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Lekcja 1:

Tylko dzieci zadają ważne pytania
i naprawdę chcą się czegoś dowiedzieć. - Ryszard Kapuściński

Zajęcia wprowadzające do tematu, prezentujące najważniejsze informacje związane z reportażem jako
gatunkiem. Uczniowie analizując różnego rodzaju teksty i nagrania spróbują stworzyć schemat reportażu,
który pomoże im podczas kolejnych zajęć stworzyć mapę mentalną.

Cele zajęć:
Uczeń powinien:
•
w oparciu o zaprezentowane materiały spróbować stworzyć
schemat reportażu,
•
określać tematykę i cele reportażu,
•
określać zadania i cechy dobrego reportera.
Pojęcia kluczowe:

→ reportaż → fakty → opinie
Materiały pomocnicze:
•
reportaże przyniesione przez uczniów i nauczyciela (prasa);
•
rzutnik, ekran, nagłośnienie, laptop;
•
przykład reportażu on-line, np.
https://www.youtube.com/watch?v=d89QDrhStUQ;
•
wybrany fragment “Sprawy dla reportera”
•
przykład reportażu radiowego, np.
http://www.polskieradio.pl/80/1007/Artykul/1640492,Rower-to-wolnosc-%E2%80%93-reportaz-Urszuli-ZoltowskiejTomaszewskiej
•
zachętki dla aktywnych.
Czas na realizację zajęć: 45 min (1 godzina lekcyjna)

Metody pracy:
•
pogadanka
Treści programowe (związek z podstawą programową)
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych –
II etap edukacyjny – klasy IV-VI; język polski. Treści szczegółowe:
I.
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.
1.
Czytanie i słuchanie. Uczeń:
1.2. określa temat i główną myśl tekstu;
1.3. identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi;
1.4. identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny, literacki,
reklamowy;
II.
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne
teksty kultury wskazane przez nauczyciela.
1.
Wstępne rozpoznanie. Uczeń:
1.1. nazywa swoje reakcje czytelnicze (np. wrażenia, emocje);
1.2. konfrontuje sytuację bohaterów z własnymi doświadczeniami;
2.
Analiza. Uczeń:
2.1. dostrzega swoistość artystyczną dzieła;
2.2. odróżnia fikcję artystyczną od rzeczywistości;
III.
Tworzenie wypowiedzi.
1.
Mówienie i pisanie. Uczeń:
1.3. formułuje pytania do tekstu;
1.8. uczestnicząc w rozmowie, słucha z uwagą wypowiedzi
innych, mówi na temat; prezentuje własne zdanie i uzasadnia je;
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Przebieg zajęć:
1. Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy
Zajęcia wprowadzające do tematu powinny być atrakcyjne, dlatego zanim do nich
przystąpimy należy przygotować odpowiednie materiały - uczniowie, uprzedzeni
wcześniej, na pewno przyniosą różnego rodzaju wycinki z gazet, ale możemy się
spodziewać, że jakość i temat zaprezentowanych reportaży niekoniecznie zainteresuje uczniów nowym gatunkiem. Warto uzbroić się w garść artykułów, których temat
poruszy dzieci (np. historia życia Kuby Błaszczykowskiego) bądź jest im już znany
(np. reportaż, którego akcja rozgrywa się w Waszej miejscowości).

Uwaga: Nauczyciel nagrywa
fragment tej lub kolejnej
lekcji na dyktafon. Nagranie
zostanie wykorzystane na
kolejnym etapie realizacji
programu ścieżki, w Lekcji
nr 4.

2. Część zasadnicza
Ta część zajęć opiera się na pogadance związanej z zaprezentowanymi przykładami reportaży z prasy, telewizji,
radia i rozmowy na ich temat - ukierunkowanej na próbę znalezienia ich cech wspólnych.
Proponuję podzielić analizę reportaży ze względu na ich formę, tzn. od razu narzucić podział na reportaże prasowe, telewizyjne i radiowe. Rozpoczynamy od przeglądania i głośnego czytania reportaży prasowych, przyniesionych przez dzieci; następnie oglądamy wybrany reportaż telewizyjny (wybrany fragment “Sprawy dla reportera”
lub https://www.youtube.com/watch?v=d89QDrhStUQ - oczywiście, jeśli dysponujemy ciekawszym tematem,
np. związanym z naszą miejscowością, sięgamy po niego), a na koniec prezentujemy dzieciom przykład reportażu radiowego (np. http://www.polskieradio.pl/80/1007/Artykul/1640492,Rower-to-wolnosc-%E2%80%93-reportaz-Urszuli-ZoltowskiejTomaszewskiej).
Podczas analizy poszczególnych reportaży należy zadawać uczniom pytania, które pozwolą im na zrozumienie
cech gatunku:
Co jest tematem danego reportażu?
(cel: uczniowie próbują zarysować podział ze względu na tematy - zapewne większość z nich zaliczymy do
“społeczno-obyczajowych”)
Z jakich elementów składa się reportaż? (tekst, zdjęcia, wywiady, itp.)
(cel: uczniowie zrozumieją, że ciekawy reportaż przyciąga uwagę różnorodnością form przekazywania informacji
- a zarazem dużą ilością źródeł wiedzy na dany temat)
Co przeważa: fakty czy opinie?
(cel: uczniowie dowiedzą się, że nawet jeśli reporter przekazuje opinie - to rzadko kiedy swoje; w reportażu fakty
są najważniejsze)
Co wiemy o osobie prezentującej reportaż?
(cel: uczniowie zrozumieją, że reporter to świadek, taki jakby detektyw; ktoś, kto analizuje autentyczne informacje i nam je przekazuje)
Co jest celem reportażu?
(cel: uczniowie spróbują odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie - po co powstają reportaże? Czy tylko po to,
aby zaszokować lub zaciekawić czytelnika? A może także po to, by nas czegoś nauczyć, poinformować nas,
zaapelować do nas?)
Ciekawe odpowiedzi uczniów możemy nagradzać, dając im wcześniej przygotowane “zachętki”. Możemy ustalić
z dziećmi, że każda dodatkowa aktywność na lekcji będzie się wiązała z otrzymaniem takiego “plusa” - a trzy
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“zachętki” zebrane w trakcie trwania projektu to pozytywna ocena z aktywności wpisana do dziennika. Przykładowe “zachętki”:
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(“Zachętki” stanowią załącznik do scenariusza.)

3. Podsumowanie i ewaluacja.
Nauczyciel wyjaśnia uczniom, co będzie celem projektu #SuperKoderzy: dzieci wchodząc w role reporterów
stworzą ciekawe, 3-7-minutowe, ogólnodostępne prace-reportaże, będące mieszanką podkastu (czyli dźwięku) i
animacji w Scratch.
Nauczyciel wyświetla uczniom na tablicy multimedialnej bądź ekranie prostą grę:
http://LearningApps.org/view2511269
Uczniowie rozwiązując ją, powinni zdawać sobie sprawę z tego, na czym będzie polegała ich rola w tym projekcie.
Aby podsumować zajęcia, proponuję zadać uczniom polecenie:
Gdybyś miał/a w tym momencie napisać ciekawy reportaż, co byłoby jego tematem?
W jaki sposób zbierałbyś/abyś potrzebne informacje?
Zadanie to ma na celu sprawdzenie wiadomości zdobytych przez uczniów - na podstawie odpowiedzi udzielonych przez nich, można sprawdzić czy zrozumieli podstawowe cechy reportażu. Jeśli pomysły dzieci dotyczą
spraw bieżących, ciekawych i autentycznie problematycznych - odnieśliśmy sukces.
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Dziennikarze przyszłości
Autor: Katarzyna Krywult, Joanna Płatkowska

Lekcja 2:

Tylko dzieci zadają ważne pytania
i naprawdę chcą się czegoś dowiedzieć. - Ryszard Kapuściński

Zajęcia wprowadzające do tematu, prezentujące najważniejsze informacje związane z reportażem jako
gatunkiem. Uczniowie w oparciu o zdobytą już wiedzę tworzą mapę mentalną objaśniającą definicję i
podstawowe cechy reportażu. Mapa będzie stanowić pomoc dydaktyczą w czasie trwania projektu - należy
umieścić ją w sali w widocznym i łatwo dostępnym miejscu.

