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Widżety – nowe obiekty SMART Notebook 11 

Widget dla SMART Notebook – informacje ogólne 

Widget (również znany pod nazwą gadżet) to mini aplikacja, którą możemy uruchamiać 
bezpośrednio w oknie roboczym SMART Notebook, czyli może być on umieszczony 
w naszym materiale lekcyjnym przygotowanym na tablicę interaktywną. Widżety wykonują 
różne zadania. Na przykład losowanie lub sortowanie obiektów znajdujących się na slajdzie. 
Mogą się one również łączyć się z siecią Internet w celu pobrania potrzebnych 
użytkownikowi informacji i ich prezentacji. Przykładowo spełniać rolę słownika i pobierać 
z bazy znaczenia słów wpisanych przez użytkownika. Co bardzo ważne możemy stworzyć 
własną kolekcję widżetów, bo aplikacje te możemy przechowywać w galerii SMART 
Notebook w części Moja zawartość. 
Poniżej zostaną opisane przykładowe gadżety oraz wskazane dodatkowe miejsca, w których 
znajdziemy instruktarz pracy dodatkowych widżetów. 

Gdzie znaleźć widżety? 

Widżety możemy znaleźć oraz bezpłatnie pobrać ze strony SMART Exchange, która 
gromadzi i udostępnia zasoby dla nauczycieli (http://exchange.smarttech.com). 

WSKAZÓWKA: Aby móc umieszczać i pobierać obiekty musimy wcześniej mieć założone 
konto na tej stronie. Do założenia konta potrzebny będzie dostęp do Internetu oraz konto 
pocztowe. 

Aplikacje te znajdziemy na polskiej podstronie SMART Exchange ale dość dużą ich liczbę 
odnajdziemy również na stronie amerykańskiej. 

Poniżej podamy sposób wyszukiwania na tej ostatniej: 

1. Uruchamiamy stronę http://exchange.smarttech.com, która uruchomi się w polskiej 
wersji. 

2. Aby przejść do strony amerykańskiej musimy kliknąć w górnym prawym rogu, obok 
polskiej flagi, na słowo Polska i w otwartym oknie Wybierz swój kraj lub region wybieramy 
United States of America naciskając słowo English. 

3. W zakładkach o nazwie Browse by: klikamy na zakładkę File Type i tam odnajdujemy 
słowo Widgets (patrz zaznaczenie na ilustracji powyżej). 

http://exchange.smarttech.com/
http://exchange.smarttech.com/
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4. Wśród wyświetlonych wyszukujemy interesujący nas widget (można kierować się 
nazwami podanymi poniżej ) i pobieramy go klikając na przycisk Downland. Plik zostanie 
pobrany na nasz komputer. 

5. Uruchamiamy pobrany plik poprzez podwójne kliknięcie. Włączy się program SMART 
Notebook, na którego stronie znajdować się będzie nasz widget. 

6.  Jeżeli chcemy zachować widget i mieć go pod ręką nie zapomnijmy go dodać do galerii 
w folderze Moja zawartość. 

Widżety działają tylko w oprogramowaniu SMART Notebook w wersji 11, które musi być 
wcześniej zainstalowane na komputerze. 

WSKAZÓWKA: Sprawdź wersję zainstalowanego oprogramowania klikając: Pomoc > 
Oprogramowanie SMART Notebook > (zakładka) Pomoc techniczna i w wierszu Wersja 
sprawdzamy numer wersji. Jeżeli Twoje oprogramowanie jest w starszym wydaniu, to 
pobierz i zainstaluj najnowszą wersję: 
http://www.smarttech.com/Home+Page/Support/Browse+Support/Download+Software. 

