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Nowelizacja programu autorskiego z informatyki w klasach IV-VI

Szkoły Podstawowej nr 10 w WodzisławiuŚl.

Autor: mgr Irena Bukowska

W trakcie pracy z uczniami klas czwartych, piątych i szóstych

postanowiłam program autorski wzbogacić o kilka dodatkowych elementów.

W klasie czwartej więcej pracowałam nad Wychowaniem

Komunikacyjnym ze względu na to,że uczniowie w tej klasie zdobywają swoje

pierwsze „prawo jazdy” czyli kartę rowerową. Lekcje te odbywały się nie tylko

przy komputerach lecz również odbyło się spotkanie z panią higienistką (po

projekcji filmu „4 i pół minuty – pierwsza pomoc w wypadkach drogowych”),

które dotyczyło udzielania pierwszej pomocy. Dzieci również zapoznały się

z pierwszeństwem przejazdu na skrzyżowaniach korzystając z plansz

skrzyżowań (przynosiły na lekcje swoje autka, znaki, pieszych itp.).

W klasie piątej dodałam pracę w programie Power Point służącego do

wykonywania prezentacji multimedialnych. Jest to program, którego dzieci

bardzo szybko się uczą i sprawia im wiele radości. Po krótkiej prezentacji przez

nauczyciela dzieci potrafiły szybko stworzyć prezentację z wykorzystaniem

wszystkich poznanych nowości (tło, układ slajdu, schemat kolorów, animacje,

dźwięki).

W klasie szóstej również kilka godzin poświęciłam na program Power

Point, wzbogaciłam posiadane wiadomości o dodawanie własnych wykresów,

oraz hiperłącza.

Wiem, że w trakcie pracy nadal będę modyfikować program, jest to

uzależnione od poziomu i zainteresowań uczniów, indywidualnych potrzeb oraz

ilości przyznanych godzin na lekcje informatyki.
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1. Założenia programu

Przemiany zachodzące we wszystkich dziedzinachżycia wyznaczają nowe

zadania szkole, która powinna wspierać i ukierunkowywać rozwój dziecka,

zachowując właściwe proporcje między wiedzą a umiejętnościami. Nauczanie

informatyki powinno być nastawione na poznawanieświata i rozwijanie

zainteresowań za pomocą komputera. Dzieci w szkole podstawowej powinny

być tak uczone, by czerpały z wiedzy radość, rozwijały wyobraźnię przy

odpowiednim przekazie wiedzy teoretycznej. Cały nacisk musi być położony na

nabywanie umiejętności pracy z komputerem (komputer jest sam w sobie

doskonałym nauczycielem).

Etap kształcenia podstawowego przewiduje wprowadzenie uczniów w język

i treści podstawowych dziedzin wiedzy, kształtując ich samodzielność

intelektualną i umożliwiając dokonanie świadomych wyborów edukacyjnych

odpowiednio do ich uzdolnień oraz osiągnięć. Informatyka, tworząca jedną

z dziedzin (przedmiot nauczania), ma we współczesnym ustroju szkolnym

ważne znaczenie dla ogólnego wykształcenia uczniów i rozwoju ich

osobowości.

Jednym z istotniejszych zadań edukacji informatycznejjest skoncentrowanie

uwagi na rozwijaniu samodzielnego myślenia uczniów, a jednocześnie usunięcie

nadmiaru wiadomości encyklopedycznych. Dlatego w moim programie

ograniczyłam do minimum wiadomości teoretyczne koncentrując się na

zajęciach praktycznych. Uczeń powinien wiedzieć w jaki sposób posługiwać się

programem, by ułatwić sobie pracę i jak wykorzystać go do osiągnięcia jak

największych korzyści.
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2. Ogólne cele kształcenia:

- Zaznajomienie ze sprzętem komputerowym, jego zastosowaniem

w nauce i zabawie.

- Nauczenie podstawowych zasad posługiwania się komputerem

i technologią informacyjną.

- Przygotowanie do samodzielnego wyszukiwania informacji,

porządkowania i wykorzystywaniainformacji z wykorzystaniem

technologii informacyjnej.

- Rozwijanie własnych zainteresowań za pomocą sprzętu

komputerowego i przygotowanie uczniów do funkcjonowania

w zinformatyzowanym społeczeństwie.

- Podniesienie własnej wartości przez umiejętność obsługi

komputera.

- Nauczenie podstawowych zasad pracy w programach użytkowych

(program graficzny, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, prezentacje

multimedialne, baza danych, Internet).
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3. Zadania szkoły i nauczyciela

- Przygotowanie uczniów do posługiwania się komputerem

i technologią informacyjną.

