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Uczniowie lubią zabawy z awatarami. Można więc wykorzystać platformę VOKI, 

na której tworzy się przeróżne obrazy cybernetycznych wcieleń. To okazja do 

dobrej zabawy twórczej. Zadanie ucznia polega nie tylko na wyborze i graficznej 

obróbce obrazkowego symbolu siebie. Jego głównym zadaniem jest przygotowa-

nie 1-minutowej wypowiedzi na zadany temat.  

 

 1. www.voki.com. Voki więc pozwala wykonać mówiący awatar – postać kom-

puterową, która wypowiada dowolne komunikaty. Wypowiedź można nagrać 

swoimi słowami, może być przeczytana przez lektora lub załączona z wcześniej 

przygotowanego pliku audio. Proste narzędzie do wykorzystania przez nauczy-

cieli i uczniów. Uczeń lub nauczyciel może przygotować wypowiedź trwającą do 

http://www.voki.com/
http://www.voki.com/
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60 sekund. To wcale nie jest krótka wypowiedź. Znakomita platforma dla miło-

śników tworzenia awatarów i wstydliwych, którzy nie lubią kamer.       

 

Przykład użycia http://tinyurl.com/w6uotpc 

 

Krok 1. Wejdź w zakładkę „Create” na 

górnym pasku z lewej strony. 

Zainstaluj wtyczkę. 

Krok 2. Wygeneruj postać. Dodaj tło. W 

razie potrzeby uzupełnij rekwizyty. Zapi-

suj zmiany przyciskiem „Save” 

Krok 3. Wykorzystaj przycisk z ikoną 

głośnika, otworzy się pole tekstowe. 

Wklej lub wpisz tekst (do  60 sec. czyta-

nia). Wybierz język polski. Wybierz lek-

tora (kilku do wyboru). Efekty specjalne 

w zakładce FX. Zatwierdź efekt pracy. 

Krok 4. Jeśli awatar  podczas odtwarza-

nia nagrania ma zacząć mówić automa-

tycznie, w kole zębatym zaznacz kwa-

dracik. 

Krok 5. Zapisz zmiany. Możesz odtwa-

rzać nagranie bez tworzenia konta. W tym 

celu skopiuj link podany pod znakiem 

łańcuszka.  

                                                                                                                                         

Zapisywać nagrania i zarządzać swoimi wytworami mogą tylko właściciele konta.                                                          
                                                                                                                             

Uwagi praktyczne – wstążka z napisem Premium informuje o dostępności ele-

mentów tylko w wersji płatnej. Podobnie jak gwiazdki przy ikonach lub zakład-

kach. Inne funkcje platformy to: Prezenter, Sala Lekcyjna, Hangauty.  ilustruje 

skan strony internetowej (darmowe tylko użytkowanie okresowe – triale). 

 

                                                                                                                                                                                                                       

                                                             * 

                                                                                

2. wybrane narzędzia https://classtools.net/ - na platformie można znaleźć 

kilkanaście propozycji narzędzi. Dla przykładu: oś czasu,  tworzenie odznak, imi-

tacja Facebooka, koło decyzyjne do wybierania kategorii, generator wiadomości: 

 

http://tinyurl.com/w6uotpc
https://classtools.net/
http://tinyurl.com/w6uotpc
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http://www.classtools.net/timeliner/201803_FEh5fM                                                                                                                                  

 
 

https://www.classtools.net/random-name-picker/ 

 

Koło decyzyjne - prosta w obsłudze maszyna do losowania. Czego? - zależy od 

pomysłu ucznia i nauczyciela, np.: sposobu rozwiązania problemu, działu do po-

wtórki, zadania do rozwiązania, zjawiska przyrodniczego do omówienia, postaci 

http://www.classtools.net/timeliner/201803_FEh5fM
https://www.classtools.net/random-name-picker/
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literackiej, tematu baśni do napisania, ćwiczenia z gimnastyki do wykonania w 

domu itp. Krótka instrukcja: 

1. Wejście na stronę  i wybór Edit  

2. Wpisanie kategorii w pojawiającym się oknie elementów, na miejsce ist-

niejących na stronie. Zatwierdzenie, kliknięciem w Submit  

3. Losowanie klikaniem w środkowy punkt koła fortuny. Pojawiający się ele-

ment można usunąć lub pozostawić.  

