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Посібник для викладачів до навчального модуля SMART

Залучайте свій клас за допомогою проведення уроків, проміжного контролю, спільних
робочих просторів та активностей на основі ігор.
#SMARTchampion

Поради з використання цього посібника

l Використовуйте цей посібник будь-коли, будь-де, та
на будь-якому девайсі.
l Проходьте з класом по одній сторінці. Вивчайте, пробуйте, та обмірковуйте.
l Робіть існуючий контент більш інтерактивним.
l

Обговорюйте щотижня по сторінці посібника
викладацьким колективом. Діліться та обмірковуйте.

з

l Ви керуєте студентським самоврядуванням? Розсилайте по
сторінці на тиждень у якості випробування. Мотивуйте!
l Взаємодійте з іншими викладачами онлайн. @SMARTpln
l Приєднуйтеся та діліться у соціальних мережах хєштегом
#SMARTchampion

© 2019 SMART Technologies ULC. всі права захищено. SMART Board, smarttech, логотип SMART та всі SMART примітки є торгівельною маркою або зареєстрованим торгівельним знаком SMART Technologies ULC в США та/або інших країнах. Всі сторонні продукти та назви
компанії можуть бути торгівельними марками їх відповідних власників. Зміст може бути змінено без попереднього повідомлення. 30 липня, 2019.
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Навчальний модуль SMART
Програмне забезпечення для
персональних комп’ютерів

Мережеве програмне
забезпечення

Програмне забезпечення
дисплея
Унікальне програмне забезпечення SMART Ink®
для інтерактивних дисплеїв SMART Board
дозволяє вчителям писати поверх відео та вебсайтів, а також у PDF-файлах та файлах
Microsoft Office® та зберігати нотатки прямо у
файлі.
SMART Ink
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Переглядач документів SMART Ink
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За допомогою навчального модуля SMART (SLS)
Online, ви можете створювати уроки, завдання та
завдання будь-де, додавати інтерактивні елементи до
стандартних уроків, та розповсюджувати між
девайсами учнів.

Зареєструйтеся та встановіть SLS Online
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Зареєструйте учнів

7

Створіть ігрові завдання
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Створіть та збережіть урок в SMART Блокноті 14

Створіть проміжний контроль

9

Поділіться уроком в SMART Блокноті
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10

Створіть ігрові завдання
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Імпортуйте PDF та додайте інтерактивності

11

Створіть проміжний контроль

17

Імпорт PowerPoint та інтерактивність

12

Додайте YouTube відео

18

Імпорт G oogle Slides, D ocs, та Sheets

13

Створіть урок на декількоа сторінок

Використовуйте інструменти пера SMART
Блокноту

Надішліть урок SMART Блокноту до SLS
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Програмне забезпечення SMART Notebook®
для Windows та Mac супроводжується
засобами для створення уроків, предметно
спеціальні особливості та нескінченні методи
дивування учнів будь-якого рівня.
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Online
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Використовуйте віджети, щоб додати

Додайте нову сторінку
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інтерактивність

20

Додайте миттєве завдання "Викрикни! "
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Робота з зображеннями

21

Зробіть сторінку з роздатковим матеріалом

26

Використовуйте нескінченне клонування
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Створіть спільне завдання
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Поділіться з учнями доступом до уроку
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SMART Ink
Кроки
напишіть
1 Візьміть та
Коли ви берете перо для

дисплею, з’являється динамична
панель інструментів SMART Ink .
Почніть писати, навіть на екрані.

вашого пера
2 Змініть стильНатисніть
на динамічну

панель інструментів та
оберіть перо. Відкриється
вікно в якому можно обрати
перо або маркер , колір, та
товщину лінії.

панелі інструментів
3 ВикористанняНатисніть
на динамічну панель

інструментів та оберіть набор
інструментів. Виділіть або збільште
область або використовуйте
затінення екрана, щоб плавно
показати екран будь-якої
програми. Легко перейдіть на будьякий сайт, використовуючи
інструмент для рукописного
введення.

та збережіть
4 Зафіксуйте
In the toolbox, натисніть

Навчальні ідеї
l

l

l

l

щоб

зафіксувати будь яку примітку.
Збережіть знімок на комп’ютері або
одразу до SMART Notebook.

l

l

Відкрийте текст (наприклад, стилізований) та використайте інструмент «Затінення екрана» на
панелі інструментів, щоб затінити екран. Зменшіть затінення, по одній строці за раз, і учні
зможуть вибити образні язикові приклади, рифмовані кола та інше.
На зображенні мапи використовуйте інструмент «Прожектор» на панелі інструментів, щоб
висвітлити певні області. Використовуйте лупу, щоб збільшити інші області мапи.
Знайдіть статтю в Інтернеті для студентів, щоб читати і коментувати. Визначте деталі, які
підтримують основну ідею статті, виділіть важливі слова із словникового запасу або опишіть
докази.
Шукайте в інтернеті зображення графічного організатора. Збільште зображення. Класом або в
невеликих групах попросіть учнів заповнити графічний органайзер.
Використовуйте інструмент «Захоплення» на панелі інструментів, щоб зробити знімок екрана з
роботою учня.
Викладачі та студенти можуть робити нотатки в документах Microsoft PowerPoint і Word - чудовий
спосіб використовувати матеріал уроку, який ви вже створили!

ПРИМІТКА
SMART Ink доступний тільки для інтерактивних дисплеїв SMART Board зі встановленим ПЗ SMART.
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Переглядач документів SMART Ink
Кроки
SMART Ink Document Viewer
1 Відкрийте
Відкрийте SMART Ink Document Viewer на
вашому комп’ютері через меню Пуск
(Windows) або програму Finder (Mac).

файл PDF
2 Відкрийте Натисніть
на іконку запуску та

знайдіть та відкрийте файл PDF
який ви хотіли б використовувати
в своєму уроці. Натисніть
Приблизити
або Віддалити
щоб заповнити екран.

3

4

Напишіть за допомогою SMART Ink

Візміть перо та занотуйте
на файлі PDF. Відкрийте
динамічну панель
інструментів SMART I nk та
змініть стиль пера ( тип,
колір, та товщина) щоб
привернути увагу до
навчання.

Збережіть свою роботу

Збережіть свою роботу натиснувши
Зберегти.

Навчальні ідеї
l

l

l

l

l

l

l

Учні можуть використовувати переглядач документів SMART Ink в самостійній і груповій
роботі для роботи з PDF на SMART Board.
Коментуйте текст та уривки. Визначте деталі, головні ідеї, факти і думки, нові слова, приклади
образного мовлення, редагування та перегляду і таке інше.
Учні можуть додавати примітки і спільно працювати над графічним органайзером, таким як
діаграма Венна, модель Фрайера, таблиці або лінії часу.
Пишіть або малюйте на навчальних матеріалах в форматі PDF, таких як робочі листи, діаграми і
навчальні матеріали.
Знайдіть статтю і запропонуйте студентам працювати в команді, щоб створити фрагмент поезії,
залишивши видимими тільки деякі слова.
Завантажте Google Doc або Google Slide в форматі PDF та відкрийте у переглядачі документів
SMART Ink. Вчителя та учні тепер можуть писати або малювати на файлі PDF.
Створіть для учнів разділене робоче середовище для роботи по черзі.

