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LearningApps  to darmowa i prosta w obsłudze aplikacja. Umożliwia zaprojektowanie interaktywnych 

narzędzi, gier i zabaw edukacyjnych. Istnieje też możliwość udostępnienia zaprojektowanego modułu 

uczniom bezpośrednio przez stronę aplikacji, poprzez tworzenie wirtualnych klas. Rejestracja na 

stronie aplikacji jest bezpłatna! 

LearningApps. Zakładanie konta 

Po wejściu na stronę learningapps.org wybieramy przycisk Zaloguj się ( niebieska strzałka ).

 
 

Pojawia nam się nowe okno i tam klikamy Utwórz nowe konto (czerwona ramka). 

 

  

https://learningapps.org/
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Podajemy swoją nazwę użytkownika – będzie się wyświetlać 

na naszej stronie, podajemy swój email i ustalamy hasło, które 

powtarzamy jeszcze raz w polu poniżej. Akceptujemy warunki 

korzystania, ale sami decydujemy czy chcemy otrzymywać 

powiadomienia na maila.  

Wpisujemy kod zabezpieczający i naciskamy przycisk Utwórz 

konto. 

Kończymy w ten sposób rejestrację i automatycznie logujemy 

się na platformę. 

 

 

 

 

Pojawia nam się następujący widok: 

W prawym górnym 

rogu ekranu ( zielona 

ramka ) widoczny jest 

napis Ustawienia 

konta i nazwa 

użytkownika. Po 

kliknięciu w nazwę 

użytkownika pojawia 

nam się karta, na 

której można 

edytować swój profil, 

zmienić hasło oraz 

podany podczas 

rejestracji adres e-

mail. Tam też 

możemy wylogować 

się z konta.  

Widok karty poniżej. 
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Teraz jesteśmy już gotowi do stworzenia swojej pierwszej aplikacji. 

Tworzenie ćwiczenia Pasujące pary 

Klikamy na belce górnej Stwórz aplikację. Pojawia nam się okno z wieloma możliwościami do wyboru 

 

Proponuję aby na początek wybrać prosty szablon np. Pasujące pary. Po kliknięciu w szablon 

pojawiają nam się gotowe przykłady, które warto sprawdzić samemu, zagrać, aby przekonać się jak 

działa aplikacja. 

Jeśli zobaczyliśmy już, w jaki sposób korzystać z gry możemy przystąpić do tworzenia własnej. 
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Klikamy w belkę Utwórz nową aplikację (niebieska ramka ) 

 

Pojawia nam się taki widok: 

 

Na górze wpisujemy tytuł naszego ćwiczenia ( pomarańczowa ramka ). 

W ramce, gdzie są różowe gwiazdki wpisujemy polecenie np. Połącz w pary. 
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Kolejny element to Pary ( czerwona ramka ) i to jest miejsce, gdzie będziemy wstawiać elementy 

naszego ćwiczenia. Mamy tu różne możliwości:  

Tekst:  wpisujemy treść;  

Obraz: wstawiamy obrazek – możemy korzystać ze zdjęć w Wikipedii, możemy skopiować obrazek  

z Internetu wklejając jego URL lub wstawić  obrazek ze swojego komputera;  

Tekst do odczytania: tu możemy wpisać tekst, który zostanie odczytany automatycznie, mamy tu 

możliwość wyboru języka (po kliknięciu na strzałkę obok English, rozwija się lista dostępnych opcji); 

Audio/Plik dźwiękowy: tu możemy wstawić plik dźwiękowy, ta opcja jest możliwa jedynie przez 

kanał YouTube;  

Film: tu możemy wstawić plik filmowy, ta opcja jest możliwa jedynie przez kanał YouTube. 

Kiedy umieścimy już pierwszy element naszej pary, postępujemy analogicznie z drugim. 

Kiedy oba elementy są już gotowe, naciskamy Dodaj kolejny element ( fioletowa strzałka ). 

I postępujemy analogicznie jak w przypadku pierwszej pary. Przygotowujemy tyle par, ile nam 

potrzeba, a następnie możemy zaznaczyć opcję Właściwe pary znikają ( czerwona ramka poniżej ). Z 

tablicy znikają wtedy poprawnie dopasowane elementy. 

 

W ramce Informacja zwrotna ( niebieska ramka ) możemy wpisać informację, która pojawi się po 

ukończeniu zadania. 

Kiedy wykonamy już wszystkie polecenia klikamy na belkę Zobacz podgląd i zakończ (zielona ramka 

powyżej ). 

Przygotowałam krótką prezentację Wiosenne kwiaty. Tak wygląda jej podgląd ( poniżej): 
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Żeby sprawdzić, czy wszystko dobrze działa klikamy na napis OK na środku prezentacji pod 

poleceniem i sprawdzamy, czy wszystko jest tak, jak zaplanowaliśmy. 

Jeśli trzeba poprawić jeden lub kilka elementów, klikamy na niebieską belkę po lewej stronie 

Ponownie dopasuj. Ponownie otwiera nam się okno, w którym tworzyliśmy pary. Robimy poprawki, 

sprawdzamy i jeśli wszystko pasuje, a tablica wygląda tak: 

 

 klikamy na belkę po prawej stronie Zapisz aplikację. 

 

Otrzymujemy wtedy następującą informację: 
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Udostępnienie aplikacji 

Poniżej zapisanego ćwiczenia mamy podane linki do udostępnienia naszej aplikacji: 

 

Warto wypróbować inne możliwości, które proponuje LearningApps. Aplikacja jest bardzo przyjazna 

dla użytkownika, a obsługa narzędzi intuicyjna. Można przygotować na niej wiele ciekawych ćwiczeń  

i zadań dla uczniów, a w dalszej perspektywie nauczyć swoich uczniów posługiwania się tą aplikacją. 

 

 

 

 

 


