
EDPUZZLE.COM, SOCRATIVE.COM  
i WORDWALL.NET - efektywne i darmowe narzędzia  
do nauczania zdalnego, czyli jak stworzyć dobrą lekcję 

języka obcego krok po kroku 

 Przed nami okres nauczania online. Wielu z nas stara się przygotować jak 
najlepsze scenariusze zajęć, aby uczniowie samodzielnie mogli nauczyć się danego 
zagadnienia. Wysyłamy uczniom różne filmiki z objaśnieniami, karty pracy, różne 
zadania.  
 Bardzo przydatnymi i darmowymi narzędziami są trzy aplikacje edpuzzle.com, 
wordwall.net oraz socrative.com. Wykorzystywałam je w klasie do odwróconych 
lekcji, które uwielbiam i co, jak się teraz okazało, przygotowało uczniów do 
samodzielnej nauki, którą teraz mają ze wszystkich przedmiotów. (Linki do tutoriali 
do tych narzędzi podane są po opisie każdego z nich). 
 W kilku krokach przedstawię, jak przygotować efektywną lekcję języka 
obcego za pomocą tych narzędzi i otrzymać informację zwrotną, czy uczniowie 
rzeczywiście przyswoili i zrozumieli dane zagadnienie. 
 Po rejestracji jako nauczyciel stronie Edpuzlle, tworzymy swoją klasę, do 
której zapraszamy uczniów za pomocą linka i wybieramy film, który chcemy, aby 
uczniowie obejrzeli. Na stronie Edpuzlle dostępnych jest wiele różnych filmów, ale 
możemy też znaleźć inne na Youtube, i wykorzystać do naszej lekcji.  

W prosty sposób film możemy przyciąć, aby zawierał tylko te informacje, 
które są według nas istotne, możemy dodać swoją narrację, możemy dodać notatkę       
i co najbardziej, moim zdaniem się sprawdza, możemy zadawać pytania. 
Umieszczamy je w wybranym momencie filmu, co powoduje, że uczeń ogląda go 
aktywnie, musi słuchać i odpowiadać na pytania. Co więcej, zadając pytania, mamy 
opcję podania feedbacku, co oznacza, że po odpowiedzi na pytanie, uczeń wie, czy 
odpowiedział dobrze, czy źle, ponieważ automatycznie pokaże mu się odpowiedź 
poprawna. A ze strony nauczyciela, będzie widać czy uczeń obejrzał film i jak 
odpowiedział na pytania. (Edpuzzle link do instrukcji w języku polskim na youtubie.) 
 Kolejnym etapem lekcji są samosprawdzające się ćwiczenia online. Tu można 
wykorzystać popularny Kahoot czy Quizziz, bądź jakiekolwiek inne dostępne 
ćwiczenia, np. na stronie https://test-english.com. Z reguły zadaję jedno czy dwa 
zadania. Ostatnio bardzo sprawdzają  się ćwiczenia na aplikacji wordwall.net, gdzie 
raz przygotowane ćwiczenie można jednym kliknięciem zmieniać na kilka różnych 
form, czyli mamy pewnego rodzaju zdalne drylowanie struktur. Jest to bardzo ważne 
i przydatne narzędzie przy nauczaniu gramatyki, zwłaszcza na niższych poziomach.    

https://edpuzzle.com
http://wordwall.net
https://socrative.com
https://youtu.be/TQ-KehsA6gQ
https://test-english.com


I co istotne, tu również mamy możliwość monitorowania postępów ucznia - widzimy 
które pytanie było dla uczniów proste, a z którym mieli kłopoty. (Wordwall net - 
instrukcja) 
 Po tych zadaniach, z reguły odsyłam uczniów do tradycyjnych ćwiczeń           
w podręczniku. Podaję im odpowiedzi, aby mogli je porównać, a jeśli mają problemy, 
to omawiamy je podczas lekcji online lub za pomocą komunikatorów. Mają 
konkretne pytania, nie musimy sprawdzać po kolei każdego ćwiczenia i każdemu       
z uczniów osobno. 
 Na koniec, w celu sprawdzenia, czy dane zagadnienie zostało zrozumiane                    
i przyswojone przez uczniów, umawiamy się na wspólne sprawdzanie wiedzy za 
pomocą aplikacji socrative.org. Ona także daje nam wiele możliwości stworzenia 
różnorodnych pytań i jest samosprawdzająca. Tak więc zarówno uczeń, jak i my 
szybko otrzymamy informację zwrotną, czy wszystko zostało opanowane. Z poziomu 
nauczyciela widzimy dokładnie, jak uczniowie odpowiadali i co im sprawiało 
trudności. Czyli nawet przy zdalnym nauczaniu, możemy stosować ocenianie 
kształtujące. (Socrative - instrukcja) 
  Wszystkie te aplikacje są darmowe, oczywiście jest możliwość wersji Pro, ale 
wersje darmowe w zupełności wystarczą do przygotowania i przeprowadzenia 
efektywnych lekcji.  

Na początku przygotowanie takiej lekcji może nam się wydawać czasochłonne 
i trudne, ale po przećwiczeniu każdej z tych aplikacji, nabierzemy wprawy i na 
przygotowanie dobrej lekcji online poświęcimy tyle samu czasu, co na 
przygotowanie się do lekcji „na żywo” w klasie.  
Gorąco polecam. 
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https://youtu.be/RvMAx1RBgR4
https://youtu.be/RvMAx1RBgR4
https://youtu.be/WlnI1f-Q1JM

