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Wydawnictwa zwarte 
 

1. Ostrowska Małgorzata, Sterna Danuta : Technologie informacyjno-
komunikacyjne na lekcjach : przykładowe konspekty i polecane praktyki / 
Małgorzata Ostrowska, Danuta Sterna. - Warszawa : Centrum Edukacji 
Obywatelskiej, 2015. – S. 127-149 : TIK w edukacji wczesnoszkolnej 
Przykładowe scenariusze zajęć, m.in. z wykorzystaniem tablicy multimedialnej. 
Sygn. 254971 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
Sygn. 254972, 254973 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 

 
2. Stachera Hanna, Kijo Anna, Wilińska Justyna : Jak pomagać uczniom rozwijać 

uzdolnienia informatyczne? -Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014. – 
S. 19-71 : Wychowanie przedszkolne i szkoła podstawowa 
Przykładowe scenariusze zajęć, także z wykorzystaniem tablicy multimedialnej. 
Sygn. 253867 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 

 
Wydawnictwa ciągłe 
 

3. Barańska Paulina, Kąsek Ewa : Nowoczesność kontra tradycja w walce z 
nudą we wczesnej edukacji języka angielskiego. W: Nauczanie Początkowe. - 
2014/2015, nr 4, s. 92-103 

 
4. Basaj, Hanna : Wirtualna tablica w bibliotece szkolnej. W: Biblioteka - Centrum 

Informacji. - 2015, [nr] 1, s. 7-9 
Artykuł omawia dwie aplikacje online, które można wykorzystać do tworzenia 
wirtualnych tablic. Wirtualna tablica to interaktywny i szybki sposób na komunikację 
nauczyciela bibliotekarza z uczniem, a także miejsce w sieci, gdzie szybko i w prosty 
sposób można udostępnić uczniom treści edukacyjne i linki do różnych zasobów. 

 
5. Bogus Joanna, Miernik Magdalena : Pisanie jako rodzaj aktywności - 

kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne. W:  Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, 
nr 4, s. 64-75 
Ćwiczenia na poziomie klas początkowych, m.in. z wykorzystaniem tablicy 
interaktywnej. 

 
6. Brewczyńska Magdalena, Safin Agata : Ćwiczenia interaktywne na tablicy / 

Magdalena Brewczyńska, Agata Safin. - Biblioteka - Szkolne Centrum 
Informacji . - 2010, nr 2, s. 14-17 
Jak wykorzystać tablicę interaktywną do prowadzenia zajęć bibliotecznych. Lekcja dla 
klasy II szkoły podstawowej. Temat: Interesuję się książką i czasopismem. 

 
7. Bugdalska, Agnieszka : Tablica interaktywna w praktyce nauczyciela. W: 

Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 5 (dodatek), s. 14-16 
Przedstawiono propozycję wykorzystania tablicy interaktywnej w edukacji 
wczesnoszkolnej. Omówiono wybrane portale edukacyjne i bazy wiedzy zawierające 



najciekawsze materiały dydaktyczne, diagnostyczne oraz publikacje specjalistyczne 
dostępne w Internecie. 

 
8. EID : Interaktywny klucz do sukcesu edukacji. W: Edukacja i Dialog. - 2009, 

[nr] 11/12, s. 46-47 
Tablice interaktywne rewolucjonizują proces nauczania. 

 
9. Flasikowska, Monika : Interaktywne monety. W: Matematyka w Szkole : 

czasopismo dla nauczycieli. - 2012, nr 65, s. 16-17 
Zadania z monetami przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Do 
realizacji na tablicy interaktywnej. 

 
10. Franczuk, Julia : Tablica multimedialna w szkole podstawowej. W: Edukacja 

Biologiczna i Środowiskowa. - 2012, nr 1, s. 97-99 
Tablica multimedialna w procesie edukacji. 

 
11. Iwasiewicz, Mirosława : Wykorzystanie tablicy interaktywnej w odczytywaniu 

dzieła sztuki. W: Język Polski w Szkole IV-VI. - 2010/2011, nr 3, s. 31-43 
Klasa 4 szkoły podstawowej, analiza obrazu Auguste Renoire’a „Pani Charpentier z 
dziećmi”. 

 
12. Jaros, Izabela : Gry i zabawy z wykorzystaniem tablicy multimedialnej. W: 

Języki Obce w Szkole (czasopismo elektroniczne). - 2012, nr 4, s. 143-146 
Kreatywne wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu języka angielskiego w 
edukacji początkowej. Przykładowe ćwiczenia o tematyce bożonarodzeniowej z 
wykorzystaniem oprogramowania tablicy interaktywnej (SMART Board). Schemat 
opracowywania własnych interaktywnych ćwiczeń. 

