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Codzienne lekcje on-line z
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2020-03-30

Ruszyliśmy ze zdalnymi zajęciami z edukatorami i
edukatorkami CDT! Nasze spotkania to nie są zwykłe lekcje –
mimo, że wszyscy utknęliśmy w domach, my wciąż chcemy
pokazywać Wam jak zdobywać kompetencje przyszłości.
Dołącz do nas!

Lekcje z CDT to doskonała okazja, aby uzupełnić wiedzę z obszaru m.in.
matematyki, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, plastyki, biologii czy
zajęć komputerowych.

Nauczycielu – zaproś swoich uczniów i weźcie udział w
interdyscyplinarnych i interaktywnych zajęciach online.

Rodzicu – daj swojemu dziecku szansę by poczuł się jak młody programista
i młoda programistka!

http://blog.cdt.pl


"Lekcje z CDT" odbywają się codziennie o godzinie 13:00. Dostęp do
naszych bezpłatnych zajęć jest zawsze pod tym samym linkiem:

Link do zajęć

Od 15 kwietnia środowe zajęcia odbywają się z udziałem tłumacza
migowego. 

Zajęcia, które już się odbyły, można obejrzeć na kanale CDT na YouTube.

Plan zajęć na kwiecień 

Download image

20 kwietnia (poniedziałek) "Programowanie z aplikacją Scratch Jr.
Spotkanie 3." klasy 1 - 3 

Dalej wspólnie z Agnieszką Chomicką-Bosy rozwijamy umiejętności
programowania u najmłodszych! 

Co przygotować: komputer lub tablet z wgraną aplikacją Scratch Junior.

Nawiązanie do przedmiotów: zajęcia komputerowe, język polski, plastyka,
matematyka.

Link do zajęć

https://cdtonline.clickmeeting.com/lekcje-z-cdt
https://www.youtube.com/channel/UCZYNOI6sE0b9FCZCpGzB8nQ/videos
https://prowly-uploads.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/8650/assets/196684/large-bd6d3b2c900baf7d860ceb159cbd84dd.png
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.scratchjr.android&hl=en
https://cdtonline.clickmeeting.com/lekcje-z-cdt


Download image

21 kwietnia (wtorek) "Jak sprawdzać informacje i odróżniać je od fake
newsów" dla klas 7 - 8. 

Jeszcze news czy już fake-news? Jak to sprawdzić? Dołącz do nas,
sprawdzimy to razem z naszą edukatorką Karoliną  Częścik-Łysyszyn.

Kształtowane kompetencje: krytyczne myślenie.

Link do zajęć

Download image

22 kwietnia (środa) "Gdzie mieszka matematyka?" dla klas 1 - 3* 

* zajęcia z udziałem tłumacza migowego

Przekonamy się, że matematyka jest wszędzie! Na spotkanie zapraszamy
szczególnie tych, którzy nie lubią matematyki. Nie będzie odpytywania z
tabliczki mnożenia – obiecuje prowadząca warsztaty Agnieszka Chomicka-Bosy
;)

Co przygotować: karta papieru, kredki/flamastry.

Nawiązanie do przedmiotów: matematyka.

https://prowly-uploads.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/8650/assets/196685/large-e87969599ff8bf32b5a5b6724dd905f0.png
https://cdtonline.clickmeeting.com/lekcje-z-cdt
https://prowly-uploads.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/8650/assets/196686/large-8416635cd8e9def020fbccbe243dff6d.png


Link do zajęć

Download image

23 kwietnia (czwartek) "Programowanie w Scratchu" dla klas 4 - 6 

Jakie wyzwania stoją przed twórcą gier? Przygotujemy wspólnie z naszą
edukatorką Marleną Hlebowicz projekt „sałatka owocowa” w Scratchu.

Co przygotować: przed zajęciami prosimy o zainstalowanie na komputerze
konta na Scratch.mit.edu.

Nawiązanie do przedmiotów/ kształtowane kompetencje: programowanie,
informatyka, matematyka, logika, rozwiązywanie problemów.

