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Polska, Francja, Grecja, Hiszpania, Ukraina, Włochy 





Odkrywanie i poznawanie 
najciekawszych zamków oraz 

legend z nimi związanych:  
• polskich 

• francuskich 
• greckich  

• hiszpańskich  
• włoskich 

• ukraińskich.  
Promowanie i prezentowanie  
ich poprzez materiały wykonane 
samodzielnie i we współpracy z 

uczniami szkół partnerskich. 



Założenie partnerstwa, uzgodnienie i rejestracja projektu. 
Wspólne określenie zakresu tematycznego projektu, 

harmonogramu i metod działań oraz sposobów komunikacji. 



Blog projektu 

TwinSpace 

Blogger 

http://castlehaunted.blogspot.com/
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p101319/welcome


Blog prac projektowych (skrzynka kontaktowa) 
Wykorzystanie metody odwróconych zajęć (zadania dla uczniów, objaśnienia, 

źródła informacji, propozycje narzędzi).  Blogi uczniowskie. 

Blogger 

http://webetwinning.blogspot.com/


Logo projektu 
Przeprowadzenie konkursu na logo projektu.  

Makeagif 

http://castlehaunted.blogspot.com/2014/01/contest-for-logo-of-project.html


Poznawanie charakterystycznych cech i elementów zamków  
oraz ich mieszkańców - prezentacje multimedialne 

PowerPoint,  SlideBoom,  SlideShare 

http://castlehaunted.blogspot.com/2014/02/the-functions-and-features-of-castles.html


"Budowanie" własnych warowni różnymi technikami (prace plastyczne, 
makiety, budowle z klocków). Konkursy szkolne - wystawy prac. 

Haiku Deck 

http://castlehaunted.blogspot.com/2014/01/we-build-castles_1854.html


Tworzenie prezentacji i filmów o średniowiecznych strojach. 

PowerPoint,  ProShow Web 

http://castlehaunted.blogspot.com/2014/11/medieval-clothes.html


Zbroja rycerska - wielojęzyczny słownik  

PhotoSnack 

http://castlehaunted.blogspot.com/2014/11/medieval-clothes.html


Zapoznanie ze średniowiecznym kodeksem rycerskim  
i przeniesienie go do współczesności. 

Opracowanie szkolnego kodeksu 
honorowego na wzór kodeksu rycerskiego. 

http://castlehaunted.blogspot.com/2014/10/blog-post.html


Kodeks uczniowski 

Kodeks rycerski 

Popplet 

http://castlehaunted.blogspot.com/2014/10/blog-post.html
http://castlehaunted.blogspot.com/2014/10/blog-post.html


Poznawanie wybranych zamków znajdujących się w naszych krajach, 
gromadzenie informacji. Wirtualne wycieczki po zamkach.  

Picasa 

http://castlehaunted.blogspot.com/2014/01/castles-in-our-countries_24.html


Pokazanie piękna naszych zamków w formie prezentacji multimedialnych, 
PowerPoint, authorSTREAM, SlideBoom, SlideShare 

http://castlehaunted.blogspot.com/2014/05/our-presentations-of-polish-castles_8.html


elektronicznych plakatów, Glogster 

http://castlehaunted.blogspot.com/2014/05/interactive-posters-showing-beautiful.html


filmów, animacji i pokazów slajdów. Kizoa  

http://castlehaunted.blogspot.com/2014/05/our-videos-about-polish-castles_10.html


Utworzenie i współredagowanie multimedialnego przewodnika o europejskich 
zamkach. Przewodnik prezentuje ponad 50 europejskich zamków. 

