Strony z programami do wykorzystania przez nauczycieli
Formularze Google
Formularze Google będące częścią Dysku Google, to narzędzie umożliwiające zbieranie
informacji od użytkowników za pomocą spersonalizowanej ankiety lub quizu. Niezbędne
jest posiadanie konta Gmail. Można tworzyć internetowe ankiety i testy.

Padlet
Narzędzie do tworzenia wirtualnych tablic (padletów), na których można umieszczać
dowolne pliki multimedialne: teksty, filmy, adresy stron internetowych, obrazki, zdjęcia
itp. Utworzone tablice można zabezpieczyć hasłem.

Canva
Innowacyjne i proste w obsłudze środowisko projektowania online grafik i dokumentów do
druku. Jest prosty w obsłudze, z wieloma estetycznymi szablonami, które można dostosowywać do
własnych potrzeb. Funkcja „przeciągnij i upuść” umożliwia tworzenie prezentacji, postów w
mediach.

Kahoot!
Służy do tworzenia i rozgrywania interaktywnych quizów, gier, przeprowadzania szybkich
ankiet i dyskusji. W rozgrywce użytkownicy mogą brać udział pojedynczo lub drużynowo, co
dodatkowo kształtuje umiejętność współpracy.

Blogger
Bezpłatna platforma do tworzenia i prowadzenia blogów. Dużą zaletą Bloggera jest
intuicyjność, przejrzystość oraz bogate możliwości modyfikacji układu oraz wyglądu bloga.
Aby korzystać z platformy nie trzeba mieć żadnej wiedzy z zakresu programowania czy edycji
grafiki. Strony WWW, Blogi

Pixabay
Serwis do udostępniania zdjęć, ilustracji, grafiki wektorowej i materiałów filmowych.
Zasoby można wykorzystać w dowolnym celu, gdyż są udostępnione na Licencji Pixabay,
pozwalającej na użycie ich bez pytania i bez przypisywania autorstwa, nawet w celach
komercyjnych.

WolneLektury.pl
Znana i lubiana, całkowicie darmowa biblioteka cyfrowa zawierająca ponad 5500
tytułów, w tym wiele szkolnych lektur. Ebooki są dostępne w wielu formatach, w
tym na czytniki. Serwis zawiera także audiobooki. Wszystko dostępne jest za pomocą wygodnej,
darmowej aplikacji (smartfony Android...)

Emaze
Emaze to nowa generacja prezentacji online, która pozwoli zaskoczyć swoim
wyglądem i technologią. Trzeba tylko wybrać szablon, aby rozpocząć tworzenie
niesamowitej prezentacji.
Narzędzie online do tworzenia dynamicznych prezentacji, przypomina w swoim działaniu znane
aplikacje.

ThingLink
ThingLink służy do tworzenia interaktywnych i multimedialnych zdjęć. Do wybranego
zdjęcia można dodać teksty, linki do stron internetowych, fragmenty muzyki i wideo, które
pokazują się, kiedy oglądający poruszy myszką nad obrazem.

Voki
Generator daje możliwość utworzenia awatara na podstawie dostępnych
szablonów. Postacie Voki można można pobrać na dysk komptera w postaci pliku,
wysyłać pocztą elektroniczną, udostępniać w mediach społecznościowych i osadzać na stronach
internetowych.

Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej
Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej została zrealizowana przez Uniwersytet
Gdański w ramach projektu UNESCO "Biblioteka Wirtualna Klasycznych Tekstów Literatury
Świata". Zawiera znaczące utwory literatury polskiej wolne od praw autorskich

ToonyTool
ToonyTool.com to darmowy internetowy kreator kreskówek i narzędzie do tworzenia
krótkich scenek komiksowych, memów. Aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze i nie wymaga
rejestracji. Podczas tworzenia historyjek użytkownik może skorzystać z: teł, postaci, chmurek z
tekstem, rekwizytów.

