4 maja

WTOREK - DZIEŃ PROJEKTOWANIA
We wtorki przez cały maj będziemy Cię zachęcać do działań związanych z projektowaniem!
To czas na uwolnienie swojej twórczej natury, na burzę mózgów,
na podzielenie się z najbliższymi, z nami i z całym światem mnóstwem wspaniałych pomysłów najlepszych, bo Twoich.

WYZWANIE 2.
Wyzwanie na dziś:
Zaprojektuj rękawiczkę!
Dlaczego? Po co?
Pomyśl o osobach, które teraz chodzą
w rękawiczkach, którym są one
najbardziej potrzebne? Jakie muszą
spełniać funkcje? Przed czym chronić?
Naszkicuj, namaluj, ulep, zbuduj, uszyj
prototyp... (zdecyduj, jak to zrobisz)
- i podziel się z nami zdjęciem
swojego pomysłu.
PS Czy to musi być rękawiczka na rękę
człowieka? Tego nie powiedzieliśmy. :)

PODZIEL SIĘ Z NAMI SWOIM
PROJEKTEM
Czekamy na Twój projekt super
rękawiczki. Podziel się nim z nami
wrzucając zdjęcie na nasz PADLET.
W przypadku trudności,
poproś o pomoc rodziców.

5 maja

NAUKOWA ŚRODA
Wiosna wokół nas - coraz cieplej, dużo słońca, kwiatów i.... robali!
Robale są ważne, bo spełniają dużo potrzebnych w środowisku funkcji.
Lubisz robale tak, jak my? Świetnie. Nie lubisz? Doskonale.
Mamy dla Ciebie wyzwanie.

WYZWANIE 3.
Wybierz swojego ulubionego robala lub
robalkę i stwórz z nim projekt
w Scratchu lub Scratchu Juniorze.
Może to być symulator lotu muchy,
gra w ucieczkę przed komarem
albo animacja kolorowego motyla...
Ogranicza Cię tylko wyobraźnia, a to
znaczy, że nic Cię nie ogranicza.

GDZIE ZNALEŹĆ SCRATCHA?
Kliknij w interesujący Cię program:
SCRATCH Junior
SCRATCH

PODZIEL SIĘ Z NAMI SWOIM
PROJEKTEM
Jeśli robisz projekt w SCRATCH JUNIOR nagranie lub zdjęcia z ekranu wrzuć
tutaj: PADLET Scratch Jr
Jeśli działasz w dużym SCRATCHu,
umieść projekt w naszym STUDIO.

6 maja

LITERACKI CZWARTEK
8 maja będziemy obchodzić Dzień Bibliotekarza i Bibliotek.
Z tej okazji już dziś zapraszamy Cię do zabawy z literaturą.
Tak! Programowanie i czytanie książek to rzeczy, które świetnie się ze sobą łączą.

WYZWANIE 4.
Wyzwanie na dziś:
Za pomocą Scratcha lub Scratcha
Juniora przedstaw swojego ulubionego
bohatera lub ulubioną bohaterkę
książki.
Może w ten sposób zainspirujesz kogoś
do przeczytania
tej właśnie lektury?

PODZIEL SIĘ Z NAMI SWOIM
PROJEKTEM
Jeśli robisz projekt w SCRATCH JUNIOR nagranie lub zdjęcia z ekranu wrzuć
tutaj: PADLET Scratch Jr
Jeśli działasz w dużym SCRATCHu,
umieść projekt w naszym STUDIO.

7 maja

EKO-PIĄTEK
W naszym kalendarzu majowych scratchowych wyzwań piątek będzie dniem ekologii!
Na pierwszy ogień wśród naszych ekologicznych wyzwań idzie woda
- ostatnio bardzo jej brakuje - roślinom, zwierzętom, naszej planecie...

WYZWANIE 5.
Zadanie dla Ciebie:
Stwórz projekt Scratchowy
(lub w Scratchu Juniorze), który będzie
pokazywać, jak ważna jest woda
w środowisku - kto z niej korzysta?
skąd się bierze? dlaczego jest nam
niezbędna do życia?

