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• aplikacja działająca online,

• umożliwiająca tworzenie kolekcji tematycznych składających się m. in.:

ze stron internetowych, zdjęć, tweetów, materiałów audio i wideo, interaktywnych

map, prezentacji multimedialnych oraz różnych dokumentów pobranych z dysku

komputera i udostępnianie ich oglądającym.

❑ Dzięki Wakelet możesz zapisać i ułożyć w dowolnej formie wszystkie 

interesujące napotkane w sieci linki, pdf, zdjęcia itp. 

❑ Wakelet posiada też aplikacje na smartfona.



➢ Aktywnych linków
➢ Tekstu 
➢ Zdjęć
➢ Zakładek
➢ Plików PDF
➢ Informacji z Twittera
➢ Filmików – Flip (FlipGrid)
➢ Filmików z YouTube
➢ Zasobów z dysku Google
➢ Zasobów z dysku One Drive 
➢ Adobe Express

Tworząc kolekcję, mamy możliwość dodawania: 



Kolekcje mogą być:

✓ publiczne – widoczne dla wszystkich

✓ niepubliczne – widzą ją osoby, którym udostępnimy link 

✓ prywatne - tylko dla siebie



Do czego wykorzystuję WAKELET w projektach?

Do gromadzenie ciekawych linków z Internetu, inspiracji na działania z uczniami.

https://wakelet.com/wake/yE8K2t3Z4i6rT6omfpawH

https://wakelet.com/wake/yE8K2t3Z4i6rT6omfpawH


Do przygotowania lekcji dla uczniów - interaktywnego konspektu 

z zadaniami, zdjęciami, linkami, filmami. 

https://wakelet.com/wake/QBAllOUzbgz_zXZDgm5Rs

https://wakelet.com/wake/QBAllOUzbgz_zXZDgm5Rs
https://wakelet.com/wake/QBAllOUzbgz_zXZDgm5Rs


Do przygotowania lekcji dla uczniów - interaktywnego konspektu 

z zadaniami, zdjęciami, linkami, filmami. 

https://wakelet.com/wake/EG8ZGekcpclZ-db6VGOIA

https://wakelet.com/wake/EG8ZGekcpclZ-db6VGOIA


Jako zbiór, bazę – z materiałami dla swoich uczniów 

do danego zadania projektowego (np. linki, karty pracy)

https://wakelet.com/wake/ehVUgRrgLdDawTBL7NBlX

https://wakelet.com/wake/ehVUgRrgLdDawTBL7NBlX


Jako projektowy album ze zdjęciami – kronika projektu, 

publikacja efektu działań uczniów.



Do współpracy z Flip

nagrywanie filmików do projektów

https://wakelet.com/wake/fKQyVhN_fShKACmsMo6-6

https://wakelet.com/wake/fKQyVhN_fShKACmsMo6-6


Do upowszechnianie końcowych rezultatów projektu.

Pomysłów jest wiele – bo Wakelet ma nieograniczone możliwości.

https://wakelet.com/wake/pKI-Y1gg4_7FSEECsOLRl

https://wakelet.com/wake/pKI-Y1gg4_7FSEECsOLRl


https://wakelet.com/i/invite?code=wnl24oto

https://wakelet.com/i/invite?code=wnl24oto


Wejdź na stronę
www.menti.com

i użyj kodu
27 17 01 9

Czego się dziś dowiedziałaś/dowiedziałeś? 

Czym zainspirował Cię Wakelet?



Paulina Kurowska – Loryńska

Ambasadorka eTwinning
Trener warsztatów komputerowych
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