
Przeglądaj i oceniaj edukacyjne narzędzia TIK ( Technologia Informacyjno- Komunikacyjna) 

Czyli programy, aplikacja i strony internetowe przydatne nauczycielom i uczniom !!!        c.d. 

 
 

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 lub... 

Grafika.   Komputer 

 

 

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,... 

Grafika.    Komputery 

 

 

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,... 

Grafika.    Komputery 
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SpeakPipe 

Prosta aplikacja umożliwiająca nagranie dźwięku za pomocą mikrofonu bezpośrednio 
w oknie przeglądarki. Plik dźwiękowy zostaje zapisany na serwerze SpeakPipe i jest 
przetrzymywany przez okres trzech miesięcy. Można pobrać link do nagrania i 
udostępnić go publicznie, pobrać kod... 

Dźwięk.   Komputery, Urządzenia mobilne 

 

 

Voice Spice Recorder 

Umożliwia nagranie dźwięku za pomocą mikrofonu bezpośrednio w oknie 
przeglądarki, przy czym nie ma ograniczenia czasowego i można tworzyć bardzo 
długie nagrania. Voice Spice zapewnia bezpłatną usługę, żadne konto ani rejestracja 
nie są potrzebne, a nagrania można tworzyć z... 

Dźwięk.   Komputery, Urządzenia mobilne 

 

Voice Recorder Online 

Bezpłatna wersja programu do nagrywania w przeglądarce. Nie ma potrzeby 
rejestracji, instalowania Flasha, nie są wymagane wtyczki, wystarczy otworzyć 
przeglądarkę, aby z niego korzystać. Nagrany dźwięk można edytować (przycinać, 
zmieniać głośność). Nagrania można zapisać w... 

Dźwięk.     Komputery 

 

Online Voice Recorder 

Darmowe narzędzie online, z którego można korzystać bezpośrednio w  
przeglądarce. Umożliwia rejestrację Twojego głosu za pomocą mikrofonu i zapisuje 
głos w pliku mp3. Zaletą jest możliwość przycięcia nagranej ścieżki audio przed 
zapisem na dysku, wadą ograniczenie czasu... 

Dźwięk.    Komputery 
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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,... 

Ankiety.   Komputery 

 

 

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. Narzędzie nawet w planie darmowym... 

Ankiety.    Komputery 

 

 

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 i... 

Prezentacje, Kolekcje.     Komputery, Urządzenia mobilne 
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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,... 

Film.   Komputery 

 

 

 

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 i... 

Grafika.    Komputery 

 

 

 

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... 

Grafika.   Komputery 
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Snappa 

Snappa pozwala na łatwe i szybkie tworzenie oryginalnych grafik głównie do mediów 
społecznościowych. Program działa w wersji online w przeglądarkach internetowych, 
wystarczy utworzyć bezpłatne konto Starter, które umożliwia pracę jednego 
użytkownika. Ma on dostęp do ponad 5 tys.... 

Grafika.   Komputery 

 

 

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.... 

Grafika.     Komputery 

 

 

 

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. Można wybrać film... 

Film, Lekcja interaktywna.     Komputery, Urządzenia mobilne 
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EduKanał 

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

YouTube.    Komputery 

 

 

 

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 za... 

Film, Lekcja interaktywna.   Komputery 

 

 

 

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. Przede 
wszystkim jednak pozwala na... 

Lekcja interaktywna.    Komputery, Urządzenia mobilne 
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Dzwonek.pl 

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

Platforma edukacyjna.    Komputery, Urządzenia mobilne 

 

 

 

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... 

Lekcja interaktywna.    Komputery 

 

 

 

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. 

Wirtualne kolekcje.     Komputery, Urządzenia mobilne 
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Inter IT 

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

YouTube.  Komputery, Urządzenia mobilne 

 

Zaliczone na 5! 
Kanał w serwisie YouTube zawierający bogate i wartościowe materiały dla uczniów 
gimnazjów i liceów z różnych przedmiotów, między innymi z z matematyki (lekcje 
matematyki na poziomie gimnazjalnym oraz licealnym, teoria i rozwiązywanie 
najpopularniejszych zadań. 

YouTube.      Komputery, Urządzenia mobilne 

 

 

 

Akademia lektur 

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

YouTube.     Komputery, Urządzenia mobilne 

 

 

 

 
Strona główna 
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