Kreator awatarów
Strona pozwala na stworzenie zindywidualizowanej postaci. Wszystkie elementy twarzy
awatara można modyfikować: zmienić kształt twarzy, oczy, włosy, strój itp., dodać tło, a
później pobrać grafikę na dysk komputera w dwóch rozmiarach w postaci pliku png.

avataaars generator
Prosta strona internetowa pozwalająca na stworzenie avatara. Po wygenerowaniu
losowego awatara można zmieniać wygląd postaci, dodawać i usuwać poszczególne
elementy, jak okulary, włosy, kolor skóry czy ubranie. Obraz można pobrać w formacie PNG, SVG,
a także wygenerować kod embed.

Avatar Maker
Darmowe narzędzie obsługiwane w oknie przeglądarki, pozwalające na utworzenie awatara
(modyfikacja oczu, kształtu twarzy, ust, włosów itd.). Po utworzeniu obraz można udostępnić w
serwisach społecznościowych (FB, Twitter, Pinterest i Google+), a także pobrać w postaci pliku.

Kartunix
Aplikacja pozwala przygotować spersonalizowanego awatara z gotowych, zabawnych projektów.
Generator krok po kroku prowadzi przez kolejne etapy tworzenia awatara. Gotowy awatar można
pobrać w postaci pliku PNG na dysk komputera lub pokazać w serwisach społecznościowych
Facebook, Twitter.

illusticon
Serwis udostępniający bardzo bogaty zbiór darmowych ikon, symboli, kształtów, do pobrania na
dysk komputera w formacie PNG.

ILLUSTOON
Serwis zawierający bogaty zbiór darmowych clipartów, pogrupowanych w kilka kategotii,
np. edukacja, sport, zwierzęta, do pobrania na dysk komputera w formacie PNG.

Prezi
Bezpłatna aplikacja webowa do przygotowywania i udostępniania nowoczesnych
prezentacji multimedialnych. Prezentacje przygotowane w z Prezi nie mają linearnego
układu slajdów, lecz układ mapy, na której w dowolny sposób można rozmieszczać teksty, grafikę i
filmy.

Kea Coloring Book
Program dla dzieci służący do kolorowania obrazków w formie szkiców, a także tworzenia
rysunków własnych. Umożliwia np. wybór palety kolorów, wielkości pędzla, ołówka, szybkie
czyszczenie narysowanego obrazka. Gotowy obrazek można zapisać w formacie GIF oraz
wydrukować.

Tux Paint
Program graficzny na licencji Open Source zaprojektowany z myślą o dzieciach w wieku 312 lat. Umożliwia rysowanie, tworzenie figur, stosowanie stempli oraz używanie prostych
efektów specjalnych. Duże, przejrzyste przyciski funkcyjne pozwalają w krótkim czasie poznać i
opanować.

Mały malarz
Darmowy polski program do malowania dla dzieci. Posiada przejrzysty i bajkowy wygląd,
jest prosty w obsłudze, ma wiele ciekawych opcji, jak np. duży zbiór najlepszy pędzli czy
kolorowych pieczątek. Program daje możliwość konwersji grafiki na kolorowankę, którą można
pokolorować.

Inkscape
Darmowy program do tworzenia grafiki wektorowej, stworzony w ramach projektu GNU.
Pozwala na tworzenie przede wszystkim symboli, znaków towarowych i logotypów
produktów/firm/stowarzyszeń oraz ikon czy postaci komiksowych. Do jego podstawowych funkcji
zaliczyć można m.in. pracę z tekstem.

SumoPaint 2.0
Darmowa aplikacja online przeznaczona do edycji zdjęć i grafik, podobna do popularnego
Adobe Photoshop. Posiada dosyć zaawansowane opcje, w tym proste działania w 3D. Do
dyspozycji użytkownik otrzymuje dość zaawansowany zestaw narzędzi. Dostępne są warstwy,
przenikanie, itp.

Eval&Go
Pozwala na tworzenie, publikowanie i analizowanie ankiety w ciągu kilku minut. Można
tworzyć ankiety od podstaw lub skorzystać z bogatej propozycji szablonów pogrupowanych według
kategorii. Narzędzie oferuje duży wybór rodzajów pytań, np. jedno i wielokrotnego wyboru,
macierzowe, itp.

