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Harmonogram 

• Czy elementy nauczania na odległość mogą pozostać z nami  
na zajęciach stacjonarnych?  

• Zaplanowanie i zorganizowanie lekcji biologii i fizyki w oparciu  
o zasoby edukacyjne online. 

• Zastosowanie Genially na lekcji odwróconej. 

• Podsumowanie lekcji w oparciu o Quizizz.  

• Przygotowanie testu czy krzyżówki online w ramach powtórki.  

• Doświadczenia online. 

 
 



 
Czy elementy nauczania na odległość mogą 
pozostać z nami na zajęciach stacjonarnych?  

• Materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej: flipbooki, multibooki, multiteki, 
multimedialne atlasy; 

• Przeprowadzanie obserwacji i doświadczeń ze względów lokalowych (często uczniowie 
uczą się w jednej sali) ulega ograniczeniu, w zamian stosowane są prace do wykonania 
dla uczniów lub przesyłane są materiały online; 

• Pisanie na tablicy interaktywnej i zapisywanie w pliku pdf oraz przesyłanie ich drogą 
elektroniczną, tak aby wspomóc uczniów nieobecnych; 

• Sprawdzanie zadań domowych czy przeprowadzonych doświadczeń  
i obserwacji dokumentowane przez uczniów w formie zdjęć i przesyłanie do nauczycieli 
drogą mailową, przez e-dziennik itp.; 

• Udostępnianie materiałów dla uczniów ułatwiających zrozumienie nowych zagadnień. 

• Stosowanie lekcji odwróconej. 

• Zastosowanie materiałów udostępnianych przez wirtualnych nauczycieli. 

 

 

 



Blended learning w nauczaniu przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych 

• Wprowadzenie – wykład  

• Prezentacja – uzupełnienie wykładu 

• Burza mózgów – zbieranie pomysłów 

• Mapa pojęć – przedstawienie efektów pracy 

• Testy interaktywne- sprawdzenie wiedzy uczniów 

• Ćwiczenia indywidualne – wykorzystanie zasobów edukacyjnych (w tym online) 

 



Zaplanowanie i zorganizowanie lekcji biologii i fizyki w oparciu  
o zasoby edukacyjne online 

• Portale i serwisy edukacyjne 

• Materiały edukacyjne 

• Filmy, gry 

 



Portale i serwisy edukacyjne 
• Webinaria o nauczaniu zdalnym 

https://blog.ceo.org.pl/edukacja-zdalna 

• MEN wspiera nauczycieli. 

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje 

• Wirtualny spacer po Muzeum Przyrodniczym Instytut Systematyki i 
Ewolucji Zwierząt PAN 

http://isez.pan.wkraj.pl 

• Instytut Badań Edukacyjnych 

https://bnd.ibe.edu.pl 

• Platforma edukacyjna E-podręczniki 

https://epodreczniki.pl 

Bezpłatne i dostępne dla wszystkich materiały edukacyjne: e-
podręczniki, e-materiały do kształcenia ogólnego, katalog zasobów 
dodatkowych. 

• Serwis edukacyjny Edukator.pl 

https://www.edukator.pl/resources/show/?subjects=9 

Nowoczesny serwis edukacyjny, który pozwala gromadzić i 
porządkować cyfrowe materiały dowolnego formatu, a przede 
wszystkim w łatwy i intuicyjny sposób tworzenia własnych treści, 
komunikowania się z innymi. 

• Portal edukacyjny: www.interklasa.pl 

http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&
mainSRV=biologia&page=subjectpage&item=-1 

Portal edukacyjny www.interklasa.pl przeznaczony jest dla uczniów, 
nauczycieli i rodziców. 

• Portal edukacyjny Akademia Khana 

https://pl.khanacademy.org/science/biology 

Akademia Khana oferuje praktyczne ćwiczenia, filmy instruktażowe i 
panel indywidualnych planów nauczania, który daje uczniom 
możliwość pracy we własnym tempie, w i poza klasą. 

• Strona internetowa biologia.net.pl 

http://www.biologia.net.pl 

• Atlas roślin 

https://atlas.roslin.pl 

• Encyklopedyczny atlas zwierząt 

• https://www.ekologia.pl/wiedza/zwierzeta 
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Webinaria o nauczaniu zdalnym 
 

 



MEN nauka zdalna, hybrydowa i tradycyjna 

 



Instytut Badań Edukacyjnych 



E – podręczniki.pl 





Materiały edukacyjne 
• Uniwersytet Dzieci 

https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusze/dla-klas-iv-viii/biologia 

Uniwersytet Dzieci w Klasie oferuje gotowe, bezpłatne scenariusze lekcji i projekty edukacyjne z różnych 
dziedzin nauki. 

• Magazyn czasopismobiologia.pl 

https://www.czasopismobiologia.pl 

Magazyn dostarcza nauczycielom profesjonalnych informacji i nowości z zakresu nauk przyrodniczych oraz 
sprawdzonych rozwiązań i narzędzi podnoszących efektywność nauczania. 

