Ustawienia wyglądu bloga
Każdy bloger może sam zdecydować o tym, jak będzie wyglądał jego blog. Dlatego warto
poznać sposoby jak i gdzie zmieniać ustawienia swojego bloga, jak dodawać widżety, które z
nich do czego służą i w czym są pomocne.

Motywy, czyli skórki…
W panelu administracyjnym bloga (widocznego po zalogowaniu) po lewej stronie znajduje
się zakładka Wygląd, a w niej kolejno: Motywy i Widżety.

1. Wybór motywu, czyli skórki dla bloga.
W

menu

Wygląd

klikasz

na

słowo Motywy i

przechodzisz

do

części Zarządzaj

motywami. Zwróć uwagę na: Używany motyw, czyli skórka, którą twój blog ma ustawioną w
tej chwili oraz Dostępne motywy, czyli inne skórki, które możesz wybrać dla swojego bloga.
Każda skórka pozwala na troszkę inne ustawienia.
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Jeśli chcesz zmienić skórkę bloga na inną wystarczy kliknąć:
1) przycisk Włącz – wtedy skórka zostanie od razu zmieniona;
2) przycisk Podgląd – wtedy zobaczysz jak blog będzie prezentował się w nowej skórce. Jeśli
zdecydujesz się na ten motyw, wystarczy kliknąć Włącz w prawym górnym rogu podglądu.
Jeśli uznasz, że skórka nie podoba Ci się i nie chcesz jej aktywować, wystarczy kliknąć X, w
lewym górnym rogu podglądu.
Po aktywowaniu wybranej przez Ciebie skórki możesz zobaczyć jak prezentuje się blog w
nowej szacie graficznej –> wystarczy kliknąć przycisk Przejdź do witryny.

Widżety
Wygląd bloga to także Widżety. Gdzie je ustawiać? Oczywiście znowu z panelu
administracyjnego bloga (po zalogowaniu). W lewym menu, w części Wygląd –> Widżety.
Które z nich wybrać? To zależy od Ciebie – samodzielnie zdecydujesz, które będą Ci
potrzebne.
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Najpopularniejsze z nich to:
Meta – wyświetla na stronie głównej bloga m.in. link do logowania
Archiwa – informują o twoich wcześniejszych wpisach (np. ich liczbie) z podziałem na
miesiące.
Chmura tagów – wyświetla zbiór słów kluczowych wykorzystywanych na twoim blogu.
Najpopularniejsze tagi wyróżnione są większą czcionką.
Kategorie – wyświetla kategorie twojego bloga wraz z liczbą wpisów w każdej z nich.
Linki – wyświetla linki zgrupowane w kategoriach.
Najświeższe komentarze – wyświetla komentarze do wszystkich twoich wpisów.
Strony – wyświetla linki do stron bloga.
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