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Szkoła podstawowa 1–3

SCENARIUSZE LEKCJI
LEKCJA 1. WITAMY W KLASIE 2
Zapis w dzienniku  Zasady bezpiecznej pracy w pracowni komputerowej

Przebieg zajęć
1. Wprowadzenie do zajęć.
Warto przygotować kartoniki na wizytówki, jeżeli nauczyciel nie zna uczniów, z którymi
będzie prowadzić zajęcia.
• Uczniowie samodzielnie zajmują stanowiska pracy.
• Nauczyciel przypomina o prawidłowej pozycji podczas pracy na komputerze.
• Uczniowie swobodnie wypowiadają się na temat zasad zachowania w pracowni kompu-

terowej oraz skutków nieprzestrzegania zasad.

• Nauczyciel rozdaje uczniom kartoniki na wizytówki. Uczniowie samodzielnie zapisują

na nich swoje imię i nazwisko. Uzupełnione wizytówki stawiają na biurku w widocznym
miejscu.

• Nauczyciel rozdaje karty Moja aktywność.
• Uczniowie samodzielnie wpisują swoje imię i nazwisko oraz klasę na karcie Moja

aktywność.

• Nauczyciel omawia sposób oceniania na zajęciach. Wyjaśnia, że podczas zajęć będzie

obserwować i nagradzać uczniów plusami za poprawnie wykonane ćwiczenia, a także za
aktywność, zachowanie, koleżeńskość. Plusy te będzie odnotowywać na kartach Moja
aktywność. Im więcej plusów uczeń zbierze, tym ocena będzie wyższa.

Warto pamiętać, aby na każdej lekcji uczniowie otrzymali po kilka plusów. Co kilka lekcji
proponuję dodatkowo nagradzać uczniów malutkimi obrazkami, np. emotikonami (wielkość np. 5 cm x 5 cm) lub kolorowankami (wystarczy format A5). Na podstawie obserwacji
i dzięki systematycznemu ocenianiu pod koniec semestru nauczyciel z łatwością przygotuje
ocenę opisową z informatyki. Karty Moja aktywność należy wydrukować na kartach z bloku
technicznego. Po każdej lekcji nauczyciel zbiera karty i przechowuje je u siebie.
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Moja aktywność/ semestr .......................
...................................................................................................................................
Imię, nazwisko, klasa
Numer
zajęć

Praca z zeszytem ćwiczeń

Praca z komputerem

Zachowanie
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2. Praca z zeszytem ćwiczeń.
• Chętni uczniowie głośno czytają zasady korzystania z komputera i podpisują się pod nimi.

Z. s. 4

• Uczniowie odpowiadają na pytanie znajdujące się pod ilustracją:

– Do czego będzie wykorzystywany komputer w klasie 2? (np. do pisania, czytania, liczenia, rysowania, zabawy, programowania)

• Uczniowie wpisują w kratki nazwy elementów podstawowego zestawu komputerowego,

Z. s. 4
Z. s. 5, ćw. 1

następnie odczytują hasło: 1) jednostka centralna, 2) mysz, 3) monitor, 4) klawiatura,
hasło: Witaj w klasie 2!)

3. Gimnastyka śródlekcyjna.
4. Praca z komputerem.
• Uczniowie uruchamiają edytor tekstu. Zapisują nazwę miesiąca, w którym rozpoczyna

Z. s. 5, ćw. 2

• W edytorze grafiki uczniowie wykonują samodzielnie pracę Bezpieczna droga do szkoły.

Z. s. 5, ćw. 2

się rok szkolny (wrzesień) i nazwę miesiąca, w którym kończy się rok szkolny (czerwiec).

5. Praca z płytą – zestaw 1.
• A. Komputerowe abc. Uczniowie kliknięciem wskazują poprawną lub fałszywą odpowiedź.

Płyta, ćw. 1A
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• B. Spostrzegawczy uczeń. Uczniowie klikają elementy należące do podstawowego zestawu

Płyta, ćw. 1B

• C. Kolorowe imiona. Uczniowie wybierają z tekstu tylko imiona. Przepisują je jedno

Płyta, ćw. 1C

komputerowego.

pod drugim, najpierw imiona dziewczynek, a następnie – imiona chłopców.
Tak może wyglądać poprawnie wykonane zadanie.
Zosia
Zuzia
Karolina
Wiktoria
Róża
Karol
Konrad
Olaf
Bartek
Tadeusz

