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Jak zamieścić relację? 

 

1. Aby dodać relację, trzeba być zalogowanym użytkownikiem naszej strony 

internetowej. Nie posiadasz konta? Zarejestruj się. Następnie zaloguj się. 

 

2. Dodaj Wpis w dziale Społeczność na naszej stronie internetowej. Wybierz typ:  

 

 Wpis – jeśli chcesz zamieścić relację tekstową lub fotograficzną, 

 lub Film – jeśli chcesz dodać relacją filmową.  

 

W przypadku relacji fotograficznej:  

W jednym Wpisie możesz zamieścić maksymalnie 10 zdjęć (dopuszczalne formaty pliku to: 

.jpg, .png, .gif.). Maksymalny rozmiar zdjęć to 2 MB. Jeśli zdjęcia będą zbyt ciężkie – 

będziesz musiał/musiała je zmniejszyć przed zamieszczeniem.  

Pamiętaj, że jeżeli zamieszczasz zdjęcia/film przedstawiające dzieci, musisz mieć na to 

zgodę ich rodziców. 

 

Wybrane relacje (linki do nich) będziemy publikować również na stronie  

www.facebook.com/blizejprzedszkola.  

 

3. Co? Gdzie? Kiedy? Jak? Czy dobrze się bawiliście? :) – w relacji nie zapomnij 

napisać, jaki projekt/zajęcia zrealizowaliście, w jakim przedszkolu/grupie, kiedy 

zajęcia się odbyły, jak przebiegały – w jaki sposób je 

przeprowadziłeś/przeprowadziłaś, czy korzystałeś/korzystałaś z naszych pomysłów  

i materiałów pomocniczych, czy może wykorzystałeś/wykorzystałaś własne pomysły? 

Będzie nam bardzo miło, jeśli podzielisz się również odczuciami Twoimi  

i przedszkolaków, jakie towarzyszyły Wam podczas zajęć :) 

 

http://blizejprzedszkola.pl/nowe_konto
https://blizejprzedszkola.pl/spolecznosc?dodaj
http://www.facebook.com/blizejprzedszkola
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4. Zaznacz, którego projektu dotyczy zamieszczana przez Ciebie relacja:  

  

 

 

5. Po dodaniu wpisu, staje się on od razu widoczny na stronie blizejprzedszkola.pl. 

Komunikat, który pojawi się na naszej stronie po prawidłowym dodaniu wpisu: 

 

 

 

Nasz moderator sprawdzi poprawność wpisu i jeśli będzie miał jakieś sugestie, 

poinformuje Cię o tym. Zawsze również możesz napisać wiadomość do naszego 

moderatora, e-mail: moderator@blizejprzedszkola.pl  

 

6. Dostęp do linku do relacji uzyskasz natychmiast po dodaniu wpisu. Wszystkie 

opublikowane przez Ciebie wpisy znajdziesz na swoim koncie na blizejprzedszkola.pl: 

 

 Zaloguj się na swoim koncie na blizejprzedszkola.pl, 

mailto:moderator@blizejprzedszkola.pl
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 W prawym górnym rogu strony kliknij na swoje imię i nazwisko (nazwę 

użytkownika),  

 Wybierz z listy kategorię: „Opublikowane wpisy”, 

 Kliknij przy tytule Twojej relacji: „zobacz więcej”,  

 Skopiuj link do relacji – będzie potrzebny w liczniku dotyczącym danego 

projektu. 

 


