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WAKELET – Jak utworzyć swoją pierwszą kolekcję? 

 

1. Wejdź na stronę: https://wakelet.com 

2. W prawym górnym rogu zmień język. 

 

3. Program umożliwia rejestrację na różne sposoby: 

 

 

https://wakelet.com/
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4. Klikamy – Sign up with email i wpisujemy wymagane dane. Następnie 

klikamy CREATE YOUR ACCOUNT. 

 

5. Program umożliwa korzystanie z kolekcji stworzonych przez innych 

nauczycieli. Wystarczy wpisać w okienko u góry – WYSZUKAJ, hasło nas 

interesujące. Możemy ją zapisać u siebie, klikając ZAPISZ. 
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6. Kolejnym krokiem jest spersonalizowanie swojego profilu. Możemy 

wstawić zdjęcie, opis, odnośniki do stron, bloga itp. 

 

7. Tutaj możemy stworzyć sekcje dla swoich kolekcji, np. praca, hobby itp. 

Klikamy DODAJ NOWĄ SEKCJĘ. 
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8. Przechodzimy do tworzenia kolekcji, klikjąc UTWÓRZ NOWĄ KOLEKCJĘ. 

 

Możemy dodać okładkę do kolekcji, wybrać zdjęcie z biblioteki udostępnionej 

przez program lub wgrać swoje zdjęcie. Wpisujemy tytuł i opis, czego dotyczy 

kolekcja.  
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9. W lewym górnym roku, w ustawieniach możemy dodać tło do naszej 

kolekcji. Tło możemy wybrać z zasobów dostępnych w bibliotece lub 

wgrać swoje tło.  

 

10.  Możemy przejśc do tworzenia kolekcji, klikając na plusik. Otworzy nam 

się okno z możliwościami dodawania: 

 Aktywnych linków, 
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 Tekstu, 

 Filmików z youTube 

 Informacji z Twittera 

 Zakładek 

 Zdjęć 

 Plików PDF 

 Zasobów z dysku Google lub One Drive 

 Filmików - FlipGrid 

 

Program zawiera czytnik immersyjny. Do wprowadzonego tekstu można dodać 

aktywne linki. 

 

Program pozwala nam wybrać głos, który będzie czytał (męski, żeński), i będzie 

zaznaczał kolejne czytane słowa. 
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Możemy ustawić tempo czytania. 

 

Rozmiar czcionki, rodzaj czcionki i tło. 
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W tekście można zaznaczyć także części mowy, które będą wyświetlały się w 

różnych kolorach. 
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Dodatkowo tekst może być podświetlany liniami i podzielony na sylaby.  

 

 

11.  W programie jest możliwośc nagrywania 10 min. Filmów korzytając z 

programu FlipGrid. 
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Aby to zrobić trzeba zarejestrować się w programie.  

 

 

14. Program umożliwa tworzenie SPACES, przestrzeni do których łatwo 

możemy dotrzeć i znaleźć odpowiednie kolekcje stworzone przez siebie.  

 

Pojawią się one w lewej częśći strony. Wystarczy kliknąć na PLUSIK. 
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12.  Kolekcje mogą być: 

 publiczne – widoczne dla wszytkich użytkowników 

 niepubliczne – osoby, którym udostępnimy kolekcję będą ją widziały 

 prywatne  - tylko twórca ma do niej dostęp. 
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13.  Udostępnianie. Kolekcję możemy udostępnić na różne sposoby, 

wyeksportować kolekcję jako PDF lub osadzić na stronie lub blogu. 

 

 

14.  Uczniom możemy przesłać link i kod, dzięki temu nie muszą się 

rejestrować, tylko po wpisaniu kodu w prawym górnym rogu: WPISZ 

KOD, przejdąbezpośrednio do kolekcji i będa mogli nad nią pracować. 

 

 

POWODZENIA 


