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Projekt 1
Wspomnienia z wakacji

Cel:
• Utworzysz folder ze zdjęciami o nazwie Wakacje
• Wykonasz przynajmniej jeden film ze zdjęć zamieszczonych w folderze
Co jest potrzebne:
• Komputer z dostępem do internetu lub smartfon (tablet)
• Zdjęcia z wakacji (mogą być wyszukane w sieci)
• Aktywne konto Google (adres e-mail)

Jak zacząć?
•
•

Utwórz na pulpicie w komputerze folder o nazwie Wakacje
Umieść w nim zdjęcia i krótkie filmiki z wakacji
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Jeśli nie masz swoich zdjęć,
możesz je wyszukać w internecie.
Pamiętaj o prawach autorskich!

Aby pobrać zdjęcia np. z Hiszpanii,
skorzystaj z wyszukiwarki Google
i opcji Grafika.
Wpisz hasło Hiszpania w okienku
jak na rysunku obok. Wciśnij klawisz
ENTER i wybierz opcję Grafika. Uważnie przyjrzyj się opcjom, które pojawiły
się na ekranie.
Hasło Hiszpania możesz ograniczyć
do kategorii wakacje, plaża lub innej wybór należy do Ciebie.

W kolejnym kroku wybierz zakładkę
Narzędzia, a następnie Prawa do
użytkowania. Zastanów się, z którego
prawa do użytkowania możesz skorzystać i wybierz właściwą opcję. Zdjęcia
oznaczone do ponownego wykorzystania w celach niekomercyjnych możesz
pobrać na swój komputer i wykorzystać
do tworzenia filmu z wakacji.

Jak zapisać znalezione zdjęcie w folderze Wakacje?
Kliknij w wybrane zdjęcie aby je otworzyć, następnie użyj
prawego przycisku myszy i wybierz opcję Zapisz grafikę jako. Gdy pojawi się okno zapisywania, nadaj tytuł
fotografii i określ miejsce, w którym ma zostać zapisana. Ustaliliśmy, że będzie to folder o nazwie Wakacje
utworzony na pulpicie twojego komputera.
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Innym sposobem wyszukiwania i pobierania fotografii z internetu
jest wykorzystanie portali, które oferują grafikę i zdjęcia na licencji
Creative Commons Zero (CC0)*.
Oto kilka z nich:

FOTER

FLICKR

PIXABAY

UNSPLASH

PEXELS

Pobierając zdjęcia możesz
określić ich rozmiar. Po prawej
- widok pobierania ze strony

PIXABAY

Każda z podanych stron
jest inna. Większość jest
opisana w języku angielskim, jednak to nie powinno
być dla Ciebie przeszkodą.
Część stron wymaga wybrania odpowiedniej licencji w trakcie wyszukiwania,
np.

FLICKR

Poćwicz wyszukiwanie i pobieranie zdjęć
na licencji CC0 z wybranych serwisów.
Zapisz je w folderze Wakacje.

*
Licencja Creative Commons Zero (CC0) oznacza, że możesz bezpłatnie
wykorzystać znalezioną fotografię lub grafikę i nie musisz podawać jej
autora ani źródła pochodzenia.
Więcej o licencjach Creative Commons znajdziesz na stronie
www.creativecommons.pl
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Gdy w Twoim folderze o nazwie Wakacje znajdzie się
przynajmniej 10 zdjęć, przejdź do kolejnego kroku,
czyli do tworzenia filmu.
Możesz wybrać tylko jedną z poniższych opcji lub wypróbować wszystkie.
OPCJA 1
Film w aplikacji Magisto
www.magisto.com
Magisto to prosta w obsłudze aplikacja do tworzenia filmów. Wystarczy wskazać zdjęcia lub filmiki z Twojego folderu na komputerze, wybrać do nich styl filmu, podkład muzyczny i gotowe.
Magisto automatycznie utworzy film z wybranych zdjęć.
Darmowa wersja aplikacji pozwala na zrobienie filmu o długości do 1,5 minuty. Możesz wykorzystać
maksymalnie 10 zdjęć lub filmików wideo.

Krok po kroku

1. Przejdź do aplikacji Magisto i kliknij w zielony
przycisk Get started

2. Zarejestruj się w aplikacji wykorzystując do
tego swoje konto Google. Wpisz adres e-mail
i hasło do konta Google.

3. Gdy pojawi się strona z cennikiem
różnych wersji aplikacji Magisto, kliknij
w ikonkę programu, która przeniesie Cię
do kreatora filmów.
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4. Wybierz Make a video, a następnie Create
a video.
5. Kolejnym krokiem jest dodanie zdjęć z wcześniej utworzonego folderu Wakacje. Kliknij
w znak plusa, następnie w nowo otwartym
oknie wskaż folder Wakacje, otwórz go i wybierz zdjęcia do filmu. Trzymając wciśnięty klawisz CTRL możesz wybrać jednocześnie kilka
zdjęć.
6. Gdy wybrane fotografie zostaną załadowane,
okrągły przycisk NEXT na granatowym panelu
zmieni kolor na zielony. Klikając w niego przejdziesz do wyboru stylu Twojego filmu. Na niektórych szablonach jest napis Premium, Business
lub Professional, są to szablony płatne, wybieraj więc spośród tych bez żadnych oznaczeń.
7. W kolejnym kroku, po kliknięciu w przycisk
NEXT, wybierz muzykę do filmu. Tym razem
okrągły, zielony przycisk zmieni nazwę na FINISH.
8. Każdy film powinien mieć tytuł, Twój również. Wpisz tytuł w wyznaczonym miejscu
i kliknij w zielony przycisk Create previev.
9. Teraz potrzebujesz odrobiny cierpliwości,
Twój film jest w trakcie tworzenia. Gdy będzie
gotowy, uruchomi się automatycznie.
Przyjemnego oglądania!

10. Pozostał jeszcze jeden, ostatni krok - zapisanie Twojego dzieła i udostępnienie go innym
widzom. W tym celu ponownie kliknij w zielony
przycisk, tym razem z napisem Share & embed
i wybierz sposób udostępnienia swojego filmu.
Pamiętaj o tym, że to Ty decydujesz co i komu
udostępniasz. Zanim wykonasz krok 10, dobrze
go przemyśl. Film pozostanie na Twoim koncie
i będziesz mógł do niego wrócić po każdym zalogowaniu do Magisto.
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INNE OPCJE
Istnieje wiele aplikacji do tworzenia i edycji filmów. Możesz wypróbować kilka z nich i przekonać się,
z którą aplikacją pracuje Ci się najlepiej i która z nich posiada funkcje, które najbardziej odpowiadają potrzebom Twoich projektów filmowych.
Oto kilka przykładów takich aplikacji:
Quik
• Aplikacja podobna do Magisto
• Najlepiej wykorzystywać ją na smartfonach (iOS, Android)
• Do jej obsługi na komputerze należy pobrać program
Zdjęcia Google
• Aplikacja podobna do Magisto
• Najlepiej wykorzystywać ją na smartfonach (iOS, Android)
• Oprócz filmów ze zdjęć można tworzyć animacje, albumy, kolaże
Kizoa
• Aplikacja w języku polskim obsługiwana w przeglądarce internetowej
• Bardziej zaawansowane narzędzie niż Magisto
• Pozwala m.in. na dodawanie napisów, edycję poszczególnych scen i układów
całego filmu
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Projekt 2
Nasza klasa w chmurze

Cel:
• Poznasz zasady pracy z Dyskiem Google
• Utworzysz we współpracy z kolegami prezentację w chmurze Google
Co jest potrzebne:
• Komputer z dostępem do internetu lub smartfon (tablet)
• Aktywne konto Google (adres e-mail)

Jak zacząć?
• Uruchom przeglądarkę, otwórz stronę www.google.pl
i zaloguj się na swoje konto Google.
• Po zalogowaniu, w prawym górnym rogu pojawią się
Twoje inicjały lub awatar, ikona powiadomień oraz ikona
aplikacji Google, w którą należy kliknąć.
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Teraz w łatwy sposób możesz przejść do wybranej
aplikacji. Wybierz ikonę Dysk, która przeniesie Cię do
Twojego miejsca w chmurze cyfrowej. Tam możesz
przechowywać swoje pliki. Dysk Google jest zintegrowany między innymi z edytorem tekstu, arkuszem
kalkulacyjnym i aplikacją do tworzenia prezentacji.

