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Treści nauczania i działania podejmowane przez uczniów i nauczyciela:
Higiena pracy przy komputerze: zasady bezpiecznego użytkowania komputera, regulamin pracowni komputerowej.
Wykonywaniećwiczeń w:

• rysowaniu,
• edukacji polonistycznej: pomoc w utrwalaniu poznanych wiadomości, trening w czytaniu głośnym,
• edukacja przez zabawę,
• ćwiczenia w liczeniu.

Zajęcia te mają na celu wspomóc twórczą aktywność uczniów, wzbogacić umiejętność porozumiewania się, działają
wychowawczo przygotowując do respektowania norm etycznych. Zachęcają do samokształcenia poprzez korzystanie ze
specjalnie przygotowanych dla najmłodszych programów multimedialnych.



CELE OPERACYJNE

• uczeń będzie znał regulamin pracowni komputerowej,
• uczeń będzie znał zasady higienicznej i bezpiecznej pracy z komputerem,
• uczeń będzie znał wyposażenie szkolnej pracowni komputerowej,
• uczeń będzie znał zastosowanie komputerów w szkole,
• będzie doskonalił pracę w grupie z uwzględnieniem: podziału zadań, pełnienia ról w grupie,
• uczeń będzie znał części składowe zestawu komputerowego,
• uczeń będzie potrafił kierować pracą komputera za pomocą myszki,
• uczeń będzie potrafiłświadomie wykorzystywać programy komputerowe służące nauce, zabawie i rozrywce,
• uczeń sprawnie wykorzysta edytor grafiki Paint do tworzenia dowolnego rysunku,
• uczeń będzie znał program edukacyjny „ Mały Matematyk ”
• uczeń będzie znał program edukacyjny „ Działania matematyczne ”
• uczeń będzie znał „Encyklopedię dla dzieci”,
• uczeń będzie znał strony WWW poświęcone dzieciom.



CZYNNOŚCI UCZNIÓW OSI ĄGNIĘCIA UCZNIÓW UWAGI

1. Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem

� Poznają regulamin pracowni
komputerowej,

� poznają zasady bezpiecznego użytkowania
komputera,

� poznają prawidłowo zorganizowane
stanowisko komputerowe,

� poznają zasady higienicznej pracy
z komputerem.

� Znają i przestrzegają regulaminu pracowni
komputerowej,

� przestrzegają zasad bezpiecznej pracy
z komputerem,

� opisują prawidłowo zorganizowane
stanowisko komputerowe

� przestrzegają zasad higienicznej pracy
z komputerem.

� W czasie zająć dzieci dokładnie
interpretują regulamin pracowni
komputerowej,

� zajęciom towarzyszą ćwiczenia
w poprawnym ustawieniu mysz, klawiatury
oraz krzesła.

2. W naszej pracowni komputerowej

� Poznają sprzęt komputerowy zgromadzony
w pracowni,

� nazywają podstawowe elementy zestawu
komputerowego i omawiają ich
przeznaczenie.

� Wymieniają urządzenia zewnętrzne
znajdujące się w szkolnej pracowni
komputerowej,

� wymieniają podstawowe elementy zestawu
komputerowego i omawiają ich
przeznaczenie.

� Należy zwrócić uwagę na to, aby dzieci
oswoiły się z zestawem komputerowym
i jego elementami. Nie powinni traktować
komputera jako czegoś, czego nie należy
dotykać „bo się zepsuję”.



3. Rysowanie i malowanie

� Poznają program służący do rysowania –
Paint,

� omawiają elementy budowy okna edytora
grafiki,

� poznają sposób wyboru koloru rysowania,
� próbują rysować dowolne kształty.

� Omawiają przeznaczenie edytora grafiki,
� wskazują elementy okna edytora grafiki

i objaśniają ich zastosowanie,
� dokonują wyboru odpowiedniego koloru.

� Warto pokazać dzieciom gotowe prace
graficzne wykonane przez starszych
kolegów,

� należy dopilnować aby wszystkie
ćwiczenia wykonywali starannie, co
pozwoli im zdobyć podstawowe
umiejętności posługiwania się myszą.

