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Seminarium online 

Jakość w projektach eTwinning 

 

Flinga – burza mózgów, mapa myśli i tablica do współpracy 

 

Flinga to narzędzie internetowe, które pozwala na współpracę w projekcie. Konieczna jest  

rejestracja, dzięki której możemy w bezpłatnej wersji przygotować maksymalnie 5  tablic. Jeśli 

osiągnąłeś maksimum, musisz usunąć wcześniejsze tablice i nadal możesz tworzyć nowe.  

 

Dzięki aplikacji możemy stworzyć  tablicę do przygotowania mapy myśli  (Flinga Wall) oraz 

tablica do dodawania treści, bądź zdjęć (Flinga Whiteboard). 
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Na tablicy możemy zamieszczać kolorowe kwadraty i zdjęcia pobrane z komputera. Na pasku 

w prawym górnym rogu wybieramy kolor, obok wpisujemy wiadomość i wysyłamy klikając 

na „Send”. Zdjęcie możemy dodać oddzielnie. Jeśli to uczynimy od razu, wówczas pojawi się 

obok naszego wpisu. Obok miejsca na pobranie zdjęcia znajdziemy wideo-przewodniki. 

 

 

Postów nie możemy komentować bezpośrednio pod tekstem, czy obrazkiem.  Istnieje 

możliwość polubienia postu, czyli możemy przeprowadzić w taki sposób głosowanie na 

przykład na logo projektu. Wpisy możemy ułożyć wg. najstarszych, najnowszych, lub tych, 

które zostały najczęściej polubione.  

 

Obok znajdziemy możliwość wyboru układu „lista”. Jeżeli uczniowie przedstawią się i 

załadują obrazek bezpośrednio po wpisie, wówczas wybierając układ „lista”, będzie można 

łatwo ustalić, do kogo dany obrazek  należy.   
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Mapa myśli  

Drugim narzędziem tej aplikacji jest tablica do przygotowania map myśli/ burzy mózgów. 

Klikamy na „Tools”  i wybieramy „Flinga Whiteboard”. 

 

Na początek wybieramy kolor postu, następnie figurę (kwadrat, koło, ludzik) lub tekst. Obok 

wstawiamy tekst i klikamy na „Send”. Możemy również dodać obrazek. Aby wygenerować 

linię pomiędzy wpisami, przeciągamy jeden z nich na wpis drugi i czekamy aż pojawi się 

wiadomość „Link created”, następnie przesuwamy wpis w dowolne miejsce. Pomiędzy 

połączonymi kształtami pojawi się linia bez strzałek. Po kliknięciu na początek linii, 

wygenerujemy strzałkę. W taki sam sposób usuwamy.  

 

 



 

Celina Świebocka 

Dodatkowo klikając w lewym dolnym rogu na ołówek, możemy dorysować elementy wg 

wybranego koloru i grubości kreski.  

Klikając na linie w lewym górnym rogu przechodzimy do ustawień.  

 

Tutaj możemy zmienić tytuł tablicy, wygenerować kod lub link. Możemy również zapisane 

posty zaprezentować jako pokaz slajdów. Na dole mamy możliwość wygenerowania linku do 

wyświetlania, bądź do wspólnej edycji.  

 

 

Na dole panelu bocznego znajdziemy możliwość wyboru kolorów oraz możliwość 

zablokowania opcji „polub post” lub „dodaj zdjęcie”.  
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W aplikacji możemy mieć aktywnych maksymalnie 5 tablic. Po zakończeniu głosowania lub 

burzy mózgów możemy nasze rezultaty współpracy zapisać jako zrzut ekranu, usunąć tablicę i 

tworzyć nowe.  

 

Jaki są zalety tablicy Flinga?  

▪ Interfejs użytkownika jest intuicyjny w obsłudze i bardzo przejrzysty. Widok mobilny 

działa również idealnie.  
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▪ Na tablicy uczniowie mogą zarówno dokonywać wpisów, jak i „polubić” wpisy 

innych osób. Linki mogą być zintegrowane z tekstem (na początku https, www lub 

http). Obrazy można również publikować. 

▪ Oprócz prostego rysowania, tablica oferuje możliwość wyboru spośród kształtów 

(okrąg, kwadrat, osoba, tekst) i dlatego jest idealna do projektowania map myśli. 

▪ Ustawienia mogą być zaprojektowane specjalnie: Czy uczniowie powinni móc 

edytować wszystkie wpisy, czy tylko własne, czy nie? Czy widok powinien być 

chronologiczny czy oparty na ocenach? Czy wpisy powinny być wyświetlane jako 

lista czy tablica korkowa? 

▪ Wszystkie wpisy mogą być wyświetlane w formie pokazu slajdów na tablicy. 

▪ Wszystkie utworzone wpisy można wyeksportować jako dokument Excel.   

POWODZENIA! 

 