- Stworzenie warunków do nauczenia podstaw obsługi komputera,

oraz posługiwania się wybranym oprogramowaniem

komputerowym.

- Przedstawienie i zapewnienie warunków bezpiecznej i higienicznej

pracy z komputerem.
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4. Materiał nauczania w klasach IV–VI szkoły podstawowej

I. Technika komputerowa wżyciu człowieka

1. Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem.

2. Zasady zgodnego z prawem wykorzystywania komputera (prawa

autorskie, licencja, piractwo komputerowe).

3. Obszary zastosowań komputerów.

II. Praca z komputerem

1. Elementy składowe zestawu komputerowego.

2. Sposoby komunikacji z komputerem.

3. Wyszukiwanie i uruchamianie programów.

4. Zapisywanie i odczytywanie wyników pracy z komputerem.

5. Podstawowe funkcje w systemie Windows 95/98.

III. Programy użytkowe

Edytor grafiki:

1. Rysowanie w programie Paint:

- dobór narzędzi i kolorów;

- wykorzystanie elementów gotowych (prostokąty, okręgi, koła,

elipsy);

- wstawianie napisów;

- operacje na elementach graficznych (wycinanie, kopiowanie,

przesuwanie);

- zachowanie prac w pliku nadysku, odczytywanie prac.

Edytor tekstu (Word)

1. Posługiwanie się klawiaturą ( w tym uzyskiwanie polskich znaków).
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2. Układ strony dokumentu.

3. Praca z tekstem (zasady wprowadzania tekstu, poruszanie się po tekście,

poprawianie błędów).

4. Kopiowanie i wklejanie tekstu.

5. Zastosowanie autokształtów, WordArtów, klipartów.

6. Zmiana wielkości, koloru, czcionki.

7. Znaczenie akapitów, numerowanie, wypunktowanie.

8. Tworzenie tabel.

9. Zapisywanie gotowych tekstów na dyskach.

10.Przygotowanie dokumentu do druku i wydrukowanie.

Prezentacje multimedialne (Power Point)

1. Tworzenie slajdów.

2. Układ slajdu (kolor, czcionka)

3. Wprowadzenie animacji i dźwięku.

4. Pokaz slajdów.

Arkusz kalkulacyjny (Excel)

1. Budowa arkusza kalkulacyjnego.

2. Zasady pracy w arkuszu kalkulacyjnym.

3. Podstawowe działania na arkuszu.

4. Tworzenie tabel.

5. Sporządzanie wykresów.

Baza danych

1. Zastosowanie baz danych.

2. Podstawowe pojęcia (baza danych, pole, rekord).

3. Korzystanie z gotowych baz danych (przeszukiwanie, sortowanie).
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4. Tworzenie własnej, prostej bazy danych.

Wychowanie komunikacyjne

Klasa czwarta powinna poznać podstawowe zasady ruchu drogowego, zasady

poruszania się na rowerze gdyż w klasie czwartej uczniowie osiągają wiek 10 lat

i zdają egzamin na kartę rowerową. (Współpraca z nauczycielem techniki.)
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Klasa IV – Elementy informatyki

Lp. Temat Liczba
godzin

1. Zapoznanie z wyposażeniem pracowni komputerowej, jej regulaminem oraz
zasadami BHP na zajęciach z informatyki.

2

2. ABC sprzętu komputerowego:
- budowa komputera
- oprogramowanie
- urządzenia peryferyjne
- podstawowe pojęcia oraz nazewnictwo z dziedziny informatyki
- etapy przetwarzania danych

6

3. Zapoznanie uczniów z możliwościami wszechstronnego zastosowania
komputerów w różnych dziedzinachżycia. Czasopisma komputerowe, gry
logiczne, strategiczne, planszowe.

12

4. Zapoznanie z klawiaturą”
- blok klawiszy alfanumerycznych
- blok klawiszy specjalnych
- blok klawiszy numerycznych i sterowania kursorem
- blok klawiszy sterowania kursorem

6

5. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o funkcjach klawiszy poszczególnych
bloków.

2

6. Wprowadzenie dośrodowiska Windows 95/98:
- podstawowe elementy Windows
- elementy okna
- polecenia menu sterowania
- zamykanie okna

12

7. Program graficzny w programie Windows 95/98 PAINT
- wybór poleceń za pomocą myszki
- nabywanie umiejętności posługiwania się myszką
- tworzenie własnych rysunków

10

8. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o programie graficznym PAINT. 2
9. Ogólne wiadomości o ruchu drogowym (zapoznanie ze znakami

obowiązującymi pieszych i rowerzystów), jak zdać egzamin na kartę rowerową-
rys. w programie PAINT znaków drogowych oraz skrzyżowań dróg.

