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I. APLIKACJA DESKTOPOWA 

1. Konta uczniów 
1.1 Dodawanie konta ucznia 

Wybieramy ikonę Dodaj konto ucznia w prawym dolnym rogu ekranu.  
W przypadku, gdy użytkownik nie ma dodanego żadnego konta ucznia, poniżej napisu  
Brak dodanych kont uczniów będzie widoczny także dodatkowy link Dodaj konto ucznia. 
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W oknie Dodawanie konta ucznia wypełniamy wymagane pola. 
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1.2 Edycja danych ucznia 

Na ekranie głównym w kolumnie Edytuj klikamy ikonę przy uczniu,  
którego dane chcemy edytować. 
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Pojawi się okno do edycji danych ucznia – mamy możliwość zmiany  
lub uzupełnienia treści w każdym z wcześniej wypełnionych pól.  
 
Po zaktualizowaniu treści klikamy przycisk Zapisz. 
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1.3 Usuwanie konta ucznia 

Na ekranie głównym, w kolumnie Usuń klikamy ikonę przy uczniu,  
którego konto chcemy usunąć. 
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Pojawi się okno umożliwiające usunięcie ucznia.  

Uwaga: usuniętego profilu nie można odzyskać. 

Jeśli jesteśmy pewni, że chcemy usunąć dany profil, klikamy Tak, usuń. 
 

 

  

  



  
 

9 
 

Spis treści 

Copyright © Nowa Era Sp. z o.o. 

1.4 Ćwiczenia i wyniki ucznia, zdjęcia, notatki 

Kartę ćwiczeń i wyników danego ucznia uruchamiamy, klikając w wiersz zawierający imię  
i nazwisko ucznia. 
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1.4.1 Zakładka Ćwiczenia i wyniki 

Możemy tutaj sprawdzić postępy ucznia, obejrzeć każde z ćwiczeń,  
które ukończył, a także dodać notatkę do danego ćwiczenia  
lub wygenerować raport z wynikami ucznia.  
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1.4.1.1 Dodaj notatkę 

Klikamy ikonę „plus” – Dodaj notatkę – znajdującą się obok danego ćwiczenia.  
Uzupełniamy treść adnotacji i akceptujemy przyciskiem Zapisz notatkę. 
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Pod danym ćwiczeniem zostanie zapisana Notatka do ćwiczenia.  

 

Można ją otworzyć, klikając nazwę tej notatki lub usunąć,  
naciskając ikonę kosza obok nazwy notatki. 
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1.4.1.2 Generowanie raportu – raport z wynikami ucznia,  
pobieranie raportu PDF 

Klikamy Generowanie raportu. Zaznaczamy zrealizowane zagadnienia, które powinny  
znaleźć się w raporcie, a następnie dokonujemy wyboru spośród poniższych opcji:  

• Uwzględnij w raporcie notatki z ćwiczeń, 
• Uwzględnij w raporcie zdjęcia z ćwiczeń. 

Klikamy przycisk Pobierz raport (PDF).  
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W oknie, które się otworzy, wybieramy katalog, gdzie zostanie zapisany raport.  

Klikamy Generuj raport. 
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1.4.2 Zakładka Informacje o uczniu 

Możemy tutaj wpisać dodatkowe informacje o uczniu np. ulubiony towarzysz,  

kontakt do opiekunów, charakterystyczne zachowania itd.  

Klikamy Dodaj informacje, wpisujemy treść, a następnie zatwierdzamy przyciskiem  

Zapisz informacje. 
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1.4.2.1 Zmień emotkę towarzyszącą 

Emotka towarzysząca to jedna z sześciu postaci, która będzie  
asystować uczniowi w wykonywaniu ćwiczeń.  
Udziela ona pozytywnej informacji zwrotnej  
po poprawnym wykonaniu ćwiczenia. 

Emotkę można wymienić na inną, klikając na ekranie  
przycisk Zmień emotkę, jak również dokonać  
wyboru z poziomu lekcji, z rozwijanego menu.  

Klikamy Zmień emotkę, następnie wybieramy postać,  
która będzie asystować danemu uczniowi – zatwierdzamy  
nasz wybór przyciskiem Zapisz. 
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1.4.3 Zakładka Wygląd ćwiczeń 

Na tym ekranie możesz dostosować wygląd i sposób funkcjonowania ekranów  
do indywidualnych potrzeb ucznia. 

Opcje możliwe do zmiany: 
• Głośnik polecenia, 
• Tekst z poleceniem, 
• Przyciski nawigacyjne, 
• Dźwięki informacji zwrotnych, 
• Kontrast – cztery rodzaje, 
• Głos lektora: męski, żeński. 

Klikamy wybrany parametr, a zmiana zostanie zapisana automatycznie. 

