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Klasy pierwsze w SP1 Swarzędz:

- klasa z nowoczesną technologią

- mali artyści

- odkrywcy świata



KLASA Z NOWOCZESNĄ TECHNOLOGIĄ!



Narzędzia TIK

Technologie Informacyjno –Komunikacyjne 

na lekcjach to już standard. To właśnie 

przy ich użyciu lekcja może – a wręcz 

powinna stać się atrakcyjniejsza                  

i efektywniejsza. Dzięki dostępnym dzisiaj 

aplikacjom możemy sprawić, że na pozór 

zwykła kolorowanka nagle ożyje i stanie się 

obrazem 3D. Dyktando będzie wymagało 

nie lada umiejętności z dziedziny 

kodowania, co w nowej podstawie 

programowej odgrywa istotną rolę.

Ponieważ praca z najmłodszymi uczniami 

jest szczególnym wyzwaniem staramy się, 

aby stosowanie nowoczesnych technologii 

miało realny wpływ na zmianę sposobu 

uczenia się i NAUCZANIA ;)





PROGRAMOWANIE

Programowanie i kodowanie to coś więcej, niż 

skomplikowane sekwencje wyrazów - to praktyczna nauka 

logicznego myślenia, połączonego z kreatywną zabawą, 

rozwiązywaniem problemów i zagadek.

Dzięki odpowiednim narzędziom, uczniowie naszej szkoły mogą 

przekonać się, że zajęcia programowania nie są 

zarezerwowane jedynie dla obszaru informatyki - myślenie 

komputacyjne przyda się na każdym przedmiocie. 





Class Dojo „ClassDojo” to aplikacja, która pozwoli 

wychowawcy, budować pozytywne wzorce 

zachowań wśród uczniów - w sposób 

wygodny, motywacyjny i radosny. ClassDojo

bazuje na awatarach i błyskawicznej 

informacji zwrotnej. Głównym założeniem 

stosowania ClasDojo jest przyjazna forma 

o czym świadczy jej nowoczesna, ciepła        

i ciekawa grafika. Informacje można 

współdzielić z rodzicami i być z nimi            

w stałym kontakcie. ClassDojo to aplikacja 

do komunikacji klasy. Łączy wychowawcę                 

z uczniami i rodzicami. To dzięki tej 

aplikacji można na bieżąco udostępniać 

zdjęcia, filmiki i wiadomości w czasie 

godzin lekcyjnych. Można pracować jako 

drużyna, dzielić się doświadczeniami 

realizując wielkie idee w klasach i domach.



Kolorowy Uniwersytet przygotowywany jest z myślą o dzieciach z Poznania  

i Wielkopolski. Podczas spotkań na wydziałach UAM mali studenci mogą 

spotkać naukowców, którzy przekazują im swoją wiedzę oraz pasję do 

nauki. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, za każdym razem na innym 

Wydziale UAM. W ten sposób dzieci poznają cały uniwersytet. Młodzi 

studenci, otrzymują indeksy, a na koniec ci, którzy zdobyli wpisy ze 

wszystkich spotkań, zostają wyróżnieni dyplomami w czasie uroczystego 

Absolutorium. To już nie tylko szkoła – to UNIWERSYTET!





Nowe Horyzonty Edukacji 

Filmowej to odbywające się 

przez cały rok szkolny projekcje 

kinowe dla uczniów, realizowane 

w ramach cykli tematycznych, 

dostosowanych do wszystkich 

etapów edukacyjnych. Każdy 

pokaz poprzedza prelekcja 

multimedialna wprowadzająca 

uczestników w tematy 

podejmowane w danym filmie. 

Cały program NHEF jest zgodny 

z podstawą programową MEN.



PLANTIE

Przy użyciu tej aplikacji 

doskonale  zarządzamy czasem, 

na lekcji, pozwalamy rosnąć 

drzewom  i zbieramy ulubione 

owoce, jednocześnie skupiając się 

na pracy.

To tylko jedna z wielu metod 

wspierająca umiejętności 

czytelnicze, to także promowanie 

czytelnictwa wśród uczniów klas 

I-III.



Program eTwinning to europejska społeczność szkolna, gromadząca szkoły                   

i przedszkola z całej Europy, współpracująca za pomocą mediów elektronicznych.

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami –

współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning 

poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, 

motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Program zgromadził już niemal 400 tysięcy 

nauczycieli ze 160 tysięcy szkół, którzy łącznie pracują przy ponad 50 tysiącach 

różnorodnych projektów rocznie.

Uczniowie naszej szkoły wzięli już udział w kilkunastu projektach, dzięki którym 

kształtują się nie tylko ich kompetencje kluczowe ale także europejska postawa.



Projekty eTwinning

https://www.magisto.com/album/video/Onp7WVwORUs
hPS0HDmEwCXh7?l=vsm&o=i&c=e?utm_source=magisto
&utm_medium=email&utm_campaign=producer_shared
_movie

https://www.magisto.com/album/video/fi0wUlwORUshPS
0HDmEwCXh-
?l=vsm&o=i&c=e?utm_source=magisto&utm_medium=em
ail&utm_campaign=producer_shared_movie

https://www.kizoa.com/embed-170752057-1004371o1l1

„Where we come from?”

„Make w wish?”

„The Teddy Bear Day ?”

