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Zaczynamy

Dostosowanie rozdzielczości ekranu komputera
Dla optymalizacji wyświetlania oprogramowania Interactive Classroom na twoim projektorze zalecamy ustawie-
nie rozdzielczości ekranu komputera do wartości 1024 × 768 pikseli przed uruchomieniem aplikacji. W tym 
celu otwórz Panel sterowania i kliknij Ekran. W zakładce Ustawienia wybierz właściwą rozdzielczość ekranu.

Kalibracja tablicy interaktywnej
Przed każdą nową sesją należy skalibrować tablicę interaktywną. Możesz tego dokonać za pomocą dołączonego 
do niej oprogramowania.

•	 Jeśli jesteś posiadaczem tablicy marki Promethean, kliknij prawym klawiszem myszy ikonę Activcontrol 
na pasku zadań i wybierz calibrate. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi poleceniami.

•	 Jeśli jesteś posiadaczem urządzenia marki Smartboard, kliknij prawym klawiszem myszy ikonę Smartboard 
na pasku zadań, a następnie wybierz orient. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi poleceniami.

•	 Jeśli jesteś posiadaczem tablicy interaktywnej innej marki, aby skalibrować tablicę, skorzystaj z instrukcji ob-
sługi dostarczonej przez producenta.

Korzystanie z Interactive Classroom Tools
Oprogramowanie posiada własny zestaw narzędzi przeznaczonych dla tablic interaktywnych. Przed skorzysta-
niem z nich zalecane jest zamknięcie wszystkich narzędzi oferowanych przez oprogramowanie tablicy.

Korzystanie z oprogramowania na kilku wyświetlaczach
Jeśli posiadasz monitor i projektor podłączone do jednego komputera, zalecamy sklonowanie ekranu, tak aby 
oprogramowanie było wyświetlane jednocześnie poprzez projektor i na monitorze. Użytkownicy korzystający 
z trybu rozszerzonego pulpitu powinni pamiętać, że produkt będzie aktywny jedynie na ekranie głównym.
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Czym jest Interactive Classroom?
Interactive Classroom to nowoczesne oprogramowanie przeznaczone do użytku w klasie jako uzupełnienie pod-
ręczników wydawnictwa Macmillan.
Zaprojektowano je do współpracy z tablicą interaktywną, można jednak stosować je także w połączeniu z kom-
puterem i projektorem.

•	 Digital Book to elektroniczna wersja podręcznika, uzupełniona o szereg dodatków multimedialnych i narzę-
dzi, które umożliwiają interakcję z materiałem wyświetlanym na ekranie.

•	 Teacher’s Area pozwala tworzyć i zachowywać autorskie materiały dydaktyczne.
•	 Flashcards i Word cards obejmują najważniejsze słownictwo z podręcznika wraz z nagraniami dźwiękowymi.
•	 Sekcja Wideo umożliwia dostęp filmów stanowiących uzupełnienie podręcznika.
•	 Sekcja Audio zawiera wszystkie nagrania dźwiękowe z Audio CD.
•	 Materiały PDF obejmują arkusze do kopiowania: Fast Finishers, Phonics, Video oraz Children’s Readers
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Czym jest Digital Book i jak go uruchomić?
Jest to cyfrowa wersja podręcznika, rozszerzona o powiązane dodatki multimedialne.

Otwierając Digital Book’a zobaczysz menu zawierające główne moduły Książki ucznia. Kliknij moduł, z którym 
chcesz się zapoznać, a Digital Book otworzy się na jego pierwszej stronie.

Digital Book zawiera:
•	 Wszystkie strony z Książki ucznia.
•	 Okienko nawigacji (Navigation Pane), które umożliwia przechodzenie pomiędzy stronami podręcznika.
•	 Przybornik (Toolbox) zawierający narzędzia umożliwiające różne działania na stronach Digital Book’a, 

na przykład powiększenie ćwiczeń lub wprowadzanie notatek.
•	 Ikonki po obu stronach stronic podręcznika, zawierające łącza do plików dźwiękowych, kluczy odpowiedzi 

i ćwiczeń interaktywnych. Kliknij zakładkę, żeby zobaczyć jej zawartość.

