
Miejscowość, data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      „Internetowa Wzrastarka Językowa” 

 

METODYCZNA INNOWACJA PEDAGOGICZNA 

 

 

 

 

 



„Internetowa Wzrastarka Językowa” – innowacja pedagogiczna 

 

2 
 

Nazwa szkoły:  

Autor:  

Adresaci:  

Przedmiot: język angielski 

Rodzaj innowacji: metodyczna 

Forma: WebQuest 

Data wprowadzenia:  

Data zakończenia:  

Temat: Tutoring rówieśniczy i TIK w skutecznym nauczaniu języka angielskiego 

 

  



„Internetowa Wzrastarka Językowa” – innowacja pedagogiczna 

 

3 
 

Opis innowacji: 
 

I. Wstęp 

Motywacja wprowadzenia innowacji: 

 Innowacja „Internetowa Wzrastarka Językowa” jest atrakcyjnym i nowatorskim sposobem na zmotywowanie 

uczniów do nauki języka angielskiego, szczególnie w perspektywie egzaminu ósmoklasisty, a także ma na celu 

wzmacnianie u uczniów kompetencji kluczowych. Jest ona odpowiedzią na krzewienie kultury kreatywności wśród 

uczniów. Skierowana jest zarówno do uczniów zdolniejszych, jak i słabszych. Ma formę WebQuestu, czyli rodzaj 

metody projektów opartych o instrukcję. 

 

II. Założenia ogólne 

1. Zakres innowacji 

Innowacja „Internetowa Wzrastarka Językowa” polega na samodzielnym przygotowywaniu przez uczniów 
(indywidualnie lub w parach) komputerowo-internetowych projektów, czyli materiałów do interaktywnej 
nauki wybranych zagadnień językowych dla danej klasy, a następnie nauczanie reszty klasy z wykorzystaniem 
przygotowanych przez siebie narzędzi. 
 
Adresatami innowacji są uczniowie klasy (...) Czas realizacji obejmuje (...) Zajęcia innowacyjne odbywać się 
będą w ramach zajęć obowiązkowych, jako element godziny lekcyjnej. Niniejsza innowacja ma zachęcać i 
motywować uczniów do wykorzystywania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej w samodzielnym 
przygotowywaniu materiałów do wzajemnej nauki i wzmocnić skuteczność realizacji Podstawy Programowej. 

 

2. Główne założenia pracy 

a) poszukiwanie atrakcyjnych metod wdrażania Podstawy Programowej 
e) krzewienie kultury kreatywności w szkole 

 

III. Cele innowacji 

1. Cel główny: 
 
Wzmacnianie skuteczności realizacji Podstawy Programowej 
 
2. Cele szczegółowe:  
  a) kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów 

b) wykorzystywanie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej 
c) aktywizowanie i motywowanie uczniów do nauki 
d) wzmacnianie kompetencji kluczowych w nauce języka angielskiego 
e) wykorzystanie zalet tutoringu rówieśniczego 
f) zastosowanie metody Computer Assisted Language Learning i WebQuest 
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IV. Przewidywane osiągnięcia 
 
Uczniowie: 

 zdobywają lepsze oceny z języka angielskiego 

 osiągają wyższe wyniki egzaminu ósmoklasisty 

 mają możliwość uczenia się od siebie nawzajem 

 potrafią zrealizować zaplanowane przez siebie projekty 
 

V. Harmonogram i przebieg działań 

Etap Działania uczniów Działania nauczyciela 

1. przedstawienie  
innowacji 

Uczniowie zapoznają się z innowacją Nauczyciel zapoznaje uczniów z założeniami 
innowacji. Zapewnia im stały dostęp do 
informacji o regulaminie oraz do 
proponowanych narzędzi (wydruk, ekspozycja 
na tablicy ogłoszeń, publikacja na stronie 
internetowej) 
 

2. przygotowanie Uczniowie dobierają się w pary lub decydują 
się pracować indywidualnie. Wybierają 
dowolne zagadnienie językowe spośród 
leksyki lub gramatyki i dokonują planu działań 
w swoim projekcie 
 

Nauczyciel omawia z uczniami zestaw 
zagadnień ograniczony wybranym do realizacji 
programu nauczania podręcznikiem. Pomaga 
im podzielić się zadaniami 