Jak utworzyć wspólną prezentację
multimedialną?

Krok po kroku
1. Wybierz przycisk Nowy po lewej stronie
okna, następnie z rozwijanej listy wybierz
Prezentacje Google (pusta prezentacja).
2. Na ekranie pojawi się okno, w którym
możesz zacząć tworzyć swoją prezentację.
Zacznij od wpisania tytułu, wybrania motywu prezentacji i dodania kilku czystych
slajdów. Slajdy możesz dodać na dwa sposoby:
• Kliknij w przycisk ze znakiem plus (+).
W ten sposób wstawisz tylko jeden rodzaj slajdów.
• Kliknij w strzałkę obok przycisku ze
znakiem (+) i wybierz rodzaj slajdu.

3. Teraz wystarczy podążać za wskazówkami zapisanymi na czystych slajdach.
Wypełnij dowolną treścią kilka slajdów. Sprawdź, co kryje się pod każdym przyciskiem w menu. Spróbuj wstawić grafikę, film, tabelę i kilka kształtów.
Nie bój się eksperymentować. Wprowadzone zmiany możesz cofnąć korzystając ze strzałek obok
przycisku (+). Nieudany lub niepotrzebny slajd możesz całkowicie usunąć klikając na nim prawym
przyciskiem myszy. Możesz zmieniać kolejność slajdów przeciągając je myszką na właściwe miejsce.
Prezentacja zapisuje się automatycznie, nie szukaj przycisku Zapisz.
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Gdzie szukać
utworzonej prezentacji?
4. Wróć do początku lekcji i przypomnij sobie jak wejść na Dysk
Google. Po zalogowaniu, zobaczysz swoje pliki w głównym oknie dysku. Możesz wrócić do swojej prezentacji w domu, logując się z prywatnego komputera, z tabletu lub ze smartfona pod warunkiem, że
masz na urządzeniach mobilnych właściwie skonfigurowaną aplikację
Dysk (posługujesz się tym samym kontem Google, co podczas zajęć).
Jak udostępnić prezentację
nauczycielowi lub innemu uczniowi?
5. Jeśli jeszcze nie jesteś zalogowany, to zaloguj się na konto Google, przejdź do dysku i znajdź prezentację, którą chcesz udostępnić.
Swoją prezentację (lub inny plik) możesz udostępnić na dwa sposoby:
• Kliknij w plik prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Udostępnij
• Otwórz plik i wybierz niebieski przycisk z napisem Udostępnij
W obu przypadkach pojawi się takie samo okno udostępniania.
6. Wpisz adresy e-mail osób, którym chcesz udostępnić prezentację (lub
inny plik, folder). Następnie z rozwijanego menu oznaczonego symbolem
ołówka wybierz opcję określającą, co
z Twoim plikiem mogą robić inni użytkownicy (zakres dostępu).
7. Gdy ustalisz już osoby i opcje udostępniania, kliknij w przycisk gotowe, który
spowoduje zamknięcie okna.
Zakres dostępu:
Może edytować - oznacza, że wskazana osoba może dowolnie zmieniać treść dokumentu.
Może komentować - ta wersja jest bezpieczniejsza, bo inny użytkownik nie ma możliwości wprowadzania
zmian w Twoim pliku, może jedynie dodać komentarz w osobnym okienku.
Może wyświetlać - ta opcja pozwala tylko na wyświetlanie i przeglądanie zawartości dokumentu.

8. Innym sposobem udostępniania jest
skopiowanie i przesłanie drugiej osobie linku do prezentacji. Kliknij w miejscu uzyskaj link do udostępnienia, w kolejnym
kroku ustal, co z Twoim plikiem może zrobić osoba mająca link (zakres dostępu),
skopiuj link i zamknij to okno klikając
przycisk Gotowe.
Skopiowany link jest teraz przechowywany w schowku. Możesz go wkleić i wysłać
w zwykłym e-mailu lub przy pomocy komunikatora (np. Messengera).
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Jak wykorzystać udostępnianie
do pracy grupowej?

10. Przejdź ponownie do swojego Dysku Google i tym razem wybierz zakładkę
Udostępnione dla mnie.
W tym miejscu znajdziesz wszystkie pliki,
które ktoś udostępnił Tobie. Odszukaj plik
pt. Nasza klasa w chmurze - to czysta
prezentacja przygotowana przez nauczyciela. Twoim zadaniem będzie wypełnienie
treścią slajdu o numerze, który wylosowałeś. Podczas pracy nad swoim slajdem,
będziesz widział jak powstają slajdy koleżanek i kolegów. Podczas pracy możesz
komunikować się z innymi użytkownikami
poprzez okienko czatu.

•
•

Pamiętaj, aby w przestrzeni publicznej zamieszczać tylko te informacje
o sobie, które są bezpieczne
Szanuj pracę innych

- 10 -

Projekt 3
QR-kody i podchody

Cel:
• Weźmiesz udział w zajęciach terenowych z wykorzystaniem kodów QR
• Utworzysz własną grę wykorzystując kody QR
Co jest potrzebne:
• Smartfon lub tablet z zainstalowanym czytnikiem kodów QR oraz wybranymi
aplikacjami do rozpoznawania roślin (jeden na kilka osób)
• Komputer z dostępem do internetu
• Aktywne konto Google (adres e-mail)
• Notes i coś do pisania
(do zabrania w teren)

Jak zacząć?
Przygotuj wraz z koleżankami/kolegami z grupy smartfon
lub tablet do zabawy terenowej. Będą Wam potrzebne:
• Czytnik kodów QR - znajdziesz go w sklepie Play
lub w App Store (zależy od urządzenia jakie posiadasz)
• Aplikacja do rozpoznawania roślin, liści, kwiatów itp.
Nauczyciel podpowie Wam, którą aplikację pobrać. Oto
przykłady aplikacji na urządzenie z systemem Android:
• Atlas chwastów
• Plant Identification
• Plant Snap - identyfikowanie roślin, kwiatów, drzew
• Atlas roślin polskich
• Zabierzcie ze sobą notesy i coś do pisania, przydadzą się podczas rozwiązywania różnych zadań i robienia
notatek.
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Kod QR (z ang. Quick Response) jest to kwadratowy
odpowiednik kodu kreskowego. Ma od niego zdecydowanie więcej zastosowań. Używany jest głównie
do zapisywania linków do stron internetowych, wizytówek itp. Można też w nim zapisać dowolny tekst
i to właśnie w takiej formie posłuży nam na zajęciach.

Jak zrobić kod QR?

Krok po kroku
1. Kod QR możesz wygenerować samodzielnie za pomocą odpowiedniej strony
internetowej (tzw. generatora kodów
QR - możesz łatwo znaleźć taką stronę
wpisując w wyszukiwarkę Google „generator QR). Jedną z takich stron jest
https://www.qr-online.pl

2. Na stronie https://www.qr-online.pl wybierasz
odpowiednią zakładkę w zależności od tego, co chcesz
zakodować (adres www, dowolny tekst, adres e-mail
itd.) W naszym przypadku wybierz zakładkę Dowolny
tekst, a następnie w okienku Treść wpisz lub wklej
skopiowaną treść zadania. Możesz wybrać rozmiar kodu
i jego jakość (korekcja). Gdy wprowadzisz wszystkie
dane, kliknij przycisk Generuj kod QR.

3. Po wygenerowaniu możesz pobrać swój kod w dowolnym formacie.
Jeżeli chcesz kod QR zamieścić na stronie internetowej lub blogu, najlepiej użyć mniejszych rozmiarów
od 3 do 5. Jeżeli kod ma służyć do druku wybierz
rozmiar największy - 10.
Format pliku nie ma użego znaczenia. Na potrzeby
graficzne najlepszy jest format PNG. Ma on możliwość bezstratnego skalowania w programach graficznych (w tym powiększania).
Jeżeli potrzebujesz wydrukować wiele tych samych kodów (np. na papierze samoprzylepnym) możesz skorzystać z pliku w formacie PDF,w którym zamieszczono
12 takich samych kodów.
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4. Zakoduj dowolną wiadomość (zagadkę, zadanie),
pobierz kod QR jako plik PDF, umieść plik na dysku
Google i udostępnij kolegom.
Sprawdź czy koledzy udostępnili jakieś kody Tobie.
Odczytaj zaszyfrowane wiadomości.