6. Zadanie dodatkowe.
• Uczniowie układają zagadki o elementach podstawowego zestawu komputerowego.

7. Podsumowanie zajęć.
Nauczyciel zadaje pytania:
– Do czego służy przycisk Włącz? (do włączania komputera)
– Do czego nie należy używać przycisku Włącz? (do wyłączania komputera)

AUTOR: Anna Kulesza
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LEKCJA 2. MENU START
Zapis w dzienniku  Uruchamiamy programy z menu Start

Przebieg zajęć
1. Wprowadzenie do zajęć.
• Nauczyciel zawiesza na tablicy pięć obrazków (należy zachować podaną kolejność):

1) statek, 2) talerz, 3) agrafkę, 4) rower, 5) termometr. Chętni uczniowie podchodzą
do tablicy i zapisują literę, od której rozpoczyna się nazwa obrazka. Ostatnie dziecko
odczytuje powstałe hasło: START.

• Swobodne wypowiedzi uczniów na temat znaczenia słowa „start”. (rozpoczęcie czegoś,

np. biegu, wyścigu, zawodów, lekcji)

2. Praca z zeszytem ćwiczeń.
• Nauczyciel wskazuje na ilustracji umiejscowienie paska zadań. Wyjaśnia, że na innych

komputerach może on wyglądać trochę inaczej.

• Uczniowie otaczają pętlą pasek zadań.
• Nauczyciel wskazuje położenie przycisku Start, służącego do otwierania menu Start.
• Nauczyciel informuje, że na pasku zadań oprócz menu Start znajdują się ikony progra-

mów oraz zegar.

• Nauczyciel wyjaśnia, że menu Start służy do uruchamiania programów (np. program

Paint), wyłączania komputera, wyszukiwania programów i dokumentów.

• Nauczyciel wyjaśnia, jak znaleźć inne programy: 1) za pomocą przycisku Start otwie-

ramy menu Start; 2) kiedy pojawi się lista z ikonami programów, należy kliknąć ikonę
szukanego programu.

• Nauczyciel prosi o przyjrzenie się ilustracji przedstawiającej widok okna (zrzut ekra-

nowy) programu Paint. Wyjaśnia, że po uruchomieniu programu pojawia się ramka,
zwana oknem.

• Uczniowie opisują przyciski znajdujące się w prawym górnym rogu okna programu

Paint. (Minimalizuj: przypomina znak odejmowania; Maksymalizuj: to kwadrat,
Zamknij: to krzyżyk, iks)

• Chętni uczniowie odczytują nazwy poszczególnych przycisków oraz opis ich działania.
• Uczniowie rysują ramki (każdą innym kolorem) wokół przycisków Zamknij, Maksy-

malizuj, Minimalizuj.

• Nauczyciel informuje, że po użyciu przycisku Minimalizuj, z naszego ekranu zniknie okno

programu, w którym pracowaliśmy. Wyjaśnia, że jego ikonę znajdziemy na pasku zadań.
Aby okno programu pojawiło się ponownie na ekranie monitora, wystarczy kliknąć jego
ikonę na pasku zadań.

• Uczniowie piszą, co należy zrobić, żeby zamknąć program (kliknąć przycisk Zamknij)

Z. s. 7, ćw. 1
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3. Gimnastyka śródlekcyjna.
4. Praca z komputerem.
• Uczniowie uruchamiają komputer. Liczą ikony znajdujące się na pasku zadań ich kom-

Z. s. 7, ćw. 2

• Korzystając z menu Start, uczniowie uruchamiają edytor tekstu. Szukają przycisków:

Z. s. 7, ćw. 3

putera. W okienko wpisują ich liczbę. Nauczyciel prosi kolejno każdego ucznia, aby
podał liczbę ikon na swoim pasku zadań.
Minimalizuj, Maksymalizuj, Zamknij. Minimalizują okno programu. Szukają ikony zminimalizowanego programu na pasku zadań i maksymalizują okno programu. Na koniec
zamykają program.

5. Praca z płytą – zestaw 2.
• Szybki klik. Po usłyszeniu polecenia (minimalizuj, maksymalizuj, zamknij) uczniowie

Płyta, ćw. 2A

• B. Sprawdzian z przyrody. Uczniowie zamykają okna dokumentów z nazwami roślin

Płyta, ćw. 2B

• C. Magiczne wyrazy. Uczniowie maksymalizują okna dokumentów z rymująymi się

Płyta, ćw. 2C

klikają odpowiednią ikonę.

(dąb, porzeczka, forsycja, jabłoń). Okna dokumentów z nazwami zwierząt minimalizują
(kot, hiena, kangur, lemur).
wyrazami (góra-chmura; mrówka-lokówka; stół-wół; chłód-głód; ząb-dąb).