3. praca Uczniowie zapoznają się z funkcjami 
zaproponowanych przez nauczyciela narzędzi 
TIK. Dopasowują je do potrzeb wybranego 
zagadnienia językowego. Pracują w domu. 
Zaplanowany projekt opracowują tak, by 
osiągnąć cel, jakim jest następnie skuteczne 
nauczenie swoich rówieśników podczas lekcji 
wybranego tematu 
 

Nauczyciel monitoruje zakres prac uczniów, 
udziela wsparcia, służy pomocą. W czasie 
oczekiwania na rezultat pracy uczniów 
realizuje program nauczania 

4. prezentacja Uczeń lub para uczniów zgłasza nauczycielowi 
gotowość zaprezentowania swojego projektu. 
Ustalony zostaje dzień i uczniowie przejmują 
kontrolę nad tokiem lekcji na ustalonych 
wcześniej warunkach i ustalonej ilości czasu. 
Prezentują swoją pracę, to znaczy uczą swoich 
rówieśników wybranego zagadnienia. 
Przeprowadzają ewaluację swojej pracy, tzn 
sprawdzają skuteczność swojego nauczania 
(quiz, test, kartkówka, pytania) 
 

Nauczyciel udziela uczniom na ustalonej lekcji 
możliwości wcielenia się w rolę osób 
nauczających, tzn przyjęcia roli tutorów 
rówieśniczych. Nauczyciel nadzoruje tok lekcji 
i czuwa nad jej przebiegiem. Pomaga uczniom 
przeprowadzić ewaluację swojej pracy. 

5. ocena Uczniowie wraz z nauczycielem i resztą klasy 
podsumowują punkty i omawiają ocenę  

Nauczyciel wraz z uczniami i resztą klasy 
udziela oceny według regulaminu i uzasadnia 
ją 
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VI. Regulamin i ocena 

 
Drogi uczniu! Oto regulamin udziału w innowacji „Internetowa Wzrastarka Językowa”: 

 
1. Zapoznajesz się dokładnie z innowacją i decydujesz, czy chcesz pracować sam czy w parze 

 
2. Wybierasz sobie dowolny nierealizowany jeszcze temat z podręcznika, dotyczący słówek lub gramatyki.  

To ważne, bo chociaż podręcznik nie jest najważniejszy, dobrze jest mieć jakąś ramę odniesienia. 
 

3. W domu planujesz, w jaki sposób chciałbyś nauczyć swoją klasę wybranego tematu i sprawdzasz,  
które linki zaproponowane przez Twojego nauczyciela najlepiej się do tego nadadzą. Jest to Twój projekt. 

Możesz użyć dowolnej ilości tych narzędzi, albo zastosować całkiem inne. Bądź kreatywny! 
 

4. Za rezultat swojej pracy otrzymasz ocenę. Będzie ona uzależniona od punktacji, która znajduje się niżej. 
 

5. Gdy będziesz gotowy, zgłaszasz się do swojego nauczyciela i umawiasz się na najlepszy dzień. 
 

6. Przejmujesz część lekcji języka angielskiego i stajesz się nauczycielem swojej klasy.  
Dostajesz do dyspozycji komputer klasowy i ekran multimedialny, oraz maksymalnie 30 minut czasu.  

Pamiętaj, że będziesz także musiał sprawdzić ile nauczyli się Twoi koledzy. Powodzenia! 
 

7. Po przeprowadzeniu lekcji nadchodzi czas na sprawdzenie, jak skutecznie Ci poszło.  
To oznacza, że na tej samej, bądź następnej lekcji masz prawo przeprowadzić  

własny quiz, test, kartkówkę, czy zadać uczniom pytania kontrolne. Posługuj się tylko sprawdzonymi zadaniami! 
Może także zrobić to za Ciebie Twój nauczyciel. 