„Mój przyjaciel pies”

„Time to play”

https://www.magisto.com/album/video/IiZ-
A10ORUshPS0HDmEwCXl7?l=vsm&o=i&c=e?utm_source=magisto&utm_me
dium=email&utm_campaign=producer_shared_movie

https://www.magisto.com/album/video/Jz4yDF0ORUshPS0
HDmEwCXh8?l=vsm&o=i&c=e?utm_source=magisto&utm_
medium=email&utm_campaign=producer_shared_movie

https://www.magisto.com/album/video/Onp7WVwORUshPS0HDmEwCXh7?l=vsm&o=i&c=e?utm_source=magisto&utm_medium=email&utm_campaign=producer_shared_movie
https://www.magisto.com/album/video/fi0wUlwORUshPS0HDmEwCXh-?l=vsm&o=i&c=e?utm_source=magisto&utm_medium=email&utm_campaign=producer_shared_movie
https://www.kizoa.com/embed-170752057-1004371o1l1
https://www.magisto.com/album/video/IiZ-A10ORUshPS0HDmEwCXl7?l=vsm&o=i&c=e?utm_source=magisto&utm_medium=email&utm_campaign=producer_shared_movie
https://www.magisto.com/album/video/Jz4yDF0ORUshPS0HDmEwCXh8?l=vsm&o=i&c=e?utm_source=magisto&utm_medium=email&utm_campaign=producer_shared_movie


W międzyczasie…

Kolorowy Uniwersytet

https://www.magisto.com/album/video/cHc8BFcORUshPS0
HDmEwCXl9?l=vsm&o=i&c=e?utm_source=magisto&utm_
medium=email&utm_campaign=producer_shared_movie

Lekcja otwarta dla rodziców

https://www.magisto.com/album/video/fTghWgwORUshPS0HDmE
wCXl5?l=vsm&o=i&c=e?utm_source=magisto&utm_medium=email
&utm_campaign=producer_shared_movie

Współpraca międzyszkolna

https://www.magisto.com/album/video/eiV4BVcORUshPS
0HDmEwCXx2?l=vsm&o=i&c=e?utm_source=magisto&utm
_medium=email&utm_campaign=producer_shared_movie

https://www.magisto.com/album/video/cHc8BFcORUshPS0HDmEwCXl9?l=vsm&o=i&c=e?utm_source=magisto&utm_medium=email&utm_campaign=producer_shared_movie
https://www.magisto.com/album/video/fTghWgwORUshPS0HDmEwCXl5?l=vsm&o=i&c=e?utm_source=magisto&utm_medium=email&utm_campaign=producer_shared_movie
https://www.magisto.com/album/video/eiV4BVcORUshPS0HDmEwCXx2?l=vsm&o=i&c=e?utm_source=magisto&utm_medium=email&utm_campaign=producer_shared_movie


„Wszyscy się boją, że w szkole, 
która sprawia frajdę, nikt 

niczego się nie nauczy”.

Jesper Juul



Mali artyści!

„Kreatywność to nieodzowny atrybut życia 
człowieka współczesnego i przyszłości.”

Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. 

Twórczość dziecięca jest czynnością odruchową, instynktowną i podświadomą. Mały artysta 

przeżywa radość kreacyjną, która pobudza go do dalszej zabawy formami, barwą czy dźwiękiem. 

Sztuka dziecka jest piękna w swojej naiwności, potrafi nas zachwycić, ująć szczególnym 

sposobem postrzegania otaczającego świata. Dla dziecka jego własna twórczość jest źródłem 

radości, dobrej zabawy, zaangażowania i podstawową formą uczenia się oraz zdobywania wiedzy   

o otaczającej rzeczywistości. Rysunek, taniec, ruch, muzyka i śpiew, to te rodzaje ekspresji, 

które wyzwalane w sposób naturalny i umiejętnie wykorzystywane, służyć mogą rozwijaniu             

u dziecka potrzeby poznawania świata i kształceniu jego aktywności edukacyjnej. Integracja 

plastyki, muzyki, słowa i ruchu stwarza możliwości wykorzystywania różnych form dziecięcej 

aktywności twórczej w jego rozwoju intelektualnym, poznawczym, emocjonalnym i społecznym.

















„Wszystkie dzieci rodzą się 

artystami. Sztuka polega na tym, 

by pozostać nimi do końca życia”.

Pablo Picasso



Odkrywcy świata!

Świat jest fascynujący! Zależy nam aby nasi uczniowie odkryli jego tajemnice, zobaczyli 

gdzie mieszkają węże, komu potrzebne są wiewiórki i jak tropić zwierzęta? 

Lekcje oparte na ciekawych scenariuszach pomogą przeprowadzić angażujące zajęcia, 

które nauczą dzieci szacunku do świata i przyrody.

Uczniowie poznają prawa panujące w naturze oraz przekonają się, jaki wpływ ma na nią 

człowiek. Będą prowadzić proste obserwacje przyrodnicze, wykonywać doświadczenia, 

tworzyć notatki i samodzielnie wyciągać wnioski. Ponadto dzieci przemierzą lądy, morza      

i oceany, polecą w kosmos i poznają wiele gatunków roślin i zwierząt oraz dowiedzą się, jak 

chronić przyrodę i Ziemię.

Dzięki licznym grom dydaktycznym i zabawom ruchowym oraz pracy na platformach 

internetowych, uczniowie nie będą się nudzili!





Projekt eTwinning „Smok czy SMOG?”

https://www.youtube.com/watch?v=WiP0i-74w_E&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=WiP0i-74w_E&feature=youtu.be


















Powiedz mi, a zapomnę. 
Pokaż mi, a zapamiętam. 

Pozwól mi zrobić, a 
zrozumiem…

Konfucjusz



Dziękujemy i zapraszamy!