Link do zajęć

Download image

24 kwietnia (piątek) "Zostajemy projektantami aplikacji" klasy 4 - 6

https://cdtonline.clickmeeting.com/lekcje-z-cdt
https://prowly-uploads.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/8650/assets/196688/large-f38879cc66a6f38d61cb9ebcfa344d1b.png
https://scratch.mit.edu/
https://cdtonline.clickmeeting.com/lekcje-z-cdt
https://prowly-uploads.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/8650/assets/196689/large-754b15b70d63e75445c1c9f09609137f.png


Dowiemy się jak powstają aplikacje mobilne i stworzymy prototyp aplikacji,
która pomoże nam w czasie #zostańwdomu. Wspólnie z Mateuszem
Chmielewskim – edukatorem CDT – rozwiniemy kreatywność i wcielimy się w
role app deweloperów.

Co przygotować: telefon lub tablet z aplikacją Marvel App, kartki i przybory do
rysowania.

Nawiązanie do przedmiotów: plastyka, informatyka, WOS. 

Link do zajęć

27 kwietnia (poniedziałek) "Programowanie z aplikacją Scratch Jr.
Spotkanie 4." dla klas 1 - 3 

Chcesz się poczuć jak młody programista? Zapraszamy na naszą kolejną lekcję
z aplikacją ScratchJr. Dużo zabawy i dużo nauki tym razem zapewni Tomek
Piątek – nasz super edukator!

Co przygotować: komputer lub tablet z wgraną aplikacją Scratch Junior.

Nawiązanie do przedmiotów: zajęcia komputerowe, język polski, plastyka,
matematyka.

Link do zajęć

28 kwietnia (wtorek) "Informacja i Informacja genetyczna, mini lekcja
biologii" dla klas 7 - 8

Czym jest informacja? Jak zapisana jest informacja genetyczna? Co należy
wiedzieć o sposobach zapisu informacji. Na te pytania pomoże odpowiedzieć
nasza edukatorka – Karoliną  Częścik-Łysyszyn.

Nawiązanie do przedmiotów: biologia.

Link do zajęć

https://marvelapp.com/
https://cdtonline.clickmeeting.com/lekcje-z-cdt
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.scratchjr.android&hl=en
https://cdtonline.clickmeeting.com/lekcje-z-cdt
https://cdtonline.clickmeeting.com/lekcje-z-cdt


29 kwietnia (środa) "Dlaczego lubimy się bawić?" dla klas 1 - 3*

* zajęcia z udziałem tłumacza migowego

Czy 2 000 lat temu był "Chińczyk", "Warcaby" albo "Gorący ziemniak"? W co
bawiła się moja babcia i mój tata? W co lubię bawić się teraz? Zapraszamy do
zabawy z Agnieszką Chomicką-Bosy!

Co przygotować: Kartka papieru, kredki/flamastry.

Link do zajęć

30 kwietnia (czwartek) "Programowanie w Scratchu" dla klas 4 - 6

Kontynuujemy pracę z sałatką owocową! Dodajemy do gry przeszkody i licznik
punktów. Przez to wszystko przeprowadzi Was Mateusz Chmielewski. 

Co przygotować: Konto Scratch.mit.edu na komputerze.

Nawiązanie do przedmiotów: informatyka, matematyka.

Link do zajęć

Nagrania z minionych zajęć

Lekcje z CDT ruszyły już 30 marca

Download image

https://cdtonline.clickmeeting.com/lekcje-z-cdt
https://scratch.mit.edu/
https://cdtonline.clickmeeting.com/lekcje-z-cdt
https://prowly-uploads.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/8650/assets/192850/large-1988e1d3855c7abada365b82280d8c19.png


30 marca (środa) „Programowanie z aplikacją Scratch Junior” dla klas 1 -
3

Na zajęcia, które poprowadzi nasza edukatorka Agnieszka Chomicka-Bosy,
zapraszamy dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej. To będzie spotkanie z
aplikacją Scratch Junior, podczas którego każde dziecko będzie mogło
stworzyć swój pierwszy interaktywny projekt!

Co przygotować: przed zajęciami prosimy o zainstalowanie aplikacji Scratch
Junior.

Nawiązanie do przedmiotów: zajęcia komputerowe, język polski, plastyka,
matematyka. 

