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Konspekt lekcji z edukacji czytelniczej i medialnej w kl. I gimn.

Temat: Multimedia jako źródło wiedzy i rozrywki, na przykładzie „Encyklopedii
Przyrody Optimus Pascal”.

Cele lekcji:

Cel główny: Zapoznanie uczniów z multimedialnymiźródłami informacji.

Cele operacyjne:

Po lekcji uczeń powinien:
- rozumieć termin multimedia, interaktywność, hiperłącze
- znać pojęcia: program multimedialny, encyklopedia multimedialna
- wiedzieć co to jest komputer multimedialny i CD-ROM
- potrafić samodzielnie skorzystać z encyklopedii multimedialnej.

Metody pracy:
- słowne: pogadanka, rozmowa kierowana
- praktyczne: indywidualna praca z komputerem, instruktaż nauczyciela

Środki dydaktyczne:
- komputery multimedialne
- program komputerowy „Encyklopedia Przyrody Optimus Pascal”

Przebieg lekcji:

- powitanie
- Podanie i uzasadnienie tematu
- krótka pogadanka na tematźródeł informacji. (zapytanie uczniów z czego korzystają

jeśli chcą poszerzyć wiedzę zdobytą na lekcjach, uzupełnić wiadomości, wyjaśnić
nieznane pojęcia).

- Zwrócenie uwagi na nowy rodzaj wydawnictw informacyjnych z których można
korzystać za pomocą komputera. Wprowadzenie i wyjaśnienie terminu multimedia i
program multimedialny.

Multimedia – to noweśrodki wyrazu i przekazu, które łączą wiele różnych
tradycyjnychśrodków i technik: tekst, narrację, obraz, animację, film i dźwięk.

Program multimedialny – to taki, którego przebieg oraz wyniki jego działania
ilustrowane są elementami multimedialnymi, np. dźwiękiem, obrazami.

- Przypomnienie terminów: komputer multimedialny (dzięki któremu możemy
odtwarzać programy multimedialne) oraz: CD-ROM.

Komputer multimedialny , dzięki odpowiedniemu wyposażeniu (napęd CD-ROM,
karta dźwiękowa, głośniki lub słuchawki), posiada możliwości połączenia różnych
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sposobów prezentowania informacji: tekstu, obrazu, dźwięku, animacji i sekwencji
filmowych.

CD-ROM (Compakt Disc- Read Only Memory), popularny dysk kompaktowy
stosowany w komputerze jako pamięć tylko odczytywalna (promieniem lasera); mieści do
650 MB danych, służy m.in. do upowszechniania multimediów.

- krótkie przedstawienie podstawowychrodzajów programów multimedialnych.
Zapytanie uczniów czy znają jakieś programy multimedialne i do czego one mogą

nam być przydatne.

Programy edukacyjne– programy pozwalające zgłębić lub poszerzyć nasz zasób
wiedzy i nabyć nowe umiejętności. Programy takie pozwalają samodzielnie uczyć się
danego przedmiotu, np. matematyki, j. polskiego, przyrody lub historii.

Encyklopedie i słowniki – zawierają informacje z różnych dziedzin wiedzy.

Gry – mają zwykle ciekawą oprawę graficzną i dźwiękową. Oprócz tekstu zawierają
animacje a nawet filmy ilustrujące przekazywane treści. Umożliwiają użytkownikowi
wpływanie na treść i formę przekazywanej informacji i dostosowanie ich do osobistych
potrzeb.

- Wyjaśnienie terminu: interaktywność, jako istotnej cechy nowoczesnych
multimediów.

Interaktywno ść- tryb pracy z komputerem polegający na naprzemiennej wymianie
informacji na linii użytkownik-komputer. Użytkownik obserwuje skutki swoich poleceń i
podejmuje uzależnione od nich decyzje.

- zwrócenie uwagi na to, iż encyklopedie i słowniki stanowią tylko pewna grupę
programów multimedialnych. Wszystkie one mają pewne cechy wspólne, przede
wszystkim podobny system prezentacji informacji i komunikacji z użytkownikiem.

- zapoznanie uczniów z podstawowymi metodami przeglądania encyklopedii
multimedialnych i wyszukiwania interesujących nas informacji na przykładzie
„Encyklopedii Przyrody Optimus Pascal”.

- Uruchomienie „Encyklopedii Przyrody”

Aby otworzyć „Encyklopedię Przyrody” należy włożyć płytę kompaktową do stacji CD-
ROM (przypomnienie pojęcia stacja i napęd CD-ROM). Po uruchomieniu otwiera się jej
główne okno, zazwyczaj nazywane „centrum sterowania”.

- Omówienie głównego okna „Encyklopedii Przyrody”.

Okno sterowania„Encyklopedii Przyrody Optimus Pascal” ma postać konsoli
przyrodnika z wieloma szufladami, książkami, plakatami, instrumentami i innymi
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elementami. Konsola umożliwia poruszanie się po encyklopedii. Można stąd trafić do
wszystkich jej rozdziałów, do grup zwierząt i roślin.

- Wyjaśnienie pojęcia hiperłącza (odsyłacze).

Poruszanie myszką i obserwacja jej wskaźnika na ekranie monitora. W pewnych
obszarach zmienia ona postać ze strzałki na rączkę- są to tzw. obszary aktywne, z którymi
związane są odpowiedniehiperłącza(odsyłacze) do dalszych szczegółowych
informacji na określony temat.

- wyszukanie konkretnych informacji w „Encyklopedii Przyrody” i objaśnienie
niektórych funkcji.

- objaśnienie funkcji indeksu.

Klikni ęcie na ikonę z prawej strony ekranu: AZ, otworzy się okno: INDEKS – ułatwia on
szybkie odnalezienie szukanej informacji. Należy wpisać zagadnienie, którego szukamy i
kliknąć OK.

- Podsumowanie

Sprawdź, czy w „Encyklopedii Przyrody” znajdują się informacje na temat ptaków
drapieżnych?

Wyszukaj poprzez indeks, czy w „Encyklopedii Przyrody” znajdziesz informacje na temat
rośliny, która cię najbardziej interesuje.

- Zwrócenie uwagi na możliwość wydrukowania wyszukanych informacji.

Należy kliknąć na ikonę: opcje (z lewej strony ekranu) i drukuj.

Opracowała: Halina Ryś


