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Wakelet w logopedii 

 

Wakelet to niesamowite narzędzie, umożliwiające organizowanie dowolnych treści w bardzo 

estetyczne wizualne kolekcje, do których można dodawać interaktywne materiały, zdjęcia, notatki,  

karty pracy i filmy. Daje również możliwość współtworzenia kolekcji i dzielenia się nią z innymi  

np. z uczniami. Wakelet jest darmowy i jest obsługiwany w języku polskim.  

 

Aby skorzystać z serwisu, należy wejść na stronę https://wakelet.com.  

1. Rejestracja i zakładanie konta 

 

Wakelet obsługiwany jest również w języku polskim. Jeśli jesteś zainteresowany zmianą języka wybierz 

symbol EN. Pojawi się lista dostępnych języków w tym język polski.   

Następnie przejdź do rejestracji. Rejestrując konto w Wakelet można skorzystać z posiadanych kont  

w Google, Microsoft i Facebooku, bądź posłużyć się adresem e-mail.  

https://wakelet.com/
https://wakelet.com/
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Kolejny krok to personalizacja konta.  
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Następnie zostaniemy poproszeni o wybór nazwy Użytkownika: 

 

 

  Kolejne okno, w którym należy wybrać dziedzinę najlepiej opisującą naszą osobę: 
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Po zrealizowaniu kolejnych kroków pojawia się  strona główna profilu, a dokładniej zawartość zakładki 

Kolekcje: 

 

 W środkowej części okna aplikacji widoczny jest element z zielonym kółeczkiem ze znakiem plusa, 

umożliwiający utworzenie nowej kolekcji (Utwórz nową kolekcję). 

2. Edycja profilu  

Zanim rozpoczniemy pracę nad pierwszą kolekcją, warto przyjrzeć się ustawieniom profilu. W górnej 

części okna można wybrać ikonkę symbolizującą użytkownika, aby wprowadzić zmiany i uzupełnienia 

w naszym profilu. Pojawi się poniższy widok: 
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Kliknięcie “Edycji profilu” przeniesie na na kolejną stronę, gdzie możemy dokonać zmiany wyświetlanej 

nazwy Użytkownika, zmiany zdjęcia profilowego, zdjęcia w nagłówku, linków bio i społecznościowych. 

 

Zdjęcie obrazu głównego możemy wybrać z dostępnej biblioteki lub pobrać ze swoich zasobów. Zdjęcie 

profilowe pobieramy z dysku komputera np. nasze zdjęcie, logo lub obraz, który będzie symbolizował 

naszą osobę.  

Profil można uzupełnić o krótką informację o użytkowniku, a także podać adres strony, profilu  

w serwisach społecznościowych. Pod nazwą użytkownika widoczne jest małe okienko w tekstem 

„Informacje o sobie”, w którym warto opisać siebie w kilku słowach. Poniżej niniejszej zakładki 

znajduje się symbol plusa. Po kliknięciu pojawi się okno, w którym można podać adresy URL np. do 

naszej strony internetowej, strony szkoły, biblioteki czy konta na Facebooku. 

W następnym kroku zobaczymy wprowadzone zmiany w profilu, zatwierdzamy je naciskając Zapisz. 
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3. Ustawienia konta 

Zmiany w ustawieniach konta możliwe są po kliknięciu sekcji trzech kropek znajdujących się  w prawej 

części okna i z rozwiniętego menu wybrać Ustawienia.  

W pokazanych zakładkach możliwa jest zmiana adresu e-mail, zmiana hasła, ustawienie 

powiadomień, zarządzania kontem - w tym jego usunięcie oraz zmiana języka.  

4. Tworzenie kolekcji  

Po zalogowaniu się na konto można przystąpić do tworzenia kolekcji. Na stronie głównej konta pojawia 

się zielony plusik “Utwórz nową kolekcję”. Po kliknięciu przechodzimy do edycji kolekcji, gdzie 

nadajemy jej tytuł, opis oraz możemy dodać okładkę kolekcji, która będzie wyświetlała się przy 

publikacji czy udostępnianiu kolekcji.  
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Istnieje również możliwość zmiany tła kolekcji. Aby tego dokonać, należy wejść w ikonę koła zębatego 

znajdującego się po lewej stronie narzędzia. Następnie należy dodać obraz z dysku lub skorzystać z 

obrazów dostępnych w bibliotece.  

