaawansowanym i zaawansowanym 

• zawiera 6 000 niemieckich słów m.in najpopularniejsze rzeczowniki, czasowniki, 

przymiotniki itp., podzielone na 10 poziomów i 200 tematów oraz  5 000 niemieckich 

zwrotów podzielone na 7 poziomów i 120 tematów 

• ręcznie rysowane ilustracje, profesjonalne nagrania audio, dokładne statystyki 

umożliwiające analizę postępów  

 

Bilingua Łatwiej z niemieckim 

Kategoria: dobra praktyka 

https://www.facebook.com/latwiejzniemieckim  

• fanpage promujący dwujęzyczność wśród dzieci i dorosłych 

• materiały ułatwiające naukę języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej 

• autorkami są m.in. nauczycielki Karolina Syga, Irena Machura, Iwona Hanysek, Anna 

Kazańska, Barbara Chyłka 

• projekt Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. 

https://www.dw.com/de/themen/s-9077
https://www.goethe.de/de/index.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.funeasylearn.german
https://www.facebook.com/latwiejzniemieckim
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DeutschFun 

Kategoria: dobra praktyka 

https://deutschfun-pielgrzymowice.blogspot.com/ 

• strona internetowa prowadzona przez Martę Florkiewicz-Borkowską, nauczycielkę języka 

niemieckiego 

• materiały dedykowane uczniom szkół podstawowych 

• autorka zamieszcza własne filmy wyjaśniające zagadnienia gramatyczne oraz plansze 

gramatyczne.  

 

Los geht’s deutsch lernen 

Kategoria: dobra praktyka 

https://www.losgehts-deutsch.com/blog-o-jezyku-niemieckim/ 

• strona internetowa prowadzona przez Justynę Magic-Goliasz, trenerkę języka 

niemieckiego na stałe mieszkającą w Niemczech 

• autorka przygotowuje materiały, których wspólnym mianownikiem jest współczesny 

niemiecki, obecny w kontaktach rówieśniczym, w życiu codziennym.  

 

Fröhlich Deutsch  

Kategoria: rekomendowany e-zasób 

https://www.youtube.com/channel/UCQNR5ZJ8fzyWPvsZGyAVORA 

• kanał na Youtube, na którym znajdziemy filmy m.in. poświęcone doskonaleniu wymowy, 

zagadnieniom gramatycznym i leksykalnym.  

 

German Games for free  

Kategoria: rekomendowany e-zasób 

https://www.german-games.net/ 

• strona zawiera interaktywne gry, tutoriale, testy dla osób rozpoczynających naukę języka 

niemieckiego 

• do dyspozycji użytkownika jest ponad 100 tematów 

• słownictwo, wymowa 

• aktywności mogą być wykorzystywane jako materiał powtórkowy.     

 

 

 

https://deutschfun-pielgrzymowice.blogspot.com/
https://www.losgehts-deutsch.com/blog-o-jezyku-niemieckim/
https://www.youtube.com/channel/UCQNR5ZJ8fzyWPvsZGyAVORA
https://www.german-games.net/
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Jak tworzyć filmy dla klasy lub z wydarzeń szkolnych? 

1 propozycja: PowerPoint 

 

Wariant 1: Nagranie zawartości ekranu – podcast (ekran + głos nauczyciela) 

 

Kroki: 

1. Aby nagrać zawartość ekranu Przejdź do zakładki Wstawianie, a następnie w bloku 

Multimedia na Wstążce wybierz Nagranie zawartości ekranu  

2. Pojawią się nowe opcje: Nagraj, Zatrzymaj, Zaznacz obszar[nagrywania], Mikrofon, Nagraj 

wskaźnik [śledzi ruchy wskaźnika podczas nagrywania]  

3. Po kliknięciu Nagraj startuje 3 sekundowe odliczanie i od tego momentu następuje 

nagrywanie zawartości ekranu 

4. Po kliknięciu Zatrzymaj, film zostaje umieszczony na slajdzie 
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Wariant 2: Nagranie zawartości ekranu + video z wizerunkiem nauczyciela 
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2 propozycja: PowerPoint + loom 

przechwytuje ekran (czyli prezentację Power Point i wszystko, co wyświetlamy) 

https://www.loom.com/    

 
 

