
Dear All, 

Szanowni Państwo, 

My, nauczyciele języka angielskiego, jesteśmy w tej uprzywilejowanej sytuacji, że Internet 

oferuje nam ocean pomysłów i rozwiązań. Dodatkowo wiele papierowych podręczników 

mamy w wersji e-podręczników, co oznacza, że możemy z nich korzystać online (również 

prowadząc lekcje zdalnie, wyświetlając poszczególne strony na naszej wirtualnej tablicy).  

Poniższy, bardzo mocno wyselekcjonowany spis, to subiektywny ogląd zasobów, z których 

korzystam, i które polecam.  

 

Oto wybrane zasoby Internetu, pomocne w nauczaniu zdalnym: 

1. Platformy do lekcji online 

https://zoom.us/ - mój faworyt!!! 

classroom.google.com 

skype 

Oferujemy wraz z Alicją Skoczylas pomoc w zakresie szkoleń online nt. korzystania z 

google classroom oraz platformy zoom. Zapraszam do kontaktu. 

 

 

Rys. 1 W akcji szkoleniowej☺ 

2. Facebook 

Tu w szczególności zachęcam Państwa do dołączenia do grupy: nauczyciele 

angielskiego. To największa w Polsce grupa nauczycieli-pasjonatów, którzy dzielą się 

https://zoom.us/


dobrymi praktykami (organizuje zloty itp.). Gwarantuję Państwu, że znajdą tam Państwo 

pomoc, wsparcie, scenariusze lekcji, pomysły, rozwiązania techniczne, odpowiedzi na 

nurtujące Państwa pytania. Skarbnica wiedzy! 

Oczywiście, zachęcam do dołączenia do grupy Szkolenia online -PODM Głogów. To 

właśnie tam informujemy Państwa o naszych szkoleniach online, konsultacjach, wspieramy i 

odpowiadamy na Państwa aktualne potrzeby szkoleniowe. 

 

3. Youtube 

• Ted talks 

Inspirujące słuchowiska na wszelkie możliwe tematy! Co więcej, Ted ma swoje lekcje, z 

których można skorzystać: https://www.ted.com/talks?language=pl. 

• Piosenki, teledyski, „tutoriale” gramatyczno-leksykalne 

 Wystarczy tylko wpisać w wyszukiwarce, to, czego Państwo potrzebują i materiały pojawią 

się: do wyboru, do koloru. 

 

4.  Strony wydawnictw językowych 

Wiele wydawnictw językowych na czas pandemii udostępniło swoje e-zasoby. Wystarczy 

wejść na stronę i skorzystać z interesujących nas materiałów. 

 

5. Wybrane strony i aplikacje 

https://learnenglish.britishcouncil.org/ 

https://quizlet.com/latest - nauka słownictwa 

https://quizizz.com/ - testowanie 

https://kahoot.it/ - dobrze znane, ale zawsze przydatne 

https://www.toonytool.com/ - do tworzenia memów, komiksów itp.  

https://lyricstraining.com/ 

IATEFL Poland (szkolenia online, webinaria itp.) 

https://iatefl.org.pl/pl/ (tu w szczególności bazy danych do zdalnego nauczania) 

netflix☺ 

 

 

 

 

https://www.ted.com/talks?language=pl
https://learnenglish.britishcouncil.org/
https://quizlet.com/latest
https://quizizz.com/
https://kahoot.it/
https://www.toonytool.com/
https://lyricstraining.com/
https://iatefl.org.pl/pl/


Zachęcam do dzielenia się swoimi sprawdzonymi stronami (proszę o kontakt pod 

adresem: ula. maj@wp.pl lub przez Facebooka, Messengera), aby nasz baza się powiększała. 

Będę także umieszczać scenariusze lekcji, które opracowałam sama lub te, które są autorstwa 

innych nauczycieli i metodyków. Zachęcam Państwa do dzielenia się dobrymi praktykami i 

swoimi rozwiązaniami. 

 

 

Powodzenia! Wszyscy się uczymy nowej sytuacji i w  nowej sytuacji☺ 

Z pozdrowieniami 

Urszula Majdańska-Wachowicz 

 

 

 

Rys. 2 Zoom – tablica, na której piszą uczniowie w czasie rzeczywistym (pierwsza próbka) 
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Rys. 3 Zoom i e-podręcznik – ćwiczenie wykonane i sprawdzone w czasie rzeczywistym 

przez ucznia na wirtualnej tablicy (HighNote3 Pearson) 

 

 

 

Rys.4 przykładowy kontrakt z uczniami (dzięki uprzejmości Alicji Skoczylas) 