Jak odczytać kod QR?
5. Do odczytywania kodów QR służą aplikacje (tzw. czytniki/skanery kodów QR), instalowane w telefonach komórkowych, tabletach
lub komputerach.
Odszukasz je i pobierzesz w sklepach z aplikacjami
(np. Google Play, App Store). Wiele z nich jest bezpłatnych.
6. Kody zapisane na dysku komputera czy laptopa
możesz odczytać w przeglądarce. Nie musisz używać
do tego skanera z smartfonie lub tablecie.
Wejdź na https://www.qr-online.pl/czytaj.html
i wczytaj plik z kodem QR, który dostałeś od kolegi/
koleżanki.

Posiadasz już wszystkie umiejętności,
aby przygotować własną grę
opartą o QR-kody
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Do planowania gier terenowych, wycieczek,
wyjazdów rodzinnych warto wykorzystać kolejne
narzędzie Google jakim są Mapy.

Jak obejrzeć z bliska wybrane miejsca przy pomocy opcji Street View?

Krok po kroku

1. Wpisz nazwę ulicy lub miejsca oraz miejscowość,
w jakiej to miejsce się znajduje np. Wieża Eiffla i przenieś się w wirtualną podróż. W prawym dolnym rogu
mapy znajdziesz żółtego ludzika, dzięki któremu
możesz obejrzeć wybrane miejsce i okolicę w Street
View.

2. U dołu mapy, po lewej stronie, masz
możliwość przełączenia widoku okolicy
do trybu Satelity. W tym trybie możesz
również użyć opcji Street View. Dodatkowo masz możliwość obracania mapy,
przełączania między trybami 2D i 3D.
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Jak utworzyć własną mapę
w Mapach Google?

Krok po kroku

1. Jeśli chcesz utworzyć własną mapę w Mapach Google, kliknij menu w lewym górnym
rogu, następnie wybierz Twoje miejsca
i zakładkę Mapy, a potem u dołu ekranu wybierz Utwórz Mapę.
2. Teraz możesz dodać miejsca do swojej mapy,
zapisać trasę, a także rysować linie i kształty.
3. Dokładny opis, jak to zrobić znajdziesz
w pomocy Google.
Użyj linku lub kodu QR:

https://support.google.com/mymaps
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Geocaching - jak bawić się
w poszukiwanie skrytek?

To jeszcze nie wszystko. Mając telefon komórkowy
z lokalizacją GPS możesz pobawić się w poszukiwanie skrytek przygotowanych przez innych uczestników
zabawy - Geocaching.
Lokalizacja skrytki przekazywana jest przez jej założyciela innym uczestnikom gry poprzez wprowadzenie współrzędnych geograficznych w jednej ze specjalnych internetowych baz danych,
tzw. serwisów geocachingowych.
Ty również możesz utworzyć takie skrytki i włączyć
się do gry.

Temat cię zainteresował?
Poszukaj informacji samodzielnie
i rozwijaj się.
Oto Twój pierwszy trop:

https://opencaching.pl/
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Projekt 4
Quiz szyty na miarę

Cel:
• Poznasz aplikacje do tworzenia quizów interaktywnych
• Utworzysz interaktywny quiz tematyczny
Co jest potrzebne:
• Komputer z dostępem do internetu
• Aktywny adres e-mail rodzica/prawnego opiekuna/nauczyciela

Jak zacząć?
W
przeglądarce
wpisz
adres
strony
https://learningapps.org który przeniesie
Cię do aplikacji Learning Apps. Znajdziesz tam
wiele gotowych gier edukacyjnych poukładanych według przedmiotów.
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Interaktywne gry i quizy to nie tylko świetna zabawa,
ale również doskonały sposób na uczenie się.

LearningApps - jak zagrać w grę,
którą przygotował ktoś inny?

Krok po kroku
1. Na początku sprawdź, czy strona wyświetla
się w języku polskim i w razie potrzeby zmień
język. Następnie wybierz zakładkę Przeglądaj aplikacje.

2. Aby zagrać w wybraną przez siebie grę,
nie musisz zakładać konta ani się logować.
Wyszukiwanie gry zacznij od ustawienia
poziomu na żółtym pasku u góry strony za
pomocą okrągłych suwaków. W kolejnym
kroku wybierz Kategorię, czyli przedmiot
nauczania. Teraz już możesz wybrać grę,
która wydaje Ci się ciekawa.
3. Zauważ, że gdy najedziesz kursorem na
wybraną grę, to zmienia ona kolor na żółty,
pokazuje się flaga oznaczająca język gry, ilość
gwiazdek, które informują o tym, czy gra podoba się innym użytkownikom oraz oko z liczbą, która oznacza ile osób już wyświetliło grę.
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4. Okno każdej gry zawiera kilka elementów. W górnym prawym rogu znajduje się
mały punkt, który przełączy widok na pełny
ekran. U dołu ekranu, po lewej stronie, odczytasz informacje o aplikacji, po prawej
znajdziesz linki, których możesz użyć, aby
przesłać grę osobie znajomej. Adres strony
z grą jest też zaszyfrowany w kodzie QR.
5. Przycisk Zapamiętaj w Moje aplikacje pozwala zapisać wybraną grę
na koncie użytkownika, ale tylko wtedy gdy je wcześniej założył i zalogował się. Jeśli nie masz założonego konta
i nie jesteś zalogowany, wówczas pojawi się
okienko z informacją o konieczności rejestracji w serwisie.

Jak samodzielnie utworzyć grę
podobną do tej, którą wybrałeś?
6. Gdy zechcesz samodzielnie utworzyć grę podobną
do tej, którą wybrałeś, kliknij w przycisk Utwórz podobną aplikację.
7. Zobacz jak gra jest zbudowana. Gdzie wpisane są
pytania, a gdzie odpowiedzi? Spróbuj zamienić kilka
pytań na inne, pamiętaj o zmianie odpowiedzi. Nie
musisz się obawiać, nie zepsujesz czyjejś gry. Zmieniona wersja zostanie zapisana na Twoim koncie.
Po wprowadzeniu zmian w grze, wybierz przycisk
Zobacz podgląd i zakończ u dołu ekranu.

8. Teraz możesz zagrać w swoją wersję gry
i sprawdzić, czy działa tak, jak byś chciał.
Jeśli zechcesz coś w grze poprawić, wybierz
przycisk Ponownie dopasuj. Gdy uznasz,
że Twoja wersja gry jest już gotowa, wybierz
przycisk Zapisz aplikację.
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Kolejnym krokiem jest przygotowanie swojej gry
od podstaw. Stwórz własną aplikację z okazji
Narodowego Święta Niepodległości - 11 listopada

Jak tworzyć własną aplikację?
9. Aby stworzyć własną aplikację przejdź do zakładki Stwórz aplikację. Tym razem w oknie pojawią
się różne szablony gier. Przejrzyj je i zastanów się,
którego szablonu chcesz użyć do zrobienia własnej
aplikacji.

10. Zanim zaczniesz pracę nad aplikacją zastanów
się, czego będziesz potrzebować. Dla kogo będzie
przeznaczona aplikacja, ile będzie miała pytań, czy
będzie zawierała ilustracje, a może fragmenty filmu?
Które pytania uznasz za łatwe, a które za trudne.
Z jakich źródeł skorzystasz przygotowując pytania
i odpowiedzi do swojej aplikacji, w jaki sposób zweryfikujesz rzetelność informacji?
Zaplanuj dokładnie każde pytanie i odpowiedź, zbierz
potrzebne materiały pamiętając o tym, by sprawdzać
rodzaj licencji i podawać źródło zgodnie z prawem autorskim. Gdy zbierzesz potrzebne elementy, przejdź
do tworzenia aplikacji w Learning Apps.
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Projekt 5
Bal karnawałowy

Cel:
• ● Przygotujesz plakat informujący o balu karnawałowym
• ● Opracujesz plan działań i kosztorys balu
• ● Wykonasz plakat i zaproszenia na bal
Co jest potrzebne:
• Komputer z dostępem do internetu
• Aktywny adres e-mail rodzica/prawnego opiekuna/nauczyciela

Jak zacząć?
Zastanów się, co jest potrzebne, żeby
zorganizować szkolny bal karnawałowy.
Jakie zgody będą potrzebne? Kto ich udziela?
Jakie będą potrzebne sprzęty, wyposażenie?
Ile osób będzie potrzebnych do jego organizacji i obsługi? Przygotuj wstępną listę.
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Tym razem Twoim zadaniem jest przygotowanie balu
karnawałowego. Potrzebny będzie plan działań wraz
z przydziałem zadań, lista potrzebnych rzeczy i kosztorys. O balu trzeba poinformować innych i zaprosić
gości specjalnych. W tym celu przygotujesz plakat
informacyjny oraz zaproszenia.

