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Wakacje online

Podczas tygodni nauki zdalnej uczniowie zdobyli wiele umiejętności 
związanych z wykorzystaniem technologii informacyjno-
komunikacyjnych. 

Szkoda byłoby, gdyby te kompetencje zostały zapomniane.

Warto podczas wakacyjnych wędrówek pokusić się o tworzenie 
wspomnień online, żeby po powrocie do szkoły móc się nimi podzielić  
z koleżankami i kolegami.

Można od razu po stworzeniu mapy, pocztówki, filmu lub albumu 
wysłać link do zasobów członkom rodziny.

Nauczyciel może stworzyć przestrzeń na dysku wspólnym, by na 
bieżąco uczniowie dodawali materiały.



Wakacje online

• podróż palcem po 
mapie

• znaczniki tras
• album video
• filmy z podróży
• wirtualny plakat 

podróży
• pocztówka online

maps.google.com



Mapa online-plan i pamiętnik

• dodajemy znaczniki kolejnych 
punktów podróży, dodajemy daty, 
przypinamy zdjęcia

• możemy dodać linki do filmów 
z youtube, linki do naszych albumów 
online

• mamy możliwość przeliczyć trasę, 
nanosić zmiany

• kolejne warstwy na mapie to kolejne 
informacje, które zamieszczamy

• mapę możemy współdzielić



• możemy dodawać zapiski, 
własne zdjęcia

• doskonałe narzędzie do 
pokazania rodzinie

• nauka geografii, historii, 
przyrody,

• poprawnego pisania, 
poszukiwania wiadomości 
w internecie



• mapa podróży 
może zostać 
pokazana w klasie 
po wakacjach



Album zdjęć wakacyjnych

• darmowe narzędzie
• intuicyjna praca
• prosty szablon
• współdzielenie
• dostępny online

myalbum.com



• możliwość dodania 
do mapy online



Film z wakacji

• gotowe motywy z muzyką

• wersja free i płatna

• dodawanie zdjęć

• dodawanie tekstu

• ciekawe naklejki

• możliwość pobrania filmu

• przesyłanie linku

canva.com



• ciekawe motywy
• szybka praca



Pocztówka online

• dodanie zdjęcia, 
tekstu

• pisanie adresu
• wpisanie 

pozdrowień
• pobranie pocztówki 

lub wysłanie linku 
członkom rodziny

canva.com



Pocztówka online

• nauka pisania
• edycji zdjęć
• dodawanie naklejek, 

estetyka
• pamiątka online



Plakat  online

• w jednym miejscu 
zdjęcia, filmy i opisy

• współdzielenie zasobu
• przesłanie linku do 

członków rodziny
• uzupełnianie w czasie 

podróży o  nowe treści

padlet.com



• kilka układów dla zawartości
• oś czasu
• kolumny
• kafelki
• swobodny układ



Podsumowanie

Dzięki technologiom możemy doskonalić umiejętność czytania, pisania, 
liczenia. W wakacje te kompetencje nadal będą rozwijane.

Poznajemy geografię, historię miejsc, które odwiedzamy.

Uczymy się szukać informacje, wartościować je, porównywać różne 
źródła.

Jesteśmy twórcami, rozwijamy kreatywność.

Technologie pozwalają się uczyć w ciekawy sposób oraz dzielić się 
wiedzą poprzez współdzielenie wytworów online.



Dziękuję za uwagę!
Zapraszam do odwiedzenia www.mac.pl/zklasa


