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MODUŁ VI 

NARZĘDZIA TIK: OPROGRAMOWANIE I LINKI – ANEKS. 
 

 

 

Tabela zawiera narzędzia polecane przez uczestników kursów dla koordynatorów i moderatorów oraz 

mentorów w tych kursach. Materiał ułatwia dotarcie do zawartości stron bez przeszukiwania forum 

i sprawozdań. 

 

Przeznaczenie Zawartość Hiperłącze 

Język polski 

Materiały do nauki języka, 

lekcje, ćwiczenia, gry,  

http://www.dyktanda.net/dyktanda.php 

 

Leczenie dysfunkcji 

językowych 

http://www.jezykpolski.edu.pl/ 

Język angielski 

Animacje, lekcje online, 

quizy, prezentacje, piosenki, 

ćwiczenia online i do 

wydrukowania, gry 

edukacyjne i generatory gier 

http://www.michellehenry.fr/default.htm 

http://www.tes.co.uk/teaching-resources/ 

www.teachingideas.co.uk 

www.activityvillage.co.uk 

www.ego4u.com   

www.classtools.net  

http://kidblog.org 

Matematyka 

Materiały do nauki liczenia, 

gry, zadania 

http://2plus2.prv.pl/ 

www.klett.pl/zadania-interaktywne 

www.mathszone.co.uk 

www.matmag.pl (wymaga rejestracji) 

https://www.kosmikus.pl/ctrl.php/login/login (płatny) 

Przyroda 

Przyroda w kl. 4: pomysły na 

68 lekcji, materiały 

multimedialne, sprawdziany 

(wymaga rejestracji) 

http://nauczyciel.wsipnet.pl/kluby/przyroda.html?k=2224&

k1=2322 

Historia/ 

przyroda 

Mapy historyczne i 

geograficzne  także 

(interaktywne) 

http://polmap.republika.pl/ 

http://www.dyktanda.net/dyktanda.php
http://www.jezykpolski.edu.pl/
http://www.michellehenry.fr/default.htm
http://www.tes.co.uk/teaching-resources/
http://www.teachingideas.co.uk/
http://www.activityvillage.co.uk/
http://www.ego4u.com/
http://www.classtools.net/
http://kidblog.org/
http://2plus2.prv.pl/
http://www.klett.pl/zadania-interaktywne
http://www.mathszone.co.uk/
http://www.matmag.pl/
https://www.kosmikus.pl/ctrl.php/login/login
http://nauczyciel.wsipnet.pl/kluby/przyroda.html?k=2224&k1=2322
http://nauczyciel.wsipnet.pl/kluby/przyroda.html?k=2224&k1=2322
http://polmap.republika.pl/
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Tworzenie interaktywnej osi 

czasu 

http://www.timetoast.com/ 

Zajęcia 

komputerowe 

Zasady pracy w internecie http://www.necio.pl  

Muzyka 

Wiedza o muzyce, utwory 

muzyczne, filmy z koncertów 

http://muzykotekaszkolna.pl/3-nauczyciele 

Program do komponowania i 

edycji nut 

http://softcoffee.net/software/1712-Capriccio-1_1_4_6 

Forum programu  http://forum.cdefgahc.com.pl/ 

Plastyka 

Blog z materiałami do 

plastyki 

http://www.mac.pl/Blog_artystyczny/ 

Muzea w internecie – 

wirtualne wycieczki 

http://free4edu.info/muzea-w-internecie/134-muzea-

watyka%C5%84skie-wirtualna-wizyta.html 

Strony z 

materiałami 

do nauki wielu 

przedmiotów 

nauczania  

Zasoby  z materiałami do 

nauki wielu przedmiotów w 

szkole podstawowej 

http://www.tablice.net.pl/lekcje  

http://www.primaryresources.co.uk/ 

Gry edukacyjne dla dzieci, 

nauka przez zabawę 

http://www.buliba.pl/gry/gry-edukacyjne.html 

http://www.yummy.pl/  

www.zyraffa.pl 

Zasoby i 

narzędzia do 

wykorzystania 

niezależnie od 

nauczanego 

przedmiotu 

Prezentacja darmowych 

edytorów dźwięku  

 http://e-lekcje.org/malo-ci/darmowe-edy ... yczne.html 

 Program do tworzenia 

komiksów  

http://www.pixton.com 

http://writecomics.com/ 

Tworzenie ćwiczeń 

interaktywnych na każdym 

przedmiocie 

 http://www.learningapps.org 

 