Przybornik

Okienko nawugacji

Powiązane zakładki

The Digital Book
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Okienko nawigacji (The Navigation Pane)
Podczas przeglądania Digital Book’a okienko nawigacji obecne jest na dole ekranu.

•	 Możesz przejść na dowolną stronę Digital Book’a. W tym celu kliknij jej miniaturę. Bieżąca strona jest ozna-
czona obramowaniem. Wybrana strona pojawi się pośrodku ekranu.

•	 Możesz również skorzystać z klawiszy ze strzałkami, żeby przejść do następnej lub poprzedniej strony 
Digital Book’a.

•	 Okienko nawigacyjne ukaże się, kiedy przesuniesz kursor myszy na strzałkę, widniejącą w lewym dolnym 
rogu ekranu.

The Digital Book
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Przybornik (The Toolbox)
Przybornik udostępnia bogaty zasób interakcji ze stronami Digital Book’a, a także w razie potrzeby daje możliwość 
opatrywania ich notatkami. Umożliwia także nawigację pomiędzy poszczególnymi sekcjami oprogramowania: 
modułami Digital Book, Teacher’s Area i innymi zasobami.

Kliknięcie na nagłówki w lewym górnym rogu Przybornika rozwinie listy, zawierające wszystkie moduły Digital 
Book’a i powiązane z nimi zasoby: Flashcards, Word cards, Story cards, Wideo i materiały PDF. Przycisk Teacher’s 
Area przeniesie Cię do sekcji Teacher’s Area.

The Digital Book
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Przyciski w prawym górnym rogu udostępniają następujące funkcje:

•	 Wprowadź numer strony i kliknij Przejdź (Enter), żeby ją otworzyć.

•	 Kliknij przycisk Powiększ (Zoom) w Przyborniku, a otworzy się okno zawierające suwak. Za jego pomocą 
możesz wybrać stopień powiększenia. Przeciągnij okienko nad obszar, który chcesz powiększyć. Możesz 
przesuwać je dowolnie po ekranie, a także zminimalizować. Kiedy klikniesz przycisk Zamknij (Close), pod-
gląd strony powróci do pierwotnego rozmiaru.

The Digital Book
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•	 Czarne ramki na stronach Digital Book’a umożliwiają powiększenie zdefiniowanych wcześniej obszarów 
strony jednym kliknięciem. Najedź kursorem na stronę, a zdefiniowane obszary powiększenia otoczą czar-
ne ramki. Kliknij jedną z nich, żeby powiększyć tę sekcję. Możesz wyłączyć to narzędzie, klikając przycisk 
strzałki w przyborniku. Zmieni się w narzędzie Ręki (Hand).

•	 Kliknij narzędzie Notatka (Note), aby otworzyć okno notatek. Wprowadź treść notatki. Możesz ją zacho-
wać, klikając przycisk Zapisz (Save). Notatka zostanie zachowana w postaci zakładki na marginesie strony. 
Możesz ją skasować, klikając przycisk Skasuj notatkę (Delete note). Kiedy przesuniesz kursor nad przycisk 
Notatka (Note) w Przyborniku, rozwinie się menu, zawierające opcje Otwórz notatki (Open notes) i Zapisz 
notatki (Save notes). Wybór pierwszej otworzy wszystkie notatki zapisane uprzednio na dysku. Druga zapi-
sze wszystkie notatki na dysku w wybranej przez Ciebie lokalizacji.

The Digital Book
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•	 Kliknij przycisk Narzędzia (Tools), żeby otworzyć nowe menu z narzędziami służącymi do działań na stro-
nach podręcznika.

•	 Kliknij przycisk Pomoc (Help), żeby otworzyć plik PDF z rozszerzonym podręcznikiem użytkownika.
•	 Kliknij ikonę domu, żeby powrócić do głównego menu programu.
•	 Za pomocą przycisków Przybornika możesz także zminimalizować bądź zamknąć okno programu.

