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Powrót do szkoły

W tym numerze m.in.:

Relacja
ze specjalnych zajęć
dla babć i dziadków
w naszej szkole.

Zdjęcia naszych 
uczestników.

Propozycje wspólnych
działań wnucząt i seniorów
w Internecie.

Porady dla tych,
którzy chcą razem
z dziadkami odkrywać świat
Internetu.

Internet jest już wszędzie. Możemy go używać w domu, w szkole, w laptopie, w tablecie a
nawet w telefonie. Jednak jeszcze nie wszyscy się nim posługują. Kiedy nasze babcie i nasi
dziadkowie byli dziećmi nie mieli możliwości go poznać. Dlatego my, jako młodzi odkrywcy
postanowiliśmy pokazać im, jak łatwo można korzystać z komputera i Internetu.

M.G.
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Czego babcie i dziadkowie mogą nauczyć się od wnucząt?

Wspólna zabawa to świetna sprawa!

     W dniu 20 lutego
2014r. zaprosiliśmy do
szkoły nasze babcie i
naszych dziadków.
Razem z panią
zorganizowaliśmy dla
nich zajęcia pt. „ABC
komputera i Internetu”.
Chcieliśmy 
zaprezentować

swoim dziadkom
możliwości Internetu
tak, aby mogli
korzystać z niego na
co dzień.
Pokazaliśmy
seniorom, jak szybko
można wyszukać
informacje za pomocą
wirtualnej
encyklopedii,

sprawdzić prognozę
pogody czy program
telewizyjny.
Odwiedziliśmy stronę
naszej szkoły. Tam
dziadkowie mogą
regularnie śledzić
nasze sukcesy.

Tablica interaktywna to również nowość dla seniorów

     Szymon nauczył dziadka, jak sprawdzić rozkład autobusów miejskich,
którymi często podróżuje po mieście.

Przydatne informacje w sieci

     Jaś pokazał babci, jak zrobić zakupy przez Internet. Razem odwiedzili
stronę, na której można porównać ceny produktów oraz sprawdzić adres
najbliższego sklepu.

M.G.

M.G.

M.G.
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Wirtualne zakupy

Wszyscy odbyliśmy
wirtualny spacer po
naszym mieście, czyli
Puławach oraz innych
ciekawych miejscach,
które chcielibyśmy
odwiedzić.

Babcia Luizy
rozpoznała swój blok i
pokazała nam, gdzie
mieszka. Natomiast
dziadek
Czego babcie i
dziadkowie mogą
nauczyć

się od wnucząt?
Szymona
zaproponował, aby
obejrzeć Przemyśl,
ponieważ kiedyś tam
mieszkał.

Ci uczestnicy, którzy
podali naszej pani
adres e-mail otrzymali
na swoją skrzynkę
pocztową śmieszne

zdjęcia zwierząt W ten
sposób pokazaliśmy
jak działa poczta
internetowa. Przy
okazji dziadek Kornela
poprosił o założenie
takiego konta.

Zabawa i edukacja

Babcie i dziadkowie
dowiedzieli się, że
Internet pomaga w
nauce oraz rozwijaniu
pasji. Sami próbowali
wyszukać to, co ich
interesuje za pomocą
przeglądarki Google.
Babcie chętnie
odwiedziły strony z
przepisami
kulinarnymi, a
dziadkowie portale

dla wędkarzy. Przy
okazji ostrzegliśmy
przed
niebezpieczeństwami,
które czyhają w sieci,
czyli reklamy i inne
nieznane wiadomości,
które pojawiają się
niespodziewanie. Nie
należy ich otwierać,
ponieważ mogą
uszkodzić komputer
lub wymagać opłat.
Na koniec

pokazaliśmy to, co
lubimy najbardziej,
czyli gry. Były to gry
edukacyjne na stronie
www.zyraffa.pl. Takie
gry są dla nas
bezpieczne i pomagają
nam w nauce.

Przyjemne z pożytecznym

M.G.

M.G.

M.G.
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     Zajęcia odbyły się
w sali wyposażonej w
tablicę interaktywną
oraz mobilną
pracownię
komputerową, dzięki
czemu każdy
uczestnik miał
swobodny dostęp do
komputera i Internetu.
Spotkaniu towarzyszył
przyjazny nastrój.
Uczniowie okazali się
doskonałymi
przewodnikami po
świecie Internetu.

Natomiast babcie i
dziadkowie nie kryli
zadowolenia ze
wspólnej nauki i
zabawy z wnuczętami.
Wyrazili również chęć
uczestnictwa w
kolejnych takich
zajęciach.

Wnuczek nauczycielem, babcia uczennicą

Kącik porad

Na koniec mamy kilka wskazówek dla tych, którzy chcieliby wprowadzić babcię i dziadka w
świat Internetu.

Komputer to urządzenie, którego nie
można łatwo popsuć.
Jeśli komputer się zablokuje, należy go
zresetować i włączyć ponownie.
Każdy może znaleźć coś dla siebie w
Internecie.
Wystarczy wpisać poszukiwanie słowo do
przeglądarki np. Google i wybrać klawisz
Enter.
Nie podawaj swoich osobistych danych w
Internecie.
Nie otwieraj nieznanych komunikatów.
Internet to źródło wiedzy, ale nie wszystkie
informacje, które znajdziesz muszą być
prawdziwe.

Nie ma się czego bać!

M.G.

M.G.
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