
Na początek musimy się zalogować na swoje konto.

Wpisujemy nazwę użytkownika (najczęściej jest to adres poczty) oraz hasło (jeżeli ktoś 
zapomniał hasła to w opcji „zapomniałem hasła” link do odzyskania zostanie przesłany na 
Państwa konto pocztowe.



W zakładce „Nauczyciele” wybieramy swoje konto:



Zaczynamy dodawanie nowej podstrony – tylko przypominam:

Wybieramy tekstową podstronę i akceptujemy przyciskiem Dodaj



Wchodzimy w naszą nową podstronę i po kolei dodajemy tytuł oraz treść:



Tytuł jest w górnej części kona, usuwamy frazę „Tekstowa podstrona” i wpisujemy swój. W
środkowej części wprowadzamy treść naszej podstrony. Proponuję najpierw wpisać sobie
w NOTATNIKU a potem skopiować i wkleić w oknie naszej podstrony.
 
Starajcie  się  nie  używać  edytorów  tekstu  typu  Word  czy  LibreOffice  w  tym
momencie,  bo  wprowadzicie  sobie  formatowanie  z  edytora  i  tekst  wam  się
porozjeżdża. Formatujcie tekst narzędziami dostępnymi w naszej podstronie.

Klikamy na miniaturę obrazek (ta z lewej):



Wybieramy lokalizację  naszego pliku,  najczęściej  zapisujecie  państwo w dokumentach
bądź na  pulpicie



Wybieramy interesujący nas plik graficzny i klikamy otwórz.

Po przesłaniu pliku zostaniemy przekierowani bezpośrednio do galerii  gdzie plik będzie
OD RAZU zaznaczony innym kolorem – wybieramy go i dodajemy

Staramy się nie wprowadzać obrazów bezpośrednio na naszej podstronie, bo jedna lekcja
dla klasy może zostać rozciągnięta tak, że druga i trzecia będzie już powodowała zbytnią



nieczytelność. Obrazy wprowadzamy jako obiekty otwierane w nowej karcie. A oto jak to
zrobimy:
Na początek wybieramy dodawanie pliku (ta ikonka po prawej stronie):

Następnie te same kroki co przy wstawianiu obrazka:



I znowu to sami, różni się tylko wygląd miniatur plików: 



Teraz  zajmiemy  się  zmianą  nazwy  i  otwieraniem  pliku  w  nowej  karcie.  Klikamy  na
wprowadzony przez nas plik prawym przyciskiem i z menu wybieramy „Edytuj odnośnik”:

Można zmieniać tytuł pliku:



Oraz  (powinniśmy)  ustawić  plik  jako  otwierany w  nowej  karcie  (środkowa część  okna
zatytułowana „Obiekt docelowy” gdzie ustawiamy Nowe okno

Również filmy staramy się wstawiać z witryn zewnętrznych. Nasza chmura ma określoną
pojemność i jak zaczniemy szaleć ze wstawianiem wszystkiego bezpośrednio na stronę to
szybko skończy się nam miejsce.

Wstawianie  filmów:  (a  właściwie tak naprawdę hiperłączy do jakiejkolwiek  zewnętrznej
witryny)



W wybranym przez nas serwisie kopiujemy adres internetowy (zaznaczamy i kopiujemy)

Następnie w oknie dodawania odnośnika w naszej podstronie wypełniamy kolejno: 
• Wyświetlany tekst (będzie to słowo po którego kliknięciu otworzy się w nowej karcie

wybrana przez nas strona)
• Adres URL – wklejamy tam skopiowany przez nas adres strony
• ustawiamy w zakładce „Obiekt docelowy” opcję Nowe okno.

Zrobił dla was Łukasz Zając. Jak będą pytania to dzwońcie do szkoły, damy radę.


