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Jak korzystać z darmowej wersji 
Basic? 

Premium to wersja płatna
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W regulaminie od maja 2018 r.

Cyt. „Nasz darmowy plan nazywa się teraz Padlet Basic. Padlet Basic zawiera 

następujące nowe funkcje, których nie posiadałeś na starym bezpłatnym 

abonamencie: Szukaj,  Motywy,  Statystyki, Najlepsze tapety,  Obsługa różnych 

urządzeń dla przesłanych filmów.

Zgodnie z nowym planem możesz zrobić do 10 tablic za darmo.  Pamiętaj, że nie 

ma ograniczeń co do liczby nakładek (przykładowych materiałów w zasobach), które 

możesz publikować, ani liczby osób, które mogą publikować na Twoich materiałach.

Jeśli chcesz zrobić więcej niż 10 tablic, musisz usunąć stare, których już nie 

używasz lub uaktualnić do jednego z naszych płatnych planów (po prostu kupić 

płatne konto)”.
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Dlaczego Padlet?

• Zgadzam się z opinią administratorów tablicy, że to łatwy i intuicyjny 

program. Nawet jeśli nigdy wcześniej użytkownik nie korzystał z żadnego 

oprogramowania zwiększającego produktywność, Padlet jest przyjazny

i zabawny.

• Informacje w formie postów dodaje się jednym kliknięciem, kopiuje 

i wkleja przeciągnięciem myszką i upuszczeniem dodawanego materiału.

• Działa tak, jak działa umysł - z obrazem, dźwiękiem i dotykiem.

• Zmiany są zapisywane automatycznie. To bardzo wygodne i bezpieczne.

• W prosty sposób można udostępnić zasoby naszej tablicy. Padlet

pozwala na szybką współpracę na tablicy on-line
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Zastosowanie
1. przestrzeń do gromadzenia materiałów do pracy w grupach lub metodą projektu,

2. tablica tematyczna ze zgromadzonymi materiałami wokół jednego zagadnienia dla uczniów - np. chcących 

poszerzyć swoją wiedzę lub jako element odwróconej klasy, 

3. miejsce na informację zwrotną do wykorzystania pod koniec zajęć; zestawienie refleksji i wrażeń po 

zorganizowanej akcji/ debacie/ lekcji,

4. afisz z linkami do prac uczniowskich, np. do projektu,

5. bank ciekawych cytatów/filmów/zdjęć/stron do zajęć,

6. nietypowa prezentacja (każdy z dodanych elementów wyświetla się jak w prezentacji po kliknięciu na 

niego, przechodzi się strzałkami),

7. miejsce, gdzie z innymi nauczycielami można dzielić się np. polecanymi książkami, filmami do 

wykorzystania online,

8. przestrzeń dla projektów międzynarodowych - wspólny zbiór pomysłów, wypracowanych działań, zestaw 

słownictwa.
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Ustawienia               – dane personalne
Zwróć uwagę na to, że konto można usunąć.

1.Awatar

2.E-mail

3.Nazwa użytkownika

4.Informacje o autorze

5.Język

6.Nauczyciel? – Tak

7.Aktualizuj dane
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Tworzenie tablicy Padlet. Krok 1. – wybór układu
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Menu tablicy - Menu umożliwiające modyfikację ustawień: wyglądu tablicy 
i publikację. Od tytułu, poprzez tło, ułożenie elementów do atrybucji , czyli 
dzielenia się tablicą.
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Teraz krok 2. – nazwa i opis tablicy, wybór tapety,
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Tapetę można wybrać z galerii lub dodać z własnych 
zasobów. Tu tapeta z galerii. 
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Pierwszy post i menu do postów umożliwiające zmianę kolorów i 
usuwanie wpisu. Z prawej – menu do modyfikacji tablicy
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Krok 3.  ustawianie koloru tekstu posta. Na jasnym tle będzie 
post ciemny. Dobieram czcionkę oraz symbol – ikonę . Dodaję 
kolejność postów, zasady współpracy z odbiorcami tablicy. 
W tym menu link do tablicy
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Przykład 2. Komentarze wpisz w ramkę uzyskaną za pomocą podwójnego 
kliknięcia w przestrzeń tablicy  przy pomocy „ołówka”. Wstawianie 
wszelkich plików  tekstowych, graficznych, dźwiękowych metodą „upuść 
myszką”
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Udostępnianie, dodawanie osób, sposób publikacji, uprawnienia 
osób z dostępem. Wybierz opcję. 
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Przerób – wprowadzanie zmian
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Funkcje Padletu jako 
platformy społecznościowej



By dołączyć do innej tablicy, trzeba wpisać jej adres
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Inne dane do przejrzenia, statystyki światowe, krajowe ...
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Link do tablicy kryje się 
pod znakiem. Można 
skorzystać z QR codu
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Strona główna, nowy układ menu. Zwróć uwagę na zakładkę 
„zrobione”. Tam można policzyć, czy nie przekroczony został 
limit tablic.  
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Padlet – wykorzystanie

• Tablica z wiadomościami (odwrócona lekcja)

• Szybkie uzyskiwanie odpowiedzi na pytanie (ankieta, 

ewaluacja)

• Miejsce do dyskusji

• Burza mózgów

• Informacja zwrotna dla uczniów



Powodzenia!
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