The Digital Book



Podręcznik użytkownika 11

Więcej o Narzędziach (Tools) w Przyborniku
Kliknięcie przycisku Narzędzia w Przyborniku otworzy nowe menu, zawierające wiele narzędzi, służących 
do wprowadzania notatek na stronach Digital Book’a. Należą do nich:

•	 Pióro (Pen) – korzystaj z pióra do pisania lub rysowania na stronach Digital Book’a; możesz także zmieniać 
kolor i grubość linii.

•	 Zakreślacz (Highlighter) – korzystaj z tego narzędzia do podkreślania ważnych informacji na stronie; mo-
żesz również zmienić jego kolor.

•	 Linia (Line) – narzędzie do rysowania linii prostych; można też zmienić kolor i grubość linii.
•	 Kształt 1 (Shape 1) i Kształt 2 (Shape 2) – pozwolą Ci umieścić okręgi i prostokąty; możesz również zmie-

nić kolor obramowania i wypełnić kształty kolorem.
•	 Tekst (Text) – pozwala umieszczać tekst na stronach Digital Book’a – wybierz narzędzie, narysuj za jego po-

mocą ramkę, kliknij wewnątrz niej i wprowadź tekst.
•	 Gumka (Eraser) – to narzędzie służy do kasowania wprowadzonych notatek i kształtów; użyj przycisku 

Skasuj wszystko (Delete all), żeby wyczyścić całą stronę.
•	 Przycisk zmiany koloru Linii, Kształtu, Zakreślacza, Pióra i Tekstu.
•	 Przycisk wypełnienia kształtów kolorami.
•	 Przycisk zmiany grubości Linii, obramowania Kształtu i śladu Pióra.

The Digital Book
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Odtwarzanie nagrań audio
Interactive Classroom zawiera nagrania dźwiękowe powiązane ze stronami Digital Book’a. Wszystkie nagrania 
dostępne są również poprzez listę Zasoby (Resources), znajdującą się w Przyborniku (Toolbox).

•	 Aby uzyskać dostęp do ścieżki dźwiękowej, kliknij zakładkę dźwięku. Pojawi się odtwarzacz.
•	 Odtwarzacz wyposażony jest w przycisk Odtwórz/Pauza (Play/Pause). Podczas odtwarzania nagrania przy-

cisk Odtwórz (Play) zmienia się w przycisk Pauza (Pause).
•	 Kliknięcie ikony T na odtwarzaczu ukrywa skrypt nagrania. Można go przywrócić, klikając ikonę powtór-

nie. Podczas odtwarzania nagrania odpowiadające mu wyrażenia w skrypcie zostaną podświetlone.
•	 Aby rozpocząć odtwarzanie konkretnego fragmentu, kliknij wybrane słowo w skrypcie nagrania. Odtwarzanie 

rozpocznie się od początku wskazanej frazy.
•	 Odtwarzacz można przesunąć, klikając szary obszar u góry okna skryptu, a następnie przesuwając kursor, 

jednocześnie trzymając wciśnięty klawisz myszy.
•	 Kliknięcie krzyżyka w prawym górnym rogu zamyka odtwarzacz.

The Digital Book
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Klucze odpowiedzi
Klucze odpowiedzi do większości ćwiczeń zawartych w Digital Book’u są połączone odnośnikami z właściwymi 
im stronicami.

•	 Możesz ujawnić klucz odpowiedzi, klikając zakładkę obok ćwiczenia, nad którym pracujesz. Pojawi się ram-
ka z kluczem odpowiedzi.

•	 Żeby zobaczyć odpowiedzi, kliknij Pokaż odpowiedzi (Show answers).
•	 Żeby ukryć odpowiedzi, kliknij Ukryj odpowiedzi (Hide answers).
•	 Żeby zamknąć ramkę z kluczem odpowiedzi, kliknij krzyżyk w prawym górnym rogu.

The Digital Book



Podręcznik użytkownika14

Ćwiczenia interaktywne
Wiele ćwiczeń w Digital Book’u występuje w wersji interaktywnej. Są to m.in. ćwiczenia typu: przeciąganie 
i upuszczanie, memory, zmianę kolejności obrazków i dopasowywanie słów do obrazów.