Możliwości i opis przykładów zastosowań wybranych widżetów 
Prawie wszystkie widżety mają opcje, które najczęściej pozwalają na uzyskanie informacji 
o autorze wraz z danymi kontaktowymi, krótki opis działania i link do strony z instruktarzem 
(głównie w postaci filmu). Aby wyświetlić ww. informacje zaznaczamy widget, klikając na 
niego jednokrotnie. Naciskamy w górnym prawym rogu strzałkę, co spowoduje wyświetlenie 
menu podręcznego, z którego wybieramy Widget > Informacje. Otworzy się okno 
z informacjami (poniżej przedstawiono cały opisany tok postępowania na ilustracjach). 

 

  

Widget Trash can 

Jeden z najprostszych 
widgetów. Pełni rolę kosza, do 
którego wrzucamy elementy 
znajdujące się na slajdzie 
przeciągając je na obraz 
pojemnika na śmieci. Obiekty 
znikają „w koszu”. 
Przykład wykorzystania: na 
ilustracji obok. 
Wideo instruktarz: 
http://youtu.be/MxmlxcADlTA 

Widget Sticky Note 

Bardzo prosty widget, ale przydatny. Umożliwia dodawanie notatek do stron. Wystarczy tylko 
napisać za pomocą pisaka coś bezpośrednio na widżecie lub przeciągnąć i upuścić jakiś 
obiekt, a aplikacja tworzy nową karteczkę z tekstem, rysunkiem lub obiektem. W opcjach 

http://www.smarttech.com/Home+Page/Support/Browse+Support/Download+Software
http://youtu.be/MxmlxcADlTA
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mamy możliwość wyboru koloru etykiet (Select Color), dodanie obrazu jako własnego tła dla 
fiszek (Custom Note) oraz ustawienia opcji zmiany koloru po kliknięciu w widget (Toggle 
color by tapping sticky note). Najciekawszą funkcją jest Make all selected objects sticky 
notes, która automatycznie dodaje na karteczki wszystkie zaznaczone na stronie elementy. 

Przykład wykorzystania: 
Przygotowujemy ćwiczenie 
interaktywne polegające na 
przyporządkowaniu nazw 
poszczególnych brył do 
odpowiednich ilustracji. 
Wykonamy etykiety za 
pomocą Widget Sticky Note. 
Po przygotowaniu elementów 
ćwiczenia, zaznaczamy 
wszystkie nazwy brył 
i w opcjach naszej aplikacji 
klikamy w przycisk Create. 
Aplikacja automatycznie 
wykona siedem estetycznych 
etykiet z określeniami brył. 
Wideo instruktarz: 
http://youtu.be/s_qwKjnaFDE 

Widget Random Object Selector 

Kolejny nieskomplikowany widget, ale mogący urozmaić prawie każdą 
lekcję. Pozwala losowo wybierać elementy na slajdzie SMART Notebook. 
Stwórz swoją stronę, dodaj widget, a następnie naciśnij go, aby wskazał 
przypadkowy obiekt. Idealny do wyboru ucznia do wykonania zadania na 

tablicy lub wskazanie pytania do klasy. Jedyną opcją aplikacji jest NO REPET, którego 
wciśnięcie powoduje, że nie będą losowane ponownie te same obiekty. Obiekty typu Flash 
nie są obsługiwane w tym gadżecie. 

Widget joliPuzzle 

Ciekawy widget automatycznie przygotowujący 
z dowolnego obrazu zestaw puzzli. Przeciągnij zdjęcie 
(z galerii, pliku lub strony internetowej) na widget, aby 
utworzyć puzzle. Aby zmienić poziom trudności ustaw 
liczbę wierszy (Number of rows) i kolumn (Number of 
columns). Po utworzeniu zestawu puzzli mamy do 
dyspozycji trzy opcje: Shuffle – wymieszanie puzzli, 
Original – powrót do oryginalnego obrazu, Numbers – 
dodaje numery do poszczególnych części układanki, co 
może pomóc w jej ułożeniu. 
Przykład wykorzystania na ilustracji obok. 

