
Scenariusz zajęć z wykorzystaniem TIK

Korzystanie z aplikacji Google Maps 

Wirtualny spacer po moim mieście



Scenariusz zajęć 

II etap edukacyjny.

Oprac. Edyta Kilian 

Temat: Korzystanie z aplikacji Google Maps – Wirtualny spacer po moim mieście 

czas: 45 min. 

Cel ogólny: 

- Wzmacnianie więzi ze środowiskiem lokalnym poprzez wirtualne poznanie ciekawych miejsc     
   Wałbrzycha 

Cele szczegółowe:
- utrwalanie i bogacenie wiadomości uczniów na temat Wałbrzycha i miejsc, które warto w nim 

zobaczyć,
- wzmacniani e więzi ze środowiskiem lokalnym,
- rozwijanie umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji w Internecie,
- wyszukuje interesujące miejsca, obiekty za pomocą usługi Google Maps,
- wyszukane obiekty ogląda z „widoku z ulicy”

Metody: podająca, praktyczna
Formy pracy:  praca w zespole, indywidualna.
Środki: zestawy komputerowe z dostępem do Internetu, projektor.

Przebieg zajęć

Część wprowadzająca
1. Nauczyciel wyjaśnia, jaki jest temat lekcji i jakie wiadomości oraz umiejętności uczniów będą 
    rozwijane na zajęciach: informuje  uczniów,  że  serwis  Google Maps  umożliwia wyszukiwanie   
    obiektów, oglądanie map i zdjęć lotniczych Ziemi, a także daje możliwość wytyczania tras podróży. 
2. Uczniowie uruchamiają przeglądarkę internetową i przechodzą na stronę www.google.pl., 
    wyszukują narzędzia Google Maps.

Część główna – etap realizacji 
1. Uczniowie wpisują w Google nazwę miasta : Wałbrzych
2. Nauczyciel zwraca uwagę, iż po wyświetleniu wyników wyszukiwania dostępne są w przeglądarce   
    różne rodzaje źródeł, w których hasło zostało odnalezione – Internet, grafika, mapy, filmy itp.
3. Prezentuje efekty wyszukiwania, zatrzymując się na zakładce „mapy” przechodzi do narzędzia 
    Google Maps.
4. Nauczyciel przedstawia drugi sposób wyszukiwania :  wpisuje w polu wyszukiwania przeglądarki 
    Google.pl nazwę narzędzia:  Google Maps a następnie po wyświetleniu mapy - w polu  
    wyszukiwania  wpisuje nazwę miejscowości. 
5. Uczniowie wyświetlają wyniki wyszukiwania nazwy swojego miasta w usłudze Google Maps 

http://www.google.pl/


    korzystając z obu sposobów.
6. Nauczyciel prezentuje uczniom dostępne w usłudze Google Maps narzędzia – powiększanie i 
    pomniejszanie, przesuwanie mapy, przejście do widoku mapy satelitarnej.
7. Nauczyciel wyjaśnia uczniom, iż dzięki usłudze Google Maps możliwe jest wyszukanie dowolnego 
    adresu w mieście, nazw ulic i ich naturalnego  widoku : funkcja Street View  („widok ulicy”). 
8. Prezentuje uczniom wybrane przez siebie adresy w mieście, objaśniając jednocześnie dostępną 

       funkcję. 
  9. Uczniowie wyszukują w Google Maps swoje miejsca zamieszkania (nazwę ulicy) sprawdzając, czy 
       jest dostępna pod tym adresem funkcja Street View.
10. Uczniowie proponują, jakie miejsca w mieście chcieliby zobaczyć dzięki usłudze Google Maps  

    i następnie wyszukują te miejsca.
11. Nauczyciel prezentuje wybrane miejsca w mieście (zabytki, miejsca publiczne, ośrodki kultury 

    itp.), których uczniowie wcześniej nie znali i dzięki usłudze Google Maps oraz funkcji Street View 
    mogą odbyć po nich wirtualną wycieczkę.

Część końcowa – podsumowanie, ewaluacja 
1. Uczniowie przypominają pokrótce zasady wyszukiwania informacji w usłudze Google Maps
2. Wymieniają możliwości wyświetlania miejsc na mapie Google  poprzez wykorzystanie funkcji    
    powiększania, pomniejszania, widoku mapy satelitarnej i innych. 
3. Podkreślają konieczność sprecyzowania adresu w celu wykorzystania funkcji Street View,  
    dzięki której można wirtualnie spacerować po różnych miejscach w mieście. 


