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KURCZĘ PIECZONE!!!

FORMA 
PRZYSWAJALNA DLA 

UCZNIA

NAUCZYCIEL 
OBRABIA 
I PIECZE 
KURCZE

PODSTAWA
PROGRAMOWA



O czym opowiem?
1. Odwrócona lekcja w pracy stacjonarnej i zdalnej

2. Zalety wykorzystania STE(A)M w głębokim przetwarzaniu oraz 

kształtowaniu umiejętności miękkich - przykładowa lekcja

3. Moje sprawdzone narzędzia w pracy zdalnej i stacjonarnej 



Czym jest odwrócona lekcja?

Zmiana koncepcji lekcji: uczniowie najpierw w swoich domach zapoznają się z nowymi treściami, a 
w szkole/na lekcjach on-line pogłębiają i utrwalają swoją wiedzę, ćwiczą umiejętności, rozwiązują 

problemy z wykorzystaniem zagadnień studiowanych w domu

uczniowie są ekspertami w czasie zajęć
pracują w grupie ucząc się od siebie nawzajem

Dajcie znać jak 
potrzebujecie 

wsparcia!

nauczyciel

MATERIAŁY,które 
przygotowałem 

dla Was
do zapoznania się

przed lekcją

nauczyciel

-filmy/animacje
-prezentacje
-ciekawostki
-strony www
-…………
-………...



STE(A)M
w przedmiotach przyrodniczych

Science, Technology, Engineering, Art, Math



Co jest istotą pracy metodą STEAM?
● łączenie nauki z technologią, konstruowaniem, sztuką i matematyką

● praca projektowa

● rozwijanie kreatywności

● wykorzystywanie dostępnych technologii i przedmiotów codziennego użytku

● wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce



Gdzie można wykorzystać?

● metoda odwróconej lekcji
● projekty



Moje lekcje z wykorzystaniem STEAM
Odwrócona lekcja z genetyki 

- model przebiegu translacji 

czyli 

jak powstaje białko?



https://youtu.be/uvC0eN8XkHE

https://youtu.be/uvC0eN8XkHE


Moje lekcje z wykorzystaniem STEAM
     Zadanie zespołowe - błona komórkowa w 15 min 

https://youtu.be/xZ8D9IqdWSk

https://youtu.be/xZ8D9IqdWSk


Gotowe projekty STEM stworzone przez Microsoft
Welcome To The Hacking STEM Library

https://www.microsoft.com/en-us/education/education-workshop/activity-library.aspx


Moje sprawdzone narzędzia 
w pracy zdalnej i stacjonarnej 

wszystko w jednym miejscu dla ucznia/rodzica 
bez konieczności logowania



➔ gotowe szablony do 

modyfikowania 

➔ darmowy program do 

tworzenia stron www 
(po zarejestrowaniu)

➔ można mieć kilka witryn

wix.com

Składnik podstawowy

https://gochpax.wixsite.com/biologiagim1

https://gochpax.wixsite.com/biologiagim1


➔ dostęp do dokumentów z 

każdego urządzenia z 

internetem (dysk w chmurze)

➔ jedno konto - dużo 

możliwości

➔ automatyczne zapisywanie 

zmian w dokumentach

Chmura
❖ poczta
❖ kanał youtube
❖ galeria zdjęć
❖ i wiele innych

Zapomniałem 
kliknąć 

“zapisz” !!!



➔ na licencji CC0 - Creative 

Commons - nie wymaga 

przypisania

➔ darmowe: grafiki, zdjęcia, animacje do 

pobrania w wysokiej rozdzielczości

pixabay.com



➔ uczniowie mogą tworzyć 

plakaty, infografiki i wiele 

innych

➔ darmowy program do 

projektowania grafik 

canva.
https://www.canva.com/

➔ wiele darmowych wzorów

➔ można przesłać własne 

grafiki np. pobrane z 

pixabay.com

https://www.canva.com/


➔ mnóstwo darmowych 

aplikacji do skanowania

➔ szybki dostęp do stron www 

/dokumentów

kody QR

➔ bardzo szerokie 

zastosowanie



office 365

Narzędzia w pracy zdalnej



Teamsy

➔ wszystkie materiały z lekcji 

mają w notesie zajęć

➔ uczniowie pracują w zespołach

➔ na lekcjach zdalnych 

pracują w grupach dzięki 

pokojom





➔ kanały dedykowane konkretnym 

klasom/zespołom

➔ baza z filmami (wewnętrzny 

szkolny YT)

➔ do pracy samodzielnej 

ucznia we własnym tempie



KURCZĘ PIECZONE!!! a co jeśli…..

……...jeśli uczeń jest wegetarianinem?