 
8. Po wykonaniu tego wszystkiego, wspólnie z nauczycielem omawiasz swoją pracę i decydujecie o ocenie. 

 
Punktacja: 

 
Każde zastosowane narzędzie, aplikacja lub strona: 1 punkt 

Przygotowanie osobnego etapu wprowadzającego temat: 2 punkty 
Przygotowanie osobnego etapu ćwiczącego temat w praktyce: 2 punkty 

Przygotowanie osobnego etapu testującego skuteczność nauczania: 1 punkt 
Dobry wynik sprawdzenia nauczanej przez Ciebie wiedzy u Twoich kolegów: 1 punkt 

 
Ocena (waga 1): 

 
poniżej 7 pkt: plus 

7 – 9 pkt: 4 
10 – 12 pkt: 5 

powyżej 13 pkt: 6 
 
 

9. Pamiętaj jednak: ostateczna decyzja w jakiejkolwiek kwestii należy do Twojego nauczyciela języka angielskiego. 
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VII. Proponowane narzędzia 

 

Adres 
 

Opis 

https://www.dobreprogramy.pl/Dwuki
erunkowy-slownik-angpol-dla-
MS,Program,Windows,11680.html 
 

Bezpłatny słownik angielsko-polski i polsko-angielski zintegrowany   
tekstu Microsoft Word oraz innymi programami pakietu Microsoft 
Office. Po zainstalowaniu jest dostępny jako wbudowane narzędzie, 
dzięki czemu można jednym kliknięciem uzyskać tłumaczenie 
wskazanego słowa bez konieczności uruchamiania innych programów. 
 

https://www.dobreprogramy.pl/Super
Memo,Program,Windows,12075.html 
 

Bezpłatna wersja programu przeznaczonego do przyswajania wiedzy. 
Szczególnie dobrze sprawdza się w nauce słówek i zwrotów.  
 

https://vocaroo.com/ 
 

Dzięki tej aplikacji uczniowie mogą rozwijać swoje kompetencje w 
zakresie mówienia. Świetne narzędzie do „ustnych” zadań domowych, 
polegających na nagraniu kawałka czytanki lub tekstu czy też 
wypowiedzeniu się na konkretny temat.  
 

https://quizlet.com/pl 
 

Aplikacja, która umożliwia tworzenie fiszek ze słówkami oraz 
korzystanie z bazy fiszek stworzonych przez innych użytkowników. 
Ciekawą funkcją jest także tworzenie quizów z danego zakresu leksyki.  
 

https://www.voki.com/ 
 

Do ćwiczenia umiejętności rozumienia ze słuchu, pisania i mówienia.  
 

http://www.comicmaster.org.uk/ 
http://writecomics.com/ 
https://www.makebeliefscomix.com/te
achers/ 
http://toondoo.com./ 
https://www.pixton.com/ 
http://addtext.com/ 
 

Narzędzia do tworzenia komiksów lub tylko dodawania tekstu do 
obrazka.  
 

https://padlet.com/ 
 

Tablica korkowa online. Może służyć do szybkiego zgromadzenia 
słówek i zwrotów z danego tematu lub nawet dłuższych wypowiedzi.  
 

https://www.storyjumper.com/ 
 

Narzędzie do tworzenia książeczek oraz barwnych historyjek online.  
 

https://learningapps.org/ 
 

Zestaw krzyżówek, memory, quizów, dopasowanek słownych, 
wykreślanek, gier, umożliwiających wykorzystanie tablicy interaktywnej 
na lekcji.  
 

http://www.fotobabble.com/ 
 

Narzędzie do kształtowania umiejętności mówienia. Alternatywa dla 
pisemnych zadań domowych.  
 

https://www.jigsawplanet.com/ 
 

Aplikacja do tworzenia puzzli, które można wykorzystać na lekcjach 
języka obcego. Uczniowie układają obrazek, który opisują, lub jakieś 
zdanie, które tłumaczą, układają do niego pytania czy też przeczenia.  
 

https://www.pimpampum.net/bubblr/ 
 

Narzędzie do tworzenia historyjek z chmurkami. Sympatyczna 
alternatywa dla zwykłego zadania pisemnego. Do wybranych obrazków 
należy dopisać krótki tekst lub dialog.  
 

