WIELKANOCNY
PROGRAM
FABULARNY

on-line

Program odnosi się do porównań
rytmu przyrody w Dolinie Baryczy i rytmu życia człowieka.

Wskazuje różnice i podobieństwa
obchodzenia Świąt Wielkanocnych w różnych kulturach
europejskich.
Zachęca do refleksji nad znaczeniem tradycji
i odpowiedzi na intrygujące pytania:
Co kryje się w jajku?

Czy dzwony mają skrzydła?
Czy baby wielkanocne latają na miotłach?

PROGRAM JEST GRĄ FABULARNĄ
Zajęcia polegają na wspólnym przeżyciu wyobrażonej historii,
w której uczestnicy zostają zaproszeni
do działań indywidualnych oraz grupowych, w dużych i małych zespołach.
Z wykorzystaniem różnych technik, interaktywnych metod pracy
i aplikacji internetowych uczestnicy realizują zadania
dążąc do osiągnięcia wyznaczonego celu.
Program jest podzielony na dwa bloki edukacyjne, trwające 45 minut każdy.
W przerwie jest czas wolny dla uczniów, z sugerowaną aktywnością ruchową.

Każdy blok składa się z części zdobywania wiedzy, wykonywania zadań
i sprawdzania wiadomości.
Wyzwania układają się w ciąg przyczynowo – skutkowy,
angażując uczestników w działania
z ośmiu obszarów inteligencji Howarda Gardnera.

BLOK I

• film edukacyjny z planszami wiedzy
i zadaniami rozwijającymi inteligencję
matematyczno-logiczną, językową,
przyrodniczą i interpersonalną
ćwiczenia rozwijające inteligencję ruchową i muzyczną

BLOK II

• mini wykład z prezentacją i warsztatem
rozwijającym inteligencję interpersonalną
i przestrzenno-wizualną

BLOK I
Program rozpoczyna film, którego bohaterami
są dziennikarka i bajkowa postać skrzata Grabka.
Pierwsze kadry filmu wzbogacają karty wiedzy
o historii i przyrodniczej specyfice Doliny Baryczy.
Kolorytu opowieści nadaje intryga detektywistyczna
osnuta wokół poszukiwań części Kroniki Wielkanocnych Zwyczajów.
Zadaniem uczestników programu jest odnalezienie zaginionej karty. Kierując się
wskazówkami będą oni zdobywać
kolejne symbole kodu dostępu do sejfu.

BLOK II
W części drugiej Grabek prezentuje
zapisy Kroniki Tradycji i Zwyczajów Wielkanocnych.
Uczestnicy poznają polskie tradycje wielkanocne.
Porównują je ze zwyczajami w innych krajach europejskich.
Poznają symbolikę pokarmów święconych w Wielką Sobotę.

Dowiadują się, po co się robi świąteczne porządki oraz czym różnią się pisanki
od kraszanek i co oznaczał pogrzeb żuru lub wieszanie śledzia.
W tym bloku ważne okażą się
umiejętności współpracy i zdolności plastyczne.

WIELKANOCNY PROGRAM FABULARNY
on-line
jest dedykowany nauczycielom
poszukującym narzędzi i sposobów
wspierających zdalne nauczanie.
Inspiruje do wychodzenia poza szablony.
W dzieciach pielęgnuje naturalną ciekawość,
pobudza ich potencjał, edukuje
i odpowiada na nurtujące pytania.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE

PRZEBIEG PROGRAMU
• W dniu potwierdzenia rezerwacji nauczyciel
otrzymuje materiały dydaktyczne i scenariusz zajęć.
• Pół godziny przed rozpoczęciem programu (wg.
terminu rezerwacji) nauczyciel otrzymuje link i hasło
dostępu do programu.
• Kilkanaście minut przed rozpoczęciem programu
nauczyciel łączy się ze swoimi uczniami na szkolnej
platformie edukacyjnej (w miarę możliwości z opcją
włączonych kamer i mikrofonów).
• O wyznaczonej godzinie nauczyciel włącza filmik z
pierwszego bloku i udostępnia uczniom kolejne,
opracowane elementy programu.

FORMUŁA PROGRAMU
Moderatorem programu jest nauczyciel.

Pracuje z uczniami na szkolnej platformie
edukacyjnej.
Otrzymuje dostęp do programu on-line: pilnuje
czasu, udostępnia uczniom treści i weryfikuje ich
pracę.
Na każdym etapie realizacji programu
służymy pomocą i wsparciem technicznym.

KIEDY?
Zajęcia odbywają się w ustalonym z biurem KOM
terminie: od poniedziałku do piątku,
w godz. 8.30-10.30 lub 11.00-13.30. Dostęp do
programu wygasa po upływie zarezerwowanego terminu.

JAK DŁUGO?

Zajęcia trwają 1,5 h (do 2 h z wliczonym czasem
technicznym). Na program składają się 2 bloki
edukacyjne, trwające po 45 minut każdy. Pomiędzy
blokami przewidziana jest 15 min. przerwa.

DLA KOGO?
Program jest dedykowany klasom I – VIII.
Uczniowie mogą pracować wspólnie
w klasie, bądź na swoich komputerach w domu.
Do pełnego przeprowadzenia zajęć potrzebne są: dobre
połączenie z Internetem, komputer, kamera, głośniki i
połączenie z nauczycielem na szkolnej platformie edukacyjnej.

ZA ILE?
• dla grup poniżej 20 osób
koszt: 260 PLN
• dla grup powyżej 20 osób
koszt: 13 PLN / uczestnik
w cenie: konspekt prowadzenia zajęć dla nauczycielaa

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
Zajęcia on-line dla klasy można zamówić
wysyłając wiadomość na adres:

biuro@kom.edu.pl

Kreatywny Obiekt Multifunkcyjny
BIURO pon. – pt.| 8.00 – 16.00
tel. 71 38 41 296, 514 203 636
www.kom.edu.pl

