
 

 

LEKCJE ONLINE BEZ NUDY  
w edukacji wczesnoszkolnej 

 
Nauka zdalna nie musi być udręką dla uczniów i nauczycieli. Poznaj niezawodne triki, które 
uatrakcyjnią Twoje lekcje on-line.  
 
Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:   
 
● przygotowanie własnych materiałów edukacyjnych, 
● szybkie udzielanie informacji zwrotnej uczniom, 
● pracę w grupach mimo dystansu, 
● efektywniejsze korzystanie z zasobów sieci. 
 
Tematyka: Lekcje on-line bez nudy w edukacji wczesnoszkolnej 
 
● Gry edukacyjne. Jak stworzyć własną grę online i wykorzystać ją w czasie lekcji 
zdalnych? Praktyczna część warsztatów, na których samodzielnie stworzysz kilka gier 
edukacyjnych, między innymi: łączenie w pary, grupowanie, układanie w określonym 
porządku, zadanie z lukami, quiz. 
● Prezentacja bez nudy: Genially i SMART Learning Suite Online. Jak szybko stworzyć 
prezentację bez wykorzystania szablonu: dodawanie tła, napisów, interaktywnych 
elementów, osadzanie gier, zapisywanie i udostępnianie prezentacji. Czym jest SLSO i jak 
szybko przygotować prezentację z grami, quizami i interaktywnymi slajdami do samodzielnej 
pracy dla ucznia? Gdzie znaleźć bezpłatne, gotowe materiały? 
● Interaktywne kart pracy, czyli jak zamienić pdf w edytowalny materiał? Rodzice nie 
chcą drukować kart pracy, które wysyłasz? Masz później kłopot z ich sprawdzeniem? 
Wybierz interaktywne karty pracy! W kilka minut przekształcisz każdy pdf w zadanie dla 
uczniów. 
● Gromadzimy nasze zasoby, czyli Wakelet w akcji. Uporządkuj swoje materiały do 
pracy dzięki Wakelet. Stwórz kolekcję złożoną z różnego typu plików. W czasie szkolenia 
obejrzymy także przykładowe kolekcje i zobaczymy przykłady wykorzystania aplikacji w 
nauczaniu zdalnym.  
 
 

 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
 



 

 

Adresaci: szkolenie otwarte dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, którzy w swoich 
szkołach korzystają z pakietu Office 365 (Microsoft TEAMS) 
 
Forma: online 
 
Czas trwania:  trzy godziny dydaktyczne 
 
Termin: 29 kwietnia 2021 r., godz. 16:00 – 18:15 
 
Cena: 140 zł brutto (cena obejmuje: szkolenie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale 
w szkoleniu) 
 

Osoba prowadząca: Magdalena Krupińska – nauczycielka dyplomowana, trenerka w zakresie 

wykorzystania TIK w edukacji, moderatorka w programie “Aktywna edukacja”, autorka publikacji  
o tematyce edukacyjnej, w tym współautorka Ramowego programu szkolenia w zakresie 
wspomagania szkół w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w procesie nauczania/uczenia się 
ORE. Konsultantka edukacyjna SMART, dwukrotna uczestniczka konferencji dla nauczycieli w Calgary. 
Pasjonatka TIK w edukacji.  
 
 
 
 

Zgłoszenia na stronie www.empiria.edu.pl,  
zakładka ZGŁOSZENIA na szkolenia otwarte 

 

 

 

http://www.empiria.edu.pl/