Jak przygotować plan działań?

Krok po kroku
1. Do wykonania planu działań skorzystamy z chmury
cyfrowej Google.
W tym celu zaloguj się na swoje konto Google, kliknij w ikonę aplikacji i wejdź na Dysk. Kliknij w przycisk
Nowy i wybierz Dokumenty Google

2. Nadaj tytuł dokumentowi wpisując go w okienku
z napisem Dokument bez tytułu.
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3. Kolejnym krokiem będzie
utworzenie tabeli, w której wypiszesz działania, osoby odpowiedzialne i terminy realizacji. Kliknij w zakładkę Wstaw, wybierz
Tabela, a następnie ilość wierszy i kolumn. Kolumny i wiersze zawsze można dodać, a te
niepotrzebne usunąć.
4. Wpisz nagłówki w tabeli
i udostępnij ją innym członkom
zespołu, z którymi przygotowujesz projekt. Teraz możecie
wspólnie ją uzupełniać. Pamiętaj,
aby podczas udostępniania zaznaczyć opcję Może edytować,
gdy zapomnisz o tym inni użytkownicy, którym udostępniasz
dokument będą musieli poprosić
o zgodę na edytowanie. Dostaniesz wtedy powiadomienie na
swoją pocztę Gmail.
5. Gdy plan działań będzie gotowy, zastanów się, co będzie
potrzebne do jego realizacji.
Możesz dodać nową kolumnę do
tabeli z planem, aby każdy od
razu określił czego potrzebuje.
W tym celu wróć do tabeli, ustaw kursor w kolumnie
odpowiedzialny, kliknij prawym przyciskiem myszy i z listy,
która się pokaże wybierz Wstaw
kolumnę (po prawej lub po lewej stronie, jak wolisz). W ten
sam sposób możesz dodać wiersze do tabeli lub usunąć niepotrzebne kolumny lub wiersze.
6. Komórki tabeli możesz wypełniać kolorami, możesz również
zmieniać rodzaj, wielkość i kolor
czcionki, a także kolor i grubość
obramowania tabeli. W tym celu
ustaw kursor w dowolnej komórce tabeli, wówczas pojawią się
na pasku dodatkowe narzędzia.
Sprawdź co się pod nimi kryje:
wystarczy najechać kursorem
i pojawi się napis z ich funkcją.
Te umiejętności mogą się przydać przy tworzeniu innych tabel.
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Jak przygotować plan kosztorys?

7. Gdy już każdy wpisze co mu jest potrzebne do realizacji zadania, możesz zacząć tworzyć kosztorys. Do
tego celu najwygodniejszy będziesz arkusz kalkulacyjny, który wszystko policzy za Ciebie, oczywiście jeśli dostarczysz mu danych i wskażesz co ma policzyć.
Aby utworzyć arkusz, wróć do Dysku Google
i po kliknięciu w przycisk Nowy wybierz Arkusze
Google.
8. Nadaj tytuł arkuszowi wpisując go w okienko
z napisem Arkusz kalkulacyjny bez nazwy. Udostępnij arkusz wszystkim osobom z zespołu. Podzielcie
się zadaniami. Ktoś musi wpisać wszystkie potrzebne
rzeczy oraz ich ilość, zadaniem innych osób będzie
wyszukiwanie cen i wpisanie ich do kolejnej kolumny.
Zadaniem najtrudniejszym będzie wpisanie formuł,
które sprawią, że arkusz będzie sam liczył.

9. Każda komórka w arkuszu kalkulacyjnym ma swój adres, który składa się
z litery oznaczającej kolumnę oraz liczby oznaczającej wiersz. Na rysunku powyżej kolorem niebieskim jest zaznaczona komórka E3. Umiejętność określania
nazwy komórki przyda się do wpisywania formuł.
Przykładowo: jeśli chcesz, żeby arkusz sam obliczył ile zapłacimy za wydrukowanie 10 plakatów, to musisz mu zadać takie działanie:
W komórce E4 wpisz wynik mnożenia liczby
z komórki C4 przez liczbę z komórki D4.
Oznacza to, że w komórce E4 zamiast liczby
musisz wpisać taką formułę: =C4*D4
Znak równości jest sygnałem dla arkusza, że ma coś obliczyć sam.
Wpisz teraz podobną formułę do swojego arkusza i sprawdź, czy wynik jest
prawidłowy. Spróbuj zmienić cenę i ilość. Co się wtedy stanie z wynikiem?
Arkusz automatycznie przelicza wynik od nowa.
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10. Jest jeszcze szybszy sposób wpisywania formuł, który pokazuje poniższy rysunek: ustaw kursor
w komórce, w której ma być wpisana formuła i wpisz
znak równości (=). Następnie kliknij w komórkę,
z której arkusz ma wziąć pierwszą liczbę, wpisz znak
mnożenia (*) i kliknij w komórkę, z której arkusz ma
wziąć drugą liczbę, kliknij enter i gotowe.

11. To jeszcze nie wszystkie tajemnice arkusza kalkulacyjnego. Nie musisz wpisywać formuł ręcznie w każdej komórce, możesz to zrobić automatycznie. Kliknij
w komórkę z obliczoną formułą, następnie ustaw kursor w prawym, dolnym rogu tej komórki, dokładnie
na niebieskim punkcie. Gdy kursor zmieni się w krzyżyk, wciśnij lewy przycisk myszy i przeciągnij w dół
przez wszystkie wiersze, w których chcesz mieć wpisaną formułę.

12. Arkusz automatycznie wpisuje formuły i wykonuje
obliczenia.
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13. Teraz podlicz wszystkie koszty. W tym celu kliknij
komórkę, w której chcesz mieć wynik końcowy, wpisz
znak równości (=). Arkusz zasugeruje obliczenie
sumy z wierszy, które oznaczy kolorem. Jeśli zgadzasz
się z sugestią arkusza, wybierz tę opcję, kliknij enter
i masz wszystko podliczone.

14. W tak przygotowanym arkuszu możesz zmieniać
ceny i ilości potrzebnych materiałów kontrolując jednocześnie koszty.
Jak przygotować
plakat i zaproszenie?
15. Do projektów graficznych znakomicie nadaje się
Canva. Nie musisz niczego pobierać ani instalować
na komputerze. Wystarczy wpisać w przeglądarkę
adres: https://www.canva.com.
Zostaniesz poproszony o zarejestrowanie się. Użyj do
tego swojego konta Google wybierając opcję Zarejestruj się przez Google.
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16. Dzięki rejestracji wszystkie Twoje projekty będą
dostępne na Twoim koncie po zalogowaniu. Będziesz
mógł je udostępniać innym osobom i razem z innymi je tworzyć. Współdzielenie dokumentów działa
tu podobnie jak w chmurze Google. Pełna wersja
Canva jest płatna, jednak nam wystarczą zasoby dostępne w wersji darmowej.
Po zalogowaniu możesz wybierać z gotowych szablonów o różnych rozmiarach i przeznaczeniu. Na początek wybierz plakat.

17. W otwartym oknie pojawi się czysta kartka,
a po lewej stronie pasek narzędzi i układy/szablony. Wybór jest bardzo duży. Poszukaj szablonu,
który najbardziej pasuje do twojego wydarzenia. Nie
zwracaj uwagi na to, co jest na szablonie napisane.
Za chwilę nauczysz się zmieniać napisy, obrazki i kolory. Będziesz też mógł dodać własną grafikę wybierając opcję Przesłane.
18. Po wybraniu szablonu, klikaj w każdy jego element i zmieniaj według własnych potrzeb. Pamiętaj,
aby wybierać tylko darmowe elementy. Te płatne są
oznaczone znakiem $ lub napisem Pro.
Pasek narzędzi, dzięki któremu dokonasz zmian
w elementach plakatu pokaże się u góry strony po
wybraniu elementu do zmiany.

