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Szkoła podstawowa 1–3

WSTĘP
W obecnym świecie trudno funkcjonować bez komputera. Spotykamy go na każdym kroku: w domu,
szkole, sklepie. Na co dzień posługujemy się wieloma urządzeniami, w których wykorzystuje się komputery. Obecnie dzieci bardzo szybko i chętnie zaczynają korzystać z urządzeń cyfrowych i internetu.
Często rodzice nie zdają sobie sprawy z zagrożeń, jakie niesie samodzielne korzystanie z komputera,
laptopa czy smartfona, dlatego ważna jest rola nauczyciela w procesie wdrażania bezpiecznego korzystania z komputera.
Poradnik został przygotowany dla nauczycieli prowadzących lekcje informatyki na I etapie edukacyjnym. Jest integralną częścią publikacji Kalejdoskop ucznia. Informatyka. Klasa 1 przygotowanej
z myślą o dzieciach 7-letnich, dla których w kolejnych latach nauki komputer będzie ważnym narzędziem pracy.
Publikacja Kalejdoskop ucznia. Informatyka. Klasa 1 została zaplanowana tak, by obejmować zarówno część teoretyczną (wprowadzenie i omówienie nowych zagadnień – w klasie 1 edytor grafiki na
przykładzie programu Paint i edytor tekstu na przykładzie programu Word), jak i praktyczną. Część
ćwiczeń uczeń wykonuje w podręczniku (są to ćwiczenia nawiązujące do funkcji wprowadzanego narzędzia programu), a część na komputerze po uruchomieniu programu Paint lub Word (te ćwiczenia
łączą działanie na papierze i obsługę narzędzia komputerowego). Takie rozwiązanie umożliwia dziecku pracę w docelowym środowisku komputerowym (Paint i Word). Uczniowie małymi krokami wejdą
w świat programowania, korzystając z ćwiczeń przygotowanych na płycie.
Poradnik nauczyciela zawiera program nauczania, rozkład materiału, plan wynikowy oraz scenariusze lekcji, w których są również podpowiedzi dotyczące pracy z płytą CD. Na końcu poradnika
zamieszczono propozycje ćwiczeń rozluźniających, polecane do wykonywania w ramach gimnastyki
śródlekcyjnej.
Poradnik nauczyciela to propozycja, która może być dla nauczyciela inspiracją w prowadzeniu
ciekawych lekcji informatyki z najmłodszą grupą uczniów. Ważne, aby każdy nauczyciel dostosował
przedstawione scenariusze do swoich potrzeb.
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SCENARIUSZE LEKCJI
LEKCJA 1. PRACOWNIA KOMPUTEROWA
Zapis w dzienniku  Zasady bezpiecznej pracy w pracowni komputerowej

Przebieg zajęć
1. Wprowadzenie do zajęć.
Jeżeli zajęcia będzie prowadził nauczyciel, który nie zna uczniów, warto przygotować wizytówki dla dzieci i nauczyciela. Ułatwią one pracę, pomogą w szybkim zapamiętaniu imion
i nazwisk uczniów, wyeliminują nieporozumienia, jakie mogą powstać w trakcie lekcji.
Ważne jest, aby na początku zajęć nauczyciel przedstawił się pierwszy, pokazał swoją
wizytówkę i postawił ją na biurku.

Wizytówki
z imionami
i nazwiskami
uczniów

• Nauczyciel przydziela uczniom miejsca pracy.

WARTO, by nauczyciel przydzielił stanowiska pracy losowo. W tym celu potrzebne będą
po dwa jednakowe obrazki dla każdego ucznia. Jeden obrazek nauczyciel kładzie na
biurku komputerowym, a drugi identyczny wkłada do pojemnika. Każde dziecko losuje
jedną kartkę z obrazkiem, a następnie szuka takiej samej na stanowiskach komputerowych. Miejsce odnalezienia pary do swojego obrazka wyznacza stanowisko pracy.

• Nauczyciel demonstruje prawidłową postawę podczas pracy na komputerze.
• Uczniowie zajmują swoje stanowiska i przyjmują prawidłową postawę.
• Nauczyciel rozdaje uczniom wizytówki, które uczniowie stawiają na biurku w widocz-

nym miejscu.

• Nauczyciel rozdaje karty Moja aktywność, omawia sposób oceniania na zajęciach.

WARTO, by karty zostały wcześniej uzupełnione danymi dziecka. Nauczyciel wyjaśnia,
że podczas zajęć będzie obserwować uczniów i nagradzać ich plusami za poprawnie
wykonane ćwiczenia, aktywność, zachowanie, koleżeńskość. Plusy te będzie odnotowywać w kartach aktywności. Im więcej uczeń ich zbierze, tym ocena będzie wyższa.
Na każdej lekcji uczniowie powinni otrzymać po kilka plusów. Co kilka lekcji warto
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 aktywności 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

AUTOR: Anna Kulesza
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Po zakończeniu semestru nauczyciel oddaje uczniom kartę Moja aktywność. Powinno się
znaleźć na niej podziękowanie za pracę. Wskazane byłoby pochwalenie dziecka za osiągnięcia, zachęcenie go do dalszego zdobywania wiedzy i umiejętności.
WARTO na odwrocie karty wydrukować: puchar, dyplom lub medal.
• Zabawa. Chętny uczeń wychodzi na środek klasy, zamyka oczy. Nauczyciel wyznacza

dziecko, które nieprawidłowo siedzi przy stanowisku komputerowym. Pozostali uczniowie siedzą prawidłowo. Zadaniem ucznia stojącego na środku klasy jest wskazanie osoby, która siedzi niewłaściwie. Jeśli dobrze wskaże, może wyznaczyć następną osobę,
która wyjdzie na środek klasy i będzie rozpoznawała, która osoba przyjęła złą pozycję
siedzącą przy komputerze. Każde dobre wskazanie nagradzane jest oklaskami.
WARTO podczas tej zabawy wpisać uczniom pierwsze plusy.

2. Praca z zeszytem ćwiczeń.
• Nauczyciel rozmawia z uczniami na temat dbania o zeszyt ćwiczeń (Z.) i przybory szkolne.
• Uczniowie oglądają ilustrację.

Z. s. 4

• Uczniowie odpowiadają na pytanie znajdujące się pod ilustracją:

– Czym pracownia komputerowa różni się od innych sal w szkole?
(znajdują się tu: komputery, drukarka, skaner, tablica interaktywna, rzutnik multimedialny, inaczej są ustawione biurka niż w innych salach lekcyjnych)

• Nauczyciel odczytuje zasady dotyczące zachowania w pracowni komputerowej.
• Swobodne wypowiedzi uczniów na temat zachowania w pracowni komputerowej i skut-

ków nie przestrzegania ich.

• Uczniowie oglądają zdjęcie przedstawiające prawidłową postawę podczas pracy

na komputerze. Nauczyciel prosi o zwrócenie uwagi na przerywane linie zamieszczone
na zdjęciu. Wyjaśnia, że proste utrzymywanie sylwetki pozwoli uniknąć chorób (wada
wzroku, skrzywienie kręgosłupa).

3. Gimnastyka śródlekcyjna.
4. Praca z zeszytem ćwiczeń.
• Uczniowie oglądają zdjęcia. Wyjaśniają, dlaczego przy jednych obrazkach są uśmiech-

Z. s. 5, ćw. 1

• Uczniowie oglądają film „Jak zdrowo korzystać z urządzeń cyfrowych”. Film znajduje się

Z. s. 5, ćw. 2

nięte buzie, a przy innych smutne (właściwe i niewłaściwe zachowanie podczas pracy na
komputerze).
na stronie www.cyfrowobezpieczni.pl lub na YouTube.

• Uczniowie odpowiadają na pytania:

– Jak miała na imię bohaterka filmu? (Agatka)
– Z kim mieszkała Agatka? (mama, tata, brat Antoś, pies, kot)
– Na czym Agatka oglądała piosenki z bajek? (tablet)
– Czy Agatka może korzystać z tabletu przy wyłączonym świetle? (nie)
– Jak Agatka powinna ustawiać głośność w słuchawkach? (nigdy na max.)
– Ile minut jednorazowo może spędzać Agatka przed ekranem? (30 min)

AUTOR: Anna Kulesza
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5. Praca z płytą – zestaw 1.
• A. Sokole oko. Uczniowie wskazują 5 różnic między dwoma obrazkami. Zaznaczają je,

Płyta, ćw. 1A

• B. Mój plan dnia. Uczniowie przeciągają obrazki na ponumerowane pola tak, aby usta-

Płyta, ćw. 1B

klikając myszą na każdym różniącym się elemencie na obrazku z prawej strony.
Różnice: kokardka przy gumce do włosów, przybornik na biurku, klapka z tyłu komputera, inny kolor tenisówek, na podnóżku są dwie kropki. Znalezione elementy pojawiają
się na obrazku zamieszczonym z lewej strony.

lić kolejność wykonywanych czynności:
Poprawnie wykonane zadanie:

lub

AUTOR: Anna Kulesza
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• C. Dobrze czy źle? Uczniowie wskazują właściwe i niewłaściwe zachowania w pracowni

Płyta, ćw. 1C

komputerowej, przeciągając pod obrazki uśmiechniętą lub smutną buzię.
Poprawnie wykonane zadanie:

6. Podsumowanie zajęć.
Nauczyciel zadaje pytania:
– Jak należy korzystać z komputera, aby nie narażać własnego zdrowia?
(siedzimy we właściwej odległości od monitora, nie pochylamy się zbyt nisko nad klawiaturą, siedzimy na krześle o odpowiedniej wysokości lub korzystamy z podnóżka, w przerwach między pracą wykonujemy ćwiczenia rozluźniające i odprężające)
– Jakie są ograniczenia dotyczące korzystania z komputera?
(jednorazowo korzystamy z komputera nie dłużej niż 30 minut, z internetu
korzystamy tylko w obecności osoby dorosłej, gry na komputerze nie mogą zastąpić
zabaw na świeżym powietrzu)
– Jak nazywa się sala, w której odbywają się zajęcia z informatyki? (pracownia komputerowa)

AUTOR: Anna Kulesza

6

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Informatyka | Klasa 1



Szkoła podstawowa 1–3

LEKCJA 2. PODSTAWOWY ZESTAW KOMPUTEROWY
Zapis w dzienniku  Poznajemy i nazywamy elementy podstawowego zestawu komputerowego.

Przebieg zajęć
1. Wprowadzenie do zajęć.
• Uczniowie przypominają zasady zachowania w pracowni komputerowej.
• Nauczyciel zadaje pytania:

– Czy w pracowni komputerowej znajdują się urządzenia, które znacie i potraficie nazwać?
(monitor, drukarka)
– Kiedy korzystacie z tych urządzeń? (monitor – oglądamy bajki, drukarka – drukujemy
kolorowanki i zdjęcia z wakacji)

2. Praca z zeszytem ćwiczeń.
• Uczniowie oglądają na zdjęciu elementy podstawowego zestawu komputerowego.
• Nauczyciel pokazuje na zdjęciu poszczególne elementy podstawowego zestawu kom-

puterowego, podaje ich nazwy oraz wyjaśnia, do czego one służą.

• Nauczyciel prosi o podanie przykładów innych komputerów. (laptop, tablet, notebook,

palmtop)

• Uczniowie opisują, czym się różnią laptop i tablet od podstawowego zestawu kompute-

rowego. (są przenośne, zasilane bateriami, lekkie, można pracować bez użycia myszy,
mają ekran dotykowy)

• Nauczyciel wyjaśnia, że laptop w swojej obudowie mieści: ekran, klawiaturę, jednostkę

centralną i mysz, czyli touchpad.

• Uczniowie swobodnie wypowiadają się na temat możliwości zastosowania kompute-

rów. (aparat fotograficzny, kamera, bankomat, telefon, kasa w sklepie, nawigacja w samochodzie, konsola do gier)

• Nauczyciel omawia sposób uruchamiania podstawowego zestawu komputerowego.
• Nauczyciel wyjaśnia, jak otworzyć napęd CD-ROM i umieścić w nim płytę.
• Nauczyciel wyjaśnia, do czego służą pendrive i płyta CD-ROM.
• Nauczyciel zwraca uwagę, że włączanie komputera musi odbywać się w obecności osoby

dorosłej.

• Uczniowie kolorują na czerwono lewy przycisk myszy, a na niebiesko – prawy.

Z. s. 7, ćw. 1

3. Gimnastyka śródlekcyjna.
4. Praca z komputerem.
• Nauczyciel demonstruje:

– włączanie komputera, a następnie monitora,
– prawidłowe wkładanie płyty CD do jednostki centralnej oraz laptopa.

AUTOR: Anna Kulesza
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• Uczniowie pod kontrolą nauczyciela włączają komputery i monitory.
• Nauczyciel demonstruje prawidłowe ułożenie dłoni na myszy komputerowej.
• Nauczyciel prosi uczniów o ułożenie dłoni na myszach komputerowych i wykonanie

kilku ruchów.
WARTO, by nauczyciel podszedł do każdego ucznia i sprawdził ułożenie dłoni na myszy.
Szczególną uwagę należy zwrócić na uczniów leworęcznych. Za prawidłowe ułożenie
można nagrodzić uczniów plusami.

5. Praca z płytą – zestaw 2.
• A. Twój wybór. Uczniowie przeciągają do ramki te urządzenia, z których składa się

Płyta, ćw. 2A

podstawowy zestaw komputerowy (klawiaturę, mysz, monitor, jednostkę centralną).
Poprawnie wykonane zadanie:

• B. Magiczny zestaw. Uczniowie układają z puzzli obrazek przedstawiający podstawowy

Płyta, ćw. 2B

zestaw komputerowy. Przeciągają elementy do ramki.
Poprawnie wykonane zadanie:

AUTOR: Anna Kulesza
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• C. Moja płyta. Uczniowie układają obrazki tak, aby przedstawić kolejne czynności,

Płyta, ćw. 2C

które należy wykonać w celu uruchomienia płyty. W tym celu przeciągają obrazki na
ponumerowane pola. Właściwa kolejność: 1) włączanie komputera, 2) włączanie monitora, 3) otwieranie panelu z płytą, 4) wkładanie płyty, 5) zamykanie panelu z płytą.
Poprawnie wykonane zadanie:

6. Zadania dodatkowe.
• Nauczyciel prosi, aby uczniowie kursorem myszy:

– wskazali lewy górny róg monitora,
– wskazali prawy górny róg monitora,
– zatoczyli koło wokół dowolnego obrazka (ikony) znajdującego się na pulpicie.

7. Podsumowanie zajęć.
WARTO, użyć projektora multimedialnego lub tablicy interaktywnej.
Nauczyciel włącza projektor multimedialny. Prezentuje na ekranie dowolny obraz. Prosi
uczniów o dokładne przyjrzenie się temu obrazowi. Podaje nazwę dowolnego przedmiotu
znajdującego się na obrazie. Chętny uczeń podchodzi do komputera nauczyciela i wskazuje ten przedmiot kursorem myszy.

AUTOR: Anna Kulesza
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LEKCJA 3. PULPIT
Zapis w dzienniku  Pulpit komputera

Przebieg zajęć
1. Wprowadzenie do zajęć.
• Nauczyciel pokazuje uczniom obraz przedstawiający: pochyły blat w biurku, pulpit

do nut, pulpit do sterowania innym urządzeniem. Prosi uczniów o wyjaśnienie, do czego służą te przedmioty, a następnie o nazwanie każdego z nich.

• Nauczyciel wyjaśnia, że te urządzenia mają wspólną nazwę: pulpit.

2. Praca z zeszytem ćwiczeń.
• Nauczyciel wskazuje obraz przedstawiający pulpit komputera. Wyjaśnia, że po włączeniu

Z. s. 8

komputera na ekranie monitora widzimy pulpit. Prosi o przyjrzenie się małym obrazkom
zamieszczonym na pulpicie. Informuje, że są to ikony, które służą do uruchamiania programów. Wyjaśnia, że strzałka, która jest widoczna na pulpicie, to kursor myszy, czyli wskaźnik,
który będzie się przemieszczał podczas przesuwania myszy komputerowej po ekranie.

• Uczniowie opisują widoczne ikony (Paint, Word, Kosz).
• Nauczyciel wyjaśnia, jak uruchomić program komputerowy (wybieramy ikonę danego

programu, klikamy ją dwukrotnie lewym przyciskiem myszy).

• Nauczyciel wyjaśnia, jak uruchomić program, jeśli jego ikony nie ma na pulpicie, np.

kolejne kroki uruchomienia programu Paint: Menu Start → Akcesoria → Paint.

• Nauczyciel wyjaśnia, jak wyłączyć komputer: kliknij kolejno: Menu Start → Zasilanie

→ Zamknij.

• Uczniowie przeprowadzają wiewiórkę przez labirynt, aby dowiedzieć się, jaki smakołyk

Z. s. 9, ćw. 1

wybrała. (poprawne rozwiązanie: orzechy)

3. Gimnastyka śródlekcyjna.
4. Praca z komputerem.
• Nauczyciel demonstruje uruchamianie programów. Pokazuje przyciski i opisuje ich

działanie:

Minimalizuj – ukrywa
okno programu.

Maksymalizuj – otwiera
okno programu
na całym ekranie.

Zamknij – zamyka
program.

AUTOR: Anna Kulesza
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• Uczniowie ćwiczą uruchamianie programów, których ikony znajdują się na pulpicie

Z. s. 9, ćw. 2

• Uczniowie opisują ikony znajdujące się na pulpitach. Samodzielnie je liczą.

Z. s. 9, ćw. 3

komputera, a następnie ich zamykanie.

5. Praca z płytą – zestaw 3.
• A. Splątane ścieżki. Uczniowie przeprowadzają zwierzęta przez labirynt tak, by do-

Płyta, ćw. 3A

prowadzić je do celu. W trakcie wykonywania ćwiczenia należy trzymać wciśnięty lewy
przycisk myszy. Ćwiczenie składa się z trzech etapów.
Poprawnie wykonane zadania:
Etap 1: Mysz dociera do sera.

Etap 2: Kaczka dociera do swoich kacząt.

Etap 3: Miś dociera do słoika z miodem.

AUTOR: Anna Kulesza
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• B. Zabawne zdjęcie. Uczniowie, klikając lewym przyciskiem myszy, wskazują wszystkie

Płyta, ćw. 3B

• C. Szybki struś. Uczniowie doskonalą umiejętność posługiwania się myszą: pojawiające

Płyta, ćw. 3C

elementy niepasujące do obrazka: papugę, pizzę, rower, zestaw komputerowy, kwiatek
na podłodze. Po kliknięciu niepasujący element znika.

się cyfry klikają jeden raz prawym przyciskiem myszy, a litery klikają dwukrotnie lewym
przyciskiem myszy.

6. Zadanie dodatkowe.
• Uczniowie kursorem myszy rysują na pulpicie kółka, kwadraty i prostokąty wokół znaj-

dujących się ikon.

