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Wprowadzenie
W ramach konkursu „Tajemniczy świat Bałtyku”
prosimy o utworzenie prezentacji multimedialnej
o wylosowanym mieście nadbałtyckim.
Prezentacja ta ma zapoznać nas z walorami
historycznymi i turystycznymi tego miasta.
Odwiedzając różne strony internetowe
miejscowości nadbałtyckich, zachęćcie nas do
wybrania się w podróż wokół wybrzeży Bałtyku.


Zadania
• Wynikiem Waszej pracy będzie przygotowanie prezentacji
multimedialnej o wylosowanym mieście nadbałtyckim.
• Wyboru dokonano z grupy wymienionych poniżej 9 miast :
Kaliningrad, Kłajpeda, Ryga, Tallinn, Helsinki, Sztokholm,
Kopenhaga, Gdańsk, Rostok
• Prezentacja powinna zawierać następujące informacje na temat
wybranego miasta :
- Położenie geograficzne (państwo, współrzędne geograficzne
lokalizacja na mapie Bałtyku, rzeka)
- Symbole miasta (herb lub flaga miasta)
- Zabytki i architektura.
- Ciekawe i charakterystyczne miejsca.
- Znaczenie gospodarcze miasta (przemysł, turystyka, wypoczynek,
walory zdrowotne itp).
• Praca Wasza zostanie oceniona przez jury konkursu według tabeli
ewaluacyjnej zaprezentowanej dalej.
• Punkty za prezentację zostaną dodane do Waszych wyników za test
o Bałtyku .
• Wasz trud i poświęcenie będzie dodatkowo nagrodzone w kategorii
za najlepszą prezentację.

Procedury
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Do projektu może przystąpić jedna drużyna składająca się z
2 uczniów z klas 5-6 wskazanej szkoły podstawowej.
Opracowanie należy przedstawić w wersji elektronicznej w programie
Microsoft Power Point
Sami zdecydujcie o doborze informacji, zdjęć i ilustracji ze stron
internetowych .
Korzystajcie również z innych źródeł informacji np. przewodników, map,
zdjęć własnych, publikacji albumowych.
Starajcie się wstawiać krótkie i czytelne opisy najlepiej własnymi zdaniami.
Pamiętajcie o podaniu źródeł wszystkich wykorzystanych informacji.
Termin przekazania projektu – 16.05.2011r jest jednocześnie
potwierdzeniem udziału w konkursie „Tajemniczy świat Bałtyku”
Adres email, na który wysyłacie pracę: sp58bydgoszcz@gmail.com.
Uwaga !! Ocena waszej pracy zależy od spełnienia warunków zawartych w
Tabeli ewaluacyjnej. ↓

Tabela ewaluacyjna
POZIOMY EWALUACJI
KRYTERIUM

WARTOŚĆ

ROZWIJAJĄCY SIĘ

ZAAWANSOWANY

PUNKTY
EKSPERT

MERYTORYCZNA

Prezentacja zawiera podstawowe
informacje warunkujące realizację
zadania. Brakuje jednak selekcji
informacji, gdyż zawiera wiele
nieprzydatnych wiadomości.

Prezentacja zawiera konkretne
informacje poprawnie
wyselekcjonowane i poparte
zdjęciami oraz ilustracjami

Prezentacja zawiera konkretne
informacje, poprawnie
wyselekcjonowane i samodzielnie
przetworzone z odpowiednim
doborem zdjęć i ilustracji do
podanych treści.

1-3

ŹRÓDŁA

Niewiele źródeł informacji, podane
chaotycznie i nieregularnie.

W większości miejsc występują
źródła informacji oraz wykaz
wykorzystanych źródeł.

Występują źródła informacji pod
każdym zdjęciem, ilustracją.
Podany jest wykaz wykorzystanych
stron internetowych oraz innych
źródeł informacji, w tym własnych

1-3

Konstrukcja prezentacji
nieuporządkowana, czcionka,
kolorystyka i animacja utrudniają
odbiór

Prezentacja ciekawa, atrakcyjna i
czytelna w odbiorze. Zdjęcia są
ostre dobrze sformatowane
i odpowiednio wkomponowane w
tekst.. Zawiera podkład muzyczny

Prezentacja oryginalna,
wzbudzająca zainteresowanie
odbiorcy, ma walory artystyczne ,
zawiera ciekawy podkład
muzyczny, jest poprawna
edytorsko

1-3

Prezentacja zawiera prosty schemat
zapisu slajdów

Prezentacja zawiera dodatkowe
efekty n p. przejścia slajdów czy
animacje, które uatrakcyjniają
poziom pokazu i nie przeszkadzają
w jego odbiorze

Prezentacja zawiera animacje,
efekty itp. oraz hiperłącza
umożliwiające swobodne
przemieszczanie się po jej stronach

1-3

INFORMACJI

ATRAKCYJNOŚĆ
PREZENTACJI

UMIEJĘTNOŚCI
INFORMATYCZNE

Zasoby
• Przygotowując prezentację możesz korzystać z

- tematycznych stron internetowych
- przewodników turystycznych, widokówek,
własnych zdjęć, albumów
• Pamiętaj, że zdjęcia i informacje pobrane z
różnych źródeł wymagają podania ich autora
i strony z której pochodzą!!

Zakończenie
• Pamiętaj, że Bałtyk i jego
wybrzeże jest naszym
wspólnym dobrem, o
które trzeba dbać !!
• Nie bądź obojętny „Tajemniczy świat
Bałtyku” czeka na Ciebie
żebyś go odkrył i chronił !!
• Zapraszamy do udziału w
konkursie – SP 58 