Cele zajęć:
Uczeń powinien:
•
w oparciu o zdobytą wiedzę stworzyć definicję reportażu,
•
opisać reportaż jako gatunek literacki.
Pojęcia kluczowe:

→ reportaż → mowa zależna → mowa niezależna → fakty
→ opinie → podkast
Materiały pomocnicze:
•
brystol, flamastry;
•
rzutnik, ekran, nagłośnienie, laptop (jeśli decydujemy się na
stworzenie mapy mentalnej on-line);
•
wydrukowana tarcza strzelecka do ewaluacji.
Czas na realizację zajęć: 45 min (1 godzina lekcyjna)
Metody pracy:
•
pogadanka
•
metoda aktywizująca - tworzenie mapy mentalnej
•
metoda zbiorowa - cała klasa

Treści programowe (związek z podstawą programową)
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych –
II etap edukacyjny – klasy IV-VI; język polski. Treści szczegółowe:
I.
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.
1.
Czytanie i słuchanie. Uczeń:
1.2. określa temat i główną myśl tekstu;
1.3. identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi;
1.4. identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny, literacki,
reklamowy;
II.
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne
teksty kultury wskazane przez nauczyciela.
1.
Wstępne rozpoznanie. Uczeń:
1.1. nazywa swoje reakcje czytelnicze (np. wrażenia, emocje);
1.2. konfrontuje sytuację bohaterów z własnymi doświadczeniami;
2.
Analiza. Uczeń:
2.1. dostrzega swoistość artystyczną dzieła;
2.2. odróżnia fikcję artystyczną od rzeczywistości;
2.8. wskazuje cechy charakterystyczne przekazów
audiowizualnych (filmu, programu informacyjnego, programu
rozrywkowego), potrafi nazwać ich tworzywo (ruchome obrazy,
warstwa dźwiękowa);
III.
Tworzenie wypowiedzi.
1.
Mówienie i pisanie. Uczeń:
1.3. formułuje pytania do tekstu;
1.8. uczestnicząc w rozmowie, słucha z uwagą wypowiedzi
innych, mówi na temat; prezentuje własne zdanie i uzasadnia je;
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Przebieg zajęć:
1. Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy
Przed wprowadzeniem tematu należy poprosić uczniów, by przygotowali salę - proponuję odejść do systemu ławkowego na rzecz koła lub podkowy z krzeseł. Niech
dzieci samodzielnie zadbają o własną przestrzeń do pracy.
Proponuję rozpoczęcie zajęć od pogadanki na temat reportaży, z którymi uczniowie
zostali zapoznani na poprzednich zajeciach:

Uwaga: Jeżeli nauczyciel nie
nagrał fragmentu poprzedniej lekcji, proszę to zrobić
podczas realizacji tego
scenariusza - w dowolnym
momencie. Nagranie zostanie wykorzystane w Lekcji
nr 4.

•

Który reportaż zapamiętałeś najlepiej?

•

Jaki temat, Twoim zdaniem, był najciekawszy?

•

Który reportaż Ci się nie spodobał? Dlaczego?

•

Jaka forma reportażu jest Twoim zdaniem najlepsza: reportaż prasowy, telewizyjny czy radiowy? Dlaczego?

2. Część zasadnicza
Część zasadnicza skupia się wokół stworzenia dużej mapy mentalnej, która będzie stanowić pomoc dydaktyczną podczas pracy nad reportażami. Każdy uczeń otrzymuje kolorowy flamaster i w momencie ustalenia jakiejś
cechy charakterystycznej omawianego gatunku, zapisuje odpowiedni wniosek na brystolu rozłożonym na podłodze (słownie lub w formie rysunku). Ważne - nie każdy uczeń będzie chciał rysować, postawmy na dowolność
zapisu, ale zadbajmy o jego czytelność.
Proponuję pracę w kolejności zadawanych sobie pytań:
GDZIE? Gdzie możemy natknąć się na reportaż?
•

w telewizji,

•

radiu,

•

prasie,

•

Internecie.

Tu należy zwrócić uwagę uczniom na sposoby przekazywania informacji: tekst, obraz, dźwięk - rządzą się swoimi prawami. To dobry moment, by wyjaśnić dzieciom czym jest podkast (nagranie dźwiękowe w postaci pliku
audio).
KTO? Skoro będziemy tworzyć reportaż, to kim jesteśmy?
Spodziewana odpowiedź - “reporterami!”. I słusznie. Ale warto zwrócić uwagę także na “reportażystę”. Różnica między nimi jest dość spora, ale można ją przestawić krótko i zwięźle - reporter to taki detektyw, który bada
i opisuje ważne sprawy, robi to konkretnie i bez użycia środków poetyckich, natomiast reportażysta ma w sobie
więcej z pisarza, jest bardziej twórczy i pisze reportaże zawodowo.
JAK? Jak powstaje reportaż?
Na podstawie wielu źródeł. Artykuły omawiane na początku zajęć na pewno zawierają różne zdjęcia, czasami
wywiady, jakieś tabelki, itp. - warto w tym miejscu odnieść się do nich. A przy okazji proponuję zwrócić uwagę
na mowę stosowaną w reportażach:
MOWA NIEZALEŻNA - czyli dosłowne przytoczenie cudzej wypowiedzi (dialog, monolog);
MOWA ZALEŻNA - czyli niedosłowne przytoczenie cudzej wypowiedzi (“on powiedział, że…”).
Wprowadzenie tego rozróżnienia nie jest konieczne, ale być może zwrócenie uwagi na teorię sposobu przekazywania informacji, pozwoli uczniom na bardziej świadome stosowanie jej w praktyce.
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O CZYM? Co jest głównym tematem reportażu?
To pytanie nie powinno stanowić żadnej trudności. Uczniowie bez problemu wymienią reportaż sportowy czy
podróżniczy, na społeczno-obyczajowy czy wojenny trzeba ich będzie naprowadzić.
CO TO? Podstawowe pytanie zadane na koniec wspólnej pracy będzie zarazem podsumowaniem całej
mapy mentalnej.
Reportaż wg “Współczesnego słownika języka polskiego” B. Dunaja to sprawozdanie publicystyczne oparte na
zebranych bezpośrednio autentycznych materiałach, czerpanych z najrozmaitszych dziedzin życia, uzupełnione
komentarzem.
Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż celem naszego projektu nie jest zapamiętywanie definicji, tylko zrozumienie
nowego pojęcia, myślę, iż skrócona wersja, zapisana na mapie mentalnej, w zupełności wystarczy.

3. Podsumowanie i ewaluacja.
Gotową mapę mentalną można ozdobić, podkreślić to, co zdaniem uczniów jest najważniejsze. Uczniowie wieszają swoją pracę w dobrze widocznym miejscu.
Proponuję dokonać ewaluacji zajęć metodą tarczy strzeleckiej (stanowi załącznik do scenariusza):

Instruujemy uczniów, że tarcza podzielona jest na dwie części: górna oznacza przyrost wiedzy (Czy nauczyłeś/
łaś się dziś czegoś nowego?), dolna natomiast ocenia atmosferę, która panowała w klasie podczas pracy (Jak
się czułeś/łaś w klasie? Czy zajęcia Ci się podobały?). Wyjaśniamy uczniom, że “strzelamy” stawiając niedużą
kropkę w dwóch miejscach: jedną w górnej części tarczy, drugą - w dolnej.
Skala:
1 - oznacza, że nie dowiedziałeś/łaś się na zajęciach niczego nowego / bardzo źle czułeś/łaś się w klasie i zajęcia nie przypadły Ci do gustu;
10 - oznacza, że nauczyłeś/łaś się na zajęciach czegoś nowego / bardzo dobrze czułeś/łaś się w klasie i zajęcia
podobały Ci się.
Optymalnie jest wydrukować tarczę na kartce o formacie A3, może też być na formacie A4. Tarcza wisi w klasie
na tablicy, uczniowie (wszyscy na raz, “na hurra”) proszeni są o oddanie swoich strzałów. Liczy się efekt końcowy, czyli ilość wszystkich kropek. Gdy każdy uczeń postawi już dwie kropki, zobaczymy czy zajęcia były “strzałem w dziesiątkę”. W sytuacji, gdy połówka tarczy dotycząca wiedzy nie zostanie “wystrzelana” w okolicy dziesiątki, należy kolejne zajęcia rozpocząć od przypomnienia definicji reportażu i jego cech charakterystycznych.
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W sytuacji problematycznej związanej z atmosferą panującą w sali, należy od razu zapytać uczniów, co chcieliby
poprawić lub zmienić, tak by każdy czuł się w klasie swobodnie i dobrze.
Zadanie:
Prosimy uczniów o przygotowanie się do pracy z dyktafonem. Jeśli działamy metodą
BYOD, prosimy dzieci, by przetrenowały w domu użycie własnych dyktafonów (np.
na smartfonach) - włączyły aplikację, nagrały się, odsłuchały nagranie.