6. Zadanie dodatkowe.
• Uczniowie uruchamiają edytor grafiki, a następnie rysują dowolną ikonę znajdującą się

na pasku zadań komputera, na którym pracują.

7. Podsumowanie zajęć.
Nauczyciel zadaje pytania:
– Jakie programy można uruchomić, korzystając z menu Start? (Paint, Word)
– Co to jest ikona? (obrazek symbolizujący dany program: za jego pomocą można uruchomić ten program)

AUTOR: Anna Kulesza
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LEKCJA 3. NOWY FOLDER
Zapis w dzienniku  Tworzymy nowy folder w komputerze

Przebieg zajęć
1. Wprowadzenie do zajęć.
• Nauczyciel przynosi na zajęcia papierową teczkę na dokumenty oraz album fotograficz-

ny. Zadaje uczniom pytania:

– Jak nazywają się te przedmioty? (teczka na dokumenty, album fotograficzny)
– Co przechowuje się w teczce na dokumenty? (np. rysunki, obrazki, rachunki)
– Do czego służy album fotograficzny? (do umieszczania w nim zdjęć)
2. Praca z zeszytem ćwiczeń.
• Nauczyciel wyjaśnia uczniom, do czego służy folder (przechowywanie prac wykonanych

na komputerze)

• Uczniowie oglądają na ilustracji ikony folderów, następnie wypowiadają się na temat

tego, co może znajdować się w poszczególnych folderach (rysunki, filmy, muzyka, dokumenty)

• Nauczyciel omawia etapy tworzenia folderu.

1. Lewym przyciskiem myszy klikamy menu Start, zaznaczamy Eksplorator plików.
2. Dwukrotnie klikamy Dokumenty. Następnie wybieramy kartę Narzędzia główne.
3. Klikamy przycisk Nowy folder.
4. Nazywamy stworzony folder.
5. Zatwierdzamy przyciskiem Enter.
• Nauczyciel informuje uczniów, że foldery pomagają w utrzymywaniu porządku na kom-

puterze. Pozwalają również szybko odnaleźć potrzebną pracę.

• Uczniowie czytają zdania i łączą je z ikonami odpowiednich folderów

Z. s. 9, ćw. 1

Ala słuchała piosenek. – folder Muzyka
Krystian namalował portret babci. – folder Obrazy
Julka napisała list. – folder Dokumenty
3. Gimnastyka śródlekcyjna.
4. Praca z komputerem.
• Uczniowie w Dokumentach tworzą folder, nadają mu nazwę, w której podają – swoje

Z. s. 9, ćw. 2

imię oraz klasę, do której chodzą.

• Chętny uczeń odczytuje informację dotyczącą innego znaczenia słowa folder (druk re-

klamowy, informacyjny)

• Uczniowie w swoich folderach tworzą trzy inne foldery i nadają im dowolne nazwy.

Z. s. 9, ćw. 3
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5. Praca z płytą – zestaw 3.
• A. Deszcz plików. Uczniowie mają za zadanie umieścić pliki w odpowiednich folderach.
Aby wykonać zadanie, należy trzymać wciśniętej lewy przycisk myszy i najechać folderem na odpowiedni plik.

pliki tekstowe

pliki graficzne

pliki muzyczne

folder Dokumenty

folder Obrazy

folder Muzyka

Płyta, ćw. 3A

• B. Plikowy kogel-mogel. Uczniowie porządkują pliki, przeciągają je do odpowiednich

Płyta, ćw. 3B

• C. Co nas interesuje? Uczniowie otwierają folder Dokumenty. Tworzą w nim 3 foldery,

Płyta, ćw. 3C

folderów. Aby przeciągnąć plik, należy trzymać wciśnięty lewy przycisk myszy.

które nazywają imionami koleżanek lub kolegów. Następnie w każdym folderze tworzą
nowe foldery i nadają im nazwy: Zainteresowania, Ulubiona książka, Ulubiona gra.
Po skończonej pracy zamykają okno Dokumenty.

6. Zadanie dodatkowe.
• Uczniowie liczą foldery w folderach Dokumenty i Obrazy.

7. Podsumowanie zajęć.
Nauczyciel zadaje pytania:
– Co to jest folder? (miejsce przechowywania dokumentów na komputerze)
– W jakim celu tworzy się foldery? (aby utrzymać porządek wśród prac zgromadzonych
w komputerze i móc je szybko odnaleźć).
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