 
13. Jaros, Izabela : Technologie cyfrowe we wczesnej edukacji językowej. W: 

Języki Obce w Szkole (czasopismo elektroniczne). - 2014, nr 1, s. 57-60 
Oferta cyfrowych wydawnictw językowych dla pierwszego etapu edukacyjnego. 
Omówienie najciekawszych multimedialnych propozycji wydawniczych : digitalbooki, 
oprogramowanie do tablic interaktywnych, cyfrowe zeszyty ćwiczeń (on-line). 
Technologie web 2.0 : Storybird, Wordle, QuizRevolution, program eTwinning. 

 
14. Kołodziejczyk, Witold : Edukacja interaktywna alternatywą dla polskich szkół : 

interaktywnie znaczy nowocześniej. W: Edukacja i Dialog. - 2009, [nr] 5, s. 
[58]-61 
Wykorzystanie multimediów w edukacji. Tablica interaktywna. 

 
15. Łysak, Krzysztof : Projekt "Nauczyciel Interaktywnej Klasy". W: Inspiracje. - 

2012, nr 3-5 (2013, nr 1), s. 28-29 
Projekt szkoleniowy realizowany przez ŚCDN na terenie woj. świętokrzyskiego (w 
latach 2012-2013), adresowany do nauczycieli i pracowników dydaktycznych szkół i 
placówek oświatowych oraz kadry zarządzającej. Celem projektu było rozwijanie 
kompetencji merytorycznych i metodycznych nauczycieli woj. świętokrzyskiego w 
zakresie wykorzystania w swojej pracy nowoczesnych technologii informatycznych, 
ze szczególnym uwzględnieniem tablicy interaktywnej i platformy e-learningowej. W 
artykule przedstawiono także metody i formy pracy stosowane podczas lekcji z 
wykorzystaniem tablicy interaktywnej. 

 



16. Majewska, Kamila : Efektywna nauka z tablicą interaktywną. W: Wychowanie 
na Co Dzień. - 2012, nr 1/2, dodatek s. V-VIII 
Tablica interaktywna w pracy nauczyciela a przyrost wiedzy uczniów - wyniki badań. 
Rady ułatwiające pracę pedagogom z tablicą multimedialną. 

 
17. Majewska, Kamila : Ocena użyteczności tablicy multimedialnej: przegląd 

wyników badań. W:  Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 9. s. 29-32 
 

18. Majewska, Kamila : Tablica interaktywna w procesie nauczania. W: 
Wychowanie na Co Dzień. - 2011, nr 6, s. 28-31 
Tablica multimedialna w procesie edukacji. Zalety wykorzystywania tablicy 
interaktywnej w procesie nauczania. Czynniki wpływające na efektywność użycia 
tablicy multimedialnej. 

 
19. Malinowska, Katarzyna : Interaktywny monitor czy tablica? W: Dyrektor 

Szkoły. - 2014, nr 7, s. 48-50 
Ocena i porównanie przydatności w nauczaniu monitora interaktywnego i tablicy 
interaktywnej. 

 
20. Miernik, Magdalena : Przykłady sytuacji dydaktycznych rozwijających 

mówienie. W: Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 2, s. 51-58 
Propozycja ćwiczeń, m.in. z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. 

 
21. Miernik Justyna, Piasta-Siechowicz Joanna : Tablica interaktywna w 

dydaktyce szkolnej na lekcjach języka polskiego. W: Język Polski w Szkole IV-
VI. - 2008/2009, nr 4, s. 89-99 

 
22. Miernik Justyna, Piasta-Siechowicz Joanna : Tablica interaktywna w szkole. 

W: Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 9, nr 4 (2007/2008), s. 53-65 ; dostęp 
także online: http://www.wydped.com.pl/IV-VI/JP4-6_7-
8_4_od%20str.%2053.pdf  
Propozycje ćwiczeń do pracy z lekturą C. Collodiego "Pinokio" z wykorzystaniem 
tablicy interaktywnej. 

 
23. Ostrowska, Jolanta : Komputery i tablice interaktywne w realiach polskiej 

szkoły. W: Gazeta Szkolna : aktualności. - 2010, nr 3, s. 15 
Wykorzystanie tych narzędzi w szkołach. Badania. 

 
24. Ostrowska, Jolanta : Tablice interaktywne narzędziem nowoczesnego 

nauczyciela. W: Gazeta Szkolna. - 2010, nr 2, s. 15 
 

25. Piasecka, Małgorzata : Praca z tablicą interaktywną. W: Życie Szkoły. - 2010, 
nr 4, s. 43-46 
Zalety pracy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Prezentacja pomysłu na 
zastosowanie tablicy interaktywnej w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym. 
Propozycja wykorzystania tablicy na zajęciach utrwalających tabliczkę mnożenia w 
zakresie 100. 

 
26. Piasta-Siechowicz, Joanna : Tablica interaktywna w dydaktyce szkolnej na 

lekcjach języka polskiego. W: Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 10, nr 4 

http://www.wydped.com.pl/IV-VI/JP4-6_7-8_4_od str. 53.pdf


(2008/2009), s. 89-99 ; dostęp także online: http://www.wydped.com.pl/IV-
VI/JP4-6_8-9_4_od%20str.%2089.pdf  
Przedstawienie praktycznych możliwości zasobów tablicy interaktywnej podczas 
zajęć języka polskiego. 