Podgląd ekranu pokazuje, jak będzie wyglądał ekran ucznia po zmianie danego ustawienia. 

 

 

  



  
 

18 
 

Spis treści 

Copyright © Nowa Era Sp. z o.o. 

2. Ćwiczenia 

Sekcja podzielona została na trzy części: 
• Samoświadomość i relacje 
• Samodzielność i dbanie o siebie, 
• Bezpieczeństwo. 
 
Sekcję Ćwiczenia można uruchomić na dwa sposoby: 

1) z ekranu głównego: klikamy Ćwiczenia w menu po lewej stronie ekranu; 

 

  

Uwaga: Ćwiczenia wykonywane z poziomu tej strony nie będą miały zapisanych wyników, 
nie zostaną również przypisane do ucznia. 
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2) w sekcji Konta uczniów wybieramy nazwisko danego ucznia – uruchomi się wówczas  
zakładka Ćwiczenia i wyniki, w której dziecko może pracować z ćwiczeniami. 
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W programie multimedialnym wyróżniamy dwa typy ćwiczeń – otwarte i zamknięte. 

2.1. Typy ćwiczeń zamkniętych 

Ćwiczenia zamknięte mają z góry określoną odpowiedź.  

Po prawidłowym wykonaniu zadania automatycznie pojawia się informacja zwrotna.  

Uczeń może wykonywać ćwiczenia o różnym stopniu trudności i różnym sposobie realizacji. 

Poniżej opisano niektóre z typów ćwiczeń zamkniętych znajdujących się w aplikacji. 

 

2.1.1. Wybór jednej prawidłowej odpowiedzi 

Klikamy lewym przyciskiem myszy na przycisk przy wybranej odpowiedzi. Jeśli odpowiedź jest 

prawidłowa, wybrany element zostanie podświetlony na zielono, a jeśli błędna – na czerwono. 
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2.1.2. Wybór kilku prawidłowych odpowiedzi 

Klikamy lewym przyciskiem myszy w wybrane zdjęcia.  

Prawidłowe odpowiedzi zostaną podświetlone na zielono, a błędne – na czerwono. 
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2.1.3. Łączenie elementów 

Klikamy lewym przyciskiem myszy okrągłą ikonę pod fotografią z górnego rzędu  

i – przytrzymując przycisk – ciągniemy linię do ikony nad wybranym zdjęciem  

z rzędu poniżej.  Prawidłowa odpowiedź zostanie zaznaczona kolorem zielonym,  

nieprawidłowa – czerwonym. 
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2.1.4. Przenoszenie elementów 

Przytrzymujemy lewym przyciskiem myszy wybrany element z listy obok ilustracji (jeden 

z przyborów) i przytrzymując przycisk – przeciągamy go na duży obrazek (kosmetyczka). 

Nieprawidłowo umieszczone elementy można przeciągać z powrotem na listę obok.  
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2.1.5. Koło fortuny 

Klikamy w strzałkę lewym przyciskiem myszy. Zostanie wylosowane pole. Istnieje możliwość 

ponownego wylosowania pola poprzez kliknięcie w strzałkę.  
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Po wylosowaniu pola z nazwą typu szkoły klikamy przycisk Wykonaj ćwiczenie,  
który przenosi nas do następnego etapu – wyboru fotografii. Postępujemy jak przy zadaniu typu 
wybór kilku prawidłowych odpowiedzi.  
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2.1.6. Wykreślanki 

Klikamy lewym przyciskiem myszy w litery odnalezionego wyrazu  
z listy po lewej stronie ekranu.  

Po zaznaczeniu wszystkich liter wyraz zostanie podświetlony na zielono,  
a także wykreślony z listy po lewej stronie ekranu.  

Nieprawidłowo wybrane litery, nietworzące wyrazu, można odznaczyć  
poprzez ponowne kliknięcie. Słowa mogą pojawić się w pionie i poziomie. 
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2.1.7. Uzupełnianie luk – wpisywanie tekstu 

Klikamy lewym przyciskiem myszy w pusty dymek na ilustracji lub zdjęciu  

i wpisujemy wypowiedź.  

 

 

 

 

 

 



  
 

28 
 

Spis treści 

Copyright © Nowa Era Sp. z o.o. 

2.1.8. Uzupełnianie luk – przeciąganie tekstu 

Klikamy lewym przyciskiem myszy i przytrzymujemy wybraną ramkę z tekstem znajdującą się 

poniżej zdjęcia. Następnie przeciągamy ją w oznaczone puste miejsce na fotografii. 
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2.1.9. Filmy i wybór właściwego zakończenia 

Odtwarzamy film lub animację zamieszczoną w zakładce numer jeden.  

Następnie klikamy okrągły znak zapytania po prawej stronie aby przeczytać lub odsłuchać 
pytania pomocnicze.  
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Przechodzimy do zakładki numer dwa, gdzie pojawiają się trzy różne zakończenia filmu  
lub animacji z zakładki numer jeden.  

