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PLAN ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ W KLASIE III

Dostosowano do realizacji „Programu zintegrowanej edukacji w klasach I-III. MOJA SZKOŁA”, PW „MAC” S.A.

Miesiąc Temat bloku Temat dnia Zadanie Program

Wrzesień

Październik

Co wydarzyło się 1
września 1939 roku?

Jesień na polu i w lesie.

Dzieci na obrazach i
ilustracjach.

Czym różnił się dzień 1 września
1939 r od 1 września bieżącego
roku?

Obrona Warszawy we wrześniu
1939 r.

Kto walczył o wolność Polski?

Co powstaje ześciętych drzew?

Dowiadujemy się, kim był Tadeusz
Makowski.

Twórczość plastyczna poświęcona
dzieciom.

Poznanie faktów historycznych,
przybliżenie klimatu tamtych lat.

Prezentacja plastyczna tematu
„Krzyk drzewa”.

Poznanie postaci i twórczości
artysty.

„Jak wyobrażam sobie radość?” –
praca plastyczna.

Program „Historia
świata. Pasjonująca
podróż w czasie i w
przestrzeni”, Nowe
Horyzonty,
OPTIMUS

„Encyklopedia
multimedialna
PWN. Sztuka”
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Listopad

Grudzień

Porozmawiajmy o
dawnych czasach.

Na przekór jesiennej
słocie.

Przyjdź, Mikołaju!

Czyśpiewanie czajnika to
też muzyka?

Czekamy naświęta
Bożego Narodzenia.

Nasza klasowa galeria.

Dlaczego obchodzimyŚwięto
Niepodległości?

Prezentujemy własną twórczość.

Pamiętaj o nasświęty Mikołaju!

Czy każdy może być muzykiem?
Rola muzyki wżyciu człowieka.

Ubieramy choinkę.

Oglądanie i omawianie
reprodukcji dzieł polskich
malarzy.

Poznanie okoliczności
odzyskania przez Polskę
niepodległości.

Komputerowa prezentacja
zadania konkursowego
„Superopowiadanie fantastyczne
i superwiersz” – łączenie tekstu z
rysunkiem.

„Mikołaj z prezentami” –
ilustracja.

Poznanie twórczości F. Chopina.

Redagowanie opisu choinki
wykonanej techniką

j. w.

„Encyklopedia
multimedialna
PWN. Polskie
dzieje”

„Encyklopedia
multimedialna.
Literatura i muzyka”
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Styczeń

Marzec

Babcine bajeczki.

Sławne kobiety w historii
Polski.

Wielkie wynalazki i
odkrycia.

Moja babcia, mój dziadek.

Kim była Maria Skłodowska –
Curie?

Czym wsławiła się królowa
Jadwiga?

Jaką nagrodę otrzymała Wisława
Szymborska?

Czy ty możesz zostać wielkim
człowiekiem?

komputerową – praca na gazetkę
klasową

„Serduszkowa laurka” –
zaprojektowanie i wykonanie
upominku dla babci i dziadka.

Jakie cechy charakteru Marii
Skłodowskiej – Curie
zadecydowały o jej
osiągnięciach?

Poznanie biografii królowej.

Zgromadzenie informacji o
wielkiej polskiej poetce.

Poznanie postaci sławnych
wynalazców: Ludwika Braille a,
Ludwika Pasteura oraz Tomasza
Edisona.

„Encyklopedia
multimedialna.
Nauka”,
„Ludzie i
wydarzenia”

„Polskie dzieje”,
„Historia”

„Literatura i
muzyka”

„Technika”,
„Nauka”
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Kwiecień

Maj

Czerwiec

Wkrótce Wielkanoc.

Jak rozsądnie korzystać z
telewizji i gier
komputerowych?

Najlepsze u mamy jest to,
że ją mamy.

Czym podróżujemy?

Wszystkie dzieci nasze
są...

Wykonujemy wielkanocne ozdoby.

Czy bawić się grami
komputerowymi?

Jaka jest moja mama?

Kim był M. Kopernik?

W jaki sposób można uczcić Dzień
Dziecka?

Zaprojektowanie i ozdobienie
jajka wielkanocnego.

Zabawy z komputerem.

„Portret i opis mamy” –
upominek na klasową
uroczystość Dnia Mamy.

Zgromadzenie informacji o
polskim astronomie.

Wykonanie ilustracji „Dziecięce
marzenia”.

„Gry i zabawy dla
dzieci”, seria
„Multimedialny
świat dzieci” – cz.
„Dinozaury”,
„Galaktyczne
szaleństwa”,
„Puzzle”.

„Encyklopedia
multimedialna.
Nauka”
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Dodatkowo, w zależności od potrzeb, w procesie dydaktycznym wykorzystuję następujące programy
komputerowe:
- „Słownik języka polskiego” – PWN
- „Polnish your english” – EURO PLUS
- „Język angielski w praktyce –ćwiczenia i testy 1” – ALBON MULTIMEDIA
- „Matematyka – mnożenie i dzielenie” – Edukacja XXI wieku, AIDEM MEDIA

Opracowała
Mgr Katarzyna Skrzypczak