BYOD – BRING YOU OWN
DEVICE - czyli praca na
prywatnych narzędziach,
np. smartfonach

Uwagi/alternatywy:
Jeśli dysponujemy w sali tablicą multimedialną bądź innym sprzętem umożliwiającym nam pracę on-line, warto
rozważyć tworzenie mapy mentalnej za pomocą narzędzi typu https://bubbl.us/.
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Dziennikarze przyszłości
Autor: Katarzyna Krywult, Joanna Płatkowska

Lekcja 3:

Gorące wieści ze Szczebrzeszyna:
Chrząszcz brzmi w trzcinie! - czyli
o podkaście

Zajęcia związane z emisją głosu, ćwiczeniem dykcji, poświęcone nagrywaniu podkastów.
Uwaga: Realizacja tego scenariusza nie jest obowiązkowa dla przeprowadzenia całej ścieżki Dziennikarze Przyszłości. Jeśli jednak
możesz przeznaczyć na #SuperKoderów jeszcze jedną lekcję, świetnie przygotujecie się do nagrywania podkastów

Cele zajęć:
Uczeń powinien:
•
poprawnie i starannie wymawiać wyrazy podczas nagrywania
podkastu,
•
rozumieć różnicę między językiem literackim a potocznym,
•
świadomie stosować intonację zdaniową.
Pojęcia kluczowe:

→ podkast → intonacja → akcent → język potoczny
Materiały pomocnicze:
•
http://LearningApps.org/view2514775 - gra
•
https://www.youtube.com/watch?v=jniKtV-ny5o - filmik
•
tablety lub dyktafony
Wskazówka: zajęcia można realizować metodą BYOD (ang.
bring your own device, czyli “przynieś swoje własne urządzenie”), korzystając ze sprzętu uczniów. Można także rozważyć
zakup tabletów lub dyktafonów dzięki grantowi od Fundacji
Orange. Można także łączyć te metody.
Czas na realizację zajęć: 45 min (1 godzina lekcyjna)

Metody pracy:
•
pogadanka,
•
ćwiczenia praktyczne.

Treści programowe (związek z podstawą programową)
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych –
II etap edukacyjny – klasy IV-VI; język polski. Treści szczegółowe:
I.
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.
1.
Czytanie i słuchanie. Uczeń:
1.1. sprawnie czyta teksty głośno i cicho;
III.
Tworzenie wypowiedzi.
1.
Mówienie i pisanie. Uczeń:
1.1. tworzy spójne teksty na tematy poruszane na zajęciach –
związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami
kultury;
1.2. dostosowuje sposób wyrażania się do oficjalnej
i nieoficjalnej sytuacji komunikacyjnej oraz do zamierzonego
celu;
1.8. uczestnicząc w rozmowie, słucha z uwagą wypowiedzi
innych, mówi na temat; prezentuje własne zdanie i uzasadnia je;
1.9. czytając głośno, wyraziście, przekazuje intencję tekstu,
właściwie akcentuje wyrazy, wprowadza pauzę, stosuje
odpowiednią intonację.
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych –
II etap edukacyjny – klasy IV-VI; zajęcia komputerowe. Treści szczegółowe:
1.
Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem.
Uczeń:
1.3. prawidłowo zapisuje i przechowuje wyniki swojej pracy na nośnikach elektronicznych, a następnie korzysta z nich.
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Przebieg zajęć:
1. Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy
Na początek zajęć proponuję, by uczniowie obejrzeli krótki filmik wyjaśniający, czym jest podkast:
https://youtu.be/zj6KT9bN1R4
W związku z tym, iż internet jest pełen podkastów, proponuję przed zajęciami przejrzeć materiały dostępne na
stronie http://polskiepodcasty.pl/ i wybrać coś odpowiedniego dla uczniów. Ja proponuję:
•

https://ia801506.us.archive.org/27/items/Molium26/Molium%2026%20-%2007.2016.mp3 - Molium o
wrażeniach po lekturze (tu: “Pan samochodzik” i inne książki)

•

http://dotfilm.podomatic.com/entry/2015-01-30T11_45_10-08_00 - podkast o filmach, aktorach, reżyserach (tu: wywiad z aktorką)

•

http://narower.com/bike-polo-nowa-dyscyplina-rowerowa/ - podkast dla rowerzystów (tu: o bike polo)

2. Część zasadnicza
Zanim przejdziemy do nagrywania jakichkolwiek wypowiedzi, należy zwrócić uwagę uczniom na język, jakim
będą się posługiwać podczas tworzenia reportaży-podkastów. Zbyt duża prędkość wypowiedzi, zdania mówione zbyt głośno lub zbyt cicho, brak staranności - utrudnią zrozumienie reportażu. Za wszelką cenę musimy tego
uniknąć, żeby efekt końcowy był nie tylko efektowny, ale także efektywny.
W codziennych, swobodnych rozmowach posługujemy się językiem potocznym. Charakteryzuje go mniejsza
staranność, niż np.w języku znany nam z literatury. Podczas nagrywania podkastu, nawet w trakcie szybkiej wymiany zdań ze świadkiem jakiegoś wydarzenia, nie wolno zapominać o poprawnej i staranniej wymowie, odpowiednim akcentowaniu słów czy intonacji zdaniowej.
Język polski jest trudny, o czym przekonali się amerykańscy dyplomaci:
https://www.youtube.com/watch?v=jniKtV-ny5o
Uświadommy uczniom, że dla nich staranna i dokładna wymowa nie będzie aż taką trudnością, jak dla obcokrajowców, dla których nauka naszego języka jest autentycznym wyzwaniem. Niech dzieci się sprawdzą, grając
w grę - proszę im zwracać uwagę na głośne odczytywanie poszczególnych łamaczy językowych:
http://LearningApps.org/view2514775
Oczywiście - zdajemy sobie sprawę z tego, że wypowiedzi w reportażu na pewno nie będą tak trudne - ćwiczenie ma za zadanie uświadomić uczniom, że świadome i efektywne komunikowanie się wymagać jednak będzie
od nich wysiłku i skupienia. Tym bardziej, że efekty ich pracy w projekcie będą ogólnodostępne w internecie.
Niech to zmotywuje uczniów do intensywnej pracy.
Ważną sprawą, na którą należy zwrócić uwagę dzieciom jeszcze przed ich aktywnością z dyktafonem, jest intonacja zdaniowa, czyli zmiana modulacji głosu - podniesienia bądź obniżenia tonu. Kiedy należy ją zastosować?
By na przykład odróżnić twierdzenie od pytania:
Niech uczniowie (wszyscy, wyraźnie) odczytają na głos zdanie zapisane na tablicy: Jaś je kanapkę. Po tym prostym ćwiczeniu proszę zamienić kropkę kończącą zdanię w znak zapytania. Po ponownym odczytaniu zapisanego zdania uczniowie sami zwrócą uwagę na zmianę intonacji zdaniowej.
Ostatnia istotna kwestia związana z emisją głosu to akcent zdaniowy, czyli wyróżnienie w zdaniu jednego wyrazu
ze względu na jego znaczenie lub emocje, które budzi, poprzez mocniejszą wypowiedź. Wróćmy do zdania Jaś
je kanapkę. Odczytajmy je dwukrotnie, najpierw akcentując słowo Jaś, a za drugim razem - kanapkę. Zapytajmy
uczniów o różnicę między nimi - dzieci na pewno zorientują się, że za pierwszym razem ważne było to KTO?
wykonuje czynność, a za drugim - CO? takiego Jaś je.
W momencie, gdy wszystkie językołamacze zostały już odczytane na głos przez
dzieci, prosimy, by wyjęły swoje narzędzia do nagrywania - dyktafony bądź tablety/
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smartfony z aplikacją “dyktafon”. Prosimy poszczególnych uczniów o odczytanie trzech trudnych zdań z ekranu/
tablicy multimedialnej z jednoczesnym nagrywaniem się i późniejszym odłsłuchaniem nagrania przez pozostałe
dzieci. W przypadku, gdy uczniowie korzystają ze szkolnego sprzętu do nagrywania, nauczyciel tłumaczy, jak go
włączyć, jak rozpocząć, wstrzymać, zakończyć nagrywanie, a także - jak go odsłuchać.
Uczniowie zamiast łamaczy językowych mogą także nagrywać swobodne, krótkie wypowiedzi, np. opis ulubionego zwierzęcia, krótką informację o miejscach, do których chcieliby pojechać, parę zdań o swoim hobby.
Następnie odsłuchują swoje nagrania i korzystając z listy kontrolnej oceniają się wzajemnie. Może to odbywać
się całą klasą (z wykorzystaniem formularza Google Scenariusz 3 - Ocena koleżenska: https://goo.gl/forms/tr3i0V3d2SXFtCn03) lub w parach (z wydrukowanym załącznikiem - Ocena koleżeńska). Po ocenach mogą nagrać
wypowiedzi ponownie - zwracając uwagę na elementy, które należy poprawić.