Po obejrzeniu wszystkich, klikamy wybraną okrągłą ikonę.  
 

 

 
Prawidłowa odpowiedź zostanie oznaczona na zielono,  

 
nieprawidłowa na czerwono. 
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2.1.10. Układanie historyjek mentalistycznych – kolejność zdarzeń 

Zaznaczamy lewym przyciskiem myszy wybrany obrazek z dolnej części ekranu  

i – przytrzymując przycisk – przeciągamy go do wybranej pustej ramki. 
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2.2. Typy ćwiczeń otwartych 

Ćwiczenia otwarte są zatwierdzane przez nauczyciela/terapeutę. Ich celem jest 
zainteresowanie omawianym zagadnieniem oraz zainicjowanie rozmowy z uczniem. 

Po wykonaniu ćwiczenia akceptujemy jego wykonanie, klikając ikonę uśmiechniętej buźki 
znajdującą się w prawym dolnym rogu ekranu. Pojawia się wówczas  
informacja zwrotna – krótka wypowiedź animowanej postaci – pochwała. 

Aby ponownie wykonać ćwiczenie należy kliknąć w aktywny element ćwiczenia np. głośniczek. 

Uczeń może wykonywać ćwiczenia o różnym stopniu trudności i różnym sposobie realizacji. 
Poniżej opisano niektóre z typów ćwiczeń otwartych znajdujących się w aplikacji. 

2.2.1. Wykonywanie i zapisywanie zdjęć 

Klikamy ikonę aparatu w prawej ramce. Zostanie wykonane zdjęcie.  
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Aparat można uruchomić ponownie, klikając niebieską ikonę ze strzałkami  

znajdującą się pod zdjęciem.  

Zdjęcie można zapisać w wynikach ucznia, naciskając niebieską ikonę z dyskietką. 
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2.2.2. Odtwarzanie i nagrywanie wypowiedzi 

Klikamy ikonę głośnika – słuchamy nagrania.  
 

 
Następnie klikamy ikonę mikrofonu, żeby nagrać swoją wypowiedź.  
Umieszczony w ramce głośnik umożliwi odtworzenie naszego nagrania.  
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2.2.3. Pokaz slajdów jako wprowadzenie do tematu 

Włączamy prezentację ze zdjęciami i nagraniem lektora.  

Następnie klikamy okrągły przycisk znaku zapytania po prawej stronie,  

żeby wyświetlić pytania pomocnicze. 
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3. Inne materiały 

Sekcja zawiera: 

1) Poradniki i instrukcje: 
• Przewodnik metodyczny 
• Instrukcja użytkowania programu 

 
2) Scenariusze zajęć i karty pracy, 

 
3) Kreator komiksów. 
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3.1 Kreator komiksów 

Wartościowe narzędzie, które pozwala uczniowi na samodzielne przygotowanie komiksu.  
Daje również nauczycielowi możliwość przygotowania własnej historyjki obrazkowej  
na potrzeby realizacji konkretnego zagadnienia.  

Klikamy przycisk Uruchom.  
Otworzy się nowe okno, w którym należy wybrać liczbę i układ okienek komiksu. 
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3.1.1. Tło 

MENU DO ZMIANY TŁA 

Klikamy w ramkę, którą chcemy edytować.  

W przykładzie poniżej zaznaczono pierwszą ramkę. 
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Wybieramy tło z górnego paska menu – zostanie ono wstawione do wybranej wcześniej ramki. 
Po wstawieniu tła w ramkę można je przesuwać aby ustawić wybrany fragment ilustracji. 
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3.1.2. Postać 

MENU DO UMIESZCZANIA POSTACI W KOMIKSIE  

1. Klikamy w ramkę, którą chcemy edytować. W przykładzie poniżej  
zaznaczono pierwszą ramkę. 

2. Wybieramy postać z górnego paska menu – zostanie ona umieszczona w ramce. 
3. Przesuwamy postać w docelowe miejsce, przytrzymując ją lewym przyciskiem myszy. 

Możliwe jest skalowanie postaci – powiększanie/pomniejszanie – lewym przyciskiem myszy 
przytrzymujemy jeden z szarych kwadracików wokół postaci i przeciągamy w dowolnym 
kierunku. 

Manewrowanie postacią umożliwiają ikony i strzałki: 

• ikona buźki – zmiana emocji twarzy, 
• ikona człowieka – zmiana ustawienia rąk, 
• strzałki w lewo i w prawo – obrót sylwetki, 
• ikona trójkątów – odbicie lustrzane, 
• ikona kosza – usunięcie postaci. 
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3.1.3 Dymek i chmurka 

MENU DO UMIESZCZANIA DYMKÓW/CHMUREK W KOMIKSIE  

1) Klikamy w ramkę, którą chcemy edytować. W przykładzie poniżej  
zaznaczono pierwszą ramkę. 