4. Jesień w sadzie i ogrodzie – komputerowe kolorowanki

� Poznają narzędzie do wypełniania kolorem
gotowych rysunków,

� wypełniają kolorem gotowe rysunki.

� Kolorowanie gotowego rysunku
przedstawiającego owoce i warzywa,

� stosują narzędzie do kolorowania gotowych
rysunków,

� wybierają kolor wypełnienia gotowego
rysunku.

� Należy wcześniej przygotować rysunki
przedstawiające owoce i warzywa.



5. Koloryt jesienny parku – komputerowe kolorowanki

� Utrwalają posługiwanie się narzędziem
służącym do wypełniania kolorem,

� wypełniają kolorem gotowy rysunek.

� Kolorowanie gotowego rysunku
przedstawiającego park jesienią,

� stosują narzędzie do kolorowania gotowych
rysunków,

� wybierają kolor wypełnienia gotowego
rysunku.

� Należy wcześniej przygotować rysunek
przedstawiający park jesienią.

6. Jesień w lesie – próba wykonania samodzielnego rysunku

� Poznają narzędzia służące do rysowania
figur geometrycznych,

� analizują różne możliwości wypełniania
figur,

� rysują prosty rysunek z wykorzystaniem
figur,

� komponują rysunki złożone z kilku figur.

� Rysują proste figury geometryczne,
� rozróżniają możliwości wypełnienia figur,
� dokonują poprawek w rysunkach,
� tworzą rysunki z figur geometrycznych na

zadany temat.

� Należy zwrócić uwagę na to, aby dzieci
dokładnie wykonywały elementarne
ćwiczenia,

� należy podkreślić możliwość dokonywania
zmian w tworzonym rysunku, wskazując ją
jako zaletę pracy z komputerem.



7. Zastosowanie komputera w szkole

� Dostrzegają rolę urządzeń technicznych
w pracy człowieka,

� poznają zastosowanie komputera na terenie
szkoły,

� omawiają korzyści wynikające
z zastosowania komputera.

� Potrafią wymienić podstawowe
zastosowania komputerów,

� dostrzegają korzyści wynikające
z zastosowania komputera w szkole.

� Dzieci powinny zaobserwować, jak
w praktyce szkolnej wykorzystuje się

komputery. W tym celu należy
zorganizować wycieczkę po szkole: do
sekretariatu, gabinetu dyrektora, biblioteki,

� wskazane jest również zapoznanie
z pracami wykonanymi w pracowni
szkolnej, np. zaproszeń, plakatów, prac
plastycznych wykonanych przez starszych
kolegów.

8. Zapoznanie z programem edukacyjnym „Mały Matematyk”

� Poznają program edukacyjny „Mały
Matematyk”,

� poznają zasady obsługi wyżej
wymienionego programu,

� wykorzystują program edukacyjny do
utrwalenia poznanych cyferek.

� Posługują się programem edukacyjnym
„Mały Matematyk”,

� wykonują zadania zebrane na stronie
cyferki

� Praca z programem edukacyjnym powinna
zmierzać do wykonania zadań związanych
z poznanymi cyferkami.



9. Praca z programem edukacyjnym „Mały Matematyk”

� Pracują z programem edukacyjnym „Mały
Matematyk”,

� wykorzystują program edukacyjny do
utrwalenia pojęcia zbioru.

� Posługują się programem edukacyjnym
„Mały Matematyk”,

� wykonują zadania zebrane na stronie
zbiory.

� Praca z programem edukacyjnym powinna
zmierzać do wykonania zadań związanych
ze zbiorami.

10. Zapoznanie z programem edukacyjnym „Działania matematyczne”

� Poznają program edukacyjny „Działania
matematyczne”,

� poznają zasady obsługi wyżej
wymienionego programu,

� wykorzystują program edukacyjny do
utrwalenia dodawania, odejmowania,

� Posługują się programem edukacyjnym
„Działania matematyczne”,

� wykonują zadania dotyczące działań
� matematycznych

� Praca z programem edukacyjnym powinna
zmierzać do wykonania zadań związanych
z działaniami matematycznymi.



