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Czyli wszystko w jednym 

miejscu! 

 

Jak to zrobić? 

 

Instrukcja  

Schritt - für - Schritt  

lub step – by – step 
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Tytułem wstępu… 

Blendspace to mini platforma, pozwala uporządkować lekcje podczas pracy 

zdalnej i nie tylko. Jest to taka mała szafa, w której znajdują się przegródki na 

klasy i poszczególne lekcje. Blendspace pozwala również na monitorowanie 

pracy uczniów. 

 

 

Zabieramy się do pracy… 

1. Aby skorzystać z możliwości narzędzia, wchodzimy na stronę 

https://www.tes.com/lessons.  

2. Wybieramy Sign up - w prawym górnym rogu. Klikamy I am a teacher, 

podajemy informacje potrzebne do rejestracji i rejestrujemy się.  Możemy się 

zalogować, wykorzystując konto na Dysku Google lub wpisując adres mailowy i 

ustalając hasło. Akceptujemy regulamin i tworzymy konto. 

 

3. Po zalogowaniu się, strona będzie wyglądała tak: 

 

  

 

Menu 

https://www.tes.com/lessons
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W Blendspace menu widoczne jest w górnym lewym pasku strony:  

 Dashboard – znajdziemy tu wszystkie nasze lekcje (po lewej stronie) i klasy 

(po prawej stronie) , jest to strona główna; 

 Lessons– tutaj znajdziemy wszystkie przygotowane przez nas lekcje;  

 Classes – to miejsca, gdzie sa utrworzone przez nas klasy; 

 Lessons Library – tutaj możemy znaleźć lekcje przygotowane przez innych 

uzytkowników platformy; 

4. Zaczynamy od utworzenia klasy. Po wybraniu polecenia Dashboard, 

wyświetli nam się strona główna. Po prawej stronie na dole znajdziemy 

Create Class.  

 

 

Nadajemy nazwę klasie i ustalamy poziom. Następnie wybieramy Create 

Class. 
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Po utworzeniu klasy wygeneruje się kod, który podamy naszym uczniom, aby 

mogli dołączyć do klasy.  

 

 

 

 

 

5. Po utworzeniu klasy, zabieramy się do przygotowywania lekcji. W tym celu 

wybieramy  New Lesson 
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Lekcje na platformie Blendspace mają formę prezentacji, składających się z 

pojedynczych kart. Po prawej stronie znajduje się menu, z którego 

wybieramy zasób, jaki chcemy dołączyć do lekcji. 

 

Kartą prezentacji mogą być: 

 Kartka, na której umieścimy tekst; 

 Quiz – test wyboru. 
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Inne możliwości dodawania naszych zasobów z menu po prawej stronie: 

 

6. Interesujące nas zasoby musimy najpierw znaleźć. Robimy to poprzez 

wybranie interesującej nas ikonki z menu po prawej stronie. 

 

 

 

Film z Youtube 

Zasoby znalezione za pomocą wbudowanej wyszukiwarki Google 

Zdjęcia znalezione za pomocą wbudowanej wyszukiwarki Flickr 

Zasoby umieszczane za pomocą linków lub kodów osadzania 

Zasoby z naszego dysku Google 

Zasoby z Drop box 

Zasoby z naszego komputera 

Zdjęcia znalezione za pomocą wbudowanej wyszukiwarki Google 
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Wybieramy np. film z Youtube. Po aktywowaniu okna, ukaże nam się pasek 

wyszukiwania, do którego wklejamy link do filmu. Klikamy na lupę. Rozpocznie 

się procesz wyszukiwania. 

 

Jeżeli nasz film zostanie znaleziony, wtedy pojawi się pod paskiem wyszukiwania. 

Aby go dodać do naszej prezentacji, wystarczy przeciągnąć znaleziony film na kartę 

prezentacji. Film i inne zasoby przeciągamy trzymając prawy przycisk myszy. 

 

Przeciągamy nasz zasób 
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Widok pierwszej karty naszej prezentacji/lekcji: 

 

Po prawej stronie znajduje się okno czatu. Podczas pracy z materiałem, 

uczniowie mogą wpisywać komentarze, pytania lub uwagi. W tym samym oknie 

możemy udzielić odpowiedzi.  

7. Kiedy nasza lekcja będzie już gotowa, udostepniamy ją uczniom. Robimy to 

poprzez wybranie Share (prawy róg prezentacji). 

Przeciągnięty  

zasób 
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Wybieramy klasę, dla której lekcja została przygotowana. Wystarczy kliknąć na 

nazwę klasy i lekcja doda się automatycznie. 

Powinniśmy też zdecydować, czy lekcja nasza będzie widoczna dla wszystkich 

użytkowników platformy, czy tylko dla mnie, czy dla osób z klasy lub mających 

link. Robimy to poprzez wybranie Privacy i zaznaczenie odpowiedniego pola. 

 

 

 

Wybieramy 

Share 
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Życzę przyjemnej pracy z Blendspace! 

Opracowanie  

Anna Chabińska-Węgrecka 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie 
 