Wideo z zajęć: 

Youtube

https://youtube.com/embed/fPiFEKmkeLc

1 kwietnia (środa) „Zostań detektywem” dla klas 4 – 6

Download image

Podczas lekcji poznamy zawód detektywa, dowiemy się, jak wygląda jego
praca. Sprawdzimy, jak nam idzie rozwiązywanie zagadek, ale też nauczymy
się szyfrować wiadomości. Zajęcia poprowadzi Katarzyna Pijanowska –
edukatorka CDT.

Co przygotować: papier A4, kolorowy papier, kredki, nożyczki, dowolne klocki.

Nawiązanie do przedmiotów: matematyka, informatyka, wiedza o
społeczeństwie.

Wideo z zajęć:

Youtube

https://youtube.com/embed/MCvkFQwfgl0

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.scratchjr.android&hl=en
https://youtube.com/embed/fPiFEKmkeLc
https://youtube.com/embed/fPiFEKmkeLc
https://prowly-uploads.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/8650/assets/192851/large-19c87b578729379f78bc64818bf3a7b3.png
https://youtube.com/embed/MCvkFQwfgl0
https://youtube.com/embed/MCvkFQwfgl0


6 kwietnia (poniedziałek) „Szkoła przyszłości w 3D” klasy 4 – 6

Download image

Mateusz Chmielewski - edukator CDT sprawi, że bez wychodzenia z domu
poznamy podstawy modelowania 3D i zaprojektujemy swoją Szkołę
Przyszłości!

Co przygotować: komputer, konto na stronie tinkercad.com (program jest
darmowy).

Nawiązanie do przedmiotów: informatyka, język polski, biologia, geografia,
historia.

Nawiązanie do przedmiotów: informatyka, matematyka, plastyka

Wideo z zajęć:

Youtube

https://youtube.com/embed/JjaZt3gjcbM

8 kwietnia (środa) "Zostań nauczycielem swoich rodziców" klasy 4 – 6

Download image

https://prowly-uploads.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/8650/assets/193514/large-8d15959f1ed0ae2ddd7c683d5afe73ac.png
https://www.tinkercad.com/
https://youtube.com/embed/JjaZt3gjcbM
https://youtube.com/embed/JjaZt3gjcbM
https://prowly-uploads.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/8650/assets/193769/large-bb7626fbc46ce0b845e3a6855652657e.png


Zmierzymy się z arcytrudnym zadaniem – samodzielnym przygotowaniem i
poprowadzeniem lekcji dla swoich rodziców lub innych domowników. Już
myślcie, czego chcielibyście nauczyć swoich najbliższych, a my Wam
podpowiemy, jak to zrobić w ciekawy sposób. Zajęcia poprowadzi edukatorka
CDT – Paulina Tyburska.

Co przygotować: smartfon, tablet lub komputer z darmową aplikacją Kahoot,
kartka papieru, długopis.

Wideo z zajęć:

Youtube

https://youtube.com/embed/Zc0W7lRauO8

15 kwietnia (środa) "Kreatywne rysowanie" dla klas 1 - 3*  

* zajęcia z udziałem tłumacza migowego

Download image

Rysować każdy może, wcale nie lepiej lub gorzej ;) Żeby rysować wystarczą
proste figury geometryczne, kartka, ołówek i dobre chęci! Opowie Wam o tym
edukatorka CDT – Kasia Pijanowska.

Co przygotować: karta, ołówek, strugaczka, spinacz do papieru, rodzynki 2
szt, popcorn 2 szt, kapsel lub nakrętka.

Nawiązanie do przedmiotów/ kształtowane kompetencje: plastyka,
kreatywne myślenie.

Nagranie wideo:

Youtube

https://youtube.com/embed/9x8bQ9WwutM

https://play.google.com/store/apps/details?id=no.mobitroll.kahoot.android&hl=en
https://youtube.com/embed/Zc0W7lRauO8
https://youtube.com/embed/Zc0W7lRauO8
https://prowly-uploads.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/8650/assets/195148/large-f70b6a5a5e8d48e5a10e434f3585fb39.png
https://youtube.com/embed/9x8bQ9WwutM
https://youtube.com/embed/9x8bQ9WwutM


16 kwietnia (czwartek) "Programowanie w Scratchu" klasy 4 - 6* 

* zajęcia z udziałem tłumacza migowego

Jak wyglądałoby spotkanie człowieka i robota? Podczas spotkania z aplikacją
Scratch, które poprowadzi nasz edukator Mateusz Chmielewski, każde dziecko
stworzy swój własny interaktywny projekt – wspólnie zaprogramujemy
animację!

