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Zanim zaczniemy Nagranie szkolenia oraz
certyfikat - we WTOREK

Zapisujemy się na listę tylko raz: 
https://www.klaudiarogalska.pl/webinaria

Pytania zadajemy na czacie 
w dowolnym momencie

warsztaty październikowe

https://www.klaudiarogalska.pl/webinaria


www.klaudiarogalska.pl
@trenernauczycielionline

Nazywam się Klaudia Rogalska. Jestem
lektorem, metodykiem i certyfikowanym
trenerem nauczycieli. 

Pomagam nauczycielom języków obcych 
w prowadzeniu skutecznych i
efektywnych zajęć poprzez nabywanie
umiejętności z zakresu nowoczesnych
technologii. 

 



Tablica Jamboard



Zdrapki online
pod warstwą białego zakreślacza ukrywamy tekst, który prowadzi
uczniów do rozwiązania zagadki

>>SZABLON

https://jamboard.google.com/d/13ndDSBXkLRXFo5ix8glQL-cgMlKi6OJ7brxUxRgD8FM/viewer


Magnetyczne literki

literki do układania wyrazów, ćwiczenia spellingu, gry w wisielca

>>SZABLON

https://jamboard.google.com/d/1DqVTtrW4PvjDhBhvwgqB3OYvMrlJ8Z02NlB83yrzC9Q/edit?usp=sharing


Ukryte odpowiedzi

ukryte odpowiedzi pod warstwą białego zakreślacza, które ujawniamy po
udzieleniu odpowiedzi przez uczniów na pytania zapisane na
karteczkach

>>SZABLON

https://jamboard.google.com/d/1pmHn4kI2ZfYvlhTySNL-JQQysKSGvnRPM-KXSdWAhco/edit?usp=copy


Auto Draw i Auto Text

opcja automatycznego rysowania oraz pisania dostępna jest z
poziomu aplikacji
można ją wykorzystać, np: do tworzenia rebusów



Ukryta kamera

- możliwość zrobienia zdjęcia wewnątrz Jamboard



Analiza wiersza/tekstu

bardzo łatwe zakreślanie tekstu,
podkreślanie czy robienie notatek
tekst można wgrać do Jamboard
robiąc zdjęcie, np: czytanki z
podręcznika



Głosowanie

dzielimy tablicę na cztery części
uczniowie zaznaczają swoją propozycję karteczką z własnym imieniem
można zrobić też głosowanie anonimowe

>>SZABLON

https://jamboard.google.com/d/10nL5ByZanW5Z4aGsc8Vl7CLm8A6VJVCKtfDy87eiK4o/copy


Nagraj swój ekran

nagrywanie pracy uczniów z tablicą Jamboard w programie
Screencastify
uczniowie mogą wyjaśniać, co aktualnie robią na tablicy
fajna opcja do prezentacji projektów grupowych

>>ROZSZERZENIE DO CHROME

https://chrome.google.com/webstore/detail/screencastify-screen-vide/mmeijimgabbpbgpdklnllpncmdofkcpn


Linia czasu 

prosta i szybka linia czasu w Jamboard 
szeregowanie wydarzeń zapisanych na karteczkach  lub, np: zdjęć z
historyjki czy opowiadania

>>SZABLON

https://jamboard.google.com/d/1s43DIvs8tWnl8Lie6KPTiMWfcQex4pMUZUPm8OMRspc/edit?usp=sharing


Kółko i krzyżyk

szybka gra na ćwiczenie słownictwa, zadawanie pytań czy układanie
zdań
uczniowie mogą grać w parach
do tej gry warto ustawić czas, np: 5 minut

>>SZABLON

https://jamboard.google.com/d/1HP-xMc7pBIuYNx__gARiLQXEfNGA3Fh1eTevY2Vc4t0/edit?usp=sharing


Zegar

Jamboard świetnie sprawdzi się do przygotowania ćwiczeń
na zaznaczanie czasu na tarczach zegara

>>SZABLON

https://jamboard.google.com/d/1QcamN5cZzKKp0xlNE9ILAtGdMY3H7mU9JtQH6XFNTw8/edit?usp=sharing


Tęczowe obrazki

rysowanie na ekranie na tęczowych tablicach
fajne do ćwiczenia poprawnego zapisu wyrazów

>>SZABLON

https://www.controlaltachieve.com/2021/02/rainbow-jam.html

https://jamboard.google.com/d/1eORjSmmuHdGaZsIbTTyengBgpNqYGj30g_ff6KMLbXk/edit?usp=sharing
https://www.controlaltachieve.com/2021/02/rainbow-jam.html


Bajki z zadaniami

wspaniała inspiracja do tworzenia interaktywnych i ciekawych
ćwiczeń na podstawie przeczytanej bajki

>>SZABLON

https://jamboard.google.com/u/1/d/1PHd3dB9jeFcn3j2R305EotYpaqLUGDWaKW4HGnXLs3M/copy?usp=sharing


Głodny potwór

głodny potwór to propozycja dla młodszych uczniów
bardzo uniwersalny szablon

>>SZABLON

https://jamboard.google.com/u/1/d/1m3sJT7I4TPgy2Exdkzlim4O4Y4bakXEL94OPnxFuAu8/copy


Never have I ever

wersja gry do ćwiczenia czasu Present Perfect
zamiast imion tutaj na karteczkach cyfry

>>SZABLON

https://jamboard.google.com/d/1S9wJlp3qSfimUNiA6Jg2zwGKtD1JmGb8vgtFCtAU1bE/edit?usp=sharing


Gdzie szukać szablonów?

https://mrspark.org/free

https://ditchthattextbook.com/jamboard/

https://wakelet.com/wake/4auQ6eJKD1bd
dd9ptZTPQ

https://www.teacherspayteachers.com/

https://mrspark.org/free
https://ditchthattextbook.com/jamboard/
https://wakelet.com/wake/4auQ6eJKD1bddd9ptZTPQ
https://www.teacherspayteachers.com/


Dziękuję:)

@trenernauczycielionline

@trenernauczycielionline

Klaudia Rogalska


