Aplikacja
„Zdrojek woli wodę”
Celem aplikacji Zdrojek woli wodę jest wspieranie u dzieci zdrowych nawyków związanych z piciem wody, a także
budowanie świadomości ekologicznej. Zdrojek, to interaktywna postać, która opowiada dzieciom historie, zadaje pytania, zagadki i uczy wierszyków, a przede wszystkim bawi. Aplikacja może być używana w domu i przedszkolu. Część
przedszkolna jest podzielona na lekcje oraz zadania, a część domowa, poza zabawami dla dzieci, zawiera również
kalkulator nawodnienia dla całej rodziny. Aplikacja jest darmowa.

Pierwsze kroki
Pobierz aplikację
Jeśli masz telefon z systemem Android, znajdziesz ją w Google Play, a jeśli z systemem iOS – w AppStore. Wystarczy
wpisać w wyszukiwarkę hasło Zdrojek, by odnaleźć aplikację.

Uruchom aplikację
• Wystarczy, że klikniesz w jej ikonkę.

Wybierz sposób używania aplikacji
• Po uruchomieniu otworzy się ekran startowy, w którym masz do wyboru dwa działy: Przedszkole oraz Dom.
Pierwszy zawiera scenariusze i ćwiczenia programu „Mamo, Tato, wolę wodę”, drugi – zadania i opowiadania
przystosowane do zabawy w domu.
• Wybierz dział, który Cię interesuje.

W przedszkolu wybierz lekcję i ćwiczenie do realizacji podczas zajęć
Po wybraniu scenariusza otworzy się menu lekcji. Wybierz opowiadanie, odsłuchaj je razem z dziećmi, a później
przejdź do realizacji ćwiczeń. Zadania w aplikacji uzupełniają te dostępne w materiałach programu, dlatego przy ich
realizacji warto je mieć przy sobie. Możesz przeprowadzić wszystkie ćwiczenia lub tylko wybrane.

W domu uzupełnij profil rodziny i zobacz co może aplikacja
• Po wybraniu profilu dziecka pojawią się opowiadania, quizy, wierszyki i zadania.
• Po wybraniu profilu rodzica będziesz mógł wyliczyć zapotrzebowanie na wodę każdego z członków rodziny,
zaplanować zakupy wody na kilka dni i poczytać ciekawostki o wodzie.

Wskazówki praktyczne
• W każdej chwili możesz zatrzymać wypowiedź Zdrojka, powtórzyć ją
lub przejść dalej. Służy do tego dodatkowe menu.
• Część zadań opiera się na reakcji dziecka/dzieci, np. odpowiedzi
na pytania. W przedszkolu wskaż dziecko, które będzie udzielało
odpowiedzi lub poprowadź zabawę tak, aby hałas nie przeszkadzał
aplikacji w usłyszeniu odpowiedzi.
• W przedszkolu w przypadku zagadek obrazkowych, tak podziel dzieci,
by mogły podejść do ekranu i zobaczyć pytanie.

Informacje techniczne
Aplikacja dostępna jest na dwóch najpopularniejszych platformach Android (od wersji 4.1) oraz iOS (od wersji iOS10). Korzystanie z aplikacji nie
wymaga rejestracji i jest bezpłatne. Aplikacja dla poprawnego funkcjonowania modułu rozpoznawania głosu wymaga włączonej transmisji danych,
co może wiązać się z dodatkowymi opłatami wg taryfy operatora.