Widget Grouper Tool 

Narzędzie losowo dzieli na grupy wszystkie odblokowane 
obiekty na stronie SMART Notebook na grupy. Jest idealne do przypadkowego podziału 
klasy na grupy lub do losowania przykładów w zadaniach dla grup itd. Dostępne opcje to 
podział na od 2 do 6 grup i usytuowanie obiektów w zbiorach w pionie lub w poziomie. 

http://youtu.be/s_qwKjnaFDE
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Ciekawostką jest, że w opcjach możemy zaznaczyć, aby słowa były układane alfabetycznie 
i to nawet te napisane odręcznie. 
Przykład wykorzystania na ilustracji poniżej. 

 

Wideo instruktarz: http://youtu.be/vTNDv9Im5so 

Widget Summing Tool 

Ciekawe narzędzie, które sumuje wartość wszystkich liczb przeciągniętych do widgetu. Po 
usunięciu obiektu z jego wnętrza suma jest odpowiednio pomniejszana. Liczby mogą być 
pisane odręcznie na tablicy lub wpisane z klawiatury. 

Wideo instruktarz: http://youtu.be/lB2b6AT996A 

Inne widżety  

Pozostałe mini aplikacje zlokalizowane w języku polskim zostały opisane w: 

 Artykule pt. „Dwa nowe widżety do pobrania na SMART Exchange” - 
http://www.tablice.net.pl/artykuly/dwa-nowe-widzety-do-pobrania-na-smart-exchange/ 

 Informacji pod nazwą „Interesujące widżety do Notebooka na amerykańskiej 
podstornie SMART Exchange” - http://www.tablice.net.pl/news/interesujace-widzety-do-
notebooka-na-amerykanskiej-podstornie-smart-exchange/ 

 
Pomocniczy film dotyczący opisywanej funkcjonalności: 
http://www.youtube.com/watch?v=A6WvUvRg4EU&feature=share&list=PLb-_7bdhJJe3z--
apQdu3KYIQG_gsyUYc (PL) 
Przykładowe lekcje z wykorzystaniem widżetów: 
j. polski, temat: Związki frazeologiczne, http://www.tablice.net.pl/lekcje/1/show/zwiazki-frazeologiczne/ 
edukacja wczesnoszkolna, temat: Zima, http://www.tablice.net.pl/lekcje/1/show/zima-zima-zima/ 

j. angielski, temat: Rooms in the house, http://www.tablice.net.pl/lekcje/1/show/rooms-in-the-house/ 
 

Dodatkowe materiały dotyczące tablic SMART: 
http://www.tablice.net.pl 
Szkolenia i certyfikacja: 
http://szkoleniasmart.pl/ 
Społeczność: 
http://www.facebook.com/TSwMK 
https://delicious.com/tswmk 

http://www.tablice.net.pl/artykuly/dwa-nowe-widzety-do-pobrania-na-smart-exchange/
http://www.tablice.net.pl/news/interesujace-widzety-do-notebooka-na-amerykanskiej-podstornie-smart-exchange/
http://www.tablice.net.pl/news/interesujace-widzety-do-notebooka-na-amerykanskiej-podstornie-smart-exchange/
http://www.youtube.com/watch?v=A6WvUvRg4EU&feature=share&list=PLb-_7bdhJJe3z--apQdu3KYIQG_gsyUYc
http://www.youtube.com/watch?v=A6WvUvRg4EU&feature=share&list=PLb-_7bdhJJe3z--apQdu3KYIQG_gsyUYc
http://www.tablice.net.pl/lekcje/1/show/zwiazki-frazeologiczne/
http://www.tablice.net.pl/lekcje/1/show/zima-zima-zima/
http://www.tablice.net.pl/lekcje/1/show/rooms-in-the-house/
http://www.tablice.net.pl/
http://szkoleniasmart.pl/
http://www.facebook.com/TSwMK
https://delicious.com/tswmk

