Zajrzyj, sprawdź i poleć innym – zastaw ciekawych stron dla uczniów i nauczycieli
Edukacja wczesnoszkolna:








Bajki: www.bajka.pl – zawiera bajki pogrupowane tematycznie.
Wiersze i bajki nie tylko dla dzieci: www.wierszegosi.prv.pl – zawiera bajki i wiersze, teksty i
wierszyki utrwalające ortografię.
Reporter Junior – dzieci i nastolatki: http://junior.reporter.pl – zawiera informacje i ciekawostki o
przyrodzie, humor, recenzje książek, informacje z całego świata, gry, ciekawe quizy, historię
(tradycje, wynalazki, odkrycia) itp.
Firstpalette: http://firstpalette.com – pomysły na prace plastyczne dla dzieci. Nieznajomość j.
angielskiego nie przeszkadza w zrozumieniu sposobu pracy dzięki zdjęciom. Szablony gotowe do
wydrukowania.
Klasoteka: http://klasoteka.pl - blog W. Kopf poświęcony zastosowaniu technologii
multimedialnych w edukacji wczesnoszkolnej.
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Strona wydawnictwa edukacyjnego Wiking: http://wiking.pl – menu:
j. polski – ortografia, literatura;
historia – poczet królów i książąt Polski, władcy i wodzowie starożytności, średniowiecza;
kalendarium, słownik historyczny;
geografia – mapy, dane statystyczne, informacje o Ziemi, tablice;
przyroda – właściwości powietrza (opisy doświadczeń), składniki pogody i ich pomiar, jak
prognozować z obserwacji;
biologia – wizualizacje, tablice.
Historia: http://vaterland.pl – strona poświęcona historii państwa niemieckiego w okresie rządów
A. Hitlera; biografie nazistowskich zbrodniarzy, informacje o obozach koncentracyjnych,
zbrodniach hitlerowskich, linki do dokumentów artykuły, galerie.
Przyroda: http://atlaszwierzat.pl- internetowy atlas zwierząt.
Matematyka: http://matemaks.pl – strona z materiałami do samodzielnej nauki matematyki na
wszystkich poziomach edukacyjnych.
Matematyka: http://matematyka.wroc.pl – linki do ciekawych artykułów, liga zadaniowa,
zastosowania matematyki w życiu codziennym, przyrodzie czy literaturze. Dodatki dla n-la.
Chemia: https://www.ptable.com/?lang=pl – dynamiczny okresowy układ pierwiastków.
Chemia: http://mlyniec.gda.pl/~chemia/gimnazjum/ - chemia dla początkujących, zawiera zbiór
wiadomości, informacji i wyjaśnień.
Muzyka: http://muzykotekaszkolna.pl/wiedza/ - informacje o instrumentach, kompozytorach,
rodzajach muzyki w różnych epokach, nauka nut, multimedia.
Dla nauczycieli: https://www.edukator.pl/baza-wiedzy,1/ - propozycje dla n-li j.polskiego,
historii, matematyki, biologii, fizyki, geografii

Ciekawe aplikacje:

- ma dwa tryby: „Ucz się”
( 6 tematycznych boków) oraz „Graj” (29 poziomów, za poprawne
odpowiedzi punkty są dodawana, za błędne odejmowane, im krótszy
czas odpowiedzi, tym więcej punktów dla gracza).

- ma dwa tryby: „Nazwa” oraz „Wzór”,
na udzielenie odpowiedzi gracz ma nieograniczony czas.

- dla lubiących kalambury. Gra polega
na znalezieniu związku wyrazowego na podstawie
zaprezentowanych obrazków (powiedzenia, tytuły książek,
programów telewizyjnych itp.) Podpowiedzią są litery, składające
się na odpowiedź, możliwość podpowiedzi płatnych zdobywanymi
monetami.
Gra ma kolejne wersje. „Zgadnij co to? 2” składa się z posegregowanych w 16 grupach rebusów, które
otwierają się po zebraniu odpowiedniej liczby gwiazdek lub monet.

- po rozpoczęciu gry dostępny jest
zestaw pytań, opatrzonych zdjęciem zwierzęcia i propozycją
czterech odpowiedzi. Można skorzystać z podpowiedzi – dwie
błędne odpowiedzi zostaną wygaszone, ale traci się punkty.
Po uzyskaniu odpowiedniej liczby punktów można wybrać kolejny poziom z grupami zwierząt.
Po udzieleniu poprawnej odpowiedzi można wybrać przycisk Informacje – pojawi się ekran z informacjami
o zwierzęciu oraz linkiem do hasła w „Wikipedii”.

- podejmij wyzwanie i otrzymaj
tytuł profesora matematyki. Gra zaczyna się od prostych działań
z zakresu dodawania, na udzielenie odpowiedzi masz określony
czas, za poprawne obliczenia otrzymasz punkty i diamenty
(pomogą, gdy nie zdążysz udzielić odpowiedzi).

- zawiera sześć kategorii,
w każdej z nich jest pięć rodzajów gier oraz fiszki i tabela,
które pomogą przygotować się do gry, zawierają bowiem
informacje niezbędne do zdobycia jak największej liczby
punktów.

- to rozszerzony atlas ptaków polskich,
zawiera zdjęcia, szczegółowe opisy, filmy oraz odgłosy ptaków.
Po wybraniu karty ptaka otrzymuje się informacje dotyczące
jego występowania, charakterystyki czy ochrony, można
posłuchać nagrania jego odgłosu. Można dodać go do kolekcji
ulubionych – wystarczy nacisnąć gwiazdkę. Dzięki połączeniu
z serwisem YouTube aplikacja ma dostęp dp filmików powiązanych z poznawanym gatunkiem.
Uwaga – pierwsze uruchomienie aplikacji trwa dłuższą chwilę, ponieważ aktualizowana jest baza informacji
o ptakach.

- gra zawiera 106 zdjęć
ptaków z całego świata. Dostępne są różne tryby rozgrywki:
pytania wielokrotnego wyboru, wpisywanie odpowiedzi, gra
na czas, fiszki.

- aplikacja zawiera zbiór 136 chwastów
występujących w naszych ogródkach, można ją wykorzystać
do stworzenia zielnika roślin występujących w pobliżu domu,
szkoły itp. Zawarte dane i zdjęcia mogą posłużyć jako podręczny
atlas.

- pomaga w rozpoznawaniu drzew
i krzewów na podstawie formy liścia, jego wyglądu, kształtu,
wielkości czy koloru kory. Po udzieleniu odpowiedzi na kilka
pytań otrzymujemy pasującą roślinę, wraz z jej charakterystyką
(przycisk Dowiedz się więcej). Zawiera atlas roślin i możliwość
wykonania e-zielnika.

-- wspomaga grzybobranie, zawiera 400
zdjęć grzybów jadalnych, trujących i chronionych.

- zbiór 327 pytań z okresu
panowania dynastii Piastów, Jagiellonów i królów elekcyjnych,
podzielonych na pięć kategorii: pytania jednokrotnego wyboru;
typu prawda/fałsz; uszereguj; dobierz w pary; wskaż na mapie.
Aplikacja oprócz testów zawiera metryczki władców (tryb nauki).

Aplikacje dostępne do pobrania w sklepie Google Play (darmowe).

