
Pierwsze kroki w Squli – informacje
Szkoła otrzymuje od Squli indywidualny kod aktywacyjny. Na stro-
nie www.squla.pl/nauczyciele nauczyciel wpisuje kod i wypełnia 
krótki formularz rejestracyjny.

Konto nauczyciela jest dostępne bez ograniczeń, tj. 24 godziny na dobę, siedem dni w tygo-
dniu, przez cały rok. Aby się zalogować, należy wejść na stronę www.squla.pl i kliknąć przycisk 
umieszczony w prawym górnym rogu. Przy każdym logowaniu warto odznaczać opcję „Za-
pamiętaj mnie” w celu uniknięcia wejścia na konto przez nieupoważnione osoby. Istotne jest, 
żeby każdy nauczyciel posiadał własne konto nauczycielskie w Squli.

Dodaj klasę
Kolejnym krokiem jest dodanie klasy – każdej klasie w szkole odpowiada jedna klasa w Squli.

Dodaj uczniów do utworzonej klasy
Do utworzonej klasy należy dodać uczniów. Można ich dodać pojedynczo 
lub wszystkich naraz poprzez kliknięcie „Dodaj wielu uczniów” (każdą oso-
bę trzeba wpisać w oddzielnym wierszu). Po dodaniu uczniów zostaną dla 
nich wygenerowane indywidualne loginy i hasła, które nauczyciel otrzyma 
w e-mailu od Squli. Dane te będą także widoczne na koncie nauczyciela. 
Ze swoich kont uczniowie mogą korzystać bezpłatnie od poniedziałku do 
piątku w godzinach lekcyjnych.

Udostępnij klasę innym nauczycielom
Nauczyciel prowadzący zajęcia w Twojej klasie może mieć wgląd w wyniki 
osiągane przez uczniów. W przypadku gdy nie jesteś już wychowawcą da-
nej klasy, możesz przypisać swoją klasę innemu nauczycielowi, który tym 
samym przejmie rolę administratora tej klasy. W zakładce „Edytuj klasę” 
znajdziesz pola umożliwiające wysłanie zaproszenia do innego nauczyciela.

Strefa ucznia w Squli
Nauczyciel może przejść do strefy ucznia poprzez kliknięcie w prawym górnym rogu „Zagraj w 
Squlę”. Znajduje się tam ponad 20 000 zadań w postaci quizów, misji i gier o różnym poziomie 
trudności, przeznaczonych dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej oraz dla dzieci 
w wieku przedszkolnym. Zagadnienia są opracowywane przez polskich nauczycieli zgodnie z 
programem nauczania MEN. Materiały edukacyjne są stale wzbogacane nowymi zadaniami. 
Oprawa graficzna została stworzona na wzór holenderskiej wersji Squli działającej tam od 
pięciu lat.

Po pomyślnym ukończeniu poziomu którejkolwiek z gier 
uczeń otrzymuje punkty i monety. Z kolei w przypadku bez-
błędnej gry przyznawany jest mu bonus w postaci dodat-
kowych monet. Dziecko zdobywa również trofea za swoje 
dokonania na platformie, które są przechowywane w spe-
cjalnym wirtualnym regale „Osiągnięcia”.

UWAGA! Kłódki widniejące w grach oznaczają konieczność 



odblokowania poprzedniego poziomu, aby móc przejść do na-
stępnego. To zabezpieczenie ma na celu odpowiednie stopniowa-
nie trudności zadań. Dzieci mogłyby się zrazić, gdyby próbowały 
rozwiązać najpierw zadania z wyższych poziomów.

SQULA w praktyce
Zajęcia interaktywne przy użyciu Squli mogą być prowadzone w formie:

1.  indywidualnej - każde dziecko ma do dyspozycji komputer z dostępem do 
Internetu i na nim rozwiązuje zadania przy użyciu konta klasowego otrzymanego 
od nauczyciela; dodatkowo pracownia komputerowa powinna być wyposażona w 
komputer dla nauczyciela z dostępem do Internetu i ewentualnie projektor; 

2.  grupowej - dzieci wspólnie rozwiązują zadania przy użyciu jednego komputera 
podłączonego do Internetu i projektora.  

Oba sposoby mogą mieć zastosowanie zarówno podczas zajęć lekcyjnych, jak i pozalekcyj-
nych, tj. w świetlicy, w bibliotece, podczas spotkań kół zainteresowań czy na zajęciach wy-
równawczych.

Dzięki Squli dziecko ma możliwość poszerzania swoich umiejętności i/lub opanowywania ma-
teriału, który przysparza mu trudności. Praca ze Squlą przekonuje dzieci nawet do tych mniej 
lubianych dotąd przedmiotów.

Polecamy pracę grupową w klasach 1–3 pod kierunkiem nauczyciela. Pomogą w tym karteczki 
A, B, C i D do pobrania na naszej stronie: http://www.squla.pl/abcd

Raporty
Wszystkie wyniki osiągane przez dziecko są na bieżąco rejestrowane w Squli. Na swoim koncie 
nauczyciel ma możliwość śledzenia postępów zarówno klasy, jak i poszczególnych uczniów. 

Warsztaty 
Gdyby zaistniała taka potrzeba, zorganizujemy bezpłatne warsztaty dla nauczycieli, uczniów 
oraz łączone na terenie całej Polski, podczas których wyjaśnimy, jak korzystać ze Squli. Więcej 
informacji na ten temat znajdziesz na naszym blogu: 
www.squla.pl/warsztaty-dla-nauczycieli-oraz-uczniów

UWAGA! W przypadku wykrycia jakichkolwiek błędów na platformie uprzejmie prosimy o 
skontaktowanie się z nami pod adresem: nauczyciel@squla.pl.

Pozdrawiamy!

André Haardt
Założyciel Squli

dr Ewa Wojtyra
Dyrektor programowy
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fałsz prawda

Prawda czy fałsz?
“Przymiotnik «samochodowy» jest wyrazem pokrewnym

do rzeczownika «samochód»”.