19. Gdy Twój projekt będzie gotowy,
wybierz u góry ekranu Plik i Zapisz.
Teraz możesz pobrać plakat na swój
komputer oraz udostępnić innym by mogli obejrzeć lub coś poprawić. Nie korzystaj z opcji Zamów wydruki, gdyż
są one dostosowane do rynku w USA.
Obok przykład zmiany szablonu w plakat
dostosowany do potrzeb.
W podobny sposób
wykonaj zaproszenia na bal!
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Projekt 6
Animowana kartka
w Scratch

Cel:
• Poznasz zasady programowania w aplikacji Scratch
• Utworzysz animowaną kartkę w Scratch
Co jest potrzebne:
• Komputer z dostępem do internetu
• Aktywny adres e-mail rodzica/prawnego opiekuna/nauczyciela

Jak zacząć?
W
przeglądarce
wpisz
adres
strony
https://scratch.mit.edu.
Ta strona posłuży nam do projektowania animowanej kartki.

- 28 -

Ze Scratch możesz tworzyć własne, interaktywne
historie, projektować gry i animacje na dowolny
temat. Scratch jest aplikacją całkowicie bezpłatną,
z której możesz korzystać w przeglądarce.

Jak zarejestrować się w Scratchu?

Krok po kroku

1. Wejdź na stronę https://scratch.mit.edu i sprawdź jakie możliwości oferuje
ten portal. Na niebieskim pasku masz do wyboru kilka zakładek:
Stwórz - ta zakładka przeniesie Cię do obszaru roboczego, w którym zaczniesz tworzyć swój projekt.
Przeglądaj - w tym miejscu możesz przeglądać projekty utworzone przez innych
użytkowników pogrupowane według kilku różnych kategorii.
Wskazówki - jak nazwa wskazuje, tu znajdziesz wskazówki do przykładowych projektów. Nie zrażaj się, że są one w większości po angielsku. To pozwoli Ci ćwiczyć
język obcy.
Info - skąd wziął się Scratch, kto jest jego twórcą, po co uczyć się programowania?
Te i wiele innych informacji znajdziesz pod zakładką Info.
Dołącz do Scratch - od tej zakładki zaczniemy zabawę ze Scratchem. Służy ona
do założenia konta w społeczności. Dzięki temu będziesz mieć dostęp do wszystkich
swoich projektów z dowolnego komputera z dostępem do sieci.
Zaloguj się - tu będziesz logować się na swoje konto, ale dopiero wtedy, gdy dołączysz do społeczności Scratcha.
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2. Wybierz zakładkę Dołącz do Scratcha. Pojawi się
okno rejestracji. Postępuj zgodnie ze wskazówkami
zamieszczonymi na ekranie. W miejscu adres e-mail
wpisz adres uzgodniony z nauczycielem.

W przypadku kłopotów z rejestracją, możesz obejrzeć
tutorial przygotowany przez Mistrzów Kodowania,
który jest dostępny na YouTube:

https://youtu.be/YVyDXUTMqqA

Jak stawiać pierwsze kroki
w Scratchu?
3. Przejdź do zakładki Stwórz. Sprawdź, czy Twoja
aplikacja jest wyświetlana w języku polskim. Jeśli nie,
kliknij w ikonkę globusa i zmień język.
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4. W Scratchu obowiązuje kilka prostych zasad
i charakterystyczne nazwy: Scena i Duszek. Scena to
inaczej tło ekranu, a Duszek to postać, którą umieszczamy na scenie. Nie ma to nic wspólnego z teatrem.
Poniżej widzisz kota (duszek) na niebiesko-zielonym
tle (scena). Kliknięcie na zieloną flagę uruchamia
skrypt, natomiast kliknięcie w czerwony znaczek
zatrzymuje działanie skryptu. Duszki możesz kopiować, wycinać, pomniejszać i powiększać używając do
tego przycisków nad zieloną flagą.
5. Duszki i sceny możesz też dowolnie zmieniać. Służą do tego przyciski zaznaczone
pętlą na rysunku. Nowego duszka możesz
wybrać z biblioteki gotowych duszków, możesz go stworzyć samodzielnie w edytorze
grafiki, pobrać z dysku swojego komputera lub wykonać zdjęcie za pomocą kamerki
w swoim urządzeniu. Podobnie zmienisz
scenę. Ikonki są intuicyjne.
Wypróbuj zmianę sceny i duszka. Możesz
na jednej scenie umieścić kilka duszków.
Niepotrzebne duszki usuniesz klikając na
nich prawym przyciskiem myszy i wybierając usuń.

6. Programowanie w Scratchu polega na układaniu kodu za pomocą klocków, które znajdują się
w kolorowych szufladach oznaczonych różnymi kategoriami. Sprawdź jakie klocki kryją się w każdej szufladzie, zapamiętanie ich ułatwi Ci układanie skryptów.
7. Klocki przypominają puzzle, muszą się
więc ze sobą łączyć. Z połączonych odpowiednio klocków powstaje program,
który steruje duszkiem. Klocki układamy
i łączymy w obszarze roboczym.
Obszar roboczy.
Tu układamy klocki
poprzez przeciąganie
ich z szufladek
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Jak wykonać pierwsze zadanie?
8. Wykonaj zadanie:
Wybierz dowolną scenę i jednego duszka, usuń pozostałe duszki. Odszukaj w szufladkach klocki podane
obok i przeciągnij je na obszar roboczy.
Spróbuj ułożyć z nich skrypt dla duszka.
Jeśli Twój duszek porusza się do góry nogami, możesz ograniczyć mu obracanie się. Kliknij w literkę
(i) przy duszku i w nowym okienku wybierz styl obrotu. Wypróbuj różne opcje.

Prawidłowo ułożony skrypt
może wyglądać tak:

9. Gdy Twoja postać porusza się po ekranie, spróbuj
wywołać element animacji np. poruszające się nogi,
ręka, skrzydła, mruganie oczu…
Animacja powstaje z kilku klatek (rysunków), które
przedstawiają kolejne fazy ruchu. Jak taki efekt uzyskać w Scratchu? Wykorzystamy do tego zakładkę
kostiumy. Duszek na rysunku ma aż cztery kostiumy, w tym wypadku są to cztery różne fazy ruchu.
Gdy będziemy je wyświetlać jedna po drugiej w szybkim tempie, otrzymamy efekt poruszającej się postaci. Jeśli do tego zmienimy kolor np. bluzki na którymś
rysunku, to wówczas otrzymamy dodatkowo miganie
bluzki. Spróbuj dołożyć efekt animacji do już utworzonego skryptu. Użyj do tego klocka z szufladki Wygląd - następny kostium. Jeżeli postać miga lub
porusza się zbyt szybko, użyj klocka Czekaj z szuflady Kontrola. Wybierając zakładkę Dźwięk możesz
do swojego projektu dodać podkład dźwiękowy lub
zaprogramować efekty dźwiękowe związane z duszkiem.
10. Zaplanuj wygląd Twojej kartki. Zastanów się, z jakiej okazji będzie, dla kogo, co ma się na niej znaleźć,
które elementy będą animowane itp. Możesz rozrysować swój projekt na kartce. Gdy będziesz gotowy,
przenieś swój pomysł na obszar roboczy Scratcha.
Programując pamiętaj o tym, że będziesz popełniać
błędy, to jest normalne. Dzięki błędom uczysz się, poprawiasz je i udoskonalasz swój projekt.
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Jak doskonalić swoje umiejętności
obsługi Scratcha?
11. Poniżej najdziesz kilka linków do tutoriali nagranych przez Mistrzów Kodowania, które pomogą
Ci lepiej poznać zasady programowania w Scratchu.
Wiele
samouczków
znajdziesz
na
stronie:
http://wiki.mistrzowiekodowania.pl

https://youtu.be/YVyDXUTMqqA

https://youtu.be/oFMidxdA7X8

Instalacja programu Scratch,
zakładanie konta

Obsługa programu Scratch

https://youtu.be/jLNsfGRKnao

https://youtu.be/y2awmev8e0w

Dodawanie duszków
i programowanie opcji powiedz

Efekty w Scratchu

https://youtu.be/CHeKL-dYhQ4

https://youtu.be/UjcsuEDGDZE

Kostiumy w Scratchu

Opcje powiedz, dodawanie
i nagrywanie dźwięków
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12. W Scratchu możesz uczyć się od innych użytkowników. Wpisz w okienko wyszukaj animowana kartka i wybierz projekt, który Ci się podoba.

