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Nowoczesna edukacja on-line

Dzień 3 – 20.04.2020

- Wprowadzenie do Genial.ly

- Tworzenie prostej planszy interaktywnej i 

udostępnianie jej innym

Seminarium dla nauczycieli języków obcych

Monika Mojsiejonek



Zakładanie konta na platformie 

Genial.ly

https://genial.ly/

https://genial.ly/




Możliwości w opcji darmowej

Tworzenie nielimitowanej liczby zasobów

Tryb współpracy z innymi użytkownikami

Darmowe szablony

Nielimitowana liczba wyświetleń



Co możemy tworzyć?

Prezentacje Raporty i zestawienia

Infografiki Gry (w tym escape roomy) 

Quizy Przewodniki Plansze interaktywne 

…i wiele innych ciekawych zasobów



Przykłady zasobów 

stworzonych w Genial.ly

https://view.genial.ly/5e48008b

32473f7fed9d6912/presentatio

n-dbi-2020-sp-zaborhttps://view.genial.ly/5e5eb473c1a7970

fc7d7b01c/video-presentation-be-a-

sport-summary-of-the-project

https://view.genial.

ly/5e48655932473

f7fed9e3d49/game

-end-of-carnival-

game

https://view.genial.ly/5e6fe36bcab1370f

bb899ad8/interactive-image-saint-

patricks-day-interactive-poster

Dzień Bezpiecznego Internetu - prezentacja

Podsumowanie projektu eTwinning - wideoprezentacja

Karnawał w krajach partnerskich projektu – gra edukacyjna

Dzień Świętego Patryka – plansza interaktywna

https://view.genial.ly/5e48008b32473f7fed9d6912/presentation-dbi-2020-sp-zabor
https://view.genial.ly/5e5eb473c1a7970fc7d7b01c/video-presentation-be-a-sport-summary-of-the-project
https://view.genial.ly/5e48655932473f7fed9e3d49/game-end-of-carnival-
https://view.genial.ly/5e48655932473f7fed9e3d49/game-end-of-carnival-game
https://view.genial.ly/5e6fe36bcab1370fbb899ad8/interactive-image-saint-patricks-day-interactive-poster


Plansza edukacyjna 

- krok po kroku…

1. Po zalogowaniu się i wybraniu opcji CREATE GENIALLY, klikamy kafelek 

oznaczony jako INTERACTIVE IMAGE



2. Wybieramy 

szablon spośród 

dostępnych 

darmowych (opcja 

Free w prawym 

górnym rogu)

LUB

2. W celu dostosowania planszy 

do realizowanych przez nas 

treści, dodajemy swój własny 

obrazek tła (np. obrazek 

przedstawiający zwierzęta do 

tematu ANIMALS)



3. (TYLKO, JEŚLI DODAJEMY WŁASNY OBRAZEK TŁA) 

W wyświetlonym oknie wgrywamy obrazek ze swoich zasobów (z 

komputera) i zatwierdzamy, klikając ACCEPT



4. (TYLKO, JEŚLI DODAJEMY WŁASNY OBRAZEK TŁA)

Wybieramy wgrany obrazek i dopasowujemy jego rozmiar

- im wyższa rozdzielczość, tym lepszy efekt końcowy po 

dopasowaniu wielkości



Po kliknięciu ACCEPT automatycznie przechodzimy

do obszaru roboczego, na którym będziemy pracować

- tworzyć naszą planszę interaktywną.



Do czego służą poszczególne 

przyciski?

W obszarze roboczym zawarte są uniwersalne 

elementy, które pojawią się bez względu na 

to, czy zdecydujemy się stworzyć prezentację, 

grę, planszę interaktywną, infografikę czy 

inny rodzaj zasobu.

Warto zwrócić uwagę na to, że nasza praca 

zapisuje się automatycznie (znaczek Saved

na górnej belce).

Po lewej stronie obszaru roboczego 

znajduje się Menu edycji.



Cofanie wykonanej czynności

(nie musimy się obawiać błędu)

Fioletowe kółeczko przy stronie naszej planszy –

ustawienia efektów przejść pomiędzy stronami



Belka na dole obszaru roboczego

Przycisk zatwierdzający zakończenie pracy 

nad tworzeniem naszego zasobu



Dodawanie interaktywnych 

elementów

Dobrze ustalić sobie na początku 

pracy stałe znaczenie każdego 

przycisku

Przyciski interaktywne



Po umieszczeniu wybranego przycisku na 

tworzonym przez nas zasobie, klikamy na ten 

przycisk, a następnie na pierwszą ikonkę po 

lewej stronie

Otwiera się okno, w 

którym wybieramy, jaki 

rodzaj materiału chcemy 

dodać.