https://www.dobreprogramy.pl/Dwukierunkowy-slownik-angpol-dla-MS,Program,Windows,11680.html
https://www.dobreprogramy.pl/Dwukierunkowy-slownik-angpol-dla-MS,Program,Windows,11680.html
https://www.dobreprogramy.pl/Dwukierunkowy-slownik-angpol-dla-MS,Program,Windows,11680.html
https://www.dobreprogramy.pl/SuperMemo,Program,Windows,12075.html
https://www.dobreprogramy.pl/SuperMemo,Program,Windows,12075.html
https://vocaroo.com/
https://quizlet.com/pl
https://www.voki.com/
http://www.comicmaster.org.uk/
http://writecomics.com/
https://www.makebeliefscomix.com/teachers/
https://www.makebeliefscomix.com/teachers/
http://toondoo.com./
https://www.pixton.com/
http://addtext.com/
https://padlet.com/
https://www.storyjumper.com/
https://learningapps.org/
http://www.fotobabble.com/
https://www.jigsawplanet.com/
https://www.pimpampum.net/bubblr/
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http://www.utellstory.com/ 
 

Umożliwia dodanie audio do pokazu slajdów. Uczniowie mogą 
nagrywać teksty do podanych obrazków, tworząc w ten sposób spójną 
historię, opis lub nawet dialog.  
 

https://www.socrative.com/ 
 

Do przeprowadzania testów online w czasie rzeczywistym z 
wykorzystaniem urządzeń mobilnych i nie tylko. Nauczyciel może 
stworzyć testy wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz lub ankiety 
dotyczące zarówno słownictwa, jak i zagadnień gramatycznych.  
  

https://awwapp.com/ 
 

Biała tablica online. Możliwa wspólna praca w czasie rzeczywistym.  
 

http://www.tagxedo.com/ 
https://wordart.com/ 
http://www.wordle.net/ 
 

Aplikacje do tworzenia chmur wyrazowych. Chmury możemy 
wykorzystać do wizualizowania rożnych grup wyrazowych, z których 
uczniowie mogą potem wykorzystywać, wykonując ćwiczenia. 
Uczniowie mogą także sami tworzyć tematyczne chmury wyrazowe.  
 

https://answergarden.ch/create/ 
 

Narzędzia do szybkiego uzyskiwania odpowiedzi lub gromadzenia 
słownictwa na określony temat.  
 

https://www.proprofs.com/ 
 

Narzędzie do tworzeniu quizów stanowiących szybkie podsumowanie 
działu, zagadnienia tematycznego lub gramatycznego.  
 

http://www.dvolver.com/moviemaker/
index.html 
 

Program, w którym można tworzyć proste animowane filmiki z 
tekstami w chmurkach.  
 

https://www.youtube.com/channel/UC
cXWW8hbn6erxYBvaqsIq0A 
 

Nauka języka angielskiego poprzez filmy i seriale 

https://www.storybird.com/ 
 

Dzięki tej aplikacji uczniowie mogą tworzyć własne książeczki online. 
Uczniowie tworzą opowieści, historie, dialogi. Świetny trening pisania i 
pobudzenie wyobraźni. Wykonane książeczki mogą posłużyć do pracy z 
tekstem.  
 

https://soundcloud.com/ 
 

Program umożliwiający tworzenie podcastów, które można 
wykorzystywać na lekcjach języków obcych jako ćwiczenia na 
rozumienie ze słuchu.  
 

https://www.mindmeister.com/ 
http://popplet.com/ 
https://mind42.com/ 
http://www.spicynodes.org/ 
 

Aplikacje do tworzenia map myśli, dzięki którym uczniowie mogą zrobić 
tematyczne zestawienie słownictwa. Mogą także podsumować pracę z 
tekstem.  
 

http://thebingomaker.com/ 
 

narzędzie do tworzenia własnego bingo 
 
 

http://host-
d.oddcast.com/php/application_UI/doo
rId=357/clientId=1 
 

tworzenie awatarów z własnej fotografii, możliwość nagrania głosu lub 
wpisania.  
 

https://www.diffen.com/ 
 

narzędzie pozwalające porównać dwa dowolne aspekty rzeczy itp. (w j. 
angielskim).  
 

