Zajęcia rozwijające uzdolnienia w zakresie TIK rok szkolny 2020/2021

Zajęcia rozwijające uzdolnienia w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnych prowadzone są przez panią Ewelinę Pacek. Bierze w nich udział
łącznie 8 uczniów z klas II i III. Prowadzone są w poniedziałki od godziny 12:45 do
13:30.
Cel główny:
Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań w zakresie korzystania z technologii
informacyjno - komunikacyjnych u uczniów z klas II-III.
Cele szczegółowe: Uczniowie:
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

znają najważniejsze źródła informacji, potrafią dopasować do zadanego
pytania źródło informacji, z którego mogą uzyskać odpowiedź,
wiedzą, że każdy ma równe prawo do dostępu do informacji,
mają świadomość, dlaczego i w jaki sposób oszczędzać energię elektryczną
podczas korzystania z urządzeń TIK,
znają podstawowe zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętów
multimedialnych,
potrafią wyszukać potrzebne informacje w Internecie oraz mają
świadomość,
że nie zawsze są one prawdziwe,
umieją wymienić kilka zasad bezpiecznego korzystania z sieci oraz je
uzasadnić,
znają kilka bezpiecznych stron internetowych dla dzieci, które pomagają
uczyć się szybciej i efektywniej oraz potrafią z nich korzystać,
potrafią obsługiwać tablet z podstawowym zakresie: nagrywanie i
odtwarzanie dźwięku, wykonywanie zdjęć, używanie programu do
skanowania, nagrywanie filmików,
programują ruch postaci na ekranie tabletu za pomocą ułożenia
odpowiednich klocków,
programują ruch robota w podstawowym zakresie (przód, tył, prawo, lewo
z ustawieniem odległości i szybkości) rozpoznając angielskie zwroty,
potrafią tworzyć folder i zapisać plik na USB,
poznają obsługę drukarki i rzutnika multimedialnego,
obsługują w podstawowym zakresie program Word i Paint,
tworzą prostą prezentację multimedialną w programie PowerPoint, •
uczą się logicznego myślenia, rozwiązywania
sytuacji
problemowych,

•

zgodnie współpracują w grupie.

07.09.2020r.
Podczas pierwszych zajęć nowym roku szkolnym uczniowie zostali zapoznani z
programem zajęć. Nasz temat zajęć brzmiał: "Internet źródłem informacji".
Uczniowie uczyli się wyszukiwać informacje w Internecie na dwa różne sposoby.
Pierwszy z nich to poprzez wpisanie znanego adresu strony www, a drugi poprzez
wpisywanie haseł do wyszukiwarki Google. Uczniowie wyszukiwanie informacje
na temat historii naszej szkoły, na temat podanych lektur oraz zwierząt.
Wyszukane informacje weryfikowali na kilku stronach. Podczas zajęć
przypomnieliśmy sobie również o prawie równego dostępu do informacji dla
wszystkich ludzi.

14.09.2020r.
"Korzystam z głową" - podczas zajęć w tym dniu uczniowie poznawali zasady
bezpiecznego korzystania z komputera, w tym konieczność oszczędzania energii
elektrycznej oraz zasady korzystania z Internetu. Po wstępnej pogadance na
temat zagrożeń dzieci wypełniły kartę pracy na temat niebezpieczeństw
płynących z niewłaściwego korzystania z komputera i Internetu. Następnie
obejrzeli krótkie filmy edukacyjne z serii "Sieciaki" oraz "Owce w sieci", które
ukazywały podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z technologii.

28.09.2020r.
W czasie dzisiejszych zajęć uczniowie poznawali narzędzia TIK , które pomagają
uczyć się szybciej i efektywniej. Były to strony PisuPisu.pl. i Matzoo.pl. Na
pierwszej platformie dzieci ćwiczyły umiejętności w zakresie edukacji
polonistycznej w formie krzyżówek, wykreślanek, itp. Na drugiej ze stron dzieci
doskonaliły umiejętności w zakresie edukacji matematycznej rozwiązując zadania
w formie gier i quizów. Dzięki tym zajęciom uczniowie dowiedzieli się, w jaki
sposób można uczyć się przyjemnie i efektywnie.

