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Jak korzystać z Book Creator?  

Book Creator to narzędzie, które pozwala na przygotowanie prostej publikacji cyfrowej, którą 

udostępniamy w serwisie, a następnie możemy osadzić na stronie internetowej, czy też przesłać 

naszym uczniom oraz partnerom projektowym. Darmowe konto pozwala na posiadanie jednej 

biblioteki, a w niej  40 książeczek, oraz daje możliwość współpracy w czasie rzeczywistym na okres 

próbny 14 dni. W czasie pandemii okres próbny został wydłużony do 90 dni. WAŻNE! Aplikacja działa 

w przeglądarce Chrome i Safari.  Link do aplikacji: https://bookcreator.com/ 

 

Book Creator oferuje prosty panel graficzny, dający nauczycielom i uczniom możliwość tworzenia 

ładnych przewodników, książek oraz komiksów. W książeczce możemy pisać, rysować, wykorzystywać 

autokształty z aplikacji autodraw, załączać narrację dźwiękową, filmy, osadzać gry, nagrać 

bezpośrednio videoselfie z komputera oraz załączyć mapę bezpośrednio z Google Maps. Każdy tekst 

można wprowadzić w tradycyjny sposób, albo go podyktować. Aplikacja posiada również czytnik 

immersyjny. Nauczyciel posiadający konto na Book Creator może stworzyć bibliotekę dla swoich 

uczniów, udostępniać książki pojedynczym osobom lub zespołom projektowym. Może mieć do nich 

dostęp i kontrolować na bieżąco postępy pracy. Na zakończenie może połączyć kilka książeczek 

w jedną. Nauczyciel może tworzyć szablony, gotowe książki lub pojedyncze strony i umieszczać je 

w książkach uczniów, kopiować je do wielu książek i bibliotek. Każdą książkę można opublikować 

w sieci lub ściągnąć na komputer do formatu ebooka, ale też do formatu pdf, co pozwala ją 

wydrukować. Może to być gotowa, skończona książka, ale też taka którą trzeba będzie jeszcze ręcznie 

dokończyć. Na przykład uczniowie uzupełnią tekst w komiksach. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5ZkguHNbsd0&feature=emb_logo
https://bookcreator.com/
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Pracę z aplikacją rozpoczynamy od rejestracji w programie, a następnie wybieramy zakładkę Teacher 

si in i rejestrujemy się podając adres e-mail i hasło lub bezpośrednio z konta Microsoft lub Google. 

 
Po zalogowaniu do programu znajdujemy się na stronie głównej. 

  
Klikając na + New Book możemy przystąpić od razu do tworzenia nowej książki.  

 

Kolejno należy wybrać rozmiar oraz zdecydować, czy dana książeczka ma zawierać szablony komiksu. 

Klikamy w jeden z 6 dostępnych wzorów. Wybieramy format publikacji i zostajemy przeniesieni do 

ekranu na którym pracować będziemy nad naszą publikacją. 

 

https://bookcreator.com/
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Każdą stronę edytujemy klikając w plus w prawym górnym rogu.  

 

Zakładki z narzędziami różnią się w zależności od wybranego szablonu. Do wyboru są trzy różne 

wielkości i dwa rodzaje – wersja podstawowa i komiks. W wersji podstawowej mamy do wyboru Media 

i Shapes. Używając przycisku „+” wstawiać będziemy materiały, a przyciskiem „i” będziemy 

formatować treści i strony.  

W zakładce Media mamy do wyboru: 

• Import – możemy pobrać z internetu obrazy, mapy, osadzić materiały oraz pobrać z dysku 

naszego komputera zdjęcia i pliki; 

• Camera - pozwala wykonać selfie oraz zamieścić nagrane „wideo- selfie”. Ta opcja przydatna 

jest do tworzenia przewodników oraz materiałów do projektu z pominięciem kanału YouTube; 

• Pen – to narzędzie do wstawiania emotikonów oraz tworzenia własnych rysunków, do wyboru 

jest kilka rodzajów pisaków; 

• Text – pozwala na wstawienie napisów; 

• Record – daje możliwość nagrania polecenia czy wiadomości.  
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Zakładka Shapes pozwala wstawić dostępne kształty.  

 

Jeśli wybierzemy wersję komiksu dostępna będzie dodatkowo trzecia zakładka zawierająca narzędzia 

pomocne do tworzenia komiksów.  

• Panels – szablony podzielonej strony na okienka, 

• Speech/Thougt – chmurki do wstawienia tekstów, 

• Tekst – wiadomości tekstowe, 

• Sticker – naklejki/chmurki. 
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Po kliknięciu w ikonę „i”, możemy wybrać tło strony. Do wyboru są kolory, różne tekstury oraz nawet 

wzory linii znajdujących się w różnych zeszytach.  

 

Po wybraniu opcji Text z zakładki Media, wybieramy kolejno ikonę „i” , następnie dany tekst 

modyfikujemy. Możemy zmienić jego wielkość, typ czcionki, kolor, kolor tła oraz ustawić za lub przed 

innymi elementami, wybierając Move to Back/Front. Jeśli nasz tekst ma formę opowiadania, możemy 

wybierając opcję Columns podzielić go na dwie lub 3 kolumny. Tekst możemy usunąć, klikając na 

Delete.  