PODZIEL SIĘ Z NAMI SWOIM
PROJEKTEM
Jeśli robisz projekt w SCRATCH JUNIOR nagranie lub zdjęcia z ekranu wrzuć
tutaj: PADLET Scratch Jr
Jeśli działasz w dużym SCRATCHu,
umieść projekt w naszym STUDIO.

10 maja

PONIEDZIAŁEK - ŚWIĘTUJEMY!
Na pewno wiesz, jak ważna jest czysta planeta,
a to, czy taka będzie, zależy od każdego z nas. Dziś masz okazję,
aby zadbać o naszą ziemię.

WYZWANIE 6.
Dzisiaj uratuj przynajmniej jedną
"śmieciową" rzecz.

PODZIEL SIĘ Z NAMI SWOIM
PROJEKTEM

Nadaj jej nowe życie.

Wrzuć zdjęcie na nasz PADLET.

Może z opakowania po butelce zrobisz
przybornik na flamastry, a z rolki po
papierze toaletowym wyczarujesz
motyla?

W przypadku trudności,
poproś o pomoc rodziców.

Koniecznie zrób zdjęcie!
Razem stworzymy kolekcję
uratowanych śmieci.

11 maja

WTOREK - DZIEŃ PROJEKTOWANIA
We wtorki przez cały maj będziemy Cię zachęcać do działań związanych z projektowaniem!
To czas na uwolnienie swojej twórczej natury, na burzę mózgów,
na podzielenie się z najbliższymi, z nami i z całym światem mnóstwem wspaniałych pomysłów najlepszych, bo Twoich.

WYZWANIE 7.
Wyzwanie na dziś:
Dzisiaj mamy dla Ciebie bardzo
klasyczne projektowe wyzwanie - a
mianowicie... krzesło!
Wybierz swoją ulubioną książkową albo
bajkową postać i zaprojektuj dla niej
krzesło, na którym będzie jej (lub jemu)
najwygodniej!
Narysuj swój pomysł, a jeszcze lepiej zbuduj prototyp z tego, co znajdziesz
pod ręką: z plasteliny, tektury,
wykałaczek, klocków... na pewno coś
wymyślisz!

PODZIEL SIĘ Z NAMI SWOIM
PROJEKTEM

Wrzuć zdjęcie na nasz PADLET.
W przypadku trudności,
poproś o pomoc rodziców.

12 maja

NAUKOWA ŚRODA
Zastanawiałaś/zastanawiałeś się dlaczego nartnik*** ślizga się po tafli wody i nie tonie?
To wszystko przez napięcie powierzchniowe.
***Sprawdź w internecie, co to jest nartnik. Jak zobaczysz ilustracje,
od razu będziesz wiedzieć, że widziałaś/widziałaś tego owada. :)

WYZWANIE 8.

PODZIEL SIĘ Z NAMI SWOIM
PROJEKTEM

Poeksperymentuj w domu.
Sprawdź, co jeszcze potrafi utrzymać
się na powierzchni wody.

Czekamy na Twój filmik. Wrzuć go
na nasz PADLET.

Nagraj telefonem krótki filmik z tego
eksperymentu.
Musisz nam go pokazać.
Nie możemy się doczekać!

W przypadku trudności,
poproś o pomoc rodziców.

13 maja

LITERACKI CZWARTEK
Lubisz wiersze? A te o kotach?
Wybierz swój ulubiony koci wiersz, a potem go "ożyw".

WYZWANIE 9.
Wyzwanie na dziś:
Zilustruj wybrany wiersz.
Możesz wykonać ilustrację na kartce
lub stworzyć projekt w Scratchu
Juniorze lub Scratchu.
Koniecznie pochwal się efektem.

PODZIEL SIĘ Z NAMI SWOIM
PROJEKTEM
Jeśli robisz projekt w SCRATCH JUNIOR nagranie lub zdjęcia z ekranu wrzuć
tutaj: PADLET Scratch Jr
Jeśli działasz w dużym SCRATCHu,
umieść projekt w naszym STUDIO.

