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Wykorzystaj w tym celu tablicę na
stronie: https://en.linoit.com/
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https://en.linoit.com/


Dlaczego warto użyć tego narzędzia?
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1. Twoi uczniowie/uczennice łatwo mogą dodawać swoje wypowiedzi 
do tablicy (wystarczy , że udostępnisz im link)

2. Masz kontrolę nad dodawanymi informacjami, możesz dowolnie 
grupować dodawane treści

3.Uczniowie mogą zmieniać swoje wypowiedzi, ale nie mogą 
ingerować w wygląd kart dodawanych przez innych uczestników

4. Możesz zaznaczyć kolejność dodawania postów, aby łatwo 
zobaczyć czy pojawiły się nowe karty

5. Nie ma ograniczeń tworzenia kolejnych  tablic w wersji darmowej 



Jak zarejestrować się?

Wejdź na stronę: https://en.linoit.com/

Wybierz opcję: SING UP

Możesz zarejestrować się korzystając już 
posiadanego konta na Twiterze, FB lub Google 

Możesz też utworzyć nowe konto: 

• Wpisz swoją nazwę użytkownika  (username) 

• Uzupełniasz swoje dane autoryzacyjne: hasło (password), 
adres e-mail

• Wybierasz język strony (niestety nie ma opcji język polski, 
najlepiej więc  wybrać język angielski) 

• Zatwierdzasz klikając : SING UP 
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I już mamy swoją tablicę
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Tablica może służyć do 
zarządzania zadaniami, 
do  notatek itp.
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Jeśli chcemy przesuwać nasza tablica wystarczy 
przytrzymać lewy przycisk myszy na pustym obszarze 
obszaru roboczego i przeciągnąć go, tak poruszamy 
się po obszarze naszej tablicy



Możemy też używać tablicy na 
telefonie
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Chcąc utworzyć nową tablicę klikamy:
http://linoit.com/home 
U mnie wygląda to tak: 
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Możemy 

stworzyć 

tyle tablic 

ile tylko 

chcemy!

Moja strona | 

Moje płótna/tablice 

| Moje grupy | 

Ulubione | Zadania 

| Śmieci

Moja strona | Moje płótna | Moje grupy | Ulubione | Zadania | Śmieci Moje płótna Możesz stworzyć tyle płótna, ile chcesz!



Stwórzmy wspólnie  
nową tablicę: 

◦ Klikamy: Create New Canvas

◦ Ważne teraz dla nas co chcemy dalej

zrobić z naszą tablicą, zaznaczmy 

opcje zgodne z naszymi potrzebami.
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Na własny użytek, nikt oprócz 

nas nie widzi tablicy

Pokazywanie wszystkim ale brak 

możliwości umieszczania przez 

innych nowych informacji 

Wszyscy widzą i mogą 

zamieszczać informację

• SZCZEGÓŁY: 

• Powiadomienie, gdy ktoś 

opublikuje informację

• Prześlij przez email

• Wygeneruj RSS



Tak wygląda stworzona tablica
link wysyłamy uczniom i nie muszą oni się logować (co jest ułatwieniem) a mogą dodawać swoje 
„karteczki z notatkami” , możemy je segregować, możemy tez poprosić aby w notatce podawali 
swój numer z dziennika, w ten sposób oceniając aktywność itp. 
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Możliwości jest wiele zachęcam do 
korzystania 
◦ Można też dodać film do tablicy (wystarczy wkleić link do filmu)
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