 
 

 

 
3 propozycja: OBS Studio. Zostań Youtuberem 

https://obsproject.com/ - link do pobrania OBS Studio 

https://youtu.be/SUPNJ8e2V-U  - bezpłatny program OBS Studio, poradnik - nagrywanie 
filmów 

https://www.lwks.com/ - Lightworks, bezpłatny program do edycji video (w tym link do 
pobrania); zakładka Tutorials - samouczki 

 

 

 

https://www.loom.com/
https://obsproject.com/
https://youtu.be/SUPNJ8e2V-U
https://www.lwks.com/
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4 propozycja: Edytory na smartfon  

 

YouCut - Edytor wideo i Video Maker 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camerasideas.trimmer&hl=pl&gl=US 

 
InShot - Edytor wideo i zdjęcia 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camerasideas.instashot&hl=pl&gl=US  
http://www.inshot.com/  
 

 

 

Cyfrowe publikacje (prezentacje, grafika, ebooki, podcasty) 

 

Prezentacje 

Microsoft Sway - cyfrowe opowieści (w ramach Office 365 dla Edukacji) 

 

Kategoria: aplikacja/narzędzie  

https://sway.office.com/education/?WT.mc_id=WEDUNAVSEDU_WEB_Persistent 

 

 

 

• umożliwia tworzenie multimedialnych, interaktywnych publikacji, które można 

udostępniać (np. tylko wybranym osobom) z prawem wspólnej edycji, kopiowania  

lub jedynie przeglądania opracowanych treści 

• bogate szablony 

• dostępny w Google Play, App Store i Microsoft Store (przez przeglądarkę)  

• dostępny w ramach bezpłatnego planu Office 365 dla  Edukacji. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camerasideas.trimmer&hl=pl&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camerasideas.instashot&hl=pl&gl=US
http://www.inshot.com/
https://sway.office.com/education/?WT.mc_id=WEDUNAVSEDU_WEB_Persistent
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Zastosowanie w szkole: 

• przygotowanie i publikacja (wewnętrznej – tylko dla wybranych użytkowników  

lub na forum publicznym) prac uczniów wykonanych w ramach lekcji, prac domowych, 

projektów edukacyjnych lub prac konkursowych, zastępując klasyczne prezentacje  

i referaty 

• opracowanie materiałów dla uczniów, np. samouczków, zestawów ćwiczeń (możliwość 

osadzania treści z innych serwisów i linków) 

• udostępnianie gier interaktywnych, prezentacji, kart pracy (uczniowie mogą otrzymać 

przygotowane przez nauczycieli szablony, który uzupełniają treścią) 

• osadzanie opublikowanych prac i materiałów w innych usługach (np. OneNote)  

czy na szkolnej stronie internetowej 

• przygotowywanie i publikacja materiałów, np. gazetki szkolnej, relacji ze szkolnych 

wydarzeń, podsumowania projektu, wizualizacji problemu i jego rozwiązania 

• nauczyciele mogą tworzyć interaktywne, wirtualne lekcje, zadania domowe, projekty, 

newslettery na telefonie, tablecie lub w przeglądarce internetowej 

• uczniowie mogą pracować zespołowo i korzystać ze Sway’a aby tworzyć ciekawe raporty, 

zadania domowe, projekty, materiały do nauki i portfolio 

Przykładowa praca: 

 https://sway.office.com/lCSmaQHQkFZDjg9D?ref=Link&loc=play 

 

Issuu 

Kategoria: aplikacja/narzędzie  

https://issuu.com/  

• publikacja cyfrowa i dzielenie się online materiałami 
 

Przykładowa publikacja – na s. 40 aplikacje do nauki języka niemieckiego: 

 https://issuu.com/sprachcaffepolska/docs/poradnik-45  

 
Kizoa 

Kategoria: aplikacja/narzędzie  

https://kizoa.pl/ 

• oprogramowanie do łatwego i szybkiego tworzenia filmów jako prezentacji lub kolaży 

zdjęć, kartek – można udostępniać prace lub osadzać  
 

Emaze 

Kategoria: aplikacja/narzędzie  

https://www.emaze.com/  

• oprogramowanie do łatwego i szybkiego tworzenia prezentacji lub stron internetowych  

https://sway.office.com/lCSmaQHQkFZDjg9D?ref=Link&loc=play
https://issuu.com/
https://issuu.com/sprachcaffepolska/docs/poradnik-45
https://www.emaze.com/
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Grafika 