ПРИМІТКА
Переглядач документів SMART Ink доступний тільки для інтерактивних дисплеїв SMART
Board зі встановленим ПЗ SMART.
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Зареєструйтеся та встановіть SLS Online
Кроки
запис
1 Створіть обліковий
Перейдіть на hellosmart.com,

прогорніть вниз, натисніть Ви
вчитель?, потім натисніть
ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ.
Якщо це ваша перша
реєстрація вам знадобиться
спочатку налаштувати
обліковий запис SMART .

2 Зареєструйтеся

Оберіть обліковий запис
Google або Microsoft вашої
школи та натисніть Далі.
Введіть вашу електронну
адресу та пароль для
реєстрації.

свою бібліотеку
3 Налаштуйте Натисніть
Редагувати клас для

Навчальні ідеї
l
l

персоналізації вашої бібліотеки
уроків SLS Online додаванням
веселої картинки. Ви також
можете скинути свій ID класу та
змінити ім’я класу.

smarttech.com/kb/171534

Змініть ім’я класу
Ви можете змінити ім'я, яке з'являється вгорі бібліотеки уроку, коли учні приєднуються до
вашого класу в SLS Online.
o

o

4 Почніть створювати

Після того як ви
зареєструвалися та
налаштували свою
бібліотеку, Ви готові до
додавання або створення
уроку.

В бібліотеці уроків, перейдіть до Редагувати Класс. Подивитися відео.

o

l

Привертайте увагу учнів під час вивчення книги, називаючи клас ім’ям важливого
персонажа, таким як головний герой чи антагоніст.
Щоб побудувати дружні стосунки в колективі, назвіть клас ім’ям студента, коли в нього день
народження.
Представте тему уроку, називаючи клас за пов’язаною особою, місцем чи темою. Студенти
можуть спробувати відгадати, що вони будуть вивчати.

Додайте банер класу
Ви також можете додати та змінити банер класу (фон, який з’являється за назвою).
o

Змініть банер класу відповідно до теми уроку.

o

Побудуйте дружні стосунки в колективі, використовуючи малюнок учня як банер.
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Зареєструйте учнів
Кроки

1 Відкрийте SLS Online
Перейдіть на hellosmart.com,
прокрутіть сторінку вниз,
натисніть Ви вчитель?, та
натисніть
ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ. Якщо
це ваша перша реєстрація, вам знадобиться спочатку
налаштувати обліковий запис SMART .

2 Запропонувати учням зареєструватися
або зайти як гість
Учні можуть підключитися до
вашого класу, увійшовши за
своїми обліковими записами
студентів Google або Microsoft,
або вони можуть приєднатися як
гості. Потім вони вводять свої
імена

ID класу
3 Учні вводятьСтуденти
вводять ID класу або,

якщо вони раніше були
підключені до класу, вибирають
його ім'я.

4

Учні приєднуються до уроку або
чекають в лоббі

Якщо ваш урок запущено, він
автоматично з’явиться на
приладах студентів. Якщо ви не
розпочали урок, учні
переводяться в лоббі класу
доки урок не почнеться.

Навчальні ідеї
Зареєструватися: Існує кілько засобів навчального використання, коли студенти входять в систему
SLS Online за допомогою свого ідентифікатора облікового запису Google або Microsoft.
l

Реєстрація автоматично заповнює імена учнів замість введення учнем будь-якого імені

l

(чудово підходить для підзвітності оцінок).
Реєстрація дозволяє вам поділитися посиланням на урок, щоб учні отримували доступ до нього після
уроку.

l

Коли учні увійшли в систему, ви можете призначити їх для спільної роботи під час уроку, і вони можуть
фактично продовжувати роботу над груповими проектами.

Приєднатися як гість: Учні можуть приєднатися в якості гостей, використовуючи тільки код вчителя.
Підходить до молодших студентів у кого немає аккаунту Microsoft або Google.
l
Потребує тільки ID класу (чудово підходить для швидкого доступу до
контенту та завдань)
l
Підходить для учнів які працюють на одному пристрої
Групова робота: SLS Online буде корисним для учнів що не мають власного пристрою. Будьте креативні!
l

l

l
l

smarttech.com/kb/171534

Використовуйте по одному пристрою на столі, невелику групу(групи можуть об'єднуватися з
використанням імені команди)
Попросіть партнерів поділитися пристроєм
Принесіть свої власні моделі пристроїв
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Створіть ігрові завдання
Кроки
в SLS Online
1 Зараєструйтеся
Перейдіть на suite.smarttech.com та
зареєструйтеся, потім натисніть
кнопку Додати контент.

"майстер створення"
2 Відкрийте
Прокрутіть вниз і натисніть Почати
з події щоб запустити
майстер створення заходів
SMART.

і почніть створювати
3 Виберіть завдання
Для попереднього перегляду
того, як працює завдання,
натисніть на збільшувальне
скло поруч з ним. Виберіть
заход, і виконуйте вказівки
по його створенню.

Навчальні ідеї
l

і почніть грати
4 Назвіть завдання
Додайте заголовок до

свого завданняі натисніть
«Завершити редагування».
Почніть вправу,
клацнувши по ній в своїй
бібліотеці уроків.

l

l

l
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Використовуйте заходи SMART, щоб привернути увагу студентів, викликати цікавість або ввести
словниковий запас для уроку. Подробиці і ідеї: https://goo.gl/V2Hqcx. Наприклад: завдання
"Заповніть Бланки" прекрасно працює як привертання уваги. Виберіть цитату, вірш або
визначення, яке відповідає темі вашого уроку. Учні впорядковують слова і розмірковують про
можливі значеннях. Обговорюйте та діліться результатами.
Заходи SMART є приголомшливими як навчальний досвід, практика, та перевірка. Наприклад:
Використайте вправу "З’єднай їх" для практики нових слів або математичних завдань. Спробуйте
"Ігрове шоу" для веселого оцінювання. " Супер сортування" також відмінно підходить для
посилення навчання.
Заходи SMART також можуть бути корисними для надання учн вибору в завданнях. Завдання
"Перекидання": надайте учням різноманітний навчальний досвід і дозвольте їм вибирати, що
вони хотіли б робити. Завдання "Позначення мітки": задайте різні завдання для різних частин
зображення.
Проміжний і перевірка на розуміння дуже важливі для учнів і викладачів в забезпеченні
зворотного зв'язку в режимі реального часу. Приклад: завдання "Вікторина Монстрів" дає
миттєвий зворотний зв'язок. Клас може розглянути і виправити помилки в кінці. Крім того, це
просто весело!
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Створіть проміжний контроль
Кроки
в SLS Online
1 Зараєструйтеся
Перейдіть на suite.smarttech.com та
зареєструйтеся, потім натисніть
кнопку Додати контент .

