
  

ZONDLE -‐ INSTRUKCJA OBSŁUGI

TWORZENIE GIER

1 Utwórz  temat
2 Dodaj  tytuł
3 Dodaj  tagi,  np.  matematyka,  tabliczka  mnożenia,  gra
4 Dodaj  nowe  pytanie

PYTANIA

a Multiple  choice  -  wielokrotnego  wyboru
Wpisz  pytanie
Wpisz  poprawną  odpowiedź
Wpisz  dwie  niepoprawne  odpowiedzi
Zapisz  (save)  pytanie

b True/False  -  prawda/fałsz
Wpisz  twierdzenie
Zaznacz  True  lub  False
Zapisz  (save)  pytanie

c Text/Image  -  obrazek/tekst
Wpisz  pytanie
Dodaj  obrazek  (opcjonalnie)
Dodaj  odpowiedź  obrazkową  -  poprawną,  niepoprawną  (można  dodać  3)
Dodaj  odpowiedź  tekstową  -  poprawną,  niepoprawną  (można  dodać  3)
Zapisz  (save)  pytanie

UWAGA:    do  powyższych  rodzajów  pytań  można  dodać  materiał  żródłowy:
tekst,  zdjęcie,  nagranie
W  okienku  edycji  pytania  (prawda/fałsz,  wielokrotnego  wyboru,  obrazek/tekst)
w  prawym  rogu  kliknij  “dodaj  materiał”.
W  sekcji  “Individual  question  references”  kliknij  “add  new”  (dodaj  nowy)
Dodaj  nazwę  materiału  “question  reference  name”  np.  nagranie  głosu

1



  

Piłsudskiego
Wybierz  rodzaj  materiału:
-  “text”  -  tekst
-  “image”  -  zdjęcie/obrazek
-  “audio”  -  nagranie
Kliknij  “save”  -  zapisz
Kliknij  “browse”  -  przeglądaj
Dodaj  plik
(np.  dźwięk  w  formacie  mp3  pobrany  z  SoundBible.com
http://soundbible.com/free-sound-effects-2.html)
d Sequencing  -  układanie  w  kolejności
Kliknij  “also  popular”  (pod  multiple  choice,  true/false,  text/image)
Kliknij  “sequencing”
Wpisz  pytanie  (opcjonalnie)
Dodaj  elementy  odpowiedzi  w  poprawnej  kolejności  -  obrazki  (można  użyć  4)
lub  tekst  (można  użyć  4)

e Click  the  missing  word  -  Kliknij  brakujące  słowo
Kliknij  “languages”
Wpisz  początek  zdania
Wpisz  brakujące  słowo  i  dwie  dodatkowe  niepoprawne  odpowiedzi
Wpisz  koniec  zdania
Zapisz  (save)  pytanie

f Label  diagram  -  dodaj  etykiety  do  obrazka
Kliknij  “in  the  lab”  (beta)
Kliknij  “label  the  diagram”
Dodaj  obrazek  “choose  image”
Kliknij  “add  label”
Przesuń  etykietę  poza  obrazek
Przesuń  wskaźnik  na  obiekt  na  rysunku
Zapisz  (save)  pytanie
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5 Dodawanie  gry
Kliknij  “Show  games”  -  pokaż  gry
Kliknij  na  okienko  wybranej  gry  (np.  z  kurczakiem)

6 Udostępnianie  gry  przez  link/e-mail/Facebook
Wybierz  opcję  “podziel  się”  (trzecia  pozycja  po  lewej  pod  znakiem  zapytania)
Skopiuj  link,  wklej  do  e-maila  lub  kliknij  logo  Facebooka

7 Wstawianie  gry  na  stronę/bloga  (embedowanie)
Kliknij  na  symbol  </>  “wstaw”
Kliknij  “wygeneruj  kod”
Możesz  zmienić  rozmiar  okienka  gry  za  pomocą  suwaka
Skopiuj  kod  gry  (Ctrc+C)
Wklej  kod  na  bloga/stronę  w  trybie  HTML  (Ctrl+V)

OBSŁUGA PLATFORMY

8 Dodawanie  uczniów  do  klasy
Idź  na  strone  główną
Kliknij  zakładkę  “my  students”
Kliknij  “dodaj  uczniów”
W  środkowej  kolumnie  “get  your  students  to  add  themselves”
wpisz  w  okienko  nazwę  klasy  i  kliknij  “add  class”
Podaj  uczniom  kod  “class  code”,  który  wpiszą  po  założeniu  konta  na  Zondle

9 Zadawanie  tematu/gry  klasie
Na  stronie  głównej  kliknij  znak  (+)  obok  tytułu  tematu
Kliknij  “set  topic  to  students”  -  zadaj  temat  uczniom
Zaznacz  przy  wybranej  klasie  -  “set  as  formative  assessment”  -
test  +  gry  (żeby  rozwiązać  test  bez  grania,  wybierz  opcję  “set  as  summative
assessment”)
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10 Dziennik
Postępy  uczniów  można  śledzić  w  zakładce  “my  students”  -  “dziennik”

11 Zollary  -  ranking  i  wymiana  na  nagrody
Grając  w  gry,  rozwiązując  testy  uczniowie  gromadzą  wirtualną  walutę  -
“Zollary”
Stan  konta  uczniów  można  sprawdzić  na  tablicy  wyników
Kliknij  “my  students”
Kliknij  “ranking  zollarów”
Nauczyciel  może  ustanowić  własne  nagrody  (Teacher  Goodies),
np.  dodatkowy  brak  zadania,  nieprzygotowanie,  itp.  Uczeń  gromadzi  zollary,
a  potem  wymienia  je  na  nagrodę.
Kliknij  “my  students”
Kliknij  “my  Teacher  Goodies”
Wpisz  nazwę  nagrody  (title)
Dodaj  opis  nagrody  (description)
Ustal  “cenę”  nagrody,  np.  1000  zollarów

