Jak spędzaliśmy czas na zajęciach „Klika”




 wzięliśmy udział w wydarzeniu Code Week 2017 w ramach, którego poznawaliśmy
język programowania SCRATCH ii tworzyły proste skrypty,
 tworzyliśmy grafikę komputerową w programie Paint (powstała kartka świąteczna,
zimowe i jesienne krajobrazy, praca o historii Polski pt. „Odpoczynek drużyny”, prace
na konkursy grafiki komputerowej, plakaty ekologiczne STOP SMOG)
 tworzyliśmy projekty graficzne z wykorzystaniem symetrii w aplikacji weavesilk.com
 tworzyliśmy projekty graficzne w edytorze grafiki on-line Sumopaint (kartki
wielkanocne – pisanki)
 korzystaliśmy z programów i stron doskonalących znajomość ortografii (logofigle.pl,
pisupisu.pl, dyktanda.net)
 zdobywaliśmy certyfikaty w Hour of Code (Godzinie Kodowania) – dzieci kodowały na
stronie studio.code.org (kurs1, Projektant Minecrafta i Star Wars)
 tworzyliśmy memy w aplikacji on-line na stronie toonytool.com, zapisywaliśmy prace
do pliku na dysku
 tworzyliśmy mapy myśli w aplikacji na stronie bubbl.us
 uczyliśmy się tworzyć animacje w programie PowerPoint - animowana zabawka
i kartka świąteczna
 tworzyliśmy prezentacje multimedialne w PowerPoint z animacjami i hiperłączami
wewnętrznymi o strojach ludowych korzystając z materiałów ze strony polalech.pl
 powstały płatki śniegu w aplikacji na stronie rectanglesword.com
 poznaliśmy programy 2+2, matzoo.pl tabliczkamnożenia.pl doskonalące umiejętności
matematyczne
 tworzyliśmy własne kartki z wakacji korzystając ze strony addtext.com
 tworzyliśmy „chmury słów”, które utrwalały pisownię wyrazów z określoną
trudnością ortograficzną oraz słownictwo związane ze Świętami Bożego Narodzenia
 trzy kartki świąteczne wykonane w programie SCRATCH zostały wysłane na konkurs
Superkoderów
tworzyliśmy kodowane obrazki korzystając z aplikacji do kodowania bloczkami
na stronie madewithcode.com
tematykę ekologiczną realizowałam korzystając ze stron oddychajpowietrzem.pl
(sprawdzaliśmy stopień zanieczyszczenie powietrza w naszej dzielnicy),
ekodzieciaki.mos.gov.pl, erys.pl – zostaliśmy Pogromcami smogu i Wzorowymi
ekologami,
 poznawaliśmy Abc patrioty rozwiązując zadania na stworzonym padlecie pt. Polska
 Wzięliśmy udział w Konkursie Grafiki Komputerowej „Wielkanocne króliczki”
zorganizowanym przez Szkołę Podstawową 92
 Zorganizowałam w ramach klubu Klik Konkurs Grafiki Komputerowej „Wisła, Wisła,
srebrno-modra wstęga”.
 Wzięliśmy udział w Ogólnopolskim Konkursie Grafiki Komputerowej „Bezpieczne
wakacje” po eliminacjach zostały wybrane i wysłane dwie prace.
 Wydaliśmy pięć numerów gazetki „Bez osłonek”.

Gazetkę przygotowali uczestnicy zajęć Klubu „Klik” pod kierunkiem p.
Mirosławy Kidały.

Bez osłonek

W numerze:
Podsumowanie Konkursu Grafiki Komputerowej „Wisła, Wisła, srebrno-modra wstęga”.
Bezpieczne wakacje
Podsumowanie pracy Klubu Inter netowego „Klik”
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” Ej, ta Wisła, Wisła, srebrno-modra wstęga,
od końca do końca ziemi polskiej sięga.”
/J. Porazińska „Wisła”/

Słowa z wiersza Janiny Porazińskiej „Wisła” stały się mottem Konkursu
Grafiki Komputerowej „Wisła, Wisła, srebrno-modra wstęga”
zorganizowanego przez Klub Internetowy „Klik”.
Prace konkursowe
uczestnicy zamieścili na specjalnie do tego celu utworzonym w sieci
padlecie.
Celem konkursu było między innymi budzenie uczuć patriotycznych,
pokazanie piękna Wisły jej fauny i flory, ukazanie miast polskich nad
brzegiem Wisły, wypoczynku nad Wisłą, poszerzenie i utrwalenie wiedzy na
temat Wisły i jej znaczenia dla kraju, krzewienie wśród dzieci i młodzieży
potrzeby ochrony środowiska naturalnego, promowanie uczniów
uzdolnionych plastycznie, rozwijanie warsztatu twórczego oraz zdolności
i umiejętności uczniów.
Jury stanęło przed trudnym wyborem, ponieważ uczestnicy przesłali bardzo
ciekawe prace. Zakwalifikowano 37 prac spełniających wymagania
formalne i zgodnych z tematem Konkursu. Przyznaliśmy nagrody i
wyróżnienia. Poniżej prezentujemy najciekawsze naszym zdaniem prace.

W okresie wakacyjnym część dzieci wyjedzie na kolonie, czy obozy, a część
pozostanie w domach. Mając na uwadze Wasze bezpieczeństwo
przedstawiamy kilka rad, które mogą ochronić przed nieprzyjemnymi
wakacyjnymi przygodami.
Z rozwagą korzystajcie ze wszystkich przyjemności, jakich dostarczają
wakacje!
Zawsze informujcie swoich rodziców o tym - gdzie i z kim przebywacie!
Na zabawy wybierajcie jedynie bezpieczne miejsca – z dala od jezdni,
torów kolejowych, wykopów...
Jeżdżąc na rowerze, rolkach, hulajnodze czy desce – nie traktujcie jezdni
jak placu zabaw!
Kąpcie się jedynie w miejscach do tego wyznaczonych – strzeżonych
kąpieliskach pod opieką ratowników lub osób dorosłych !
Bądźcie ostrożni wobec zwierząt – nawet najbardziej łagodne bywają
niebezpieczne!
Nie korzystajcie z propozycji przejażdżki lub spaceru z nieznajomym!
Pozostając samodzielnie w mieszkaniu – ostrożnie obchodźcie się z
urządzeniami elektrycznymi i gazowymi!
Nigdy nie bawcie się ogniem – ogniska rozpalajcie w miejscach
wyznaczonych, zawsze w obecności osób dorosłych!
Zawsze mówcie "NIE" gdy nie zgadzacie się z szalonymi pomysłami i
propozycjami swoich kolegów!
Zawsze dbajcie o środowisko naturalne - nie niszczcie i nie zaśmiecajcie
otoczenia, w którym przebywacie!
Zawsze pamiętajcie, że pewność siebie i lekkomyślność nie wróżą nic
dobrego!
Zarówno kiedy poczujemy się zagrożeni, jak i w razie popełniania
przestępstwa, nie wahajmy się zwrócić o pomoc.

