PRACA ZDALNA
KLASA IVc
W klasie V wszyscy uczniowie będą musieli założyć konta na Scratchu, online oraz
posiadać własną pocztę e-mail. Myślę, że można już to zrobić w tym roku. On line pracuje się
lepiej, a także sprawdzanie prac jest ułatwione.
Bardzo proszę o stworzenie dzieciom konta na https://scratch.mit.edu. Dosyć dobrze jest to
wytłumaczone w podręczniku - strona 80. Proszę o pominięcie instalacji programu (str.84),
można działać online. Wprawdzie uczniowie pracowali do tej pory w na właśnie takim
zainstalowanym programie, ale myślę, że poradzą sobie z ćwiczeniami robionymi
bezpośrednio na stronie, mimo małych różnic w interfejsie.
Proponuję kolejność działań:
1. Założenie konta e-mail dla dziecka. Odradzam pocztę dla dzieci (nie można wysyłać
załączników) oraz gmaila (są problemy z weryfikacją, gdy uczeń chce zalogować się na
innym komputerze), jednak to do Państwa należy wybór.
2. Założenie konta na https://scratch.mit.edu.
3. Zapisanie adresu e-mail, nazwy konta na scratch i haseł. Zapamiętanie logowań
sprawia dzieciom, a nawet młodzieży ogromny problem.
4. Po założeniu konta na scratchu bardzo ważne jest zweryfikowanie adresu e-mail
(potwierdzenie adresu w linku wysłanym przez scratch). Gdy tego nie zrobimy, nie
będzie można udostępniać projektów i wstawiać ich do studia (miejsce, gdzie dzieci
mogą dzielić się swoimi pracami, dzięki temu mogę je sprawdzić).
5. Zmiana języka na polski (kliknąć w symbol globusa po lewej stronie w menu).
6. Zapoznanie się z programem i …
7. Wykonanie ćwiczenia ze str. 95 – Teksty i dźwięki do 23 marca 2020r.
8. Wykonanie ćwiczenia ze str. 99 – Rysuj z mruczkiem – termin podam później, ale
można zrobić je oczywiście wcześniej.
9. Zapisanie i nazwanie projektu wg. wzoru: teksty nazwisko ucznia, rysuj nazwisko
ucznia (wykasować nazwę, którą sugeruje scratch Untitled i wpisać swoją).
10. Udostępnienie projektu (pomarańczowy przycisk).
11. Dodanie do odpowiedniego studia – adresy poniżej (wejść na podany niżej link
i kliknąć dodaj projekty)
Klasa IV c chłopcy https://scratch.mit.edu/studios/25963295/
Klasa IV c dziewczynki https://scratch.mit.edu/studios/25963303/
Miłej pracy!
Edyta Błazucka

