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OFERTA EDUKACYJNA DLA PRZEDSZKOLAKÓW ORAZ UCZNIÓW

rok szkolny 2017/2018

Temat zajęć Krótki opis zajęć Adresaci Czas
trwania

Dodatkowe
uwagi

Przyroda Babiej
Góry.

 Dziedzictwo
kulturowe

Podbabiogórza.

CEL: rozbudzenie zainteresowań zamieszkiwanym regionem oraz 
kształtowanie postaw związanych z ochroną  dziedzictwa przyrodniczo-
kulturowego Podbabiogórza. 

PRZEBIEG: czytanie bajki związanej tematycznie z babiogórską przyrodą.  
Zabawa ruchowa połączona z rozpoznawaniem odgłosów zwierząt, 
aktywność plastyczna (kolorowanki), słuchanie gry na unikalnym 
instrumencie muzycznym (heligonka) oraz próby samodzielnej gry. 
Fragment filmu edukacyjnego na temat przyrody Babiogórskiego Parku 
Narodowego oraz życia dawnych mieszkańców okolic Babiej Góry.

Dzieci w wieku
przedszkolnym
oraz uczniowie
klas I-III szkoły

podstawowej

60 min.

Mieszkańcy
babiogórskiego

lasu –
programowanie

dla najmłodszych.

CEL: rozwijanie myślenia algorytmicznego, rozbudzenie zainteresowań 
przyrodą zamieszkiwanego regionu, kształtowanie postaw związanych 
z ochroną dziedzictwa przyrodniczego Podbabiogórza. 

PRZEBIEG: fragment filmu edukacyjnego na temat zwierząt 
zamieszkujących lasy Babiogórskiego Parku Narodowego. Zabawa 
przyrodnicza połączona z nauką podstaw programowania (z zastosowaniem 
kart i plansz).

Dzieci w wieku
przedszkolnym
oraz uczniowie
klas I-III szkoły

podstawowej

45 min.



KL. IV-VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Scratch – nauka
programowania
przez zabawę.

CEL: rozwijanie myślenia algorytmicznego, nabycie umiejętności tworzenia
prostych, interaktywnych gier i animacji w języku Scratch.

PRZEBIEG: wprowadzenie w tematykę programowania. Aplikacja Scratch -
interfejs, podstawowe polecenia w języku Scratch. Uczniowie tworzą 
własną grę, w której za pomocą prostych poleceń programują zachowania 
wybranych przez siebie bohaterów. 

Uczniowie klas
IV-VII szkoły
podstawowej

60 min. Istnieje 
możliwość 
kontynuacji 
zajęć 
w zależności
od potrzeb 
uczniów.

Kodowanie
z Angry Birds

i Minecraft

CEL: Rozwijanie myślenia algorytmicznego oraz zainteresowań związanych
z kodowaniem.

PRZEBIEG: kodowanie w oparciu o interaktywne kursy dostępne na 
platformie code.org. 

Uczniowie klas
IV-VII szkoły
podstawowej

45 min.

Otwarte Zasoby
Edukacyjne oraz
elementy prawa

autorskiego.

CEL: znajomość podstawowych terminów z zakresu prawa autorskiego, 
nabycie umiejętności korzystania z Otwartych Zasobów Edukacyjnych.

PRZEBIEG: fragmenty filmów edukacyjnych przybliżających podstawowe 
terminy z zakresu prawa autorskiego. Przegląd stron internetowych, 
serwisów, projektów i aplikacji udostępniających materiały na tzw. wolnych 
licencjach oraz z domeny publicznej. 

Uczniowie klas
IV-VII szkoły
podstawowej

45 min.

http://code.org/


GIMNAZJUM  I  SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

Tworzenie
prezentacji 

z wykorzystaniem
darmowych
programów 

do infografiki.

CEL: umiejętność wykorzystania darmowych programów 
do tworzenia ciekawych prezentacji w formie infografik.

PRZEBIEG: prezentacja darmowych programów do tworzenia infografik: 
Piktochart, Easel.ly, Visual.ly, Infogr.am, Venngage. Praktyczne ćwiczenia 
w tworzeniu własnych infografik.

Gimnazjum
i szkoła

ponadgimnazjalna

2 x 45
min.

Tworzenie
prezentacji 

z wykorzystaniem
darmowej

aplikacji Prezi.

CEL: umiejętność tworzenia ciekawych prezentacji z zastosowaniem Prezi.

PRZEBIEG: prezentacja funkcji i możliwości Prezi. Praktyczne ćwiczenia 
w tworzeniu prezentacji z wykorzystaniem Prezi.

Gimnazjum 
i szkoła

ponadgimnazjalna

2 x 45
min.

Wyszukiwanie
informacji 

w Internecie.

CEL: znajomość różnych typów wyszukiwarek oraz umiejętność 
efektywnego posługiwania się nimi.

PRZEBIEG: przegląd różnych typów wyszukiwarek: Google, Bing, Yahoo, 
Ask. Tworzenie zapytań wyszukiwawczych za pomocą słów kluczowych. 
Wyszukiwanie różnych typów materiałów. Selekcja wyników. Indywidualne
ćwiczenia w wyszukiwaniu.

Gimnazjum 
i szkoła

ponadgimnazjalna

2 x 45
min.

Biblioteki
cyfrowe.

CEL: umiejętność korzystania z zasobów bibliotek cyfrowych.

PRZEBIEG: zapoznanie z wybranymi bibliotekami cyfrowymi: Europeana, 
Polona, Wolne Lektury, Staropolska. Ćwiczenia indywidualne w korzystaniu
z zasobów bibliotek cyfrowych.

Szkoła
ponadgimnazjalna

45 min.



Prawo autorskie 
w Internecie.

CEL: znajomość podstaw prawa autorskiego w zastosowaniu do zasobów 
internetowych. 

PRZEBIEG: prezentacja multimedialna objaśniająca podstawowe terminy 
z zakresu prawa autorskiego (autor, utwór, utwór pierwotny, zależny i inspirowany, 
dozwolony użytek osobisty, dozwolony użytek edukacyjny). Prawa użytkowników 
Internetu. Regulaminy określające zasady korzystania z serwisów: YouTube 
i Facebook. Wybrane kazusy prawne – ćwiczenia dla uczniów. Quiz 
podsumowujący zajęcia (w aplikacji Kahoot).

Szkoła
ponadgimnazjalna

60 min.

Literatura
młodzieżowa.

CEL: rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

PRZEBIEG: wprowadzenie na temat korzyści płynących z czytania. Prezentacja 
multimedialna wybranych książek z zakresu literatury młodzieżowej.

Szkoła
ponadgimnazjalna

45 min.

 