7. Podsumowanie zajęć.
• Nauczyciel zadaje uczniom pytania:

– Co to jest ikona? (np. obrazek symbolizujący dany program; za jego pomocą można
uruchomić ten program)
– Kiedy używamy przycisku Zamknij? (gdy chcemy zakończyć pracę w programie i go
zamknąć)

AUTOR: Anna Kulesza
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LEKCJA 4. EDYTOR GRAFIKI. PROSTOKĄT
Zapis w dzienniku  Poznajemy narzędzie edytora grafiki Prostokąt

Przebieg zajęć
WAŻNE, aby na pulpitach monitorów, przy których pracują dzieci, umieścić ikony programów, z których będą one korzystać w czasie zajęć.
1. Wprowadzenie do zajęć.
Nauczyciel przynosi na zajęcia ołówki, kredki, flamastry, blok. Prosi uczniów o udzielenie
odpowiedzi na pytania:
– Co to za przedmioty?
– Do czego służą?
– Którym przyborem do malowania lub rysowania posługujecie się najchętniej? Dlaczego?
2. Praca z zeszytem ćwiczeń.
• Nauczyciel wyjaśnia, co to jest edytor grafiki.
• Uczniowie oglądają na ilustracji ikony różnych programów graficznych. (Paint, Tux

Z. s. 10

Paint, Sumo Paint)

• Nauczyciel wyjaśnia, że są to ikony graficznych programów komputerowych, czyli edy-

torów grafiki.

• Nauczyciel informuje, że w edytorze grafiki można wstawiać prostokąty.
• Nauczyciel prosi uczniów o obejrzenie obrazka (zrzutu okna programu Paint).
• Wyjaśnia, że jest to okno programu Paint. Następnie wskazuje przycisk Prostokąt

na karcie Narzędzia główne. Informuje, że znajduje się on w grupie Kształty.

• Nauczyciel prosi o odszukanie na obrazku prostokąta w grupie Kształty.
• Nauczyciel wymienia czynności, które należy wykonać, aby wstawić prostokąt. Wyja-

śnia, że należy kliknąć Prostokąt znajdujący się na karcie Narzędzia główne w grupie
Kształty. Następnie ustawić kursor w miejscu, w którym chcemy narysować prostokąt.
Trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, przeciągnąć kursor.

• Nauczyciel informuje, że można zmieniać kolory prostokątów. Aby to zrobić, należy klik-

nąć Kolor 1, który znajduje się w grupie Kolory, a następnie wybrać kolor z palety barw.

• Uczniowie otaczają pętlą na obrazku przycisk Kolor 1 oraz paletę barw.
• Nauczyciel prosi uczniów o odszukanie na obrazku malutkiego czarnego krzyżyka. Wy-

jaśnia, że w trakcie pracy na ekranie monitora będzie widoczny wskaźnik, czyli czarny
krzyżyk, taki jaki jest na czerwonym prostokącie.

• Uczniowie otaczają czerwoną kredką wszystkie prostokąty na rysunku.

Z. s. 11, ćw. 1

3. Gimnastyka śródlekcyjna.

AUTOR: Anna Kulesza

13

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Informatyka | Klasa 1



Szkoła podstawowa 1–3

4. Praca z komputerem.
• Uczniowie uruchamiają na swoich komputerach program Paint.
• Nauczyciel wskazuje położenie narzędzia Prostokąt i demonstruje, jak się nim posługiwać.
• Nauczyciel rysuje na ekranie z projektora prostokąty w różnych kolorach. Następnie

prosi chętnego ucznia, aby podszedł do jego komputera i narysował podobną figurę.
Zabawę można powtórzyć kilkakrotnie.

• Uczniowie rysują podium, korzystając z narzędzia Prostokąt. Nauczyciel przypomina

Z. s. 11, ćw. 2

• Uczniowie rysują 4 prostokąty w edytorze grafiki. Ważne jest zachowanie kolejności

Z. s. 11, ćw. 3

o zmianie kolorów poszczególnych elementów podium.
od najmniejszego do największego.

5. Praca z płytą – zestaw 4.
• A. Tajne słowo. Uczniowie przeciągają litery i ustawiają je we właściwym polu, aby od-

Płyta, ćw. 4A

• B. Budowa mostów. Uczniowie budują mosty z prostokątów tak, aby niedźwiedzie mo-

Płyta, ćw. 4B

szyfrować nazwę programu, który służy do tworzenia grafiki (Paint).

gły przejść na drugą stronę rzeki.

AUTOR: Anna Kulesza
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Szkoła podstawowa 1–3

• C. Magiczne prostokąty. Uczniowie przeciągają czerwone prostokąty pod samogłoski,

Płyta, ćw. 4C

a niebieskie – pod spółgłoski.
Poprawne wykonanie:
Etap 1:

Etap 2:

6. Zadanie dodatkowe.
• Nauczyciel prosi uczniów, aby stworzyli obraz złożony z samych prostokątów. Pokazuje

swoją pracę (za pomocą projektora lub tablicy multimedialnej).

7. Podsumowanie zajęć.
Nauczyciel zadaje pytania:
– Jak nazywa się program służący do rysowania? (edytor grafiki)
– Jakie kształty rysowaliśmy na dzisiejszych zajęciach? (prostokąty)
– Podajcie nazwy przedmiotów znajdujących się w waszych domach, które mają prostokątny
kształt. (telewizor, telefon, drzwi, mikrofalówka, książka, zeszyt)

AUTOR: Anna Kulesza
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Szkoła podstawowa 1–3

LEKCJA 5. EDYTOR GRAFIKI. WYPEŁNIJ KOLOREM
Zapis w dzienniku  Poznajemy narzędzie edytora grafiki Wypełnij kolorem

Przebieg zajęć
1. Wprowadzenie do zajęć.
• Nauczyciel przynosi na zajęcia kredki oraz wydrukowane w formacie A4 rysunki do kolorowania, które przyczepia na tablicy. Zadaje pytania:
– Co trzeba zrobić, aby te rysunki wyglądały ładnie? (pokolorować)
– Kiedy sięgacie po kolorowanki? (np. kiedy mamy wolny czas)
– Co jest potrzebne do uzupełniania kolorowanek? (kredki, farby)
– Kiedy kolorowanka będzie wyglądała ładnie i estetycznie? (kiedy zostanie starannie
pokolorowana)
• Nauczyciel prosi o podejście do tablicy tylu chętnych uczniów, ile przygotował kolorowanek. Uczniowie podchodzą i je kolorują.
WARTO, aby jedną kolorowankę kolorowało kilku uczniów.
2. Praca z zeszytem ćwiczeń.
• Nauczyciel informuje, że w programie Paint można kolorować kształty i figury. Służy
do tego narzędzie Wypełnij kolorem.
• Nauczyciel rozdaje każdemu uczniowi przygotowane wcześniej (wydrukowane) ikony
narzędzia Wypełnij kolorem. Uczniowie opisują narzędzie.
• Uczniowie wyszukują w zeszycie ćwiczeń ikony narzędzia Wypełnij kolorem (w oknie
programu Paint i w tekście). Otaczają je pętlą.
• Nauczyciel wyjaśnia, jak posługiwać się nowym narzędziem. Informuje, że podczas pracy w oknie programu będzie widoczny wskaźnik – słoiczek z wylewającą się farbą.
• Nauczyciel informuje, że narzędzie Wypełnij kolorem służy również do zmiany koloru tła.
• Nauczyciel zadaje pytania:
– Jakim kolorem został wypełniony dłuższy prostokąt? (fioletowym)
– Jakim kolorem został wypełniony mniejszy prostokąt? (pomarańczowym)
• Najdłuższy prostokąt uczniowie kolorują na zielono, a najkrótszy – na czerwono.

Z. s. 12

Z. s. 13, ćw. 1

3. Gimnastyka śródlekcyjna.
4. Praca z komputerem.
• Uruchomienie programu Paint.
• Nauczyciel wskazuje położenie narzędzia Wypełnij kolorem w programie Paint.
• Nauczyciel demonstruje, jak się posługiwać nowym narzędziem.
• Nauczyciel pokazuje, jak zmienić tło komputerowego obrazka.
• Uczniowie rysują prostokąty, a następnie wypełniają je kolorem.
• Uczniowie rysują w edytorze grafiki drapacz chmur, a następnie liczą, z ilu prostokątów
się składa.

Z. s. 13, ćw. 2
Z. s. 13, ćw. 3

AUTOR: Anna Kulesza
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Szkoła podstawowa 1–3

5. Praca z płytą – zestaw 5.
• A. Obrazy mistrza. Uczniowie przeciągają obrazki na ponumerowane pola w kolejności, według której artysta tworzył swoje obrazy. Zadanie składa się z dwóch etapów.

Płyta, ćw. 5A

Właściwa kolejność obrazków:
Etap 1:

Etap 2:

• B. Kolorowe patyczki. Uczniowie ustawiają patyczki w kolejności od najkrótszego

Płyta, ćw. 5B

(żółtego) do najdłuższego (zielonego). W tym celu powinni złapać myszą patyczek
i przeciągnąć go w odpowiednie miejsce na deseczce. Układanie patyczków należy zacząć od lewej strony. Poprawnie wykonane zadanie:

AUTOR: Anna Kulesza
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Szkoła podstawowa 1–3

• C. Kolorowa matematyka. Uczniowie wykonują działania, a następnie wypełniają obra-

Płyta, ćw. 5C

zek kolorami zgodnie z legendą. Korzystają z narzędzia Wypełnij kolorem. Obliczenia
mogą wykonać na patyczkach lub liczydle.
Poprawne wykonanie:
Etap 1:

Etap 2:

6. Zadanie dodatkowe.
WARTO użyć projektora multimedialnego.
• Nauczyciel wyświetla na ekranie z projektora kolorowankę. Prosi chętnego ucznia o po-

dejście do jego komputera i wypełnienie kolorem jednego elementu rysunku. Czynność
powtarzają kolejni uczniowie tak długo, aż cała kolorowanka zostanie wypełniona kolorem.

7. Podsumowanie zajęć.
• Nauczyciel zadaje pytania:

– Jak zmienić tło komputerowego rysunku? (kliknąć wybrane okno w palecie barw,
a wówczas farba wyleje się na wybrane tło)
– Jak nazywa się narzędzie poznane na dzisiejszej lekcji? (Wypełnij kolorem)

AUTOR: Anna Kulesza
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LEKCJA 6. EDYTOR GRAFIKI. TRÓJKĄT
Zapis w dzienniku  Poznajemy narzędzie edytora grafiki Trójkąt

Przebieg zajęć
1. Wprowadzenie do zajęć.
• Nauczyciel przynosi na zajęcia obrazki zbudowane z trójkątów. Na tablicy przyczepia

wzory rysunków oraz rozsypane trójkąty. Chętni uczniowie podchodzą do tablicy i układają obrazki. Nauczyciel wyjaśnia, co to jest tangram (rodzaj chińskiej łamigłówki).

• Nauczyciel zadaje pytania:

– Z jakich elementów zbudowane są obrazki? (z trójkątów)
– Czym różnią się trójkąty? (kolorem, wielkością)

2. Praca z zeszytem ćwiczeń.
• Nauczyciel informuje, że w programie Paint można wstawiać trójkąty.
• Nauczyciel prosi uczniów o obejrzenie obrazka (zrzutu okna programu Paint).

Z. s. 14

Nauczyciel prosi o odszukanie trójkąta w grupie Kształty.
• Nauczyciel wymienia czynności, które należy wykonać, aby wstawić trójkąt. Przypomina

o konieczności trzymania wciśniętego lewego przycisku myszy podczas pracy.

• Nauczyciel informuje, że można zmieniać kolory trójkątów (klikamy Kolor 1, a następ-

nie wybieramy kolor z palety barw).

• Nauczyciel wyjaśnia, że w trakcie pracy narzędziem Trójkąt na ekranie monitora będzie

widoczny jego wskaźnik, czyli czarny krzyżyk.

• Nauczyciel prosi o wyjaśnienie, czym różnią się trójkąty przedstawione w oknie progra-

mu Paint? (wielkość, kolor, szerokość linii)

• Nauczyciel informuje, że przycisk Rozmiar służy do wyboru szerokości linii wstawia-

nych trójkątów.

• Nauczyciel zadaje pytanie:

Z. s. 15, ćw. 1

– Jaka pora dnia została pokazana na obrazku? (noc)
– Jakie przedmioty zostały pokazane na ilustracji? (półka, książki, lampka)
Uczniowie kolorują obrazek według własnego pomysłu.

3. Gimnastyka śródlekcyjna.

AUTOR: Anna Kulesza
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Szkoła podstawowa 1–3

4. Praca z komputerem.
• Uczniowie uruchamiają na swoich komputerach program Paint.
• Nauczyciel wskazuje położenie narzędzia Trójkąt i demonstruje, jak się nim posługiwać.

Zwraca uwagę na położenie przycisku Rozmiar oraz na sposób korzystania z niego.

• Uczniowie uważnie oglądają ilustrację. Wymieniają figury, które zostały użyte do jej

Z. s. 15, ćw. 2

• Uczniowie w edytorze grafiki projektują podłogę do łazienki złożoną z trójkątów i pro-

Z. s. 15, ćw. 3

wykonania. Wykonują podobną pracę. Muszą dorysować komin, drzewo, płot i okno,
wykorzystując poznane kształty (trójkąt, prostokąt).
stokątów.
WARTO, aby uczniowie zaprezentowali swoje prace. W tym celu należy je wydrukować.

5. Praca z płytą – zestaw 6.
• A. Krasnoludki. Uczniowie dorysowują krasnoludkom czapeczki – wykorzystują kształt

Płyta, ćw. 6A

• B. Łańcuszki geometryczne. Uczniowie kończą szlaczki. Wykorzystują figury znajdują-

Płyta, ćw. 6B

Trójkąt. Potem wypełniają czapeczki różnymi kolorami.

ce się w grupie Kształty, a następnie wypełniają je kolorami.

AUTOR: Anna Kulesza
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• C. Artysta. Uczniowie przeciągają obrazki na numerowane pola, aby ustawić je w takiej

Płyta, ćw. 6C

kolejności, w jakiej artysta tworzył obrazy.
Rozwiązanie:
Etap 1:

Etap 2:

6. Zadanie dodatkowe.
Zaprojektuj żywopłot z poznanych figur, np.:

7. Podsumowanie zajęć.
Nauczyciel zadaje pytania:
– Jak nazywa się grupa, w której znajdują się narzędzia Prostokąt i Trójkąt? (Kształty)
– W jaki sposób zmienimy szerokość rysowanych linii? (przyciskiem Rozmiar)

AUTOR: Anna Kulesza
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LEKCJA 7. EDYTOR GRAFIKI. OWAL
Zapis w dzienniku  Poznajemy narzędzie edytora grafiki Owal

Przebieg zajęć
1. Wprowadzenie do zajęć.
Nauczyciel pokazuje uczniom ilustracje: arbuz, pomidor, jajko, piłka. Zadaje pytania:
– Który przedmiot nie pasuje do pozostałych? (jajko, bo jest owalne)
– Jaką wspólną cechę mają pozostałe przedmioty? (są okrągłe)
– Wymieńcie inne przedmioty, które są okrągłe. (talerze, hula-hop, obrączka)
– Wymieńcie przedmioty, które mają owalny kształt. (żołędzie, kiwi, gruszka)
2. Praca z zeszytem ćwiczeń.
• Nauczyciel informuje, że w programie Paint można rysować owale i koła. Służy do tego

narzędzie Owal.

• Nauczyciel wskazuje owal narysowany w oknie programu Paint. Zadaje pytania.

Z. s. 16

– Jakiego koloru jest przedstawiony owal? (fioletowy)
– Jak narysować owal w innym kolorze? (kliknąć Kolor 1, a następnie wybrać kolor
z palety barw)

• Nauczyciel wyjaśnia, że owal wstawiamy tak samo jak prostokąt. Przypomina kolejne

czynności.

• Nauczyciel prosi o wskazanie na obrazku (zrzut okna programu Paint) linii różnej gru-

bości. Zadaje pytania:
– Policzcie narysowane linie. (4)
– Przypomnijcie, kiedy korzystamy z przycisku Rozmiar? (zmiana szerokości linii wstawianych figur)

• Nauczyciel przypomina, że owale można wypełniać kolorem.
• Uczniowie wymieniają czynności, które należy wykonać, aby owal został wypełniony kolorem.
• Nauczyciel prosi o znalezienie na obrazku na dole strony niebieskiej strzałki i otoczenie

jej pętlą. Wyjaśnia, że służy ona do wycofania się z ostatniej czynności.

• Nauczyciel prosi o dokładne przyjrzenie się ilustracji przedstawiającej dwa pawie oczka.

Zadaje pytania:
– Z ilu owali składają się pawie oczka? (5)
– Czy pawie oczka są identyczne? (nie)
– Jak myślicie, dlaczego w drugim pawim oczku brakuje żółtego koloru? (ktoś się pomylił
i wstawił tam inny kolor, więc trzeba było cofnąć ten krok: oczko nie zostało jeszcze
pokolorowane)
– Co zrobić, aby pawie oczka były identyczne? (biały owal wypełnić żółtym kolorem)

• Nauczyciel prosi uczniów o pokolorowanie białego miejsca (owal) żółtą kredką.
• Uczniowie dorysowują brakujące korale. Stosują odpowiednią kolejność kolorów (czer-

Z. s. 17, ćw. 1

wony, różowy, zielony, pomarańczowy)

AUTOR: Anna Kulesza
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3. Gimnastyka śródlekcyjna.
4. Praca z komputerem.
• Uczniowie uruchamiają na swoich komputerach program Paint.
• Nauczyciel wskazuje położenie narzędzia Owal i demonstruje, jak się nim posługiwać.
• Uczniowie rysują koła i elipsy w różnych kolorach, wielkościach i szerokościach.
• W edytorze grafiki uczniowie rysują myszkę lub misia, korzystając z narzędzia Owal.

Z. s. 17, ćw. 2

• Uczniowie rysują bransoletkę złożona z 10 owalnych ogniw. Co drugie ogniwo wypeł-

Z. s. 17, ćw. 3

Następnie muszą wycofać się z dwóch ostatnich czynności.
niają żółtym kolorem.

5. Praca z płytą – zestaw 7.
• A. Muszla ślimaka. Uczniowie dorysowują muszlę ślimakowi, korzystając z narzędzia

Płyta, ćw. 7A

• B. Wesoły klaun. Uczniowie dorysowują klaunowi kolorowe balony. Używają narzędzi

Płyta, ćw. 7B

Owal, znajdującego się w grupie Kształty. Owale ustawiają od największego do najmniejszego, a następnie wypełniają je dowolnymi kolorami.

Owal i Wypełnij kolorem.

AUTOR: Anna Kulesza
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• C. Skaczące żabki. Uczniowie dorysowują owalne kamienie tak, aby każda żabka mogła

Płyta, ćw. 7C

wskoczyć na swój kamień. Korzystają z gotowych kształtów Owal.