Wszystkie składowe kolekcji można zmieniać w dowolnym momencie. Przykładowa strona kolekcji: 

 

Teraz kolej, aby dodać elementy do kolekcji. Zasoby kolekcji powiększamy klikając w zielony plusik 

znajdujący się po opisem kolekcji. Pojawia się wiele możliwości odnoszących się do dodawanych 

zasobów.  Swoją kolekcję możemy wzbogacić o tekst, link filmu z serwisu Youtube, wpisy z serwisu 

Twitter, zakładki, obrazy, pliki PDF, elementy z dysku Google czy chmury. Istnieje również możliwość 

załączenia filmu nagranego bezpośrednio w Wakelet za pomocą narzędzia Flipgrid.   
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Po wprowadzeniu elementów kolekcji jest możliwe ustalenie sposobu ich wyświetlania. Do tego służy 

przycisk w lewym górnym rogu okna kolekcji.  

 

Po rozwinięciu pask pojawiają się następujące opcje: 
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Po dodaniu wszystkich elementów kolekcji należy nacisnąć przycisk “Gotowe”. 

 

Warto pamiętać, że kolekcja w każdej chwili może być edytowana. Istnieje możliwość dodawania 

kolejnych elementów lub usuwania istniejących. Aby edytować kolekcję należy kliknąć na przycisk 

“Edytuj kolekcję” 

 

Usuwanie elementów lub jego przenoszenie odbywa się poprzez skierowanie kursora na element, 

który nas interesuje. Pojawia się wówczas okno z możliwością usunięcia bądź przeniesienia tego 

elementu w inne miejsce.  
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5. Dzielenie i  współdzielenie się kolekcją  

Wakelet umożliwia dzielenie się kolekcją oraz współpracę, czyli możliwość współtworzenia kolekcji.  

Aby udostępnić swoją kolekcję innym osobom należy skopiować link do kolekcji i wysłać go do 

odbiorcy. Podzielenie się kolekcja jest możliwe tylko w przypadku, gdy nasze zbiory mają charakter 

publiczny lub nieupubliczniona. Nie jest możliwe podzielenie się kolekcją prywatną. Aby zmienić 

ustawienia prywatności należy wejść w tryb edycji kolekcji i wybrać jedną z opcji: publiczna lub 

nieupubliczniona. Następnie wspomniany wcześniej przycisk “Gotowe” 
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Zmiana formy kolekcji pozwala na skopiowanie linku, który możemy wysłać do odbiorcy. Link może być 

przekazany za pomocą innych form komunikacji. Aby skopiować link lub wysłać kolekcję należy kliknąć 

przycisk “Udostępnij”: 

 

Następnie pojawi się link do skopiowania oraz pozostałe możliwości podzielenia się swoja kolekcją:  
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Współtworzenie kolekcji, czyli umożliwianie edytowania kolekcji przez innych użytkowników wymaga 

zaproszenia do współpracy: 

 

Następnie pojawiają się różne możliwości podzielenia się kolekcją. Należą do nich przesłanie linku do 

edycji kolekcji, kodu do kolekcji, kodu QR lub zaproszenie poprzez dodanie adresu e-mail współtwórcy: 
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Zaproszona osoba przekierowana zostanie na stronę Wakelet do okienka z logowaniem. Jeśli nie ma 

tam założonego konta, musi to zrobić posługując się adresem e-mail, na który nadeszło zaproszenie. 

Jeśli zaproszona osoba ma już konto w Wakelet, na stronie głównej w menu po lewej stronie w Kolekcje 

grupowe zobaczy udostępnioną kolekcję. Będzie mogła ją wyświetlić, a także uruchomić tryb edycji, 

żeby swobodnie dodawać nowe elementy, udostępniać kolekcję itp. Przy zaproszeniu poprzez wysłanie 

kodu, osoba która go otrzymała musi wejść w zakładkę Kolekcje grupowe, a następnie dołączyć do 

kolekcji podając otrzymany kod. 

Grupy na FB:  Wakelet Polska, eTwinning w logopedii 

Wakelet logopedyczny: Niezbędnik logopedyczny, Genialne lekcje - Logopedia 

 

Życzę miłej pracy z Wakelet ! 

 

 

https://www.facebook.com/groups/241573660448331/
https://www.facebook.com/groups/458992231281795/
https://wke.lt/w/s/-auhJT
https://wke.lt/w/s/DQU2nw