14 maja

EKO-PIĄTEK
Szeroki temat ekologii wiąże się też z wiedzą o zagrożonych gatunkach zwierząt i roślin.
W sieci znajdziesz bardzo wiele informacji na temat. Np. tutaj:
- Polska czerwona księga zwierząt: https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_czerwona_księga_zwierząt
- Polska czerwona księga roślin: https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_czerwona_księga_roślin

WYZWANIE 10.
Zadanie dla Ciebie:
Przejrzyj listę gatunków, które są
zagrożone w Polsce i wybierz swoją
ulubioną roślinę lub zwierzę,
a następnie zaprezentuj ją (lub jego)
w Scratchu lub Scratchu Juniorze!

PODZIEL SIĘ Z NAMI SWOIM
PROJEKTEM
Jeśli robisz projekt w SCRATCH JUNIOR nagranie lub zdjęcia z ekranu wrzuć
tutaj: PADLET Scratch Jr
Jeśli działasz w dużym SCRATCHu,
umieść projekt w naszym STUDIO.

17 maja

PONIEDZIAŁEK - ŚWIĘTUJEMY!
Jutro świętujemy Międzynarodowy Dzień Muzeów.
Czy wiesz, że w są muzea, które można zwiedzać online? Zajrzyj do któregoś z nich przed
wykonaniem dzisiejszego zadania.
Oto lista wybranych: https://www.national-geographic.pl/traveler/zostanwdomu-i-zwiedzajonline-10-muzeow-ktore-umozliwiaja-wirtualne-wycieczki

WYZWANIE 11.
A gdybyś miała/miał ze swojego pokoju
zrobić muzeum?
Jakie eksponaty by się w nim znalazły?
Dlaczego akurat te przedmioty są dla
Ciebie ważne? Co o Twojej historii
mówią?
Narysuj lub stwórz wirtualną wycieczkę
po Twoim muzeum w Scratchu lub
Scratchu Juniorze.

PODZIEL SIĘ Z NAMI SWOIM
PROJEKTEM
Jeśli robisz projekt w SCRATCH JUNIOR nagranie lub zdjęcia z ekranu wrzuć
tutaj: PADLET Scratch Jr
Jeśli działasz w dużym SCRATCHu,
umieść projekt w naszym STUDIO.

18 maja

WTOREK - DZIEŃ PROJEKTOWANIA
We wtorki niezmiennie zachęcamy Cię do działań związanych z projektowaniem!
To czas na uwolnienie swojej twórczej natury, na burzę mózgów,
na podzielenie się z najbliższymi, z nami i z całym światem mnóstwem wspaniałych pomysłów najlepszych, bo Twoich.

WYZWANIE 12.
Wyzwanie na dziś:
Dziś pomyśl o najbliższym otoczeniu rozejrzyj się, pomyśl jak wygląda Twój
dzień, jak wygląda dzień Twojej
rodziny?
Co w nim jest super, a co wszystkim
przeszkadza?
Zaprojektuj coś, co pozwoliłoby Wam
lepiej funkcjonować, a może nawet
zaoszczędziło czas i nerwy całej
rodziny?
Narysuj, stwórz prototyp z tego,
co masz pod ręką lub... cyfrowy.

PODZIEL SIĘ Z NAMI SWOIM
PROJEKTEM

Czekamy na Twój projekt.
Wrzuć zdjęcie na nasz PADLET.
W przypadku trudności,
poproś o pomoc rodziców.

19 maja

NAUKOWA ŚRODA
Dziś zajmiemy się w bardzo naukowy sposób nudą. Tak, tak! Nudą!
Myślisz, że nuda jest nudna? Przekonajmy się!

WYZWANIE 12.
Przed Tobą niezwykłe zadania
matematyczne. Pomyśl:
- jak zważyć nudę?
- jak można ją zmierzyć?
- jak określić jej kształt?
A może przy okazji dowiesz się o nudzie
jeszcze czegoś ciekawego? Skąd nuda
się bierze i czy może być pożyteczna?
Stwórz najbardziej nudny ;) projekt o
nudzie w Scratchu
lub Scratchu Juniorze.

PODZIEL SIĘ Z NAMI SWOIM
PROJEKTEM

Jeśli robisz projekt w SCRATCH JUNIOR nagranie lub zdjęcia z ekranu wrzuć
tutaj: PADLET Scratch Jr
Jeśli działasz w dużym SCRATCHu,
umieść projekt w naszym STUDIO.