Tworzenie map pojęć SimpleMind, Blumind, FreeMind , www.padlet.com  

Prezentacje Calameo, PowToon,  

Gazetki, ulotki, broszury, 

dyplomy 

MS Publisher, Scribus,  

Gry, puzzle, tworzenie 

własnych gier 

http://www.proprofs.com/games/  

Bezpieczeńst

wo ruchu 

drogowego 

Baza wiedzy, przepisy ruchu 

drogowego, znaki 

http://www.eti.agh.edu.pl/brd/ 

Różne testy  na kartę 

rowerową 

http://sp2aug.pl/glownat.htm 

http://www.eti.agh.edu.pl/brd/testy/testy.html 

http://test.4free.pl/test/400285/35456 

http://www.berde.cba.pl/zninfo.htm 

www.test.4free.pl/test/499349/56614 

Obsługa 

tablicy 

Program do sterowania 

tablicą interaktywną za 

http://download.komputerswiat.pl/komorki-i-

smartfony/komorki-i-smartfony-inne/unified-remote-server 

http://www.timetoast.com/
http://www.necio.pl/
http://muzykotekaszkolna.pl/3-nauczyciele
http://softcoffee.net/software/1712-Capriccio-1_1_4_6
http://forum.cdefgahc.com.pl/
http://www.mac.pl/Blog_artystyczny/
http://free4edu.info/muzea-w-internecie/134-muzea-watyka%C5%84skie-wirtualna-wizyta.html
http://free4edu.info/muzea-w-internecie/134-muzea-watyka%C5%84skie-wirtualna-wizyta.html
http://www.tablice.net.pl/lekcje
http://www.primaryresources.co.uk/
http://www.buliba.pl/gry/gry-edukacyjne.html
http://www.yummy.pl/
http://www.zyraffa.pl/
http://e-lekcje.org/malo-ci/darmowe-edytory-dzwieku-i-oprogramowanie-muzyczne.html
http://www.pixton.com/
http://writecomics.com/
http://www.learningapps.org/
http://www.padlet.com/
http://www.proprofs.com/games/
http://www.eti.agh.edu.pl/brd/
http://sp2aug.pl/glownat.htm
http://www.eti.agh.edu.pl/brd/testy/testy.html
http://test.4free.pl/test/400285/35456
http://www.berde.cba.pl/zninfo.htm
http://www.test.4free.pl/test/499349/56614
http://download.komputerswiat.pl/komorki-i-smartfony/komorki-i-smartfony-inne/unified-remote-server
http://download.komputerswiat.pl/komorki-i-smartfony/komorki-i-smartfony-inne/unified-remote-server
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interaktywnej 

i zarządzanie 

komputerami 

pomocą telefonu/tabletu 

Program do obsługi tablicy 

interaktywnej przez uczniów 

za pomocą tabletu 

http://www.smoothboard.net/ 

 Program do zarządzania 

komputerami w klasie 

http://www.netop.pl/resellers/index.php?dir=NetOp%20Sc

hool,  http://www.netop.com/classroom-management-

software/products/netop-school.htm 

 

Obsługa tablicy 

interaktywnej 

 Pasek narzędziowy: 

http://whiteboard.cba.pl/whiteboard/index.php?dir=wiimo

te/&file=Adnotacje_Ekranowe.rar 

Klawiatura ekranowa: 

 http://whiteboard.cba.pl/whiteboard/index.php?dir=wiimo

te/&file=Keyboard.rar 

Program do wizualizera: 

 http://whiteboard.cba.pl/whiteboard/index.php?dir=wiimo

te/&file=WebCamPresenter_1_0_0.zip 

Program (serwer) do sterowania tablicą za pomocą 

smartfona:  http://www.unifiedremote.com/ 

Aplikacja na smartfona do połaczenia z serwerem: 

 http://whiteboard.cba.pl/whiteboard/index.php?dir=wiimo

te/&file=Unified%20Remote%20Full%20v2.4.4.apk http://w

hiteboard.cba.pl/news.php 

 

http://www.smoothboard.net/
http://www.netop.pl/resellers/index.php?dir=NetOp%20School
http://www.netop.pl/resellers/index.php?dir=NetOp%20School
http://www.netop.com/classroom-management-software/products/netop-school.htm
http://www.netop.com/classroom-management-software/products/netop-school.htm
http://whiteboard.cba.pl/whiteboard/index.php?dir=wiimote/&file=Adnotacje_Ekranowe.rar
http://whiteboard.cba.pl/whiteboard/index.php?dir=wiimote/&file=Adnotacje_Ekranowe.rar
http://whiteboard.cba.pl/whiteboard/index.php?dir=wiimote/&file=Keyboard.rar
http://whiteboard.cba.pl/whiteboard/index.php?dir=wiimote/&file=Keyboard.rar
http://whiteboard.cba.pl/whiteboard/index.php?dir=wiimote/&file=WebCamPresenter_1_0_0.zip
http://whiteboard.cba.pl/whiteboard/index.php?dir=wiimote/&file=WebCamPresenter_1_0_0.zip
http://www.unifiedremote.com/
http://whiteboard.cba.pl/whiteboard/index.php?dir=wiimote/&file=Unified%20Remote%20Full%20v2.4.4.apk
http://whiteboard.cba.pl/whiteboard/index.php?dir=wiimote/&file=Unified%20Remote%20Full%20v2.4.4.apk
http://whiteboard.cba.pl/news.php
http://whiteboard.cba.pl/news.php

