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Nearpod to platforma edukacyjna, która pozwala stworzyć interaktywną aktywność lub całą 

lekcję i na wielu urządzeniach w klasie wyświetlać treści nauczyciela i uczniów oraz w czasie 

rzeczywistym widzieć pracę uczniów nad zadaniem. Bardzo angażuje uczniów w lekcję, a 

odpowiednio dobrane aktywności uruchamiają motywację i kreatywność.  

Darmowa licencja pozwala na jednoczesne dołączenie do platformy Nearpod 40 

użytkowników. Uczniowie mogą pracować indywidualnie lub w parach (np. w klasie przy 

jednym urządzeniu) we własnym tempie, a rezultaty ich pracy trafiają na konto nauczyciela.  

Jeśli chodzi o tryby pracy, nauczyciel może sterować działaniami uczniów i wyświetlać efekt 

pracy na tablicy interaktywnej w czasie rzeczywistym, ale może też zlecić wykonanie zadania 

w domu, niezależnie od innych użytkowników. Jest to bardzo wygodne narzędzie dla 

nauczyciela. Dzięki niemu może cały czas monitorować pracę uczniów i widzieć na podglądzie 

konta nauczyciela, jak pracują i jakie są rezultaty ich pracy. 

Możemy korzystać z Nearpoda na smartfonie lub w przeglądarce internetowej. Platforma 

Nearpod jest darmowa w wersji Silver. 

W wersji bezpłatnej jest dostępne:  

- 100MB przestrzeni dyskowej na własne materiały,  

- maksymalna liczba uczniów podłączonych do lekcji to 40.  

- aktywność na żywo i praca domowa.  

W wersji płatnej jest dostępne: (obecnie to koszt 120$ rocznie)  

- 75 uczniów jednocześnie,  

- 1GB przestrzeni dyskowej, 

- aktywność na żywo i praca domowa oraz tworzenie własnego planu.  

Nearpod działa w dwóch trybach: nauczyciel albo uczeń.  

Aby stworzyć lekcję, nauczyciel musi założyć bezpłatne konto. Uczeń natomiast nie musi się 

logować, wystarczy mu podany przez nauczyciela KOD. 
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1. Zakładamy konto 

 

  
 

Wchodzimy na stronę https://nearpod.com/ i wybieramy sposób rejestracji jako nauczyciel – 

przez konto Google, Office 365 lub tradycyjnie zakładając konto, potwierdzone mailem. W 

tym miejscu również uczeń może dołączyć do przygotowanej przez nas lekcji, wpisując 

otrzymany KOD. 

 

 
 

 

https://nearpod.com/
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Na pasku po lewej stronie mamy następujące funkcje: 

 

 

2. Tworzymy lekcję 

Wystarczy kliknąć w Create, by przejść do trybu tworzenia nowej lekcji. Mamy też 

bezpośredni dostęp do pojedynczych aktywności oznaczonych kolorem fioletowym (Tablica), 

niebieskim (Wspinaczka) lub zielonym (Pytanie otwarte).  

 

  
 

 

 

Join a lesson – dołączanie do lekcji 

przez podanie kodu,  

 

My Library - biblioteka moich 

lekcji/prezentacji,  

 

Reports – dostęp do raportów  

z postępów uczniów, 

 

Nearpod Library - kolekcja lekcji 

przygotowanych przez innych 

nauczycieli, 

 

Teacher Resources – dostęp do 

szkoleń, webinarów, samouczków  

w języku angielskim. 
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Nowe lekcje możemy tworzyć od początku (1) lub też importować z przygotowanych 

wcześniej prezentacji Google Slides (2). 

 

 
 

 

Przechodzimy do pulpitu z dodawaniem aktywności do lekcji. 

 

  
 

 

 

 

1 

2 

Po kliknięciu w Add slide 

mamy duży wybór 

różnorodnych zasobów. 

Możemy też przeciągać 

pliki bezpośrednio z dysku 

i dołączać je do lekcji. 
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Mamy do wyboru Content lub Activity. 

W pierwszej zakładce – Content - znajdują się zasoby, ułatwiające prezentowanie treści. 

  

 

Możemy do prezentacji wstawić: 

 

 

 

 
 

Video – mamy do wyboru bibliotekę filmów Nearpod (większość w języku 

angielskim, brak filmów po polsku), Youtube, filmy stworzone w Nearpod i 

możliwość załadowania z dysku własnych filmów. W tej funkcji możliwe jest 

dodawanie do filmów zadań i pytań. 

Slajdy – tworzymy je samodzielnie korzystając z gotowych wzorów, możemy do 

nich dodawać tekst, obrazy, gify, nagrania mp3 lub nagrać swój głos. Możemy 

również ustawiać różne układy slajdu i własne tła. 

Zasoby sieci – dowolne linki URL. 

Nearpod 3D – baza modeli 3D pogrupowanych na kategorie, dzięki którym 

uczniowie sami mogą obejrzeć np. trójwymiarową komórkę, piramidę, czy czaszkę 

tyranozaura. 
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Wszystkie pliki możemy przesyłać z własnego komputera, dysku Google, Dropbox lub 

OneDrive. Można je również przeciągać bezpośrednio do obszaru tworzenia lekcji. 

 

 

 

 

Symulacje PhET – symulacje przyrodnicze i matematyczne, ułatwiające naukę 

przedmiotów ścisłych. 

VR Field Trip – wspaniałe zdjęcia panoramiczne w technologii VR, dające 

możliwość zarówno oglądanie ich w trybie 360°, jak i w okularach VR. 

Biblioteka jest na bieżąco uzupełniana, istnieje też możliwość wstawienia 

własnego zdjęcia w odpowiednim formacie. 

