
HARMONOGRAM

18:00 – 18:05 łączenie w aplikacji ZOOM

18:05 – 18:10 wprowadzenie do spotkania

18:10 – 18:30 kurs online „Zdjęcia satelitarne w szkole”

18:30 – 18:50 orbitująca lekcja dla klas VII – VIII 

18:50 – 19:10 orbitująca lekcja dla klas I – III 

19:10 – 19:20 otwarte konkursy i aktywności

kosmiczne – przegląd 

19:20 – 19:30 sesja Q&A dot. aktualnych działań

programu ESERO-Polska

26.01.2022 r. godz. 18:00



Wprowadzenie

Satelity

Meteorologiczne

Badawcze
Nawigacyjne

Technologiczne

Telekomunikacyjne

Rozpoznawcze/wojskowe

Stacje orbitalne

Teleskopy kosmiczne



Wprowadzenie

James Webb Space Telescope – zapraszamy do wzięcia 

udziału w aktywnościach edukacyjnych ESA

https://esero.kopernik.org.pl/sledztwo-jamesa-webba-dolacz-do-spotkania-online/

https://esero.kopernik.org.pl/sledztwo-jamesa-webba-dolacz-do-spotkania-online/


Wprowadzenie

Satelity

ESA: https://www.esa.int/ESA/Our_Missions

ESA Kids: https://www.esa.int/kids/en/home

https://www.esa.int/ESA/Our_Missions
https://www.esa.int/kids/en/home


Kurs online „Zdjęcia satelitarne w szkole”



Kurs online



Dla kogo: (głównie, ale nie tylko) 
nauczycielki/le szkół średnich.

O czym: zdjęcia satelitarne jako 
artefakty, bądź źródła danych.

O kursie





Pojezierze Gnieźnieńskie



Andaluzja



Modi'in Illit



Filmy eksperckie 

i „krok po kroku”:

O kursie



O kursie

Quizy „na wiedzę”:



O kursie

Praca własna:



Zadania:

O kursie



Aktywności obok-kursowe:

O kursie



O zmianach klimatycznych



• Wyszukiwanie informacji

• Angażowanie życiowych kontekstów w 
edukacji

• interdyscyplinarne podejście do 
nauczania

• Tworzenie treści

• Dzielenie się z innymi kursant(k)ami

• Korzystanie z narzędzi cyfrowych / 
kartograficznych

W kursie…



https://navoica.pl/courses/course-v1:CNK+CNK_1+2021/about

navoica.pl/courses

https://navoica.pl/courses/course-v1:CNK+CNK_1+2021/about


orbitująca lekcja dla klas VII – VIII

https://esero.kopernik.org.pl/wp-
content/uploads/2021/04/Programowanie_sondy_kosmicznej.pdf

https://esero.kopernik.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/Loty_stratosferyczne.pdf

Programowanie sondy kosmicznej

Loty stratosferyczne. Czyli jak wysłać kamerę w stratosferę?

https://esero.kopernik.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/Programowanie_sondy_kosmicznej.pdf
https://esero.kopernik.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/Loty_stratosferyczne.pdf


orbitująca lekcja dla klas VII – VIII
Programowanie sondy kosmicznej

Burza mózgów/skojarzenia
Praca w zespołach
Narzędzia: Tinkercad/Arduino
Programowanie
Ciekawostki
Odniesienia do podstawy programowej



orbitująca lekcja dla klas VII – VIII
Loty stratosferyczne. Czyli jak wysłać kamerę w stratosferę?

Pogadanka/skojarzenia
Eksperymenty
Narzędzia
Ciekawostki
Odniesienia do podstawy programowej

https://wrospace.pl/misje-stratosferyczne/

https://wrospace.pl/misje-stratosferyczne/


orbitująca lekcja dla klas I – III

https://esero.kopernik.org.pl/wp-
content/uploads/2021/04/Co_wida%C4%87_z_kosmosu_czyli_obserwacje_z_satelity.pdf

https://esero.kopernik.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/56-Co-wida%C4%87-z-
satelity.pdf

Co widać z kosmosu, czyli obserwacje z satelity

Co widać z satelity? Na Ziemi i wokół niej

https://esero.kopernik.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/Co_wida%C4%87_z_kosmosu_czyli_obserwacje_z_satelity.pdf
https://esero.kopernik.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/56-Co-wida%C4%87-z-satelity.pdf


orbitująca lekcja dla klas I – III
Co widać z kosmosu, czyli obserwacje z satelity



orbitująca lekcja dla klas I – III
Co widać z satelity? Na Ziemi i wokół niej



otwarte konkursy i aktywności kosmiczne

Astro Pi misja zero, zgłoszenia do 18.03.2022r.: 
https://esero.kopernik.org.pl/astro-pi-misja-zero-zgloszenia-do-18-marca/

Moon Camp, zgłoszenia do 21.04.2022r.: 
https://esero.kopernik.org.pl/moon-camp-zgloszenia-do-21-kwietnia/

Cosmic Challenge
Edycja „Cosmic Challenge: Curiosity„, zgłoszenia do 20.02.2022r.
https://spaceship.edu.pl/curiosity/
Edycja „Cosmic Challenge: Pathfinder”, zgłodzenia do 31.02.2022r.
https://spaceship.edu.pl/pathfinder/

https://esero.kopernik.org.pl/astro-pi-misja-zero-zgloszenia-do-18-marca/
https://esero.kopernik.org.pl/moon-camp-zgloszenia-do-21-kwietnia/
https://spaceship.edu.pl/curiosity/
https://spaceship.edu.pl/pathfinder/?fbclid=IwAR2bFLPGhnwEOX5WaMaFYLxDloVsE2VQqueb5Gs96Qpl50tHFlhaM2nvsEc


otwarte konkursy i aktywności kosmiczne

Warsztaty dla nauczycieli/ek ESA: 
https://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/Sign_up_for_the_Spring_2022_ESA_
Teach_with_Space_online_teacher_trainings?fbclid=IwAR3ALEiaRetKTb7whV7Mgt4BG
bCk7ze4gLeQAoeVjVhUd5uOp5HaVILuALU

Spotkanie online „Początki kariery w sektorze kosmicznym z ESA”, 8.02.2022r., 17:00
https://www.facebook.com/events/6842092209199072/?active_tab=discussion

https://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/Sign_up_for_the_Spring_2022_ESA_Teach_with_Space_online_teacher_trainings?fbclid=IwAR3ALEiaRetKTb7whV7Mgt4BGbCk7ze4gLeQAoeVjVhUd5uOp5HaVILuALU
https://www.facebook.com/events/6842092209199072/?active_tab=discussion


Q&A



Kolejne spotkanie 
16.02.2022 r., godz. 18:00



Dziękujemy, że jesteście z nami