3. Podsumowanie i ewaluacja
W ramach podsumowania zajęć zapytajmy uczniów, na co muszą zwrócić uwagę, nagrywając swoje wypowiedzi
na dyktafon. Oczekiwane odpowiedzi będą stanowić syntezę zajęć.
Na koniec zajęć proponuję zadanie dla dociekliwych:
Zabaw się w detektywa i dowiedz się co łączy Ryszarda Kapuścińskiego, Hannę Krall i Ksawerego Pruszyńskiego?
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Autor nagrania: __________________________
Oceniający: _____________________________
Wszystkie wypowiedzi były zrozumiałe.
Intonacja zdaniowa była poprawna.
Akcent zdaniowy był poprawny.
Wypowiadający mówił w sposób płynny, bez dłuższych pauz i wtrąceń typu “yyy”.
Wypowiadający się używał odpowiedniego słownictwa.
Wypowiadający się mówił w odpowiednim tempie (nie za szybko, nie za wolno).
Wypowiadający się mówił w interesujący sposób.
Dodatkowy komentarz:

Autor nagrania: __________________________
Oceniający: _____________________________
Wszystkie wypowiedzi były zrozumiałe.
Intonacja zdaniowa była poprawna.
Akcent zdaniowy był poprawny.
Wypowiadający mówił w sposób płynny, bez dłuższych pauz i wtrąceń typu “yyy”.
Wypowiadający się używał odpowiedniego słownictwa.
Wypowiadający się mówił w odpowiednim tempie (nie za szybko, nie za wolno).
Wypowiadający się mówił w interesujący sposób.
Dodatkowy komentarz:
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Dziennikarze przyszłości
Autor: Katarzyna Krywult, Joanna Płatkowska

Lekcja 4:

Znikający szum – czyli podstawy
montażu dźwięku

Zajęcia, podczas których uczniowie poznają podstawy montażu dźwięku, korzystając z podstawowych
funkcji programu Audacity.

Cele zajęć:
Uczeń powinien:
•
umieć wybrać fragmenty nagrania wymagające poprawek lub
usunięcia,
•
stosować narzędzia programu do obróbki dźwiękowej w celu
osiągnięcia zamierzonego efektu (np. wyciszanie, wzmacnianie, dodatkowe efekty dźwiękowe),
•
edytować plik dźwiękowy korzystając z programu Audacity,
•
zapisać i zaprezentować zakończony projekt.
Pojęcia kluczowe:

→ dźwięk → montaż → podkast → jakość
Materiały pomocnicze:
•
program Audacity (http://www.audacityteam.org/download/ )
•
nagranie z zajęć nr 1-2
•
sprzęt do nagrywania (dyktafony / smartfony / tablety)
•
komputery / laptopy
•
słuchawki (jeśli dzieci pracują w parach przy komputerze,
warto zaopatrzyć się w rozgałęźniki jack 3,5 mm – 2 x 3,5
mm, np. http://goo.gl/vpgcci)
Czas na realizację zajęć: 45 min (1 godzina lekcyjna)

Metody pracy:
•
pogadanka
•
ćwiczenia praktyczne

Treści programowe (związek z podstawą programową)
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych –
II etap edukacyjny – klasy IV-VI; zajęcia komputerowe. Treści szczegółowe:
1.
Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem.
Uczeń:
1.1. komunikuje się z komputerem za pomocą ikon, przycisków, menu
i okien dialogowych,
1.3. prawidłowo zapisuje i przechowuje wyniki swojej pracy na nośnikach elektronicznych, a następnie korzysta z nich.
6.
Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do
poszerzania wiedzy z różnych dziedzin. Uczeń:
6.1. korzysta z komputera, jego oprogramowania i zasobów elektronicznych (lokalnych i w sieci) do wspomagania i wzbogacania realizacji
zagadnień z wybranych przedmiotów;
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych –
II etap edukacyjny – klasy IV-VI; plastyka. Treści szczegółowe:
2.
Tworzenie wypowiedzi – ekspresja przez sztukę. Uczeń:
2.1. podejmuje działalność twórczą, posługując się podstawowymi
środkami wyrazu plastycznego i innych dziedzin sztuki (fotografika,
film) w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując określone
materiały, narzędzia i techniki właściwe dla tych dziedzin sztuki);
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Przebieg zajęć:
1. Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy
Zajęcia rozpoczynamy od sprawdzenia zadania dla dociekliwych. Proponuję nagrodzić każdego ucznia, który
udzieli odpowiedzi na pytanie, co łączy Ryszarda Kapuścińskiego, Hannę Krall i Ksawerego Pruszyńskiego?
Nawet krótką, nierozwiniętą odpowiedź “Byli to reporterzy (reportażyści)” należy uznać za dobrą.
Uczniów możemy nagradzać, dając im wcześniej przygotowane “zachętki”.
Informujemy uczniów, że za chwilę usłyszą nagranie. Ich zadaniem będzie określić, czy łatwo było zrozumieć
wszystkie wypowiedzi.
Tu nauczyciel odtwarza nagrany fragment jednej z wcześniejszych lekcji. Omawia z uczniami czynniki, które
wpłynęły na odbiór nagrania:
•

głośność,

•

szum,

•

momenty ciszy,

•

brak zaznaczonego końca (wrażenie urwanej wypowiedzi),

•

hałas wywołany przez kilka równoczesnych wypowiedzi.

2. Część zasadnicza
Praca na komputerach:
Uczniowie pobierają z chmury (np. Dropbox, Google Drive) wcześniej umieszczone tam nagrania. Może być to
wcześniej prezentowane nagranie i jedno lub kilka nagrań wcześniejszych lekcji, w zależności od materiału, który
zgromadzi nauczyciel. Istotne jest, żeby uczniowie mieli co najmniej dwa nagrania do ćwiczeń.
Po uruchomieniu programu Audacity nauczyciel prezentuje na ekranie, jak otworzyć pierwszą i drugą ścieżkę
dźwiękową.
Następnie prezentuje podstawowe funkcje:

Wskazówka: narzędzie
obwiedni pozwala zmieniać
głośność dowolnie wybranych partii nagrania poprzez
manipulację obwiednią wykresu. Klikając wyświetloną
falę, dzielimy ją na fragmenty, któych głośność można
następnie regulować

•

narzędzia: do przesuwania w czasie, zaznaczenia i obwiedni

•

wytnij, kopiuj, wklej,

•

przybliż i oddal,

•

efekty: redukcja szumu, zgłośnienie, ściszenie, obetnij ciszę, generuj ciszę,
wzmacniaj, normalizuj,

•

zapisywanie projektu i gotowego nagrania (bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na różnicę w zapisywaniu).

Uczniowie ćwiczą wykorzystanie zaprezentowanych danych (szczególnie łączenie nagrań).
Nauczyciel zwraca w tym czasie uczniom uwagę na to, jak ważne jest nagranie chwili ciszy na początku nagrania (do użycia efektu “redukcja szumu”). Warto pokazać uczniom, jak zmienić nagranie, żeby końcowy plik był
mniejszy, korzystając z funkcji Ścieżki -> Ścieżka stereo na mono.
Opis funkcji i linki do przykładowych tutoriali umieszczone są w załączniku Scenariusz 4 Krótki przewodnik po
Audacity).
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3. Podsumowanie i ewaluacja.
Uczniowie prezentują fragment nagrania, w którym według nich montaż był szczególnie potrzebny albo efektowny.
Chętni uczniowie mogą zapoznać się z internetową biblioteką dźwięków, np. http://soundimpress.pl i przedstawić kilka dźwięków, które ich zdaniem mogłyby uatrakcyjnić tworzone przez nich podcasty.

Uwagi/alternatywy:
Warto, żeby uczniowie przed rozpoczęciem nagrywania i obróbki swoich podcastów (czyli przed realizacją lekcji
nr 5) mieli możliwość poćwiczenia montażu w programie Audacity, np. w formie pracy domowej, w której mają
za zadanie nagrać i zmontować jakąś wypowiedź lub poeksperymentować montaż na dowolnym dostępnym dla
nich nagraniu (pamiętając o kwestii praw autorskich).
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Krótki przewodnik po Audacity
1. Otwieranie nagrania:
Plik – Importuj – Dźwięk
2. Narzędzia:
- zaznaczenie

- obwiedni – pozwala na pogłaśnianie i ściszanie
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- przesuwanie w czasie (strzałka z dwoma grotami) – pozwala na przeniesienie (metodą przeciągnij i upuść)
jednego nagrania za drugie

- wytnij, kopiuj, wklej, przybliż, oddal (działające na takiej samej zasadzie jak w edytorze tekstu)

3. Efekty:
Zgłośnienie – dla efektownego początku (wymaga zaznaczenia fragmentu początku, w przeciwnym wypadku
efekt dotyczy całej długości nagrania)
Ściszenie – dla efektowanego zakończenia (j. w.)
Obetnij ciszę – automatycznie wycina ciszę z nagrania
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Wzmacniaj – w przypadku, kiedy całe nagranie jest za ciche
Normalizuj – w przypadku, kiedy całe nagranie jest za głośne
Redukcja szumu – dwuetapowe:
Po kliknięciu Efekt – Redukcja szumu pojawia się okno dialogowe. Należy zaznaczyć kilka sekund szumu i kliknąć Uzyskaj profil szumu. Następnie trzeba ponownie kliknąć Efekt- Redukcja szumu i tym razem kliknąć OK.
Proces zajmie kilka do kilkudziesięciu sekund.
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4. Mono i stereo
W przypadku długich nagrań, żeby były łatwiejsze do późniejszego użycia, warto zmienić je ze stereo na mono
klikając Ścieżki – Ścieżka stereo na mono.
5. Usuwanie
Jeśli zostały ścieżki, które nie są już potrzebne (bo wycinany i wklejany był z nich tylko fragment) lub są już puste, można je usunąć klikając krzyżyk w lewym górnym rogu.

