
JAMBOARD - INTERAKTYWNA TABLICA
Jamboard to interaktywna tablica, prosta i z ograniczonymi mozliwościami, ale dzięki temu 
bardzo prosta w obsłudze. Świetnie nadaje się do współpracy. 

JAMBOARD – krok po kroku

Jamboard to aplikacja Google, więc musimy mieć konto google, aby założyć 
taką tablicę. Najłatwiej jest skorzystać z przeglądarki Chrome, gdyż wtedy 
możemy na stałe dołączyć Jamboard do aplikacji Google.

Na innych przeglądarkach również możliwe jest korzystanie z Jamboard - trzeba wejść 
na stronę https://jamboard.google.com/ i zalogować się na konto google. 

Po uruchomieniu aplikacji Jamboard otwierają się wszystkie nasze tablice - jamy. Nową 
tablicę tworzymy klikając na znak plus w prawym dolnym rogu. Nowy jam trzeba nazwać, 
czyli nadać mu tytuł, który wpisujemy w lewym górnym rogu (na początku jest tam wpisane 
"Jam bez nazwy"). Możemy ustawić tło - kolor, kropki, kratkę lub linie.  Nasz jam możemy w 
razie potrzeby powiększać, wykonany ruch można cofnąć strzałką. 

https://jamboard.google.com/


Najważniejsze jest menu z lewej strony. To tam wybiermy, jaką treść chcemy wstawić na 
tablicę.

 
Dodając notatkę możemy wybrać kolor, a gotową notatkę można dopasować 

rozmiarem. Zdjęcie dodajemy z komputera lub bezpośrednio z wyszukiwarki, a jeśli 
korzystamy z dysku google, to również stamtąd. Laser przydaje podczas zajęc online - to 
wskaźnik, którym możemy zaznaczyc dany element na chwilę, gdyż po paru sekundach linia 
znika. 

Największą zaletą tablicy Jamboard jest możliwość współpracy. W tym celu klikamy na 
przycisk "Udostępnij" w prawy górnym rogu. Otwiera się wtedy okno w opcjami 
udostępniania: poprzez adres email konkretnej osoby lub poprzez link. Przy tej drugiej opcji 
należy sprawdzić ustawienia - jeśli chcemy, aby każda osoba dysponująca linkiem mogła 
edytować tablicę, należy zmienić "Dostęp ograniczony" na "Każda osoba mająca link".



Pamiętajmy, że każda osoba, której prześlemy link do tablicy, będzie mogła nie tylko 
dodawać, ale też usuwać materiały z tablicy - w klasie należy więc ustalić jasne zasady 
korzystania z Jamboard. 