Survio
Survio pozwala tworzyć darmowe ankiety od podstaw lub wykorzystać gotowe szablony.
Plan bezpłatny oferuje nieograniczoną liczbę ankiet, nieograniczoną liczbę odpowiedzi, jednak
istnieje limit 100 odpowiedzi na miesiąc dla wszystkich utworzonych ankiet.

Wakelet
Wakelet to aplikacja działająca online, umożliwiająca tworzenie kolekcji tematycznych
składających się m. in.: ze stron internetowych, zdjęć, tweetów, materiałów audio i wideo,
interaktywnych map, prezentacji multimedialnych oraz różnych dokumentów pobranych z dysku
komputera.

Photo Story 3 dla Windows
Photo Story 3 dla Windows jest prostym darmowym programem umożliwiającym
tworzenie filmów zbudowanych z sekwencji zdjęć. Cały proces przygotowywania
zamyka się w kilku krokach - od importu zdjęć, podstawowej obróbki (przycinanie, obrót, redukcja
efektu tzw. czerwonych oczu.

PosterMyWall
PosterMyWall umożliwia projektowanie i tworzenie różnego rodzaju grafik - plakatów,
ulotek, kartek okolicznościowych, etykiet, wizytówek, postów do mediów
społecznościowych itp. Aplikacja zawiera tysiące szablonów, dzięki czemu za każdym razem
można stworzyć coś wyjątkowego.

Visme
Visme to darmowy generator online, który pozwala na tworzenie zarówno prostych jak i
rozbudowanych projektów graficznych w oparciu o gotowe szablony w postaci: prezentacji,
infografik, dokumentów użytkowych i do druku, a także elementy graficzne na strony internetowe i
do mediów.

DesignBold
DesignBold to platforma do projektowania graficznego, bardzo podobna do popularnej
Canvy. Za pomocą dostępnych opcji można w niej stworzyć wiele atrakcyjnych wizualnie
treści marketingowych w postaci np. plakatu, ulotki, zakładki, prezentacji, grafiki do mediów
społecznościowych itp....

EDpuzzle
Aplikacja pozwalająca wyszukać odpowiedni film w YouTube, Vimeo, KhanAcademy,
National Geographic lub w bibliotece aplikacji, a następie zmodyfikować go dodając
np. notatki głosowe, pytania otwarte, quizy i w ten sposób utworzyć interesującą dla uczniów
lekcję.

EduKanał
Kanał w serwisie YouTube zawierający streszczenia i opracowania lektur omawianych
na wszystkich etapach edukacyjnych.

PlayPosit
Do utworzenia lekcji można wykorzystać film wyszukany w serwisach YouTube i
Vimeo. Do wybranego miejsca filmu można dodawać elementy interaktywne: obrazy, linki, quizy,
pytania otwarte, teksty z lukami do uzupełnienia, informacje tekstowe. W lekcji można też osadzić
dowolny zasób.

eKreda.pl
eKreda.pl (wcześniej mInstructor) to narzędzie dla nauczycieli do tworzenia własnych
zasobów interaktywnych. Umożliwia tworzenie prezentacji/lekcji multimedialnych z różnorodną
zawartością, np. teksty, pliki wideo, zdjęcia, dźwięki i animacje.

Dzwonek.pl
Każdy z użytkowników tej platformy może korzystać z darmowych i płatnych epodręczników oraz interaktywnych ćwiczeń proponowanych przez różnych wydawców. Nauczyciel
może tworzyć społeczności i zapraszać do nich uczniów lub innych nauczycieli. Może tworzyć
własne zbiory.

Blendspace
Platforma do tworzenia i udostępniania lekcji oraz zestawów materiałów edukacyjnych
dla uczniów. Po założeniu konta nauczyciel może tworzyć lekcje multimedialne,
składające się z informacji tekstowych, linków do zasobów internetowych, plików pobranych z
dusky komputera lub dysków.

Pearltrees
Pearltrees to narzędzie do gromadzenia w wirtualnych kolekcjach tematycznych
zestawów linków do stron, obrazów, notatek, materiałów multimedialnych, a także
własnych plików pobranych z dysku komputera lub dysku wirtualnego, a następnie udostępniania
ich innym.