4. Pobranie linku lub kodu embed wybór opcji Share/Embed, następnie URL 

LInk/ Embed Code.  

 

 

http://www.classtools.net/badgemaker/ 

Tym razem kreator odznak, które mogą otrzymać uczniowie za cierpliwość, ak-

tywność , doskonałość itp. lub odznaki mogą być zabawnymi symbolami róż-

nych treści edukacyjnych. 

Kolejna propozycja to edytor symulujący tworzenie konta Facebooka. Można 

wykorzystać do rozmowy o rzetelności danych i bezpieczeństwie w Internecie. 

http://www.superbelfrzy.edu.pl/wp-content/uploads/2017/02/kolo.png
http://www.classtools.net/badgemaker/
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Przyda się w edukacji przedmiotowej. Fakebook pozwala na utrwalanie zdoby-

tej wiedzy poprzez tworzenie wymyślonego profilu osoby, wykorzystanie infor-

macji o niej, konstruowanie dialogów,  ukazanie rozwoju postaci, serii wydarzeń 

historycznych oraz relacji między ludźmi. 

https://www.classtools.net/FB/home-page 

 

https://www.classtools.net/breakingnews/# 

Generator wiadomości to dobry sposób na poszukiwanie i selekcję materiału 

(zgłębianie problemów) a jednocześnie rozwijanie umiejętności precyzyjnego 

formułowania myśli. Można wykorzystać jako okazję do przygotowania wiado-

mości na temat najpopularniejszych sposobów dezinformacji w mediach, fake-

newsów 

 

https://www.classtools.net/FB/home-page
https://www.classtools.net/breakingnews/
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Stosowanie proponowanych narzędzi nie przysparza większych trudności. Barierę 

językową można pokonać, korzystając z przeglądarki Chrome lub tłumacza Google 

3. www.wordart.com - to narzędzie umożliwia tworzenie barwnych o róż-

nych kształtach chmur słów .  

 

Wypróbujmy: 

1. wpisujemy słowa  

2. wybieramy kształt  

3. wybieramy czcionkę 

4. wybieramy układ słów  

5. wybieramy kolory 

6. wizualizujemy chmurę  

7. zapisujemy, gdy mamy 

konto  

8. możemy wydrukować  

i skopiować link w celu udo-

stępnienia grafiki 

 

 

 

4. https://answergarden.ch/                                                                                                                                                                     

Narzędzie służy do przesyłania opinii uczniów, burzy mózgów online  

i informacji zwrotnej na bie-

żąco lub w czasie  wskaza-

nym przez nauczyciela. Wy-

starczy podać jedno pytanie 

lub temat, a uczestnicy lek-

cji on-line, korzystając z po-

danego linku,  mogą wpisy-

wać swoje odpowiedzi, 

które po odświeżaniu strony 

widoczne są dla wszystkich 

uczniów, np. klasy, grupy, zespołu. Nie jest wymagana rejestracja. Bardzo szybka 

i intuicyjna obsługa. Przeglądarka Chrome też może być pomocna do tłumaczenia 

założeń platformy. 

 

http://www.wordart.com/
https://answergarden.ch/
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5. https://lyricstraining.com/ - ta platforma tekstami piosenek urozmaici 

uczniom naukę języka obcego (ponad dziesięć języków obcych). Użytkownik 

platformy nie musi tworzyć konta, ale może to zrobić. Jego zadanie polega na 

uzupełnianiu luk w tekście piosenki w trakcie wysłuchiwania wykonania.  Bawiąc 

się tekstami i muzyką, dzięki LyricsTraining uczeń może  zwiększyć swoje umie-

jętności rozumienia ze słuchu, ale także w przyjemny sposób poszerzyć zakres 

słownictwa lub poprawić umiejętności czytania ze zrozumieniem i stosowania 

gramatyki. Zasady grywalizacji sprawiają, że nauka jest atrakcyjniejsza. Użyt-

kownik może dostosować poziom trudności do własnych umiejętności, porównać 

swoje postępy z wynikami innych użytkowników (wersja Premium jest płatna). 

 

 

 

Powodzenia! 

https://lyricstraining.com/
https://lyricstraining.com/