13. Po kliknięciu w niebieski przycisk Zajrzyj do
środka zobaczysz cały skrypt ułożony dla tej kartki. Możesz go przeanalizować i na jego podstawie
stworzyć własny projekt. Możesz też udoskonalić lub
zmienić projekt istniejący i zapisać na swoim koncie
jako Remiks. To jest zupełnie legalne w społeczności Scratcha. Pamiętaj, że udostępniając swój projekt
wyrażasz zgodę na to, by inni użytkownicy w dowolny
sposób z niego korzystali.

Baw się Scratchem, odkrywaj jego możliwości, jesteś
ograniczony jedynie swoją wyobraźnią.
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Projekt 7
Edukacja w sieci

Cel:
• Poznasz zasoby strony code.org
• Wybierzesz i zrealizujesz jeden kurs e-learningowy dotyczący programowania
• Zdobędziesz certyfikat Code Studio
• Poznasz strony internetowe, dzięki którym możesz się uczyć w sieci
Co jest potrzebne:
• Komputer z dostępem do internetu
• Aktywny adres e-mail rodzica/prawnego opiekuna/nauczyciela

Jak zacząć?
Zastanów się, jakie dziedziny wiedzy są dla
Ciebie najbardziej interesujące lub czego
chciałbyś się nauczyć najbardziej. Mogą to być
szkolne przedmioty, ale również zagadnienia,
które nie są w szkole poruszane.
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Nauka z komputerem to bardzo wygodne
rozwiązanie. Możesz uczyć się o dowolnej porze
i z dowolnego miejsca. Dzięki temu masz więcej
czasu na spotkania z przyjaciółmi, uprawianie
sportu czy rozwijanie innych pasji.

Gdzie możesz uczyć się kodowania?

Krok po kroku
1. Znasz już podstawy programowania w Scratchu.
Tym razem spróbuj czegoś innego. Wejdź na stronę
https://code.org/, wybierz kurs odpowiedni dla
Ciebie i baw się dobrze.

2. Możesz wybrać pełny 20-godzinny kurs lub jednogodzinny poradnik zaprojektowany dla wszystkich
grup wiekowych. Kursy jednogodzinne nie wymagają
logowania, jednak wtedy nie będziesz mógł zapisać
swoich wyników. Warto więc rozważyć możliwość założenia konta na tej stronie. Do wyboru masz kursy
w języku polskim i w języku angielskim. Po ukończeniu wybranego kursu otrzymasz certyfikat.

3. Jeśli uznasz, że zadania ze strony code.org są dla
Ciebie zbyt łatwe, możesz spróbować swoich sił w pisaniu kodu na stronie www.codecombat.com.
4. CodeCombat jest platformą stworzoną do nauki
programowania przez granie w ciekawą grę. Kursy
dostępne są w języku JavaScript i Python. Kursy do
tworzenia stron internetowych wykorzystują HTML,
CSS, jQuery oraz Bootstrap.
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Jak jeszcze możesz wykorzystać sieć,
by uczyć się i rozwijać zainteresowania?

Krok po kroku
5. Khan Academy https://pl.khanacademy.org
(Akademia Khana) to jedna z największych platform
edukacyjnych, która udostępnia materiały z wielu
przedmiotów.
Wejdź do strefy dla ucznia i sprawdź jakich przedmiotów możesz uczyć się z Khan Academy. Wybierz to,
co Cię interesuje i zajrzyj do środka kursu. Spróbuj
zdobyć odznakę.
Aby monitorować swoje postępy, musisz założyć konto na platformie klikając w Zarejestruj się. Będzie
Ci do tego potrzebny adres e-mail rodzica lub nauczyciela.

6. Pistacja.tv - to polski portal edukacyjny, na którym znajdziesz filmy z matematyki. Wejdź na stronę
http://pistacja.tv kliknij w Wideolekcje, wybierz
odpowiedni poziom edukacyjny i poszukaj filmów do
tematu jaki obecnie przerabiasz na lekcjach.
Wybierz jeden z filmów, obejrzyj go i sprawdź, co kryje opcja Pobierz ekran podsumowujący do filmu.
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7. Mapa karier - to interaktywne miasto zawodów.
Wejdź na stronę https://mapakarier.org i kliknij
w zakładkę Ścieżki kariery.
Na ekranie pojawią się zawody ułożone w kolejności alfabetycznej. Klikając w czerwony przycisk Sortowanie możesz zawęzić ich wybór. Znajdź zawód,
który Cię interesuje i spróbuj dowiedzieć się o nim
jak najwięcej. Możesz też zdać się na szczęśliwy los
i kliknąć w kostkę (obok napisu ścieżki kariery),
za pomocą której wylosujesz zawód do przeanalizowania.
Porównaj zarobki w zawodzie wylosowanym przez
siebie oraz przez kolegę/koleżankę. Spróbujcie ustalić, co decyduje o wysokości zarobków w danym zawodzie.

8. E-podręczniki - wejdź na stronę www.
epodreczniki.pl i sprawdź z jakich podręczników na
poziomie swojej klasy możesz skorzystać. Czym różni
się e-podręcznik od podręcznika papierowego? Gdybyś miał wybór, który podręcznik byś wybrał?
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9. PanBelfer - Na stronie www.panbelfer.pl
znajdują się interaktywne lekcje. Wejdź w zakładkę
Dla ucznia i sprawdź, jakiego przedmiotu uczy Pan
Belfer.

10. Wolne lektury - to cyfrowa biblioteka, która zawiera ponad 5,5 tysiąca lektur. Sprawdź, które lektury możesz przeczytać online, a które są dostępne
w formie audiobooka.

11. Duolingo - ulubiona platforma nie tylko uczniów,
lecz również dorosłych, którzy uczą się języka obcego. Wybierz język, którego się uczysz i wykonaj test
poziomujący. Sprawdź jakie ćwiczenia zaproponował system dla Ciebie. Czy są na odpowiednim poziomie trudności?

To tylko część zasobów edukacyjnych jakie oferuje Ci internet. Poza nimi powstaje
coraz więcej kursów e-learningowych na różne tematy. Część z nich wymaga opłat, ale
za to oferują np. certyfikaty, które mogą się
przydać w przyszłości, gdy będziesz ubiegać
się o pracę.
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Jak stworzyć własną bazę
zasobów edukacyjnych?

12. Stwórz padlet (wirtualną tablicę) z zasobami edukacyjnymi,
które będziesz mógł wykorzystać
w nauce.
Wejdź na www.padlet.com
i zarejestruj się. Wykorzystaj do
rejestracji konto Google.
W kolejnym kroku wybierz zakładkę Zrób padlet. Do wyboru
masz kilka układów. Dobrym wyborem na początek jest Ściana
lub Siatka.
Wypróbuj wszystkie opcje i wybierz tę, która najbardziej odpowiada Tobie.

Nadaj tytuł padletowi, a następnie dodaj do niego linki do zasobów edukacyjnych, z których
warto korzystać.
Wygląd swojego padleta możesz zmienić w dowolnej chwili
korzystając z zakładki Modyfikuj. Padletami możesz dzielić
się z innymi korzystając z opcji
Udostępnij.
To wygodny sposób gromadzenia i wymiany adresów stron,
z których warto korzystać.
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Projekt 8
Bezpieczny internet

Cel:
• Wykonasz ankietę online związaną z bezpieczeństwem w internecie
• Stworzysz komiks lub cyfrową książeczkę dotyczącą zasad bezpiecznego
korzystania z internetu
Co jest potrzebne:
• Komputer z dostępem do internetu
• Aktywny adres e-mail rodzica/prawnego opiekuna/nauczyciela

Jak zacząć?
Zaloguj się do swojego konta Google i otwórz
Dysk Google. Zastanów się, o co mógłbyś
zapytać swoich rówieśników w obszarze bezpieczeństwa w internecie.
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Formularze Google służą do tworzenia interaktywnych ankiet. Przygotujesz krótką ankietę dotyczącą
zachowania Twoich rówieśników w sieci. Niech to
będzie 5 pytań.

Jak przygotować ankietę
w Formularzach Google?

