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Canva – sposób na ciekawą grafikę 

 

Canva  to bardzo prosty w obsłudze program graficzny online, który pomaga 

w tworzeniu najróżniejszych projektów graficznych. Jest prostym,  

a jednocześnie przyjaznym narzędziem dzięki, któremu mogą powstać 

różnorodne grafiki. Canva świetnie sprawdza się w projektach eTwinning. Można 

tworzyć loga projektu, grafiki na strony, prezentacje będące efektem wspólnych 

działań. 

W wersji podstawowej Canva jest bezpłatny dla użytkownika. Dla oświaty jest 

specjalnie wzbogacona wersja. 

• Canva to darmowy program do tworzenia grafiki. 

• Można w niej tworzyć prezentacje, grafiki ze zdjęciami lub filmami, 

plakaty, zaproszenia  loga i wiele innych. 

• Aplikacja  bardzo prosta i intuicyjna. 

• Narzędzie do współpracy. 

• Canva.com (w przeglądarce). 

•  Aplikacja  na smartfony . 

• Canva dla oświaty. 
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Zakładanie konto na platformie 

 
Wchodzimy na stronę https://www.canva.com/pl_pl/ i zakładamy konto.  

 
 

Aby zarejestrować nowe konto, platforma wymaga od nas jedynie podania adresu 

e-mail, wybranego hasła oraz potwierdzenia hasła. Możemy zarejestrować się 

również poprzez konto Google lub Facebooka. 

 

Konto dla oświaty 

 

Załóż  darmowe konto na canva.com jako nauczyciel. Potem przejdź  na stronę:  

https://www.canva.com/pl_pl/edukacja/ 

Zarejestruj się teraz bezpłatnie, potem złóż wniosek o konto dziś, a następnie 

wypełniamy formularz.Do wniosku trzeba dołączyć dokument potwierdzający, 

zatrudnienie w szkole (aktualne). 

Konto dla oświaty jest dużo bogatsze niż darmowe, pozwala przy tym tworzyć 

zespoły i zapraszać do nich uczniów.  

 

https://www.canva.com/pl_pl
http://canva.com/
https://www.canva.com/pl_pl/edukacja/
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Tworzenie grafiki 

Po utworzeniu konta logujemy się do programu i możemy zacząć tworzyć swoje 

grafiki. 

Po kliknięciu Utwórz projekt zostaniesz przekierowany na stronę, 

na której będziesz mógł rozpocząć pracę. Możesz wybrać spośród gotowych 

propozycji projektów tworząc grafiki w Canvie – do wyboru mamy mnóstwo 

gotowych szablonów. To tu zrobimy m.in.: zakładkę do książki, ulotkę, 

zaproszenie, logo i wiele innych. 

 

W Canvie masz możliwość skorzystania z wzorców Canvy. Część z nich jest 

płatna. Możesz także dokonywać w nich zmian – od koloru, poprzez fonty 

(czcionki), a skończywszy na poszczególnych elementach. Możesz 

również dodawać własne zdjęcia – służy do tego opcja Prześlij obraz lub 

video w zakładce Przesłane. 

Udostępnianie projektu do wspólnej edycji 

Kiedy już skończysz projekt, kliknij udostępnij. Możesz od razu skopiować łącze. 

Domyślnie wybrane jest udostępnienie łącza do edycji.  
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Naszą grafike możemy także pobrać, udostepnić łącza, umieścić na portalach 

społecznościowych, wysłac mailem 

 

Pobieranie grafiki na komputer 

Kiedy już zakończysz pracę, pozostaje ją zapisać.  W zależności 

od Twoich potrzeb zrobisz to w różnych formatach. Jeżeli do tworzenia projektu 

użyłeś płatnych elementów, przed zapisaniem będziesz musiał je opłacić. Możesz 

zdecydować w jakim formacie chcesz obrać plik 
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Tworzenie grup 

Canva daje możliwość utworzenia zespołu składającego się z maksymalnie z 10 

członków, wystarczy podać adres e-mail, określić uprawnienia (administrator lub 

członek grupy) i wysłać zaproszenie. Praca w zespole to możliwość zdalnego 

tworzenia wspólnego projektu. 

 

 

Praca w zespole może być szczególnie przydatną funkcją Canvy, gdy zamierzamy 

zrobić wspólną aktywność w projekcie eTwinning.  

 

Powodzenia 
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