2) Wybieramy rodzaj dymku/chmurki z górnego paska menu – wybrany obiekt  
zostanie umieszczony w ramce. 

3) Przesuwamy dymek/chmurkę w docelowe miejsce,  
przytrzymując lewym przyciskiem myszy. 

4) Klikamy ikonę ołówka, żeby dodać tekst w dymku lub w chmurce. 
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Skalowanie dymku/chmurki – powiększanie lub pomniejszanie – lewym przyciskiem myszy 
przytrzymujemy jeden z szarych kwadracików wokół dymku/chmurki i przeciągamy  
w dowolnym kierunku. 

Ikona kosza umożliwia usunięcie wstawionego obiektu. 

 

 

  



  
 

43 
 

Spis treści 

Copyright © Nowa Era Sp. z o.o. 

3.1.4 Zapisz 

Opcja służy do zapisu komiksu w postaci pliku PDF na dysku. 

Klikamy ikonę Zapisz. W oknie, które się pojawi, wybieramy katalog,  
gdzie ma być zapisany komiks. Zatwierdzamy wybór przyciskiem Zapisz. 
 

3.1.5 Nowy komiks 

Jeśli nie zapisaliśmy jeszcze swojego poprzedniego komiksu, wybieramy opcję Zapisz. 

Następnie klikamy ikonę Nowy, żeby utworzyć nowy komiks. 

Pod pytaniem „Czy na pewno chcesz stworzyć nowy komiks? Utracisz niezapisaną pracę” 
klikamy Tak. 
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4. Pomoc – najczęściej zadawane pytania 

Sekcja zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące aplikacji. 
 

5. Mój profil 

5.1. Tworzenie kopii zapasowej 

Tworzona kopia zapasowa będzie zawierać dane takie jak: 
• informacje o uczniach, 
• dane terapii poszczególnych uczniów wraz z wynikami i plikami. 

Klikamy Utwórz kopię zapasową.  
Wybieramy katalog, w którym zostanie zapisany plik.  
Klikamy Utwórz kopię zapasową. 
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5.2. Przywracanie kopii zapasowej 

Uwaga: Przywrócenie kopii zapasowej wiąże się z nadpisaniem (zastąpieniem)  
istniejących danych. 

 
Klikamy Przywróć z kopii zapasowej. Wybieramy plik kopii zapasowej.  
Kiedy pojawi się komunikat z pytaniem „Czy na pewno chcesz kontynuować  
przywracanie danych z kopii zapasowej?”, klikamy Tak.  
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5.3. Usuwanie profilu 

Uwaga: Usuniętego profilu nie można odzyskać.  
Likwidując swój profil, kasujesz również: 

• informacje o uczniach, 
• dane terapii poszczególnych uczniów wraz z wynikami i plikami. 

 
Klikamy Usuń mój profil.  

W komunikacie, który się pojawi, naciskamy przycisk Tak, usuń. 
 

 

5.4. Automatyczne wylogowanie 

Po 30 minutach braku aktywności w aplikacji, ze względów bezpieczeństwa,  
następuje automatyczne wylogowanie użytkownika. 



  
 

47 
 

Spis treści 

Copyright © Nowa Era Sp. z o.o. 

II. Aplikacja mobilna 

1. Ćwiczenia 

Sekcja podzielona została na trzy części: 

• Samoświadomość i relacje, 

• Samodzielność i dbanie o siebie, 

• Bezpieczeństwo. 

Ćwiczenia i typy ćwiczeń są identyczne jak w aplikacji desktopowej. 
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2. Zmień emotkę towarzyszącą 

• Emotka towarzysząca to jedna z sześciu postaci, która będzie asystować uczniowi  

w wykonywaniu ćwiczeń. 

• Udziela ona pozytywnej informacji zwrotnej po poprawnym wykonaniu ćwiczenia. 

• Emotkę można wymienić na inną, klikając na ekranie głównym aplikacji  

przycisk Zmień emotkę. 

Klikamy Zmień emotkę, wybieramy postać, która będzie asystować danemu uczniowi, 

zatwierdzamy przyciskiem Wybieram. 
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3. Wygląd ćwiczeń 

Na tym ekranie możemy dostosować wygląd i sposób funkcjonowania ekranów  

do indywidualnych potrzeb ucznia. 

Opcje możliwe do zmiany: 

• Głośnik polecenia, 

• Tekst z poleceniem, 

• Przyciski nawigacyjne, 

• Dźwięki informacji zwrotnych, 

• Kontrast – cztery rodzaje, 

• Głos lektora: męski, żeński. 

Klikamy dany parametr, a następnie zatwierdzamy zmianę przyciskiem Gotowe. 
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