 
27. Pieńkowska, Marzena : Interaktywne zabawy językowe sposobem 

samodzielnego utrwalania wiedzy przez najmłodszych. W: Języki Obce w 
Szkole. - R. 53, nr 1 (2009), s. 114-116 

 
28. Pobocha-Ignatowska, Anna : Edukacja regionalna w kształceniu 

zintegrowanym. W: Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - R. 38 
(60), nr 3 (2014/2015), s. 78-87 
Celem zajęć jest przede wszystkim kształcenie szacunku do tradycji oraz 
kształtowanie poszanowania dóbr kultury narodowej. Wykorzystano tablicę 
interaktywną. 

 
29. Sałasińska-Andruszkiewicz, Joanna : Tablice interaktywne na co dzień. W: 

Życie Szkoły. - 2015, nr 3, s. 10-13 
Zalety i wady tablic interaktywnych. Przydatne strony do pracy z tablicą interaktywną. 

 
30. Serowy, Dominika : Holiday postcards - lekcja języka angielskiego z 

wykorzystaniem tablicy interaktywnej. W: Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 3, 
s. 44-45 
Przykład wykorzystania tablicy interaktywnej do tworzenia wypowiedzi pisemnej na 
poziomie podstawowym. Tworzenie krótkiej wypowiedzi pisemnej - pocztówki z 
wakacji. 

 
31. Sęczawa, Marcin : Tablica interaktywna w szkole. W: Dyrektor Szkoły. - 2008, 

nr 9, dod. "Wyposażenie Szkół", s. 16-18 
Do wykorzystania na wszystkich poziomach nauczania. 

 
32. Tablice interaktywne od A do Z, czyli co należy o nich wiedzieć, jak wybierać i 

na co zwracać uwagę. W: Nowe Horyzonty Edukacji. - 2013, nr 1, s. 13-15; 
dostęp także online: http://www.edu21.pl/tablice-interaktywne-od-a-do-z/  

 
33. Wojteczek, Monika : Wykorzystanie tablicy interaktywnej w klasach I-III. W: 

Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - R. 35 (57), nr 1 
(2011/2012), s. 64-77 
Przykłady wykorzystania tablicy interaktywnej dla tematu: Pogoda, na różnych 
przedmiotach w edukacji wczesnoszkolnej. 

 
34. Zbisławska, Dorota : Pracujemy przy tablicy interaktywnej. W: Życie Szkoły. - 

2010, nr 1, s. 36-37 
Scenariusz zajęć przeznaczonych dla uczniów klasy III szkoły podstawowej z zakresu 
edukacji przyrodniczej, z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. 

 
Dokumenty elektroniczne 
 

35. Apanasewicz, Joanna : Tablica interaktywna w naszej klasie. – Tryb dostępu: 
http://interaktywnaklasa.blogspot.com/  

 

http://www.wydped.com.pl/IV-VI/JP4-6_8-9_4_od str. 89.pdf
http://www.edu21.pl/tablice-interaktywne-od-a-do-z/
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36. Jaros, Izabela : Gry i zabawy z wykorzystaniem tablicy multimedialnej. – Tryb 
dostępu: http://jows.pl/sites/default/files/Jaros_PDF.pdf  

 
37. Polak, Marcin : O używaniu tablicy interaktywnej. – Tryb dostępu: 

http://www.edunews.pl/nowoczesna-edukacja/ict-w-edukacji/1736-o-uzywaniu-
tablicy-interaktywnej 

 
38. Safian Agata, Kaszubska-Tomaszewska Izabela, Brewczyńska Magdalena : 

Wykorzystanie tablicy interaktywnej Interwrite i zasobów internetu w edukacji 
wczesnoszkolnej. - Włocławek : Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji 
Nauczycieli we Włocławku, 2012 ; dostęp online: 
http://www.interwrite.pl/news/Wykorzystanie_tablicy_Interaktywnej-
Wloclawek.pdf  

 
39. Warzocha, Anna : Wykorzystanie lekcji elektronicznej i tablicy interaktywnej  

w edukacji wczesnoszkolnej. – Tryb dostępu: 
https://www.google.pl/search?q=tablica+interaktywna&ie=utf-8&oe=utf-
8&gws_rd=cr&ei=6xD1VvfGBaLe6QTI5qDQDg#q=tablica+interaktywna+eduk
acja+wczesnoszkolna&start=10 

 
40. Zbisławska, Dorota : Tablica interaktywna w edukacji wczesnoszkolnej : zbiór 

ćwiczeń dla klas 1-3 szkoły podstawowej. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo 
Oświatowe, 2011. - 87, [1] s. : il. ; 19 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM) 
Publikacja niedostępna w bibliotekach kieleckich, do kupienia w księgarniach 
internetowych. 
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