11. Praca z programem edukacyjnym „Mały Matematyk”

� Pracują z programem edukacyjnym „Mały
Matematyk”,

� wykorzystują program edukacyjny do
utrwalenia obliczeń zegarowych.

� Posługują się programem edukacyjnym
„Mały Matematyk”,

� wykonują zadania zebrane na stronie
� zegar.

� Praca z programem edukacyjnym powinna
zmierzać do wykonania zadań związanych
z obliczeniami zegarowymi.

12. Urządzenia techniczne używane w gospodarstwie domowym

� Poznają program edukacyjny „Jak to
działa”,

� poznają zasady obsługi wyżej
wymienionego programu,

� wykorzystują program edukacyjny do
poznania działania urządzeń technicznych
używanych w gospodarstwie domowym.

� Posługują się programem edukacyjnym
„Jak to działa”,

� wyszukują i otwierają strony dotyczące
urządzeń technicznych używanych
w gospodarstwie domowym.

� Praca z programem „Jak to działa”
powinna skupić się tylko na urządzeniach
technicznych używanych w gospodarstwie
domowym.



13. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia –świąteczna kolorowanka

� Utrwalają posługiwanie się narzędziem
służącym do wypełniania kolorem,

� wypełniają kolorem gotowy rysunek.

� Kolorowanie gotowego rysunku
przedstawiającego elementy dekoracji
świątecznej,

� stosują narzędzie do kolorowania gotowych
rysunków,

� wybierają kolor wypełnienia gotowego
rysunku.

� Należy wcześniej przygotować rysunek
przedstawiający znane dzieciom elementy
dekoracjiświątecznej.

14. Zwyczajeświąt Bożego Narodzenia – ubieramy choinkę, rysunek w programie Paint

� Utrwalają stosowanie wcześniej poznanych
narzędzi służących do rysowania figur
geometrycznych,

� analizują różne możliwości wypełniania
figur,

� rysują prosty rysunek z wykorzystaniem
figur,

� komponują rysunki złożone z kilku figur.

� Rysują proste figury geometryczne,
� rozróżniają możliwości wypełnienia figur,
� dokonują poprawek w rysunkach,
� tworzą rysunki z figur geometrycznych na

zadany temat.

� Należy zwrócić uwagę na to, aby dzieci
dokładnie wykonywały elementarne
ćwiczenia,

� należy podkreślić możliwość dokonywania
zmian w tworzonym rysunku, wskazując ją
jako zaletę pracy z komputerem,

� można wcześniej przygotować narysowany
schemat choinki, aby dzieci tylko ozdabiały
go.



15. Praca z programem edukacyjnym „Mały Matematyk”

� Pracują z programem edukacyjnym „Mały
Matematyk”,

� wykorzystują program edukacyjny do
utrwalenia pojęcia figury geometryczne.

� Posługują się programem edukacyjnym
„Mały Matematyk”,

� wykonują zadania zebrane na stronie
� figury geometryczne.

� Praca z programem edukacyjnym powinna
zmierzać do wykonania zadań związanych
z figurami matematycznymi.

16. Praca z programem edukacyjnym „Działania matematyczne”

� Pracują z programem edukacyjnym
„Działania matematyczne”,

� poznają zasady obsługi wyżej
wymienionego programu,

� wykorzystują program edukacyjny do
utrwalenia działań mnożenia i dzielenia

� Posługują się programem edukacyjnym
„Działania matematyczne”,

� wykonują zadania dotyczące mnożenia i
dzielenia.

� Praca z programem edukacyjnym powinna
zmierzać do wykonania zadań związanych
z mnożeniem i dzieleniem.



17. Zapoznanie z „Encyklopedią dla dzieci” – zamarzanie wody, powstawanie sopli

� Poznają program edukacyjny
„Encyklopedia dla dzieci”,

� poznają zasady obsługi wyżej
wymienionego programu,

� wykorzystują program edukacyjny do
oglądania zjawisk przyrodniczych.