"майстер оцінювання"
2 Відкрийте
Прокрутіть вниз та натисніть
Почати з оцінювання для запуску
майстра створення оцінювання.

3 Додайте питання
Створіть свій набір питаннь.

Оберіть один з багатьох типів
питань. Використовуйте
зображення та текст.
Порада: використовуйте меню зправа
щоб додати або редагувати питання.

оцінювання
4 Закінчіть та запустіть
Після завершення, натисніть
Далі. Додайте назву та
натисніть Завершити
редагування. Почніть
опитування натиснувши на
ньогоу вашій бібліотеці
уроків.

Навчальні ідеї
l

l

l

l

l

Інструмент оцінки відмінно підходить для проміжного контролю, так як ви можете отримати
миттєві дані і зустрітися з учнями, щоб дати їм особисто і негайно зворотний зв'язок.
Створіть попередній тест з двох питань. Використовуйте тип короткої відповіді, щоб учні не
могли вгадати. Подивіться на дані. Студенти пропустили обидва? Потрібне втручання. З ним все
гаразд? Готовиі до випробування. Один правильний, іншого неправильний? Готові до пояснення.
Викладачі також можуть провести попереднє тестування, яке дозволяє учням перевірити
матеріал, який вони освоїли, і працювати над цікавим проектом або більш складним завданням.
Створіть опитування або голосування. Це може підготувати підгрунтя для серйозного
сократичного діалогу або дебатів з учнями. Опитування і голосування також відмінно підходять
для вибудовування відносин зі студентами та з'ясування того, які учні у вашому класі.
Оцінювання дозволяють експортувати дані про учнів у вигляді електронної таблиці Excel одним
натисненням кнопки - це потужна функція при проведенні підсумкового контролю для оцінки.
ПОРАДА
Попросіть учнів ввести своє прізвище або увійти в систему за допомогою Microsoft або
Google, щоб таблиця оцінювання відповідала вашому журналу.

smarttech.com/kb/171534

9

Створіть урок на декілька сторінок
Кроки
в SLS Online
1 Зараєструйтеся
Перейдіть на suite.smarttech.com та
зареєструйтеся, потім натисніть
кнопку Додати контент .

2 Обери свій шляхОберіть Почніть з нової

події Почати з
оцінювання, залежно від
того як Ви хочете почати
урок.

3 Додайте більше сторінок
Слідуйте крокам

написаним на екрані, щоб
створити завдання, або
оцінювання. Продовжуйте
розробляти свій урок
додаючи завдання та
оцінювання .

урок
4 Заверщіть і запустіть
Відредагуйте назву та

натисніть Закінчити
редагування. Почніть свій
урок натиснувши на нього у
своїй бібліотеці уроків.

smarttech.com/kb/171534

Навчальні ідеї
Додайте кілька завдань або оцінок, щоб створити урок на декілька сторінок.
l

Почніть з діяльності, яка передбачає важливі нові слова.

l

Використовуйте оцінювання в якості попереднього тесту.

l

Додайте звправу "Викрикни!" для об’єднання зв’язків учнів.

l

Створіть дворівневі завдання (на основі результатів оцінки запропонуйте учням працювати над
завданням на своєму рівні - перевірити або доповнитити). Використовуйте функцію "Ритм учня",
щоб дозволити студентам працювати в своєму темпі.

Додайте в якості вибору для задач більш високого рівня активність «Перекидання» або
«Позначення мітки». Це відмінно підходить для тестування. Призначте завдання на перевірку
тільки тим студентам, які їх потребують. Інші можуть доповнювати для встановлення зв'язків
більш високого рівня і застосування своїх знань.
Надайте учням кілька варіантів роботи з одним і тим же типом матеріалу. Грунтуючись на тому,
в який спосіб учень навчається краще, вони можуть вибирати, як працювати.
l
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Імпортуйте PDF та додайте інтерактивності
Кроки
в SLS Online
1 Зараєструйтеся
Перейдіть на suite.smarttech.com та
зареєструйтеся, потім натисніть
кнопку Додати контент .

2 Створіть свый файл PDF

Натисніть Почати з існуючого файлу,
знайдіть та оберіть файл PDF для
завантаження.

Навчальні ідеї

3 Підвищення інтерактивності
Додайте завдання SMART
та оцінювання до PDF.

Конвертуйте PDF сторінки
в Роздатковий матеріал
або завдання для робочої
середи.

l

l

поділитися
4 Будьте готовіКоли
Ви закінчите, натисніть
Завершити редагування
у верхньому лівому куті. Ваш
інтерактивний урок готовий для того, щоб
поділитися ним з учнями.

smarttech.com/kb/171534

l

l

Імпортуйе PDF з графічним органайзером, таким як модель Фреєра, і перетворіть його в спільну
робочу область. Дозвольте учням заповнити графічного організатора в командах і представити їх
роботу. Додайте завдання, таке як "З’єднай їх", щоб допомогти учням перевірити нові слова.
Додайте PDF-файл зображення, пов'язаного з матеріалом, який ви поширите в класі. Перетворіть
це в робочий простір. Попросіть учнів поділитися тим, що вони помітили, питаннями і
прогнозами. Додайте в кінці завдання «Кричи!» і попросіть учнів поділитися своїми думками або
висновками.
Знайдіть PDF історичного документа або промови. Завантажте його і додайте оцінювання.
Попросіть учнів зробити висновки по документу в шести словах використовуючи запитання з
короткою відповіддю. Додайте додаткові питання на основі документа.
Імпортуйте PDF з незрозумілою математичною задачею. Перетворіть це в робочий простір і
розділіть студентів на команди. Попросіть учнів вирішити проблему чотирма різними способами.
Нехай команди представлять свої рішення.
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Імпортуйте PDF та додайте інтерактивності
Кроки
в SLS Online
1 Зараєструйтеся
Перейдіть на suite.smarttech.com та
зареєструйтеся, потім натисніть
кнопку Додати контент .

PowerPoint
2 Оберіть свій файл
Натисніть Почати з

існуючого файлу
знайдіть та оберіть файл
PowerPoint для
завантаження.

3 Підвищення інтерактивності
Додайте оцінювання та

події SMART до презентації
PPT.
Конвертуйте
слайди
сторінки в Роздатковий
матеріал або завдання для
робочої середи.

поділитися
4 Будьте готовіКоли
ви закінчите, натисніть

Завершити редагування у
верхньому лівому куті. Ваш інтерактивний
урок готовий для того, щоб поділитися ним з
учнями.
Порада: Якщо частина вашої презентації PPT
відформатована неправильно, спробуйте
конвертувати його в PDF і потім завантажте.

