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SWAY 

 

Zabujaj się w Sway’u 
czyli Sway według Mirosława Malinowskiego 
nauczyciela chemii w SP 36 

Zwykłe notatki i karty pracy w multimedialnym świecie stają się mało interesujące wręcz nudne. 
Jednak wzbogacenie ich własnoręcznie zrobionymi zdjęciami lub nagranym krótkim filmikiem, 
zdecydowanie zwiększa ich atrakcyjność. 

Narzędziem, które pomoże przekształcić tradycyjne materiały edukacyjne w multimedialne  
i ciekawe wizualnie pokazy, jest - Sway.  

Jednym z pomysłów na wykorzystanie Sway’a w praktyce szkolnej, jest stworzenie 
laboratoryjnego e-portfolio, czyli takiego miejsca w chmurze, w którym można gromadzić dane  
z doświadczeń, zdjęcia i filmiki. 

Obsługa Sway’a jest bardzo intuicyjna. Głównym obszarem roboczym jest scenariusz, który 
można swobodnie zmieniać, dopasowując do swoich potrzeb. Do pól z nagłówkami lub tekstem 
jest możliwe dodanie zdjęcia, dźwięku lub filmu. Pakiety grafik można ułożyć w  atrakcyjne „stosy” 
lub stworzyć szybkie „porównanie” dwóch zdjęć. 

Po przygotowaniu scenariusza, zyskujemy szeroki wachlarz możliwości modyfikowania wyglądu 
naszego Sway’a w zakładce projektowanie. Poza stylami (poziomym, pionowym i slajdami), 
mamy do wyboru wiele zróżnicowanych pod względem typografii i tekstur, gotowych motywów. 

            
… ciąg dalszy na stronie 2 
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Co można tworzyć za pomocą aplikacji SWAY ? 

 

Raporty, prezentacje, biuletyny, osobiste opowieści, albumy zdjęć, wizualne 

sprawozdania z podróży i wycieczek, opisy eksperymentów i prac badawczych, 

scenariusze lekcji, szablony do prac zespołowych, wzory doświadczeń itd. 

 – twórcza ekspresja w aplikacji Sway jest praktycznie nieograniczona. 

 

 

 

 

 

Można skorzystać z jednego z gotowych szablonów, zainspirować się tym,  

co zrobili inni, oglądając lub kopiując udostępnione swaye (np. patrz strona obok) 

lub stworzyć od podstaw swoją autorską prezentację, używając dostępnych  

w aplikacji narzędzi. 

 

Dodatkowym atutem jest także automatyczna 
konwersja do dokumentu w formacie PDF, 
która charakteryzuje się ciekawą automatyczną 
organizacją tekstu i rozmieszczenia zdjęć. 

Co więcej, możemy szybko wygenerować 
specjalny „kod osadzania”, który pozwala na 
przeglądanie zawartości Sway’a np. na stronie 
internetowej szkoły.   

Zamiast czytać o walorach tego narzędzia, 
gorąco zachęcam do praktycznego poznania  
i wykorzystania jego możliwości. 

 

Mirosław Malinowski 
Szkoła Podstawowa nr 36 w Łodzi 

 

kliknij tu (z ctrl) aby otworzyć podstawowy kurs obsługi Sway-a 

 

… zabujaj się w Swayu  

– ciąg dalszy ze strony 1 

 

Na koniec garść pomysłów  
na wykorzystanie Sway’a  

w praktyce szkolnej: 

- jeśli opracujemy szablon zawierający wytyczne do 

pracy zgodnie z metodą naukową, to uczniowie mogą 

stworzyć dokumentację do eksperymentów  

i doświadczeń, 

- podczas zajęć możemy udostępnić jednego Sway’a 

różnym grupom, które będą wspólnie pracować nad 

zagadnieniem omawianym w trakcie lekcji, 

- jeśli chcemy pochwalić się wycieczką, akcją, 

imprezą, lekcją, możemy szybko przygotować 

ciekawy tematyczny biuletyn, posługując się 

gotowymi szablonami, 

- Sway to również idealne narzędzie do 

zaprezentowania rozbudowanego projektu  

na szerszym forum, 

- w pełni multimedialne, atrakcyjne, ciekawe 

prezentacje, świetnie sprawdzą się jako nowy rodzaj 

pracy domowej. 
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Lekcja zawiera informacje o tym, jak powstał układ 

słoneczny, jakie obiekty zawiera oraz obszerne 

opisy ciał niebieskich wraz z bogatą 

dokumentacją zdjęciową 

 

