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Temat działania: Ćwiczenia językowe z platformą Kahoot!
Zasięg działania:
Projekt skierowany jest do uczniów klas I – III, u których nauka języka angielskiego odbywa się poprzez
zabawę. To od nauczyciela zależy dobór odpowiednich metod i środków tak, by każda lekcja była ciekawa
dla dzieci.
Cele działania:
 motywowanie uczniów do nauki języka obcego, podejmowania twórczych działań przez stosowanie
nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnej,
 uświadomienie, że język angielski nie musi być trudny, a poprzez stosowanie różnych ciekawych
form i metod pracy, łatwiej można się go uczyć i dobrze się przy tym bawić,
 stymulowanie rozwoju intelektualnego ucznia.
Uzyskane efekty:
Poprzez wprowadzenie interaktywnych quizów językowych z użyciem platformy Kahoot!:
 nauka słów i zwrotów z języka angielskiego stała się dla uczniów ciekawa i sprawiająca im wiele
radości,
 wzrosła u dzieci motywacja do udziału w zajęciach językowych,
 częste rozwiązywanie quizów w małych grupach przyczyniło się do polepszenia współpracy wśród
uczniów,
 zaobserwować można widoczną poprawę czytania w języku angielskim u uczniów z kl. II i III.
Wnioski z realizacji:
Interaktywne quizy tworzone przez nauczyciela przy użyciu platformy Kahoot! są bardzo dobrym narzędziem
sprawdzającym wiedzę uczniów po każdym zakończonym Unicie. Wykonywane zadania stały się bardziej
atrakcyjne dla uczniów, stymulują ich ciekawość, przez co podnoszą ich poziom motywacji do nauki.
Dodatkowym efektem wykorzystania platformy w zajęciach jest lepszy kontakt nauczyciela z dziećmi, dla
których technologie i Internet są naturalnym środowiskiem funkcjonowania. Ponadto wykorzystywanie
Kahoot! daje nauczycielowi większą możliwość wglądu w wyniki uczniów oraz szybką analizę ich odpowiedzi.
Strona WWW szkoły z prezentacją dobrej praktyki:
www.sp8.elblag.pl

