
Akademia Germanisty 
der 19-20. März 2021 
Agnieszka Zajączkowska – Wykorzystanie aplikacji i stron internetowych w nauczaniu zdalnym 
 

Aplikacje zaprezentowane podczas prelekcji oraz wybrane strony www z ćwiczeniami online 

Aplikacje: 

https://www.mentimeter.com/app - rozgrzewka, chmura skojarzeń, zbieranie opinii, ankieta 

https://quizlet.com/ - fiszki ze słownictwem 

https://create.kahoot.it/ - Quiz Kahoot 

Strony internetowe: 

https://learningapps.org/ - (nie tylko niemiecki) – stwórz aplikację, korzystaj z gotowych – eine 

UNMENGE von Aufgaben       

https://www.liveworksheets.com/ - interaktywne karty pracy (korzystamy z gotowych lub tworzymy 

sami/same) 

https://www.lehrerlenz.de/ - nauka od poziomu 0 uporządkowana po kolei – słownictwo, gramatyka, 

gry, zabawy, dorośli/dzieci 

https://lingvico.net/ - słuchanie, czytanie, mówienie, dużo poziomów, ambitniejsze zadania, 

autentyczne materiały 

https://online.seterra.com/de - quizy geograficzne – cały świat, kraje, rzeki, regiony; różne tryby gry – 

wybieramy z listy pod daną mapką, strona dostępna w wielu językach! 

https://www.toporopa.eu/de/ - quizy geograficzne – kolorowe, atrakcyjne dla młodszych uczniów 

https://skribbl.io/ - kalambury online (Uwaga! ograniczona liczba uczestników). Create private room -> 

use custom words -> nasze hasła do gry wpisujemy w to pole po przecinku 

https://mind-map-online.de/ - tworzenie mapy myśli (Uwaga! do zapisania mapy potrzebne 

logowanie) 

https://deutsch.lingolia.com/de/ - bardzo rozbudowane, ambitne ćwiczenia! gramatyka wyjaśniona w 

języku niemieckim + do tego podstawowy zestaw ćwiczeń, słuchanie, słownictwo, pisanie (Uwaga! Są 

tu też inne języki – angielski, francuski, hiszpański, esperanto) 

https://mein-deutschbuch.de/online-uebungen.html - dużo gramatyki,  wyjaśniona w języku 

niemieckim, poziomami ułożone ćwiczenia, świetny słowniczek (zakładka Glossar) do Metasprache, + 

gra w wisielca (zakładka Hangman), + linki do wielu ciekawych stron (zakładka Links) 

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/index.htm - ćwiczenia do książek wydawnictwa (np. 

Begegnungen, Spektrum, Erkundungen), podzielone poziomami aż do C2) 

https://www.schlaukopf.de/ - „od przedszkola do Opola” – hehe       Czyli interaktywne zadania dla 

maluchów aż po tematy dla studentów (a nawet mikro- i makroekonomię)!  

http://www.meineschule.de/online-uebungen/deutsch-online/ - gry, dopasowania, interesujące dla 

młodszych uczniów, kolorowo i wesoło, jest też kilka zadań dla zaawansowanych 
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