Inter IT
Kanał w serwisie YouTube zawierający wartościowe materiały edukacyjne z zakresu
fizyki, geografii, chemii, biologii, oraz edukacji wczesnoszkolnej.

Akademia lektur
Kanał w serwisie YouTube zawierający omówienia lektur szkolnych, które pozwolą
przypomnieć uczniom najistotniejsze wątki, postaci i zagadnienia.

Wiedza z wami podstawówka
Kanał w serwisie YouTube prezentujący treści z języka polskiego w oparciu o podstawę
programową, obowiązującą uczniów klas siódmych i ósmych oraz omówienie lektur
szkolnych.

Khan Academy
Stworzone przez ekspertów (na polskiej stronie materiały tłumaczą lub tworzą na
licencji CC osoby, mające stopień naukowy) materiały złożone z filmów, ćwiczeń i
artykułów wspomagają naukę matematyki, nauk ścisłych, ekonomii i finansów,
programowania, nauk humanistycznych,...

Pi-stacja Matematyka
Kanał w serwisie YouTube z darmowymi lekcjami wideo z matematyki dla szkół
podstawowych i ponadpodstawowych.

WriteComics
Prosty generator online do tworzenia zabawnych komiksów. Jest bardzo intuicyjny, nie
wymaga rejestracji, posiada polskie czcionki. Umożliwia tworzenie komiksu tylko z
wykorzystaniem grafiki dołączonej przez producenta. Nie ma możliwości
wykonywania własnych postaci.

Make Beliefs Comics
Umożliwia utworzenie komiksu online bez konieczności zakładania konta, co wymusza określony
styl pracy – cały komiks należy wykonać od razu, nie ma możliwości zapisania go w serwisie, nie
można go edytować po opuszczeniu aplikacji. Komiks tworzony jest w formie paska.

StripGenerator
Proste narzędzie do tworzenia czarno-białych komiksów bez konieczności posiadania
konta. Zawiera różne ramki, zestawy znaków, postacie, obiekty, kształty, dymki
dialogowe, gotowe teksty. Dodawanie elementów graficznych odbywa się na zasadzie
„przeciągnij i upuść”.

WittyComics
Żeby utworzyć komiks trzeba wymyślić fabułę, wybrać tło, postacie, wpisać tekst, wybrać
odpowiedni dymek i zapisać/opublikować pracę. Ma dość ograniczony zestaw postaci i teł, nie
można wykorzystać obrazów własnych. Aplikacja bardzo prosta, stawiająca raczej na kreatywność.

StoryJumper
Aplikacja online umożliwiająca tworzenie i udostępnianie e-książeczek. Ma bogatą
bibliotekę elementów graficznych (postacie, rekwizyty, tła), pozwala też na
wykorzystanie obrazów własnych. Do książeczki można dodać tekst, a nawet nagrać
narrację do przedstawianej historii.

Storybird
Aplikacja online, która pozwala w kreatywny sposób dzielić się swoją twórczością.
Każdy, kto ma założone konto, może tworzyć opowieści (bajki, historyjki itd.) z
wykorzystaniem dostępnej bazy profesjonalnych ilustracji. Ilustracje te mogą albo
inspirować powstanie tekstu.

FlipSnack
Flipsnack to internetowe narzędzie do tworzenia i publikowania cyfrowych
książeczek i innych dokumentów (np. katalogów, czasopism, broszur, albumów
fotograficznych, gazetek). Wystarczy załadować plik PDF, który automatycznie zmieni się w
piękny magazyn internetowy z efektami.

Gimp
Edytor grafiki rastrowej o otwartym kodzie źródłowym. Oferuje bardzo rozbudowane
możliwości i wiele narzędzi podobnych do tych, które znajdują się w płatnym
Adobe Photoshop. Pozwala w wygodny sposób utworzyć własne obrazy, a także
poddać zdjęcia podstawowej obróbce.

LearningApps
platforma do tworzenia ćwiczeń, prostych gier dydaktycznych i innych pomocy na
bazie dostępnych szablonów, np.: Pasujące pary, Grupowanie, Test jednokrotnego
wyboru, Zadanie z lukami i wiele innych. Do wykonanych ćwiczeń można pobrać
link, kod embed i kod QR.