Canva 

Kategoria: aplikacja/narzędzie  

https://www.canva.com/ 

• tworzenie grafiki wg szablonów i wzorów: plakat, dyplom, ogłoszenie, prezentacja, wpisy 

na media społecznościowe, mapy myśli, wizualizacja pracy projektowej 

• grafikę można udostępnić lub pobrać, albo zlecić poligrafii 

• można współpracować z całą klasą i współtworzyć projekty – zgłoś swoją szkołę 

https://www.canva.com/pl_pl/edukacja/  

 

Przykładowe prace: 

 https://www.canva.com/design/DAEcUDRANww/0g_F7E3cHzC74K1f3OElxg/watch?utm_content=

DAEcUDRANww&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton 

 https://www.canva.com/design/DAEXoFZJnXU/HyMqyJwHA-

0wMnLApqJADQ/view?utm_content=DAEXoFZJnXU&utm_campaign=designshare&utm_medium

=link&utm_source=sharebutton 

 https://www.canva.com/design/DAEgt1tXAH8/t0PVarlUzagMwOUmZYxmAw/watch?utm_content

=DAEgt1tXAH8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton 

 https://www.canva.com/design/DAD4VecC2jc/HE6OHIyoCII77zDQ4_Nbng/view?utm_content=DA

D4VecC2jc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton  

 

 

 

 

 

https://www.canva.com/
https://www.canva.com/pl_pl/edukacja/
https://www.canva.com/design/DAEcUDRANww/0g_F7E3cHzC74K1f3OElxg/watch?utm_content=DAEcUDRANww&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEcUDRANww/0g_F7E3cHzC74K1f3OElxg/watch?utm_content=DAEcUDRANww&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEXoFZJnXU/HyMqyJwHA-0wMnLApqJADQ/view?utm_content=DAEXoFZJnXU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEXoFZJnXU/HyMqyJwHA-0wMnLApqJADQ/view?utm_content=DAEXoFZJnXU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEXoFZJnXU/HyMqyJwHA-0wMnLApqJADQ/view?utm_content=DAEXoFZJnXU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEgt1tXAH8/t0PVarlUzagMwOUmZYxmAw/watch?utm_content=DAEgt1tXAH8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEgt1tXAH8/t0PVarlUzagMwOUmZYxmAw/watch?utm_content=DAEgt1tXAH8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAD4VecC2jc/HE6OHIyoCII77zDQ4_Nbng/view?utm_content=DAD4VecC2jc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAD4VecC2jc/HE6OHIyoCII77zDQ4_Nbng/view?utm_content=DAD4VecC2jc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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PosterMyWall 

Kategoria: aplikacja/narzędzie  

https://pl.postermywall.com/  

 

• edytor materiałów graficznych – plakaty (w tym plakaty wideo), ogłoszenia, ulotki 

• współpraca z całą klasą: 

https://pl.postermywall.com/index.php/edu?utm_source=footer&utm_content=forteache

rs&utm_medium=link&utm_campaign=ui_footer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.postermywall.com/
https://pl.postermywall.com/index.php/edu?utm_source=footer&utm_content=forteachers&utm_medium=link&utm_campaign=ui_footer
https://pl.postermywall.com/index.php/edu?utm_source=footer&utm_content=forteachers&utm_medium=link&utm_campaign=ui_footer
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Ebooki 

Crello 

Kategoria: aplikacja/narzędzie  

https://crello.com/pl/ 

• tworzenie grafiki wg szablonów i wzorów: plakat, dyplom, ogłoszenie, prezentacja, wpisy 

na media społecznościowe, mapy myśli, wizualizacja pracy projektowej 

• ciekawe szablony do tworzenia ebooków 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://crello.com/pl/
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Podcasty – nagrania i edycja audio  

Vocaroo 
Kategoria: aplikacja/narzędzie 

https://vocaroo.com/  

• nagrywanie podcastów (pliki dźwiękowe) oraz pobieranie na swoje urządzenie lub 

osadzić na swojej stronie 

• bezpłatna usługa, nie wymagająca rejestracji 

 

Audacityteam 
Kategoria: aplikacja/narzędzie 

https://www.audacityteam.org/download/  

Kategoria: aplikacja/narzędzie 

• program do tworzenia audio 

• umożliwia nagrywanie, konwersję, edycję, wycinanie lub sklejanie plików dźwiękowych. 

