
Learning Apps
– narzędzie wspierające 
zdalne nauczanie



Learning Apps jest aplikacją wspierającą proces uczenia 

się i nauczania za pomocą małych interaktywnych modułów:

•   Istniejące moduły mogą być bezpośrednio wykorzystywane 
w nauczaniu, zmieniane lub tworzone. 

•   Aplikacje nie zawierają żadnych ram czy określonego 
scenariusza lekcji: są ograniczone wyłącznie do 
interaktywnej części.

•   Aplikacje nie stanowią pełnej jednostki lekcyjnej, służą 
realizacji określonego celu lekcji. 



Learning Apps

• Darmowa platforma do tworzenia multimedialnych 

i interaktywnych zadań. 

• Oferuje ćwiczenia do wszystkich przedmiotów. 

• Uczniowie mogą sami być ich twórcami. 

• Tworzymy własną bazę gier i zadań. 

• Możemy je zachować dla siebie lub upublicznić.

• Wirtualne klasy pozwalają na zakładanie kont uczniowskich 
i wspólną pracę na platformie. 



Dlaczego warto zastosować 

aplikację w pracy z uczniem?

• Wzrost aktywności, motywacji i zaangażowania uczniów 

w realizacji określonego celu lekcji.

• Dostęp do różnorodnych źródeł informacji.

• Możliwość dostosowania do różnych stylów uczenia 

się (indywidualizacja nauczania).



Tutoral – opis 
najważniejszych 
funkcji LearningApps

Wyszukiwarka 
aplikacji Miejsce logowania się

Aplikacje istniejące

Szablony do 
wykorzystania 
w tworzeniu aplikacji

Strona startowa – opis narzędzia



Okno logowania się



Strona główna wszystkich aplikacji

Suwak filtrujący aplikacje 
według języka i poziomu 
kształcenia

Każda aplikacja jest 
widoczna z małą 
miniaturką



Kategoria i  aplikacje

Aplikacje wybranej kategorii, np. geografia



Aplikacja - Europa

Gra edukacyjna:
Flagi krajów Europy



Każda 
aplikacja może 
być stosowana 
jako szablon 
do kolejnej 
aplikacji

Linki do kopiowania
i korespondencji

Zapis aplikacji
Tworzenie podobnej 
aplikacji



Jak stworzyć własną aplikację?

Krok 1
• tworzenie 

aplikacji 



Jak stworzyć własną aplikację?

Krok 2
• wybieramy rodzaj aplikacji



 nadajemy nazwę 

Jak stworzyć aplikację?

 wpisujemy polecenie

 postępujemy zgodnie
z instrukcją

Krok 3
• wypełniamy szablon/formularz



Krok 4
 przechodzimy do

podglądu  i zapisu
utworzonej aplikacji



Źródła:

• https://learningapps.org/

• http://www.warsztatik.edu.pl/p/learning-apps.html

• https://www.youtube.com/watch?v=t_N9_DXjAK0 -
„LearningApps.org - informacje i tworzenie konta”

• https://www.youtube.com/watch?v=6yWrmRimzDM

„Jak stworzyć grę MEMORY w LearningApps.org?”

https://learningapps.org/
http://www.warsztatik.edu.pl/p/learning-apps.html
https://www.youtube.com/watch?v=t_N9_DXjAK0
https://www.youtube.com/watch?v=6yWrmRimzDM