Polona
Jedna z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych na świecie i
jednocześnie największa tego typu biblioteka w Polsce. W Polonie można znaleźć najcenniejsze
skarby polskiej kultury i historii. Są tu obiekty reprezentujące cały przekrój dziedzin i epok:
rękopisy iluminowane, najstarsze…

Staropolska on-line
Biblioteka utworów literatury staropolskiej, stanowi ciekawy przewodnik po
literaturze i kulturze staropolskiej. Zgromadzono w niej utwory z epoki i
opracowania dotyczące średniowiecza, renesansu i baroku. Można zapoznać się tu z utworami
Mikołaja Reja, Szymona Szymonowica, itp.

Europeana
Udostępnia zbiory europejskich instytucji kultury i sztuki - użytkownicy mają dostęp do
ponad 50 milionów pozycji cyfrowych (książek, muzyki, dzieł sztuki i innych) z
narzędziami do wyszukiwania i filtrowania, które pomogą w znalezieniu dokładnie tego, czego
potrzebuje.

NINATEKA
NINATEKA to unikalny zasób archiwalnych materiałów audiowizualnych: rejestracji spektakli
teatralnych i operowych, koncertów, dokumentów, reportaży, animacji, filmów eksperymentalnych,
które mogą stanowić ciekawe uzupełnienie lekcji. Nauczyciele i uczniowie mogą założyć konto
EDU...

Quizizz
Popularny program do przygotowywania quizów, sprawdzania zdobytej wiedzy i
bieżącej analizy uzyskanych efektów. Quizizz pozwala na skorzystanie z bogatej bazy testów
przygotowanych przez innych nauczycieli oraz na ułożenie własnych.

Quizlet
W aplikacji Quizlet można tworzyć narzędzia ułatwiające naukę, np. fiszki i karty
obrazkowe, dzięki którym uczniowie mogą powtarzać pojęcia, definicje, słówka.
Nauczyciel może tworzyć własne zestawy bądź korzystać z wcześniej przygotowanych zasobów
dostępnych w serwisie.

Fototeka
Fototeka prezentuje zasoby fotograficzne Filmoteki Narodowej – Instytutu
Audiowizualnego związane tematycznie z historią filmu polskiego (filmy, ludzie,
wydarzenia itp.). Zdjęcia są opatrzone bogatym opisem zawierającym: tytuł i rok
produkcji filmu, nazwiska reżysera i osób widocznych.

FotoKarta
Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA gromadzi, profesjonalnie opracowuje, zabezpiecza i
udostępnia fotografie dokumentujące dzieje Polski i Europy Środkowo-Wschodniej od końca XIX
wieku do współczesności (życie społeczne, kulturalne, gospodarcze, modę i obyczaje).

WiseMapping
Narzędzie online, które pozwala tworzyć, udostępniać do współtworzenia, publikować i
eksportować mapy myśli. Do tworzonej mapy można dodać ikony z galerii aplikacji,
notatki tekstowe, linki do stron internetowych. Mogą z niej korzystać zarówno zarejestrowani, jak i
nie zarejestrowani użytkownicy.

Joomag
Narzędzie do tworzenia książeczek, gazetek szkolnych, broszur i innych epublikacji. Umożliwia nie tylko generowanie dokumentu z przygotowanego wcześniej pliku PDF,
ale posiada także bardzo rozbudowany edytor online, pozwalający na tworzenie nowej publikacji na
bazie szablonu.

Comica
Prosta w użyciu aplikacja, która umożliwia tworzenie komiksów ze zdjęć. Fotografie
można dodawać na trzy sposoby: bezpośrednio robiąc zdjęcie w aplikacji, wybierając
gotowe grafiki z galerii zdjęć w telefonie, korzystając z szablonu oferującego
wybrany przez nas układ zdjęć.

SP Studio
Prosty w obsłudze kreator awatarów stylizowanych na bohaterów popularnego serialu
animowanego “Miasteczko South Park”. Bezpłatnie można tworzyć grafiki do celów prywatnych,
niekomercyjnych i edukacyjnych. Tworząc postać, wybieramy: scenerię w tle, figurę postaci, kolor
skóry.

