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Learning Apps 

Tworzenie ćwiczenia Wisielec 

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

do wyboru 

 
 

Tym razem wybieramy szablon Wisielec, wersję online popularnej zabawy w nowej odsłonie. 

Po kliknięciu w szablon pojawiają nam się gotowe przykłady, warto je zobaczyć, zagrać, aby 

przekonać się czy odpowiada nam ta formuła gry. Jeśli zobaczyliśmy już, w jaki sposób 

korzystać z gry możemy przystąpić do tworzenia własnej. 

Klikamy w belkę Utwórz nową aplikację (niebieska ramka ) 
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Pojawia nam się taki widok: 

 
 

Na górze wpisujemy tytuł naszego ćwiczenia ( czerwona ramka ) np. 

W zielonej ramce wpisujemy polecenie np. Napisz nazwy wiosennych kwiatów. 

Kolejny element to Szukane słowa i wskazówki i to jest miejsce, gdzie będziemy wstawiać 

elementy naszego ćwiczenia. Mamy tu różne możliwości:  

Tekst ( żółta strzałka ):  wpisujemy treść;  

Obraz ( fioletowa strzałka ): 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 ( niebieska strzałka ): 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 ( pomarańczowa strzałka ): tu możemy wstawić plik dźwiękowy, ta 

opcja jest możliwa jedynie przez kanał YouTube;  

W ramce Szukane słowo wpisujemy rozwiązanie, którego oczekujemy. 

Kiedy umieścimy już pierwszą wskazówkę i szukane słowo i oba elementy są już gotowe, 

naciskamy Dodaj kolejny element ( różowa strzałka ) i wprowadzamy kolejne wskazówki  i 

rozwiązania. 
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W przygotowanej przeze 

mnie zabawie tak wygląda 

zawartość gry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Następnie decydujemy, w jaki sposób będą wyświetlane zadania. Mamy do wyboru 2 opcje: 

losowo-czyli w przypadkowej kolejności, lub uporządkowane w takiej kolejności jak zostały 

wprowadzone. ( czerwona ramka ). 

W Informacji zwrotnej jest podany tekst standardowy, ale możemy zmienić go na własny ( 

zielona ramka ). 

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

niebieska strzałka powyżej ). Pojawia nam się strona startowa naszej gry. 
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Żeby sprawdzić, czy wszystko dobrze działa klikamy na napis OK na środku gry pod 

poleceniem  

i sprawdzamy, czy wszystko działa 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 grę. Robimy 

poprawki, sprawdzamy i jeśli wszystko pasuje, a tablica wygląda tak: 

 
klikamy na belkę po prawej stronie Zapisz aplikację. 
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Otrzymujemy wtedy następującą informację: 

 
 

 

Udostępnienie aplikacji 

Poniżej zapisanego ćwiczenia mamy podane linki do udostępnienia naszej aplikacji: 

 

 
Warto wypróbować inne gry proponowane przez Learning Apps. Są one tak samo proste i 

intuicyjne w projektowaniu, jak ta zaproponowana przeze mnie.  

 

 

 

 

 

 