6. Zapisywanie projektu
Jeśli chcemy zapisać projekt, który później można otworzyć i dalej edytować w Audacity, klikamy Plik – Zapisz
projekt.
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Jeśli chcemy zapisać gotowe nagranie, klikamy Plik - Eksportuj dźwięk. Nagranie będzie zapisane w formacie
mp3, gotowe do użycia w Scratchu.
7. Przykładowe tutoriale:
http://scholaris.pl/zasob/100560
http://scholaris.pl/zasob/106781
https://www.youtube.com/watch?v=PBpws63Gi6E
https://www.youtube.com/watch?v=lYVqZSufzSc
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Dziennikarze przyszłości
Autor: Katarzyna Krywult, Joanna Płatkowska

Lekcja 5:

Kto? Co? Jak? Gdzie? Kiedy? - czyli
podstawowe pytania reportera. Rozpoczynamy pracę metodą projektu

Lekcja wprowadzająca do pracy projektowej, przedstawiająca poszczególne zadania stawiane przed
uczniami, opisująca pracę grupową - jej podział, role i terminy.
Praca metodą projektu wymaga odpowiedniego harmonogramu: nie powinna ograniczać się wyłącznie do godzin, podczas których
realizujemy scenariusze. Proponujemy, by projekt trwał - w zależności od ilości uczniów i grup biorących udział w zadaniach - od 3
tygodni do 1,5 miesiąca.

Cele zajęć:
Uczeń powinien:
•
wiedzieć czym jest podkast,
•
wybrać lub stworzyć ciekawy temat reportażu,
•
rozpocząć współpracę w grupie.

Treści programowe (związek z podstawą programową)

Czas na realizację zajęć: 45 min (1 godzina lekcyjna)

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych –
II etap edukacyjny – klasy IV-VI; język polski. Treści szczegółowe:
II.
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne
teksty kultury wskazane przez nauczyciela.
2.
Analiza. Uczeń:
2.8. wskazuje cechy charakterystyczne przekazów
audiowizualnych (filmu, programu informacyjnego, programu
rozrywkowego), potrafi nazwać ich tworzywo (ruchome obrazy,
warstwa dźwiękowa);
III.
Tworzenie wypowiedzi.
1.
Mówienie i pisanie. Uczeń:
1.8. uczestnicząc w rozmowie, słucha z uwagą wypowiedzi
innych, mówi na temat; prezentuje własne zdanie i uzasadnia je;
1.9. czytając głośno, wyraziście, przekazuje intencję tekstu,
właściwie akcentuje wyrazy, wprowadza pauzę, stosuje
odpowiednią intonację.

Metody pracy:
•
pogadanka,
•
metoda projektu (podział na grupy, wybór tematu, przydzielanie zadań).

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych –
II etap edukacyjny – klasy IV-VI; zajęcia komputerowe. Treści szczegółowe:
3.
Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł. Uczeń:
3.4. opisuje cechy różnych postaci informacji: tekstowej, graficznej,
dźwiękowej, audiowizualnej, multimedialnej.

Pojęcia kluczowe:

→ projekt → podkast → lider
Materiały pomocnicze:
•
http://dziennikarzeprzyszlosci.blogspot.com/
•
animacja “Reportaż ze szkolenia” - stworzona przez nauczycieli podczas warsztatów
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Przebieg zajęć:
1. Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy
Prosimy uczniów, by spojrzeli na mapę mentalną przygotowaną na wcześniejszych zajęciach. Wspólnie z dziećmi przypominamy czym jest reportaż, jakie są jego charakterystyczne cechy, a także na co szczególnie musi
zwracać uwagę reporter podczas swojej pracy, .

2. Część zasadnicza
Ta część zajęć posłuży głównie do przygotowania uczniów do pracy metodą projektu:
1. Wyjaśnienie, czym jest metoda projektu.
Metoda projektu to bardzo przyjemny sposób zdobywania wiedzy: podczas praktycznych i samodzielnych
działań można się bardzo dużo dowiedzieć, wykazać wieloma umiejętnościami i spełnić w jakiejś roli. Uczniowie otrzymają bardzo jasne instrukcje i na ich podstawie, współpracując ze sobą, zrealizują zadanie jakim jest
stworzenie reportażu w formie animowanego podkastu. Należy założyć, że podkast powinien trwać od 3 do
7 minut, obejmować ok. 10 zdjęć i przynajmniej po jednej akcji (np. animacji postaci/tła) towarzyszącej każdemu
z nich.
Czym jest reportaż i podkast - już wiemy. Pora na objaśnienia związane z animacją w Scratch.
Tu następuje zaprezentowanie animacji “Reportaż ze szkolenia” - stworzonej przez nauczycieli podczas warsztatów. Nauczyciel opowiada o projekcie, który stworzył samodzielnie, wyjaśniając, z jakich elementów się on
składa, co stanowiło dla niego trudność i na co należy zwrócić szczególną uwagę tworząc reportaż online.
2. Rola nauczyciela w projekcie.
Każda z grup wykonująca określone zadanie pracować będzie pod nadzorem nauczyciela. Nauczyciel w tym
projekcie ma za zadanie współpracować z każdą grupą – nie podając gotowych odpowiedzi na pojawiające się
pytania, nie proponując najlepszych rozwiązań. Nauczyciel ma umożliwić uczniom samodzielne dochodzenie do
wiedzy – podawać źródła, z których uczniowie powinni korzystać, udzielać ewentualnych rad, pilnować dotrzymywania terminów.
3. Zapoznanie się z proponowanymi tematami.
Uczniowie, zanim podzielą się na grupy, powinni zostać zapoznani z proponowanymi tematami reportaży. Oczywiście zaznaczamy, iż nie muszą się decydować na żaden z poniższych - być może mają już jakieś pomysły,
które chcą zrealizować. Liczmy na uczniowską kreatywność.
Proponowane tematy:
•

Dziennikarze przyszłości o szkole przeszłości - reportaż o Waszej szkole, jej historii, stworzony na podstawie
wspomnień najstarszych absolwentów;

•

Rozmowy z głową w chmurach - wywiad-podkast z interesującą osobą żyjącą w Waszej okolicy (kimś sławnym; z obcego kraju; kimś, kto wykonuje niebezpieczny zawód, itp.);

•

Jak Cię widzą, tak o Tobie mówią? - wywiad-podkast z osobami ze środkowiska lokalnego o wizerunku
Waszej szkoły i jej uczniów;

•

Byliśmy tam! Widzieliśmy to na własne oczy! - łże-reportaż ze świata wybranej lektury;

•

Opowieść o niezwykłym miejscu… - repotraż z elementami opisu ciekawego miejsca, które warto odwiedzić;
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•

Jak się nie zgubić w labiryncie wiedzy? - reportaż podróżniczy - przewodnik po szkole, bardzo przydatny
dla nowych uczniów, łączący w sobie dokładny opis budynku szkoły i wypowiedzi uczniów, nauczycieli oraz
innych pracowników;

•

Szkoła szyta na miarę nowego wymiaru - reportaż przedstawiający wybrany problem, z którym boryka się
współczesna szkoła, z uwzględnieniem sposobów rozwiązania go (np. używanie telefonów komórkowych
przez uczniów w czasie lekcji, wyłącznie zdrowa żywność w sklepikach szkolnych, szkolny dress code);

•

O chórze w chmurze - bardzo muzyczny reportaż-podkast zawierający nagrania z koncertów i prób szkolnego chóru lub zespołu muzycznego (ew. grupy teatralnej);

•

Co robisz dziś po szkole? - reportaż złożony z sondy korytarzowej, badającej zainteresowania uczniów i ich
aktywność pozaszkolną;

