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Dziadkowie bardzo kochaj¹ wnuki, a wnuki silnie 

odwzajemniaj¹ tê mi³oœæ. Dziadkowie maj¹ z regu³y 

wiêcej czasu, by czytaæ dzieciom bajki, i cierpliwoœci, 

by odpowiadaæ na tysi¹ce zadawanych przez dzieci 

pytañ. Wiele z tych pytañ dotyczy wspó³czesnych 

technologii — od sposobów budowy energooszczêdnych 

domów po wydobywanie ropy naftowej na platformach 

wiertniczych na otwartym morzu. 

Takie dyskusje potrafi¹ prowadziæ nawet czterolatki, 

bujaj¹c siê na huœtawkach na placu zabaw. 

Mamy na myœli dziadków i wnuki 

Czemu nie po³¹czyæ zainteresowania bajkami 
z poznawaniem wspó³czesnych 
technologii przez dzieci?

Technologia ³¹czy pokolenia. 
To prawda tak oczywista, 
jak oczywiste jest u¿ywanie telefonu 
czy Skype'a do rozmów z bliskimi 
nam osobami.
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Czas na monta¿ bajki s³uchajki 
i zapisanie filmu

Montuj¹c bajki korzystaliœmy z  — 

bardzo prostego programu do tworzenia filmów. 

Tak prostego, ¿e równie¿ najm³odsze dzieci s¹ w stanie 

przeci¹gaæ ilustracje z folderu z obrazami do filmu. 

Liczba ró¿nych efektów wizualnych i animacji, 

pozwalaj¹cych na tworzenie przejœæ pomiêdzy kadrami 

oraz kadrowanie obrazów, jest na tyle du¿a, ¿e m³odzi 

pomocnicy na pewno nie bêd¹ siê nudziæ.

Windows Movie Maker
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Wnuki pomagaj¹ przy skanowaniu

Jeœli nie mamy skanera — nic straconego. 

Mo¿na sfotografowaæ prace, ale lepszym rozwi¹zaniem 

jest zastosowanie jednej z wielu bezp³atnych aplikacji, 

np. , z powodzeniem zastêpuj¹cej skaner. 

Aplikacja  dostêpna jest na wszystkie systemy 

operacyjne smartfonów.

Gdy obiektyw smartfona z uruchomion¹ aplikacj¹ 

 nakierujemy na rysunek, aplikacja wykrywa 

rysunek i pokazuje go w ramce. Wystarczy nacisn¹æ spust. 

Po chwili mamy gotow¹ ilustracjê do zapamiêtania. 

Zalet¹ tej metody jest uzyskanie gotowego, odpowiednio 

przyciêtego i wyprostowanego „skanu” rysunku. 

Office Lens

Office Lens

Office Lens

Technologiê trzeba oswoiæ, 
zrozumieæ, poznaæ, 
a do tego najlepsza 
jest zabawa…

Bajki s³uchajki to zabawa pozwalaj¹ca zaprzyjaŸniæ 

siê z technikami komputerowymi. 

Czegoœ nowego mog¹ nauczyæ siê zarówno wnuki, 

jak i dziadkowie. Bo czy na pewno ka¿dy senior wie, 

¿e smartfon to nie tylko telefon i aparat fotograficzny?

Proponujemy zabawê polegaj¹c¹ na wykorzystaniu 

smartfona, tabletu lub komputera do tworzenia 

ilustrowanych audiobooków. 

A takie audiobooki mog¹ okazaæ siê dla dziecka 

prawie tak samo wa¿ne, jak s³uchanie czytanych 

mu ksi¹¿ek. 
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To jest to, bo:

 · dziecko poznaje tajniki nagrywania g³osu babci 

   lub dziadka czytaj¹cych ulubion¹ bajkê,

 · dziecko tworzy ilustracje do lektury,

 · dziecko razem z dziadkami skanuje albo 

   fotografuje swoje ilustracje,

 · dziecko razem z babci¹ lub dziadkiem sk³ada 

   ilustracje w film, decyduj¹c o czasie, 

   kolejnoœci i sposobie ich wyœwietlania.

S³yszeæ babciê czytaj¹c¹ ulubion¹ 

bajkê i jednoczeœnie patrzeæ 

na namalowany przez siebie rysunek? 

Nie trzeba siê baæ 

uzale¿nienia od gier, gdy dziecko 

wie, ¿e komputer mo¿e s³u¿yæ 

do wielu innych ciekawych rzeczy
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Wnuki tworz¹ ilustracje

A czytanie dzieciom w czasie, gdy wykonuj¹ one prace 

plastyczne, naprawdê mo¿e byæ inspiruj¹ce. Seniorzy 

oczywiœcie tak¿e mog¹ spróbowaæ swoich si³ w tworzeniu 

ilustracji.
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Bajka i smartfon lub tablet na stó³! 

Nagrywamy!

Podczas nagrywania musi byæ cisza. Jednak jeœli ma 

to byæ bajka s³uchajka, udzia³ wnuków — nawet 

tych najbardziej energicznych — jest wa¿ny. 

Najm³odsze dzieciaki bêd¹ szczêœliwe gdy zobacz¹, 

¿e mo¿na nagraæ g³os, a potem ods³uchaæ go wiele, 

wiele razy. Starsze mog¹ obs³ugiwaæ nagranie 

technicznie — sprawdziæ ustawienia programu, 

w³¹czaæ rejestrowanie czy zatrzymywaæ nagranie na 

przewrócenie kartki. W naszym projekcie nawet 

8-latki po krótkim przeszkoleniu doskonale radzi³y 

sobie z nagrywaniem g³osu seniorów trenuj¹cych 

czytanie bajek.

Sprawdzon¹ w boju babcinego czytania bajek aplikacj¹ 

na smartfony jest , choæ 

tak naprawdê mo¿e to byæ ka¿da aplikacja, 

która pozwoli nam zapisaæ nagrany dŸwiêk w postaci pliku. 

Na tablecie lub komputerze z Windows mo¿emy u¿yæ 

wbudowanej w system aplikacji . 

Miejmy jednak na uwadze, ¿e aplikacje te s¹ zbyt proste, 

by umo¿liwiæ nam ulepszenie nagrania.

Smart Voice Recorder

Rejestrator dŸwiêku
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Jak nagrywaæ?

Takiego mikrofonu jak ten widoczny na zdjêciu raczej do 

telefonu nie pod³¹czymy. Mo¿emy jednak potraktowaæ 

zdjêcie jako podstawowy instrukta¿ nagrywania:

· usta jak najbli¿ej mikrofonu;

· jak najbli¿ej, ale nie na wprost, ¿eby zmniejszyæ 

  s³yszalnoœæ niepo¿¹danych dŸwiêków, takich jak 

  oddech czy wymowa g³osek wybuchowych 

  (p, b, k itp.); w studio na mikrofonie zosta³a w tym celu 

  zamocowana specjalna os³ona;

· pomieszczenie powinno byæ wyciszone — bez 

  tykaj¹cych zegarów i bez g³adkich powierzchni 

  odbijaj¹cych falê g³osow¹; im szczelniej wyt³umimy 

  miejsce, w którym bêdziemy nagrywaæ, grubymi, 

  poch³aniaj¹cymi dŸwiêki tkaninami (plusz, frotte, 

  sztruks), tym lepsze efekty uzyskamy;

· g³oœnoœæ nale¿y wyregulowaæ tak, by fala dŸwiêkowa 

  by³a dobrze widoczna na ekranie urz¹dzenia.
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