
Wirtualna podróż po Europie 

 

W zaproponowanym zadaniu wykorzystamy aplikację Genial.ly. Jest ona dostępna w wersji 

nieodpłatnej oraz pro. Korzystanie z niej jest możliwe po dokonaniu rejestracji.  

 

 

 

 

Po zalogowaniu się możemy rozpocząć naszą wirtualną podróż. Klikamy na jeden z dwóch przycisków 

„Create Genially”. 

 

 



Wówczas pojawi się okienko z dostępnymi szablonami. Nas interesuje szablon „Interactive image” , 

czyli obraz interaktywny. Ten szablon umożliwia dodawanie np. filmików, plakatów, map, tekstów , 

itd.  Klikamy. 

        

 

Pojawia się okienko, na którym możemy obejrzeć tutorial i zacząć organizowanie naszej wirtualnej 

podróży, klikając w charakterystyczny „plusik”. 

          

 

 

 

 

 



Musimy teraz wybrać interesującą nas mapkę. Powinniśmy przygotować sobie odpowiedni obraz np. 

z darmowych zasobów https://pixabay.com/pl (plik nie może przekroczyć 5 Mb), własnych zdjęć lub 

wybrać np. opcję linka do danego obrazu/mapy.  

     

 

Po załadowaniu obrazu klikamy na niego, a następnie na przycisk „Accept”, potwierdzając nasz 

wybór. 

 

        

 

 

https://pixabay.com/pl


W tej chwili możemy jeszcze nasz obraz edytować. Po wprowadzeniu zmian potwierdzamy klikając 

„Accept”. 

 

 

 

Aplikacja sama wskazuje nam kolejny krok - wybór interaktywnych elementów. 

 

 

 

 



Wybieramy pasujący nam znacznik klikając w niego. Wybrany element pojawia się na naszej 

interaktywnej mapie. Przeciągając umieszczamy go w wybranym miejscu. 

 

                                                             

 

Klikając na szary kwadracik na górnym pasku możemy także zmieniać kolory naszych znaczników. Z 

kolei klikając na wskazany na obrazku element interaktywny dodamy do naszego znacznika 

zawartość, czyli np.  wypracowane przez uczniów zadanie. 

 

 

 



Teraz należy wybrać , w jaki sposób wyświetlą się ciekawostki o danym kraju. 

• Tooltip - mała zawartość treści, która pojawi się w dymku, po najechaniu na znacznik 

• Window - duża zawartość treści w postaci okienka 

• Go to page- ten wybór spowoduje przeniesienie oglądającego na inną stronę prezentacji 

Genial.ly 

• Link - nowe okno - pojawi się po kliknięciu na znacznik. 

                        

Wybieramy opcję „link”, dzięki niej nasi uczniowie obejrzą przygotowane prezentacje np. Google. 

Czas na opublikowanie naszej pracy i podzielenie się linkiem na TwinSpace projektu. Klikamy w 

miejsce trzech kropek i wybieramy „Publish”. 

 

                                                   

 

 



Następnie klikamy ALL SET! 

Teraz możemy również zmienić tytuł naszego projektu. 

                       

 

Wybieramy opcję SHARE. 

 

                       

 

 

 

 



Kopiujemy link, który się pojawi. I dodajemy go na TwinSpace! 

 

„Wirtualna podróż po Europie” jest już gotowa! 

 

Autorka: Malwina Kordus 