4. Podział uczniów na grupy.
Praca grupowa zawsze stanowi wyzwanie: nie każdy uczeń potrafi bowiem współpracować, wchodzić w wyznaczone role, pracować zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.
Proponujemy, by nasz projekt był realizowany w zespołach 4-5-osobowych z podziałem na poszczególne role.
Jeśli w klasie pojawi się sytuacja problematyczna (brak liderów lub ich zbyt duża liczba), proszę przejść od razu
do punku kolejnego. Uświadomienie uczniom, że każda rola w pracy metodą projektu jest ważna, być może
ułatwi dobór współpracowników.
5. Przydzielenie ról w grupach.
Oczywiście poniższy podział jest umowny. Zależy on w dużej mierze od tematu wybranego przez zespół - niektóre wymagają większej ilości zdjęć, inne zaś większych umiejętności technicznych. Uczniowie powinni sobie
zdawać z tego sprawę, wspierać się, jeśli pojawią się jakieś trudności, współpracować w obrębie poszczególnych zadań.
Proponowane role:
Naczelny - lider zespołu, dzieli obowiązki między wszystkich członków grupy, dba o uzupełnianie Notatnika
reportera (o którym więcej w punkcie 7); charyzmatyczny uczeń, który pokieruje pracą grupy;
Fotograf - osoba odpowiedzialna za robienie zdjęć obrazujących reportaż; uczeń posiadająca narzędzia i umiejętności fotograficzne;
Wywiadowca - osoba odpowiedzialna za przygotowanie pytań do wywiadów i przeprowadzanie rozmów; uczeń
otwarty i odważny;
Techniczny - osoba odpowiedzialna za efekt końcowy; posiadająca umiejętności obsługi programów: Audacity i
Scratch;
Koordynator - osoba odpowiedzialna za pracę grupy w określonym czasie, dbająca o dotrzymanie terminów
przez zespół (w zespole 4-osobowym zadanie to przypada Naczelnemu).
6. Terminy.
Metoda projektu wymaga ustalenia harmonogramu i bieżącej kontroli pracy uczniów. Nauczyciel tworzy wraz
z uczniami kalendarz kolejnych zajęć z datami i poszczególnymi etapami pracy, podlegającymi kontroli - aż do
ostatniego dnia projektu, podczas którego grupy prezentują gotowe reportaże. Wśród elementów kontrolowanych powinny się znaleźć m.in.:
•

podział zadań w ramach pracy w grupie (sprawiedliwy i przemyślany),

•

scenariusz reportażu (plan pracy stworzony przez uczniów),

•

podkast - jego jakość, długość, montaż,

•

zdjęcia - ich jakość, ilość,

•

gotowy produkt (nauczyciel musi go zobaczyć przed publikacją na szerszym forum).
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7. Notatnik reportera - co to takiego?
Notatnik reportera to karta projektu wypełniana przez Naczelnego (lidera grupy) podczas pracy grupowej. Jest
niezbędna do analizy i ewaluacji całego projektu - pamiętajmy, że oceniany jest proces dochodzenia do wiedzy,
a nie tylko efekt końcowy. (Notatnik reportera stanowi załącznik do scenariusza).

3. Podsumowanie i ewaluacja:
Gdy uda się nam podzielić klasę na grupy (z liderami wyraźnie rysującymi się w każdej) i rozpoczną się pierwsze
spory związane z wyborem tematu - odnieśliśmy sukces.
Podumowując lekcję należy ustalić harmonogram kolejnych zajęć - z konkretnymi datami i zadaniami, które
będą podlegały bieżącej ocenie.
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Notatnik reportera
I. Podstawowe informacje - zespół uczniowski i temat zadania:
Temat reportażu
(tytuł i krótki opis)
Zespół uczniowski
(podpisy uczniów)

Nauczyciel opiekun
II. Określenie celów projektu:
„Czego się chcemy
dowiedzieć?”
i/lub
„Cochcemy
chcemy
Co
osiągnąć?”
osiągnąć?

Dziennikarze przyszłości / Lekcja 5 / Załącznik / 1

#SuperKoderzy / Dziennikarze przyszłości / Kto? Co? Jak? Gdzie? Kiedy? - czyli podstawowe pytania reportera (...)

Rola (działania)

Uczeń

Terminy
realizacji

Informacja o wykonaniu
wypełnić po wykonaniu
działania

Wypełnić po wykonaniu działania:
Co stanowiło dla nas
trudność i jak ją
pokonaliśmy?

Z czego jesteśmy
zadowoleni?

Czego się
nauczyliśmy?
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III. Konsultacje z nauczycielem
(tabela wypełniana sukcesywnie w czasie realizacji projektu)
Terminy

Element podlegający
kontroli

IV. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu
Termin prezentacji
Miejsce prezentacji
Forma prezentacji
Udział członków zespołu
Odbiorcy
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Podpis nauczyciela

Dziennikarze przyszłości
Autor: Katarzyna Krywult, Joanna Płatkowska

Lekcja 6:

Podkast, który widać - czyli o łączeniu dźwięku ze zdjęciami i animacją

Zajęcia, na których uczniowie zapoznają się z modelem łączenia dźwięku ze zdjęciami i animacją korzystając
z programu Scratch. Odkrywają, jak używać efektów tego narzędzia, żeby uatrakcyjnić przekaz dźwiękowy.
Uwaga! Te zajęcia mogą odbyć się dopiero, kiedy uczniowie stworzą już nagrania i zdjęcia. Uczniowie rozpoczynają swój projekt na
lekcji nr 10 i kończą go przed lekcją numer 12.

Cele zajęć:
Uczeń powinien:
•
potrafić przenieść plik dźwiękowy z urządzenia do nagrywania
oraz zdjęć na komputer;
•
wiedzieć, jak wykorzystać podstawowe funkcje programu
Audacity, żeby stworzyć jeden plik dźwiękowy - podkast;
•
stworzyć plan animowanego podkastu.
Pojęcia kluczowe:

→ podkast → animacja → dźwięk → obraz
Materiały pomocnicze:
•
komputery / laptopy z słuchawkami,
•
każdy uczeń musi mieć założone własne konto na stronie
www.scratch.mit.edu (i pamiętać login i hasło),
•
http://dziennikarzeprzyszlosci.blogspot.com/
•
materiały nagrane przez uczniów, zdjęcia,
•
http://LearningApps.org/view2519942 - gra Milionerzy
Czas na realizację zajęć: 45 min (1 godzina lekcyjna)
Metody pracy:
•
pogadanka,
•
ćwiczenia praktyczne,

Treści programowe (związek z podstawą programową)

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych –
II etap edukacyjny – klasy IV-VI; język polski. Treści szczegółowe:
II.
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne
teksty kultury wskazane przez nauczyciela.
2.
Analiza. Uczeń:
2.8. wskazuje cechy charakterystyczne przekazów
audiowizualnych (filmu, programu informacyjnego, programu
rozrywkowego), potrafi nazwać ich tworzywo (ruchome obrazy,
warstwa dźwiękowa);
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych –
II etap edukacyjny – klasy IV-VI; zajęcia komputerowe. Treści szczegółowe:
1.
Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem.
Uczeń:
1.1. komunikuje się z komputerem za pomocą ikon, przycisków, menu
i okien dialogowych;
1.2. odczytuje i prawidłowo interpretuje znaczenie komunikatów wysyłanych przez programy;
1.3. prawidłowo zapisuje i przechowuje wyniki swojej pracy na nośnikach elektronicznych, a następnie korzysta z nich.
5.
Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem
komputera. Uczeń:
5.1. za pomocą ciągu poleceń tworzy proste motywy lub steruje
obiektem na ekranie;
5.2. uczestniczy w pracy zespołowej, porozumiewa się z innymi
osobami podczas realizacji wspólnego projektu, podejmuje decyzje
w zakresie swoich zadań i uprawnień.
6.
Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do
poszerzania wiedzy z różnych dziedzin. Uczeń:
6.1. korzysta z komputera, jego oprogramowania i zasobów elektronicznych (lokalnych i w sieci) do wspomagania i wzbogacania realizacji
zagadnień z wybranych przedmiotów;
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Przebieg zajęć:
1. Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy
Na początek uczniowie wspólnie grają w grę podumowującą dotychczasową wiedzę z zakresu reportażu, podkastu i animacji: http://LearningApps.org/view2519942. W ten sposób wprowadzamy ich w pracę z komputerem.
W przypadku, kiedy uczniowie korzystają ze sprzętu do nagrywania dostarczonego przez szkołę, nauczyciel
prezentuje, w jaki sposób należy przenieść nagranie na komputer. Uczniowie przenoszą nagrania na komputery.