•	 Kliknij ikonkę Ćwiczenie interaktywne znajdującą się obok zadania, nad którym pracujesz. Ćwiczenie inte-
raktywne pojawi się na ekranie.

•	 Żeby sprawdzić wszystkie odpowiedzi, kliknij przycisk Sprawdź (Check).
•	 Żeby pokazać wszystkie poprawne odpowiedzi, kliknij przycisk Pokaż odpowiedzi (Show answers).
•	 Kliknięcie przycisku Spróbuj ponownie (Try again) usuwa wszystkie wprowadzone odpowiedzi.
•	 Jeżeli ćwiczeniu towarzyszy ścieżka dźwiękowa, uruchomisz ją klikając przycisk Odtwórz (Play), znajdujący 

się pod ćwiczeniem.
•	 Kliknięcie krzyżyka w prawym górnym rogu zamyka ćwiczenie interaktywne.

The Digital Book



Podręcznik użytkownika 15

Flashcards
Opcja Flashcards, dostępna na stronie głównej, prowadzi do interaktywnych kart, zawierających najważniejsze 
słownictwo z podręcznika. Można je również otworzyć poprzez Przybornik w Digital Book’u. Podzielono 
je według modułów.

•	 Kliknij kartę w dowolnym miejscu, żeby ją odwrócić, pokazując słówko.
•	 Klikając ikonę głośnika, możesz posłuchać nagrania z wymową słówka.
•	 Przyciski następna i poprzednia umożliwiają przejście do następnej lub poprzedniej karty w module.

Word cards i Story cards
Dostęp do Word cards i Story cards możliwy jest zarówno z poziomu menu głównego, jak i listy Zasobów 
w Przyborniku. Każdą kartę można otworzyć oddzielnie. Wszystkie uzupełniono o nagrania dźwiękowe.

The Digital Book
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Wideo
Opcja Wideo w menu na stronie głównej otwiera dostęp do filmów, odpowiadających treści podręcznika. 
Można je również uruchomić poprzez przycisk Wideo (Video) znajdujący się w Przyborniku.

•	 Wybierz opcję Wideo z menu na stronie głównej, żeby przejść do strony z filmami.
•	 Kliknij na film, który chciałbyś obejrzeć. Uruchomi się odtwarzacz wideo.
•	 Odtwarzacz wyposażony jest w przyciski Odtwarzaj (Play) i Wycisz (Mute).
•	 Przeciągnij pasek postępu poniżej filmu, żeby przejść do innej części klipu.
•	 Kliknięcie krzyżyka w prawym górnym rogu zamyka odtwarzacz.

The Digital Book
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Czym jest Teacher’s Area?
Teacher’s Area może posłużyć Ci do stworzenia własnego materiału dydaktycznego, zarówno przed, jak 
i w trakcie zajęć. Teacher’s Area składa się z:

•	 Czystej strony pośrodku ekranu.
•	 Przybornika zawierającego narzędzia umożliwiające wprowadzanie notatek, tekstu, kształtów i łączy.

Niektóre narzędzia dostępne w Teacher’s Area są identyczne z tymi, które znajdziesz w Digital Book’u.

•	 Pióro (Pen) – korzystaj z pióra do pisania lub rysowania na stronach Digital Book’a; możesz także zmieniać 
kolor i grubość linii.

•	 Zakreślacz (Highlighter) – korzystaj z tego narzędzia do podkreślania ważnych informacji na stronie; mo-
żesz również zmienić jego kolor.

•	 Linia (Line) – narzędzie do rysowania linii prostych; można też zmienić kolor i grubość linii.
•	 Kształt 1 (Shape 1) i Kształt 2 (Shape 2) – pozwolą Ci umieścić okręgi i prostokąty; możesz również 

zmienić kolor obramowania i wypełnić kształty kolorem.
•	 Tekst (Text) – pozwala umieszczać tekst na stronach Digital Book’a – wybierz narzędzie, narysuj za jego 

pomocą ramkę, kliknij wewnątrz niej i wprowadź tekst.
•	 Gumka (Eraser) – to narzędzie służy do kasowania wprowadzonych notatek i kształtów; użyj przycisku 

Skasuj wszystko (Delete all), żeby wyczyścić całą stronę.
•	 Przycisk zmiany koloru Linii, Kształtu, Zakreślacza, Pióra i Tekstu.
•	 Przycisk wypełnienia kształtów kolorami.
•	 Przycisk zmiany grubości Linii, obramowania Kształtu i śladu Pióra.