Krok po kroku
1. Zastanów się jakie pytania dotyczące korzystania
z internetu chciałbyś zadać osobom, które zaprosisz
do wypełnienia ankiety. Jaką formę będą miały te pytania? Czy osoba wypełniająca (respondent) będzie
wybierała spośród gotowych odpowiedzi, czy będzie
mogła wybrać tylko jedną, czy więcej opcji, a może
poprosisz o zaznaczenie odpowiedzi na skali? Każde
pytanie może mieć inną formę, sam zdecyduj jaką.
Przygotuj projekt ankiety na kartce.
2. Właściwą ankietę wykonasz w Formularzu Google.
Znajdziesz go na Dysku Google, klikając w Nowy
i wybierając Więcej.
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2. Nadaj tytuł ankiecie wpisując go w miejscu napisu Formularz bez nazwy.
3. Następnie wpisz pierwsze pytanie w miejscu napisu Pytanie bez tytułu. W kolejnym kroku wybierz rodzaj pytania otwierając menu po prawej stronie okienka.

4. Jeśli wybierzesz pytanie typu Jednokrotny wybór, Wielokrotny wybór lub Menu, to będziesz musiał podać kilka opcji
odpowiedzi. Pierwszą z nich wpisz miejscu Opcja 1, następnie
kliknij poniżej w napis Dodaj opcję i w ten sposób możesz dodawać kolejne odpowiedzi. Jeśli chcesz, aby oprócz twoich odpowiedzi respondent mógł dodać swoją, wybierz Dodaj opcję
inne. Zaznacz, że pytanie jest wymagane przeciągając suwak
w prawym dolnym rogu. Oznacza to, że osoba wypełniająca nie
będzie mogła przejść do kolejnego pytania, jeśli nie zaznaczy
odpowiedzi.
5. Aby dodać kolejne pytanie, kliknij w plusik na panelu po prawej stronie. Może się zdarzyć, że panel ten będzie położony na
dole strony. To zależy od szerokości okna.
Pytanie typu Skala liniowa wygląda inaczej od poprzednich.
Wypełniający ankietę ocenia
zgodnie z podaną skalą. Skalę
możesz zmienić za pomocą małych strzałek, które znajdują się
obok cyfr. W pytaniu takim, trzeba określić co oznacza ocena najniższa, a co ocena najwyższa.
Te rodzaje pytań powinny
wystarczyć do ułożenia
prostej ankiety.
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Jak sprawdzić wygląd mojej ankiety?
6. Kiedy zakończysz wpisywanie pytań, sprawdź jak
Twoja ankieta wygląda. W tym celu kliknij w oko na
górze ekranu. Przełączysz się w tryb podglądu ankiety
i zobaczysz czy wszystko działa zgodnie z planem.
7. Wygląd swojej ankiety zmienisz klikając w paletę
obok oka. Możesz zmienić kolor nagłówka lub wstawić
w nim zdjęcie, możesz też zmienić kolor tła ankiety
i wygląd czcionki.

Jak wysłać moją ankietę i sprawdzić
jej wyniki?
8. Ostatnim krokiem jest wysłanie ankiety do
osób, od których chcesz uzyskać odpowiedzi.
W tym celu kliknij Wyślij (obrazek powyżej) i wybierz sposób udostępnienia ankiety. Możesz wysłać ją za pomocą poczty elektronicznej wpisując odpowiednie adresy lub skopiować link
i przesłać go np. za pomocą komunikatora lub stworzyć z niego kod QR. Wyślij ankietę do znajomych
z prośbą o jej wypełnienie.
9. Wyniki ankiety sprawdzisz
klikając zkładkę Odpowiedzi
w górnej części okna.
10. Gdy skończysz zbierać odpowiedzi, przełącz suwak Akceptowanie odpowiedzi w lewo.
Wtedy już nikt nie będzie mógł
wypełnić ankiety.
Dane z ankiety wykorzystasz
w następnej części projektu.
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Na podstawie odpowiedzi z ankiety określ
jaki jest największy problem osób, które ją
wypełniły. Co chciałbyś tym osobom powiedzieć,
doradzić, aby byli bezpieczni w internecie?

Jak przygotować komiks
w aplikacji ToonDoo?

Krok po kroku
1. Po wejściu na stronę
http://www.toondoo.com
zarejestruj się wybierając darmową wersję aplikacji.
2. Zaloguj się klikając przycisk
Create w prawym górnym rogu
i wybierz układ planszy Twojego
komiksu (select your layout).
3. Po wybraniu układu planszy
dodawaj pozostałe elementy
przeciągając je z menu do okna
planszy. Utwórz w ten sposób
kilka scen na temat bezpieczeństwa w internecie.
4. Z wykonanych scen możesz
zrobić książeczkę dzięki opcji
Book Maker. Przeciągaj do
książeczki wcześniej stworzone
sceny. Na ostatniej stronie wpisz
tytuł i opublikuj.
Inne narzędzia do tworzenia komiksów i cyfrowych książeczek:
www.pixton.com
www.toonytool.com
www.storyboardthat.com
Na dole ekranu dostępne są różne narzędzia:
•
•
•
•
•
•

Lock - blokowanie tła
Shrink - pomniejszanie wybranego elementu
Enlarge - powiększanie wybranego elementu
Clone - kopiowanie wybranego elementu
Flip - obrót w pionie
Rotate - obrót o dowolny kąt

• To front - przesuwanie obiektu do przodu
(na wierzch)
• To back - przesuwanie obiektu do tyłu
(pod spód)
• Delete - usunięcie obiektu
• DoodleR - to zbiór narzędzi do samodzielnego
rysowania
• TraitR - tworzenie postaci

- 45 -

Projekt 9
W zdrowym ciele
zdrowy duch

Cel:
• Przygotujesz mini poradnik kulinarny
• Utworzysz quiz dotyczący zdrowego stylu życia
Co jest potrzebne:
• Komputer z dostępem do internetu
• Aktywny adres e-mail rodzica/prawnego opiekuna/nauczyciela

Jak zacząć?
Zastanów się, co decyduje o naszym zdrowiu. Na które czynniki mamy wpływ? Co możemy robić, żeby być zdrowym człowiekiem?
Jak
technologia
może
pomóc
dbać
o zdrowie?

- 46 -

Tym razem Twoim zadaniem będzie przygotowanie mini poradnika oraz quizu dotyczącego zdrowego stylu życia. W poradniku możesz zamieścić
jadłospisy, przepisy kulinarne, porady dotyczące uprawiania sportu i spędzania czasu wolnego.
W quizie zapytaj o to, co ma wpływ na zdrowie.

Jak przygotować poradnik
w aplikacji Story Jumper?

Krok po kroku
1. Otwórz stronę https://www.storyjumper.com
i załóż na niej konto. Po zalogowaniu się wybierz
opcję tworzenia nowej książki (Create a book).
StoryJumper to aplikacja umożliwiająca tworzenie
i udostępnianie e-książeczek.
2. Skorzystaj z wybranego szablonu, dodaj tekst, wstaw własne obrazki lub zdjęcia opisujące
Twoją historyjkę. Możesz też wykorzystać galerię ilustracji StoryJumper’a. Do wyboru masz pusty
szablon książki oraz kilka innych.
W wybranym szablonie możesz
dowolnie zmieniać grafikę i tekst
tak, jak to się robi w programie
Canva, który poznałeś we wcześniejszych projektach.
3. U dołu ekranu wyświetlają się
wszystkie strony książki. Możesz
je dowolnie przesuwać, zmieniać
ich kolejność. Przyciski po prawej stronie okna służą do tego,
by dodać stronę, usunąć lub
skopiować.
4. Na zakończenie przygotuj
okładkę i zapisz całą pracę.
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Jak przygotować quiz
w aplikacji Quizizz?

Krok po kroku
5. Kolejnym Twoim zadaniem jest ułożenie quizu dotyczącego tematyki W zdrowym ciele zdrowy duch.
Quiz możesz wykonać w aplikacji Quizizz.
Wejdź na stronę https://quizizz.com i załóż konto
klikając w zielony przycisk Sign Up.

6. Wybierz opcję Stwórz nowy
Quiz (create a new quiz). Zostaniesz przeniesiony do okna,
w którym wpiszesz tytuł swojego
quizu. Możesz też dodać obraz,
który będzie okładką Twojego
quizu oraz określić język, w którym przygotowałeś quiz.
Kiedy wstawisz już tytuł i ustawisz opcjonalne parametry, kliknij przycisk Zapisz.

