
PROSZĘ O UZUPEŁNIENIE ZALEGŁYCH TEMATÓW!!! 
TERMINOWOŚĆ WYKONANIA PRAC TEŻ BĘDZIE BRANA 

POD UWAGĘ!!! 

Klasa 8 28.04.2020
 

TEMAT: Ze smartfonem na piechotę. 

Podczas tej lekcji uczniowie dowiadują się, w jaki sposób można wykorzystać technologię 
telekomunikacyjną do realizacji pasji turystycznych.  
Po lekcji uczniowie powinni umieć: 
• dokumentować piesze wycieczki w atrakcyjnej formie; 
• posługiwać się urządzeniem mobilnym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, w tym 
wyszukiwać i instalować aplikacje zewnętrzne. 
 
Zapoznaj sie z filmem: https://www.youtube.com/watch?v=WcGVAEtcUsE 
 
ĆWICZENIE 1 
Sprawdź, jakie inne aplikacje przeznaczone dla pieszych turystów są dostępne w internecie i 
jakie możliwości oferują. Sporządź tabelę porównawczą dotyczącą trzech wybranych 
aplikacji. ZAPISZ PLIK. Zadanie to poszerza wiedzę uczniów na temat aplikacji dla 
amatorów turystyki i sportu, ćwiczy umiejętność dokonywania analizy oraz posługiwania się 
edytorem tekstu. 
 

W tym tygodniu nie wysyłamy potwierdzeń:) 

Osoby, które mają zaległości z poprzednich 2 tygodni wysyłają  

potwierdzenie wykonania zaległych prac!!! 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WcGVAEtcUsE


 

 

Klasa 8 05.05.2020  

TEMAT: UCZ SIĘ I ROZWIJAJ ZAINTERESOWANIA W 
SIECI 

Podczas tej lekcji uczniowie poznają wiele możliwości rozwijania umiejętności, wiedzy i 
zainteresowań oraz udziału 
w przedsięwzięciach naukowych. 
Po lekcji uczniowie powinni umieć: 
• wybierać strony do nauki i rozwijania swoich zainteresowań w sieci; 
• opisać i korzystać z serwisów zooniverse.org, ted.com oraz ed.ted.com; 
• opisać, czym jest Godzina Kodowania. 
 
 
Wejdż na stronę: https://hourofcode.com/pl/learn. 
Wybierz i zrealizuj jeden kurs odpowiedni dla Twojej grupy wiekowej - klasa 6+. Po 
ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat. W trakcie pracy rób zdjęcia lub Print Screen 
https://www.youtube.com/watch?v=MyclMGlHvOw (na niektórych klawiaturach trzeba nacisnąć dwa 
klawisze Fn+PrtScr),  zapisz zdjęcia. 
 
 
 
 

Proszę przesłać efekt swojej pracy z dwóch tematów lekcji jednocześnie na adres e-mail: 
wisniowa.sala65@gmail.com do 6 maja 2020 podając w temacie swoje imię i nazwisko 

oraz klasę.  

Praca może być oceniana. 

 

  

WIĘCEJ INFORMACJI DLA UCZNIÓW BĘDZIE  STOPNIOWO UDOSTĘPNIANE 
NA DYSKU POD LINKIEM (PROSZĘ GO SKOPIOWAĆ I WKLEIĆ DO 
PRZEGLĄDARKI): 

https://drive.google.com/open?id=1XmTdiCUKuNNA8RrCrYjfFVvWgJwT2DjQ 

W razie problemów proszę o kontakt e-mail: wisniowa.sala65@gmail.com 

  

https://hourofcode.com/pl/learn
https://www.youtube.com/watch?v=MyclMGlHvOw
https://drive.google.com/open?id=1XmTdiCUKuNNA8RrCrYjfFVvWgJwT2DjQ


 