Zacznijmy od opcji 

Tooltip – używanej do 

dodawania krótkiej 

notatki, informacji.



Po umieszczeniu wybranego przycisku na 

tworzonym przez nas zasobie, klikamy na ten 

przycisk, a następnie na pierwszą ikonkę po 

lewej stronie

Wpisujemy tekst, klikamy Save.

Aby podejrzeć – klikamy „oko” 

(podgląd) i najeżdżamy myszką 

na wstawiony przycisk.



Opcja Window, w której 

możemy wpisać dłuższą 

notatkę, a nawet cały temat 

lekcji.

Widok po uzupełnieniu 

i zatwierdzeniu (Save)



Zadanie

Zamieszczanie na planszy pliku tekstowego z 
wykorzystaniem opcji Tooltip lub Window

1. Interactive elements w menu po lewej stronie –
klik.

2. Wybieramy jeden z przycisków – klik. Przycisk 
pojawia się na środku planszy.

3. Chwytamy umieszczony na planszy przycisk i 
przesuwamy go w wybrane miejsce.

4. Klikamy na przycisk – nad nim pojawiają się trzy 
ikonki. Pierwsza po lewej stronie – klik.

5. Wyskakuje nowe okno.

6. Wybieramy opcję Tooltip lub Window. Pojawia 
się pole robocze.

7. Przenosimy nasz tekst do pola roboczego.

8. Save – klik.

GOTOWE!



A tutaj opcja zamieszczania pod przyciskiem linku do 

wybranego / stworzonego przez nas zasobu zewnętrznego (np. 

filmu z YouTube, gry z Wordwall, nagrania dźwiękowego 

zamieszczonego wcześniej na Dysku Google)

Po wklejeniu linku możemy wybrać, czy chcemy, by materiał zewnętrzny otwierał się w nowym oknie, czy w oknie wyjściowym. 



Zamieszczanie pliku 

dźwiękowego na Dysku Google

Link do Dysku Google

https://www.google.com/intl/pl_ALL/drive/


Wstawianie nowego

folderu – opcja Nowy

- Folder

(porządkowanie 

zasobów)

Nadanie nazwy

nowemu 

folderowi

(czytelne, także 

w momencie, gdy

mamy już dużo 

zasobów)



Klikamy dwukrotnie na wybrany folder.

Przesyłamy pliki z komputera do folderu –

opcja Nowy – Prześlij plik



Pliki zostają przesłane do wybranego folderu.

Przesłane pliki – oznaczone ptaszkiem na zielonym 

tle.



Zadanie
Zamieszczanie na planszy linku do wybranego 
zasobu on-line z wykorzystaniem opcji Link

1. Kopiujemy wybrany link.

2. Interactive elements w menu po lewej stronie –
klik.

3. Wybieramy jeden z przycisków – klik. Przycisk 
pojawia się na środku planszy.

4. Chwytamy umieszczony na planszy przycisk i 
przesuwamy go w wybrane miejsce.

5. Klikamy na przycisk – nad nim pojawiają się trzy 
ikonki. Pierwsza po lewej stronie – klik.

6. Wyskakuje nowe okno.

7. Wybieramy opcję Link. Pojawia się pole 
robocze.

8. Wklejamy skopiowany wcześniej link.

9. Save – klik.

GOTOWE!



Udostępnianie gotowej 

planszy

Po zakończeniu pracy 

i upewnieniu się, że 

efekt jest taki, jak 

zaplanowaliśmy 

(podgląd - symbol oka) 

klikamy ikonkę ALL SET 

i uzupełniamy 

informacje 

o utworzonym przez nas 

zasobie



W wersji darmowej dostępna jest opcja 

VIEW (widok gotowego zasobu) oraz 

SHARE (udostępnianie gotowego zasobu).

Aby udostępnić stworzony materiał,

wybieramy SHARE.

Kopiujemy link za pomocą przycisku COPY.



Genial.ly – pełna instrukcja

INSTRUKCJA 

OBSŁUGI

https://docs.google.com/document/d/1MmDK3fISFOCfZdyptujKow7EET03rL62FOF9y8qIEHU/edit?usp=sharing


Zadanie domowe

ZADANIE DOMOWE - NA WTOREK, 21.04:

Udostępnienie swojej planszy prowadzącej 
seminarium ☺ i innym uczestnikom ☺ ☺

– wklejamy link na Padlecie

https://padlet.com/makchm87/6kl0yerj6sdjg45i

https://padlet.com/makchm87/6kl0yerj6sdjg45i


Dziękuję za uwagę ☺