Baamboozle
Aplikacja do tworzenia gier dydaktycznych do wykorzystania podczas zajęć
lekcyjnych i różnych działań bibliotecznych. Umożliwia nie tylko tworzenie własnych treści, ale
daje też dostęp do szerokiej bazy zasobów stworzonych przez innych nauczycieli.

Puzzle Factory
Puzzle Factory jest miejscem, gdzie można układać puzzle online lub tworzyć własne internetowe
puzzle z dowolnego własnego obrazka - wystarczy pobrać go do aplikacji, wybrać kształt oraz
liczbę elementów, a puzzle zostaną automatycznie wygenerowane.

Quiver
Quiver to sztandarowa aplikacja wykorzystująca technologię rozszerzonej
rzeczywistości wydana przez QuiverVision. Na stronie internetowej
http://www.quivervision.com/ znajdują się kolorowanki, które po pobraniu na dysk
komputera można wydrukować, a następnie pokolorować według...

Moovly
Platforma umożliwiająca tworzenie dynamicznych prezentacji i filmów wideo.
Korzystając z konta Free można tworzyć filmy/prezentacje od podstaw lub skorzystać z szablonów,
skorzystać z bogatej biblioteki mediów (grafiki, dźwięki, filmy, tła itp.), pobrać pliki z własnego
dysku.

Adobe Spark
Aplikacja działająca „w chmurze”, pozwala na tworzenie i udostępnianie atrakcyjnych
wizualnie historii w postaci efektownych grafik społecznościowych, stron
internetowych i krótkich filmów.

Quiver Education
Quiver Education to edukacyjna wersja aplikacji Quiver wykorzystującej technologię
rozszerzonej rzeczywistości. Na stronie internetowej
http://www.quivervision.com/education-coloring-packs/ znajdują się kolorowanki,
które po pobraniu na dysk komputera można wydrukować.

ClassDojo
Platforma umożliwiająca tworzenie wirtualnych klas dla młodszych uczniów szkoły
podstawowej w celu zarządzania grupą, nagradzania właściwych zachowań oraz
aktywizowania dzieci. Członkowie klasy są reprezentowani przez zabawne awatary o wyglądzie
uroczych stworków.

Mapa Karier
Mapa Karier to interaktywne i darmowe narzędzie doradztwa zawodowego w
szkole i można z niego korzystać bez konieczności rejestracji i logowania się.
Dostępna jest w dwóch wersjach: Miasto Zawodów jest przeznaczone dla dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz Ścieżki Zawodowej.

Corinth
Aplikacja edukacyjna Corinth to wizualna biblioteka ponad 1500 naukowych
modeli interaktywnych 3D dla szkół podstawowych i średnich, świetna pomoc edukacyjna do nauki
biologii człowieka, zwierząt i roślin, paleontologii, fizyki, geologii, matematyki, astronomii lub
innych przedmiotów.

Aplikacja Teacher
Bardzo intuicyjne narzędzie, przydatne nauczycielom różnych przedmiotów. Można założyć konto
nauczyciela i konto ucznia. Nauczyciel może tworzyć różne pomoce dydaktyczne, korzystając z
dostępnych generatorów: krzyżówek, wykreślanek, testów wyboru, historyjek, ćwiczeń.

Junior Media
Junior Media to edukacyjny projekt przygotowany przez Polska Press Group i
18 dzienników regionalnych, skierowany do uczniów i nauczycieli. Junior Media oferuje
internetową platformę, na której uczniowie mogą założyć swoją redakcję, przygotować na
szablonach prawdziwych.

Kizoa
Kizoa to aplikacja do tworzenia nieszablonowych pokazów zdjęć, kolaży i filmów.
Daje dwie możliwości pracy - z gotowego szablonu lub tworzenia od podstaw. Do przygotowanego
pokazu można dodawać zdjęcia, filmy, tekst, efekty, animacje, przejścia i podkład muzyczny.