6. Zadanie dodatkowe.
• Uczniowie rysują skrzynię, na której ułożono piramidę z pomarańczy.

7. Podsumowanie zajęć.
• Zabawa. Dokończ zdanie. Nauczyciel mówi niedokończone zdanie. Chętny uczeń uzu-

pełnia wypowiedź:
– Program Paint to… (edytor grafiki)
– Aby narysować elipsę lub koło, trzeba trzymać wciśnięty… (lewy przycisk myszy)
– Narzędzie Owal znajduje się w grupie… (Kształty)

AUTOR: Anna Kulesza
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LEKCJA 8. EDYTOR GRAFIKI. GWIAZDY I INNE KSZTAŁTY
Zapis w dzienniku  Poznajemy gotowe kształty edytora grafiki

Przebieg zajęć
1. Wprowadzenie do zajęć.
• Nauczyciel przygotowuje na zajęcia dużą zakładkę z tektury (np. 70 cm x 30 cm), w któ-

rej wycięto różne kształty.

Chętni uczniowie podchodzą do tablicy i, korzystając z gotowych kształtów, rysują
szlaczki, a potem je kolorują.
2. Praca z zeszytem ćwiczeń.
• Nauczyciel informuje, że w programie Paint znajduje się wiele figur, które można wy-

korzystywać do tworzenia własnych prac.

• Nauczyciel prosi o przyjrzenie się obrazkowi (okno programu Paint – zrzut) i nazwanie

Z. s. 18

największej figury (gwiazda). Nauczyciel zadaje pytania:
– Ile ramion ma największa gwiazda? (4)
– Jakiego koloru jest największa gwiazda? (żółta)

• Nauczyciel informuje, że w grupie Kształty znajdują się też inne gwiazdy. Mają one

różną liczbę boków.

• Nauczyciel wyjaśnia, jak wstawić gwiazdę. Informuje, że w taki sam sposób postępuje-

my z każdą wstawianą figurą z grupy Kształty.

• Nauczyciel informuje, co trzeba zrobić, aby zobaczyć więcej kształtów (należy kliknąć

malutką, czarną strzałkę na suwaku w grupie Kształty)

• Uczniowie nazywają kształty widoczne w oknie programu Paint (gwiazdy, piorun,

strzałka, serce, chmurka, dymek)

• Nauczyciel przypomina, że w trakcie pracy trzymamy wciśnięty lewy przycisk myszy.
• Nauczyciel przypomina o możliwości zmiany koloru i grubości linii kształtów oraz o wy-

pełnieniu ich kolorem.

• Uczniowie szukają dwóch identycznych kubków (1. i 3.). Kolorują je w taki sam sposób.

Z. s. 19, ćw. 1

3. Gimnastyka śródlekcyjna.
4. Praca z komputerem.
• Uczniowie uruchamiają na swoich komputerach program Paint.
• Nauczyciel wskazuje położenie narzędzia Gwiazda oraz innych kształtów i demonstruje, jak się nimi posługiwać.

AUTOR: Anna Kulesza
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• Uczniowie wstawiają wybrane kształty w różnych kolorach i wielkościach. Niektóre wy-

pełniają kolorem.

• Uczniowie wykonują w edytorze grafiki pracę Niebo pełne gwiazd. Nauczyciel zwraca

Z. s. 19, ćw. 2

• Uczniowie projektują tapetę. Nauczyciel zwraca uwagę, aby wykorzystywali poznane

Z. s. 19, ćw. 3

uwagę, aby uczniowie wykorzystywali różne kształty gwiazd.

kształty.
• WARTO:
– aby uczniowie zaprezentowali swoje prace i powiedzieli, do jakiego pomieszczenia
zaprojektowali tapetę,
– przeprowadzić konkurs na najładniejszy projekt. (Każdy uczeń otrzymuje jedną
karteczkę. Kładzie ją na biurku osoby, której praca najbardziej mu się podoba. Nauczyciel liczy karteczki i wyłania zwycięzcę. Nagrodą może być umieszczenie pracy
na internetowej stronie szkoły).
5. Praca z płytą – zestaw 8.
• A. Dobre zachowanie. Uczniowie oceniają zachowania przedstawione na obrazkach.
Jeśli zachowanie jest nieodpowiednie, przy obrazku ustawiają błyskawicę, jeśli zachowanie jest właściwe – ustawiają serduszko.

Płyta, ćw. 8A

Rozwiązanie:

• B. Mój brat bliźniak. Uczniowie odszukują takie same kształty jak te na obrazku.

Umieszczają je obok, po prawej stronie linii. Muszą dopasować ich wielkość i kolor
do kształtów zamieszczonych po lewej stronie.

Płyta, ćw. 8B

Rozwiązanie:

AUTOR: Anna Kulesza
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• C. Kółko i gwiazdka. Uczniowie dobierają się parami, grają w grę kółko i gwiazdka.

Płyta, ćw. 8C

Wstawiają na zmianę wybrany symbol z grupy Kształty. Wygrywa ten, kto pierwszy
zamieści 3 swoje kształty: poziomo, pionowo lub po skosie. Przykłady plansz zwycięzcy:

6. Zadanie dodatkowe.
• Uczniowie projektują ramki do zdjęć.

7. Podsumowanie zajęć.
WARTO wykorzystać projektor multimedialny.
• Nauczyciel wskazuje poznane narzędzia. Chętni uczniowie podają ich nazwy (Wypełnij

kolorem, Prostokąt, Trójkąt)

AUTOR: Anna Kulesza
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LEKCJA 9. EDYTOR GRAFIKI. OŁÓWEK I GUMKA
Zapis w dzienniku  Poznajemy narzędzia edytora grafiki Ołówek i Gumka

Przebieg zajęć
1. Wprowadzenie do zajęć.
Nauczyciel przygotowuje labirynt dla każdego ucznia. Wejście do labiryntu oznaczone
jest strzałką. Przy wyjściach znajdują się: ołówek z gumką, słoiczek z farbą, klej. Zadanie
polega na wskazaniu poszukiwanego przedmiotu, do którego prowadzi droga (ołówek).

– Jaki przedmiot był poszukiwany? (ołówek)
– Czym jest zakończony ołówek? (gumką)
– W jakich sytuacjach korzystamy z gumki do wycierania? (kiedy popełnimy błąd, poprawiamy rysunek, usuwamy zbędne elementy)
2. Praca z zeszytem ćwiczeń.
• Nauczyciel wyjaśnia, do czego służy narzędzie Ołówek i w jaki sposób nim pracujemy.
• Na górnym widoku z ekranu monitora (zrzucie) uczniowie wskazują narzędzie Ołówek,

Z. s. 20

następnie otaczają je pętlą.

• Nauczyciel opisuje, jak prawidłowo posługiwać się narzędziem Ołówek. Zwraca uwagę,

że w trakcie pracy na ekranie monitora będzie widoczny jego wskaźnik, czyli czarno-biały ołówek.

• Nauczyciel informuje o możliwości zmiany szerokości i koloru rysowanych linii Ołówka.
• Nauczyciel zadaje pytanie:

– Ilu i jakich kolorów użyto do narysowania przedstawionego szlaczka? (dwóch: granatowego i czerwonego)

AUTOR: Anna Kulesza
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• Nauczyciel wyjaśnia, do czego służy narzędzie Gumka i w jaki sposób nim pracujemy.
• Na dolnym widoku z ekranu monitora (zrzucie) uczniowie wskazują położenie narzę-

dzia Gumka. Otaczają je pętlą.

• Nauczyciel prosi o dokładne przyjrzenie się szlaczkowi przedstawionemu na zrzucie.

Wyjaśnia, że przerwy w szlaczku zostały wykonane (wymazane) narzędziem Gumka.

• Nauczyciel wyjaśnia, że podczas pracy Gumką będzie widoczny jej wskaźnik – mały

kwadracik.

• Nauczyciel mówi o możliwości powiększania rozmiaru Gumki za pomocą przycisku

Rozmiar. Zwraca uwagę na ostrożną pracę, aby przypadkowo nie usunąć ważnych elementów.

• Uczniowie rysują po śladzie kontury liści: duże – czerwonym kolorem, małe – żółtym.

Z. s. 21, ćw. 1

3. Gimnastyka śródlekcyjna.
4. Praca z komputerem.
• Uczniowie uruchamiają program graficzny.
• Uczniowie wskazują narzędzia Gumka i Ołówek.
• Nauczyciel demonstruje pracę narzędziem Ołówek, a następnie narzędziem Gumka.
• Uczniowie rysują Ołówkiem dowolne linie, a następnie wymazują wybrane fragmenty.
• Uczniowie rysują jeża za pomocą narzędzia Ołówek. Mogą skorzystać z pokazanych

Z. s. 21, ćw. 2

• Uczniowie rysują dwa muchomory. Za pomocą Gumki usuwają kropki z jednego mu-

Z. s. 21, ćw. 3

kolejnych etapów wykonania pracy.

chomora.
WARTO, skorzystać z projektora multimedialnego i pokazać uczniom grzyby jadalne
i grzyby trujące.

5. Praca z płytą – zestaw 9.
• A. W lesie. Uczniowie dorysowują narzędziem Ołówek korony drzew i chmurki. Kolo-

Płyta, ćw. 9A

rują obrazek za pomocą narzędzia Wypełnij kolorem.

AUTOR: Anna Kulesza

29

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Informatyka | Klasa 1



Szkoła podstawowa 1–3

• B. Chochlikowe psoty. Uczniowie usuwają narzędziem Gumka wszystko to, co nie pa-

Płyta, ćw. 9B

• C. Królewski portret. Uczniowie dorysowują brakujące elementy twarzy na portretach

Płyta, ćw. 9C

suje do obrazka (rower, wiadro, tulipan, słonko).

króla i królowej (oczy, nos, usta). Pracują narzędziem Ołówek. Uzupełniony obrazek
mogą wypełnić kolorami.

6. Zadanie dodatkowe.
• Uczniowie rysują trzy koła, każde innej wielkości. Za pomocą narzędzia Gumka usu-

wają największe koło.

AUTOR: Anna Kulesza
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• Uczniowie projektują pracę Serwetka. Wykorzystują poznane narzędzia.

WARTO, by nauczyciel pokazał przykładową pracę.

7. Podsumowanie zajęć.
Nauczyciel zadaje pytania:
– Jak nazywa się narzędzie, którym robimy poprawki lub wycieramy niepotrzebne fragmenty
rysunku? (Gumka)
– Do czego służy narzędzie Ołówek? (do rysowania cienkich linii)
– W jaki sposób pracujemy Ołówkiem? (trzymamy wciśnięty lewy przycisk myszy)
– Jak zmienić kolor linii Ołówka? (klikamy Kolor 1, a następnie – okienko z wybranym
kolorem w palecie barw)

AUTOR: Anna Kulesza
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LEKCJA 10. EDYTOR GRAFIKI. PĘDZEL
Zapis w dzienniku  Poznajemy narzędzie edytora grafiki Pędzel

Przebieg zajęć
1. Wprowadzenie do zajęć.
Nauczyciel przynosi do klasy ilustrację przedstawiającą malarza stojącego przed sztalugą
lub wyświetla taką ilustrację na ekranie z projektora. Zadaje uczniom pytania:
– Jak nazywa się postać przedstawiona na ilustracji? (malarz)
– Jakie narzędzia wykorzystuje malarz w swojej pracy? (pędzle, farby, płótna)
– Dlaczego malarz maluje pędzlami o różnej grubości? (szczegóły i drobne elementy łatwiej
namalować cienkim pędzlem, a tło − grubym)
2. Praca z zeszytem ćwiczeń.
• Nauczyciel wyjaśnia, do czego służy narzędzie Pędzel.
• Nauczyciel wskazuje położenie narzędzia Pędzel.

Z. s. 22

• Uczniowie oglądają na zrzucie narzędzie Pędzel, które znajduje się w grupie Narzędzia.
• Nauczyciel zadaje pytania:

– Ile pędzli widzicie na obrazku? (9)
– Czym różnią się te pędzle? (mają różne końcówki: pędzel, kredka, flamaster, pióro)

• Nauczyciel wyjaśnia, jak posługiwać się Pędzlem. Omawia wybrane rodzaje pędzli (po-

mija Aerograf).

• Uczniowie otaczają na zrzucie pętlą końcówkę Pędzla, która najbardziej im się podoba.
• Uczniowie przyglądają się rysunkom słońca i chmur wykonanym za pomocą Pędzla.
• Nauczyciel zadaje pytania:

– Co widzicie na rysunku wykonanym na ekranie monitora? (fragment słońca i chmur)
– Czym różnią się te rysunki? (kolorem, grubością i kształtem linii)
– Jak wyglądają linie narysowane na tym rysunku? (bardzo grube, cienkie)

• Nauczyciel dodaje, że Pędzlem posługujemy się podobnie jak Ołówkiem. W trakcie

pracy trzymamy wciśnięty lewy przycisk myszy.

• Nauczyciel informuje, że kolor i szerokość linii malowanej narzędziem Pędzel można

zmieniać w taki sam sposób, w jaki zmieniamy kolor i szerokość linii Ołówka (paleta
barw, przycisk Rozmiar)

• Uczniowie wyjaśniają, w czym są do siebie podobne narzędzia Ołówek i Pędzel, a czym się od

siebie różnią. (podobieństwa: służą do rysowania linii, można zmieniać kolor linii, podczas
pracy trzymamy wciśnięty lewy przycisk myszy; różnice: Pędzel ma różne rodzaje do wyboru)

• Nauczyciel prosi o opisanie linii znajdujących się na drugim obrazku (zrzucie). (linie są

o różnej grubości i w różnych kolorach, składają się z kropeczek)

• Nauczyciel wyjaśnia, że linie wykonano pędzlem o nazwie Aerograf. Maluje on w spo-

sób, który przypomina rozpylanie farby.

AUTOR: Anna Kulesza
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• Uczniowie odszukują ikonę Aerografu, otaczają ją pętlą (w tekście i na zrzucie). Mówią

do czego jest podobna jego końcówka. (np. do dezodorantu)

• Nauczyciel wyjaśnia, że Aerografem pracuje się tak samo jak Pędzlem. Informuje, że

podczas pracy w oknie programu będzie widoczny wskaźnik narzędzia – czarno-biały
aerograf.

• Uczniowie kończą rysować szlaczki. Nauczyciel zwraca uwagę, aby starali się je wyko-

Z. s. 23, ćw. 1

nywać jednym pociągnięciem kredki (bez odrywania ręki).

3. Gimnastyka śródlekcyjna.
4. Praca z komputerem.
• Uruchomienie programu Paint.
• Uczniowie wskazują położenie narzędzia Pędzel.
• Nauczyciel demonstruje, jak pracować Pędzlem oraz jak wyglądają różne rodzaje Pędzli.
• Uczniowie ćwiczą posługiwanie się Pędzlem. Nauczyciel przypomina o zmianie końcó-

wek pędzla.

• Uczniowie malują tęczę za pomocą narzędzia Aerograf. Korzystają ze wzoru, aby zasto-

Z. s. 23, ćw. 2

• Uczniowie za pomocą narzędzia Pędzel malują 3 kubki różnej wielkości. Nauczyciel zwra-

Z. s. 23, ćw. 3

sować poprawny układ kolorów tęczy.

ca uwagę, aby kubki różniły się kolorami oraz były wykonane różnymi rodzajami Pędzli.

5. Praca z płytą – zestaw 10.
• A. Kolorowe kształty. Uczniowie łączą takie same figury za pomocą narzędzia Pędzel.

Płyta, ćw. 10A

Starają się, aby linie były takiego samego koloru jak łączone figury.
Tak może wyglądać poprawnie wykonana praca:

AUTOR: Anna Kulesza
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• B. Wiem, jak się nazywam. Za pomocą narzędzia Aerograf uczniowie zapisują swoje

Płyta, ćw. 10B

• C. Nad stawem. Uczniowie malują narzędziem Aerograf staw i chmurki na niebie.

Płyta, ćw. 10C

• D. Zaczarowany pędzel. Uczniowie otaczają każdą grupę liter pętlą w takim samym

Płyta, ćw. 10D

imię i nazwisko, każdy wyraz innym kolorem.

kolorze jak one. W trakcie pracy zmieniają szerokość Pędzla. Tak może wyglądać poprawnie wykonana praca:

6. Zadanie dodatkowe.
WARTO użyć tablicy interaktywnej lub projektora multimedialnego.
• Nauczyciel wyświetla, np. na tablicy interaktywnej, obraz przedstawiający las, drzewa

oprószone śniegiem. Nauczyciel informuje, że wspólnie stworzą pracę pt. „Zimowy las”.
Omawia etapy wykonania makiety:
– każdy uczeń rysuje jedno drzewo oprószone śniegiem,
– nauczyciel drukuje prace uczniów,
– uczniowie wycinają swoje drzewa,

AUTOR: Anna Kulesza
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– nauczyciel rozkłada na podłodze brystol,
– każdy uczeń przykleja do brystolu swoje drzewo,
– nauczyciel zawiesza pracę w klasie i podpisuje, kto jest autorem, np. kl. 1b.
Jeżeli będzie mało czasu do wykonania pracy na jednej lekcji, można rozłożyć czynności na dwie lekcje: na jednej narysować i wydrukować drzewa, a na drugiej wyciąć je
i przykleić.
• Uczniowie doskonalą posługiwanie się narzędziami Ołówek i Pędzel. Rysują dowolne

przedmioty, np. przybory szkolne.

7. Podsumowanie zajęć.
Nauczyciel zadaje pytania:
– Jak nazywają się narzędzia do rysowania w edytorze grafiki? (Ołówek, Pędzel)
– Jak nazywa się narzędzie, którym robimy poprawki lub wycieramy niepotrzebne fragmenty
rysunku? (Gumka)

AUTOR: Anna Kulesza
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LEKCJA 11. EDYTOR GRAFIKI. LINIA
Zapis w dzienniku  Poznajemy narzędzie edytora grafiki: Linia

Przebieg zajęć
1. Wprowadzenie do zajęć.
• Nauczyciel przynosi na zajęcia długą linijkę. Rysuje na tablicy cztery punkty. Prosi chęt-

nego ucznia o odręczne połączenie tych punktów tak, aby powstał kwadrat. Nauczyciel
rysuje cztery kolejne punkty. Prosi następnego ucznia o wykorzystanie linijki do połączenia punktów i narysowania kwadratu.
Nauczyciel zadaje pytanie:
– Który kwadrat wygląda lepiej? Dlaczego?

2. Praca z zeszytem ćwiczeń.
• Nauczyciel informuje, że w programie Paint znajduje się narzędzie Linia. Służy ono do

rysowania linii.

• Nauczyciel prosi o dokładne przyjrzenie się widokowi z ekranu monitora (zrzutowi)

Z. s. 24

i wskazanie narzędzia Linia, które znajduje się w grupie Kształty.

