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Cześć!
Jest mi niezmiernie miło, że dajesz mi chwilę swojego czasu z dzisiejszego dnia aby zapoznać się z tym jaką rysowaną lekcję mam dzisiaj
dla Nas wszystkich.
Zrobiłam ten dokument w bardzo krótkiej formie, aby dał Ci jak najwięcej wartości, szczególnie teraz kiedy wszyscy przechodzimy przez
intensywny i stresuący okres w Naszym życiu.
Sketchnoting jest ze mną obecny codziennie w szkolnej sali lekcyjnej oraz wtedy kiedy sama uczę się czegoś nowego. Ostatni raz kiedy
użyłam notetk wizualnych w swojej pracy, to było... jakieś 60 minut temu :)
Postanowiłam podzielić się z Tobą swoim zasobem notatek do nauki online, ponieważ wiem, że teraz wszyscy bardzo chcemy aby Nasi
uczniowie zostali z Nami i mieli najlepszej jakości zajęcia online.
Te schematy pozwolą zarównie Tobie jak i Twoim uczniom w radosnym oraz przyjemym uczeniu się języka angielskiego. Dzięki tym
gotowym schematom lekcyjnym zaoszczędzisz dużo czasu i energii, którą możesz wykorzystać na spędzniu czasu z najbliższymi, bądź na
własnym rozwoju.
Notatki będą dla wszystkich osób, które chcą tworzyć rysowane lekcje online. Na samym końcu wypisałam moje wskazówki, oczywiście
możesz te lekcje poprowadzić tak jak podpowie Ci Twoja intuicja oraz kreatywność!
Wszystkiego dobrego,
Angelika Skotnicka

MOJE WSKAZÓWKI
Strona 1

Włącz link z QRkoda, wspólnie obejrzyjcie trailer bajki Magic Bus. Zapytaj uczniów gdzie mógłby ich zabrać Magic Bus, w kolejnej
części zajęć prosimy dzieci aby zrobiły z Nami burzę mózgów na temat tego gdzie chciałyby wyjechać na wakacje. Wspólnie
podejmujemy decyzję o 3 miejscach, które z pewnością musimy odwiedzić w przyszłości. Właśnie te miejsca zapisz obok ikonek z
samolotami. Użyj do tego narzędzia www.smallpdf.com --> kwadracik EDIT PDF. Następnie wspólnie zastanówcie się co macie
zamiar zrobic w tych miejscach. Jeśli Twoi uczniowie potrzebują wyjaśnienia Going to to rozpisz im wszystko na żywo. Do tego możesz
użyć Dysku Google. Utwórz sobie folder na dopiski i notatki do danych zajęć i do konkretnej grupy W kolejnym okienku poproś uczniów
aby wyobrazili sobie, że już jesteście po tych wakacjach i wspólnie wypiszcie 3 najważniejsze rzeczy, które robiliście w danym miejscu.
Na sam koniec tej strony wypiszcie 3 porady jakie macie dla ludzi, kiedy zdecydują się jechać w Wasze miejsca :)

Strona 2

Tutaj umieściłam ramki, w których wpisujemy Nasze najfajniejsze wspomnienia z podróży. Jeśli dzieci mają problem z opowiedzeniem
tego po angielsku, pomóż im parafrazując ich ewentualne polskie wypowiedzi:) Poproś aby cała grupa potem powtórzyła wszystko
po Tobie.

MOJE WSKAZÓWKI
Strona 3

Na tej stronie dodałam kilka przymiotników opisujących wycieczkę. Wprowadź dzieciom słownictwo, mogą opowiadać o tym co się
działo np na ich egzotycznej wycieczce, a potem wspólnie napiszcie co charakterystycznego dzieje się podczas każdej z tych
możliwych wycieczek. Np. On an exotic trip, we eat a lot of pineapples.

Strona 4
Ta strona poświęcona jest rozmowie o tym kim jest odpowiedzialny podróżnik. Zapiszcie najciekawsze odpowiedzi obok ikonek ze
słoneczkami :) Tak w ogóle, to jestem bardzo ciekawa tych odpowiedzi :D Kolejna burza mózgów ma dotyczyć tego w jaki sposób należy się
zachowywać w innym mieście lub kraju. Tak samo jak wcześniej, obok ikon kuli Ziemskiej lądują ciekawe pomysły uczniów.

Strona 5
Oglądamy filmik o miejscach, które warto w życiu odwiedzić/ zobaczyć. Obok walizej jest miejsce na Wasze TOP MIEJSCA. Na sam koniec
pogadajcie o tym kto z rodziny\ grona przyjaciół lubi robić poniższe rzeczy :)

POZOSTAŃMY W KONTAKCIE
Jestem obecna na kilku kanałach w social mediach i tam właśnie możemy być w ciągłym kontakcie :) Pamiętaj, że zawsze możesz się
zapisać do mojego newslettera na stronie: www.angelikaskotnicka.com - to właśnie na maila wysyłam Wam gotowe notatki do zajęć z
języka angielskiego :)

Angelika Skotnicka - Efektywna Edukacja
UWAGA! Zapraszam Cię również do mojej grupy na FB Zwizualizowane - Zapamiętane. Sketchnoting.
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