• Kwartalnik naukowy Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 

http://ebis.ibe.edu.pl 

Kwartalnik naukowy Edukacja Biologiczna i Środowiskowa zawiera artykuły lub materiały przedstawiające 
rozmaite źródła informacji, metody pracy z uczniami, scenariusze lekcji lub opracowania. 

• Centrum Edukacji Obywatelskiej 

https://procedury.ceo.org.pl/biologia 

Akademia uczniowska (Au) projekt edukacyjny, doskonalący metody   nauczania i przyswajania wiedzy z 
biologii. Uczenie się poprzez eksperymentowanie. Akademia Uczniowska.  
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Filmy, gry 
• Quizy samequizy.pl 

https://samequizy.pl/?s=biologia 

• Testy z biologii biologia.stencel.info 

http://biologia.stencel.info 

• Gry edukacyjne superbelfrzy.edu.pl 

http://www.superbelfrzy.edu.pl/gry-edukacyjne/quizy/przyroda/ 

• Testy z biologii ze szkoły podstawowej quizme.pl 

https://www.quizme.pl/szkola-podstawowa/biologia 

• Testy z biologii memorizer.pl 

https://www.memorizer.pl/test/3641/ryby-i-plaz 

• Strona internetowa Biologia w obrazkach – Wirtualny Wszechświat wiw.pl  

http://www.wiw.pl/obrazki/biologia 

• Filmy KhanAcademy Układ krwionośny i serce: 

https://www.youtube.com/watch?v=s2UqmM4Jn6s 
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Fizyka – szkoła podstawowa 

• Instytutu Badań Edukacyjnych, zadania z fizyki wraz z komentarzami.   

https://bnd.ibe.edu.pl/subject-page/7 

• Akademia uczniowska (Au) projekt edukacyjny, doskonalący metody nauczania i przyswajania wiedzy z fizyki, 
CEO, Uczenie się poprzez eksperymentowanie. Akademia Uczniowska.  

https://procedury.ceo.org.pl/fizyka/ 

• Fizyczne Krainy wiedzy – teoria oraz zadania z rozwiązaniami  

http://www.iwiedza.net/zadania.html 

• Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu, portal  dla nauczycieli i uczniów, zbiór zadań z rozwiązaniami  

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/nowa_strona/?q=node/426 

• Portal edukacyjny MEDIA NAUKA –  kurs fizyki, kalkulator zamiany jednostek, symulacje, artykuły:  

https://www.medianauka.pl/fizyka-portal 

• Kanał YouTube dla uczniów i nauczycieli:  

https://www.youtube.com/channel/UCUkOfW4DelKrSeebmAFabNA/videos?disable_polymer=1 
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Prezentacje online 



Zastosowanie Genially na lekcji odwróconej 

Metoda lekcji odwróconej polega na zmianie koncepcji lekcji:  

uczniowie najpierw w swoich domach zapoznają się z nowymi treściami, a w szkole 
pogłębiają i utrwalają swoją wiedzę, ćwiczą umiejętności, rozwiązują problemy z 
wykorzystaniem wiedzy nauczyciela. 

 

Materiały pomocnicze: 

• http://www.bc.ore.edu.pl/Content/897/T416_Lekcja+odwrocona.pdf 

• https://portal.librus.pl/szkola/artykuly/odwrocona-lekcja-w-praktyce-skuteczny-
sposob-na-poprawe-wynikow-klasy 

• http://ko.poznan.pl/wp-content/uploads/2017/09/odwrocona_lekcja.pdf 
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https://www.szkolazklasa.org.pl/wp-content/uploads/2016/11/odwrocona-lekcja-o-pracy-metoda-flipped-lesson.pdf 

Etapy lekcji odwróconej 



Genially 

• prezentacje, 

• szablony biznesowe: dokumentacja i raporty, 
propozycje sprzedażowe 

• learning experience – znajdziesz tu szablony, 
dzięki którym przygotujesz proste quizy jak i 
takie, w których uczniowie będą mogli 
połączyć naukę z podjęciem wyzwania w 
postaci konieczności udzielenia odpowiedzi 
na zadane pytanie. 

