Podróże małe i duże
Czy marzycie o tym, aby teraz udać się w daleką podróż? Czy chcielibyście znaleźć się w
innym miejscu? Jeśli tak, to dobrze, że tutaj trafiliście. Mam dla Was pewną alternatywę.
Niestety jest to tylko opcja wirtualna, ale myślę, że przyniesie trochę radości, wiedzy i
wrażeń. Z pewnością przyda się w przyszłości, gdy na własnych nogach będziecie przemierzać
tereny i poznawać różne kultury. Stworzy Wam okazję do praktycznego wykorzystania w
przyszłości zdobytej tutaj wiedzy oraz okazję do pozyskania nowych doświadczeń (na razie
wirtualnych, ale niebawem przydatnych w realnych przestrzeniach). Bo od marzeń i planów trzeba
najpierw zacząć, aby później, sukcesywnie dążyć do wyznaczonego celu.
1. Zaczniemy od marzenia.
W jakim miejscu na Ziemi chcielibyście się teraz znaleźć? Jakimi drogami pospacerować?
Rozejrzeć się w okolicy. Poznać przyrodę, budownictwo, a może spotkać zwierzęta i ludzi?
Przykładowo:

Wschód, Zachód, Północ, czy Południe?
Azja, Australia, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Europa?
Japonia, USA, Brazylia?

2. Jeśli macie już cel podróży?
Włączmy w przeglądarce internetowej stronę maps.google.com
https://www.google.com/maps

3. W oknie wyszukiwania (tutaj zaznaczyłam je na czerwono) wpiszcie miasto do którego
chcecie się udać.
Macie już przed sobą mapę? Widzicie ją? W prawym dolnym rogu znajduje się symbol + i wciśnijcie kilkakrotnie plus ”+” , a mapa powinna się powiększyć i zbliżyć do ulicy.

4. Czas na spacer wirtualną przestrzenią, w której pomoże Wam „Żółty ludzik”, który
znajduje się w prawym dolnym rogu.
Kliknijcie i przeciągnijcie żółtego ludzika na ulicę, po której chcecie spacerować. Po
przeciągnięciu ludzika, dostępne ulice zaświecą się na niebiesko. Możecie teraz udać się do miejsc,
które pewien czas temu zostały sfotografowane i przeniesione do przestrzeni wirtualnej.
5. Znajdźcie „swoje miejsce”.
Za pomocą myszy oraz strzałek możecie przemieszczać się do przodu, w prawo, w lewo, do
tyłu (na północ, południe, wschód, zachód). Możecie spacerować po wybranej przez Was okolicy.
6. Dostrzeżcie proszę otaczające Was środowisko w różnych krajach. Jaka jest przyroda,
zwierzęta, ludzie, roślinność, charakterystyczne budowle, drogi? Jakie podobieństwa i różnice
możecie zaobserwować? Poniżej przygotowałam tabelę, w której możecie wpisywać spostrzeżenia
ze swojej wycieczki.
Zapraszam Was w podróż! Miłego zwiedzania : )
Propozycje miejsc do „wirtualnego spaceru”:
(zachęcam do wpisania w wyszukiwarce maps google współrzędnych geograficznych, wskazanych
przeze mnie w poniższej tabeli):
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