20 maja

LITERACKI CZWARTEK
Dzisiaj zapraszamy Cię do tego, żebyś pomyślał/a o tym,
jak bohaterowie i bohaterki najbardziej znanych bajek wyglądaliby
i jakie mieliby przygody w kosmosie!

WYZWANIE 13.
Wyzwanie na dziś:
Rusz głową, uruchom fantazję
i wymyśl, co w kosmosie mógłby robić
Czerwony Kapturek, Kubuś Puchatek
albo Słoń Trąbalski :) lub jeszcze inna
postać!
Pokaż nam swój pomysł: narysuj,
zbuduj, nagraj albo zaprogramuj go!

PODZIEL SIĘ Z NAMI SWOIM
PROJEKTEM
Jeśli robisz projekt plastyczny
lub w SCRATCH JUNIOR - nagranie lub
zdjęcia wrzuć tutaj: PADLET Scratch Jr
Jeśli działasz w dużym SCRATCHu,
umieść projekt w naszym STUDIO.

21 maja

EKO-PIĄTEK
Jutro obchodzimy Dzień Praw Zwierząt!
Pokaż, że zwierzę też może mieć głos!

WYZWANIE 14.
Zadanie dla Ciebie:
Wybierz swoje ulubione zwierzę
i stwórz plakat mówiący o jego
prawach: jak zwykle - technika dowolna
(rysunek, wycinanka, kolaż, program w
Scratchu lub Scratchu Juniorze - albo
cokolwiek innego :)).

PODZIEL SIĘ Z NAMI SWOIM
PROJEKTEM
Jeśli robisz projekt plastyczny
lub w SCRATCH JUNIOR - nagranie lub
zdjęcia wrzuć tutaj: PADLET Scratch Jr
Jeśli działasz w dużym SCRATCHu,
umieść projekt w naszym STUDIO.

24 maja

PONIEDZIAŁEK - ŚWIĘTUJEMY!
Choć to dopiero pojutrze - już dziś zapraszamy Was do świętowania Dnia Mamy!
Nie zostało wiele czasu, aby przygotować coś od serca dla Mamy,
dlatego przychodzimy Ci z pomocą.

WYZWANIE 15.
Nasza propozycja jest bardzo prosta:
żeby jutro nie składać życzeń z pustymi
rękami - stwórz dla swojej Mamy (lub
innej najbliższej osoby,
z którą będziesz jutro świętować)
laurkę.
Zachęcamy do tego, żeby zrobić ją
w Scratchu lub Scratchu Juniorze.
W internecie znajdziesz mnóstwo
inspiracji, ale jesteśmy przekonani,
że w głowie masz mnóstwo
własnych pomysłów.

PODZIEL SIĘ Z NAMI SWOIM
PROJEKTEM
Jeśli robisz projekt plastyczny
lub w SCRATCH JUNIOR nagranie lub zdjęcia z ekranu wrzuć
tutaj: PADLET Scratch Jr
Jeśli działasz w dużym SCRATCHu,
umieść projekt w naszym STUDIO.

25 maja

WTOREK - DZIEŃ PROJEKTOWANIA
Jutro Dzień Mamy!
Nie może być inaczej - nasz wtorek z programowaniem
w całości dedykujemy wszystkim Mamom. To ostatnia szansa na przygotowanie prezentu.

WYZWANIE 16.
Wyzwanie na dziś:
Pomyśl, porozmawiaj ze swoją Mamą
(lub inną najbliższą osobą,
z którą będziesz świętować)
i zaprojektuj coś specjalnie dla niej!
Może to będzie po prostu jakieś
ubranie, o którym marzy? Może
magiczny przedmiot, który pozwoli jej
dłużej się z Tobą bawić? A może
zaprojektujesz dla niej upragnioną
wakacyjną podróż?

PODZIEL SIĘ Z NAMI SWOIM
PROJEKTEM

Czekamy na Twój projekt.
Wrzuć zdjęcie na nasz PADLET.
W przypadku trudności,
poproś o pomoc rodziców.

