ROK SZKOLNY 2019/2020
OFERTA EDUKACYJNA DLA UCZNIÓW KL. 7-8 SP
FPEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. H. KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE
Temat
100 lat temu
w Krakowie... odkrywamy
tajemnice. Gra miejska

Co wie o Tobie
Twój smarfton?
Social media
i bezpieczeństwo

Dziennikarstwo
w świecie fakenewsów,
dezinformacji,
internetowych trolli
i propagandy –
jak rozpoznać i jak pisać
prawdę?
Mieszanka krakowska –
czyli śladami wielu kultur

Krótki opis

Adresaci

Czas trwania

Uwagi

Historia Krakowa sprzed 100 lat w formie gry
edukacyjnej na terenie ograniczonym: Al. Focha
i 3Maja, ul. Piłsudskiego. Gra nawiązuje do osoby
J. Piłsudskiego i jego związków z Krakowem.

uczniowie
kl. 7-8 SP

120 min.

Realizacja gry
w obszarze miejskim
ograniczonym:
Al. Focha i 3Maja,
ul. Piłsudskiego.

Zajęcia składają się z dwóch części: Jak bezpiecznie
i dobrze korzystać z mediów społecznościowych
i Co wie o tobie twój smartphone? Badania
pokazują, że prawie 100 % uczniów korzysta
z portali społecznościowych, najczęściej
wykorzystując do tego swojego smartfona.
Proponujemy lekcję, gdzie przedstawimy kilka
zasad jak robić to bezpiecznie.
Zajęcia dotyczyć będą gatunku literackiego jakim
jest reportaż. Uczniowie poznają sylwetki
najsłynniejszych reportażystów, dowiedzą się jak
sprawdzać i weryfikować informacje oraz przede
wszystkim poznają narzędzia, które pozwalają na
zdobywanie rzetelnych informacji o świecie.

uczniowie
kl. 7-8 SP

90 min.

uczniowie
kl. 7-8 SP

90 min.

Przedstawienie uczniom wybranych elementów
obcych kultur, które można spotkać w Krakowie.

uczniowie
kl. 7-8 SP

90 min.

Wirtualna podróż na
asteroidę B612 – przygoda
z Małym Księciem

Z Europkiem przez Europę! –
edukacyjna gra planszowa
językowo-realioznawcza
dla uczniów po pierwszym
roku nauki j. niemieckiego

W oparciu o prezentację uczniowie poznają m. in.
miejsca, zbiory muzealne i trochę historii naszego
miasta pod kątem pochodzenia i terminologii.
Przygotowane zostały karty pracy, które utrwalą
poznaną wiedzę.
Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem filozoficznej
baśni A. de Saint-Exupéry Mały Książę w wersji
z rozszerzoną rzeczywistością. Podczas warsztatów
uczniowie odbędą niesamowitą podróż wraz
z Małym Księciem, odwiedzą razem z nim planety,
które napotkał na swojej drodze, poznają ich
mieszkańców, zmierzą się z siłą baobabów
i zaopiekują Panią Różą. Zajęcia prowadzone
z wykorzystaniem TIK i aplikacji The Tiny Prince AR.
„Z Europkiem przez Europę!” -edukacyjna gra
planszowa, w której smok Europek zabiera graczy
w pełną przygód podróż po Europie. Zawarto w niej
informacje dotyczące wiedzy ogólnej, historii,
geografii, kultury i obyczajów odwiedzanych
krajów. Zachęca do nauki języków obcych.

uczniowie
kl. 7-8 SP

60-90 min.

uczniowie
po pierwszym
roku nauki
j. niemieckiego

60 min.

Na zajęciach Istnieje
możliwość wykorzystania
telefonów komórkowych
przez uczestników
wraz z zainstalowaną
aplikacją The Tiny Prince
AR.

