
Narzędzia TIK w edukacji 

  

I. WALLWISHER /pl.padlet.com/ 

 

1. Dlaczego padlet? 

 

 

 

 

 

2. Przykłady zastosowań. 

 Plakat multimedialny 

 Burza mózgów 

 Prezentacja /siebie, grupy, otoczenia, doświadczeń/ 

 Ewaluacja 

 Wspólna historia/bajka/opowiadanie 

 …   /miejsce na Twój pomysł/ 

 

3. Krok po kroku… 

 

 

 

 

 

 

 

 

pl.padlet.com 

 

 

 

 
 

 

4. Wejdź na stronę padlet.com/Zuza/tik 

 

II. XnConvert 

 

XnConvert to małe i darmowe, ale oferujące spore możliwości narzędzie do konwersji plików graficznych. 

Obsługuje ponad 500 formatów (w tym także pliki RAW), umożliwiając m.in. zmianę rozmiarów zdjęć, 

przycinanie, nakładanie tekstu i znaków wodnych, stosowanie różnych filtrów, efektów oraz wiele więcej.  

 

Program pozwala na pracę zarówno z pojedynczymi plikami, jak również całymi ich zbiorami. Poza łatwością 

obsługi charakteryzuje się także szybkością działania i wsparciem dla metody "przeciągnij-i-upuść", znacznie 

ułatwiającej pracę z większymi ilościami obrazów.  

Po uruchomieniu użytkownik przejść musi przez 3 proste etapy: 

 wczytuje pliki do modyfikacji,  

 wybiera funkcje, które zostaną dla nich zastosowane  

 i wskazuje lokalizacje, gdzie XnConvert zapisze wyjściową grafikę. 

 

Ogromnym walorem narzędzia jest duża, jak na bezpłatne narzędzie, liczba różnego typu opcji i filtrów, które 

zastosować można na każdym z plików graficznych. Z ich pomocą zmienimy rozmiar obrazu, przytniemy go, 

łatwość       współpraca       multimedia     prywatność         

wszechstronność     możliwości twórcze       osadzalność 

1. 

2. 

3. 



obrócimy o zadany kąt, uzyskamy lustrzane odbicie, zmodyfikujemy głębie koloru, nałożymy tekst lub znak 

wodny. XnConvert potrafi także modyfikować ustawienia balansu bieli, kontrastu i jaskrawości, 

cieni/podświetlania, dając przy tym możliwość stosowania wielu popularnych filtrów - rozmycie, wyostrzenie, 

zmiękczenie i wiele, wiele innych. Dodatkowo w ręce użytkownika trafia zestaw ciekawych masek, które 

pozwolą np. na stworzenie ciekawej ramki. Efekt wyjściowy podglądać można jeszcze przed zapisaniem plików 

na dysku. 

 

1. wejdź na stronę www.xnview.com/en/xnconvert/ 

2. wybierz zakładkę DOWNLOADS i pobierz program klikając w przycisk „Setup Win 

32 bit” lub „Setup Win 64 bit” dla systemu 64-bitowego 

3. zainstaluj pobrany program  

4. UDANEJ ZABAWY  

 

 

 

 

 

 

III. ISSUU.com 

 

1. Wejdź na stronę tytułową ISSUU.com 

2. załóż konto darmowe wybierając zakładkę „Create account” 

3. Zaloguj się na swoje konto. 

4. Wybierz zakładkę Upload, gdzie umieścisz swój dokument przygotowany do publikacji. 

 

 

 

Poza Konkursem  tzw. bonus 

 

 

IV. ANIMOTO /animoto.com/ 

 

http://animoto.com/education/classroom 

 

1. Należy się zalogować, stworzyć swoje konto. 

2. Jeżeli chcesz skorzystać z free, Plus-level Educator accounts konto musi należeć do szkoły/placówki. 

Edyta Borowicz-Czuchryta 
borowicz_czuchryta@poczta.onet.pl 

http://animoto.com/education/classroom