• Uczniowie rysują ramkę wokół narzędzia Linia.
• Nauczyciel omawia czynności, które należy wykonać, aby narysować linię.
• Nauczyciel prosi o znalezienie małego krzyżyka na szarej linii. Wyjaśnia, że jest to

wskaźnik narzędzia Linia i będzie on widoczny w trakcie pracy tym narzędziem. Kółeczko znajdujące się w środku wskaźnika ułatwia łączenie ze sobą poszczególnych linii.

• Nauczyciel informuje, że podczas pracy narzędziem Linia należy trzymać wciśnięty

lewy przycisk myszy i przeciągać wskaźnik.

• Nauczyciel wyjaśnia, że za pomocą narzędzia Linia można wykonać dowolny rysunek

i wypełnić go kolorem.

• Nauczyciel wykonuje doświadczenie. Pokazuje uczniom woreczek, w którym wcześniej

zrobił jedną dziurkę. Nad umywalką lub miseczką napełnia go wodą. Zadaje uczniom
pytanie:
– Dlaczego z woreczka kapie woda? (jest dziurawy)
Nauczyciel wyjaśnia, że podobnie się stanie, jeśli rysowane kształty nie zostaną dokładnie połączone – kolor wyleje się poza kontur rysunku.

• Uczniowie przyglądają się rysunkowi kokardy. Wyjaśniają, dlaczego farba wylała się

poza kontury rysunku (przerwy w łączeniach linii). Następnie naprawiają rysunek. (łączą linie tak, aby nie było przerw)

• Nauczyciel informuje, że zmianę koloru i szerokości rysowanych linii wykonujemy w taki

sam sposób, jak podczas pracy Pędzlem czy Ołówkiem. (przycisk Rozmiar, paleta barw)

• Uczniowie rysują po śladzie i kolorują flagę Polski.

Z. s. 25, ćw. 1

3. Gimnastyka śródlekcyjna.
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4. Praca z komputerem.
• Uczniowie uruchamiają na swoich komputerach program Paint.
• Uczniowie wskazują położenie narzędzia Linia.
• Nauczyciel demonstruje posługiwanie się narzędziem.
• Uczniowie ćwiczą rysowanie dowolnych linii.
• Uczniowie rysują wzory podobne do przedstawionych w zeszycie ćwiczeń. Starają się

Z. s. 25, ćw. 2

• Uczniowie projektują dywan. Wykorzystują do tego narzędzie Linia oraz poznane

Z. s. 25, ćw. 3

wykonać je w różnych kolorach i grubościach.

kształty.
WARTO, aby uczniowie zaprezentowali swoje prace.

5. Praca z płytą – zestaw 11.
• A. Jasne słońce. Uczniowie dorysowują promienie słoneczne za pomocą narzędzia Linia.

Płyta, ćw. 11A

• B. Zagubione boki. Uczniowie za pomocą narzędzia Linia dorysowują odpowiednimi

Płyta, ćw. 11B

kolorami brakujące boki figur geometrycznych.
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• C. W parku. Uczniowie wykreślają elementy niepasujące do obrazka (6 elementów).

Płyta, ćw. 11C

Stosują linię w kolorze czerwonym.

Tak może wyglądać poprawnie wykonana praca:

• D. Ukryte wyrazy. Uczniowie wyszukują wyrazy, które się ukryły na planszy. Wykreślają je

Płyta, ćw. 11D

za pomocą linii z grupy Kształty. Litery, które zostaną, utworzą hasło.
Rozwiązanie:
Linia

6. Zadania dodatkowe.
WARTO wykorzystać projektor multimedialny.
• Uczniowie rysują schody, podium, drabinę.

schody

podium

drabina

AUTOR: Anna Kulesza
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Nauczyciel zwraca uwagę na czerwone strzałki, które wskazują miejsca rozpoczęcia
pracy. Rysowanie drabiny należy rozpocząć od postawienia dwóch równoległych linii,
a następnie połączyć je poziomymi liniami.
7. Podsumowanie zajęć.
Nauczyciel zadaje pytania:
– Jak nazywa się narzędzie, którym zmieniamy tło rysunku? (Wypełnij kolorem)
– Dlaczego farba wylewa się poza kontur kolorowanej pracy? (niedokładnie połączone linie,
uszkodzone linie w czasie pracy Gumką)

AUTOR: Anna Kulesza
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LEKCJA 12. EDYTOR GRAFIKI. LUPA
Zapis w dzienniku  Poznajemy narzędzia edytora grafiki Lupa

Przebieg zajęć
1. Wprowadzenie do zajęć.
• Nauczyciel przynosi na zajęcia przedmioty lub ilustracje przedstawiające lupę, lornetkę,

mikroskop. Zadaje uczniom pytania:
– Jak nazywają się te przedmioty? (lupa, lornetka, mikroskop)
– Do czego one służą? (do oglądania małych przedmiotów, elementów, liter w powiększeniu)
– Kto z was ma takie przedmioty w domu?

2. Praca z zeszytem ćwiczeń.
• Uczniowie oglądają na obrazku narzędzie Lupa programu Paint.
• Nauczyciel prosi o dokładne przyjrzenie się zrzutom i wskazanie na nich miejsc, w któ-

Z. s. 26

rych znajduje się ikona nowego narzędzia. (na pasku w grupie Narzędzia i na gwiazdach)

• Nauczyciel informuje, że narzędzie Lupa pomaga w kolorowaniu drobnych elementów,

szukaniu przerw w łączeniach linii, usuwaniu fragmentów rysunków, a wskaźnik Lupy
pojawia się tylko na początku pracy. W kolejnym etapie pracy widzimy wskaźnik wybranego narzędzia, np. Gumkę.

• Nauczyciel zwraca uwagę na prostokąty, wewnątrz których znajdują się fragmenty cho-

inki. Wyjaśnia, że prostokąt będzie się pojawiał po rozpoczęciu pracy narzędziem Lupa.
Służy do otaczania miejsca, które chcemy powiększyć.

• Nauczyciel informuje, że Lupę można zmniejszyć, klikając prawym przyciskiem myszy,

a powiększyć, klikając lewym przyciskiem myszy.

• Nauczyciel informuje, że suwaki znajdujące się w oknie programu Paint (na dole okna

i po jego prawej stronie), pomagają w odszukaniu fragmentów pracy, jeżeli zniknie ona
po powiększeniu.

• Uczniowie kolorują na czerwono lewy przycisk myszy, dzięki któremu można powięk-

Z. s. 27, ćw. 1

szyć obraz, a na zielono prawy przycisk myszy, dzięki któremu można pomniejszyć obraz.

3. Gimnastyka śródlekcyjna.
4. Praca z komputerem.
• Uczniowie uruchamiają na swoich komputerach program Paint.
• Nauczyciel wskazuje położenie narzędzia Lupa. Demonstruje, jak się nim posługiwać.

Przypomina, że prostokątna ramka znajdująca się wokół ikony Lupa pomaga w zaznaczaniu miejsca powiększenia.

AUTOR: Anna Kulesza
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• Uczniowie malują niebo pełne chmur różnej wielkości. Wybierają je z grupy Kształty.

Z. s. 27, ćw. 2

Następnie usuwają jedną (najmniej udaną) chmurę. Podczas pracy korzystają z narzędzi Lupa i Gumka.

• Nauczyciel sprawdza, czy uczniowie nie mają problemów w trakcie korzystania z na-

rzędzia Lupa.

• Uczniowie rysują gałązkę świerku. Podczas pracy korzystają z Lupy. Po narysowaniu

Z. s. 27, ćw. 3

liczą, ile igieł udało im się narysować.
WARTO pokazać uczniom na ilustracji świerkową gałązkę.

5. Praca z płytą – zestaw 12.
• A. Pracowite mrówki. Uczniowie muszą odnaleźć na obrazku 10 mrówek. Przy każdej wstawiają strzałkę z grupy Kształty. Podczas pracy korzystają z narzędzia Lupa.
Rozwiązanie:

• B. Kwiatki na łące. Uczniowie kolorują białe kwiatki. Podczas pracy wykorzystują na-

Płyta, ćw. 12A

Płyta, ćw. 12B

rzędzia Lupa i Wypełnij kolorem. Każdy kwiatek powinien być w innym kolorze.

AUTOR: Anna Kulesza
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• C. Podróż pociągiem. Uczniowie muszą odnaleźć na peronie 7 osób. Każdą oznaczają

Płyta, ćw. 12C

gwiazdką z grupy Kształty. Rozwiązanie:

6. Zadanie dodatkowe.
• Uczniowie rysują i kolorują jesienne drzewo z dużą liczbą liści na drzewie i pod drze-

wem. Przy wypełnianiu liści kolorem i malowaniu jego drobnych elementów korzystają
z narzędzia Lupa.

7. Podsumowanie zajęć.
• Nauczyciel wyświetla na ekranie z projektora okno programu Paint. Wskazuje jedno

z poznanych narzędzi. Prosi chętnego ucznia o podanie jego nazwy. Jeżeli uczeń poda
poprawną nazwę, podchodzi do komputera nauczyciela i teraz on wskazuje jedno z poznanych narzędzi i prosi o podanie jego nazwy. Zabawa trwa tak długo, aż zostaną wymienione nazwy wszystkich poznanych narzędziami (Gumka, Lupa, Ołówek, Aerograf,
Pędzel, Wypełnij kolorem).

AUTOR: Anna Kulesza
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LEKCJA 13. TO JUŻ WIEM!
Zapis w dzienniku  Doskonalimy umiejętność posługiwania się poznanymi narzędziami edytora grafiki

Przebieg zajęć
1. Wprowadzenie do zajęć.
• Nauczyciel przynosi na zajęcia malutkie obrazki (po 6 dla każdego ucznia). Wyjaśnia

uczniom, że za każde poprawnie rozwiązane zadanie będą otrzymywać jeden obrazek.
Informuje również, że na zakończenie lekcji każdy otrzyma nagrodę-niespodziankę.

• Rozmowa na temat poznanych narzędzi edytora grafiki: Ołówka, Pędzla, Gumki,

Wypełnij kolorem, Aerografu, Lupy. (Do czego służą?, Jak działają?, Kiedy z nich korzystamy?)

2. Praca z zeszytem ćwiczeń.
• Uczniowie otaczają pętlą elementy podstawowego zestawu komputerowego. (jednost-

Z. s. 28, ćw. 1

• Uczniowie przekreślają zdjęcia, na których pokazano niewłaściwe zachowanie w pra-

Z. s. 28, ćw. 2

• Uczniowie łączą dowolną linią element rysunku z narzędziem, którym go wykonano.

Z. s. 29, ćw. 3

ka centralna, monitor, klawiatura, mysz komputerowa)
cowni komputerowej.

3. Gimnastyka śródlekcyjna.

AUTOR: Anna Kulesza
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4. Praca z komputerem.
• Uczniowie analizują, jakich narzędzi użyto do wykonania rysunku (Owal, Wypełnij ko-

lorem, Pędzel, Linia, Trójkąt). Uruchamiają program Paint. Wykonują podobną pracę.
• Uczniowie rysują bałwanka. Korzystają z narzędzia Owal oraz innych poznanych narzędzi.

Z. s. 29, ćw. 4
Z. s. 29, ćw. 5

5. Praca z płytą – zestaw 13.
• A. Zostań mistrzem. Uczniowie odpowiadają na 10 pytań. Jeśli zdanie jest prawdziwe,
klikają TAK, a jeśli zdanie jest fałszywe, klikają NIE. Rozwiązanie:
1. Klawiatura i mysz są elementami podstawowego zestawu komputerowego: Tak
2. Gdy pracuję przy komputerze, mogę siedzieć bardzo blisko monitora: Nie
3. Aby wypełnić obrazek kolorem, skorzystam z narzędzia Ołówek: Nie
4. Do wymazywania niepotrzebnych elementów użyję narzędzia Gumka: Tak
5. Drobne elementy na obrazku odszukam za pomocą narzędzia Pędzel: Nie
6. Kiedy chcę wstawić prostokąt, używam narzędzia Ołówek: Nie
7. Gdy się pomylę, mogę cofnąć zmianę za pomocą narzędzia Cofnij: Tak
8. Mogę zawsze zmienić kolor oraz grubość Pędzla i Ołówka: Tak
9. Program graficzny do nauki rysowania nazywa się Word: Nie
10. Aby pokolorować obrazek, użyję narzędzia Linia: Nie
6. Podsumowanie zajęć.
• Nauczyciel rozdaje dzieciom dyplomy z miejscami do wklejenia zebranych obrazków.

Punktacja za zebrane obrazki:
6 obrazków → I miejsce, 5 obrazków → II miejsce, 4–1 obrazków → III miejsce

• Uczniowie wklejają obrazki.
• Nauczyciel podchodzi do każdego ucznia, wpisuje na dyplomie zajęte miejsce, datę,

miejscowość, składa podpis.

• Uczniowie zabierają dyplomy do domu.

DYPLOM
dla ..........................................................
za zajęcie ...... miejsca
w klasowym turnieju
wiedzy komputerowej
miejscowość, data

podpis nauczyciela

AUTOR: Anna Kulesza
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7. Zadanie dodatkowe
• Nauczyciel ustawia w klasie choinkę-trójkąt wyciętą z tektury i pomalowaną na zielono.

Nauczyciel zadaje pytania:
– Jakie święta się zbliżają? (Boże Narodzenie)
– Jaki kształt ma element wycięty z tektury i pomalowany na zielono? (trójkątny)
– Co wam przypomina ten kształt? (choinkę)
Nauczyciel informuje, że wspólnie stworzą ozdoby i ubiorą choinkę. Omawia etapy pracy:
– każdy uczeń rysuje jedną ozdobę choinkową,
– nauczyciel drukuje prace uczniów,
– uczniowie wycinają swoje ozdoby,
– każdy uczeń przykleja na choince swoją ozdobę,
– nauczyciel umieszcza choinkę w widocznym miejscu.
Proponowany szablon choinki:

130 cm

70 cm

Jeżeli nauczyciel uczy więcej niż jedną klasę 1., może zrobić tak dużą choinkę, aby
uczniowie wszystkich klas pierwszych mogli przykleić na niej wykonane przez siebie
ozdoby. Nauczyciel także wykonuje jedną ozdobę i przykleja ją na choince.

AUTOR: Anna Kulesza
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LEKCJA 14. EDYTOR TEKSTU. PRZESUWANIE PO EKRANIE
Zapis w dzienniku  Poznajemy klawisze ruchu kursora

Przebieg zajęć
1. Wprowadzenie do zajęć.
• Uczniowie rozwiązują zagadkę:

– Gdy ją naciskasz, słychać różne dźwięki, potrafi też pisać listy i piosenki. (klawiatura)

• Nauczyciel zadaje pytania:

– Czy znacie urządzenia, które mają klawiaturę? Jak się one nazywają? (komputer, fortepian, telefon)

2. Praca z zeszytem ćwiczeń.
• Uczniowie oglądają na zdjęciach różne klawiatury.
• Nauczyciel wyjaśnia, że klawiatura służy do pisania liter, cyfr i znaków.

Z. s. 30

• Uczniowie rysują czerwoną ramkę wokół klawiatury, którą będą się posługiwać na in-

formatyce.

• Nauczyciel wyjaśnia, jak działają klawiatury dotykowe i gdzie je spotkamy (smartfon, tablet)
• Nauczyciel zdaje pytania:

– Jaką klawiaturą posługujemy się na zajęciach z informatyki?
– Z jakich klawiatur korzystacie w domu?

• Uczniowie na obrazku rysują zieloną ramkę wokół tej klawiatury, którą posługują się w domu.
• Uczniowie oglądają na zdjęciach klawisze ruchu kursora.
• Nauczyciel informuje, że strzałki wskazują kierunek ruchu kursora. Naciskając je, prze-

suwamy kursor po tekście w określonym kierunku.

• Uczniowie kolorują klawisze ruchu kursora (znajdujące się na dole strony 30.). Klawisz,

który przesunie kursor w prawą stronę, kolorują na czerwono. Klawisz przesuwający
kursor w lewą stronę – na zielono.

• Uczniowie rysują strzałki w labiryncie tak, aby żółw dotarł do jedzenia.

Z. s. 31, ćw. 1

3. Gimnastyka śródlekcyjna.
4. Praca z komputerem.
• Uczniowie oglądają klawiaturę komputerową. Odszukują na niej klawisze strzałek

Z. s. 31, ćw. 2

• Uczniowie muszą dowiedzieć się, czy na klawiaturze smartfona lub tabletu są klawisze

Z. s. 31, ćw. 3

i je naciskają.
strzałek.

5. Praca z płytą – zestaw 14.
• A. Bocian i żabki. Uczniowie doskonalą posługiwanie się klawiszami strzałek. Mają za zada-

Płyta, ćw. 14A

nie, tak używać klawiszy strzałek: w prawo, w lewo, do góry, w dół, by żabka ominęła trawy
tworzące labirynt i jak najszybciej wskoczyła do stawu w ucieczce przed bocianem.

AUTOR: Anna Kulesza
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• B. Spadające jabłka. Korzystając z klawiszy strzałek, uczniowie tak ustawiają koszyk,

Płyta, ćw. 14B

• C. Droga do mamy. Uczniowie pomagają kangurkowi przejść przez labirynt i dotrzeć

Płyta, ćw. 14C

by wpadały do niego wszystkie jabłka.

do mamy. Używają klawiszy strzałek.

6. Podsumowanie zajęć.
• Nauczyciel zadaje pytania:

– Do czego służy klawiatura? (pisania, wstawiania znaków)
– Gdzie spotkamy klawiaturę dotykową? (tablet, smartfon, bankomat, nawigacja samochodowa)

AUTOR: Anna Kulesza
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LEKCJA 15. EDYTOR TEKSTU. SPACJA
Zapis w dzienniku  Poznajemy edytor tekstu i klawiaturę: klawisz Spacja

Przebieg zajęć
1. Wprowadzenie do zajęć.
• Nauczyciel przynosi na zajęcia ponumerowane obrazki. Przyczepia je do tablicy magne-

sami tak, aby widoczna była ich odwrotna strona z numerami. Chętni uczniowie układają karteczki w kolejności od najmniejszej liczby do największej, a następnie odwracają
karteczki. Odczytują rozwiązanie (Tekst).

1

4

3

5

2

T

e

k

s

t

• Wypowiedzi uczniów na temat: Co to jest tekst? (to, co czytamy w elementarzu, bajce)

2. Praca z zeszytem ćwiczeń.
• Nauczyciel informuje, że za pomocą klawiatury komputerowej napiszemy każdy tekst.

Służą do tego specjalne programy.

• Uczniowie oglądają na ilustracji ikony różnych edytorów tekstu.

Z. s. 32

• Nauczyciel wyjaśnia, że na zrzucie pokazane jest okno edytora tekstu Word.
• Nauczyciel wyjaśnia, że mała kreseczka widoczna w oknie edytora tekstu to kursor

tekstowy. Pokazuje on miejsce, w którym będziemy pisać.

• Nauczyciel informuje, że za pomocą klawiatury komputerowej napiszemy każdy tekst.

Aby szybko pisać, warto używać wszystkich palców obu rąk.