The Teacher’s Area
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Inne narzędzia w Teacher’s Area, to:

•	 Notatka (Note) – za pomocą tego narzędzia możesz umieszczać notatki na stronie Teacher’s Area. Kliknij 
okno notatki i wprowadź tekst. Przesuń notatkę w dowolne miejsce na stronie za pomocą plusa, zminimali-
zuj ją lub zamknij krzyżykiem, znajdującym się w prawym górnym rogu.

•	 Stoper (Stopwatch) – pozwala mierzyć czas wykonywania ćwiczenia. Wyzeruj stoper przyciskiem „R”, prze-
suń go w dowolne miejsce na stronie za pomocą plusa, zminimalizuj lub zamknij krzyżykiem, znajdującym 
się w prawym górnym rogu.

•	 Dodaj obraz (Add image) – na stronie Teacher’s Area możesz umieścić dowolny obrazek z dysku twardego. 
Po wybraniu narzędzia pojawi się okienko dialogowe. Kliknij wybrany obrazek, a pojawi się on na czystej 
stronie Podręcznika nauczyciela.

The Teacher’s Area
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•	 Dodaj dźwięk (Add audio) – na stronie Teacher’s Area możesz umieścić dowolny plik dźwiękowy z dysku 
twardego. Po wybraniu narzędzia pojawi się okienko dialogowe. Kliknij wybrany plik dźwiękowy, a na czy-
stej stronie Podręcznika nauczyciela pojawi się miniodtwarzacz. Przenieś go na wybrane miejsce na stronie 
za pomocą symbolu plusa lub zamknij krzyżykiem, znajdującym się w prawym górnym rogu.

•	 Dodaj łącze (Add link) – możesz wstawić łącze do strony internetowej, która otworzy się w Twojej przeglą-
darce. Po wybraniu narzędzia pojawi się okienko dialogowe. Wprowadź adres witryny. Możesz ją otworzyć, 
klikając strzałkę. Przenieś odnośnik w dowolnie wybrane miejsce za pomocą symbolu plusa lub zamknij go 
krzyżykiem znajdującym się w prawym górnym rogu.

The Teacher’s Area
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•	 Organizuj (Organise) – narzędzie to pozwala Ci zapisywać i otwierać strony utworzone w Teacher’s Area. 
Wybierz przycisk Zapisz (Save), żeby zachować stronę. Pojawi się okno, w którym będziesz mógł wybrać 
lokalizację pliku, który chcesz zapisać, lub stworzyć nowy folder. Twoje strony zostaną zapisane w postaci 
plików „markerState.fb”. Zalecamy zmienić nazwę zapisywanego pliku, np. na „Klasa_3D_05.11.fb”.

•	 Wybierz Otwórz (Open), żeby załadować zapisaną wcześniej na dysku stronę.

Teacher’s Area
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Cztery sposoby korzystania z Pióra i Zakreślacza
1 Uzupełnianie luk

Możesz wykorzystać Pióro, żeby zmienić teksty z Digital Book’a w ćwiczenia polegające na uzupełnianiu 
luk. Żeby utworzyć lukę do uzupełnienia, powiększ tekst, którego chcesz użyć, a następnie wybierz Pióro. 
Wybierz grubość kreski oraz kolor. Następnie stwórz luki w tekście, zamazując słowa lub zdania, które 
chcesz ukryć. Możesz to zrobić przed zajęciami lub w ich trakcie, a potem zapisać.

