
2 KWIETNIA 2019 - ŚWIETOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU – 

ZAJĘCIA OTWARTE 

 

Dnia 2 kwietnia br. obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. 

Klasa pierwsza i druga wraz z zaproszonymi nauczycielami spotkała się na warsztatowych zajęciach 

otwartych prowadzonych przez Agatę Fujak. Podczas warsztatów został przeprowadzony wykład wraz  

z pomocą prezentacji multimedialnej wyświetlany na monitorze interaktywnym, dzięki któremu 

uczniowie poznali chłopca o imieniu Feliks, który ma zaburzenia ze spektrum autyzmu. Pani Agata 

opowiedziała o osobach autystycznych, wytłumaczyła czym jest autyzm i jak funkcjonują dzieci 

autystyczne. Został zaprezentowany film, ścieżka dźwiękowa oraz ćwiczenia/zabawy, z których 

uczniowie dowiedzieli się i przekonali na „własnej skórze”, jak osoba autystyczna odbiera bodźce ze 

świata i jak odczuwa emocje. Zajęcia te pokazały jak dzięki wykorzystaniu na lekcji tablicy 

multimedialnej maksymalnie zwiększa się zaangażowanie i aktywność uczniów. Możliwość zastosowania 

tego narzędzia jest wszechstronna i praktycznie nie ma granic. 

 



 



 

 

 

1 MARCA – DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH – ZAJĘCIA OTWARTE 

Dnia 28 lutego br. klasy IV-VIII wraz z nauczycielami mieli okazje uczestniczyć w lekcji historii 

zorganizowaną przez p. Wioletę Szafran, która przybliżyła nam losy żołnierzy niezłomnych. W trakcie 

lekcji wykorzystana została aktywna tablica. Chętni uczniowie przygotowali plakaty z wybranymi 

bohaterami z czasów II wojny światowej oraz walczących z komunizmem, który panował w Polsce przez 

wiele lat po wojnie. Kolejnym punktem obchodów było wspólne oglądanie filmu „Inka”, który przybliżył 

dzieciom ten trudny czas dla naszej ojczyzny. 



 

 



 

 

STRONY WWW - TIK: 

DLA KAŻDEGO: 

1. Portal wiedzy dla nauczycieli i uczniów: www.scholaris.pl 

2. Gry, ćwiczenia interaktywne: learningapps.org 

3. Strona umożliwiająca tworzenie testów: quizizz.com 

4. Źródło wiedzy dla każdego: www.epodreczniki.pl 

5.Kreator magicznych kwadratów, puzzli i innych łamigłówek (wersja angielska):  

www.worksheetworks.com 

6. Edukacyjne gry dla klas 0 - 5: www.pisupisu.pl 

7. Nowoczesny serwis edukacyjny: www.edukator.pl 

8. Strona pozwalająca tworzyć i publikować interaktywne prezentacje: www.minstructor.pl 
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EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA: 

1. Matematyka - ćwiczenia interaktywne: www.mathlearningcenter.org 

  

 

JĘZYK POLSKI: 

1. zbiór lektur, wierszy online: wolnelektury.pl 

  

MATEMATYKA: 

1. Tworzenie dynamicznych konstrukcji: www.geogebra.org 

2. Zadania matematyczne z podziałem na klasy: www.matzoo.pl 

3. Strona p. Joanny Palińskiej, zawierająca gry, sudoku i inne przydatne materiały: joanna.palinska.cal.pl 

  

FIZYKA: 

1. Symulacje komputerowe z fizyki: open.agh.edu.pl 

2. e-Doświadczenia w fizyce: e-doswiadczenia.mif.pg.gda.pl 

 

 

WIADOMOŚCI OGÓLNE O PROGRAMIE „AKTYWNA TABLICA” 

 

„Aktywna tablica” to program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli 

w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019. W ramach programu każda 

szkoła podstawowa w Polsce może zakupić: 

- tablice interaktywną, 

- monitor interaktywny, 

- projektor, 

- nagłośnienie. 

 

W 2017 r. z rządowego programu dla szkół podstawowych „Aktywna tablica” skorzystało 5528 szkół 

podstawowych, które otrzymały łącznie ponad 76 mln zł dofinansowania. 

Głównym celem programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych 

pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami, oraz 
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podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach 

wykorzystania nowych technologii. 

Cel główny Programu będzie realizowany przez cele szczegółowe: 

 rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie 

posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się; 

 kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy 

zespołowej; 

 rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli; 

 wspieranie innowacyjnych metod pracy; 

 wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych 

do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK. 

 

Nasza szkoła także przystąpiła do programu. Otrzymaliśmy nowoczesne tablice i monitory interaktywne, 

a nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie ich użytkowania. Obecnie urządzenia są systematycznie 

wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli na wszystkich zajęciach lekcyjnych oraz zajęciach 

rewalidacyjnych. Dzięki otrzymanym tablicom i monitorom zajęcia są znacznie ciekawsze, a wiedza 

łatwiejsza do zapamiętania. 

 

 

 