2. Część zasadnicza
Nauczyciel prezentuje sposób tworzenia podkastu z animacją, pokazuje, że programowanie również może służyć tworzeniu animacji.
Przykładowy skrypt znajduje się w załączniku Animacja do podcastu. Scratch – krótki przewodnik. Tworzenie
takiej animacji opiera się na umiejętnościach wprowadzonych na zajęciach ze Scratcha, istotne jest tu pokazanie
uczniom sposobu połącznia ich z plikami audio.
Schemat programu napisanego w języku Scratch opiera się na tym, że dźwięk rozpoczyna się od samego początku (wraz z kliknięciem flagi/klawisza) lub wraz z pojawiającym się tłem bądź animacją wprowadzającą np.
tytuł czy autorów. Kolejno zmieniają się tła, a duszki wykonują różne akcje, np. ruch, mówienie, myślenie. Można
wykorzystać je, żeby zaprezentować zadawane pytania, pojawiających się bohaterów, miejsca, wyniki sond,
szczególnie ciekawe wypowiedzi. W wielu przypadkach, żeby nie przeładować zbytnio efektami i nie odwrócić
całej uwagi od dźwięku, uczniowie będą musieli zastosować komendę “czekaj”.
Na tych zajęciach nauczyciel z uczniami omawia schemat. Uczniowie także samodzielnie tworzą fragmenty kodu, który posłuży im do dalszej pracy.
Należy założyć, że podkast powinien trwać od 3 do 7 minut, obejmować ok. 10
zdjęć i przynajmniej po jednej akcji towarzyszącej każdemu z nich.

Wskazówka: uczniowie
zaczynają swoją pracę od
zalogowania na stworzone
wcześniej konto Scratch.
Ważne jest, by projekt był
systematycznie zapisywany
i udostępniony.

3. Podsumowanie i ewaluacja:
Uczniowie w grupach tworzą zarys/plan swojego podkastu. Mogą skorzystać z tabeli z załącznika Plan podkastu
z animacją. Ustalają, jakie fragmenty nagrania wykorzystają, jakie zdjęcia będą im towarzyszyć i jakie animacje
chcieliby umieścić na każdym z nich.

Uwagi/alternatywy:
Zadaniem uczniów przed następnymi zajęciami (numer 11) jest zmontować swoje nagranie tak, żeby móc z niego korzystać (musi być w jednym kawałku, z wyciętymi szumami i ciszą, odpowiedniej głośności).
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Animacja do podkastu

Scratch - krótki przewodnik
Nazwanie projektu

Załadowanie zdjęć z dysku
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Stworzenie skryptu (Przykładowa wersja):
•

Zdarzenia – Kiedy flaga

•

Zagraj dźwięk – Nagraj – Wybierz z dysku (Ważne! Nagranie musi być już gotowe, zmontowane w Audacity.
Ładowanie się pliku w zależności od warunków sprzętowych i jakości łącza może zająć do kilku minut.)
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Wygląd – Zmień tło na (tu należy wybrać pierwsze zdjęcie)
Tu dowolne akcje, np. ruch, dymki, czekaj.
Kontrola - Zatrzymaj wszystko
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Dziennikarze przyszłości
Autor: Katarzyna Krywult, Joanna Płatkowska

Lekcja 7:

Jak z elementów powstaje całość?
- czyli tworzymy swój animowany
podkast

Zajęcia, na których uczniowie za pomocą odpowiednich narzędzi pracują nad efektem końcowym projektu reportażem w postaci animowanego podkastu.
Cele zajęć:
Uczeń powinien:
•
wykorzystać podstawowe funkcje programu Audacity, żeby
stworzyć jeden plik dźwiękowy-podkast;
•
korzystać ze stworzonego wczesniej planu podkastu, odpowiednio go modyfikując w zalezności od potrzeb;
•
współpracować, podejmować grupowe decyzje, skutecznie
rozwiązywać pojawiające się konflikty i problemy;
Pojęcia kluczowe:

→ podkast → efekt → współpraca
Materiały pomocnicze:
•
Komputery / laptopy z słuchawkami
•
każdy uczeń musi mieć założone własne konto na stronie
www.scratch.mit.edu (i pamiętać login oraz hasło),
•
http://dziennikarzeprzyszlosci.blogspot.com/
Czas na realizację zajęć: 45 min (1 godzina lekcyjna)
Metody pracy:
•
ćwiczenia praktyczne
Treści programowe (związek z podstawą programową)

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych –
II etap edukacyjny – klasy IV-VI; język polski. Treści szczegółowe:
III.
Tworzenie wypowiedzi.
1.
Mówienie i pisanie. Uczeń:
1.8. uczestnicząc w rozmowie, słucha z uwagą wypowiedzi
innych, mówi na temat; prezentuje własne zdanie i uzasadnia je;

1.9. czytając głośno, wyraziście, przekazuje intencję tekstu,
właściwie akcentuje wyrazy, wprowadza pauzę, stosuje
odpowiednią intonację;
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych –
II etap edukacyjny – klasy IV-VI; zajęcia komputerowe. Treści szczegółowe:
1.
Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem.
Uczeń:
1.1. komunikuje się z komputerem za pomocą ikon, przycisków, menu
i okien dialogowych;
1.2. odczytuje i prawidłowo interpretuje znaczenie komunikatów wysyłanych przez programy;
1.3. prawidłowo zapisuje i przechowuje wyniki swojej pracy na nośnikach elektronicznych, a następnie korzysta z nich.
5.
Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem
komputera. Uczeń:
5.1. za pomocą ciągu poleceń tworzy proste motywy lub steruje
obiektem na ekranie;
5.2. uczestniczy w pracy zespołowej, porozumiewa się z innymi
osobami podczas realizacji wspólnego projektu, podejmuje decyzje
w zakresie swoich zadań i uprawnień.
6.
Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do
poszerzania wiedzy z różnych dziedzin. Uczeń:
6.1. korzysta z komputera, jego oprogramowania i zasobów elektronicznych (lokalnych i w sieci) do wspomagania i wzbogacania realizacji
zagadnień z wybranych przedmiotów;
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych –
II etap edukacyjny – klasy IV-VI; plastyka. Treści szczegółowe:
2.
Tworzenie wypowiedzi – ekspresja przez sztukę. Uczeń:
2.2. realizuje projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące
kształtowaniu wizerunku i otoczenia człowieka oraz upowszechnianiu
kultury w społeczności szkolnej i lokalnej (stosując także narzędzia
i wytwory multimedialne).
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Przebieg zajęć:
1. Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy
Nauczyciel wraz z uczniami przypomina schemat tworzenia animowanego podkastu, zapisując kolejne kroki na
tablicy: wstęp (tytuł, autorzy), rozwinięcie (dźwięk i zdjęcia, animacje), zakończenie (zamknięcie skryptów).
Pokazuje uczniom jak załadować dźwięk - uczniowie ładują swoje pliki (które zmontowali przed tymi zajęciami)
do Scratcha.

2. Część zasadnicza
Nauczyciel omawia kryteria sukcesu sformułowane w postaci rubryki (załącznik do scenariusza).
Uczniowie pracują w grupach korzystając ze schematu stworzonego wcześniej i planu z poprzednich zajęć.
Nauczyciel obserwuje pracę uczniów i udziela im wskazówek.

3. Podsumowanie i ewaluacja:
Uczniowie korzystając z rubryki oceniają postęp swoich pracy i ustalają sposób dokończenia animowanego
podkastu.

Uwagi/alternatywy:
Wkrótce, na zajęciach nr 9, uczniowie będą prezentować swoje podkasty na forum klasy i oceniać je zanim zaprezentują je całej szkole czy innej klasie. Warto rozważyć prezentowanie prac dzieci przed dużą publicznością,
a także opublikowanie ich na stronie internetowej szkoły.
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Dźwięk

Animacje

Zdjęcia

Spójność
i efekt

Lekcja nr 7
Kryteria sukcesu

W podkaście jest od 3 do 7
animacji. Wszystkie lub
wiekszość różni się od
siebie.

W podcaście jest więcej
niż 7 zdjęć. Są dobrej
jakości, wszystko
wyraźnie widać.

W podkaście jest więcej
niż 7 animacji.
Wszystkie lub
wiekszość różni się od
siebie.

Dźwięk jest niskiej jakości. Dźwięk jest dobrej jakości. Dźwięk jest bardzo
Często trudno zrozumieć, Można zrozumieć
dobrej jakości. Można
co mówią wypowiadające większość wypowiedzi. Nie zrozumieć zrozumieć,
się osoby. Jest kilka
ma momentów ciszy lub
wszystkie wypowiedzi.
momentów ciszy lub
szumu. Dźwięk jest
Nie ma momentów
szumu. Czasem dźwięk
odpowiedniej głośności.
ciszy lub szumu.
jest za głośny lub za cichy.
Dźwięk jest
odpowiedniej
głośności.

****

Dźwięk jest bardzo
niskiej jakości. Trudno
zrozumieć, co mówią
wypowidające się osoby.
Jest dużo momentów
ciszy lub szumu. Dźwięk
jest za głośny lub za
cichy.

W podkaście jest jedna
lub dwie animacje. Są one
takie same.

W podcaście jest od 3 do 7
zdjęć. Są dobrej jakości,
wszystko wyraźnie widać.

***

W podkaście nie ma
animacji.

W podkaście jest jedno
lub dwa zdjęcia. Zdjęcia
są średniej jakości, na
niektórych niewiele widać.

