
Elearning, online, appki, gamifikacje… czyli język angielski poza „realem”. 

 

Ta gra słów w tytule uświadamia tylko, jak mocno język angielski jest obecny w naszym życiu i pracy.  

Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w sprawie organizacji i realizacji procesu 

kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Od dnia 25.03.2020 

wprowadzono obowiązek realizacji podstawy programowej w tej nowej i niełatwej rzeczywistości, co 

oznacza przeorganizowanie sposobu pracy zarówno nauczycieli jak i uczniów. Dzisiaj wielu z 

nauczycieli zastanawia się jak przenieść pracę ze swoim uczniami ze szkoły stacjonarnej do wirtualnej, 

aby skutecznie realizować nauczanie, ale w zupełnie innej formie. 

Kalendarz egzaminów nie został zmieniony (dane z dnia 26.03.2020), co oznacza, że uczniowie mają 

przygotowywać się do egzaminów. 

Mamy informacje na stronie CKE (dane z dnia 26.03.2020) o  egzaminach próbnych, które cytuję: 

„Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić” – szczegóły w odnośnikach. 

Próbny egzamin ósmoklasisty - 

https://www.cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200324%20Pr%C3%B3ba%20E8.pdf 

Próbny egzamin maturalny - 

https://www.cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200324%20Pr%C3%B3ba%20EM.pdf 

Zarówno uczniowie jaki nauczyciele mogą skorzystać z zamieszczonych na stronie CKU zestawów 

zadań powtórkowych dotyczących egzaminu ósmoklasisty. 

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/ 

Ale…egzaminy to nie wszystko! Jak więc realizować podstawę programową poza przysłowiową klasą? 

Chyba nikt nie zna odpowiedzi na to pytanie, co ogranicza nas w pewien sposób, ale jednocześnie 

daje też pewną swobodę w doborze metod i treści, stosownie do warunków pracy jakie mają i 

nauczyciele i uczniowie. 

W codziennej praktyce szkolnej pracujemy nad rozwojem podstawowych kompetencji językowych 

jakimi są: Reading, Writing, Speaking and Listening. Jeśli chodzi o języki obce to mamy bardzo dużo 

dostępnych materiałów online, platform, narzędzi i aplikacji. Paradoksalnie, wcale nie ułatwia nam to 

pracy, bo przecież nie o samo narzędzie chodzi, ale o jego uniwersalność i potencjalną skuteczność. 

Podaję kilka podpowiedzi gdzie znaleźć inspirację do planowania e-lekcji. 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

adres uwagi 

 https://www.starfall.com/h/ interaktywna nauka 
alfabetu, czytania, 
liczenia 

 https://supersimple.com/super-simple-songs piosenki, rymowanki, 
zabawy 

 http://learncreatelove.com/ wsparcie przy nauce 
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czytania - zabawa i 
sztuka 

 http://www.kizclub.com/ 
 

materiały edukacyjne w 
różnorodnej formie 

 https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 
 

materiały edukacyjne w 
różnorodnej formie 

Szkoła 
podstawowa 

adres uwagi 

 https://learningapps.org/index.php?category=3&s= materiały edukacyjne w 
różnorodnej formie 

 https://stories.audible.com/discovery 
 

Audiobooki - różny 
poziom zaawansowania 

 https://www.oxfordowl.co.uk/ 
 

materiały edukacyjne w 
różnorodnej formie 

 https://www.eslgamesplus.com/ 
 

materiały edukacyjne w 
różnorodnej formie 

 https://engly.pl/ materiały edukacyjne w 
różnorodnej formie 

Szkoła 
ponadpodstawowa 

adres uwagi 

 https://stories.audible.com/discovery 
 

Audiobooki - różny 
poziom zaawansowania 

 http://www.elllo.org/index.htm 
 

Ćwiczenia na słuchanie 

 https://lyricstraining.com/ 
 

Karaoke – popularne 
piosenki, różny poziom 
zaawansowania  

 https://ed.ted.com/ 
 

materiały edukacyjne w 
różnorodnej formie, 
różny poziom; nowość 
TEDEd@Home 

 https://busyteacher.org/ Inspiracje, ćwiczenia, 
różny poziom 
zaawansowania 

 

Pomysłem na pracę domową dla uczniów może być narzędzie do tworzenia lub korzystania z 

gotowych interaktywnych arkuszy z zadaniami.  

https://www.liveworksheets.com/ 

Wszystkim zainteresowanym zdobyciem lub podniesieniem swoich kompetencji TIK, z których 

musimy teraz korzystać aby pracować z uczniami, polecam również krótkie i „bezbolesne” szkolenia 

online z oferty programu https://etwinning.pl/. Tygodniowe kursy to nauka np. pojedynczego 

narzędzia, programu lub aplikacji, które można wykorzystać właśnie w pracy online. Wszelkie 

informacje o każdym szkoleniu znajdziecie Państwo tutaj https://etwinning.pl/kursy-internetowe/. 

Jedynym warunkiem skorzystania z tej oferty jest rejestracja w programie eTwinning, co umożliwia 

również dostęp do wszystkich pomocy i materiałów przydatnych nie tylko przy realizacji projektów 

współpracy. 
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Wszystkie wydawnictwa, z którymi Państwo współpracują oferują liczne materiały dodatkowe do 

pracy zdalnej. Zachęcam również do skorzystania z doświadczeń i pomysłów innych nauczycieli z grup 

tematycznych na Facebooku np. Nauczyciele angielskiego https://tiny.pl/t3qbh 

  

Życzę Państwu wytrwałości, spokoju i zdrowia na ten trudny czas. Obyśmy jak najszybciej mogli 

zmienić świat wirtualny na do realny!  
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