• Nauczyciel prosi o dokładne przyjrzenie się zdjęciu klawiatury. Zadaje pytania:

– Czym wyróżnia się klawisz zaznaczony niebieskim kolorem na klawiaturze? (jest najdłuższy)
• Nauczyciel informuje, że jest to klawisz Spacja. Służy on do oddzielania pisanych na

klawiaturze liter, wyrazów, znaków.

• Nauczyciel wyjaśnia, że kiedy oddzielamy wyrazy lub znaki, naciskamy jeden raz klawisz

Spacja.

• Uczniowie odczytują zdania, a następnie rysują pionowe kreski w miejscach,

Z. s. 33, ćw. 1

gdzie powinien znajdować się odstęp między wyrazami. (To|kot. Tam|mama|Uli.
Tu|dom|Tomka. Agatka|ma|balon).

3. Gimnastyka śródlekcyjna.

AUTOR: Anna Kulesza
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4. Praca z komputerem.
• Uczniowie wskazują klawisz Spacja na klawiaturze komputera.
• Nauczyciel demonstruje uruchamianie programu Word za pomocą ikony znajdującej

się na pulpicie komputera.

• Nauczyciel wskazuje przycisk Zamknij. Demonstruje zamykanie programu Word.
• Uczniowie uruchamiają program Word, potem go zamykają i ponownie otwierają.
• Nauczyciel wskazuje kursor.
• Uczniowie ćwiczą zmianę położenia kursora za pomocą myszy komputerowej.
• Uczniowie przepisują w edytorze tekstu drugi wyraz z każdego zdania z ćwiczenia 1. (kot,

Z. s. 33, ćw. 2

• Uczniowie piszą jak najwięcej wyrazów z poznanych liter.

Z. s. 33, ćw. 3

mama, dom, ma) Nauczyciel przypomina o naciskaniu klawisza Spacja tylko jeden raz.

WAŻNE! Uczniowie klasy 1 nie zapisują dokumentów w pamięci komputera lub na nośnikach przenośnych.

5. Praca z płytą – zestaw 15.
• Kolorowe rymy. Za pomocą klawisza Spacja uczniowie oddzielają od siebie rymujące

Płyta, ćw. 15A

się wyrazy.

Etap 1:					Etap 2:

• B. Literowy łańcuszek. Uczniowie oddzielają klawiszem Spacja te wyrazy, z których

Płyta, ćw. 15B

jeden kończy się, a drugi zaczyna tą samą literą.
Etap 1:

Etap 2:

AUTOR: Anna Kulesza
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• C. Początek i koniec. Za pomocą klawisza Spacja uczniowie oddzielają początek od

Płyta, ćw. 15C

końca zdania.
Etap 1:

Etap 2:

6. Zadanie dodatkowe.
WARTO wykorzystać projektor multimedialny.
• Nauczyciel pokazuje obrazy: dom, tama, worek, fala, klasa, osa, las, nos, lampa. Uczniowie zapisują nazwy obrazków w edytorze tekstu. Można przygotować (wydrukować)
dodatkowe obrazy dla sprawniejszych uczniów, aby nie nudzili się i nie przeszkadzali
uczniom piszącym wolniej.
7. Podsumowanie zajęć.
• Nauczyciel zadaje pytania:
– Jak nazywa się klawisz, którym robimy odstępy między wyrazami? (Spacja)
– Jak nazywa się kreseczka migająca na ekranie monitora? (kursor tekstowy)
– Dlaczego staramy się pisać na klawiaturze palcami obu rąk? (aby zwiększyć tempo
pisania)

AUTOR: Anna Kulesza
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LEKCJA 16. EDYTOR TEKSTU. DELETE, BACKSPACE
Zapis w dzienniku  Poznajemy edytor tekstu: klawisze Delete i Backspace

Przebieg zajęć
1. Wprowadzenie do zajęć.
• Nauczyciel przynosi na zajęcia obrazki przedstawiające: babcię, kwiatek, ławkę, lwa.

Przyczepia je do tablicy. Chętni uczniowie podchodzą do tablicy i je podpisują (babcia,
kwiatek, ławka, lew). Litery, które zostały błędnie wpisane przez dzieci, nauczyciel usuwa i wpisuje właściwą literę.

• Nauczyciel zadaje pytanie:

– Co robimy, kiedy popełnimy błąd podczas pisania? (wymazujemy go gumką, zamalowujemy go korektorem)

2. Praca z zeszytem ćwiczeń.
• Nauczyciel informuje uczniów, że w edytorze tekstu można również usuwać znaki, lite-

ry, liczby, aby poprawiać błędy. Służą do tego klawisze Delete i Backspace.

• Nauczyciel wyjaśnia, że klawisz Backspace usuwa znaki stojące po lewej stronie kursora

tekstowego, a klawisz Delete – znaki stojące po prawej stronie kursora tekstowego.

• Na ilustracji klawiatury uczniowie wskazują klawisze Delete, Backspace. Aby uczniowie

Z. s. 34

nie mieli problemów z ich odszukaniem, zostały one pokolorowane na niebiesko.

• Nauczyciel wyjaśnia, że klawisze Delete i Backspace służą również do zmniejszania za

dużych odstępów, jakie powstają po kilkakrotnym naciśnięciu klawisza Spacja.

• Nauczyciel informuje uczniów, że klawisze strzałek służą do poruszania się po tekście.
• Uczniowie otaczają pętlą klawisze, które należy nacisnąć, aby usunąć błędne liczby.

Z. s. 35, ćw. 1

Nauczyciel zwraca uwagę na pionową kreskę znajdującą się między liczbami na ilustracji – jest to kursor tekstowy. (należy otoczyć pętlą: przy niebieskich bombkach – klawisz
Delete, przy żółtych bombkach – klawisz Delete, przy czerwonych bombkach – klawisz
Backspace)

3. Gimnastyka śródlekcyjna.
4. Praca z komputerem.
• Uczniowie wskazują na klawiaturze komputera klawisze Delete i Backspace.
• Uczniowie uruchamiają edytor tekstu.
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• Uczniowie przepisują szlaczek złożony z liter i cyfr, usuwają cyfry. Nauczyciel przypo-

Z. s. 35, ćw. 2

mina o korzystaniu z klawiszy strzałek podczas przemieszczania się po tekście. Uczniowie odczytują powstałe wyrazy. (domek, kotek, mama, lala)

• Nauczyciel wyjaśnia, że jeśli w edytorze tekstu pojawi się podkreślenie tekstu (czerwona

falista linia), to wskazuje ono, że w tekście jest błąd. Należy wówczas usunąć błędne
litery i wstawić poprawne, aby wężyk zniknął.

• Uczniowie piszą słowa: kot, bomba, ul, mapa. Następnie usuwają wszystkie samogłoski.

Z. s. 35, ćw. 3

Nazywają litery, które pozostały. (k, t, b, m, b, l, m, p – spółgłoski)

5. Praca z płytą – zestaw 16.
• A. Daleko od siebie. Uczniowie zmniejszają odstępy między wyrazami tak, by zapis był

Płyta, ćw. 16A

• B. Koleżanki i koledzy. Uczniowie usuwają błędy w imionach (Agata, Tola, Jarek, Ala,

Płyta, ćw. 16B

• C. Ukryte zdania. Uczniowie doskonalą posługiwanie się klawiszami Delete, Backspace,

Płyta, ćw. 16C

poprawny (bez zbędnych odstępów). Korzystają z klawiszy Delete lub Backspace.

Lola, Alek, Olek, Lucek, Piotrek, Kasia). Doskonalą posługiwanie się klawiszami
Delete i Backspace.
Spacja. Usuwają powtarzające się sylaby. Wstawiają odstępy.
Etap 1:

Etap 2:
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6. Zadanie dodatkowe.
WARTO użyć projektora multimedialnego.
• Nauczyciel zapisuje wyrazy: zmrok, blok, kran, osad, klasa. Uczniowie przepisują wyrazy w edytorze tekstu, a następnie usuwają litery, tak aby powstały nowe wyrazy (mrok
lub rok, lok, kra, osa lub sad, las)
• Uczniowie zapisują w edytorze tekstu wyrazy: kok, las, tam, sok, las. W każdym wyrazie
należy zmienić jedną literę, tak aby powstały nowe wyrazy. (rok, pas, mam, bok, lis)
7. Podsumowanie zajęć.
• Nauczyciel zadaje uczniom pytania:
– Jak nazywają się klawisze, którymi usuwamy znaki, litery, liczby? (Backspace, Delete)
– Co się stanie, kiedy kilka razy naciśniemy klawisz Spacja? (powstanie za duży odstęp)
– Jak zmniejszyć za duże odstępy między wyrazami? (za pomocą klawisza Backspace lub
Delete)

AUTOR: Anna Kulesza
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LEKCJA 17. EDYTOR TEKSTU. SHIFT, CAPS LOCK
Zapis w dzienniku  Poznajemy edytor tekstu: klawisze Shift, Caps Lock

Przebieg zajęć
1. Wprowadzenie do zajęć.
Nauczyciel prosi chętnych uczniów, aby podeszli do tablicy i zapisali dowolne wielkie
litery i je nazwali.
• Nauczyciel proponuje zabawę. Jeśli wypowie wyrazy, które piszemy wielką literą,

uczniowie klaszczą, jeśli wypowie wyrazy, które piszemy małą literą – milczą.

• Nauczyciel zadaje pytanie:

– Które wyrazy należy zapisywać wielkimi literami? (imiona, nazwiska, nazwy miast)
WARTO spróbować, by dalszą zabawę poprowadzili uczniowie.

2. Praca z zeszytem ćwiczeń.
• Nauczyciel informuje, że na klawiaturze znajdują się klawisze, które służą do pisania

wielkich liter. (Shift, Caps Lock)

• Nauczyciel informuje, że na klawiaturze są dwa klawisze Shift (z lewej i prawej strony

klawiatury) i służą one do pisania wielkich liter.

• Uczniowie oglądają na zrzucie klawisze Shift. (zaznaczone na pomarańczowy kolor).

Z. s. 36

• Nauczyciel informuje, jak napisać wielką literę (należy nacisnąć i przytrzymać klawisz

Shift palcem lewej ręki, a palcem prawej ręki nacisnąć klawisz z literą, która posłuży
do napisania wielkiej litery).

• Nauczyciel informuje uczniów, że mogą korzystać z klawisza Shift znajdującego się po

lewej i prawej stronie klawiatury. Działają tak samo.

• Uczniowie analizują, w jaki sposób został napisany wyraz Ula. (palcem lewej ręki naci-

śnięto i przytrzymano klawisz Shift, a palcem prawej ręki naciśnieto klawisz U. Następne litery zostały napisane bez naciskania klawisza Shift)

• Uczniowie oglądają klawisz Caps Lock. (zaznaczony na niebieski kolor)
• Nauczyciel wyjaśnia, że klawisz ten służy również do pisania wielkich liter, ale wyko-

rzystujemy go wtedy, kiedy chcemy pisać wielkimi literami całe wyrazy lub zdania. Wystarczy go nacisnąć i rozpocząć pisanie. Kiedy nie chcemy już pisać wielkimi literami,
ponownie naciskamy klawisz Caps Lock.

• Uczniowie wskazują położenie klawiszy Shift i Caps Lock na zdjęciu klawiatury. Rysują

wokół nich kolorowe ramki.

• Uczniowie kolorują wyrazy, które napisano, używając klawiszy Shift lub Caps Lock.

Z. s. 37, ćw. 1

(Ola, POLSKA, MAMA, KOT, APARAT, Polska, OLA)

3. Gimnastyka śródlekcyjna.
4. Praca z komputerem.
• Uczniowie uruchamiają edytor tekstu.
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• Nauczyciel demonstruje posługiwanie się klawiszami Shift i Caps Lock.

WARTO pokazać uczniom, że jeśli zapomną o wyłączeniu klawisza Caps Lock i nacisną
klawisz Shift, będą pisać małymi literami.

• Uczniowie przepisują zdania. Wstawiają kropki w miejsca, gdzie kończą się te zdania.

Z. s. 37, ćw. 2

• Uczniowie piszą imiona trzech swoich koleżanek i kolegów oraz nazwy trzech miast.

Z. s. 37, ćw. 3

Nauczyciel przypomina o stosowaniu klawisza Spacja, aby powstały odstępy między
wyrazami. Nauczyciel prosi o połączenie imion z odpowiednimi fotografiami.
Wykorzystują na zmianę klawisze Shift i Caps Lock.

5. Praca z płytą – zestaw 17.
• A. Wielka litera. Uczniowie poprawiają zdania tak, aby każde zdanie zaczynało się wielką

Płyta, ćw. 17A

literą. Usuwają małe litery, a wstawiają wielkie, korzystając z klawiszy Shift lub Caps Lock.
Etap 1:

Etap 2:

• B. Hasło reklamowe. Uczniowie przepisują hasło reklamowe tak, by wszystkie litery

Płyta, ćw. 17B

• C. Literobranie. Uczniowie wstawiają małą lub wielką literę „a”. Rozwiązanie:

Płyta, ćw. 17C

były wielkie.
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6. Zadanie dodatkowe.
• Nauczyciel rozdaje każdemu uczniowi wcześniej przygotowane (wydrukowane) wyra-

zy: Ola, TOMEK, Polak, SUDETY, Europa, OPOLE. Uczniowie przepisują wyrazy.
Uczniowie, którzy szybciej ukończyli przepisywanie, otrzymują następny zestaw z lukami: _olska, _la, _pole, _ arek, _omek, _uba, _awid. Zapisują odgadnięte wyrazy.

7. Podsumowanie zajęć.
• Nauczyciel zadaje pytania:

– Jak nazywają się klawisze służące do pisania wielkimi literami? (Shift, Caps Lock)
– Jak nazywają się klawisze służące do usuwania liter w edytorze tekstu? (Backspace,
Delete)
– Jak nazywa się klawisz, za pomocą którego robimy odstępy między wyrazami? (Spacja)

AUTOR: Anna Kulesza
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LEKCJA 18. EDYTOR TEKSTU. ENTER
Zapis w dzienniku  Poznajemy edytor tekstu: klawisz Enter

Przebieg zajęć
1. Wprowadzenie do zajęć.
• Nauczyciel czyta wiersz Jana Brzechwy Kaczka Dziwaczka. Zadaje pytania:
• – Gdzie mieszkała kaczka? (nad rzeczką)
– Co kaczka chciała kupić u fryzjera? (kilogram sera)
– Czym czesała się kaczka? (wykałaczką)
• Nauczyciel pokazuje, w jaki sposób zapisany jest wiersz. Zwraca uwagę na to, że każdy
wers tekstu jest zapisany od nowej linii.
• Nauczyciel zadaje pytanie:
– Jak nazywamy tekst zapisany w ten sposób? (wiersz)
2. Praca z zeszytem ćwiczeń.
• Nauczyciel prosi o narysowanie ramki wokół najgrubszego klawisza znajdującego się
na klawiaturze.
• Chętny uczeń odczytuje nazwę klawisza. (Enter).
• Nauczyciel informuje, że klawisz Enter służy do przenoszenia wyrazów do następnego
wiersza. Aby to zrobić, należy ustawić kursor przed wybranym wyrazem i nacisnąć klawisz Enter.
• Nauczyciel wyjaśnia, co zrobić, jeśli klawisz Enter nacisnęliśmy kilka razy i mamy za
duży odstęp. (zmniejszamy go za pomocą klawisza Backspace)
• Nauczyciel pokazuje i informuje, że w programie Word na pasku narzędzi szybkiego
dostępu mamy przycisk Cofnij. Dzięki niemu możemy wycofać się z czynności, które
przed chwilą wykonaliśmy.
• Uczniowie odszukują w tekście ikonę narzędzia Cofnij. Otaczają ją pętlą. Nauczyciel
zadaje pytanie:
– W którą stronę zwrócona jest strzałka? (w lewą)
• Uczniowie uważnie oglądają zrzut okna programu Word. Wskazują ikonę narzędzia
Cofnij. Nauczyciel wyjaśnia, że narzędzie to można stosować wówczas, kiedy chcemy
zmniejszyć odstęp między linijkami tekstu, który powstał po kilkakrotnym naciśnięciu
klawisza Enter. Przypomina również, że do zmniejszania odstępów między linijkami
tekstu służy klawisz Backspace. Nauczyciel prosi chętnego ucznia o odczytanie wyrazów
umieszczonych na zrzucie z ekranu monitora.
• Uczniowie zapisują wyrazy w dwóch kolumnach. W pierwszej umieszczają imiona
dziewczynek, w drugiej – imiona chłopców. Każde imię piszą w nowej linijce.

Z. s. 38

Z. s. 39, ćw. 1

3. Gimnastyka śródlekcyjna.
4. Praca z komputerem.
• Uczniowie wskazują klawisz Enter na klawiaturze komputera.
AUTOR: Anna Kulesza
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• Uczniowie uruchamiają edytor tekstu.
• Uczniowie przepisują wyrazy zaczynające się od samogłosek. Każdy wyraz przenoszą

do nowego wiersza. (Ala, osa, ekran, Iza)
• Uczniowie przygotowują listę owoców i warzyw, które najchętniej jedzą w zimie. Każdy
wyraz przenoszą do nowego wiersza.

Z. s. 39, ćw. 2
Z. s. 39, ćw. 3

WARTO przypomnieć uczniom, aby podczas przenoszenia wyrazu do nowego wiersza
naciskali klawisz Enter tylko raz.
5. Praca z płytą – zestaw 18.
• A. Przepis babci. Uczniowie przygotowują listę produktów potrzebnych do przygotowania zupy. Ustawiają produkty jeden pod drugim. Korzystają z klawisza Enter. Rozwiązanie:

Płyta, ćw. 18A

• B. Lista zakupów. Uczniowie zapisują nazwy produktów, które miała kupić Ola. Każdy wy-

Płyta, ćw. 18B

• C. Od najdłuższego do najkrótszego. Uczniowie zapisują wyrazy jeden pod drugim od

Płyta, ćw. 18C

raz piszą w nowym wierszu, jeden pod drugim. Korzystają z klawisza Enter. Rozwiązanie:

najdłuższego do najkrótszego. Doskonalą posługiwanie się klawiszem Enter. Rozwiązanie:
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6. Zadanie dodatkowe.
WARTO użyć projektora multimedialnego.
• Nauczyciel wyświetla na ekranie z projektora wyraz „dom”. Prosi do swojego kompu-

tera chętnego ucznia, aby utworzył inny wyraz, zaczynający się od ostatniej litery poprzedniego wyrazu, i zapisał go w nowym wierszu. Uczeń, który zapisał wyraz, wyznacza
kolejną osobę i następuje dalszy ciąg zabawy.
Tak może wyglądać przebieg zabawy:
dom
Marta
aparat
telewizor
Radek

• Nauczyciel wyświetla na ekranie z projektora tekst, w którym są widoczne za duże

odstępy między wierszami. Prosi chętnego ucznia o podejście do swojego komputera
i zmniejszenie odstępów.