Навчальні ідеї
l

l

l

l

l

smarttech.com/kb/171534

Створіть захоплюючий урок для учнів, імпортуючи файл PPT в SLS Online та додавши
інтерактивність. У режимі редагування ви можете переглядати PPT та видаляти непотрібні
слайди, переставляти слайди для кращого потоку уроків, робити статичні сторінки
інтерактивними та додавати завдання SMART та оцінювання.
Додайте подію SMART в файл PPT, щоб викликати цікавість і привернути увагу студентів.
Почніть з SMART-завдання, такого як "Викрикни!", Щоб ознайомитися з попередніми знаннями
учнів з цього предмету, що допоможе визначити, де починається відправна точка навчання.
Обговоріть і поділіться. Додайте інші дії в PPT для формування оцінки і перевірки в реальному
часі для розуміння. Подивіться Створіть ігрові завдання.
Додайте оцінку, щоб отримати миттєвий зворотний зв'язок або використовувати в якості
підсумкової оцінки. Експортуйте результати оцінювання. Подивіться Ідеї проміжного контролю.
Перетворіть сторінку на окреме раздаточне завдання. Це дозволяє учням додавати свої власні
знання і висновки на незалежній сторінці і вчитися в своєму власному темпі.
Перетворіть сторінку в спільний робочий простір. Учні можуть зробити свій внесок дов
робочого простору за допомогою пера, тексту і зображень і співпрацювати в режимі реального
часу. Вони також можуть додавати посилання на довідкові джерела. Вчителі можуть увійти в
кожний робочій простір і додавати коментарі і пропозиції.
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Імпорт Google Slides, Docs, та Sheets
Кроки
PDF, PPT, Notebook,
1 Імпортуйте
Slides, Docs, Sheets

Після того як ви під’єднали
Google Drive до
SLS Online, перейдіть в
Google Drive та оберіть
Новий > Більше > Навчальний модуль SMART

уроки до G Drive
2 ДодайтиНатисніть
Імпортувати з Google
Drive щоб завантажити ресурси з
вашого Drive до SLS Online, або
імпортуйте зі свого пристрою щоб
завантажити ресурси з комп’ютера

3

Додайте події

Додайте завдання SMART та
оцінювання до уроку на
ваш Drive.

Конвертуйте Google Slides,
Docs, або Sheets як
незалежний роздатковий матеріал або
спільний робочій простір.

поділитися
4 Будьте готовіНатисніть
Завершити

редагування у верхньому
лівому куті після закінчення
редагування файла. Ваш інтерактивний урок
готовий для того щооб поділитися ни з учнями.

Навчальні ідеї
l

l

l

l

l

smarttech.com/kb/171534

Створіть цікавий урок для учнів, додавши інтерактивність в файл Google (Slides, Docs, або
Sheets). У режимі редагування ви можете переглядати файл і видаляти непотрібні сторінки,
змінювати порядок сторінок для кращого проходження уроку, робити інтерактивні статичні
сторінки і додавати завдання SMART і оцінювання.
Додайте завдання SMART до файлу щоб зацікавити учнів. Почніть із завдання SMART, такого як
"Викрикни!", щоб перевірити знання учнів з предмету, щоб ззрозуміти з чого почати навчання.
Обговорюйте та діліться. Додайте інші завдання до файлу PPT для проміжного контролю та
перевірки розуміння матеріалу в режимі реального часу. Подивіться Створіть ігрові завдання.
Додайте оцінювання щоб отримати миттєві результати або використайте підсумкове
оцінювання. Експортуйте результати оцінок. Подивіться Ідеї для проміжного контролю.
Перетворіть сторінку на роздатковий матеріал щоб учні могли додати текст, зображення та
малюнки щоб показати їх думки та знання . Після завершення вони можуть здати свої роботи
вчителю.
Перетворіть сторінку на робочій простір. Учні можуть зробити свій внесок до спільного
робочого простору у вигляді тексту, зображення та малюнку. Вони також можуть додавати
посилання на довідкові джерела. Вчителі можуть увійти в кожний робочій простір і додавати
коментарі і пропозиції.
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Створіть та збережіть урок в SMART Блокноті
Steps
Блокнот
1 Відкрийте SMART
Відкрийте SMART Блокнот
на своєму комп’ютері

урок
2 Створіть свійСтворіть
новий урок з шаблону
або імпортуйте файл
PowerPoint ( тільки для
Windows) або файл PDF.
Список сторінок збоку показує
вам різні частини уроку.

Зробіть його інтерактивним
3Використовуйте
інструменти, такі як нескінченне

Навчальні ідеї
l

копіювання, інтерактивні інструменти Галереї,
завдання та оцінювання для того щоб створити
цікаві уроки. Натисніть на ікронки, показані нижче,
щоб дізнатися більше про ці інструменти.

o
o

o
l

4

Збережіть свою роботу

l

Натисніть Зберегти для
збереження файлу в SMART
блокноті.

l

Сторінка 1: Додайте завдання, що зацікавить та приверне увагу студентів.
Сторінка 2: Навчальний досвід - складіть захоплююче завдання, щоб допомогти вашим
учням працювати з предметом.
Сторінка 3: Перевірте на розуміння - використовуйте відповідні завдання або оцінки.

Представте свій урок та цікаве завдання, додавши відео YouTube або завдання "Заповніть
бланки" щоб викликати цікавість у учнів.
Створіть файл SMART Блокноту для використання в демонстраціях або для работи в групах.
o Використовуйте Нескінченне копіювання щоб створити математичні демонстрації, або
створити безліч заданнь для поглиблиного вивчення.
o

l

smarttech.com/kb/171534

Створіть тристорінковий файл SMART Блокноту що зацікавить, надасть навчальний досвід і
перевірить розуміння матеріалу:

Використовуйте таймер, щоб повідомити учням, коли змінювати команду під час роботи в
групі.

Перевірте розуміння: Використовуйте "Викрикни!", оцінювання, або давати завдання для
виконання на чистому листі Блокнота колу учень виходить з класу або заходить в клас.
Додайте цитату, картинку, короткий вірш чи рядок з пісні на порожню сторінку. Попросіть
студентів взяти участь в презентації.
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Поділіться уроком в SMART Блокноті
Кроки

1 Збережіть та поділіться
Натисніть Зберегти щоб
зберегти свою роботу.
Натисніть Файл > Поділитися.
SMART Блокнот дозволяє
поділитися в два способи:
Поділитися через SMART
Board або
Поділитися,використовуючи
посилання.

SMART Board
2 Поділіться через
Якщо у вашому класі є

SMART Board з iQ, ви можете
поділитися через бездротове
з’єднання з дошкою та
представити свою роботу.
Натисніть Поділитися через SMART Board, оберіть
свою дошку, та натисніть Поділитися зараз.