 

Kolejna ikona w prawym  górnym rogu przeniesie nas do podglądu strony.  
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Po wybraniu opcji podgląd możemy wrócić do edycji książki wybierając po lewej stronie przycisk Edit. 

 

W prawym górnym rogu po wybraniu ikony udostępniania, możemy publikację opublikować i kopiować 

link z przeglądarki, pobrać na dysk komputera lub wydrukować. 
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Po wybraniu ikony ustawień Settings: 

• Side by side pages – dwie strony w książce pojawiają się obok siebie; 

• Voice – wybór języka lektora; 

• Highlight words – wyróżnianie wyrazów;  

• Play multimedia – odtwarzanie multimediów; 

• Turn pages automatically – automatyczne odwracanie strony; 

• Speed – prędkość odtwarzania.  

     

Po wyborze Pages w lewym górnym rogu zostaniemy przeniesieni do podglądu stron. 

 

„Łapiąc” za daną stronę możemy ją dowolnie przesuwać. Po kliknięciu w 3 kropki w prawym dolnym 

rogu każdej strony, przechodzimy do opcji duplikowania i przesuwania stron.  
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Dostępne funkcje po kliknięciu w 3 kropki w prawym dolnym rogu: 

• Copy – duplikowanie strony; 

• Copy to … - tworzenie kopii do innej biblioteki; 

• Move – zmiana kolejności strony; 

• Insert – tworzenie nowej pustej strony przed danym slajdem; 

• Delete – usunięcie strony. 

 

Wybierając w lewym górnym rogu My Books, przechodzimy do naszej biblioteki. W darmowej wersji 

możemy posiadać jedną bibliotekę i maksymalnie 40 publikacji.  

 

Klikając na wybraną książkę pojawia się możliwość edycji (ikona ołówka). Poniżej edytujemy tytuł 

i autora. Wybierając w prawym górnym rogu +NewBook przechodzimy do tworzenia nowej publikacji.  
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Ikona czterech kwadratów prowadzi do naszej biblioteki, która zawiera książki ułożone na półkach, 

dzięki widocznym stronom tytułowym łatwo odszukać konkretne publikacje. 

 

Jeśli nasza książka jest upubliczniona, to  w prawym górnym rogu pojawia się ikona globusa. 
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Klikając na konkretną książkę pojawia się możliwość edycji (ikona ołówka). Poniżej wpisujemy tytuł 

i autora. Jeśli naszą bibliotekę udostępnimy do edycji uczniom lub innym nauczycielom, wówczas każda 

nasza publikacja może mieć innego autora. 

 

Po wybraniu ikony książek pojawiają się następujące opcje: 

• Import book – pobierz zapisaną książkę z dysku komputera; 

• Move to Library – przenieś do innej biblioteki; 

• Copy book – zrób kopię publikacji; 

• Combine books – połącz kilka książek w jedną;  

• Delete book – usuń książkę.  

 

Po wyborze ikony udostępniania, możemy książkę opublikować, pobrać jako ebook na komputer lub 

wydrukować. Po wybraniu opcji drukuj, publikacja zostanie wygenerowana w dokumencie PDF. 
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Ostatnia funkcja znajdująca się pod tytułem książki, przeniesie nas do podglądu naszej pracy. 

 

Do edycji naszej biblioteki możemy zaprosić uczniów. Należy wybrać ikonę logowania i kolejno Student 

logins. 
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Klikamy na Add more students i wpisujemy nazwy użytkowników, a następnie wybieramy Next. 

    

Jeśli dysponujemy płatną wersją program poprosi nas o wybór bibioteki, do której chcemy dodać 

uczniów.  Kolejno wybieramy Next. 

    

Po prawej stronie wybieramy kod QR lub link dla konkretnego ucznia. Link zapisuje się jako krótka 

informacja pobrana do notatnika na naszym komputerze. 
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Uczeń po wejściu w link wybierze awatara i tym samym otrzymuje dostęp do edycji książek w naszej 

bibliotece.  

 

 

Wybierając My Libraries, widzimy ilu uczestników dodano do wspólnej edycji. 

 

Jeśli każdy z uczniów przygotuje swoją książkę, możemy je na zakończenie projektu lub zadania pobrać 

w jedną, klikając na jedną z nich i wybierając opcję Combine books.  
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Następnie klikamy na książki, które chcemy połączyć i przechodzimy dalej wybierając Next.  

 

Książkę można również pobrać na dysk/telefon/tablet w formacie e-pub i przeglądać ją za 

pośrednictwem dowolnego czytnika e-booków.  

 

Możemy również aktywować 90 dniowy okres próbny, aby edytować tylko konkretne książeczki 

w czasie rzeczywistym.  

 



   

Autor: Celina  Świebocka 

Po wyborze Collaborate pojawi się informacja o możliwości uruchomienia próbnego okresu, która na 

okres pandemii Coronavirusa została wydłużona z 14 do 90 dni. Wybieramy kolejno Start my free trial 

today.  

 

Aby udostępnić uczniom podczas lekcji online wybieramy Everyone i generujemy (patrz wyżej) login 

dla uczniów.  

 

W programie możemy znaleźć wiele upublicznionych materiałów, ułożonych wg poziomu nauczania 

lub przedmiotów. Znajdując się na głównej stronie, klikamy na 3 poziome kreski w lewym górnym rogu.  
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Następnie wybieramy Discover. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