Weebly 

http://etwinning.weebly.com/




Interaktywna mapa zamków w Europie Google Maps 

http://castlehaunted.blogspot.com/p/maps.html


Interaktywna mapa zamków w Polsce ThingLink 

http://castlehaunted.blogspot.com/p/maps.html


Przewodnik po europejskich zamkach 
w formie prezentacji multimedialnej 

PowerPoint 

SlideShare 

http://castlehaunted.blogspot.com/2014/12/european-castles.html


Nawiedzone zamki w naszych krajach GIFMaker 

http://castlehaunted.blogspot.com/2014/05/haunted-castles.html


Najbardziej znane nawiedzone zamki w Europie 

Pinterest 

http://www.pinterest.com/sp1bol/haunted-castles-in-europe/


Redagowanie wspólnego wielojęzycznego leksykonu duchów  
i potworów zawiązanych z zamczyskami. Issuu 

http://castlehaunted.blogspot.com/2014/01/our-lexicon-of-fantastical-castles.html


Issuu 



Ilustrowanie leksykonu 
uczniowskimi wizjami widziadeł. 



Gromadzenie legend związanych z duchami i nawiedzonymi zamkami. 
Opracowanie zbiorów legend związanych z zamkami  

w poszczególnych krajach. 

Issuu 

http://castlehaunted.blogspot.com/2014/01/legends-about-castles.html


Opracowanie jednej wspólnej ilustrowanej księgi europejskich legend. 

Issuu 

http://castlehaunted.blogspot.com/2014/01/legends-about-castles.html


Zbiór książek o zamkach na wirtualnej tablicy - Padlet 

http://padlet.com/bibliotekasp1bo/castle_adventures


Zbiór książek o zamkach (z krótkimi opisami)     Pinterest 

https://pl.pinterest.com/teresabol/zamkowe-opowieści


Klipy reklamowe książek o zamkach (book trailers) 
PowToon,  Emaze,  GoAnimate 

http://castlehaunted.blogspot.com/2014/01/books-about-castles.html


Uczniowskie opowieści o zamkach 
Redagowanie przez uczniów i opracowanie w dowolnych programach własnych legend  

i opowieści o duchach oraz przygodach, związanych z zamkami.  

Storybird,  StoryJumper 

http://castlehaunted.blogspot.com/2014/01/our-legends-about-castles.html


Inscenizacja autorskiej legendy w zamkowej scenerii – film 

Movie Maker, YouTube 

http://castlehaunted.blogspot.com/2014/10/the-royal-castle-in-bolesawiec.html


Komiksy o zamkowych przygodach 
Tworzenie elektronicznych komiksów i filmów animowanych o zamkowych przygodach. 

Bitstrips,  Pixton,  Storyboard That, ToonDoo 

http://castlehaunted.blogspot.com/2014/02/our-adventure-in-castle.html


Nasza własna wspólna gra  
Wspólne opracowanie i wykonanie gry planszowej o poszukiwaniu skarbu  

(do pobrania i wykorzystania).  

Photoshop, 

ThingLink 

http://castlehaunted.blogspot.com/2014/01/our-game-about-searchings-of-treasures.html


Zamkowe gry i zabawy 
Opracowanie, publikacja i wymiana z partnerami gier i zagadek związanych  

z poznanymi zamkami. Minikonkursy znajomości zamków.  

Jigsaw Planet, LearningApps, Maze Generator, PurposeGames 

http://castlehaunted.blogspot.com/2014/01/castle-games-and-plays.html


Nauka programowania w Scratch - wykonanie zamkowych gier i animacji.  

http://castlehaunted.blogspot.com/2014/03/we-are-programming_12.html


Zgromadzenie w jednym miejscu  
narzędzi wykorzystanych w projekcie 

http://castlehaunted.blogspot.com/p/tools_15.html


Krótki opis i przykład wykorzystania każdego programu. 



Zapraszamy na stronę projektu: 
http://castlehaunted.blogspot.com/ 

http://castlehaunted.blogspot.com/


Strona z narzędziami: 
 http://narzedziaetwinning.blogspot.com 

http://narzedziaetwinning.blogspot.com/
http://narzedziaetwinning.blogspot.com/

