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Temat działania: Angielski z aplikacją Scratch Junior.
Zasięg działania: Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego, skierowane są do uczniów klas I-III szkoły
podstawowej i wzorowane są na warsztatach informatycznych, jakie prowadzą nauczyciele ze szkół w Anglii.
Zajęcia takie miałam możliwość obserwować podczas wyjazdu na szkolenie „Pokonując trudności wędrując
ku przyszłości” w ramach programu POWER. Pragnąc zachęcić uczniów do udziału w zajęciach
pozalekcyjnych, wprowadziłam na ich grunt elementy programowania z wykorzystaniem aplikacji Scratch
Junior z wykorzystaniem tabletów. Udało mi się połączyć naukę języka angielskiego z prostym
programowaniem. Dzieci na zajęciach poznają nowe słowa, zwroty i piosenki w języku angielskim, a
następnie tworzą tematyczną aplikację.
Cele działania:
wprowadzenie uczniów w świat programowania,
nauka tworzenia prostych aplikacji,
nauka słów, zwrotów i piosenek w języku angielskim,
popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów,
motywowanie uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych.
Uzyskane efekty: Poprzez wprowadzenie elementów programowania do zajęć pozalekcyjnych:
nauka słów i zwrotów z języka angielskiego stała się dla uczniów ciekawa i sprawiająca im wiele
radości,
rozwinęła się kreatywność dzieci,
zwiększyła się cierpliwość i wytrwałość uczniów w dążeniu do wyznaczonego celu,
wzrosła u dzieci motywacja do udziału w zajęciach pozalekcyjnych.
Wnioski z realizacji: Zajęcia z wykorzystaniem aplikacji Scratch Junior na tabletach pozytywnie wpłynęły
na chęć uczestnictwa dzieci w zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego: uczniowie przychodzą
chętnie na takie zajęcia i konstruktywnie w nich uczestniczą. Tablety wprowadzone do zajęć urozmaiciły je,
a u uczniów można zaobserwować większe zaangażowanie w lekcję oraz większe skupienie uwagi.
Dzieci stały się pewniejsze siebie i chętnie prezentują swoje prace innym.
Strona WWW szkoły z prezentacją dobrej praktyki: www.sp8.elblag.pl