BBC Video – filmy edukacyjne udostępnione przez BBS, dotyczące 

środowiska, historii, sztuki, zdrowia, techniki i wielu innych tematów (w 

języku angielskim). 

Sway – możliwość umieszczenia swojej prezentacji wykonanej w Sway lub 

wybrania jednej z zamieszczonych na platformie. 

Pokaz slajdów – możemy zamieścić własną prezentację lub inne pliki w 

formatach PNG, PDF lub PTT. 

Audio – możemy też umieścić w lekcji plik dźwiękowy w formacie MP3, 

WAV, OGG. 

PDF Viewer – służy do umieszczania w lekcji plików PDF. 
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Jeśli chodzi o zakładkę Activities, to daje ona do wyboru 10 rodzajów zadań i aktywności, 

które możemy umieścić w lekcji: 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Time To Climb (Wspinaczka) –  aktywność łącząca kilka pytań zamkniętych, 

połączona w minigrę, w której wybieramy kreskówkową postać zwierzątka i 

wspinamy się na górę, rywalizując z innymi graczami. 

Open-Ended Questions –  możliwość zadania pytania otwartego, poza pytaniem 

można umieścić obraz i timer do odliczania czasu (jak w większości aktywności). 

Matching Pairs –  zadanie polegające na dopasowywaniu par – tworzymy je 

dodając kolejne pary, w które uczeń klika – aby zakończyć zadanie  uczeń 

musi prawidłowo dopasować wszystkie pary (nauczyciel widzi liczbę prób). 

Quiz –  pytania zamknięte (po dodaniu kilku pytań zamkniętych do aktywności 

platforma proponuje zamienienie ich w aktywność Time To Climb. 

Flipgrid –  możliwość zadania uczniowi nagrania wypowiedzi w formie 

filmiku przez aplikację Flipgrid (uczeń nie musi mieć konta na Flipgrid. 
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Tak wygląda przykładowa lekcja z różnymi elementami: 

 

 

Draw It –  narzędzie kreatywne do rysowania, zaznaczania, 

zakreślania, umieszczania tekstu w polu przydzielonym uczniowi. Po 

wpisaniu polecenia można zostawić mu czystą przestrzeń lub użyć 

dowolnego tła, na którym uczeń będzie pisał lub rysował. 

Collaborate Board –  tablica do umieszczania wpisów uczniów. 

Nauczyciel decyduje, czy zatwierdza wpisy przed ich pojawieniem się 

we wspólnej przestrzeni, czy pozwala pojawić się automatycznie 

każdemu wpisowi. 

Poll –  aktywność polegająca na głosowaniu przez uczniów na 

zaproponowane przez nauczyciela wpisy. Można ją zobaczyć w formie 

wykresu słupkowego. 

Fill in the Blanks –  tworzenie tekstu z lukami do uzupełnienia. 

Memory Test –  zadanie typu memory, działające w trybie tekstu lub 

obrazków. Uczeń odkrywa zakryte karty, szukając par. 
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3. Udostępniamy lekcję uczniom 

Po stworzeniu lekcji i zapisaniu wszystkich zmian, możemy ją udostępnić uczniom. 

Wystarczy wejść do biblioteki swoich lekcji najechać myszką na lekcję. Możemy wówczas 

pracować z uczniami w trzech (choć naprawdę dwóch) trybach: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po wybraniu odpowiedniego trybu możemy lekcję udostępnić w formie KODu [1], który 

wyświetlamy lub wklejamy uczniom, a oni wpisują go w aplikacji. Możemy też: 

[2] wysłać zaproszenie na maile uczniów, [3] umieścić lekcję w mediach społecznościowych, 

[4] wygenerować link, [5] zamieścić lekcję bezpośrednio w Google Classroom, [6] podzielić 

się nią na stronie Remind, [7] umieścić w Microsoft Teams. 

 

 

- Live Participation: nauczyciel steruje lekcją, 

zmienia kolejne slajdy, widzi postępy pracy 

uczniów – to tryb idealny do pracy zdalnej, kiedy 

każdy uczeń ma dostęp do urządzenia mobilnego 

lub komputera, daje możliwość dopasowania 

tempa pracy do klasy. 

- Live Participation Zoom: jak wyżej, ale z 

możliwością stworzenia spotkania na Zoomie z 

poziomu platformy Nearpod. 

- Student Paced: uczeń sam wykonuje zadania w 

dowolnej chwili, wchodząc w lekcję przy pomocy 

wpisania KODu (ważność kodu 1 miesiąc) – to tryb 

dopasowany do zadań domowych lub grupy o 

zróżnicowanym tempie pracy, dostosowany do 

indywidualnych uczniów. Sprawdza się również w 

pracy zdalnej.   

 

1 

2 3 4 5 6 7 
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Życzę przyjemnej i efektywnej pracy z platformą   

 

 

 

 

 

 

Możemy również dołączyć do tworzenia lekcji 

inne osoby – uczniów, innych nauczycieli, 

partnerów projektu. Należy wówczas kliknąć 

na trzy kropki i wybrać Share With Teachers. 

(w tym menu znajdziemy też możliwość 

duplikowania lekcji, dodawania jej do 

stworzonych przez nas folderów, zamieniania 

lekcji na plik PDF, zobaczenia raportów z 

postępów uczniów i usunięcia lekcji) 

 

 

Ten link możemy udostępnić albo do podzielenia 

się z innymi lekcją tylko do przeglądania, albo 

do wspólnej edycji. Wówczas wybieramy 

ostatnie pole – Editable link i kopiujemy go, po 

czym przesyłamy współpracownikom. Teraz 

możemy współtworzyć jedną lekcję, dodając 

materiały, zasoby i aktywności. 

 

 