05.10.2020r.
Podczas zajęć dzieci poznały kolejne narzędzie TIK, które pomaga uczyć się
szybciej i efektywniej. Była to strona LearningApps.org. Po zapoznaniu ze
sposobem jej obsługi, dzieci wybierały zadania z różnych kategorii w zakresie
edukacji wczesnoszkolnej. Dzięki temu poznały kolejną stronę, na które mogą
rozwijać swoją wiedzę i doskonalić swoje umiejętności.
12.10.2020r.
Dzisiaj zajmowaliśmy się tematem równych praw. Uczniowie rozpoczęli zajęcia
od rozwiązania krzyżówki, której hasłem było: równouprawnienie dziewcząt i
chłopców. Po krótkiej pogadance na temat równych praw wszystkich dzieci
uczniowie rozwiązywali quizy dotyczące tego tematu na stronie
LearningApps.org. Mieli okazję również zagrać w grę Milionerzy, która poruszała
temat Janusza Korczaka, jako obrońcy praw dzieci.

19.10.2020r.
Dzisiejsze zajęcia miały temat "Dźwięki wokół nas". Uczniowie zastanawiali się,
jakie dźwięki nas otaczają w szkole, w domu, na drodze. Rozwiązywali również
zagadki dźwiękowe. Następnie dzieci miały za zadanie nagrać kilka dźwięków z
sali lekcyjnej za pomocą tabletu. Uczniowie mieli mnóstwo pomysłów na
nagranie, np. stukot klawiatury, pisanie ołówkiem, zamykanie drzwi,
przekręcanie klucza, itp. Następnie dzieci prezentowały swoje dźwięki
pozostałym uczniom. Wszyscy sprawnie obsługiwali tablet podczas nagrywania
dźwięków.

26.10.2020r., 02.11.2020r.

Podczas zajęć w tych dniach uczniowie poznawali zasady prawidłowego
wykonywania zdjęć. Na początku obejrzeli kilkanaście zdjęć i omówili ich mocne
i słabe strony. Wykonywali zdjęcia, które przedstawiały jesień. Na zakończenie
zajęć dzieci przeanalizowały zdjęcia według poznanych zasad, odrzuciły te
nieudane, a prawidłowo wykonane zaprezentowały całej grupie.

Od 9 listopada do 21 grudnia nasze zajęcia projektowe odbywały się w formie
zdalnej.

W listopadzie odbyły się cztery zajęcia projektowe online. Uczniowie doskonalili
swoje

umiejętności

kodowania

mozaiki

z

wykorzystaniem

strony

www.digipuzzle.net. Rozwijali swoją spostrzegawczość wzrokową i umiejętność
dokładnego posługiwania się myszką podczas przenoszenia elementów układając
"Tangram oline". Doskonalili logiczne myślenie i szybkie podejmowanie decyzji
grając w gry "Tetris online". Budowali online modele przestrzenne "3D Models
online" z wykorzystaniem strony www.digipuzzle.net.

Kodowanie mozaiki

Tangram online

Tetris online

3D Models online
W grudniu odbyły się trzy zajęcia projektowe w formie online. Podczas zajęć
uczniowie doskonalili swoje umiejętności kodowania i programowania

z

wykorzystaniem strony studio.code.org. Uczyli się tworzyć sekwencje ruchów
oraz skracać kod poprzez tworzenie pętli.

Tworzenie sekwencji ruchów

Tworzenie pętli

W styczniu wróciliśmy do zajęć projektowych w szkole. Podczas pierwszych zajęć
w styczniu realizowaliśmy temat "Fotografujemy zimę". Po przypomnieniu sobie,
jakie są zasady tworzenia prawidłowych zdjęć dzieci wykonywały zdjęcia zimy z
wykorzystaniem tabletów, które są naszymi pomocami dydaktycznymi
przekazanymi w projekcie. Następnie uczniowie uczyli się edytować zdjęcia.
Efektami chętnie dzielili się między sobą. Podczas drugich zajęć w styczniu
uczniowie ćwiczyli skanowanie kodów QR poprzez użycie czytników kodów w
tablecie. Skanując kody dzieci rozwiązywały zadania, które były do nich
przypisane. Uczniowie bardzo chętnie poznają nowe funkcje w pracy z tabletami.

W lutym dotarły do nas roboty Photon. Mogliśmy więc rozpocząć poznawanie aplikacji „
Photon robot”. Uczyliśmy się sterowania robotem i przez kilka tygodni poznawaliśmy fabularną
aplikację składająca się z 10 rozdziałów zapewniających dzieciom wspaniałą i rozwijającą
zabawę.
W każdym rozdziale dzieci brały udział w kolejnych perypetiach Photona, zmierzyły się z
wyzwaniami związanymi z podstawami programowania, odkrywały możliwości robota, a w
efekcie zdobyły nowe umiejętności.

Galeria z zajęć

