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Nr lekcji

1.
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3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

TEMAT

LICZBA
GODZIN

TREŚCI NAUCZANIA

CZEGO UCZEŃ SIĘ UCZY

Nauka jazdy, czyli co
można robić w pracowni
Od kości do komputera, czyli krótko o historii komputera
Na co liczy komputer,
czyli o tym, co w
środku i na zewnątrz
obudowy
Systemowe operacje i
szczotka, czyli o systemach, programach i
plikach
W sieci, czyli wstęp
do internetu

1

Regulamin pracowni, sposób zachowania w
pracowni, zasady BHP.

Zrozumienia i wykorzystywania w szkole regulaminu pracowni i
BHP; formułowania pytań.

1

Historia liczb, maszyn liczących i komputerów.

Przedstawiania przyczyn i skutków wydarzeń, wskazania ważnych zdarzeń z historii rozwoju komputerów.

1

Co to jest komputer, na czym polega programo- wskazywania głównych elementów budowy komputera (procewanie, rodzaje komputerów, urządzenia wejścia i sor, pamięć, płyta główna, HDD, CD-ROM); rozpoznawania
wyjścia.
urządzeń wejścia i wyjścia.

1

Czym są systemy operacyjne, główne systemy,
aplikacje komercyjne i niekomercyjne, rozróżnienie pliku od folderu, kopiowanie plików i
tworzenie folderów.
Jak zrozumieć internet, do czego służy, krótka
historia powstania internetu.

wskazywania różnic między komercyjnymi a nie komercyjnymi
systemami i aplikacjami, tworzenia folderów i kopiowania plików.

Nie daj się wciągnąć
w sieć, czyli o bezpieczeństwie w internecie
Szukać każdy może,
czyli o wyszukiwaniu
informacji przez internet
Między rozrywką a
prawem, czyli wyszukiwanie zaawansowane i aspekty prawne
pobierania plików z
internetu

2

szukania treści w internecie, wybierania odpowiednich narzędzi do sprawnego szukania informacji, rozpoznawania różnych
źródeł informacji.

Możesz jeszcze więcej, czyli funkcje

1

Wyszukiwanie tekstu w internecie, źródła informacji: Wikipedia, słowniki, encyklopedia online,
usługa googletranslate (tłumaczenie tekstów
online).
Aspekty prawne korzystania z tekstów i zdjęć
zamieszczonych w internecie, wyszukiwanie
tekstu, wyszukiwanie obrazów i opcje wyszukiwania.
Wyszukiwanie plików audio, wideo oraz map.
Aspekty prawne pobierania plików z internetu,
prawo autorskie, licencja creative commons,
wyszukiwarka CC., korzystanie z google.maps,
korzystanie z PrtScr (kopiowanie fragmentów
strony do programu Word).
Przypomnienie wiadomości o programie Paint,
zapoznanie z nowymi funkcjami programu w

1

2

1

1

wskazywania charakterystycznych cech internetu, wskazywania ważnych zdarzeń z historii rozwoju internetu, przedstawiania przyczyn i skutków wydarzeń.
Bezpieczny internet, podejrzane strony, kontakty rozpoznawania zagrożeń związanych z korzystaniem z kompuz nieznajomymi, serwisy społecznościowe, uza- tera i z internetu, obrony przed tymi zagrożeniami.
leżnienie od komputera i internetu.

świadomego korzystania z zasobów internetu z przestrzeganiem zasad prawa autorskiego.

praktycznego stosowania nowych funkcji programu Paint

INFORMACJE
O REALIZACJI

13.
14.
15.
16.
17.
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20.
21.

22.

23.

24.

25.
26.

edytora grafiki MS
Paint 6.1
Płatek śniegu, czyli
wklejanie i obracanie
elementów
Wiatr w żagle, czyli
rysowanie sylwetki
statku przodem
W poszukiwaniu
nowych lądów, czyli
praca w dwóch
oknach oraz zwielokrotnianie elementów
W cieniu liter, czyli
zaawansowane użycie
narzędzia Tekst oraz
efekt cienia i 3D
Nie tylko pędzlem,
czyli pisanie i ilustrowanie tekstu
Robik bez koperty i
znaczka, czyli zakładanie konta poczty
elektronicznej
Robik zwiedza pocztę, czyli wysyłanie
poczty, dodawanie
kontaktów i tworzenie
grup kontaktów
Robik zwiedza pocztę, czyli wysyłanie
poczty, dodawanie
kontaktów i tworzenie
grup kontaktów
Załączam wyrazy
szacunku, czyli zasady
dobrego wychowania
w sieci i dodawanie
załączników
Domowe czaty, czyli o
szybkiej komunikacji
w internecie
Jak w kalendarzu,
czyli jak skonfigurować kalendarz osobisty i klasowy

nowej wersji 6.1.

2
2
1

Kopiowanie i obracanie kształtów w programie
Paint.

praktycznego stosowania narzędzi i funkcji programu Paint;
kopiowania, wklejania oraz obracania elementów w programie
Paint.
Rysowanie sylwetki statku widocznego od
praktycznego stosowania narzędzi i funkcji programu Paint;
przodu
rysowania statku żaglowego z przodu z wykorzystaniem narzędzia Linia krzywa.
Zwielokrotnianie elementów oraz praca w kilku praktycznego stosowania narzędzi i funkcji programu Paint;
oknach.
łączenia elementów grafiki z kilku instancji programu; zwielokrotniana fragmentów obrazu, tworzenia z nich kompozycji o
tematyce marynistycznej.

1

Efekt cienia uzyskiwany z dwóch nałożonych na praktycznego stosowania narzędzi i funkcji programu Paint;
siebie elementów.
tworzenia ilustracji dających złudzenie efektu 3D

2

Praca projektowa w grupach, pisanie i ilustrowanie wiersza.

tworzenia ilustracji w edytorze grafiki; pracy w grupie nad
projektem.

1

Podstawowe wiadomości o poczcie e-mail, zakładanie kont e-mail.

zakładania konta poczty elektronicznej, korzystania z poczty
elektronicznej.

1

Dodawanie kontaktów, korespondencja

: praktycznego korzystania z poczty elektronicznej

1

Dodawanie kontaktów, korespondencja, zakłada- praktycznego korzystania z poczty elektronicznej, tworzenia
nie grup kontaktów.
listy kontaktów.

1

Netykieta, emotikony, dodawanie załączników
do e-maila.

stosowania zasady etykiety i świadomego z nich korzystania.

1

Czat, zasady czatu, bezpieczeństwo itp.

korzystania z czatów, zachowania zasad bezpieczeństwa w
komunikacji na czacie.

1

Kalendarz online, zastosowanie, używania kalendarza klasowego.

praktycznego korzystania z internetowego kalendarza; tworzenia własnego kalendarza i współuczestniczenia w tworzeniu
kalendarza klasowego.

27.
28.
29.
30.

Chmurna prezentacja,
czyli dokumenty SkyDrive i współtworzenie dokumentów.
Lekcje do dyspozycji
nauczyciela

3

4

Używanie aplikacji SkyDrive i symultaniczne
tworzenie prezentacji.

symultanicznego współtworzenia dokumentów w trybie online
z wykorzystaniem aplikacji SkyDrive.