� Posługują się programem edukacyjnym
„Encyklopedia dla dzieci”,

� oglądają zjawiska przyrodnicze
przedstawione w programie.

� Praca z programem edukacyjnym powinna
zmierzać do wykonania zadań związanych
ze zjawiskami przyrodniczymi.

18. Laurka dla babci i dziadka – rysunek w programie Paint

� Poznają narzędzia służące do rysowania
linii i krzywych,

� rysują prosty rysunek z wykorzystaniem
linii i krzywych,

� komponują rysunek złożony z kilku linii i
krzywych,

� usuwają z rysunku drobne usterki.

� Rysują linie i krzywe,
� dokonują poprawek w rysunkach,
� tworzą rysunki z linii i krzywych na zadany

temat.

� Należy zwrócić uwagę na to, aby dzieci
dokładnie wykonywały elementarne
ćwiczenia,

� należy podkreślić możliwość dokonywania
zmian w tworzonym rysunku, wskazując ją
jako zaletę pracy z komputerem.



19. Praca z programem edukacyjnym „Mały Matematyk”

� Pracują z programem edukacyjnym „Mały
Matematyk”,

� wykorzystują program edukacyjny do
utrwalenia pojęcia kalendarz.

� Posługują się programem edukacyjnym
„Mały Matematyk”,

� wykonują zadania zebrane na stronie
kalendarz.

� Praca z programem edukacyjnym powinna
zmierzać do wykonania zadań związanych
z kalendarzem.

20. Krajobraz zimowy – tonowanie koloru rozpylaczem

� Poznają narzędzie służące do tonowania
koloru,

� rysują prosty rysunek na zadany temat.

� Tonują wybrany kolor rozpylaczem,
� dokonują poprawek w rysunkach,
� tworzą rysunek na zadany temat.

� Należy zwrócić uwagę na to, aby dzieci
dokładnie wykonywały elementarne
ćwiczenia,

� należy podkreślić możliwość dokonywania
zmian w tworzonym rysunku, wskazując ją
jako zaletę pracy z komputerem.



21. Zwierzęta zimą – malowanie pędzlem

� Poznają narzędzia do malowania,
� malują rysunek poznanymi narzędziami,

dobierają ich cechy.

� Stosują narzędzia do malowania
w tworzeniu bogatych kolorystycznie
kompozycji graficznych,

� dokonują wybory cechy danego narzędzia.

� W wykonaniu rysunków należy pozostawić
swobodę.

22. Między nami uczniakami –gry i zabawy w parach, korzystanie ze stron WWW poświęconych dzieciom

� Poznają sposoby korzystania ze stron
internetowych,

� poznają stronę dla dzieci o adresie
www.dzieci.com.pl.

� Obsługują stronę internetową,
� poruszają się w obrębie strony,
� przechodzą do odnośników dotyczących

danej strony,
� wracają do poprzednika.

� Stronę internetową otwiera nauczyciel.



23. Praca z programem edukacyjnym „Mały Matematyk”

� Pracują z programem edukacyjnym „Mały
Matematyk”,

� wykorzystują program edukacyjny do
utrwalenia pojęcia tangram.

� Posługują się programem edukacyjnym
„Mały Matematyk”,

� wykonują zadania zebrane na stronie
tangram.

� Praca z programem edukacyjnym powinna
zmierzać do wykonania zadań związanych
z pojęciem tangram.

24. Wyszukiwanie oznak zbliżającej się wiosny – praca z „Encyklopedią dla dzieci”

� Pracują z programem edukacyjnym
„Encyklopedia dla dzieci”,

� obsługują wyżej wymieniony program,
� wykorzystują program edukacyjny do

oglądania zjawisk przyrodniczych.

� Posługują się programem edukacyjnym
„Encyklopedia dla dzieci”,

� oglądają zjawiska przyrodnicze
przedstawione w programie.