3 Поділіться з колегами
Натисніть Поділитися,

використовуючи
посилання щоб
поділитися своєю роботою
або додайте посилання на
плани уроку.

в SLS Online
4 Знайдіть урок
Зареєструйтеся в SLS Online та

ви побачите там свій урок. Тепер
ви можете використовувати
інструменти SLS Online щоб
представити урок.

smarttech.com/kb/171534

Навчальні ідеї
l

l

l

l

l

Поділіться файлом SMART Блокноту зі своїми колегами. Вони можуть вибрати посилання, щоб
завантажити файл і змінити його, щоб задовольнити різні потреби своїх учнів. Це дозволяє вам і
іншим вчителям працювати розумніше, ділячись роботою.
Використовуйте функцію Поділитися, щоб відправити файл SMART Блокноту безпосередньо на
інтерактивний дисплей SMART Board за допомогою iQ. Це відмінно підходить для створення
навчальних планів, створення демонстрацій, перевірки або роботи в невеликих групах.
Поділіться з учителями в іншому закладі. Студенти можуть працювати над одним і тим же
матеріалом і брати участь в загальнодоступному завданні «Викрикни!» або "Вікторині монстрів".
Зруйнуйте стіни класної кімнати!
Спільне використання файлу також додає його до вашого профілю Навчального модулю SMART
Online, дозволяючи відправляти файл на пристрої учня.
Помістіть посилання на загальні файли прямо в свій план уроку для швидкого доступу під час
уроку.
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Створіть ігрові завдання
Кроки
Майстер подій в SMART
1 Запустіть
Блокноті
Натисніть
на панелі
інструментів SMART Блокноту
щоб запустити мастер подій.
Майстер подій надає шаблони для
створення різних завдань.

2 Створіть завдання
Виберіть завдання і дотримуйтесь
інструкцій, щоб додати матеріал
уроку. Деякі події дозволяють
додавати зображення або
вибирати веселі теми.
Примітка: Якщо ви вперше, вам буде
запропоновано створити обліковий запис за
допомогою Google або Microsoft.

Навчальні ідеї
l

3 Додайте ігрові елементи

Зробіть заняття більш цікавим і
захоплюючим для учнів: натисніть
щоб додати до занять таймер, зумер
або рандомізатор.

4

Грайте

smarttech.com/kb/171534

Натисніть START щоб відкривати
ігри на дисплеї, або натисніть
щоб надіслати їх прилади учнів
через hellosmart.com.

Використовуйте вправи, щоб привернути увагу студентів, викликати цікавість або ввести словниковий
запас для уроку.
o

l

l

Завдання "Заповніть бланки" добре працює щоб зацікавити. Виберіть цитату, вірш або визначення,
яке пов'язане з уроком. Студенти впорядковують слова і розмірковують про можливі значення.
Обговорюйте та діліться. Більше ідей на сайті https://goo.gl/V2Hqcx.

Використовуйте приголомшливі завдання, такі як навчальні вправи, практичні завдання та обговорення:
o

Використайте "З’єднай їх" для практики словникового запасу або математичних задач.

o

Спробуйте "Ігрове шоу" для веселого обговорення.

o

Використовуйте "Супер сортування" як відмінний спосіб поліпшити процес навчання.

Проміжний контроль і перевірка на розуміння важливі для студентів і викладачів, щоб забезпечити
зворотний зв'язок в реальному часі. "Вікторина Монстрів" - відмінна формує оцінку. Студенти
отримують миттєвий зворотній зв'язок, і клас може обговорити урок і розвіяти неправильні уявлення. Це
також просто весело!
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Створіть проміжне оцінювання
Кроки

1 Почніть

Відкрийте SMART Блокнот на
своєму комп’ютері на натисніть на
іконку Відповідь 2 на панелі
інструментів SMART Блокноту.

питань
2 Створіть набір
Створіть свій набір питань

використовуючи різні типи
питань, таких как вибір
варіантів, істина / неправда,
відповідь з декількома варіантами та короткі
питання. Додайте зображення та текст до питань.

оцінювання
3 Почніть своєНатисніть
на сторінці

оцінювання. Попросіть учнів
перейти на hellosmart.com та
ввести код вчителя показаний в
опитуванні. Натисніть Старт.
Студенти використовують свій пристрій для
відповіді на питання.

оцінку
4 Перевірте та вимтавте
Після того як всі учні

відправлять свої відповіді,
натисніть Кінець, щоб
почати перевірку Студенти

отримують миттєвий зворотній зв'язок на своїх
пристроях. Ви також можете експортувати
результати своїх студентів, натиснувши Експорт
результатів в правому нижньому кутку.

smarttech.com/kb/171534

Навчальні ідеї
l

l

l

l

l

Використання проміжного оцінювання дає вам миттєві дані, щоб ви могли потім зустрітися з
учнями та надати їм особисто і негайний зворотний зв'язок.
Створіть попередній тест з двох питань. Використовуйте тип питання з короткою відповіддю, а
не вибір варіантів, щоб учні не могли просто здогадатися. Подивіться на дані. Студенти
пропустили обидва? Потрібне втручання. З ним все гаразд? Готовиі до випробування. Один
правильний, іншого неправильний? Готові до пояснення.
Проведіть попереднє тестування, що дозволяє учням протестувати поточний урок і попрацювати
над цікавим проектом.
Будуйте відносини в класі, використовуючи опитування або голосування. Це може підготувати
грунт для чудових діалогів або дебатів зі студентами.
Експортуйте відповіді учнів, щоб ви могли використовувати їх в якості підсумкової оцінки.
ПОРАДА
Переконайтеся, що учні вводять своє прізвище, щоб таблиця відповідала вашому журналу.
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Додайте YouTube відео
Кроки

1 Почніть

Відкрийте SMART Блокнот на
вашому комп’ютері, клацніть
вкладку Додатки на бічній
панелі і виберіть YouTube.

2 Шукайте безпечно
Оберіть Безпечний пошук
YouTube. Використовуйте
пошук щоб знайти ідеальне
відео для вашего уроку.