• gamification – pomoże w przygotowaniu 
prostej, angażującej uczestników gry 

• interaktywne obrazy 

• grafiki horyzontalne i wertykalne 

 

• przewodniki 

• prezentacje Video 

• personal Branding – to nic innego jak CV  
w wersji interaktywnej 

• social – przeróżne ozdobniki przeznaczone 
głównie dla social media 

• puste szablony. 

http://evir.pl/genialna-prezentacja-czyli-
instrukcja-obslugi-genially-po-polsku/ 

http://www.superbelfrzy.edu.pl/glowna/genially-
genialne-narzedzie-na-czas-edukcji-zdalnej-i-
nie-tylko/ 

 

Aplikacja daje możliwość wyboru szablonu wyboru szablonu, którym posłużymy się przy 

tworzeniu naszych projektów. Do wyboru mamy: 
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https://view.genial.ly/5f87693001a73210ef114e
08/presentation-budowa-i-rola-ukladu-

pokarmowego 
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Podsumowanie lekcji  
w oparciu o Quizizz 











Fiszki 



Fiszki 











Teleportowanie nowych zadań z innego 
testu 

https://quizizz.com/admin/quiz/5f85dd9c2c730f001b081ae7 
 

https://quizizz.com/admin/quiz/5f85dd9c2c730f001b081ae7


Prezentacja w Quizizz 

https://quizizz.com/admin/presentation/5f8d8e58d2b3eb001bafaa50/uk%C5%82ad-pokarmowy-cz%C5%82owieka 
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https://quizizz.com/join 
 

https://quizizz.com/admin/quiz/start_new/5f8d91dab8aaf4001b35e8f0 
 

https://quizizz.com/join
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Przygotowanie krzyżówki online w 
ramach powtórki 



Edukator – krzyżówka  



Edukator – krzyżówka  



Edukator – krzyżówka  



Edukator – krzyżówka  



Link: 

https://www.edukator.pl/crossword/open/022-dfa2dd17-39ac-19f3-8ddc-0e348372aabd 

 
 

Edukator – krzyżówka  

https://www.edukator.pl/widgets/crossword/?uid=022-20dac51d-fa77-2394-8072-79f643eb3617
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https://www.edukator.pl/resources/applet/interferencja-fal 

 

Zasoby – Edukator.pl 

https://www.edukator.pl/resources/applet/interferencja-fal
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https://www.edukator.pl/resources/applet/dzwiek 

Zasoby – Edukator.pl 

https://www.edukator.pl/resources/applet/dzwiek


Edukator – tworzenie testu 

https://www.edukator.pl/exam/open/132-51662f86-cf57-6103-b814-9e695df4d6b5 
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Edukator  - rodzaje zadań testowych  



Edukator - narzędzia 



Przygotowanie testu online 
 w ramach powtórki  



Tworzenie dokumentu w docs.google.com 

 



https://docs.google.com/document/d/1csPN0yJzx5aK_-tyqRfNz1cLCF4sWKULU8vO2_rmQTk/edit?usp=sharing 
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Classroom - dokument 

 



Classroom - dokument 



Classroom - dokument 



Classroom – dodawanie testu z dysku 

 



Tworzenie sprawdzianu online 
Classroom 



Tworzenie sprawdzianu online 
W przeglądarce Google uruchomić formularz – pusty quiz 

 



Tworzenie tytułu i podtytułu 



Rodzaje zadań 



Rodzaje zadań 



Zadania zawierajcie zdjęcie 



Rodzaje zadań 



Ustawienia sprawdzianu 

Mieszanie kolejności pytań, pasek postępu 



Propozycja sprawdzianu 

Link, aby rozwiązać test: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHxDJh5A1_BA7szzG0twnTq49y1QSV8RNmr8xWph6FE2BC-
w/viewform?usp=sf_link 
Link, aby edytować test: 
https://docs.google.com/forms/d/1zf79NL8stY7mXv6k9z1UyOVV2-PqMWulva4yARfxi6c/edit?usp=sharing 
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https://epodreczniki.pl/kzd?stage=szkola-podstawowa&subject=fizyka 

Doświadczenia online 



http://e-doswiadczenia.mif.pg.gda.pl/e_doswiadczenia-pl 

Doświadczenia online 

http://e-doswiadczenia.mif.pg.gda.pl/e_doswiadczenia-pl
http://e-doswiadczenia.mif.pg.gda.pl/e_doswiadczenia-pl
http://e-doswiadczenia.mif.pg.gda.pl/e_doswiadczenia-pl
http://e-doswiadczenia.mif.pg.gda.pl/e_doswiadczenia-pl
http://e-doswiadczenia.mif.pg.gda.pl/e_doswiadczenia-pl


http://fizyka.net.pl/doswiadczenia/doswiadczenia.html 
 

Doświadczenia online 

http://fizyka.net.pl/doswiadczenia/doswiadczenia.html


https://adamedsmartup.pl/baza-wiedzy/?d=Fizyka&type= 
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Doświadczenia online 
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https://www.jednostek.pl/ 
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Zapraszam … 

• „Zafascynuj biologią!” – sieć współpracy i samokształcenia dla 
nauczycieli szkół podstawowych 

https://mcdn.edu.pl/krakow/zafascynuj-biologia-siec-wspolpracy-
i-samoksztalcenia-dla-nauczycieli-szkol-podstawowych/ 

 

• Wykorzystanie TIK na lekcjach biologii 

https://mcdn.edu.pl/krakow/wykorzystanie-tik-na-lekcjach-biologii/ 
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W imieniu doradców metodycznych Ośrodka w Krakowie zapraszam do udziału w konferencji  
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