7. Teraz już pozostaje tylko
wpisać pytania i odpowiedzi. Musisz podać przynajmniej dwie opcje odpowiedzi.
Pamiętaj o zaznaczeniu, która
z wprowadzonych odpowiedzi
jest prawidłowa.
Możesz wybrać opcję z jedną
prawidłową
odpowiedzią lub wersję trudniejszą,
w której może być kilka prawidłowych odpowiedzi.
Zarówno do pytania, jak i do odpowiedzi możesz wstawić grafikę.
W dolnej części okna zaznacz
czas jaki będzie miał gracz na
udzielenie odpowiedzi.
Zapisz swoje pytanie, jeśli jest
już gotowe, klikając na przycisk
Zapisz i dodaj kolejne.
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8. Gdy zakończysz tworzenie gry, zagraj w nią z kolegami (live) lub wypróbuj samodzielnie (solo).
Gdy uznasz, że jakaś część wymaga poprawy, wróć
do edycji, popraw i zapisz quiz ponownie. Wszystkie
swoje quizy znajdziesz w zakładce Moje quizy.

9. Utworzony przez Ciebie quiz może być widoczny tylko dla Ciebie (prywatny), możesz go także udostępnić wybranym osobom wpisując ich adres e-mail lub
wysyłając link za pomocą komunikatora. Jeśli uznasz,
że z Twojego quizu mogą korzystać inni użytkownicy
strony, nadaj mu opcję Publiczny. W tym celu kliknij
jeden raz na napis Prywatny w trybie edycji quizu.

Jak aplikacje na smartfony
wspierają zdrowy tryb życia?
Zdrowe zakupy - nie wszystkie produkty dostępne w sklepach są dla jednakowo zdrowe.
Część z nich zawiera sztuczne
konserwanty, emulgatory, stabilizatory, zagęstniki oraz inne
E-składniki, które mogą mieć niekorzystny wpływ na Twój organizm. Z drugiej strony nie wszystkie
E-dodatki
są
szkodliwe
np. E-300 to witamina C. Ponadto produkty mogą zawierać alergeny lub inne składniki, których
chcesz uniknąć. Za pomocą tej
aplikacji łatwo zeskanujesz kod
kreskowy umieszczony na produkcie i odczytasz listę E-dodatków, które zawiera.

Endomondo Sports Tracker - umożliwia miłośnikom aktywności fizycznej monitorowanie swoich osiągnięć i dzielenie się
nimi z innymi sportowcami. Endomondo umożliwia monitorowanie postępów w około 50 rodzajach sportów. Oprócz najpopularniejszych, takich jak bieganie czy jazda na rowerze, znajdziesz na
Endomondo polo, krykiet, jazdę konną, szermierkę czy rugby. Na
głównej stronie treningu, którą widzi użytkownik Endomondo po
otwarciu aplikacji, znajdują się takie informacje jak:
•
czas trwania aktywności,
•
prędkość w danym momencie,
•
średnia prędkość,
•
dystans,
•
tempo w danym momencie,
•
średnie tempo,
•
tętno serca,
•
liczba spalonych kalorii,
•
kadencja (ilość kroków na minutę biegu),
•
czas/liczba kalorii/dystans pozostały do końca treningu.
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Projekt 10
Mój wizerunek
w internecie

Cel:
• Utworzysz bloga
• Rozpoczniesz pracę nad własnym e-portfolio
Co jest potrzebne:
• Komputer z dostępem do internetu
• Aktywne konto Google

Jak zacząć?
Zastanów się, od czego zależy to, jak myślą
o Tobie ludzie, którzy znajdują informacje
o Tobie w internecie. Co Ty możesz pomyśleć
o osobach, które znasz z sieci? Co wpływa na
Twój sposób myślenia o nich?
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W internecie trudne jest odróżnienie prawdy od
fałszu. Internet tworzą ludzie, tacy sami jak Ty,
Twój kolega czy koleżanka. Internet może być
dobry i zły. Podobnie jest z Twoim wizerunkiem.
To od Ciebie zależy, czy w przyszłości nie będziesz
się wstydził tego, co internet wie na Twój temat.
Już dziś zacznij pracować nad swoim pozytywnym wizerunkiem w sieci.

Jak przygotować swój własny blog?

Krok po kroku

1. Zaloguj się na swoje konto Google. Przejdź do aplikacji
i kliknij w pomarańczowa ikonę z napisem Blogger.
Dzięki tej aplikacji utworzysz w prosty sposób własnego bloga,
który w przyszłości może stać się Twoim e-portfolio. E-portfolio
to taka elektroniczna teczka na różne dokumenty np. dyplomy,
certyfikaty, podziękowania, ale też na Twoje prace plastyczne, fotografie, zdjęcia z zawodów sportowych, plenerów artystycznych
i innych rzeczy, których jesteś autorem lub w których bierzesz aktywnie udział. W przyszłości będziesz mógł się pochwalić swoimi
osiągnięciami wywierając pozytywne wrażenie np. na przyszłych
pracodawcach. Takie e-portfolio pozwoli też Tobie na wgląd we
własny rozwój. Będziesz mógł obserwować swoje postępy.
2. Na początek wybierz Ograniczony profil bloggera ze
względu na ochronę tożsamości.
W przyszłości będziesz mógł to
zmienić.
3. W kolejnym kroku wpisz nazwę pod jaką będziesz widoczny
na Bloggerze. Po wpisaniu nazwy
zostaniesz przeniesiony na stronę, na której utworzysz swojego
bloga. To bardzo ważny moment.
Zastanów się nad tytułem bloga i nad jego adresem, pod
którym inni będą go wyszukiwać
w sieci. Nazwę zawsze będzie
można zmienić, natomiast adresu bloga - nie.
Wiele popularnych adresów jest
już zajętych, nie zniechęcaj się.
Gdy już uda Ci się wymyślić niepowtarzalny adres, przejdź do
wyboru motywu. Na początek
niech to będzie motyw prosty.
Motywy można zmieniać.
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4. Teraz napisz swój pierwszy, powitalny post klikając
w prostokąt z napisem Nowy post.

Zauważ, że okienko do wpisywania posta jest bardzo
podobne do tego, jakie znasz z edytora tekstu. Wpisz
tytuł posta i treść powitalną, wybierz wielkość
i kolor czcionki, możesz też wstawić grafikę lub
krótki film.

5. Zanim użyjesz przycisku Opublikuj, zapisz post
i włącz podgląd, aby sprawdzić, czy post wygląda tak,
jak zaplanowałeś. Zamknij okno podglądu i opublikuj post. Dodawaj kolejne wpisy w ten sam sposób.
Wszystkie Twoje posty będą widoczne w jednym miejscu. Zawsze możesz do nich wrócić. Gdy zaznaczysz
wybrany post, pojawią się opcje edytowania, wyświetlania, udostępniania i usuwania.
6. Napisz kilka postów i poćwicz ich edytowanie i usuwanie. Wypróbuj jak działa wstawianie linków, obrazów, filmów i znaków specjalnych. Opcje te są ukryte
pod wskazanymi ikonami.
7. Jeśli zechcesz zmienić motyw, kolory czy układ
Twojego bloga, to skorzystaj z zakładek po lewej stronie okna przeglądarki. Kolorystykę motywów zmienisz
używając opcji Dostosuj.
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8. Aby na blogu panował porządek, do postów dodaje się etykiety. Wybierz po lewej stronie zakładkę
posty, następnie kliknij w ikonę ze strzałką znajdującą się obok Opublikuj. Kliknij w Nowa etykieta i wpisz nazwę pierwszej etykiety np. dyplomy, tak
samo stwórz drugą etykietę np. moje prace.

Wróć do swoich postów i zastanów się jakie etykiety im przypisać. Jeden post może mieć kilka etykiet.
Najpierw zaznacz post, a potem wybierz odpowiednią
etykietę. Etykiety są widoczne obok tytułu posta.

To nie wszystkie możliwości Bloggera,
jednak wystarczające na tyle,
aby zacząć tworzyć e-portfolio.
Pamiętaj, że w sieci nic nie ginie.
Jeśli coś raz wrzucisz do internetu,
pozostanie to tam na zawsze,
nawet jeśli po chwili usuniesz.
Internet nie zapomina!
Dbaj więc o to, aby Twój blog zawierał treści
zgodne z prawdą, wartościowe, interesujące.
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