Gdy tylko uczniowie uzupełnią brakujące słowa, możesz zapisać ich odpowiedzi w lukach, wprowadzając 
tekst w miejscu zamazania za pomocą pióra o innym kolorze. Żeby odsłonić ukryte słowa, wybierz narzę-
dzie Skasuj (Delete) i kliknij linie narysowane piórem bądź wymaż je za pomocą Gumki (Eraser).

2 Podkreślanie nowych słówek
Sięgnij po Zakreślacz (Highlighter), żeby przyciągnąć uwagę uczniów do nowych słówek lub zwrotów 
w Digital Book’u. Jeśli na przykład uczniowie skończyli czytać tekst w podręczniku, powiększ go na tablicy 
i poproś ich, żeby zakreślili słowa, których znaczenia nie znają lub nie są go pewni. Możesz następnie po-
prosić uczniów, żeby sprawdzili znaczenie tych słówek w grupach lub wspólnie z całą klasą.

3 Koloruj kluczowe słówka i zdania
Używając różnych kolorów, możesz podkreślać różne części mowy, czasy lub kategorie słówek. Jest to przy-
datne podczas objaśniania reguł gramatyki, kategoryzacji słownictwa lub poznawania poszczególnych czę-
ści mowy. Możesz też poprosić uczniów, żeby sami uzupełnili podkreślenia, sprawdzając w ten sposób ich 
wiedzę.

4 Zaznacz akcent oraz intonację
Posługując się Piórem (Pen) lub Zakreślaczem (Highlighter) możesz oznaczyć akcent oraz intonację słów 
i zwrotów.

Cztery metody sprawdzania odpowiedzi
1 Pióro (Pen)

Posługując się piórem, zapisz odpowiedzi do ćwiczeń wprost na stronach Digital Book’a. Uczniów, którzy 
jako pierwsi ukończyli ćwiczenie, możesz poprosić o podejście do tablicy i zapisanie odpowiedzi, podczas 
gdy pozostali będą pracować nad ćwiczeniem.

2 Okienka klucza odpowiedzi (Answer key boxes)
Używaj okienek klucza odpowiedzi, żeby pokazać poprawne odpowiedzi uczniom. Możesz przesuwać 
okienka, tak aby znajdowały się tuż obok sprawdzanego ćwiczenia.

3 Ćwiczenia interaktywne (Interactive activities)
Jeśli w Digital Book’u znajduje się interaktywna wersja ćwiczenia, możesz posłużyć się nią do sprawdzenia 
odpowiedzi.

4 Teacher’s Area
Jeżeli uczniowie nie radzą sobie z ćwiczeniem, zapisz odpowiedzi na stronie Teacher’s Area w losowym po-
rządku, korzystając z narzędzi Pióro lub Tekst. Następnie poproś uczniów o przyporządkowanie odpowie-
dzi do pytań, które znajdują się w ich podręcznikach. Na końcu możesz na tablicy uszeregować odpowiedzi 
we właściwym porządku.
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Pięć sposobów używania kształtów
1 Ukrywanie i odsłanianie

Możesz posłużyć się wypełnionymi kształtami, żeby ukrywać i odsłaniać tekst i obrazki w Teacher’s Area. 
W tym celu umieść kształty na tekście.

2 Tabele
Możesz tworzyć tabele w Teacher’s Area za pomocą prostokątów i linii prostych. Z prostokąta stwórz ram-
kę tabeli. Liniami prostymi podziel ją na kolumny i wiersze. Możesz wypełnić tabelę tekstem za pomocą 
pióra lub narzędzia wprowadzania tekstu. Ćwiczenie typu „przeciągnij i upuść” stworzysz umieszczając 
poza tabelą tekst lub odręczny napis za pomocą pióra. Następnie poproś uczniów o przesunięcie go do wła-
ściwych kolumn.

3 Oś czasu
Możesz tworzyć oś czasu za pomocą kształtów i linii prostych. Jeśli na przykład chcesz przedstawić porzą-
dek wydarzeń jakiejś historyjki, narysuj strzałkę, a następnie zapisz wydarzenia, posługując się piórem lub 
narzędziem wprowadzania tekstu. Następnie połącz wydarzenia ze strzałką za pomocą linii lub dodaj inne 
kształty, takie jak krzyżyki bądź kółka, symbolizujące zdarzenia.