Wypowiedzi, zdjęcia i
animacje są dobrze
połączone. Animowany
podcast jest interesujący.
Trwa od 3 do 7 minut.

**

W podkaście nie ma
zdjęć.

Niektóre wypowiedzi,
zdjęcia i animacje są
połączone. Animowany
podcast jest dosyć
interesujący. Trwa mniej
niż 3 minuty.

*

Wypowiedzi, zdjęcia i
animacje nie są
połączone. Animowany
podcast nie jest
interesujący. Trwa mniej
niż minutę.

Wypowiedzi, zdjęcia i
animacje są dobrze
połączone. Animowany
podcast jest bardzo
interesujący. Chciałoby
się go zobaczyć jeszcze
raz. Trwa od 3 do 7
minut lub więcej.
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Dziennikarze przyszłości
Autor: Katarzyna Krywult, Joanna Płatkowska

Lekcja 8:

Jak z elementów powstaje całość?
- czyli tworzymy swój animowany
podkast

Zajęcia, na których uczniowie za pomocą odpowiednich narzędzi pracują nad efektem końcowym projektu reportażem w postaci animowanego podkastu.
Cele zajęć:
Uczeń powinien:
•
wykorzystać podstawowe funkcje programu Audacity, żeby
stworzyć jeden plik dźwiękowy-podkast;
•
korzystać ze stworzonego wczesniej planu podkastu, odpowiednio go modyfikując w zalezności od potrzeb;
•
współpracować, podejmować grupowe decyzje, skutecznie
rozwiązywać pojawiające się konflikty i problemy;
Pojęcia kluczowe:

→ podkast → efekt → współpraca
Materiały pomocnicze:
•
komputery / laptopy z słuchawkami,
•
każdy uczeń musi mieć założone własne konto na stronie
www.scratch.mit.edu (i pamiętać login oraz hasło),
•
http://dziennikarzeprzyszlosci.blogspot.com/
Czas na realizację zajęć: 45 min (1 godzina lekcyjna)
Metody pracy:
•
ćwiczenia praktyczne
Treści programowe (związek z podstawą programową)

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych –
II etap edukacyjny – klasy IV-VI; język polski. Treści szczegółowe:
III.
Tworzenie wypowiedzi.
1.
Mówienie i pisanie. Uczeń:
1.8. uczestnicząc w rozmowie, słucha z uwagą wypowiedzi
innych, mówi na temat; prezentuje własne zdanie i uzasadnia je;

1.9. czytając głośno, wyraziście, przekazuje intencję tekstu,
właściwie akcentuje wyrazy, wprowadza pauzę, stosuje
odpowiednią intonację;
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych –
II etap edukacyjny – klasy IV-VI; zajęcia komputerowe. Treści szczegółowe:
1.
Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem.
Uczeń:
1.1. komunikuje się z komputerem za pomocą ikon, przycisków, menu
i okien dialogowych;
1.2. odczytuje i prawidłowo interpretuje znaczenie komunikatów wysyłanych przez programy;
1.3. prawidłowo zapisuje i przechowuje wyniki swojej pracy na nośnikach elektronicznych, a następnie korzysta z nich.
5.
Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem
komputera. Uczeń:
5.1. za pomocą ciągu poleceń tworzy proste motywy lub steruje
obiektem na ekranie;
5.2. uczestniczy w pracy zespołowej, porozumiewa się z innymi
osobami podczas realizacji wspólnego projektu, podejmuje decyzje
w zakresie swoich zadań i uprawnień.
6.
Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do
poszerzania wiedzy z różnych dziedzin. Uczeń:
6.1. korzysta z komputera, jego oprogramowania i zasobów elektronicznych (lokalnych i w sieci) do wspomagania i wzbogacania realizacji
zagadnień z wybranych przedmiotów;
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych –
II etap edukacyjny – klasy IV-VI; plastyka. Treści szczegółowe:
2.
Tworzenie wypowiedzi – ekspresja przez sztukę. Uczeń:
2.2. realizuje projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące
kształtowaniu wizerunku i otoczenia człowieka oraz upowszechnianiu
kultury w społeczności szkolnej i lokalnej (stosując także narzędzia
i wytwory multimedialne).
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Przebieg zajęć:
1. Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy
Powtórzenie skryptu tworzenia animowanego podkastu. Zapisanie na tablicy/flipcharcie przykładowej sceny
(zmiana tła, animacja duszka).

2. Część zasadnicza
Uczniowie pracują w grupach, korzystając ze schematu stworzonego wcześniej i planu z poprzednich zajęć.
Nauczyciel obserwuje pracę uczniów i udziela im wskazówek.

3. Podsumowanie i ewaluacja:
Uczniowie prezentują wybrane 15 sekund stworzonego podkastu i omawiają, jakie elementy zostały w tym fragmencie zastosowane (wygląd, ruch).

Uwagi/alternatywy:
Na następnych zajęciach (numer 9) uczniowie będą prezentować swoje podkasty na forum klasy i oceniać je zanim zaprezentują je całej szkole czy innej klasie. Warto rozważyć prezentowanie prac dzieci przed dużą publicznością, a także opublikowanie ich na stronie szkoły.
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Lekcja 9:

Przedpremiera - czyli prezentacje
animowanych podcastów na forum
klasy

Zajęcia, na których uczniowie prezentują swoje animowane podkasty i oceniają je. Taka ocena może dać
jeszcze szansę na ostatnie poprawki przed prezentacją na forum szkoły.

Cele zajęć:
Uczeń powinien:
•
prezentować animowany projekt,
•
wyjaśnić jakich animowanych efektów użył i w jakim celu,
•
ocenić pracę swoją i innych,
•
dokonać modyfikacji na podstawie informacji zwrotnej.
Pojęcia kluczowe:

→ efekt → informacja zwrotna → prezentacja
Materiały pomocnicze:
•
komputery / laptopy,
•
http://dziennikarzeprzyszlosci.blogspot.com/
Czas na realizację zajęć: 45 min (1 godzina lekcyjna)
Metody pracy:
•
prezentacja efektu końcowego projektu czyli gotowych podkastów z animacją,
•
zbiorowa ewaluacja.

Treści programowe (związek z podstawą programową)

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych –
II etap edukacyjny – klasy IV-VI; zajęcia komputerowe. Treści szczegółowe:
1.
Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem.
Uczeń:
1.1. komunikuje się z komputerem za pomocą ikon, przycisków, menu
i okien dialogowych;
1.2. odczytuje i prawidłowo interpretuje znaczenie komunikatów wysyłanych przez programy;
1.3. prawidłowo zapisuje i przechowuje wyniki swojej pracy na nośnikach elektronicznych, a następnie korzysta z nich.
5.
Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem
komputera. Uczeń:
5.1. za pomocą ciągu poleceń tworzy proste motywy lub steruje
obiektem na ekranie;
5.2. uczestniczy w pracy zespołowej, porozumiewa się z innymi
osobami podczas realizacji wspólnego projektu, podejmuje decyzje
w zakresie swoich zadań i uprawnień.
6.
Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do
poszerzania wiedzy z różnych dziedzin. Uczeń:
6.1. korzysta z komputera, jego oprogramowania i zasobów elektronicznych (lokalnych i w sieci) do wspomagania i wzbogacania realizacji
zagadnień z wybranych przedmiotów;
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych –
II etap edukacyjny – klasy IV-VI; plastyka. Treści szczegółowe:
2.
Tworzenie wypowiedzi – ekspresja przez sztukę. Uczeń:
2.2. realizuje projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące
kształtowaniu wizerunku i otoczenia człowieka oraz upowszechnianiu
kultury w społeczności szkolnej i lokalnej (stosując także narzędzia
i wytwory multimedialne).
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Przebieg zajęć:
1. Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy
Nauczyciel omawia zasady prezentowania i oglądania prezentacji oraz udzielania pomocnej informacji zwrotnej
z szacunkiem dla ocenianego. Przypomina kryteria sukcesu i ustala kolejność prezentacji (np. poprzez losowanie).

2. Część zasadnicza
Kolejne grupy uczniów prezentują swoje animowane podkasty. Pozostałe grupy wraz z nauczycielem oceniają
efekt końcowy, zwracając uwagę na ewentualne modyfikacje w zakresie:
•

dźwięku,

•

animacji,

•

zdjęć,

•

spójności i ogólnego efektu.

3. Podsumowanie i ewaluacja:
Uczniowie ustalają ewentualne modyfikacje przed prezentacją na forum szkoły.

Uwagi/alternatywy:
Po wprowadzeniu ewentualnych poprawek uczniowie prezentują swoje projekty na forum szkoły. Oglądający
uczniowie przekazują im informację zwrotną, korzystając z metody trzy gwiazdki i życzenie (wskazując elementy,
które im się podobały i jeden, który dobrze byłoby poprawić) korzystając z karteczek z załącznika “Trzy gwiazdki
i życzenie”.
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