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Zajęcia w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@, 
podprojektu Uczniowskie Laboratoria Informatyczne 
rozpoczęliśmy w grudniu 2020r. 

Uczniowie zostali zapoznani z ideą projektu, wybraliśmy nazwę grupy 
oraz wyłoniliśmy 5 grup projektowych.
Cyberprzygodę rozpoczęliśmy jako             

załoga r2- d2
(czyt. załoga artU-ditU)                                          

Zajęcia w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@, 
Uczniowskie Laboratoria Informatyczne 

Uczniowie zostali zapoznani z ideą projektu, wybraliśmy nazwę grupy 

rozpoczęliśmy jako             

)                                          



Na grudniowych zajęciach, dotyczących min. podstaw 
uczniowie klasy V zostali zapoznani z grą Scottie
dostarczyły dużo emocji. Poprzez zabawę i ogromną rywalizację w pokonywaniu 
coraz trudniejszych poziomów uczniowie doskonalili umiejętności programowania. 

min. podstaw programowania 
Scottie- Go. Praca z tabletami i gra 

zabawę i ogromną rywalizację w pokonywaniu 
uczniowie doskonalili umiejętności programowania. 



Kolejne spotkanie grup Łazików, Przebudzonych, 
tym razem w atmosferze świątecznej, która 
Odkrywaliśmy kolejne zagadki Scottiego
Uczniowie pokonując coraz trudniejsze algorytmy
sympatycznemu kosmicie powrót w galaktyczną przestrzeń .

, Przebudzonych, HanSolo, Yoda oraz Skywalkera
świątecznej, która na dobre wszystkim się udzieliła. 

i jak zwykle emocji nie brakowało. 
coraz trudniejsze algorytmy, starali się ułatwić 

galaktyczną przestrzeń .



Praca w grupach wre, a jej efekty najlepiej widać na 
zdjęciach
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zdjęciach





Kolejne zajęcia poświęciliśmy na 
zgłębianie wiedzy n/t Netykiety

Kolejne zajęcia poświęciliśmy na 
zgłębianie wiedzy n/t Netykiety



Pierwsze miesiące nowego roku 
były dla nas okresem intensywnej 
pracy i czasem nabywania 
umiejętności cyfrowych. Zajęcia 
w ramach ULI dostarczają nam 
za każdym razem wielu emocji, 
radości z możliwości korzystania radości z możliwości korzystania 
z tabletów, gier i ciekawych 
pomocy dydaktycznych. 
Dotychczas poznaliśmy definicję 
netykiety oraz zasady tworzenia 
infografiki. Wytwory naszej pracy 
udostępniliśmy w naszej 
cybergazetce, którą na bieżąco 
uaktualniamy i chwalimy się 
postępami naszej pracy. 



W ramach projektu   ULI 
dowiedzieliśmy się, jakie 
niebezpieczeństwa czekają na nas w 
sieci i jak rozsądnie korzystać 
z zasobów Internetu. Nauczyliśmy się, 
jak z rozwagą podchodzić do informacji 
w sieci i jak nie dać złapać się w pułapkę 
fake-newsów. 
Ciągle mamy niedosyt naszej wiedzy na 
temat cyfryzacji i z niecierpliwością temat cyfryzacji i z niecierpliwością 
czekamy na kolejne zajęcia.

W poszukiwaniu FAKE NEWSÓWW poszukiwaniu FAKE NEWSÓW



Szkoła Podstawowa w Nieparcie
Niepart 45

63-840 Krobia
woj. wielkopolskie

Koordynator projektu (Specjalista IT): 

Nauczyciel prowadzący zaj

Pozdrawiamy Wszystkich i 
w dobie COVID
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Pozdrawiamy Wszystkich i życzymy zdrowia
dobie COVID-19


