Rejestracja konta Google oraz dołączanie do klasy Google
Classroom.

Jeżeli posiadacie Państwo konto Google (adres Gmail) to proszę
przejść do punktu 8. Bardzo prosimy jednak o logowanie się takim
kontem, które wskazuje na danego ucznia (np. nazwiskiem). Jeżeli
aktualnie posiadacie Państwo konto Google o innej nazwie, prosimy
o założenie nowego konta.

1. Wchodzimy na stronę www.gmail.com i klikamy na przycisk Utwórz konto

2. Wpisujemy wszystkie dane do pól. Zapamiętujemy wpisane hasło!

3. Wypełniamy dane i klikamy Dalej. Ważne: w miarę możliwości proszę o podanie
pomocniczego adresu email – dzięki temu, jeżeli zapomnimy nasze hasło, łatwo je
odzyskamy.

4. Klikamy na niebieską strzałkę aż wyświetli nam się pola do zaznaczenia takie jak na
zdjęciu poniżej i klikamy Utwórz konto

5. Jeżeli się zgadzamy, klikamy Potwierdź

6. Trwa tworzenie konta. Klikamy dalej, zgadzamy się na widok domyślny i pojawia nam
się taki ekran

7. W ten sposób założyliśmy konto i możemy swobodnie korzystać z aplikacji Google. Dla
uczestnictwa w zajęciach, interesować nas będą trzy aplikacje: Gmail (poczta), Google
Classroom (klasa), Google kalendarz. Przenosić się na dane aplikacje, możemy klikając na 9
kropek u góry:

8. Kliknijmy w takim razie w to i wybierzmy z listy Classroom. Lub przejdźmy przez link:
www.classroom.google.com i wyświetli nam się ekran, w którym wybierzemy konto i klikamy
dalej:

9. Teraz, aby dołączyć do naszej klasy, klikamy na znak + u góry po prawej stronie:

10. I klikamy Dołącz do zajęć:

11. Uwaga, dla każdej klasy ten kod jest inny. Podajemy tutaj kod przesłany przez naszego
nauczyciela. Klikamy Dołącz.
12. W ten sposób dołączyliśmy do naszej klasy
Uwaga: Prosimy o regularne obserwowanie
maila, gogle classroom oraz kalendarza. Nauczyciele będą organizowali zajęcia online.
Prosimy wszystkich w takim razie, żeby codziennie sprawdzać platformę i zadania domowe.

13. Jeżeli dołączycie Państwo do klasy – pojawią się tam wszelkie informacje na tablicy na dniach,
jak korzystać z platformy. Chociaż zachęcamy do obejrzenia filmików na Youtube – Google
Classroom dla uczniów.

Potrzebne linki:

www.gmail.com – Poczta gmail
www.classroom.google.com – Klasa online
www.calendar.google.com – Kalendarz gogle