12 Odznaki
Nauczyciel  może  przyznawać  uczniom  odznaki,  np.  uczeń  dnia,  fantastic!,
dobra  robota  itp.
Mozna  wybrać  spośród  gotowych  odznak  lub  stworzyć  własne.
Przyznawanie  gotowej  odznaki
Kliknij  “my  students”
Kliknij  “dziennik”
Kliknij  zieloną  gwiazdkę  przy  nazwisku  ucznia
Kliknij  wybraną  odznakę
Kliknij  “award  badge”  (przyznaj  odznakę)
Tworzenie  własnej  odznaki
Kliknij  “my  students”
Kliknij  “dziennik”
Kliknij  zieloną  gwiazdkę  przy  nazwisku  ucznia
Kliknij  “my  badges”
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Dodaj  własny  obrazek  (choose  image)
Wpisz  nazwę  odznaki/osiągnięcia
Kliknij  “save  badge”
Kliknij  na  odznakę,  aby  ją  przyznać  uczniowi

ZONDLE TEAM PLAY

(tylko  do  pytań  wielokrotnego  wyboru)
Tryb  gry  zespołowej  w  klasie  z  tablicą  interaktywną  lub  projektorem  i  ekranem
-  teleturniej,
  gdy  uczniowie  udzielają  odpowiedzi  za  pomocą  urządzeń  mobilnych
Na  stronie  głównej  kliknij  wybrany  temat
Kliknij  “zondle  Team  Play”
Wybierz  rodzaj  teleturnieju,  np.  Game  show
Wybierz  ilość  zespołów
Kliknij  rejestrację  urządzenia  “Register  Team  Play  Remote  Devices”
Podaj  uczniom  adres  www.zondle.com/tp,  identyfikator  sesji  oraz  hasło
Uczniowie  wpisują  identyfikator  sesji  “Session  ID”  oraz  hasło
Uczniowie  wybierają  grupę  (a,  b,  c,  lub  d)
Uczniowie  odpowiadają  na  pytania
Nauczyciel  kieruje  rozgrywką  -  klika  na  pomarańczowe  kółka:
1  -  wybór  odpowiedzi
2  -  “koło  fortuny”  -  zespół  może  podwoić  wynik,  jeśli  zdecyduje  się  zakręcić
kołem  fortuny
3  -  ujawnienie  poprawnej  odpowiedzi
4  -  kręcenie  “kołem  fortuny”
Kolejne  pytanie  lub  koniec  rozgrywki
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DODATKOWE MATERIAŁY

Instrukcja  jak  dodawać  zdjęcia  -  autorka  Anna  Grzegory
https://docs.google.com/document/d/1BHk4J6VF88QfJeTJnM96--3hp7sciD
kUS-D3S1rDTFM/edit
Instrukcja  video  -  jak  szybko  stworzyć  grę  w  Zondle  -  autorka  Jolanta
Okuniewska
http://www.youtube.com/watch?v=Giwjrluofw4
Artykuł  z  bloga  Superbelfrów  “Zondle,  czyli  jak  stworzyć  własną  grę
edukacyjną”
autorka  Monika  Walkowiak
http://www.superbelfrzy.edu.pl/pomyslodajnia/zondle-czyli-jak-stworzyc-wlasn
a-gre-edukacyjna/
Przykładowe  gry:
autorka  Monika  Walkowiak
Quiz  na  11  listopada  -    http://www.zondle.com/cdl.aspx?qp=197737&a=2
Gra  obrazkowa  “Maluchy  z  wiejskiego  podwórka”  -
http://www.zondle.com/cdl.aspx?qp=196183&a=478
Bezpieczny  Internet:
http://www.zondle.com/publicMemberShare/zondleConnect.aspx?id=c0bfb7c
9-cc86-475b-b380-f0d5ac232cfe&width=900
Umieść  etykiety  na  obrazku  -  gra  autorstwa  Jolanty  Okuniewskiej
http://www.zondle.com/cdl.aspx?qp=207430&a=33102
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https://docs.google.com/document/d/1BHk4J6VF88QfJeTJnM96--3hp7sciDkUS-D3S1rDTFM/edit
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.zondle.com%2Fcdl.aspx%3Fqp%3D197737%26a%3D2&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGTNbnV5ONIQCThwR_c67pp9V1TQw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.zondle.com%2Fcdl.aspx%3Fqp%3D196183%26a%3D478&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF6pjujMesV0Cu8x8bXdlk97Ovjug
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.zondle.com%2FpublicMemberShare%2FzondleConnect.aspx%3Fid%3Dc0bfb7c9-cc86-475b-b380-f0d5ac232cfe%26width%3D900&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEXlE44Dq6Fo2W8EnqKik0zW_kNaA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.zondle.com%2FpublicMemberShare%2FzondleConnect.aspx%3Fid%3Dc0bfb7c9-cc86-475b-b380-f0d5ac232cfe%26width%3D900&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEXlE44Dq6Fo2W8EnqKik0zW_kNaA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.zondle.com%2Fcdl.aspx%3Fqp%3D207430%26a%3D33102&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF02sqmsvm4lT7A3ROfdCRSmZeEuA

