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Nowoczesna edukacja on-line

Dzień 4 – 21.04.2020

- TwinSpace projektu – tworzenie stron i 

osadzanie planszy Genial.ly

- Opracowanie materiałów lekcyjnych –

narzędzia cz. I

Przygotowanie: w jednej karcie logujemy się 

do eTwinning Live, a w drugiej – do swojej 

planszy w Genial.ly

Seminarium dla nauczycieli języków obcych

Monika Mojsiejonek



TwinSpace projektu –

tworzenie stron 

UWAGA!!! ZAŁOŻYCIEL PROJEKTU 

NADAJE KAŻDEMU NAUCZYCIELOWI 

W GRUPIE STATUS ADMINISTRATORA!!!



KROK 1

Otwieramy zakładkę

STRONY

KROK 2 

Klikamy przycisk 

Utwórz stronę 

(po lewej), 

Wpisujemy 

nazwę strony 

i zatwierdzamy –

Wyślij

Wchodzimy na TwinSpace

projektu



Jak dodać treść? Oto możliwości do wyboru (kolumna po lewej):

tekst, osadzenie

materiału za pomocą

kodu html / IFrame

opcja typu Padlet

- plansza 

z materiałami

ankieta, sondaż



Dodawanie treści do stron

projektu



Dodawanie planszy Genial.ly 

do TwinSpace projektu

KROK 1. Jedna osoba zakłada stronę
KROK 2. Wszystkie osoby zakładają swoje podstrony

KROK 3. Klikamy symbol ołówkaKROK 4. Po lewej stronie wybieramy opcję





Efekt 

końcowy



Widoczność i uprawnienia do edycji

Nadajemy

uprawnienia

edycji

(nauczyciele, 

starsi 

uczniowie…)

Ustawienia 

widoczności



Pytania?



Opracowanie materiałów 

lekcyjnych 

i udostępnianie ich uczniom

poprzez planszę Genial.ly

1. Jako TOOLTIP: 

przypomnienie, definicja, krótka notatka, 

zwróć uwagę / zapamiętaj

2. Jako WINDOW:

dłuższa notatka, opracowany temat lekcji

3. Jako LINK:

odnośnik do strony zawierającej tekst, film, 

grę edukacyjną, kartkówkę lub test itd.



Dokumenty Google –

alternatywa dla opcji Window

Link do Dokumentów Google

https://www.google.pl/intl/pl/docs/about/


Tworzenie nowego

dokumentu –

opracowanie 

tematu lekcji



Udostępnianie

dokumentu

Osoba mająca link

MOŻE WYŚWIETLAĆ – WAŻNE!!!



Wordwall – materiały on-line i do druku

Link do Wordwall.net

https://wordwall.net/pl/


Gotowe zasoby z różnych 

przedmiotów lub…

… możliwość 

tworzenia 

własnych zadań.



Materiały

on-line

i do druku

Udostępnianie

materiałów uczniom



Udostępnianie zadań uczniom

- konfiguracja Wordwalla



LearningApps – aplikacje 

dopasowane do klas

Link do LearningApps

https://learningapps.org/


Baza gotowych aplikacji

z różnych przedmiotów

Możliwość

stworzenia

własnych

materiałów

2 OPCJE



Tworzenie swoich klas



Możliwość bieżącego kontrolowania pracy uczniów



Pytania o narzędzia?



Dziękuję za uwagę 


