Dlaczego akurat Genially?

Droga do pełnego wykorzystania zasobów Genially jeszcze przede mną, ale już wiem,
że „zakochałam się” i jestem entuzjastką tej platformy. Moja „geniallna” przygoda rozpoczęła
się, kiedy szukałam idealnego środka do przygotowania zdalnych lekcji dla moich uczniów.
Warto mieć kilka sprawdzonych narzędzi, które łączą w sobie wiele funkcjonalności i dają
możliwości tworzenia zróżnicowanych treści.
Dla mnie takim narzędziem jest właśnie Genially, w którym bezpłatnie możemy
stworzyć angażujące uczniów interaktywne prezentacje, infografiki, wykorzystując: obrazki,
gry i quizy. Zyskujemy możliwość uporządkowania wszystkich treści potrzebnych do
przeprowadzenia lekcji czy też zajęć korekcyjno- kompensacyjnych. Do prezentacji bez
problemu dodamy filmy, teksty, polecenia dla uczniów, nagrania audio, linki do zewnętrznych
zasobów, innych prezentacji- to wszystko na jednym slajdzie. Jak to zrobić, bardzo prosto!
Wystarczy przeglądarka internetowa, żadnego dodatkowego oprogramowania
a nieograniczony dostęp do swoich projektów mamy poprzez indywidualny profil.
Genially jest bardzo popularne wśród nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej. Pewnie dlatego,
że atrakcyjne wizualnie materiały zachęcają dzieci do nauki. Dzięki takim prezentacjom treść
zajęć jest uporządkowana i czytelna. Dzieciom łatwo pracować samodzielnie, gdy korzystają
z tak łatwego w obsłudze narzędzia edukacyjnego.

Moi uczniowie bardzo lubią Genially. Gdy przez jakiś czas nie wykorzystuję prezentacji na
lekcjach sami się ich domagają, ponieważ lubią kolorowe motywy, szablony i różnorodność
animacji. Pomaga im to w wizualizacji i zapamiętywaniu treści.
Polecam korzystanie z platformy, być może rekomendacja bardzo subiektywna, ale warto
otworzyć poniższy link, i dowiedzieć się dlaczego właśnie Genially:
https://view.genial.ly/619a1387cfce450dee0a9691/interactive-image-lektura-cukierku-tylobuzie
Fantastycznym walorem tego programu jest możliwość generowania linku za pomocą,
którego udostępniamy materiały uczniom lub publikujemy (osadzając w dzienniku

elektronicznych, na stronie szkoły, na blogu, itp.). Od czego zacząć przygodę z tą niezwykłą
platformą? Pierwszy krok to założenie bezpłatnego konta, na którym automatycznie zapisują
się nasze prace. Nawet pierwsze nieporadne projekty można wielokrotnie ulepszać,
poprawiać, modyfikować. Korzystając z gotowych szablonów i z intuicyjnego menu można
zacząć tworzyć angażujące i kreatywna zadania.
Zapraszam. Jak wykonać ten pierwszy krok?
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