 

Microsoft Forms (w ramach Office 365 dla Edukacji) 

Przykładowe prace: 

 https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=ub7bMxnlykeEZfiSiEYbiMGejgp1FulKnAq

SdDlP5VJUMlQzWUhCQ1QxRFJDS1RUSkY2OVAxWjFHSS4u&sharetoken=XxUPNVA1oYXqLDG8H

B6Q 

 https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=ub7bMxnlykeEZfiSiEYbiMGejgp1FulKnAq

SdDlP5VJUQVcxUjNQT1dKWlRUWTNTUEhHNjlaTEZaUi4u&sharetoken=2khBlWK27wpd16PxVPW

U 

 

• jedna z usług dostępnych w ramach bezpłatnego planu Office 365 dla Edukacji 

• szybkie tworzenie i udostępnianie ankiet, quizów i testów (imiennie lub anonimowo) – 

automatyczne zwizualizowanie wyników w formie graficznej lub w postaci pliku Excel 

• możliwość nakładania ograniczeń czasowych dostępności testu, mieszania kolejności 

pytań, odpowiedzi oraz wprowadzania konieczności udzielenia odpowiedzi przed 

przesłaniem formularza, dodawania grafiki lub filmów do pytań, wprowadzania równań 

w pytaniach dzięki klawiaturze matematycznej 

• możliwość tworzenia duplikatów i dzielenia się z innymi nauczycielami 

 

 

https://vocaroo.com/
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=ub7bMxnlykeEZfiSiEYbiMGejgp1FulKnAqSdDlP5VJUMlQzWUhCQ1QxRFJDS1RUSkY2OVAxWjFHSS4u&sharetoken=XxUPNVA1oYXqLDG8HB6Q
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=ub7bMxnlykeEZfiSiEYbiMGejgp1FulKnAqSdDlP5VJUMlQzWUhCQ1QxRFJDS1RUSkY2OVAxWjFHSS4u&sharetoken=XxUPNVA1oYXqLDG8HB6Q
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=ub7bMxnlykeEZfiSiEYbiMGejgp1FulKnAqSdDlP5VJUMlQzWUhCQ1QxRFJDS1RUSkY2OVAxWjFHSS4u&sharetoken=XxUPNVA1oYXqLDG8HB6Q
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=ub7bMxnlykeEZfiSiEYbiMGejgp1FulKnAqSdDlP5VJUQVcxUjNQT1dKWlRUWTNTUEhHNjlaTEZaUi4u&sharetoken=2khBlWK27wpd16PxVPWU
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=ub7bMxnlykeEZfiSiEYbiMGejgp1FulKnAqSdDlP5VJUQVcxUjNQT1dKWlRUWTNTUEhHNjlaTEZaUi4u&sharetoken=2khBlWK27wpd16PxVPWU
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=ub7bMxnlykeEZfiSiEYbiMGejgp1FulKnAqSdDlP5VJUQVcxUjNQT1dKWlRUWTNTUEhHNjlaTEZaUi4u&sharetoken=2khBlWK27wpd16PxVPWU
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Microsoft Stream (w ramach Office 365 dla Edukacji) 

Link: https://www.microsoft.com/pl-pl/education/products/office 

 

• jedna z usług dostępnych w ramach bezpłatnego planu Office 365 dla Edukacji 

• aplikacja do udostępniania filmów wideo z zajęć, spotkań, prezentacji i wydarzeń 

szkolnych danej klasie lub wybranym klasom oraz całej szkole 

• zgromadzone filmy można dodawać do ankiet i testów w Microsoft Forms  

• może funkcjonować, jako szkolny YouTube 

 

 

https://www.microsoft.com/pl-pl/education/products/office

