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Podróżnik

Ekologia & rower

Globalne 
myślenie -

lokalne 
działanie!

Szymborska & 
Hogwart

Nauczyciel



http://www.rabbitform.pl/steam-nowoczesna-edukacja-na-miare-naszych-czasow/



https://www.windy.com

https://www.windy.com


Tutorial:

https://www.youtube.

com/watch?v=aK6L

0XgT3qg

Lubię mapy, bo kłamią.

Bo nie dają dostępu napastliwej 

prawdzie.

Bo wielkodusznie, z poczciwym 

humorem

rozpościerają mi na stole świat

nie z tego świata.

(W. Szymborska, Mapa)

https://www.youtube.com/watch?v=aK6L0XgT3qg


Zajęcia terenowe z perspektywy ISS

https://worldview.earthdata.nasa.gov/

https://worldview.earthdata.nasa.gov/


Krok po kroku - jak to zrobić

1. Wchodzisz na stronę:

https://worldview.earthdata.nasa.gov

2. Wybierasz filtr, który Cię interesuje

Funkcja: ADD LAYERS - daje wiele możliwości (!)

3. Klikasz: EXIT COMPARISON, pojawia panel tworzenia GIF

4. W panelu wybierasz interesujące Cię daty i klikasz znak PLAY

5. Klikasz w oznaczenie KAMERY, po czym pojawia się ramka, którą 

można powiększać lub pomniejszać i przesuwać. Po wybraniu 

odpowiedniego miejsca na Ziemi klikamy - CREATE GIF

6. Otrzymujesz GIF, który możesz pobrać i udostępnić.

Gotowe, brawo!

https://worldview.earthdata.nasa.gov/


Baza obrazów NASA, która 

posiada bardzo szczegółowe 

grafiki, mapy i wizualizacje. 

Cenne są również opisy tych 

zjawisk.



Jak praktycznie wykorzystać EARTH observatory?

Misja: BIOMY



http://www.esa.i

nt/ESA_Multime

dia/Images

https://visibleearth.nasa.gov/

http://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images
https://visibleearth.nasa.gov/


Wystarczy się zarejestrować i można tworzyć własną mapę interakcji



Krok po kroku - jak to zrobić

1. Wejdź na stronę --> https://www.pictramap.com/

2. Wybierz przycisk --> REGISTER

Wskazówka: Łatwiej jest korzystać z wersji stacjonarnej - na komputerze niż mobilnej na 

telefonach komórkowych.

3. Przejdź procedurę rejestracji - możesz do tego wykorzystać konto Google.

4. Po zalogowaniu będziesz korzystać z wersji --> Account Plan Free

W związku z tym będziesz mógł stworzyć 2 projekty (można je usuwać), w którym 

maksymalnie na danej mapie możesz zaznaczyć 10 punktów i wykorzystać/zastosować 

20 zdjęć (takich, które możesz wgrywać do programu).

https://www.pictramap.com/
https://www.pictramap.com/


5. Zaczynasz tworzyć Twój projekt od podania jego nazwy 

My Projects --> Name  --> Create

6. Po stworzeniu projektu należy wybrać typ mapy, którą chce się stworzyć (np. 

przygodowa, historyczna, satelita itp.) --> prawa strona ekranu --> po kliknięciu na 

nazwę mapy widzimy jej układ, kolorystykę i zarys treści.

7. Dane punkty na mapę wgrywamy poprzez miejsce --> find a place. Po wstawieniu 

punktu na mapie możemy wgrać do niego konkretne zdjęcie np. z występowaniem 

zwierzęcia czy pochodzeniem dynastii. Wybierając kolejny punkt możemy także dobrać 

środek transportu, który będzie łączył te dwa punkty np. bus, łódź, pociąg, samolot.

8. Po lewej stronie ekranu podstawiają się nam wskazane przez nas punkty, które 

można edytować czy pasować (w górę i w dół).

9. Zdjęcia wgrywamy w zakładce --> Pictures.

10. Przycisk - view animation umożliwia podgląd stworzonej przez nas animacji, a dzięki 

przyciskowi save zapisujemy naszą mapę.





DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

Kontakt

▪ eTwinning Live

▪ tomasz.ordza@gmail.com