 Poznajemy układ słoneczny - link 

https://sway.office.com/DpISP8l99DpPTRR8?ref=Link&loc=play 

Co kumka w stawie… - uczniowie dowiedzą się : 

• co to są płazy, jak oddychają i czym się odżywiają 
• jak są zbudowane i jak się rozmnażają 
• o przedstawicielach gatunku 

Co kumka w stawie - link 

 

https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=ZsfYg 

W ramach informatyki wykonywane jest zdjęcie oraz kolaż  

z oryginału reprodukcji obrazu oraz wykonanego zdjęcia,  

jak również prezentacja w której uczniowie dowiadują się 

podstawowych informacji na temat obrazu.  

Podstawowe informacje na temat obrazu są elementem,  

który przygotowują na języku polskim 

Żywe Obrazy - link 

https://sway.office.com/tGJiNVGqcbRzdbdh?ref=Link&loc=play 

 

 

 

LINKI   -    do ciekawych Swayów 

Przykładowe narzędzia  w  SWAY 

 

 

 

Formularz umożliwia dodanie do swaya quizu lub kwestionariusza, 
co zapewnia zaangażowanie odbiorców i śledzenie ich odpowiedzi. 

Grupa Stos pozwala odbiorcom na przeglądanie zestawu obrazów  
przez wyświetlanie każdego z nich osobno za pomocą klikania. 
 
Grupa Porównanie umożliwia umieszczenie dwóch obrazów obok siebie  
i połączenie ich kontrolką rozdzielacza, którą odbiorcy mogą przesuwać  
w lewo i w prawo, aby wyświetlić większy lub mniejszy fragment obrazu. 
 
W grupie Pokaz slajdów zestaw obrazów jest rozmieszczany  
w taki sposób, aby odbiorcy mogli przeglądać obrazy pojedynczo,  
klikając strzałki po lewej lub prawej stronie każdego obrazu.  
Ponadto poniżej oglądanego obrazu jest wyświetlana galeria  
miniaturek wszystkich obrazów. 
 
Aby wzbogacić prezentację w Swayu, wystarczy przeciągać zdjęcia, klipy 
wideo lub inne multimedia ze stron internetowych (np. YouTube), galerii, 
mediów społecznościowych, plików itp. — aplikacja Sway jest w pełni 
zintegrowana z siecią Web. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  
Office 365/2  listopad 2019r  eduoffice@wi.elodz.edu.pl  Sway   str. 4 

   Redaktor prowadzący 

    Paweł Ornatowski 

eduoffice@wi.elodz.edu.pl 

     tel. 42 638 43 59 

 

Współpraca :  

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  

i Kształcenia Praktycznego 

Nauczyciele szkół modelowych  

       Office 365 

Każda Państwa uwaga, propozycja czy pomysł 

pomogą nam w ulepszeniu przekazywanych informacji. 

Piszcie maile na adres : 

eduoffice@wi.elodz.edu.pl 

Zapraszamy na szkolenia z aplikacji SWAY 

Na szkoleniu dowiesz się : 

- jakie elementy aplikacji możesz wykorzystać i do czego; 

- jak szybko stworzyć prezentację, biuletyn itp.; 

- jak udostępniać stworzone materiały; 

- gdzie szukać gotowych pomysłów. 

 

 

 

UWAGA !!! 

… one też pracowały  w Swayu 

to  wciąga …… 

 

Szkolenia będą prowadzone 

przez Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli  

i Kształcenia Praktycznego  

w Łodzi ul. Kopcińskiego 29 

w następujących terminach : 

 

   28 listopada 2019r  g.15-18 

 

Na szkolenia można 

zapisywać się, wypełniając  

formularz zgłoszenia 

poprzez podane wyżej  

kody QR 

lub na adres mailowy : 

 

eduoffice@wi.elodz.edu.pl 

Z oczywistych względów ilość 

miejsc jest ograniczona. 

Szkolenia są bezpłatne. 

1. Instalujemy dowolny czytnik QR 

kodów ze sklepu Play Store (dla 

Androida). 

2. Uruchomiamy wgraną aplikację  

3.  Kierujemy obiektyw aparatu  

 w telefonie na kod. 

4. Skaner przeprowadza 

procedurę dekodowania 

automatycznie. 

5.  Po wykonaniu tej operacji 

zostanie wyświetlone okno  

z treścią zawartą w kodzie. 

6.   Klikamy w link i gotowe. 

QR KOD  -  jak skanować ? 