7. Podsumowanie zajęć.
• Nauczyciel zadaje pytania:

– Jak nazywa się klawisz, którym przenosimy wyrazy do nowego wiersza? (Enter)
– Jak nazywa się migająca kreseczka widoczna na ekranie monitora? (kursor tekstowy)

AUTOR: Anna Kulesza
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LEKCJA 19. EDYTOR TEKSTU. KOLOR CZCIONKI
Zapis w dzienniku  Poznajemy edytor tekstu: narzędzie Kolor czcionki

Przebieg zajęć
1. Wprowadzenie do zajęć.
• Nauczyciel przynosi na zajęcia łamigłówkę dla każdego ucznia.

(litery muszą być konturowe, aby uczeń miał możliwość pokolorowania ich w środku)
Uczniowie kolorują co drugą literę, a następnie odczytują wyrazy. (Jacek, Kuba)
• Nauczyciel zadaje pytania:
– Które wyrazy są ładniejsze? Pokolorowane czy białe? Dlaczego?
– W jakim celu kolorujemy litery? (ozdobienie tekstu, wyróżnienie wybranych wyrazów)
– Gdzie można zobaczyć kolorowe litery? (szyldy sklepów, reklamy)
2. Praca z zeszytem ćwiczeń.
• Nauczyciel wyjaśnia, że w edytorze tekstu można upiększać litery, zmieniając ich kolor.
• Nauczyciel pokazuje wydrukowaną wcześniej ikonę przycisku Kolor czcionki.
• Nauczyciel prosi o odnalezienie w zeszycie ćwiczeń przycisku Kolor czcionki i otoczenie
go pętlą.
• Nauczyciel wyjaśnia, że przycisk Kolor czcionki służy do zmiany koloru liter.
• Nauczyciel prosi chętnego ucznia o przeczytanie pierwszego zdania umieszczonego w zeszycie ćwiczeń na zrzucie (Mam laptop.). Inny uczeń odczytuje drugie zdanie
(Mam laptop.). Nauczyciel zadaje pytanie:
– Czym różnią się te zdania? (kolorem liter)
• Uczniowie oglądają na ilustracji narzędzie Kolor czcionki. Opisują jego wygląd. (wielka
litera A z czerwonym podkreśleniem)
• Nauczyciel prosi o dokładne przyjrzenie się obrazkowi przedstawiającemu zrzut z okna
edytora tekstu i wskazanie przycisku Kolor czcionki. Zwraca uwagę na widoczną paletę
kolorów. Wymienia czynności, które należy wykonać, aby zmienić kolor tekstu.
– Ustawiamy kursor na początku lub końcu wybranego wyrazu.
– Trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, przesuwamy kursor, aż podświetli się cały
element.
– Klikamy strzałkę obok przycisku Kolor czcionki.
– Z menu wybieramy kliknięciem odpowiedni kolor.
– Aby zakończyć zmianę koloru, klikamy białe pole na ekranie monitora.
• Nauczyciel informuje, że kolor czcionki można wybrać na początku swojej pracy. Wtedy
będziemy pisać wybranym kolorem czcionki.
• Uczniowie podpisują obrazki. (mikrofon, monitor, drukarka, klawiatura)

Z. s. 40

Z. s. 41, ćw. 1
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3. Gimnastyka śródlekcyjna.
4. Praca z komputerem.
• Uczniowie uruchamiają edytor tekstu.
• Uczniowie wskazują położenie narzędzia Kolor czcionki.
• Nauczyciel demonstruje zaznaczanie tekstu, a następnie zmianę koloru czcionki.
• Uczniowie w edytorze tekstu piszą czerwoną czcionką nazwy elementów podstawowego

Z. s. 41, ćw. 2

• Uczniowie piszą zielonym kolorem czcionki nazwę urządzenia, które jest pierwsze

Z. s. 41, ćw. 3

zestawu komputerowego.

z prawej strony (projektor), czerwonym kolorem – nazwę pierwszego urządzenia znajdującego się po lewej stronie (laptop), a kolorem niebieskim – nazwę urządzenia, które
nie pasuje do pozostałych (mikser). (projektor, laptop, mikser)

5. Praca z płytą – zestaw 19.
• A. Czerwony czy niebieski? Uczniowie zmieniają kolor liter za pomocą przycisku Kolor

Płyta, ćw. 19A

czcionki według zasady: na czerwono – samogłoski, a na niebiesko – spółgłoski.
Rozwiązanie:

• B. Do wyboru do koloru. Uczniowie za pomocą przycisku Kolor czcionki zmieniają

Płyta, ćw. 19B

w wyrazach kolory samogłosek: a – na niebiesko, u – na zielono, e – na żółto, i – na
czerwono, o – na fioletowo.
Rozwiązanie:

• C. Kolory wyrazów na opak. Uczniowie poprawiają kolory napisów tak, aby były zgodne

Płyta, ćw. 19C

z nazwą koloru.
Rozwiązanie:
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6. Zadanie dodatkowe.
• Zabawa. Nauczyciel prosi, aby uczniowie połączyli się w pary i pracowali na jednym

komputerze. Pierwszy uczeń pisze imię koleżanki lub kolegi z klasy, drugi dopisuje
jego nazwisko. Po zapisaniu imion i nazwisk uczniów danej klasy uczniowie na zmianę
wykonują kolejne polecenie. Zmieniają kolor czcionki: niebieski – to imiona i nazwiska
chłopców, a czerwony – imiona i nazwiska dziewcząt.
Nauczyciel pilnuje, aby uczniowie pracowali na zmianę i szanowali pracę kolegów.

7. Podsumowanie zajęć.
• Nauczyciel zadaje pytania:

– Jak nazywa się komputerowy program do pisania? (edytor tekstu)
– Jak nazywa się komputerowy program do rysowania? (edytor grafiki)
– W jaki sposób zmieniamy kolor czcionki? (zaznaczamy wybrany wyraz, wybieramy
odpowiedni kolor z palety barw i go klikamy)
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LEKCJA 20. EDYTOR TEKSTU. POGRUBIENIE
Zapis w dzienniku  Poznajemy edytor tekstu: narzędzie Pogrubienie

Przebieg zajęć
1. Wprowadzenie do zajęć.
• Nauczyciel przynosi na zajęcia pisaki różnej grubości. Do tablicy przypina arkusz bia-

łego papieru. Wręcza pisaki chętnym uczniom i prosi, aby na tablicy napisali ten sam
wyraz, np. dom. Nauczyciel zadaje uczniom pytania:
– Czym różnią się od siebie napisane wyrazy? (kolorem, grubością)
– Które wyrazy wam się podobają? Dlaczego?

2. Praca z zeszytem ćwiczeń.
• Nauczyciel prosi chętnych uczniów o przeczytanie zdań widocznych na zrzucie z okna

Z. s. 42

edytora tekstu (Ala ma w domu psa i kota.). Zadaje pytanie:
– Czym różnią się te zdania? (grubością liter)

• Nauczyciel informuje, że w edytorze tekstu można pogrubiać tekst. Służy do tego przy-

cisk Pogrubienie.

• Uczniowie opisują wygląd ikony narzędzia Pogrubienie. (wielka litera B)
• Uczniowie wskazują położenie narzędzia na zrzucie okna edytora tekstu.
• Nauczyciel omawia działanie narzędzia. Aby pogrubić tekst należy: zaznaczyć wybrany

fragment tekstu i kliknąć przycisk Pogrubienie.

• Nauczyciel informuje, że przycisk Pogrubienie można również wybrać na początku

swojej pracy. Jeśli chcemy wrócić do poprzedniego kroju czcionki, należy ponownie
zaznaczyć pogrubiony fragment i kliknąć ikonę Pogrubienie.

• Uczniowie podkreślają litery napisane pogrubioną czcionką, a następnie odczytują po-

Z. s. 43, ćw. 1

wstałe zdanie i zapisują je w liniaturze (Tu gra Tosia, a tam Jacek.)

3. Gimnastyka śródlekcyjna.
4. Praca z komputerem.
• Uczniowie uruchamiają edytor tekstu.
• Uczniowie wskazują położenie narzędzia Pogrubienie.
• Nauczyciel demonstruje działanie narzędzia Pogrubienie.
• Uczniowie przepisują pogrubioną czcionką zdanie z ćwiczenia 1. (Tu gra Tosia, a tam Jacek.)

Z. s. 43, ćw. 2

• Uczniowie przepisują zdania. Nazwy zwierząt pogrubiają (papuga, kanarki, psa, kot).

Z. s. 43, ćw. 3

Imiona zapisują czerwonym kolorem czcionki (Oli, Karol, Tomek, Bartek)
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5. Praca z płytą – zestaw 20.
• A. Pogrubione imiona. Uczniowie wśród wyrazów odszukują imiona. Wyróżniają je za

Płyta, ćw. 20A

pomocą przycisku Pogrubienie.
Rozwiązanie:

• B. Cztery pory roku. Uczniowie stosują pogrubienie w nazwach pór roku.

Płyta, ćw. 20B

Rozwiązanie:

• C. Ukryte zwierzęta. Uczniowie pogrubiają w zdaniach nazwy zwierząt.

Płyta, ćw. 20C

Rozwiązanie:

6. Zadanie dodatkowe.
• Nauczyciel wyświetla na ekranie z projektora kolorowy szlaczek: 123123123123123.

Uczniowie przepisują go według wzoru. Pogrubiają tylko liczby 2.

• Uczniowie piszą imiona swoich kolegów i koleżanek. Zmieniają kolor wyrazów, a na-

stępnie pogrubiają tylko pierwsze litery.

7. Podsumowanie zajęć.
• Nauczyciel zadaje pytania:

– Jak nazywa się litera, która jest ikoną narzędzia Kolor czcionki? (A)
– Jak nazywa się litera, która jest ikoną narzędzia Pogrubienie (B)
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LEKCJA 21. EDYTOR TEKSTU. KURSYWA
Zapis w dzienniku  Poznajemy edytor tekstu: narzędzie Kursywa

Przebieg zajęć
1. Wprowadzenie do zajęć.
WARTO użyć projektora multimedialnego.
• Nauczyciel wyświetla na ekranie z rzutnika litery: WSKJGULORMHSUFYTEWSZA.

Zadanie polega na zmianie koloru czcionki w co trzeciej literze przedstawionego ciągu,
odgadnięciu powstałego hasła i jego zapisaniu. Do stanowiska pracy nauczyciela podchodzi chętny uczeń i zaznacza na czerwono pierwszą literę. Jeśli zrobił to poprawnie,
może wskazać następnego ucznia, który zaznaczy kolejną literę. Ostatni uczeń zapisuje
i odczytuje głośno powstałe hasło: Kursywa.

2. Praca z zeszytem ćwiczeń.
• Nauczyciel prosi chętnego ucznia o odczytanie zdań zamieszczonych na zrzucie (Tam

Z. s. 44

stoi zestaw komputerowy). Zadaje pytanie:
– Czym się różnią te zdania? (jedno jest napisane czcionką prostą, a drugie – pochyłą)

• Nauczyciel wyjaśnia, że drugie zdanie zostało pochylone za pomocą narzędzia, które

nazywa się Kursywa.

• Uczniowie oglądają na ilustracji narzędzie Kursywa.
• Uczniowie opisują wygląd ikony narzędzia Kursywa. (pochylone I)
• Uczniowie wskazują położenie narzędzia na zrzucie z edytora tekstu.
• Nauczyciel omawia działanie narzędzia Kursywa. Aby pochylić tekst, należy zaznaczyć

wybrany fragment tekstu i kliknąć przycisk Kursywa. Nauczyciel informuje, że przycisk
Kursywa można wybrać na początku swojej pracy. Wtedy cały czas będziemy pisać pochylonymi literami. Aby zakończyć pisanie Kursywą należy ponownie kliknąć przycisk
Kursywa.

• Uczniowie rozwiązują krzyżówkę. (1. mikrofony, 2. mysz, 3. kamera, 4. klawiatura,

Z. s. 45, ćw. 1

5. tablet; hasło: kursywa)

3. Gimnastyka śródlekcyjna.
4. Praca z komputerem.
• Uczniowie uruchamiają edytor tekstu.
• Uczniowie wskazują położenie narzędzia Kursywa.
• Nauczyciel demonstruje działanie narzędzia Kursywa.
• Uczniowie przepisują odgadnięte hasło logogryfu, pochylają tekst, a następnie liczą

Z. s. 45, ćw. 2

• Uczniowie zapisują kursywą nazwę lżejszego urządzenia (smartfon, telefon)

Z. s. 45, ćw. 3

głoski, sylaby i litery w tym haśle.
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5. Praca z płytą – zestaw 21.
• A. Bajkowy dialog. Za pomocą Kursywy uczniowie wyróżniają wypowiedzi wilka, a po-

Płyta, ćw. 21A

grubiają wypowiedzi Czerwonego Kapturka.
Poprawny zapis dialogu:

• B. Moja rodzina. Wykorzystując narzędzie Kursywa, uczniowie zapisują imiona wszyst-

Płyta, ćw. 21B

• C. Odkrywanie-zgadywanie (gra: memory). Uczniowie wskazują pary wyrazów. Jeden

Płyta, ćw. 21C

kich członków swojej rodziny.

wyraz napisany jest czcionką pochyłą, a drugi bez pochylenia.

6. Zadanie dodatkowe.
• Nauczyciel wyświetla na ekranie z projektora wyrazy: Ola, Tomek, Karolina, Wojtek,

Irena, Emil. Uczniowie przepisują wyrazy. Imiona chłopców zapisują niebieskim
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kolorem czcionki, imiona dziewcząt – czerwonym. W imionach dziewcząt stosują
Kursywę, w imionach chłopców – Pogrubienie.
7. Podsumowanie zajęć.
• Nauczyciel zadaje pytania:

– Jak nazywają się klawisze, którymi usuwamy błędy w tekście? (Backspace, Delete)
– Jak nazywa się narzędzie, którym pochylamy tekst? (Kursywa)
– Jak nazywa się komputerowy program do pisania? (edytor tekstu)

AUTOR: Anna Kulesza

67

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Informatyka | Klasa 1



Szkoła podstawowa 1–3

LEKCJA 22. EDYTOR TEKSTU. PODKREŚLENIE
Zapis w dzienniku  Poznajemy edytor tekstu: narzędzie Podkreślenie

Przebieg zajęć
1. Wprowadzenie do zajęć.
• Nauczyciel przynosi na zajęcia ilustracje przedstawiające ikony narzędzi: Pędzel, Gum-

ka, Ołówek, Wypełnij kolorem, Pogrubienie, Kursywa, Kolor czcionki oraz ikony
programów Paint, Word. Z jednej strony tablicy zamieszcza ikony programu Paint,
z drugiej strony – Word. Pozostałe ilustracje rozkłada na swoim biurku tak, aby ikony
były niewidoczne. Chętny uczeń podchodzi do biurka nauczyciela, wybiera jedną kartę,
odwraca ją. Zastanawia się, co przedstawia ilustracja. Zamieszcza ją pod ikoną programu, z którego pochodzi. Analogicznie należy postąpić z pozostałymi ilustracjami.

2. Praca z zeszytem ćwiczeń.
Nauczyciel prosi chętnego ucznia o przeczytanie zdań umieszczonych na zrzucie z okna
edytora tekstu (Zwiastuny wiosny.). Zadaje pytanie:
– Czym różnią się te zdania? (jedno jest bez podkreślenia, drugie – podkreślone)

Z. s. 46

• Uczniowie oglądają na ilustracji narzędzie Podkreślenie.
• Uczniowie opisują wygląd ikony narzędzia Podkreślenie. (wielka litera U z pokreśleniem)
• Uczniowie wskazują położenie narzędzia na zrzucie okna edytora tekstu.
• Nauczyciel omawia działanie narzędzia. Aby podkreślić tekst, należy zaznaczyć wybra-

ny fragment tekstu i kliknąć przycisk Podkreślenie.

• Uczniowie czytają zdania, a następnie podkreślają nazwy roślin. (tulipany, krokusy,

Z. s. 47, ćw. 1

stokrotki)

3. Gimnastyka śródlekcyjna.
4. Praca z komputerem.
• Uczniowie uruchamiają edytor tekstu.
• Uczniowie wskazują położenie narzędzia Podkreślenie.
• Nauczyciel demonstruje działanie narzędzia Podkreślenie.
• Uczniowie liczą tulipany i stokrotki z ćwiczenia1. W edytorze tekstu zapisują liczbę

Z. s. 47, ćw. 2

• Uczniowie zapisują nazwy środków transportu. Podkreślają nazwę najszybszego (samo-

Z. s. 47, ćw. 3

stokrotek (3) i tulipanów (5). W zapisie liczby stokrotek stosują podkreślenie, a tulipanów – pogrubienie.
lot). Nazwę najwolniejszego zapisują na czerwono (rower).

5. Praca z płytą – zestaw 22.
• A. Siedem dni. Wśród wyrazów, używając narzędzia Podkreślenie, uczniowie zaznacza-

Płyta, ćw. 22A

ją tylko nazwy dni tygodnia.
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Rozwiązanie:

• B. Zagadka z kotem. Uczniowie podkreślają powtarzający się wyraz. Niepodkreślone

Płyta, ćw. 22B

litery utworzą hasło, które uczniowie zapisują.
Rozwiązanie:

• C. Dobry nauczyciel. Uczniowie sprawdzają zapisane wyniki. Dobrze rozwiązane dzia-

Płyta, ćw. 22C

łania podkreślają, używając przycisku Podkreślenie, i zmieniają ich kolor na niebieski.
Rozwiązanie:

6. Zadanie dodatkowe.
WARTO użyć projektora multimedialnego.
• Nauczyciel wyświetla na ekranie z projektora obrazy: papugę, tulipana, kota, lisa, sto-

krotkę. Uczniowie zapisują nazwy w edytorze tekstu. Podkreślają nazwy zwierząt.

7. Podsumowanie zajęć.
• Nauczyciel zadaje pytania:

– Jakie narzędzia edytora tekstu służą do zmiany wyglądu liter, wyrazów, zdań? (Pogrubienie,
Kursywa, Podkreślenie)
– Jak nazywa się klawisz, którym przenosi się wyrazy do nowego wiersza? (Enter)
– Jak nazywa się klawisz, którym wstawia się odstępy miedzy wyrazami? (Spacja)
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LEKCJA 23. EDYTOR TEKSTU. ALT PRAWY
Zapis w dzienniku  Poznajemy edytor tekstu: klawisz Alt prawy

Przebieg zajęć
1. Wprowadzenie do zajęć.
• Nauczyciel zawiesza na tablicy obrazki: gęś, ząb, góra, żyrafa, źrebak, łopata. Chętni

uczniowie podchodzą do tablicy i podpisują obrazki.

