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Wiele możliwości w jednym miejscu 

 

 
Jak to zrobić? 

 

 
Instrukcja 

Schritt - für - Schritt 

lub step – by - step 
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Tytułem wstępu… 
 

Genial ly to genialne narzędzie, które daje nam wiele możliwości zastosowania. Wszystko 

zależy od naszej kreatywności. Możemy stworzyć interaktywne prezentacje, fiszki, 

infografiki, quizzy czy zdjęcia, które mogą stanowić całą lekcję. 

W obrazku ukryjemy różnorodne zadania, filmiki, quizy oraz wiele innych ciekawych 

rzeczy. Dużą zaletą są atrakcyjne szablony i rozbudowane funkcje elementów 

animowanych. 

Zabieramy się do pracy… 
 

1. Aby skorzystać z możliwości programu, wchodzimy na stronę https://genial.ly/ 
 

Celem rejestracji wybieramy lub 
 
 
 

https://genial.ly/
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2. Rejestrujemy się. Możemy się zarejestrować wykorzystując konto np. na Google 

lub wpisując adres mailowy i ustalając hasło. Akceptujemy regulamin i logujemy 

się. 

 
 

 

 
 
 

 

3. Po przejściu tego kroku zostaniemy poproszeni o wybranie sektora, w którym 

pracujemy. Wybieramy Education i określamy poziom. Klikamy next. 
 

Akceptujemy 

regulamin. 

Wpisujemy 

adres mailowy 

i ustalamy 

hasło. Rejestrujemy 

się przez konto 

Google. 
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4. Następnie zostaniemy poproszeni o wybranie funkcji, jaką pełnimy w naszym 

sektorze. Wybieramy Teacher i klikamy next. 

 
 
 

 
 

 

5. Po przejściu procesu rejestracji otworzy nam się „okno możliwości”. Z dostępnych 

szablonów wybieramy ten, który chcemy stworzyć. Zaczniemy od fiszek. 

Wybieramy więc Gamification. 
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naszych potrzeb. 

 

6. Teraz wybieramy Flip card. 
 

 

Tak wygląda wzór szablonu, który możemy dowolnie edytować i dostosowywać do 

 

Widok każdego szablonu w Genial ly przypomina widok w prezentacjach Power 

Point. Po lewej stronie widoczna jest zawartość naszych fiszek czy prezentacji 
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w postaci minaiturek kart/stron. Widoczne jest też menu, które jest „polem” 

naszego działania. 

7. Zaczynamy od zmiany tła. Tło w genial ly składa się z dwóch elementów. Pierwszy 

element tła to tło, które widoczne jest na całej powierzchni naszej fiszki. W menu 

nazwane jest Base. Drugi element to obszar w środku. Obszar ten widoczny jest 

w postaci zarysowanego prostokąta – w menu Canvas. W środku canvas 

znajduje się treść naszej fiszki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chcąc zmienić tło, wybieramy z menu po lewej stronie Background. Zaczynamy 

od tła basowego. Z menu u góry, po lewej stronie wybieramy Base. Tutaj mamy 

następujące opcje wyboru tła: 

a). klikamy None i rezygnujemy z wyboru tła; 
 

b). klikamy Drop your image i pobieramy interesujący nas motyw/zdjęcie 

z naszego komputera; 

c). z ikonki Color wybieramy kolor naszego tła; 
 

d). z Library wybieramy zaproponowany szablon/motyw tła. Niektóre szblony są 

ruchome – informuje nas o tym różowa ikonka w prawym górnym rogu szablonu, 

niektóre są płatne – sygnalizuje to żółta ikonka na szablonie; 

Tło Base. 

Tło Canvas 

Treść fiszki. 
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2. 

Wybieramy 

Base 

a). 

b). 

1. 

Bacground 
c). 

d). 

e). 

 

e). w Pixabay (wyszukiwarka zdjęć na licencji CCo – można edytować, 

upowszechniać) wyszukujemy interesujące nas zdjęcie. 
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Ikonka 

2 Ikonka 

3 

Ikonka 

1 

łapka 

Za pomocą tego 

przycisku obracamy 

nasz obrazek 

 

8. Przechodzimy teraz do pracy nad zawartością naszej fiszki. Możemy to zrobić w 

ten sposób: 

klikając na obrazek naszego szablonu, zobaczymy u góry trzy małe ikonki: 
 

 pierwsza od lewej – łapka - będzie nas odsyłała do innego interaktywnego 

elementu: innej strony naszej prezentacji, strony internetowej, filmiku itd. 

W praktyce oznaczać to będzie, że uczeń, po kliknięciu w obrazek zostanie 

przekierowany w to miejsce, które mu przypiszemy; 

 druga ikonka pozwala nam ustawić animację obrazka, czyli sposób w jaki 

zdjęcie pojawi się nam na prezentacji. Przy tworzeniu fiszek nie korzystamy 

z tej opcji; 

 trzecia ikonka Replece pozwala na zmianę obrazka z szablonu. 
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Wybieramy Replace i zmieniamy obrazek na swoje zdjęcie. Możemy je pobrać 

z komputera, wyszukać w Pixabay, wybrać z biblioteki Genial ly w formie zdjęcia, 

scenki, gifu, obrazka z transparentnym tłem. 
 