Навчальні ідеї

відео
3 Знайдіть правильне
Попередньо перегляньте

відео натиснув кнопку Рlay.
Коли ви знайдете необхідне
відео, натисніть на назву і
натисніть Додати відео.

l

l

4 Час кіно

smarttech.com/kb/171534

Чиста версія відео—без
реклами, коментарів та
рекомендованих—додано
на сторінку Блакнота. Ви
готові натиснути Play та
поділитися відео!

l

l

l

Знайдіть на YouTube відео, яке здивує і викличе інтерес у ваших учнів. Наприклад, поділіться
відео, яке показує мікроскопічне зображення клітин. Вимкніть звук і дозвольте учням
спостерігати за тим, що відбувається. Заохочуйте студентів ділитися питаннями, думками і
прогнозами.
Використовуйте YouTube та завдання "Викрикни!" разом: Почніть завдання "Викрикни!", що
студенти будуть використовувати в якості основи при перегляді відео. Після того, як відео
закінчиться, поверніться до "Викрикни!" щоб відбирати, обговорювати і оцінювати ідеї студентів.
Зробіть відео доступним для перегляду учнями, якщо вони застрягли на уроці. На YouTube
доступні відмінні підручники з різних предметів.
Знайдіть відео, яке об'єднує урок, і подивіться його як класі, щоб завершити урок. Попросіть учнів
створити висновки з шести слів на основі уроку і відео.
WПоки відтворюється відео, ви і ваші учні можете робити коментарі до самого відео, або учні
можуть робити нотатки, коли вони дивляться відео.
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Використовуйте інструменти пера SMART Блокноту
Кроки

1

Почніть

Відкрийте SMART Блокнот та
натисніть на іконку пера в меню
Блокнота.
Оберіть Перо щоб побачити всі
можливі опції пера. Оберіть тип пера
та оберіть колір.

різні типи пера
2 Спробуйте
Перетворіть намальовані вручну фігури
в цифрові фігури.

Намалюйте коло, щоб висвітлити або
прямокутник, щоб збільшити, або
використовуйте зникаючі чорнила.
перетворіть рукописний текст в
друкований та редагуйте його за
допомогою різних засобів редагування.

улюблений стиль пера
3 Збережіть
Збережіть ствоене перо і тепер ваше
перо в легкому доступі. Оберіть
інструмент перо та оберіть свої
налаштування. Відкрийте вкладку
Властивості, оберіть Стиль лінії
потім Зберегти Властивості
інструмента.

4

Зробіть доступним для всіх

Натисніть стрілки в правій верхній
частині панелі інструментів щоб
перемістити його вниз.

smarttech.com/kb/171534

Навчальні ідеї
l

l

l

l
l

l

Додайте або відкрийте чисту сторінку SMART Блокнота. Учні можуть використовувати Креативне
перо для написання часто використовуваних або нових слів райдужним чорнилом.
Використовуйте перо для написання тексту, щоб допомогти студентам практикуватися в перевірці
і редагуванні. Напишіть пропозиції текстовим пером і попросіть одного зі студентів підійти до
дисплею, щоб відредагувати пропозиції.
Попросіть учнів приєднатися і використовувати чарівне перо. Один студент пише словникове
слово, використовуючи чарівне перо, а його партнер потім пише слово або визначення,
використовуючи звичайне перо. Студенти можуть виконувати завдання по черзі.
Використовуйте фігурне перо, щоб швидко намалювати діаграму Венна.
Запропонуйте учням використовувати пера художнього стилю («Творчий», «Магічний» або
нестандартний стиль пера) для візуалізації схем, ілюстрації і творчих відповідей.
Використовуйте Чарівне перо, щоб намалювати коло над частиною карти, щоб виділити це місце,
або намалюйте прямокутник над головною ідеєю в статті, щоб збільшити і сфокусувати увагу.
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Використовуйте віджети, щоб додати інтерактивність
Кроки

1 Почніть

Відкрийте SMART Блокнот на
комп’ютері та потім відкрийте
вкладку Галерея. В Галереї
міститься багато пошукового
контенту, наприклад сотні діаграм,
графіків та нотаток написаних від руки, 3D
фігур, та більше.

2 Знайдіть інтерактивні віджети

Напишіть Віджети в графі пошуку та
натисніть пошук щоб знайти доступні
інтерактивні інструменти.

to

Навчальні ідеї
l

інструмент
3 Оберіть свійНатисніть
і перетягніть

Кубики: Інтерактивні кубики можна налаштовувати: додавати слова, літери, цифри і навіть
зображення.
o

інструмент, який ви хочете
використовувати, на сторінку
SMART Блокноту.

o

o

l

4 Змініть ваш інструмент
Натисніть
щоб
персоналізувати
інтерактивний інструмент.

l

l

l

Підготуйте питання для кожного, киньте кубик, щоб побачити, на яке питання дадуть
відповідь учні. Цей інструмент добре працює з завданням "Викрикни!".
Додайте числа, щоб зробити математичну гру, 3 кубика зверху 3 кубиків, і студенти
практикують віднімання.
Додайте букви і попросіть студентів кинути кубик, щоб побудувати і записати слова, які
випадають.

Лічільник: Додайте слова і нові розділи, щоб налаштувати лічильник. Використовуйте, щоб
додати вибір при роботі в командах або зі стендами.
Годинник: Виберіть аналоговий, цифровий або обидва. Учні можуть переміщувати стрілки
годинника, щоб практикувати час і працювати над проблемами минулого часу
Таймер: Використовуйте таймер, щоб допомогти студентам дізнатися, коли слід змінювати
команду.
Петля: Використовуйте інтерактивну вкладку, щоб приховати вказівки, відповіді або складні
питання.

ПРИМІТКА
Ці інструменти не сумісні з SLS Online. Якщо ви завантажите урок до SLS Online, ці
інструменти не будуть доступні.
smarttech.com/kb/171534
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Робота з зображеннями
Кроки

1 Почніть
Відкрийте SMART блокнот
накомп’ютері та оберіть
вкладку Додатки.

зображення
2 Знайдить безкоштовні
Оберіть Пошук зображень в
інтернеті та знайдить
безкоштовні зображенні та
перетягніть його на сторінку
SMART Блокноту.

Навчальні ідеї

прозорість
3 НалаштуйтеПозбавтеся
від білого

прямокутника навколо
зображення, вибравши його,
натиснувши стрілку вниз у
верхньому правому кутку і
вибравши Налаштувати
прозорість зображення.

4 Обріжте завдання
Щоб обрізати зображення або

збільшити масштаб на одній
частині, виберіть зображення,
а потім натисніть стрілку вгорі
праворуч і виберіть Маска.

smarttech.com/kb/171534

l

l

l

l

l

Знайдіть зображення, які відповідають історії, яку читають студенти. Перед дошкою студенти
можуть використовувати зображення, щоб переказати історію.
Знайдіть зображення, яке викликає цікавість і питання про майбутній підрозділ або тему.
Попросіть студентів підійти і написати або намалювати поверх зображення. Вони можуть
поділитися тим, про що вони думають, що їм цікаво, які у них є питання і які зв'язки вони
встановили.
Зображення можуть посилатися на інші сторінки уроку SMART Блокноту або навіть на веб-сайт,
який ви хотіли б щоб відвідали ваші учні. Посилання на іншу сторінку в уроці - відмінний спосіб
виділити стенди або контент для учнів.
Знайдіть зображення можливих персонажів, налаштувань і проблем. Студенти можуть працювати
в невеликих групах, щоб створити історію, засновану на зображеннях.
Почніть завдання "Викрикни!", а потім показати студентам образ реальних прикладів концепцій.
Попросіть їх записати деталі, питання і коментарі. Поверніться до "Викрикни!" активність і шукати
спільні риси, відмінності або цікаві спостереження.
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Використовуйте нескінченне клонування
Кроки

1 Почніть

Відкрийте SMART Блокнот на
комп’ютері. Використовуючи
Пошук зображень в інтернеті з
вкладки Додатки, перетягніть
зображення або фігуру з Галереї,
або вставте зображення з буферу
обміну iна сторінку SMART
Блокноту.