2. Praca z zeszytem ćwiczeń.
• Uczniowie oglądają na zdjęciu klawiatury klawisz Alt (prawy).

Z. s. 48

• Nauczyciel wyjaśnia, że na klawiaturze nie ma znaku „ą”. Aby go napisać, trzeba przy-

cisnąć jednocześnie dwa klawisze. Najpierw palcem prawej dłoni należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Alt (prawy), a następnie palcem lewej dłoni nacisnąć klawisz z literą A.
W podobny sposób (trzymając wciśnięty Alt (prawy) i naciskając klawisze z literami:
E, Z, L, O, C, S) można napisać litery: ę, ż, ł, ó, ć, ś. Nauczyciel informuje, że literę ź
otrzymamy po naciśnięciu klawiszy X i Alt (prawy).

• Nauczyciel wyjaśnia, że znak dodawania widoczny między klawiszami na ilustracji ozna-

cza, że należy nacisnąć dwa klawisze jednocześnie.

• Uczniowie wpisują brakujące litery (bąk, ślimak, żaba, żółw, ćma, gęś)

Z. s. 49, ćw. 1

3. Gimnastyka śródlekcyjna.
4. Praca z komputerem.
• Uczniowie wskazują położenie klawisza Alt (prawy) na klawiaturze komputerowej. Ry-

sują wokół niego kwadratową ramkę.

• Nauczyciel demonstruje, w jaki sposób piszemy polskie znaki diakrytyczne.
• Uczniowie przepisują nazwy zwierząt z ćwiczenia 1. Nazwy zwierząt, które potrafią

Z. s. 49, ćw. 2

• Uczniowie piszą w edytorze tekstu wyrazy: młotek, trąbka, obcęgi, altówka, bęben, piła.

Z. s. 49, ćw. 3

latać pogrubiają, a pochylenie stosują w nazwach zwierząt, które potrafią pływać. (bąk,
ćma, gęś, żółw, ślimak, żaba). Nauczyciel zwraca uwagę na wyraz gęś – należy w nim
zastosować pogrubienie i kursywę (gęś lata i pływa)

W jednym wierszu zapisują instrumenty muzyczne (trąbka, altówka, bęben), w drugiej
narzędzia (młotek, obcęgi, piła)

5. Praca z płytą – zestaw 23.
• Brakujące litery. Uczniowie uzupełniają brakujące litery, wpisując polskie znaki diakry-

Płyta, ćw. 23A

tyczne. Doskonalą posługiwanie się klawiszem Alt (prawy).
Etap 1:
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Etap 2:

Etap 3:

• B. Wesołe pary. Uczniowie utrwalają zasady ortograficzne – wymiana ó na o. Dopisują

Płyta, ćw. 23B

brakujące litery. Doskonalą posługiwanie się klawiszem Alt (prawy).
Poprawnie wykonane zadanie:

• C. Zgaduj-zgadula. Uczniowie podpisują tylko te obrazki, w nazwach których występu-

ją litery: ą, ę, ń, ź, ć, ś, ó, ż. (słońce, żółw, ślimak, trąbka)

Płyta, ćw. 23C

6. Zadanie dodatkowe.
Nauczyciel wyświetla na ekranie z projektora wyrazy, w których brakuje liter, np.: b...k,
z...b, d...b, r...ka, ...rebak, k...t, p...k. Chętni uczniowie podchodzą do stanowiska nauczyciela, odgadują wyrazy i wpisują brakujące litery. (bąk, ząb, dąb, ręka, źrebak, kąt, pęk)
7. Podsumowanie zajęć.
• Nauczyciel zadaje pytania:
– Które klawisze należy nacisnąć, aby napisać literę ó? (Alt prawy, O)
– Które klawisze służą do pisania litery ź? (Alt prawy, X)
– Jak nazywają się klawisze, którymi usuwamy błędy? (Backspace, Delete)
– Do czego służy klawisz Spacja? (wstawiania odstępów)
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LEKCJA 24. EDYTOR TEKSTU. ALT PRAWY + SHIFT
Zapis w dzienniku  Poznajemy edytor tekstu: klawisze Alt prawy + Shift

Przebieg zajęć
1. Wprowadzenie do zajęć.
• Nauczyciel rozdaje każdemu uczniowi zaszyfrowaną nazwę miasta. Uczniowie rozwiązują szyfr. (Łowicz)

c Ł z o i w
2. Praca z zeszytem ćwiczeń.
• Nauczyciel prosi o przyjrzenie się kombinacji klawiszy Shift + Alt + L. Wyjaśnia, jak

Z. s. 50

wstawić wielką literę Ł potrzebną do napisania wyrazu Łowicz:
– palcami jednej ręki należy nacisnąć i przytrzymać klawisze Alt i Shift znajdujące się
po prawej stronie klawiatury;
– palcem drugiej ręki nacisnąć wybrany klawisz z literą na klawiaturze.

• Uczniowie wskazują klawisze oznaczone niebieskim kolorem. Otaczają je jedną pętlą.
• Uczniowie analizują powstawanie liter: Ą, Ć, Ę, Ź, Ń, Ó, Ś, Ż, Ł.
• Nauczyciel informuje, że wpisywanie polskich znaków na klawiaturze tabletu lub smartfo-

na jest bardzo łatwe, wystarczy nacisnąć i dłużej przytrzymać daną literę: a, c, e, z, n, o, s, l.

• Uczniowie odgadują imiona dzieci. Wpisują brakujące litery (Żaneta, Łukasz, Łucja)

Z. s. 51, ćw. 1

3. Gimnastyka śródlekcyjna.
4. Praca z komputerem.
• Uczniowie uruchamiają edytor tekstu.
• Uczniowie wskazują położenie klawisza Alt (prawy) i Shift na klawiaturze kompute-

rowej.

• Nauczyciel demonstruje, w jaki sposób piszemy polskie wielkie litery.
• Uczniowie zastanawiają się, które z imion z ćwiczenia 1. ma najwięcej spółgłosek. Za-

Z. s. 51, ćw. 2

• Uczniowie układają 3 zdania z podanych wyrazów (Żaneta mieszka w Łebie. Łukasz

Z. s. 51, ćw. 3

pisują je w edytorze tekstu. (Łukasz)

pojedzie do Świebodzina. Łucja wróciła z Ćmielowa). Do każdego zdania stosują inne
wyróżnienie: Podkreślenie, Pogrubienie, Kursywa, Kolor czcionki.
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5. Praca z płytą – zestaw 24.
• A. Tropiciel. Uczniowie odszukują błędy w zdaniach i je poprawiają.

Płyta, ćw. 24A

Poprawnie wykonane zadanie:

• B. Trafny wybór. Uczniowie wybierają z ramki litery potrzebne do podpisania obrazków

i je podpisują.

Płyta, ćw. 23B

Etap 1:

Etap 2:
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Etap 3:

• C. Twoje ulubione święta. Uczniowie poprawiają nazwy świąt – stosują wielkie litery.

W nazwie ulubionego święta zmieniają kolor.

Płyta, ćw. 23C

6. Zadanie dodatkowe.
WARTO użyć projektora multimedialnego.
• Nauczyciel wyświetla na ekranie z projektora napisy, w których brakuje liter: -ywiec,
-eba, -owicz, -winoujście, -ódź, -ańcut, -wiecie, -ary. Chętni uczniowie podchodzą do
komputera nauczyciela i wpisują odgadnięte litery. Przepisują w edytorze tekstu nazwy
miast: Żywiec, Łeba, Łowicz, Świnoujście, Łódź, Łańcut, Świecie, Żary.
7. Podsumowanie zajęć.
WARTO użyć projektora multimedialnego.
• Nauczyciel wyświetla na ekranie z projektora zlepek wyrazów: TODOMEWY. Chętny
uczeń podchodzi do stanowiska nauczyciela i wstawia odstępy między wyrazami. Inny
chętny uczeń zmienia w imieniu kolor czcionki na czerwony. Kolejny chętny uczeń
podkreśla całe zdanie.
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LEKCJA 25. EDYTOR GRAFIKI. TEKST
Zapis w dzienniku  Poznajemy narzędzie edytora grafiki Tekst

Przebieg zajęć
1. Wprowadzenie do zajęć.
• Nauczyciel wyświetla na ekranie z projektora obraz Stanisława Wyspiańskiego Śpiący

Staś. Zadaje pytania:
– Co robi chłopiec? (śpi)
– Dlaczego malarze podpisują swoje dzieła? (wiemy, kto jest autorem)

2. Praca z zeszytem ćwiczeń.
• Uczniowie oglądają na ilustracji narzędzie Tekst z programu Paint.

Z. s. 52

• Uczniowie opisują wygląd ikony narzędzia Tekst. (wielka litera A)
• Nauczyciel wyjaśnia, że za pomocą narzędzia Tekst można pisać wyrazy w edytorze

grafiki. Przedstawia etapy posługiwania się narzędziem:
– na karcie Narzędzia główne klikamy przycisk Tekst (grupa Narzędzia)
– trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, przeciągamy kursor po ekranie, aż powstanie
ramka, czyli pole tekstowe,
– rozpoczynamy pisanie w miejscu migającego kursora,
– kiedy narysujemy pole tekstowe, na ekranie pojawi się karta Narzędzia tekstu. Dzięki niej można zmieniać wygląd liter (Pogrubienie, Kursywa, Podkreślenie, zmiana
koloru),
– aby zmienić kolor liter, należy zaznaczyć wybrany fragment tekstu, a następnie kliknąć wybrane okno palety kolorów,

• Nauczyciel informuje, że kliknięcie poza ramką pola tekstowego, spowoduje jej za-

mknięcie i nie będzie można dokonywać zmian w tekście.

• Uczniowie zapisują w liniaturze rozwiązania zagadek. (rower, piłka, lody)

Z. s. 53, ćw. 1

3. Gimnastyka śródlekcyjna.
4. Praca z komputerem.
• Nauczyciel wskazuje położenie narzędzia Tekst programu Paint.
• Nauczyciel demonstruje wstawianie pola tekstowego.
• Uczniowie wstawiają pole tekstowe i piszą swoje imiona.
• Nauczyciel demonstruje zmianę koloru czcionki.
• Uczniowie zmieniają kolor czcionki w zapisanych imionach.
• Uczniowie rysują rozwiązania zagadek z ćwiczenia 1., a następnie wstawiają pole tek-

Z. s. 53, ćw. 2

• Uczniowie liczą trójkąty, prostokąty i strzałki na latawcu. W edytorze grafiki wstawiają

Z. s. 53, ćw. 3

stowe i podpisują obrazki.

podobne kształty, kolorują je. Na koniec piszą, ile jest kształtów każdego rodzaju.
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5. Praca z płytą – zestaw 25.
• A. Rodzina. Uczniowie rysują portret swojej rodziny, podpisują jej członków. Stosują
narzędzie Tekst.
• B. W podróży. Uczniowie podpisują obrazki. Stosują narzędzie Tekst.

• C. Nasze cyfry. Uczniowie pod każdą cyfrą zapisują słownie jej nazwę. Stosują narzę-

dzie Tekst. (jeden, pięć, dwa, cztery, siedem)

Płyta, ćw. 25A
Płyta, ćw. 25B

Płyta, ćw. 25C

6. Zadanie dodatkowe.
• Uczniowie wykonują w edytorze grafiki obrazki do wyrazów z trudnościami ortograficznymi, np. róża, jeż, żaba, rzeka, wieża, huśtawka, hak, pszczoła. Każdy obrazek
podpisują.
7. Podsumowanie zajęć.
• Nauczyciel zadaje pytania:
– Jak nazywa się narzędzie, którym rysuje się jak farbą w aerozolu? (Aerograf)
– Jak nazywa się narzędzie, które pomaga w kolorowaniu małych elementów? (Lupa)
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LEKCJA 26. EDYTOR GRAFIKI. ZAZNACZ
Zapis w dzienniku  Poznajemy narzędzie edytora grafiki Zaznacz

Przebieg zajęć
1. Wprowadzenie do zajęć.
• Nauczyciel rozdaje uczniom rebus. Uczniowie samodzielnie go rozwiązują. Chętny
uczeń odczytuje hasło. (ZAZNACZAMY)

mek

ek + a

do + y

• Nauczyciel zadaje uczniom pytania:

– Co można zaznaczać? (np. miejsce, w którym przerwaliśmy czytanie książki; ćwiczenie,
które należy wykonać w domu; urodziny w kalendarzu)
– W jaki sposób można coś zaznaczyć? (np. włożyć zakładkę do książki, podkreślić tekst,
otoczyć coś pętlą)

2. Praca z zeszytem ćwiczeń.
• Nauczyciel informuje, że w programie Paint można zaznaczać obrazki lub ich fragmen-

ty. Służy do tego narzędzie Zaznacz, które znajduje się na karcie Narzędzia główne
w grupie Obraz.

• Nauczyciel pokazuje przycisk Zaznacz programu Paint. Prosi o zwrócenie uwagi na

Z. s. 54

malutką strzałkę pod przyciskiem.

• Nauczyciel opisuje czynności, które trzeba wykonać, aby zaznaczyć obraz lub jego fragment:

– klikamy strzałkę pod przyciskiem Zaznacz,
– wybieramy opcję Zaznaczenie prostokątne,
– trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, otaczamy ramką cały rysunek lub jego fragment.

• Nauczyciel prosi o dokładne przyjrzenie się ilustracji (ziemniak). Zadaje pytania:

– Co oznaczają cyfry umieszczone na ilustracji? (kolejność wykonywania czynności)
– Jaka część obrazka została zaznaczona? (cały obraz)

• Uczniowie opisują kształt linii, którą został otoczony drugi dolny obrazek (rzodkiewka

– nieregularna linia).

• Nauczyciel wyjaśnia, że regularne obrazy lub ich fragmenty zaznaczamy za pomocą na-

rzędzia Zaznaczenie prostokątne. Obrazy o nieregularnych kształtach łatwiej zaznaczyć
i przenieść za pomocą narzędzia Zaznaczenie dowolnego kształtu.

• Nauczyciel informuje, że narzędziem Zaznaczenie dowolnego kształtu posługujemy się

w identyczny sposób jak narzędziem Zaznaczenie prostokątne.
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• Nauczyciel wyjaśnia i opisuje, jak przenosić zaznaczone elementy w dowolnym kierunku.

(zaznaczamy wybrany element, trzymamy wciśnięty lewy przycisk myszy, przesuwamy)

• Uczniowie otaczają pętlą produkty, które szkodzą zębom. (pączek, czekolada, lizak, lody)

Z. s. 55, ćw. 1

3. Gimnastyka śródlekcyjna.
4. Praca z komputerem.
• Uruchomienie edytora grafiki przez uczniów i nauczyciela.
• Nauczyciel rysuje koło. Demonstruje działanie narzędzia Zaznaczenie prostokątne.
• Nauczyciel rysuje tulipana. Demonstruje działanie narzędzia Zaznaczenie dowolnego

kształtu.

• Uczniowie uruchamiają edytor grafiki. Malują warzywa z ćwiczenia 1. Korzystając

Z. s. 55, ćw. 2

• Uczniowie rysują w edytorze grafiki 4 figury o różnej liczbie boków. Korzystając z narzę-

Z. s. 55, ćw. 3

z narzędzia Zaznaczenie prostokątne lub Zaznaczenie dowolnego kształtu, zaznaczają warzywo, które lubią.

dzia Zaznaczenie prostokątne, ustawiają figury w kolejności od najmniejszej do największej
liczby boków.

5. Praca z płytą – zestaw 26.
• A. Warzywa i owoce. Uczniowie rysują dwie skrzynki za pomocą poznanych narzędzi. Do skrzynki z lewej strony przenoszą owoce, a do skrzynki z prawej – warzywa.
Do przenoszenia stosują narzędzie Zaznacz. Następnie, wykorzystując narzędzie
Tekst, podpisują skrzynki: owoce, warzywa.
Tak może wyglądać poprawnie wykonana praca:

• B. Pomieszane litery. Uczniowie przenoszą spółgłoski do pętli z lewej strony, a do pętli

z prawej strony – samogłoski. Tak może wyglądać poprawnie wykonana praca:

Płyta, ćw. 26A

Płyta, ćw. 26B
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• C. Obrazkowe potyczki. Uczniowie porządkują obrazki. Przenoszą je tak, by pasowały

do podpisów. Tak wygląda poprawnie wykonana praca:

Płyta, ćw. 26C

6. Zadanie dodatkowe.
• Uczniowie uruchamiają edytor grafiki. Rysują na środku ekranu 4 dowolne owoce.
Następnie, stosując narzędzie Zaznacz, przenoszą każdy owoc w inny róg ekranu.
7. Podsumowanie zajęć.
• Nauczyciel zadaje uczniom pytania:
– Gdzie znajdują się narzędzia Zaznaczenie prostokątne i Zaznaczenie dowolnego kształtu?
(na karcie Narzędzia główne w grupie Obraz)
– Co należy zrobić, aby przenieść obraz lub jego fragment w inne miejsce na ekranie? (zaznaczyć wybrany obraz lub jego fragment, trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy,
przesunąć wybrany fragment)
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LEKCJA 27. PROGRAMOWANIE. W ŚWIECIE ROBOTÓW
Zapis w dzienniku  Doskonalenie umiejętności orientacji przestrzennej  Poznanie poleceń:
w prawo, w lewo, w górę, w dół.

Przebieg zajęć
1. Wprowadzenie do zajęć.
• Nauczyciel zaprasza dzieci do kółka i pokazuje zdjęcia komputerów oraz zadaje pytanie:

Gdzie można wykorzystywać komputer? (w szkole i w domu, w pracy u rodziców, w bankach, sklepach).

• Nauczyciel pokazuje obrazki np. pralki, telefonu, lodówki i mówi, że mały komputer

jest też w tych urządzeniach. Aby te urządzenia mogły prawidłowo działać, potrzebują
programów, w których dokładnie – krok po kroku – jest określone, co mają robić. Prosi
uczniów, aby wstali i wyobrazili sobie, że są robotami.

• Zabawa ruchowa: uczniowie wykonują polecenia nauczyciela: idź jeden krok do przodu,

zrób jeden krok w prawo, podnieś lewą nogę. Następnie na środku staje jeden uczeń,
a jego kolega stojący za nim mówi mu, jak wykonać dwa przysiady. UWAGA: muszą to
być szczegółowe polecenia: wyciągnij obie proste ręce przed siebie, zegnij oba kolana,
wyprostuj oba kolana i znowu zegnij oba kolana (uczeń nie używa polecenia: kucnij).

2. Praca z podręcznikiem.
• Uczniowie rysują robota marzeń, który będzie poruszał się w czterech kierunkach:

Z. s. 56, ćw. 1

w prawo, w lewo, w górę, w dół.

• Nauczyciel prezentuje strzałki, które symbolizują podstawowe polecenia.

Omawia strzałki z uczniami.
Strzałka w górę – idź 1 krok do przodu,
Strzałka w dół – idź 1 krok do dołu,
Strzałka w prawo – idź 1 krok w prawo,
Strzałka w lewo – idź 1 krok w lewo,
• Uczniowie kolorują strzałki według własnego pomysłu. Łączą każdą strzałkę z odpowiednim poleceniem.
• Uczniowie rysują tak strzałki, aby przedstawiały drogę, którą ma pokonać piłeczka uderzona przez robota i wpadła do dołka. Piłeczka może poruszać się tylko po zielonych
polach. Jedna strzałka oznacza jeden skok piłeczki.