4 Przydatne zwroty
Dymki wypowiedzi bądź myśli są przydatne do zapisywania użytecznych zwrotów i zdań, do których uży-
wania chcesz zachęcić swoich uczniów. Umieść dymki na stronie, a następnie zapisz w nich zwroty za po-
mocą pióra lub narzędzia wprowadzania tekstu. Możesz to zrobić wcześniej, ale zdania można umieszczać 
także w trakcie zajęć. Dymki można wyświetlić podczas zajęć dla przypomnienia, a także wydrukować 
i rozdać uczniom na potrzeby przyszłych zajęć.

5 Prowadzenie punktacji
Możesz wykorzystać kształty do przyznawania punktów podczas gier i ćwiczeń zespołowych. Narysuj od-
dzielny kształt dla każdej drużyny lub pozwól jej samodzielnie wybrać kształty i kolory. Mogą to być iden-
tyczne kształty, różniące się tylko kolorem wypełnienia, lub całkowicie odmienne figury i kolory dla każdej 
z drużyn. Żeby przyznać drużynie punkt, wybierz przypisany jej kształt, a następnie kliknij kolejno kopiuj 
i wklej. Powstanie kolejny kształt, symbolizujący zdobyty punkt.

Trzy metody zapamiętywania słówek
1 Notatki

Dodaj notatkę do strony w Digital Book’u i stwórz listę słówek, którą możesz uzupełnić podczas zajęć 
i zapisać.

2 Ilustracje
Dodaj ilustracje do strony w Teacher’s Area, odnoszące się do najważniejszego słownictwa. W ramach przy-
pomnienia możesz poprosić uczniów o podpisanie obrazków; możesz też zapisać u dołu strony słownictwo 
za pomocą narzędzia wprowadzania tekstu lub pióra, a następnie poprosić uczniów o przyporządkowanie 
słówek do odpowiadających im ilustracji.

3 Diagram pająka
Możesz tworzyć diagramy pająka w Teacher’s Area, wykorzystując okręgi i linie proste dzięki narzędziu 
Kształt. Za pomocą pióra lub narzędzia wprowadzania tekstu możesz umieścić w diagramie słówka.

Techniki i pomysły



Podręcznik użytkownika 23

Pięć sposobów korzystania z filmów wideo
1 Tylko obraz

Pokaż film bez dźwięku i z wyłączonymi napisami. Poproś uczniów, żeby w parach zastanowili się, co ich 
zdaniem mówią bohaterowie lub co jest przedmiotem opisu narratora.

2 Tylko napisy
Odtwórz film bez dźwięku i z włączonymi napisami. Co pewien czas zatrzymuj odtwarzanie i proś uczniów, 
żeby w parach zastanowili się, w jaki sposób intonowane są wypowiedzi w filmie. Następnie włącz dźwięk 
i poproś uczniów, żeby porównali swoje oczekiwania z tym, co usłyszą.

3 Tylko dźwięk
Możesz odtworzyć film i ukryć obraz za pomocą narzędzia Odsłoń (Reveal). W tym celu otwórz odtwa-
rzacz filmów i naciśnij Odtwórz (Play). Następnie wybierz narzędzie Odsłoń, a odtwarzacz wideo zostanie 
ukryty. Poproś uczniów, żeby uważnie słuchali, notując, co ich zdaniem dzieje się w filmie i jak według nich 
wyglądają i zachowują się bohaterowie. Następnie wyłącz narzędzie Odsłoń, pokaż film i poproś uczniów, 
żeby porównali swoje pomysły z tym, co widzą na ekranie.

4 Stopklatka
Wyświetlając film, co pewien czas zatrzymuj odtwarzanie. Poproś uczniów, żeby pracując w parach pod-
sumowali to, co dotychczas zobaczyli, próbując przewidzieć, co zdarzy się za chwilę, lub poproś ich, żeby 
opisali to, co widzą na ekranie.