Co przygotować: przed zajęciami prosimy o zainstalowanie na komputerze
konta na Scratch.mit.edu.

Nawiązanie do przedmiotów: zajęcia komputerowe, język polski, plastyka,
matematyka.

Wideo z zajęć:

Youtube

https://youtube.com/embed/3ffN8ZEMyb8

17 kwietnia (piątek) "Programowanie z aplikacją Scratch Jr. Spotkanie 2."
klasy 1 - 3*

* zajęcia z udziałem tłumacza migowego

Chcesz się poczuć jak młody programista lub młoda programistka?
Zapraszamy na naszą kolejną lekcję z aplikacją Scratch Jr! Dużo zabawy i dużo
nauki – za to dzieciaki uwielbiają zajęcia prowadzone przez Agnieszkę
Chomicką-Bosy, edukatorkę CDT :)

Co przygotować: komputer lub tablet z wgraną aplikacją Scratch Junior.

Nawiązanie do przedmiotów/ kształtowane kompetencje: programowanie,
informatyka, matematyka, logika, rozwiązywanie problemów.

Wszystkie zajęcia, które już się odbyły, można obejrzeć na kanale CDT
na YouTube.

Przerwa z CDT

https://scratch.mit.edu/
https://youtube.com/embed/3ffN8ZEMyb8
https://youtube.com/embed/3ffN8ZEMyb8
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.scratchjr.android&hl=en
https://www.youtube.com/channel/UCZYNOI6sE0b9FCZCpGzB8nQ/videos


Dodatkowo, codziennie o godz. 14:00, na naszym kanale na Facebooku,
odbywać się będzie "Przerwa z CDT" czyli cykl krótkich filmików, na których
prezentujemy aplikacje i narzędzia pomagające w twórczy sposób spędzać
czas. Spędźcie z nami swoją przerwę w lekcjach! 

Wspieramy akcje #zostanwdomu i #akcjaedukacja.

. . . 

Chcąc pozostać na bieżąco z naszymi poradami, zapisz się na newsletter
CDT na: www.cdt.pl (formularz znajduje się na samym dole strony).

Śledź nasz kanał na Facebooku. 

O Centralnym Domu Technologii

Centralny Dom Technologii to przestrzeń edukacji technologicznej, oferująca interdyscyplinarne
zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych. W CDT prezentowane są
cykliczne wystawy tematyczne dotyczące najnowszych technologii z Polski i ze świata. Jednocześnie
nowoczesne i funkcjonalne centrum biznesowo-konferencyjne w sercu stolicy to kluczowe miejsce w
kraju do prezentacji przełomowych rozwiązań. Centralny Dom Technologii gości także społeczność
skupiającą entuzjastów nowych technologii, technologicznych wizjonerów, liderów i aktywistów.
Inicjatorem Centralnego Domu Technologii jest Polski Fundusz Rozwoju.

Projekt realizowany jest przez Fundację Polskiego Funduszu Rozwoju w partnerstwie operacyjnym z
polską spółką technologiczną Daftcode oraz konsorcjum merytorycznym, w skład którego wchodzą:
startup edukacyjno-technologiczny Skriware, szkoła programowania Kids Code Fun oraz
Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog.

Partnerami Strategicznymi Centralnego Domu Technologii są: Bank Pekao S.A., Comarch S.A., Żabka
oraz Chmura Krajowa. Partnerem ścieżki edukacyjnej “Technologia” jest firma Allegro.

https://www.facebook.com/CentralnyDomTechnologii/
https://www.facebook.com/CentralnyDomTechnologii/videos/1449807985206832/?view_public_for=1497299457072579
https://www.cdt.pl
https://www.facebook.com/CentralnyDomTechnologii/

