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Genialne Genial.ly w edukacji najmłodszych 

 

Marcowa sytuacja pandemiczna postawiła przed nauczycielami nowe zadanie- 

edukację zdalną. Rozpoczynaliśmy pracę na odległość z różnym poziomem wiedzy 

i umiejętności w zakresie TIK, często mając do dyspozycji stary, wysłużony komputer 

i niejednokrotnie poczucie pustki w głowie. Do tego wytyczne ministerstwa oraz skąpe 

wskazówki na temat sposobu organizowania zajęć nie zawsze sprzyjały pozytywnemu 

patrzeniu w przyszłość. 

  

Myślę, że wielu nauczycieli, tak jak ja zadawało sobie pytanie:  

 

- Jak zorganizować pracę, by zapewnić swoim uczniom poczucie bezpieczeństwa, być blisko, 

choć na odległość, aktywizować i motywować do wykonywania codziennych obowiązków 

szkolnych, wyzwalać kreatywność, samodzielność i samozadowolenie z wykonywanych 

zadań?  

 

- W jaki sposób prowadzić zajęcia mając niezadawalające umiejętności informatyczne, by 

stanowiły spójną całość i pozwalały w przystępny sposób realizować zapisy podstawy 

programowej?  

 

Po wielu godzinach przeszukiwania sieci, sprawdzania przydatności różnych narzędzi, 

aplikacji, platform- trafiłam na genialną platformę Genial.ly. 

 

Jest to platforma do projektowania interesujących wizualnie, interaktywnych treści. 

Umożliwia tworzenie między innymi: prezentacji, interaktywnych obrazków, quizów, 

przewodników, infografik, oraz prezentacji wideo. Dużą zaletą Genial.ly jest różnorodność 

oferowanych możliwości, takich jak: osadzanie kodów embed wewnątrz projektu, duża baza 
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darmowych mediów, niebanalne szablony oraz rozbudowane funkcje elementów 

interaktywnych i animowanych.
1
 Podstawowe funkcjonalności programu udostępnione są 

bezpłatnie i wystarczają do stworzenia ciekawych zajęć zdalnych, bądź ich urozmaicenia. 

Aby móc pracować w tym programie, należy utworzyć konto na platformie genial.ly. Można 

to zrobić za pomocą konta na Facebooku lub łącząc się z kontem założonym na Google. 

Oczywiście jeśli nie mamy takich kont lub jeśli nie chcemy być przez nie identyfikowani, 

wystarczy wpisać inny adres mailowy (np. założony na WP lub Onet) i po weryfikacji konta 

cieszyć się możliwością używania Genial.ly.
2
 Ostatnią przeszkodą jest język użytkowy 

platformy. Niestety nie ma tam języka polskiego, co może stanowić dla niektórych 

użytkowników pewien dyskomfort. Jednak obrazy narzędzi są jasne do rozpoznania 

i intuicyjnie można odgadnąć do czego służą.  

Moja przygoda z genially rozpoczęła się dzięki koleżance z pracy, Pani Annie Garstce, 

która pełni funkcję doradcy metodycznego wychowania przedszkolnego w skierniewickim 

WODN. Koleżanka zaprosiła mnie do grupy facebookowej nauczycieli edukacji 

wczesnoszkolnej. Wzajemne konsultacje, rozmowy, wskazówki pozwoliły mi swobodnie 

poruszać się po facebooku i wyszukiwać potrzebnych informacji. Znalazłam, między innymi 

grupę nauczycieli pracujących na tym samym pakiecie edukacyjnym, co ja -Nowi Tropiciele 

wydawnictwa WSiP, do której zostałam przyjęta. Dzięki zaangażowaniu w działalność grupy, 

odkryłam moc pracy grupowej na odległość. Większość członkiń grupy pracowała zdalnie 

przy pomocy prezentacji w genially i proszę uwierzyć, robiły to genialnie. Ich cenne rady na 

temat pierwszych kroków w obsłudze programu, nagrane filmy instruktażowe na platformie 

youtube,  wskazówki dotyczące możliwości narzędzi interaktywnych, wreszcie udostępnianie  

gotowych prezentacji do edycji, pozwoliły mi, mimo słabej znajomości języka angielskiego 

podjąć samodzielną przygodę z genially.  

Moim uczniom bardzo spodobała się ta forma pracy. Pozwalała na większą samodzielność 

dzieci, a dzięki nagraniom audio z poleceniami, tłumaczeniami i instrukcjami kierowanymi  

do nich przeze mnie, dawała namiastkę bliskich relacji i lepsze zrozumienie.   

Dzisiaj, w drugim etapie edukacji zdalnej, nadal wykorzystuję często genially  do 

wprowadzania nowego materiału, utrwalania w ćwiczeniach zdobytych wiadomości 

i umiejętności uczniów. Warto wspomnieć, iż moje prace stały się inspiracją dla kolejnej 

osoby- nauczycielki przedszkola i mamy moich uczniów. Ona również zaczęła 

samodoskonalenie w kierunku pracy w genially, chcąc wykorzystywać jego możliwości do 

pracy z przedszkolakami. Obecnie samodzielnie przygotowuje prezentacje, quizy, ćwiczenia 

i co ciekawe, zainteresowała tym swoje dzieci, a moich uczniów, którzy przesłali mi próbę 

samodzielnych prac. Były to ćwiczenia z kodowania oraz układanie puzzli połączone 

z rozwiązywaniem zagadek. Ich praca wywarła na mnie duże wrażenie.  

Wniosek jest prosty- jeżeli drugoklasistom się udało, to nauczycielom również się powiedzie.  

 
                                                           
1
 https://biblioteka.pl/aplikacja/114/Genial-ly 

2
 http://www.tikwedukacji.pl/wydania/grudzien-2017/art,1903,genial-ly-genialna-pomoc-dydaktyczna.html    
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 Do publikacji dołączam linki moich autorskich prezentacji. Prace były 

przygotowywane przeze mnie w ubiegłym roku, gdy pracowałam z pierwszoklasistami 

i stawiałam pierwsze kroki na platformie. Mimo wielokrotnego sprawdzania, nie ustrzegłam 

się błędów, za co przepraszam. Prezentuję je jednak dla poparcia informacji wcześniej 

zamieszczonych  

w artykule i pokazania próbki możliwości technicznych programu.  

 

https://view.genial.ly/5ec25e39c43c000d3ff8ceb2/presentation-ruch-w-miescie 

 

https://view.genial.ly/5ec528e047eb690dbc71fa26/presentation-jestesmy-pasazerami-2 
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