Z. s. 57, ćw. 2
Z. s. 57, ćw. 3

1. → →
2. ↓ ↓ ↓
3. ↑ ↑ ↑ → →
3. Gimnastyka śródlekcyjna.
4. Praca z komputerem.
• Nauczyciel uruchamia płytę, a następnie demonstruje uczniom zadania z tematu 27.
Programowanie. W świecie robotów.
• Uczniowie indywidualnie lub w parach rozwiązują zadania.
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• Uczniowie uruchamiają płytę i wskazane zadania.
• Uczniowie wykorzystują poznane polecenia do napisania programu.

5. Praca z płytą – zestaw 27.
• A. Znam kierunki. Na ekranie widoczne są 4 strzałki. Uczniowie klikają odpowiednią
strzałkę – zgodnie z poleceniem lektora.

Płyta, ćw. 27A

• B. Turniej golfa. Uczniowie przeciągają strzałki i ustawiają je we właściwej kolejności

Płyta, ćw. 27B

w pustych polach pod obrazkiem tak, aby piłka trafiła do dołka. Należy przypominać
uczniom, że piłka toczy się tylko po zielonych polach.
Rozwiązanie:
Etap 1:

Etap 2:

Etap 3:
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Etap 4:

Etap 5:

Etap 6:

Etap 7:
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Etap 8:

6. Podsumowanie zajęć.
• Prezentacja robotów narysowanych przez dzieci.
• Nauczyciel zadaje pytania:
– Do czego wykorzystujemy komputer?
– Jakie wyróżniamy polecenia podstawowe? (w prawo, w lewo, w górę, w dół)

AUTOR: Anna Kulesza
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LEKCJA 28. PROGRAMOWANIE. WESOŁE MISIE
Zapis w dzienniku  Utrwalenie podstawowych poleceń z zakresu programowania. Wprowadzenie
polecenia „weź”.

Przebieg zajęć
1. Wprowadzenie do zajęć.
• Nauczyciel zaprasza dzieci do kółka i pokazuje plansze ze strzałkami. Uczniowie przypominają polecenia, które pozwalały na sterowanie robotem (w prawo, w lewo, w górę,
w dół). Nauczyciel kładzie na dywanie dowolną zabawkę. Zadaniem uczniów jest
ułożenie ze strzałek programu, który pozwoli dotrzeć do zabawki i ją podnieść. Uczniowie powinni zauważyć, że nie ma takiego polecenia, jak „podnieś, weź”, więc należy go
wspólnie stworzyć. Nauczyciel zapisuje na tablicy pomysły dzieci oraz symbol dłoni.
2. Praca z podręcznikiem.
• Uczniowie rozwiązują zagadkę. (Hasło: WEŹ)
• Nauczyciel wyjaśnia, że za pomocą polecenia WEŹ robot podnosi, bierze lub łapie
dowolną rzecz. Informuje, że oznaczymy je za pomocą obrazka przedstawiającego dłoń.
• Uczniowie odczytują napisane za pomocą strzałek programy i rysują rzeczy w skrzyni.
(zielona strzałka, czerwone serduszko, klocek LEGO, lalka)

Z. s. 58, ćw. 1

Z. s. 59, ćw. 2

3. Gimnastyka śródlekcyjna.
4. Praca z komputerem.
• Nauczyciel uruchamia płytę i demonstruje uczniom wykonanie zadań z tematu 28. Programowanie. Wesołe misie.
• Uczniowie uruchamiają płytę i wskazane zadania.
• Uczniowie indywidualnie lub w parach rozwiązują zadania. Wykorzystują poznane polecenia do ułożenia programu.
• Nauczyciel przypomina, że każdy program ma swój początek (START) i koniec (STOP).
5. Praca z płytą – zestaw 28.
• A. Wyprawa po miód. Uczniowie układają polecenia we właściwej kolejności tak, aby
miś bez przeszkód dotarł do słoika z miodem i go wziął. Należy omijać szare pola.
Odpowiednie strzałki uczniowie przeciągają w puste pola pod obrazkiem. Nauczyciel
przypomina o stosowaniu polecenia WEŹ, które pozwoli misiowi wziąć słoik.

Płyta, ćw. 28A

Etap 1:
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Etap 2:

Etap 3:

Etap 4:

Etap 5:
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Etap 6:

• B. Miś i pszczoły. Uczniowie wskazują misiowi drogę do drzewa, w którym pszczoły

ukryły miód – przeciągają strzałki i ustawiają je we właściwej kolejności w pustych polach pod obrazkiem. Nauczyciel przypomina o konieczności omijania szarych pól.

Płyta, ćw. 28B

Etap 1:

Etap 2:
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Etap 3:

6. Podsumowanie zajęć.
• Nauczyciel zadaje pytania:
– Do czego służy polecenie WEŹ?
– O czym należy pamiętać przy pisaniu programu?
– Jakie znamy polecenia sterujące robotem?

AUTOR: Anna Kulesza
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LEKCJA 29. PROGRAMOWANIE. MYSZKI W LABIRYNCIE
Zapis w dzienniku  Utrwalenie podstawowych poleceń ruchu oraz polecenia „weź”. Wprowadzenie
polecenia „ Powtórz”

Przebieg zajęć
1. Wprowadzenie do zajęć.
• Nauczyciel układa na dywanie 6 kolorowych kartek. Na końcu stawia maskotkę. Wy-

biera do zabawy dwoje chętnych dzieci. Jedno jest robotem, drugie wydaje polecenia.
Używa poznanych strzałek i symbolu „weź”.

• Nauczyciel daje dzieciom jeszcze jedną szansę, tym razem układając więcej kolorowych

kartek tak, by droga była dłuższa np. 8. Jednocześnie zadaje pytanie pomocnicze, np.
– Czy udałoby się ułożyć takie polecenie dla naszego robota, by nie trzeba było używać tak
dużej liczby strzałek?
Trzeba pozwolić dzieciom podać swoje przykłady. Nauczyciel zapisuje je na tablicy.
Potem prezentuje narzędzie „powtórz”, dzięki któremu będzie łatwiej doprowadzić
robota do maskotki.

7

liczba powtórzeń (np. 2, 3, 4...)

symbol powtarzania

polecenie, które powtarzamy

• Zabawy w miarę możliwości czasowych można powtarzać np.:

– Powiedz koledze lub koleżance, jak może dojść do okna.
– Doprowadź koleżankę do tablicy.
– Pomóż koledze dojść do ławki.
Nauczyciel musi pamiętać o tym, by dziecko za każdym razem wykorzystywało wszystkie
poznane polecenia (start, kierunki ruchu, weź, powtórz, stop)

2. Praca z podręcznikiem.
• Uczniowie piszą program dla głodnej myszki tak, aby dotarła do sera i go wzięła. Używają

Z. s. 60, ćw. 1

poznanych poleceń. Nauczyciel przypomina o korzystaniu ze strzałek ruchu i poleceniu
„weź”.
Poprawne rozwiązanie:

AUTOR: Anna Kulesza
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• Nauczyciel zwraca uwagę na to, że nie ma potrzeby rysowania tak dużej liczby strzałek.

Informuje o możliwości wykorzystania polecenia „powtórz”. Nauczyciel wyjaśnia sposób użycia polecenia i jego prawidłowy zapis.

6

liczba powtórzeń (np. 2, 3, 4...)

symbol powtarzania

polecenie, które powtarzamy

• Nauczyciel wyjaśnia, jak wykorzystać blok POWTÓRZ do przejścia 3 kroków w prawą

Z. s. 61, ćw. 2

stronę.

3

• Nauczyciel prezentuje zasadę łączenia bloków: Bloki z poleceniami możesz łączyć. Jeśli

chcesz, by mysz poszła 4 kroki w prawą stronę, a potem 4 kroki do przodu i na końcu wzięła
ser, to użyjesz takich bloków z poleceniami jak poniżej.

4

4
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• Za pomocą poznanych poleceń uczniowie doprowadzają myszkę do sera. W puste miej-

Z. s. 61, ćw. 3

sca wstawiają odpowiednie symbole i liczby. Mysz musi wziąć ser.
Poprawne rozwiązanie to:

3

5

3. Gimnastyka śródlekcyjna.
4. Praca z płytą – zestaw 29.
• A. Głodna myszka. Uczniowie przeciągają bloki i strzałki w puste pola pod obrazkiem.

Płyta, ćw. 29A

Układają je tak, aby doprowadzić myszkę do sera. Nauczyciel przypomina, że mysz może
poruszać się tylko po białych polach. Na rozwijanej liście, która się pojawi w bloku, należy
wybrać właściwą liczbę kroków, które musi zrobić myszka w danym kierunku, a następnie
wstawić w blok odpowiednią strzałkę. Nauczyciel przypomina o poleceniu: WEŹ.

Etap 1:

AUTOR: Anna Kulesza
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Etap 2:

Etap 3:

Etap 4:

AUTOR: Anna Kulesza
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• B. Kotek psotek. W tym ćwiczeniu są wszystkie polecenia, tylko ułożone w niewłaściwej

Płyta, ćw. 29B

kolejności, bo pomieszał je kotek. Uczniowie układają je we właściwej kolejności. Przeciągają polecenia w puste pola pod obrazkiem – mysz musi dojść do sera.
Etap 1:

Etap 2:

• C. Kolorowe motki. Uczniowie doskonalą posługiwanie się poznanymi poleceniami

Płyta, ćw. 29C

i sposobami łączenia bloków. Tak sterują kotkiem, aby doszedł do motka z wełną.
Przeciągają bloki i strzałki w puste pola pod obrazkiem. Na rozwijanej liście, która się
pojawi w bloku, klikają właściwą liczbę kroków. Następnie wstawiają w blok strzałkę
w odpowiednim kierunku. Nauczyciel przypomina o poleceniu: WEŹ.
Etap 1:

AUTOR: Anna Kulesza
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Etap 2:

Etap 3:

• D. Kosmiczna wędrówka. Uczniowie tworzą program, który doprowadzi robota do

Płyta, ćw. 29D

przyjaciół. Przeciągają bloki i strzałki w puste pola pod obrazkiem. Na rozwijanej liście, która się pojawia w bloku, klikają właściwą liczbę kroków, a następnie wstawiają
w blok strzałkę w odpowiednim kierunku. Nauczyciel przypomina o poleceniu: WEŹ.
Etap 1:

AUTOR: Anna Kulesza
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Etap 2:

Etap 3:

Etap 4:

AUTOR: Anna Kulesza
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Etap 5:

Etap 6:

lub

AUTOR: Anna Kulesza
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5. Podsumowanie zajęć.
• Nauczyciel zadaje pytania:

– Jakie polecenia można zastosować, pisząc program dla robota? (w prawo, w lewo,
w górę, w dół, weź, powtórz)
– Z jakiego polecenia najlepiej skorzystać, kiedy chcemy iść cztery razy do przodu?
(powtórz)

• Nauczyciel pokazuje symbol polecenia. Chętny uczeń wyjaśnia, co oznacza.

AUTOR: Anna Kulesza
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LEKCJA 30. TO JUŻ WIEM!
Zapis w dzienniku  Powtórzenie i utrwalenie wiedzy zdobytej w klasie pierwszej

Przebieg zajęć
1. Wprowadzenie do zajęć.
• Nauczyciel zadaje pytania:

– Jak nazywają się elementy podstawowego zestawu komputerowego? (jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz)
– Jak należy się zachowywać podczas pracy na komputerze? (prawidłowa pozycja, nie
siadamy zbyt blisko monitora, nie spożywamy posiłków, nie kołyszemy się na krześle,
nie ciągniemy za przewody; nie spędzamy zbyt dużo czasu przy komputerze – jednorazowo 30 minut)
– Jakie znacie narzędzia z programu Paint? (Lupa, Ołówek, Gumka, Owal, Prostokąt,
Aerograf, Linia, Wypełnij kolorem, Tekst, Zaznacz)

2. Praca z podręcznikiem.
• Uczniowie łączą wyraz i przycisk, który posłużył do jego napisania. (I – Dorotka,

Z. s. 62, ćw. 1

• Uczniowie wskazują na obrazku figury geometryczne. Następnie uruchamiają edytor

Z. s. 62, ćw. 2

• Uczniowie otaczają pętlą klawisze, które służą do usuwania błędów w wyrazach.

Z. s. 62, ćw. 3

• Uczniowie w edytorze tekstu przepisują zdania. Do każdego stosują inne wyróżnienie.

Z. s. 63, ćw. 4

• Uczniowie doprowadzają myszkę do sera, wstawiając odpowiednie symbole i liczby

Z. s. 63, ćw. 5

U – Dorotka, B – Dorotka)

tekstu i zapisują ich nazwy. (koło, trójkąt, prostokąt)
(Delete – a, Backspace – e)

w puste miejsca poleceń bloków „Powtórz”.

3

3

3. Gimnastyka śródlekcyjna.

AUTOR: Anna Kulesza
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4. Praca z komputerem.
• Uczniowie rysują dla siebie dyplom za osiągnięcia w nauce informatyki. Umieszczają

Z. s. 63, ćw. 6

swoje nazwisko i imię.
WARTO wydrukować dyplomy wykonane przez uczniów.

5. Praca z płytą.
• A. Mistrz ortografii. Uczniowie poprawiają błędy w zdaniach. Poprawnie wykonane

Płyta, ćw. 30A

• B. Strzał w dziesiątkę. Uczniowie udzielają poprawnej odpowiedzi, klikając odpowied-

Płyta, ćw. 30B

zadanie:

ni balon.

Poprawne odpowiedzi:
Który przycisk służy do pogrubienia tekstu? (B)

Który przycisk służy do podkreślania tekstu?(U )

Którego klawisza użyto do napisania wyrazu: ROWER? (Caps Lock)

AUTOR: Anna Kulesza
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Który klawisz służy do oddzielania wyrazów? (Spacja)

• C. Porządki. Kliknięciem uczniowie usuwają figury, które mają cztery boki. (prostokąt,

Płyta, ćw. 30C

• D. Mistrz programowania. Uczniowie piszą program, który pomoże kangurkowi dojść

Płyta, ćw. 30D

kwadrat, romb, trapez)

do miejsca, w którym naje się do syta. Kangurek może poruszać się tylko po białych polach. Uczniowie przeciągają bloki i strzałki w puste pola pod obrazkiem. Na rozwijanej
liście, która się pojawi w bloku, klikają właściwą liczbę kroków, a następnie wstawiają
w blok strzałkę w odpowiednim kierunku. Pamiętają o poleceniu: WEŹ.

6. Zadanie dodatkowe.
• Nauczyciel zadaje pytania:

– Co to jest pocztówka? (sztywna kartka z ładnym zdjęciem)
– Kiedy otrzymujemy pocztówki? (na urodziny, imieniny, jako pozdrowienia)

AUTOR: Anna Kulesza
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• Nauczyciel informuje, że wspólnie wykonają wakacyjną pocztówkę. Pokazuje brystol

– wyjaśnia, że jest to tło pocztówki. Uczniowie przedstawiają propozycje elementów, które mogą znaleźć się na pocztówce. Nauczyciel zapisuje propozycje na tablicy.
Uczniowie tworzą plan działania, który nauczyciel również zapisuje na tablicy (wykonanie rysunków i napisów w edytorze grafiki, wydrukowanie prac, wycięcie elementów,
tworzenie kompozycji na brystolu, akceptacja wszystkich uczniów, przyklejanie elementów). Uczniowie wybierają elementy, które chcą przygotować w edytorze grafiki i zamieścić na pocztówce (słońce, chmury, żaglówka, statek, most, kajak itp.). Wyznaczony
uczeń przygotowuje napis Pozdrowienia z wakacji. Nauczyciel drukuje gotowe prace.
Uczniowie wycinają przygotowane elementy. Wspólnie ustawiają elementy na brystolu,
tworząc estetyczną i harmonijną pracę. Po zaakceptowaniu przez wszystkich uczniów
projektu następuje przyklejanie elementów. Nauczyciel pilnuje, aby każdy uczeń przykleił tylko swój element.
WARTO pracę uczniów wyeksponować w klasie, na szkolnym korytarzu lub na internetowej stronie szkoły.

7. Podsumowanie zajęć.
• Swobodne wypowiedzi uczniów na temat wakacyjnych planów.

AUTOR: Anna Kulesza
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GIMNASTYKA ŚRÓDLEKCYJNA – PROPOZYCJE ĆWICZEŃ
W ramach gimnastyki śródlekcyjnej proponujemy zestaw ćwiczeń rozluźniających. Przygotowane ćwiczenia pozwolą na regenerację i odprężenie: oczu, szyi, barków, pleców, klatki
piersiowej, dłoni, rąk, nóg i stóp.
• Ćwiczenia ogólne

– wyprostuj plecy, opuść luźno ramiona, weź kilka głębokich wdechów.

• Ćwiczenia oczu

– prowadź wzrok w płaszczyźnie poziomej,
– prowadź wzrok w płaszczyźnie pionowej,
– prowadź wzrok po okręgu,
– prowadź wzrok po ósemce,
– zasłoń oczy dłońmi tak, by nie dotykać gałek ocznych, patrz w ciemność
– obserwuj naprzemiennie obiekty położone daleko – za oknem, i blisko – w odległości
30–40 cm,
– przez kilka sekund mrugaj powiekami.

• Ćwiczenia mięśni szyi

– przechylaj głowę naprzemiennie w lewo i prawo, tak by dotknąć policzkiem do ramienia,
– przechylaj głowę naprzemiennie w przód, tak by dotknąć brodą do klatki piersiowej,
i w tył, tak by unieść brodę jak najwyżej.

• Ćwiczenia barków, pleców i klatki piersiowej

– unieś barki w górę i wytrzymaj w tej pozycji około 10 sekund,
– wykonaj kilka krążeń barkami w przód i w tył,
– ściągnij łopatki i wytrzymaj w tej pozycji około 10 sekund,
– przełóż ręce za głowę i spróbuj dotknąć łopatek,
– siedząc na krześle, wykonaj skłon w przód, tak by dotknąć klatką piersiową do kolan,
– spleć dłonie za głową i trzymając ręce równolegle do pleców, przesuwaj łokcie w tył,
aż poczujesz napięcie między łopatkami, wytrzymaj w tej pozycji 5 sekund.

• Ćwiczenia dłoni i rąk

– wyprostuj ręce i rozsuń na boki palce, w tej pozycji wytrzymaj około 10 sekund, następnie
rozluźnij ręce i zaciśnij pięści,
– spleć palce obu dłoni, wykonaj krążenie nadgarstków,
– wykonaj kilkakrotnie ruch strzepywania dłoni.

• Ćwiczenia nóg i stóp

– kilkakrotnie naprzemiennie stań na palcach i na piętach.
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