
   

Autor: Monika Mojsiejonek 

TRELLO 

Wirtualna tablica 

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak w szybki, czytelny sposób zorganizować za pomocą Trello niezbędne 

materiały lekcyjne, które będą uporządkowane i stale dostępne dla uczniów, ten przewodnik jest dla 

Ciebie. 

Zaczynamy od wejścia na stronę Trello: 

 

 

(https://trello.com/) 

Po zarejestrowaniu się (opcja darmowa), uzyskujemy dostęp do własnej przestrzeni projektowej,  

w której możemy tworzyć nowe tablice: 

 

https://trello.com/
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W wersji darmowej można utworzyć aż 10 tablic. Biorąc pod uwagę, że jedna tablica może obejmować 

zagadnienia np. z całego działu czy bloku tematycznego, a nawet z całego semestru dla danej klasy, jest 

to opcja satysfakcjonująca. 

Po kliknięciu przycisku „Utwórz nową tablicę” pojawia się okienko, w którym wpisujemy nazwę naszej 

tablicy, wybieramy tło i ustawiamy opcje prywatności: 

 

 

Po naciśnięciu przycisku „Utwórz Tablicę” uzyskujemy dostęp do obszaru roboczego: 

 

 

Jeśli nie odpowiada nam wybrane tło, w Menu po prawej stronie wybieramy opcję „Zmień tło”. 

Możemy wybrać spośród gotowych szablonów lub wgrać własne zdjęcie czy obraz: 
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Po ustawieniu odpowiedniego tła możemy zająć się dodawaniem treści. W tym celu używamy przycisku 

„Dodaj listę”, widocznego na obszarze roboczym od lewej strony: 

 

 

W nagłówku naszej listy wpisujemy nazwę, tytuł, dzięki któremu uczniowie będą wiedzieli, jakie treści 

mogą znaleźć w danej kolumnie. Jedna kolumna to zawsze jedna lista, dzięki czemu tablice są czytelne. 

 

 

Poniżej obszar roboczy z pięcioma przykładowymi listami: 

 

 

Do każdej listy dodajemy zawartość poprzez przycisk „Dodaj kartę”. To, ile kart będzie miała każda 

lista, zależy od nas. Warto grupować poszczególne zagadnienia na osobnych kartach, aby zamieszczone 

materiały były jak najbardziej czytelne. 
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Poniżej widok listy z dodanymi kartami: 

 

 

Po dodaniu karty, trzeba ją uzupełnić. Po kliknięciu na nią otwiera się nowe okno edycji zawartości 

karty, posiadające wiele ciekawych funkcjonalności: 

 

 

Pamiętajmy o tym, aby po wprowadzeniu zawartości do naszej karty kliknąć zielony przycisk „Zapisz” 

– inaczej wszystko, co wstawiliśmy, zniknie. 

Nasza karta to nie tylko tekst, czyli opis tematu, ale również możliwość dodania do przygotowanej lekcji 

załącznika w postaci pliku z własnego komputera, dysku lub zasobu internetowego (w tym wypadku 

wpisujemy w okienko odpowiedni link): 
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Tak wygląda karta bez uzupełnionego opisu – treści, ale z dodanym już załącznikiem w postaci linku do 

zasobu internetowego: 
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W ten sposób dodajemy i uzupełniamy poszczególne karty w utworzonych wcześniej listach. 

Kiedy nasza tablica jest gotowa, możemy ją udostępnić. Najpierw ustawiamy jej widoczność – 

zmieniamy ją z Prywatnej na Publiczną: 

 

Następnie generujemy link do udostępnienia tablicy: 
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Ogromnym plusem Trello jest możliwość utworzenia zespołu - grupy nauczycielskiej, która będzie 

pracowała nad jedną tablicą. Jest to świetne rozwiązanie służące np. współpracy zespołu 

przedmiotowego: 

 

 

Nowy zespół tworzymy, klikając w opcjach prywatności wybranej tablicy przycisk „Utwórz zespół”. 
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Po uzupełnieniu nazwy, typu i opisu naszego zespołu klikamy zielony przycisk „Utwórz”. 

Od tej pory po zalogowaniu będziemy w naszym panelu widzieć te tablice, które nie są przypisane do 

żadnego zespołu oraz te, nad którymi utworzony przez nas zespół może pracować: 
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Czy warto korzystać z Trello? Zdecydowanie! Oto podsumowanie największych zalet tego narzędzia: 

 przejrzystość - uporządkowane treści w jednym miejscu; nauczycielowi łatwo jest 

udokumentować swoją pracę, a uczniowi znaleźć interesujący go materiał; 

 elastyczność – uczeń ma dostęp do zasobów lekcyjnych w dowolnym momencie; 

 bezpieczeństwo – dostęp posiadają tylko osoby, którym udostępnimy link; treści może 

zamieszczać i edytować tylko nauczyciel lub członek zespołu, do którego należy tablica; 

 wspieranie współpracy – możliwość tworzenia zespołów, które będą pracować nad jedną 

planszą; 

 bogate, urozmaicone zasoby lekcyjne – możemy nie tylko dodać do utworzonych w listach kart 

treść lekcji, ale także zasoby: prezentacje, dokumenty, linki do filmów, gier, piosenek itd. 

 