12

10. Zapoznanie z programamiedukacyjnymi utrwalającymi i sprawdzającymi
wiadomości z różnych dziedzin nauki. Pogłębianie wiadomości z poznanego
dotychczas materiału z zakresu: biologii, historii, techniki, wychowania
komunikacyjnego z wykorzystaniem encyklopedii multimedialnych

4



9

Klasa V – elementy informatyki

Lp. Temat Liczba
godzin

1. Przypomnienie regulaminu pracowni oraz zasad BHP podczas pracy przy
komputerze. Zapoznanie z programem nauczania informatyki w klasie V.

2

2. Rozróżnianie podstawowych urządzeń zewnętrznych komputera. Korzystanie z
klawiatury i myszy do wskazanych zadań (otwieranie i zamykanie katalogu,
uruchamianie programów – powtórzenie z klasy IV).

4

3. Zapoznanie z edytorami tekstu (WordPad, Word):
- przypomnienie oraz rozszerzenie wiadomości dotyczących klawiatury:

klawisze funkcyjne, klawisze o podwójnym znaczeniu;
- zapoznanie z typowymi elementami okna edytora tekstu, paski narzędzi i

ich zastosowanie;
- projektowanie układu strony, marginesy;
- redagowanie dokumentu np. list;
- wykonywanie podstawowych operacji na blokach tekstu (zmiana

czcionki, koloru, znaczenie akapitów, numerowanie, wypunktowanie);
- przeprowadzanie korekty językowej tekstu;
- wstawianie rysunków (ClipArt’ów) w tekst;
- tworzenie własnych rysunków z wykorzystaniem różnych narzędzi i

kolorów;
- wstawianie w tekst własnych rysunków wykonanych w edytorze

graficznym Paint;
- tworzenie tabel
- zapisywanie gotowych tekstów na dyskach;
- przygotowanie dokumentu do druku i wydrukowanie;
- zastosowanie skanera: skanowanie zdjęć i dokumentów tekstowych.

30

4. Utrwalenie i powtórzenie wiadomości dotyczących edytorów tekstu. 2
5. Zapoznanie z programem Power Point – prezentacje multimedialne. 8
6. Wykorzystanie komputera do zabawy – gry logiczne, strategiczne, planszowe. 6
9. Komputer pomaga w nauce:

- prawa autorskie – uszanowanie wysiłku intelektualnego autora,
korzystanie z programów zgodnie z prawem;

- wykorzystanie do nauki encyklopedii multimedialnych (referaty,
reprodukcje na poszczególne bloki lekcyjne).

6



10

Klasa VI – elementy informatyki

Lp. Temat Liczba
godzin

1. Przypomnienie zasad BHP oraz regulaminu pracowni informatycznej 2
2. Części składowe komputera:

- sposób ich połączenia;
- włączanie i wyłączanie komputera;
- działanie urządzeń WE/WY

2

3. Podział klawiatury, klawisze o podwójnym znaczeniu. 2
4. Odczytywanie informacji z dysku:

- zmiana okna;
- katalog, plik
- praca w oknach, zmiana okna;
- wybór dysku

4

5. Tworzenie własnych tekstów, rysunków:
- wizytówka, zaproszenie
- projektowanie i tworzenie rysunków technicznych;

6

6. Rozwiązywanie problemów matematycznych przy pomocy komputera:
- budowa arkusza kalkulacyjnego;
- zasady pracy w arkuszu kalkulacyjnym;
- podstawowe działania na arkuszu
- tworzenie tabeli;
- sporządzanie wykresów

16

7. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o arkuszu kalkulacyjnym. 2
8. Komputer pomaga w porządkowaniu kolekcji:

- zastosowanie baz danych;
- odczytywanie z dysku informacji z istniejącej bazy danych;
- przeszukiwanie i wybieranie informacji;
- wprowadzanie, aktualizowanie zawartości baz danych (dopisywanie,

usuwanie);
- porządkowanie informacji w bazie;
- tworzenie własnej bazy danych

12

9. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o bazie danych. 2
10 Program Power Piont – powtórzenie z kl. V – wzbogacenie informacji –

tworzenie prezentacji multimedialnych na zadany temat.
4

11. Programy edukacyjne dotyczące języków i nauk przyrodniczych. 4
12. Zastosowanie komputerów do zabawy – sposoby wgrywania programów i

usuwania z dysku.
6