5 Oglądanie lub słuchanie pod kątem słownictwa
Uruchom odtwarzacz w oknie. Umieść obok niego notatkę za pomocą narzędzia Notatka, zawierającą sło-
wa lub zwroty występujące w filmie. Następnie odtwórz klip wyłączając napisy i poproś uczniów, żeby 
w trakcie oglądania notowali słówka z listy, które udało im się usłyszeć lub zobaczyć, bądź zapisali je w ta-
kiej kolejności, w jakiej je usłyszeli lub zobaczyli.

Cztery zastosowania odtwarzacza dźwięku
1 Tylko skrypt

Odtwórz nagranie z wyciszonym dźwiękiem i włączonym pokazywaniem skryptu. Poproś uczniów, żeby 
czytali na głos podświetlające się słowa skryptu. Ewentualnie uczniowie mogą przeczytać skrypt zawarty 
w ich podręcznikach. Potem poproś ich, żeby pracując w parach określili spodziewaną intonację, ton i inne 
cechy nagrania. Następnie odtwórz nagranie, żeby uczniowie mogli porównać swoje oczekiwania z tym, 
co usłyszą.

2 Przewidywanie treści
Użyj przycisku ukryj na pilocie do projektora, żeby ukryć treść wyświetlaną na ekranie; możesz też zasło-
nić rzutnik projektora. Następnie korzystając z funkcji wyboru miejsca startu nagrania odtwórz kilka zdań 
z różnych fragmentów nagrania. Poproś uczniów, żeby wysłuchali nagrania i omówili w parach, co ich zda-
niem jest tematem nagrania i kim są występujące w nim osoby. Następnie odtwórz nagranie w całości i po-
proś uczniów, żeby porównali swoje oczekiwania z tym, co usłyszeli.

3 Sprawdzenie odpowiedzi
Jeśli uczniowie mają trudności z udzieleniem odpowiedzi na pytania dotyczące ćwiczenia ze słuchu, sko-
rzystaj z funkcji odtwarzania wybranego fragmentu nagrania, żeby raz jeszcze odsłuchać kłopotliwe frag-
menty. Powtórz je w razie potrzeby.

4 Ćwiczenie wymowy
Skorzystaj z funkcji odtwarzania wybranego fragmentu nagrania, żeby wysłuchać poszczególnych zwro-
tów lub zdań, a potem poproś uczniów, żeby je powtarzali, zwracając uwagę na akcent, intonację i skracanie 
słów.
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Instrukcja instalacji
Przed rozpoczęciem korzystania z Interactive Classroom upewnij się, że Twój komputer spełnia przedstawione 
poniżej minimalne wymagania sprzętowe.

Uruchamianie Interactive Classroom
Aby uruchomić oprogramowanie Interactive Classroom włóż dysk do napędu DVD. Możesz zainstalować 
oprogramowanie na swoim komputerze lub uruchomić je z płyty. Dwukrotnie kliknij plik start.exe, znajdujący 
się w głównym folderze na płycie. Jeśli po raz pierwszy korzystasz z oprogramowania, musisz aktywować 
produkt wprowadzając klucz licencyjny, który znajdziesz na pierwszej stronie broszury. Następnie program 
uruchomi się automatycznie.

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, zawsze uruchamiaj program poprzez plik start.exe. Program się 
nie uruchomi, jeśli płyta nie znajduje się w napędzie DVD.

Jeżeli podczas rejestracji produktu Twój komputer nie jest połączony z Internetem, wypełnij formularz na stronie 
help.macmillan.pl, żeby skontaktować się z naszym biurem obsługi klienta.

Minimalne wymagania sprzętowe

•	 System operacyjny: Windows XP/Vista/7
•	 Procesor: Pentium III, 1,4 GHz
•	 1 GB RAM (Win XP min. 512 MB)
•	 300 MB przestrzeni dyskowej
•	 Karta graficzna z obsługą rozdzielczości 1024 × 768
•	 Karta dźwiękowa i głośniki
•	 Napęd CD-ROM
•	 Połączenie z Internetem w celach uwierzytelnienia lub rejestracji.

Wsparcie techniczne dostępne poprzez witrynę help.macmillan.pl.
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