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•

LearningApps.org jest aplikacją Web 2.0 wspierającą proces uczenia się i 
nauczania za pomocą małych interaktywnych modułów. 
•Istniejące moduły mogą byd bezpośrednio wykorzystywane w nauczaniu, lub 
też zmieniane lub tworzone przez użytkowników w Internecie. 
•Celem jest zebranie aplikacji wielokrotnego użytku i udostępnienie ich 
publicznie. 
•Aplikacje nie zawierają żadnych specjalnych ram lub konkretnego scenariusza 
lekcji: są ograniczone wyłącznie do interaktywnej części. 
•Aplikacje nie stanowią zatem jednostki lekcyjnej, lecz muszą byd osadzone w 
odpowiednim scenariuszu nauczania.
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http://learningapps.org/
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1. Zakładanie konta na learningapps.org

Wpisujemy adres 

http://learningapps.org
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1. Po kliknięciu w zakładkę „Przeglądaj aplikacje” otworzy się okno z 
gotowymi aplikacjami pogrupowanymi wg określonych działów.

2. Po kliknięciu w nazwę działu (w tym przypadku jest to informatyka) 
otworzą się gotowe aplikacje. 

3. Kliknięcie w wybraną aplikacje pozwala zobaczyd, jak ona działa.

4. Gdy wybrana aplikacja nam się spodoba, możemy na jej podstawie 
stworzyd swoją. Klikamy wówczas w przycisk „Utwórz podobną aplikację”.

5. Jeżeli chcemy ją zachowad na później, klikamy „Zapamiętaj w „Moje 
aplikacje”.
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1. Tworzenie - na bazie już istniejących – własnej aplikacji.

2. Po kliknięciu w przycisk „Utwórz podobną aplikację” otworzy się okno 
edycji.

3. Wystarczy w konkretne pola wpisad własny tekst, ustalid kolejnośd 
sortowania pytao i kliknąd przycisk „Zobacz podgląd i zakoocz”.

4. Jeżeli chcemy coś poprawid, klikamy „Ponownie dopasuj” i wracamy do 
edycji. W przeciwnym przypadku zapisujemy aplikację. 

5. Otrzymujemy informację o pomyślnym zapisaniu aplikacji oraz 
wygenerowaniu linków i kodu do osadzenia aplikacji na stronie 
internetowej.

6



1. Aplikacje możemy również tworzyd od podstaw. Klikamy w zakładkę „Tworzenie aplikacji”.
2. Klikamy np. „Dopasowywanie podpisów do obrazka”.
3. Po kliknięcie w „Przykłady” możemy skorzystad z gotowych aplikacji. By stworzyd zupełnie 

nową, klikamy „Tworzenie aplikacji”. Dodajemy tytuł i redagujemy polecenie. 
4. Następnie wybieramy obraz, na którym będziemy umieszczad znaczniki. Obrazy możemy 

dodawad z trzech źródeł: Wikipedii, wykorzystując adres obrazka lub z komputera.
5. Po zapisaniu obrazu klikamy przycisk „Ustaw znacznik”.
6. „Łapiemy” znacznik, przesuwamy na wskazany punkt obrazu i zapisujemy.
7. Następnie klikamy „Element do przypisania: Tekst”.
8. Wpisujemy tekst i dodajemy kolejne elementy.
9. Jeszcze tylko informacja zwrotna dla ucznia i zapisujemy projekt. 
10. Jeżeli chcemy coś zmienid – klikamy „Ponownie dopasuj”, a gdy wszystko jest w porządku –

„Zapisz aplikację”. 
11. Otrzymamy informację o pomyślnym zapisaniu aplikacji oraz wygenerowaniu linków i kodu 

embed. 
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1. Praca z Learning Apps umożliwia pracę z klasą, której uczniowie będą 
mogli samodzielnie tworzyd aplikacje. By ją założyd, klikamy zakładkę 
„Moje klasy”.

2. Klikamy „Tworzenie kont uczniów”.

3. W odpowiednie pola wpisujemy imiona i nazwiska dzieci. Loginy i hasła 
generują się same, ale można je również samodzielnie edytowad. Inna 
opcja dodawania kont – „Importuj nazwy” –korzystamy z niej, gdy mamy 
gotową listę klasy. Na koocu zapisujemy klasę.

4. W każdej chwili można dodad nowego członka klasy lub usnąd dowolne 
konto.
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Miłej zabawy

b.Kossakowska@cen.lomza.pl
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