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Rekomendacja

Rok 2020 postawił przed szkołą nowe wyzwanią obecnię w czasach pandemii szkoĘ musiĄ przejść na nauczanie zdalnę'

W młodszych klasach jest to sporę wyzwanie, zarÓwno dla ucaniów' jaki i dla nauczycieli. Maluchy samodzielnię nie są w stanie się

ucryÓ oraz łączyĆ on.linę z wychowawcą. Tu w odpowiedzi na nasze potrzeby pojawia się program: ortogratia inaczej, cąyli

nauka przez skojanenia metodq haków pamięciowych oraz Tabliczka Mnoż,eniu

Uczniowię naszej szkoĘ mają możliwość korzystania on-linę z zasobów programu.

TwÓrcy progfamu wyszli naprzeciw obecnym potrzebom szkÓł i wprowadzi|i zmiany w programie tak, by kaŹdy uczeń i nauczyciel

miał do niego dostęp z własnego komputera.

Fantastyczrrym pomysłem jest to, że wychowawcatrłrotzy konto dla kaŹdego ucznią dzięki tęmu dzieci mają dostęp do

lekcji ortograficznych wtedy, kiedy pozwala im na to czas, moŻliwości' Nauczyciel, rodzic ma wglqd do ćwiczeń wykonanych przez

dziecko, na bieżąco moŻę monitorować jego postępy, a|ę teŻ widzi z jakimi trudnościami dzięcko sobie nie radzi. Dla nauczycieli jest

to wspaniałe narzędzie pozwalające na monitorowanie rozwoju ucznia w dziedzirie ortografii i nabywania zrrajomości tabliczki

mnożenia'

Z rozmów z rodzicarri udało się ustalić, ie dla dzieci jest to także bardzo atrakcyjna forma pracy. Nie jest to zeszyt do

nauki trudnych wyrazów oraz tradycyjna pamięciowa nauka tabliczki mnożenia. Zabawy on. line bardziej przemawiają do dzieci w

tym wieku. Samodzięlnie kontrolują to, co już potraIią oraz zdają sobię sprawę z tego, nad czym muszą jeszczę popracowd. Jędnak

zar,vsze jest to praca w formie zabawy, w myśl zasady przez zabawę do nauki.

Nauczyciel ma możliwośĆ udostępniania lekcji dzieciom, pośredniego kięrowania ich tokiem nauki, program posiada

równięż komunikator, dzięki któremu nauczyciel może kontaktować się z uczniem, przesyłając dziecku informację Zwrotną na temat

postępów'

Myślę, ze dzięki temu programowi uczniowię uczą się nie tylko trudnych reguł polskiej ortografii, ale takŻe doskonalą

umiejętność czytanla ze złozlxrtietięm oraz samokontrolę' Tabliczka mnoŻenia ma na uwadzę różne upodobania i style uczenia się.

W kursię zrrajdują się dodatkowe metody naŃi tabliczki mnożenią w tym metoda rymowanek, haków pamięciowych, dziewiątek

oraz \iczęnia na palcach. Elementy rywalizacji pomagają w utrzymaniu wysokiego poziomu moĘwacji. Ucmiowię zdobywają

punkry rankingowe i odmaczenia.

obsługa programu jest na ty1e łatwa, Że dzięc| potrafią samodzielnię uruchomić lekcje, ronłiązać ćwiczenią jeśli

popełniają błędy' program natychmiast to wyłapuje.

Program zdobył nasze uananie, jesteśmy przekonan i, Że kuida szkoła powinna mieó możliwość pracy z tym programęm.
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