 
 

9. Po wybraniu obrazka, musimy zdecydować, w jaki sposób będziemy odwracać 

naszą fiszkę. W gotowym szablonie odbywa się to za pomocą wstawionego tekstu 

click to flip. Możemy do naszej fiszki przyczepić inny „guziczek”, który będzie 

odwracał fiszkę na drugą stronę. W tym celu najeżdżamy myszką na obszar 

roboczy znacznika click to flip i gdy znacznik będzie aktywny do edytowania, 

usuwamy go klawiszem Bacspace. 
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Teraz dodajemy swój znacznik. W tym celu, z menu po lewej stronie wybieramy 

ikonkę Interactive elements. Z listy wybieramy znacznik/guziczek, który nam 

będzie odpowiadał. 

 

 
 

Po wybraniu znacznika i najechaniu na niego na naszym zdjęciu, zobaczymy trzy 

ikonki. Najważniejsza dla nas będzie ikonka łapka. Wybieramy ją, aby 

zdecydować, dokąd ten guziczek ma nas zaprowadzić lub jakie polecenie uczeń 

zobaczy. Mamy nastepujące możliwości: Toolip (dymek – tu możemy zamieścić 

krótkie polecenie), Window (tu możemy zamieścić dłuższy tekst), Page 

(przekieruje nas na drugą stronę fiszki) oraz Link (poprowadzi uczniów do strony 

internetowej filmu, zadania, itp.) Ponieważ tworzymy fiszkę, znaczik powinien nas 

przekierować na drugą stronę naszej fiszki. Wybieramy więc Page i następnie 

zaznaczamy stronę, na którą ma nas guziczek przenieść. Wybór zapisujemy 

klikając Save. 

Interactive 

elements 
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10. Teraz pracujemy nad drugą stroną naszej fiszki. Chcemy, aby był to tekst 

i dołączone do niego nagranie wymowy. W tym celu, z menu po lewej stronie 

wybieramy ikonkę Pages i drugą stronę naszej fiszki. 
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Usuwamy z gotowego szablonu obrazek i białe tło, które znajduje się pod nim za 

pomocą klawisza Backspace. Z menu po lewej stronie wybieramy ikonkę tekstu. 

Z menu górnego możemy wybrać wielkość liter, font, itd. Wpisujemy potrzebny 

 
 

11. Aby dodać nagranie z wymową naszego słowa/wyrażenia/zdania, wybieramy 

znacznik/guziczek. Postępujemy jak w pkt 9. Możemy wybrać typ znacznika 

Button - głośnik. Po umieszczeniu znacznika wybieramy Toolip (patrz pkt.9). 

Otworzy nam się okienko edycji. Wybieramy wstawianie kodu embed i wklejamy 

kod z naszym nagraniem. W jaki sposób najszybciej przygotować nagranie, 

napiszę na samym końcu instrukcji. 
 

nam tekst. 
Wielkość, rodzaj 

czcionki, kolor, 

itd. 
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A tak będą to widzieli nasi uczniowie, gdy najadą myszką na głośniczek. 
 

 
12. Gdybyśmy chcieli dodać do naszej fiszki kolejne, z dołu naszej fiszki wybieramy 

Add page i tworzymy kolejne fiszki według instrukcji powyżej. 
 

13. W analogiczny sposób tworzymy każdy inny rodzaj naszych materiałów 

dydaktycznych. 

14. Kiedy fiszki będą gotowe, udostępniamy je naszym uczniom. W prawym górnym 

rogu znajduje się ikona All Set, wybieramy Public Online, następnie Share. 

Kopiujemy link do naszego dzieła i dzielimy się nim z naszyli uczniami. 
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W jaki sposób nagrać się najszybciej i dodać nagranie do naszej fiszki? 
 

Posłuży nam do tego narzędzie Vocaroo. Jest darmowe i nie musimy się logować. 

Nagranie zajmie nam kilka sekund. 

1. Wchodzimy na stronę https://vocaroo.com/ 
 

2. Klikamy na mikrofon, nagrywamy się. Kończymy nagranie, klikając kwadracik 

stopu. Wybieramy Save/Share. Następnie generujemy kod embed. Kopiujemy 

go i wklejamy do naszego Toolipa. Kod embed pozwala nam na osadzenie naszego 

np. nagrania na innej stronie, bez portrzeby przekierowywania na stronę 

wyjściową. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przykłady materiałów stworzonych za pomocą Genial ly: 
 

1. Zadania do tematu „Pielęgnacja ciała”. 
 

https://view.genial.ly/5e89f851BA81D90DfB5AB145/interactive-image-interactive- 

image 

2. Wprowadzenie słownictwa do tematu dom: 

https://view.genial.ly/5db9f5082469750f5fa93b36/interactive-image-haus 

3. Pytania do dyskusji w parach: 

https://vocaroo.com/
https://view.genial.ly/5e89f851ba81d90dfb5ab145/interactive-image-interactive-image
https://view.genial.ly/5e89f851ba81d90dfb5ab145/interactive-image-interactive-image
https://view.genial.ly/5db9f5082469750f5fa93b36/interactive-image-haus
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https://view.genial.ly/5e864c8a59ee3c0df4fe5c5f/video-presentation- 

fragenkonversation 

4. Wprowadzenie nowego materiału za pomocą fiszek: 

https://view.genial.ly/5dc010301BD87a0fE11cec98/game-action-lebensmittel 

 
 

Życzę owocnej pracy z Genial ly! 
 
 
 

Opracowanie: Anna Chabińska-Węgrecka 
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