клонування
2 Запустіть нескінченне
Оберіть зображення або

фігуру you want to clone,
click its down arrow in the
top-right corner and select
Нескінченне клонування.

3

Клонуйте нескінченно

Натисніть і перетягніть вихідну
форму або зображення, щоб
створити копію, яку ви можете
розмістити в будь-якому місці на
сторінці. Продовжуйте натискати
і перетягувати вихідну форму.
або зображення, щоб зробити кілька клонів.

клонування
4 Зупиніть
Вихідна форма або зображення залишаються в
режимі клонування, поки ви не вимкнете
Нескінченний клонування, натиснувши на
символ нескінченності в правому верхньому
кутку і знову вибравши Нескінченне
клонування.

smarttech.com/kb/171534

Навчальні ідеї
l

l

l

l

l

Створення маніпуляцій - відмінний спосіб підтримати студентів і створити інтерактивність у
великій або в невеликій групі. Нескінченне клонування добре працює для базових десяти блоків,
п'яти і десяти кадрів, шаблонів і багато чого іншого.
Додайте зображення монет і рахунків. Налаштуйте кожен, щоб він нескінченно клонувався.
Запропонуйте студентам працювати в невеликих спільних групах, щоб створювати різні суми
грошей або розв'язувати текстові задачі, використовуючи монети і рахунки.
Додайте таблицю сотень з вкладки Галерея SMART Блокноту. Створіть різні кольорові
лічильники і встановіть їх для нескінченного клонування. Дайте учням різні логічні задачі або
математичні завдання, використовуючи лічильники і таблицю сотень.
Створіть урок «створення слів», включивши Нескінченне клонування для клонування букв,
необхідних для створення загадкового слова.
Клонуйте числе і математичні знаки, що дозволяють студентам будувати різні рівняння. Потім
учні можуть написати лист проблем, щоб з’єднати з математичними рівняннями.
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Надішліть урок SMART Блокноту до SLS Online
Кроки
роботу
1 Зберіжіть союЗакінчили
з уроком в SMART

Блокноті? Натисніть Зберегти
щоб зберегти свою роботу.

Будьте готові поділитися

Після збереження файлу SMART
Блокноту Ви можете ним
поділитися. Натисніть Файл >
Поділитися.

поширення
3 Передивіться варіанти
Після натискання кнопки

Поділитися, Файл SMART
Блакноту зберегається та
відкривається діалогове вікно,
надаючи варіанти поширення на
SMART Board або можливість
поділитися посиланням.

Навчальні ідеї
l

l

файл до SLS Online
4 Надішліть
Оберіть поділитися посиланням щоб надіслати

ваш файл до бібліотеки уроків SLS Online, звідки
ви можете поширити урок на пристрої студентів.

smarttech.com/kb/171534

l

Працюйте розумніші, ділячись ресурсами. Зробіть посилання на урок SMART Блокнот, щоб
поділитися ним з колегами. Вони можуть вибрати посилання, щоб завантажити файл і
змінити його відповідно до потреб своїх учнів.
Підключіть студентів до вашого уроку. Коли ви використовуєте функцію «Поділитися» в
SMART Блокноті, ваш урок автоматично відправляється в вашу бібліотеку SLS Online, де ви
можете натиснути на нього, щоб відкрити в режимі презентації і поділитися на підключених
пристроях учнів.
Зруйнуйте стіни класної кімнати! Вчителі можуть також використовувати посилання, щоб
поділитися своїми уроками з учителями в іншому закладу. Учні можуть працювати на одному
і тому ж уроці і брати участь в загальному завданні «Викрикни!» або "Вікторина Монстрів".
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Додайте нову сторінку
Кроки
в SLS Online
1 Відкрийте урокПочніть
урок натиснувши на
мініатюру свого уроку в
бібліотеці.

2 Додайте нову сторінку
Натисніть кнопку + щоб
додати нову сторінку до
вашого уроку.

3

4

Навчальні ідеї

Миттєво конвертуйте сторінку

Ви можете перетворити
порожні сторінки на
Роздатковий матеріал або
Робочу область або
залишити їх як є для
моделювання вчителем.

Используйте пустую страницу, чтобы
проілюструвати матеріал
Ви можете писати і
малювати на порожній
сторінці, щоб швидко
проілюструвати
концепції для ваших
учнів.

l

l

l

l

l

l

l

l
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Додайте порожню сторінку до уроку і використовуйте її для моделювання концепції, мозкового
штурму або збору ідей.
Додайте порожню сторінку і попросіть групу студентів придумати модель для своїх однолітків.
Вони також можуть використовувати сторінку в якості простору для завдання "Мозковий центр".
Перетворіть порожню сторінку на роздатковий матеріал, надаючи студентам простір для
вирішення проблем, мозкового штурму і так далі.
Перетворіть порожню сторінку в роздатковий матеріал і дайте учням можливість скласти карту розуму
або нарис демонструючи своє розуміння уроку.
Додайте порожню сторінку, додайте цитату або питання і перетворите її на робочу область.
Долучіть весь клас до простору і почніть виконувати завдання.
Перетворіть порожню сторінку в робочу область і запропонуйте учням створити цифровий
плакат, що демонструє їх вивчення теми.
Використовуйте порожню сторінку в якості робочого простору для груп студентів, щоб скласти
карту думок.
Використовуйте порожню сторінку в якості робочої області, де два учня можуть ставити питання
один одному.
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Додайте миттєве завдання "Викрикни!"
Кроки
в SLS Online
1 Відкрийте свій урок
Почніть урок, натиснувши

на урок у вашій бібліотеці.
Потім натисніть кнопку + у
на командній панелі зліва.

"Викрикни!"
2 Додайте завдання
Виберіть завдання

"Викрикни!" додати сторінку,
на якій ви можете швидко
перевірити розуміння,
створити завдання перед
виходом з класу або провести
мозковий штурм на льоту.

3

4

Навчальні ідеї

Під’єднайте учнів

Натисніть піктограму студента
в верхньому лівому кутку, щоб
відобразити ідентифікатор
класу і вказівки для
приєднання до класу. Студенти
приєднуються до завдання на
своїх пристроях.