http://www.utellstory.com/
https://www.socrative.com/
https://awwapp.com/
http://www.tagxedo.com/
https://wordart.com/
http://www.wordle.net/
https://answergarden.ch/create/
https://www.proprofs.com/
http://www.dvolver.com/moviemaker/index.html
http://www.dvolver.com/moviemaker/index.html
https://www.youtube.com/channel/UCcXWW8hbn6erxYBvaqsIq0A
https://www.youtube.com/channel/UCcXWW8hbn6erxYBvaqsIq0A
https://www.storybird.com/
https://soundcloud.com/
https://www.mindmeister.com/
http://popplet.com/
https://mind42.com/
http://www.spicynodes.org/
http://thebingomaker.com/
http://host-d.oddcast.com/php/application_UI/doorId=357/clientId=1
http://host-d.oddcast.com/php/application_UI/doorId=357/clientId=1
http://host-d.oddcast.com/php/application_UI/doorId=357/clientId=1
https://www.diffen.com/
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https://www.purposegames.com/ 
 

narzędzie w języku angielskim do tworzenia gier, duży wybór gier 
udostępnionych przez innych użytkowników.  
 

www.clipgenerator.com 
http://www.photoshow.com/home/sta
rt 
 

program do tworzenia prezentacji/clipów z podkładem muzycznym, np. 
My Day.  
 

https://www.youtube.com/education 
https://www.youtube.com/user/austral
ianetwork/videos 
https://www.youtube.com/user/crashc
ourse 
 

filmy edukacyjne 

https://www.youtube.com/playlist?list
=PL63FB966A10363FAF 
 

The Flatmates stworzony przez BBC  
 

https://www.dobreprogramy.pl/Free-
Studio,Program,Windows,12679.html 
 

Zestaw kilkudziesięciu bezpłatnych narzędzi przeznaczonych do edycji i 
nagrywania materiałów audio oraz wideo.  
 

http://www.classtools.net/ 
 

zestaw atrakcyjnych narzędzi na lekcję: stoper, generatory nagłówków, 
memów, fikcyjnych wiadomości, profili, gier, i wielu innych 

https://en.islcollective.com/video-
lessons/ 
 

tworzenie zadań z filmikiem 

lub inne ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.purposegames.com/adblock
http://www.clipgenerator.com/
http://www.photoshow.com/home/start
http://www.photoshow.com/home/start
https://www.youtube.com/education
https://www.youtube.com/user/australianetwork/videos
https://www.youtube.com/user/australianetwork/videos
https://www.youtube.com/user/crashcourse
https://www.youtube.com/user/crashcourse
https://www.youtube.com/playlist?list=PL63FB966A10363FAF
https://www.youtube.com/playlist?list=PL63FB966A10363FAF
https://www.dobreprogramy.pl/Free-Studio,Program,Windows,12679.html
https://www.dobreprogramy.pl/Free-Studio,Program,Windows,12679.html
http://www.classtools.net/
https://en.islcollective.com/video-lessons/
https://en.islcollective.com/video-lessons/
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VIII. Materiały i zasoby 

1. Do przeprowadzenia innowacji nie są potrzebne żadne dodatkowe koszty 
2. Narzędziem pośrednim do pracy dla uczniów jest podręcznik i ćwiczenia do języka angielskiego 
3. Narzędziem bezpośrednim w pracy uczniów jest komputer ucznia w domu, bądź komputery znajdujące się w sali 
komputerowej czy bibliotece w szkole 
4. Narzędziem do prezentacji wyników jest komputer i ekran multimedialny znajdujący się w sali nr (..) 
5. Nie stosuje się programów, aplikacji czy platform wymagających wnoszenia jakichkolwiek opłat 
 
 
 

IX. Ewaluacja 

W celu uzyskania informacji zwrotnej przeprowadzone zostaną następujące badania: 
- porównanie wyników ocen rocznych z języka angielskiego i ocen z I półrocza 
- porównanie wyników diagnoz końcowych z bieżącego roku szkolnego i roku ubiegłego 
- ankieta do uczniów 
- rozmowy z uczniami 
 
 
 

X. Opcje 

Dodatkową opcją pracy z innowacją jest jedna godzina zajęć dodatkowych, odbywająca się w sali komputerowej, 

przeznaczona na przygotowywanie się uczniów do pracy nad swoim projektem. Innowacja wówczas przyjmuje 

rodzaj: organizacyjno-metodyczna. 

 

 

 

 

 

Opracowała i wdroży 

(imię i nazwisko autora) 