� Praca z programem edukacyjnym powinna
zmierzać do wykonania zadań związanych
ze zjawiskami przyrodniczymi.



25. Kolorowanie wielkanocnej pisanki

� Utrwalają posługiwanie się narzędziem
służącym do wypełniania kolorem,

� wypełniają kolorem gotowy rysunek.

� Kolorowanie gotowego rysunku
przedstawiającego wielkanocną pisankę,

� stosują narzędzie do kolorowania gotowych
rysunków,

� wybierają kolor wypełnienia gotowego
rysunku.

� Należy wcześniej przygotować rysunek
przedstawiający wielkanocną pisankę.

26. Praca z programem edukacyjnym „Mały Matematyk”

� Pracują z programem edukacyjnym „Mały
Matematyk”,

� wykorzystują program edukacyjny do
utrwalenia pojęcia działań
matematycznych.

� Posługują się programem edukacyjnym
„Mały Matematyk”,

� wykonują zadania zebrane na stronie
działania matematyczne.

� Praca z programem edukacyjnym powinna
zmierzać do wykonania zadań związanych
z działaniami matematycznymi.



27. Zwierzęta egzotyczne – oglądanie „Encyklopedii dla dzieci”

� Pracują z programem edukacyjnym
„Encyklopedia dla dzieci”,

� obsługują wyżej wymieniony program,
� wykorzystują program edukacyjny do

oglądania zwierząt egzotycznych.

� Posługują się programem edukacyjnym
„Encyklopedia dla dzieci”,

� oglądają zwierzęta egzotyczne
przedstawione w programie.

� Praca z programem edukacyjnym powinna
zmierzać do wykonania zadań związanych
ze zwierzętami egzotycznymi.

28. Wiosna w ogrodzie – rysunek w programie Paint

� Utrwalają narzędzia służące do malowania,
� malują rysunek narzędziami do malowania,

dobierają ich cechy.

� Stosują narzędzia do malowania
w tworzeniu bogatych kolorystycznie
kompozycji graficznych,

� dokonują wybory cechy danego narzędzia.

� W wykonaniu rysunków należy pozostawić
swobodę.



29. Nasza Ojczyzna – oglądanie stron WWW przedstawiających miasta Polski

� Utrwalają sposoby korzystania ze stron
internetowych,

� poznają strony dla dzieci przedstawiające
największe miasta Polski.

� Obsługują stronę internetową,
� poruszają się w obrębie strony,
� przechodzą do odnośników dotyczących

danej strony,
� wracają do poprzednika.

� Stronę internetową otwiera nauczyciel.

30. Praca z programem edukacyjnym „Mały Matematyk”

� Pracują z programem edukacyjnym „Mały
Matematyk ”,

� wykorzystują program edukacyjny do
utrwalenia pojęcia działania na zbiorach.

� Posługują się programem edukacyjnym
„Mały Matematyk”,

� wykonują zadania zebrane na stronie
zbiory.

� Praca z programem edukacyjnym powinna
zmierzać do wykonania zadań związanych

� ze zbiorami.



31. Praca z programem edukacyjnym „Działania matematyczne”

� Pracują z programem edukacyjnym
„Działania matematyczne”,

� poznają zasady obsługi wyżej
wymienionego programu,

� wykorzystują program edukacyjny do
utrwalenia działań: dodawania,
odejmowania, mnożenia i dzielenia.

� Posługują się programem edukacyjnym
„Działania matematyczne”,

� wykonują zadania dotyczące działań
matematycznych.

� Praca z programem edukacyjnym powinna
zmierzać do wykonania zadań związanych
z działaniami matematycznymi.

32. Oglądanie stron WWW przedstawiających krajobraz Polski w miejsca wypoczynku Polaków

� Utrwalają sposoby korzystania ze stron
internetowych,

� oglądają strony dla dzieci.

� Obsługują stronę internetową,
� poruszają się w obrębie strony,
� przechodzą do odnośników dotyczących

danej strony,
� wracają do poprzednika.

� Stronę internetową otwiera nauczyciel.