Подивіться на відповіді

smarttech.com/kb/171534

Після того, як студенти
приєднаються, виберіть
стрілку у верхньому
лівому кутку, щоб
приховати вказівки і
побачити відповіді

l

Миттєве завдання "Викрикуй!", це відмінний спосіб, що дозволяє студентам миттєво вносити
текст, зв'язку та питання на урок, щоб зафіксувти навчальний момент або перевірити розуміння
учня. "Викрикуй!"має багато застосувань:
o

o
o

o

o

Студенти можуть поділитися тим, чого вони досягли в індивідуальних або групових проектах,
і який їхній план на сьогодні.
Студенти можуть поділитися словником, пов'язаним з уроком.
Студенти можуть навести приклади, пов'язані з основною ідеєю уроку. Наприклад, вони
можуть поділитися першим рядком книги, яку вони читають, коли ви обговорюєте новачків.
Студенти можуть писати теми для твору або вирішувати математичні завдання. Нехай учні
виберуть одну з дошок в якості розширення.
Студенти можуть уявити потенційні питання для вікторини на наступний день, щоб
використовувати в якості завдання при вході в клас. Перетворіть питання учнів в іспити або
завдання "Вікторина монстрів" і використовуйте їх на наступний день.
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Зробіть сторінку з роздатковим матеріалом
Кроки
SLS Online
1 Відкрийте урок вВідкрийте
урок в

режимі редагування та
перейдіть на сторінку
для конвертування в
Блокнот.

2 Конвертуйте сторінку

Натисніть
Конвертувати в
завдання в нижній
частині сторінки.

в Блокнот
3 Конвертуйте
Натисніть Зробити цю сторінку

індивідуальним роздатковим матеріалом.

матеріал
4 Перегляньте роздатковий
Переглянте роздатковий

матеріал щоб впевнетися
що він задовольняє
умовам, потім натисніть
X щоб вийти з перегляду.

Навчальні ідеї
Після імпорту файлу SMART Блокноту, PDF або PPT можна перетворити статичні сторінки в
незалежні роздаткові матеріали. Потім студенти можуть взаємодіяти зі сторінкою індивідуально на
своєму власному пристрої. Роздаткові матеріали мають багато застосувань:
l

l

l

l
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Створіть файл SMART Блокноту з нескінченним клонуванням, відкрийте вкладку з прихованими
вказівками або текстом, покритим кольоровою формою, щоб показати розширення діяльності.
Завантажте цей файл в SLS Online. Учні використовують нескінченне клонування для моделювання
свого навчання.
Помістіть зображення на сторінку і перетворіть сторінку в роздатковий матеріал. Окремі учні
створюють галерею слів або ідей, які провокують діалог. Обговорюйте та діліться.
Заохочуйте студентів активно вчитися, зосередивши увагу на сторінці, яку ви зробили. Учні можуть
використовувати інструмент «Перо», щоб виділити важливу інформацію, обвести ключові слова,
намалювати стрілки, щоб з'єднати схожу інформацію, і писати замітки на полях.
Перетворіть кілька сторінок в роздатковий матеріал, в якому є навчальне меню для багаторівневих
завдань, необхідних для практичних занять. Це збільшує студентську самостійність і надає
персоналізовані можливості вчитися. Додайте посилання на відео, заходи, уривки для читання і
багато іншого для ще більшого заохочування.
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Створіть спільне завдання
Кроки
в SLS Online
1 Відкрийте свій урок
Відкрийте урок в режимі

редагування і перейдіть на
сторінку, яку хочете
перетворити в роздатковий
матеріал.

2 Конвертуйте сторінку
Натисніть Конвертувати в

завдання в нижній частині
сторінки.

Робочій простір
3 Конвертуйте вОберіть
Зробити цю

сторінку на спільний
Робочій простір.

Навчальні ідеї
l

простір
4 Перегляньте робочій
Перегляньте Робочій простір
щоб переконатися, що від
відповідає потребам, потім
натисніть X щоб закрити
попередній перегляд.

l

l
l

l

l
l
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Імпортуйте графічний органайзер, такий як діаграма Венна, об'єднайте учнів в групи по дві і
більше людини і запропонуйте їм працювати спільно.
Імпортуйте сторінку планування для проекту. Попросіть студентів працювати в групах, щоб
розробити план свого проекту. Вони можуть включати в свій план зображення, посилання на
ресурси і текст. Це відмінне використання для завдання "Захоплеві Проекти "і "Час Генія".
Студенти можуть створити сценарії для мультимедійного проекту або твору.
Надайте учням вільний простір, на якому вони будуть співпрацювати, щоб створити карту ідей
або нарис свого навчання.
Зберіть команди учнів для роботи з частиною роману або статті. Кожна команда читає свій розділ
і створює сторінку, яка охоплює важливу інформацію.
Студенти можуть створювати замітки для різних історичних фігур або персонажів.
Імпортуйте сторінку з цитатою чи текстами пісень і зберіть весь клас в одному місці для
обговорення. Студенти можуть міркувати над самою цитатою, а також коментувати погляди
інших студентів.
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Поділіться з учнями доступом до уроку
Кроки
функцію редагування уроку
1 Знайдіть
В SLS Online

Нажмите на эллипсы в файле
урока, которым вы хотите
поделиться. Здесь отображаются
параметры «Изменить»,
«Поделиться» и «Удалить».

посиланням
2 Оберіть поділитися
Оберіть Поділитися

посиланням щоб віткрити
меню з варіантами
поширення.

для учнів
3 Створіть посилання Натисніть
Надати

учням доступ до
посилання. Ця опція
створює посилання,
яку учні зможуть
використовувати для доступу та виконання
уроку поза класом

для поширення
4 Скопіюйте посилання
Натисніть Копіювати
щоб додати
посилання до буферу
обміну. Тепер ви
можете поділитися
посиланням з учнями.

Навчальні ідеї
З посиланням уроку учні можуть:
l

Відкривати інструменти перегляду або грайти в інтерактивні ігри.

l

Мати доступ до цифрових заміток доступ поза класом

l

l

l

Використовувати вправи (зроблені за допомогою нескінченного клонування в SMART Блокноті), щоб
практикувати навички вдома (Особливо добре для "тактильних" студентів)
Використовувати порожній робочій простір для спільної роботи в якості довідки для виконання
домашніх завдань, де учні допомагають один одному з питаннями з домашніми завданнями

Що треба пом’ятати:
l

l

l
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Продовжувати працювати над роздатковими матеріалами або робочими просторами для спільної роботи,
які вони почали в класі

Учні або батьки повинні будуть увійти в систему, використовуючи електронну пошту Microsoft
або Google, щоб отримати доступ до уроків поза класом.
Якщо ви налаштували спільну діяльність в робочому просторі, розділивши клас на команди для
доступу до робочого простору, вам необхідно призначити учнів в команду під час уроку, щоб
вони могли отримати доступ до робочого простору за межами класу.
Якщо ви встановили один робочій простір для всього класу, учні, які не були в класі, можуть як
і раніше використовувати посилання на урок для доступу до робочого простору за межами
класу.
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