Plickers
Plickers, to aplikacja do przeprowadzania w klasie szybkiej sondy, quizu lub
głosowania. Do jej wykorzystania uczniowie nie potrzebują żadnych urządzeń
elektronicznych. Wystarczy smartfon lub tablet z dostępem do internetu dla nauczyciela i
wydrukowane specjalne kody kreskowe dla uczniów.

Memorizer
Aplikacja oferująca bogaty zestaw testów, quizów, fiszek, materiałów do nauki
i powtóek z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, historii, języka polskiego i języków
obcych, kultury, historii i WOS, przedmiotów zawodowych, na nawet prawa jazdy.

Socrative
Aplikacja pozwala na tworzenie i przeprowadzanie w czasie rzeczywistym quizów, gier
edukacyjnych, testów z wykorzystaniem urządzeń mobilnych uczniów (tablety, laptopy, smartfony
itp.). Nauczyciel po założeniu konta może przygotowywać testy wielokrotnego wyboru, typu
prawda/fałsz lub inne.

Jigsaw Planet
Serwis pozwalający na tworzenie układanek z dowolnego obrazu pobranego z dysku
komputera. Aby z niego skorzystać trzeba mieć ukończone 13 lat. Puzzle można tworzyć
i udostępniać bez zakładania konta, ale nie można ich zapisać. Można założyć konto, tworzyć
układanki, itp.

WriteURL
Edytor tekstu oparty na przeglądarce internetowej. Grupa ludzi może pracować nad tym samym
dokumentem jednocześnie, bez konieczności wysyłania plików np. pocztą elektroniczną. Zaletą
korzystania z niego jest stały dostęp do najnowszej wersji dokumentu.

Jamendo
Pierwsza platforma umożliwiająca legalne i darmowe udostępnianie muzyki
dowolnego artysty na licencji Creative Commons. Zawiera obszerny katalog zawierający ponad
500 tys. utworów udostępnionych przez 40 tys. artystów z ponad 150 krajów na świecie.

My Storybook
Aplikacja pozwala tworzyć nieograniczoną liczbę e-książeczek. Za pomocą
różnych narzędzi do książeczki można dodawać elementy graficzne z biblioteki aplikacji, tekst, tła,
własne zdjęcia z dysku komputera. Jest też możliwość ręcznego rysowania własnych obrazków.

Genial.ly
Narzędzie webowe do projektowania interesujących wizualnie,
interaktywnych treści. Umożliwia tworzenie m.in.: prezentacji,
interaktywnych obrazków, quizów, przewodników, infografik, oraz prezentacji wideo. Dużą zaletą
Genial.ly jest różnorodność oferowanych możliwości.

PicmakerNarzędzie webowe służące do projektowania miniatur filmów
publikowanych w serwisie YouTube. Picmaker umożliwia korzystanie z
szablonów i darmowych grafik, dodawanie własnych zdjęć oraz wybór tła.
W bardzo prosty sposób można usunąć tło z zaimportowanego zdjęcia.

Stop Motion Studio
Aplikacja do nagrywania animacji poklatkowych. Zaletą tego narzędzia jest duża
funkcjonalność wersji bezpłatnej. Można tworzyć nieograniczoną liczbę projektów
złożonych z nieograniczonej liczby klatek.

Flipgrid
Platforma służąca do komunikowania się za pośrednictwem krótkich filmów,
nagrywanych bezpośrednio na platformie lub poprzez dedykowaną aplikację na urządzenia
mobilne. Nauczyciele mają możliwość założenia wirtualnej klasy, która zawiera bardzo dużo
przydatnych...

Quik
Prosta w użyciu aplikacja do montażu filmów ze zdjęć i krótkich nagrań wideo. Wystarczy, że
wybierzemy elementy, które chcemy wykorzystać, a Quik automatycznie wygeneruje z nich filmik
z podkładem muzycznym dopasowanym do jego długości.

Lektury.gov.pl
Serwis zawiera wiele szkolnych lektur, przede wszystkim te dostępne w domenie
publicznej, wraz z ich wykazem oraz opisami. Książki są dostępne online oraz do
pobrania w wielu formatach, także na czytniki. Projekt realizowany w ramach Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej.