26 maja

NAUKOWA ŚRODA
Lubisz eksperymentować? Na pewno tak.
Każdy z nas ma czasem taki moment, kiedy lubi sprawdzić,
jak to działa, dlaczego tak i co się stanie, gdy...
No właśnie - dziś ogłaszamy dzień domowych i bezpiecznych eksperymentów.

WYZWANIE 17.
Stwórz domowe laboratorium!
Poproś kogoś dorosłego o niewielkie
ilości kilku różnych substancji:
na przykład wodę, mąkę, olej,
płyn do mycia naczyń, różne kasze,
makaron itp.
Zobacz, jak będą się zachowywać, kiedy
będziesz je mieszać! Kapnij olejem do
wody, zmieszaj mąkę
z płynem do naczyń, obserwuj, jak
kasza miesza się z penne.
Pomyśl, poczytaj o tym, jak różne
rzeczy reagują ze sobą - pokaż nam
swój eksperyment (zrób zdjęcie,
rysunek, filmik albo program w
Scratchu).

PODZIEL SIĘ Z NAMI SWOIM
PROJEKTEM

Czekamy na Twój projekt.
Wrzuć zdjęcie lub filmik na nasz
PADLET.
W przypadku trudności,
poproś o pomoc rodziców.

27 maja

LITERACKI CZWARTEK
Czy zdarzyło Ci się kiedyś zdenerwować na autora, bo chciałaś/eś,
żeby losy bohaterów potoczyły się inaczej?
Nam nie raz!

WYZWANIE 18.
Wyzwanie na dziś:
Spróbuj wymyślić, co ciekawego - czego
nie wymyślił autor/autorka książki,
opowiadania lub wiersza - mogłoby się
wydarzyć z Twoim ulubionym
bohaterem lub bohaterką.
Podziel się swoim opisem w formie
krótkiego tekstu, obrazków, filmiku,
komiksu albo projektu w Scratchu lub
Scratchu Juniorze. :)
Czekamy z niecierpliwością!

PODZIEL SIĘ Z NAMI SWOIM
PROJEKTEM
Jeśli robisz projekt plastyczny,
fotograficzny, manualny...
lub w SCRATCH JUNIOR - nagranie lub
zdjęcia wrzuć tutaj: PADLET Scratch Jr
Jeśli działasz w dużym SCRATCHu,
umieść projekt w naszym STUDIO.

28 maja

EKO-PIĄTEK
Czy myślałaś/eś o tym skąd pochodzi Twoje jedzenie?
Skąd pochodzą składniki do Twoich ulubionych dań?
Czy ich pochodzenie jest ekologiczne?

WYZWANIE 19.
Zadanie dla Ciebie:
Spróbuj przeprowadzić takie
eko-śledztwo i poszukaj odpowiedzi
na zadane pytania (porozmawiaj
z rodzicami, rodzeństwem,
poszukaj informacji w internecie)
i podziel się jego wynikami
- jak zwykle w dowolnej formie.

PODZIEL SIĘ Z NAMI SWOIM
PROJEKTEM
Jeśli robisz projekt plastyczny,
manualny, fotograficzny, filmowy...
lub w SCRATCH JUNIOR - nagranie lub
zdjęcia wrzuć tutaj: PADLET Scratch Jr
Jeśli działasz w dużym SCRATCHu,
umieść projekt w naszym STUDIO.

31 maja

WYZWANIE NA PODSUMOWANIE
To już ostatnie - bonusowe wyzwanie.
Jesteśmy bardzo ciekawi czego nauczyłaś/łeś się w tym miesiącu,
odpowiadając na nasze codzienne propozycje działań do zrealizowania.
Było ich w sumie 19.
Ile zadań udało Ci się wykonać?

OSTATNIE ZADANIE
DLA CIEBIE

PODZIEL SIĘ Z NAMI

Co było najłatwiejsze, a co najtrudniejsze? Co
podobało Ci się najbardziej,
a z robienia którego zadania
zrezygnowałaś/eś?

Czekamy na Twój komentarz, zdjęcie,
filmik na naszym Facebooku:
CYFROWY DIALOG

No i najważniejsze - powtórzymy to kiedyś?

Poproś o pomoc rodziców.

MIAU, MIAU...

