
Mój komputer –
program autorski do zajęć pozalekcyjnych,
przeznaczony dla uczniów klas młodszych

 
 
   Powszechnym staje się, że młodsi uczniowie posiadają sprzęt komputerowy.
Niepokoi mnie fakt, że w przeważającej większości wykorzystują go do gier.
Kształcą one spostrzegawczość oraz wzmacniają koordynację oko-ręka i
pobudzają natychmiastową reakcję grającego. Możliwości producenta
manipulacji obrazem i dźwiękiem są nieograniczone. Dziecko będące przed
monitorem identyfikuje się z symulowanymi postaciami. Bezkrytycznie
wciągnięte w szybko zmieniającą się akcję, uruchamia w sobie nasilające się
agresywne emocje. Zostaje też pozbawione wrażliwości na nieszczęścia
/bohater często ginie i powstaje/. Grający uruchamia w sobie brutalność i
nieracjonalną nienawiść.
Nie koniecznie trzeba analizować teorię szkodliwości nadmiernego obcowania
z grami komputerowymi, wystarczy spojrzeć z boku na uczestnika gry. Sprawia
wrażenie zahipnotyzowanego.
Posiada jeden punkt świetlny, dźwięki przez siebie regulowane, duże poczucie
bezpieczeństwa, powtarzające się  z ogromną częstotliwością bodźce wzrokowe
i spotęgowany ładunek emocjonalny. Pochłonięty akcją, nie reaguje na
obecność innych. Nie ma czasu na rozmowę, kontrolę swoich obowiązków  

a niejednokrotnie zapomina o posiłku, a nawet
niekontrolowanie odsuwa się od nauki.
Te spostrzeżenia nie są obce ani nam nauczycielom, ani rodzicom /opiekunom/.
Nie wszyscy jednak są w stanie zapobiec tym zjawiskom. Nie znają oni
możliwości wykorzystania tego sprzętu do innych celów.
Potrzebna jest wiedza z zakresu szerszego wykorzystania komputera. Często
jednak  w domu jedyną osobą, która obcuje  z komputerem jest w/w grający.
W tym kontekście nie dziwi fakt, że w szkole istnieje duże zapotrzebowanie na
ciekawe zajęcia pozalekcyjne. Potwierdziły to ankiety zarówno uczniów, jak i
rodziców.
Najwyższy % rodziców opowiedziało się, że gdyby mieli wpływ na
zwiększenie godzin zajęć pozalekcyjnych, to rozwinęliby je o kółka
informatyczne.
Wychodząc naprzeciw tym zapotrzebowaniom, postanowiłam opracować
program zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem komputera dla uczniów klas
młodszych.
 
W opracowanym programie postanowiłam nie powielać treści, które są objęte
programem edukacyjnym na lekcjach informatyki w klasach starszych.



Dążę jednak do wspomagania programu edukacyjnego klas I-III oraz wdrażania
do wykorzystania prostych programów w kierunku szerszego rozwoju dziecka.

Moim celem jest zainteresowanie i wykorzystanie programów
usprawniających  posługiwanie się wybraną grafiką oraz kształcenie
poprawności obsługi sprzętu komputerowego.

Zajęcia oparte na tym programie mają na celu zainteresować i
pobudzać wyobraźnię dziecka oraz inspirować do twórczości
indywidualnej.
 
Powyższy program przewiduję zrealizować w ciągu jednego roku
szkolnego.
 
 Cele  -  uczeń potrafi Zadania Forma realizacji

Zachować się w szkolnej
pracowni komputerowej

Zapoznanie z
regulaminem pracowni
komputerowej

Analiza regulaminu
pracowni

Nazwać elementy
sprzętu komputerowego,
poprawnie nimi się
posługuje
 

Zapoznanie z zestawem
komputerowym

Poznanie  pojedynczego
stanowiska, jego części
składowych.

Korzystać z programów
pomocniczych w celu
wyszukiwania
informacji

Umiejętne korzystania z
pomocy multimedialnych

-         Słowniki
-         Encyklopedie
-         Internet

Wdrażanie do
korzystania z dostępnych
pomocy multimedialnych

Korzystać z prostych
programów graficznych

Użytkowanie programu
Paint
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wdrożenie do
możliwości
wykorzystania
poznanego programu

-         Sposoby
korzystania  z
przyborów

-         Wykorzystanie
autokształtów

-         Stosowanie
kolorów
standartowych i
dowolnych.



 
 
 
 
Zabawa z  Power-
Point’em

-         Wpisywanie i
formatowanie
tekstów.

 
Poznanie możliwości
programu do tworzenia
slajdów

-         Plan slajdu.
-         Komponowanie

treści.
-         Animacje

elementów
składowych.

-         Wpisywanie i
formatowanie
tekstów.

Skanować obrazek Poznanie nowego
przyrządu

Wdrożenie do
umiejętnego korzystania
ze skanera

-          
Poprawnie  posługiwać
się klawiaturą

Ćwiczenia prawidłowego
ułożenia rąk na
klawiaturze

Poznanie programu
„Mistrz klawiatury”

−       kurs podstawowy
−       ćwiczenia

sprawdzające
−       gry
 

Animować obrazek Wprowadzenie do
programu animacji

Ćwiczenia w programie
Morfing

Stosować zasady
ortografii

Wprowadzenie do pracy
z testem

Ćwiczenia z zakresu
ortografii na materiale
wspomagającym

 
 
 
 
 
 
 

 



Temat Program Uczeń potrafi Uwagi
Zapoznanie z
regulaminem
pracowni
komputerowej

 Zachować się w szkolnej
pracowni komputerowej.

 

Wspominamy
wakacje

Paint Wykonać obrazek przy pomocy
wybranego narzędzia i zapisać
go.

 

Jesteśmy
bezpieczni na
drodze

Rozwiązywanie
testu o
bezpieczeństwie
ruchu drogowego

Korzystać z przygotowanego
testu wyboru.

 

W naszej klasie –
projekt
estetycznego okna

     Paint Wykonać pracę przy użyciu
kolorów niestandartowych.

 

Ogród pełen barw         „ Wykonać kolorowy obrazek i
uzupełnić go o drukowany tekst.

 

Jesień dookoła         „ Posługiwać się autokształtami.  

Jesienne
krajobrazy

        „ Stosować kompozycję ciepłych
barw.

 

Zwierzęta w życiu
człowieka

Encyklopedia
multimedialna

Znaleźć potrzebną informację.  

Zawody ludzi          „ Znaleźć informację na temat
wybranego zawodu.

 

          „        Paint Wyróżnić cechy
charakterystyczne dla wybranego
zawodu.

 

Pory dnia i roku Świat i Wiedza-
roczniki na CD

Wpisać szukane hasło i wyszukać
treści dotyczące ruchu Ziemi
wokół Słońca.

 

Teatr w życiu
człowieka

Praca autorska
Teatr

Wyróżnić rodzaje teatrów i
korzystać ze słownika
tematycznego.

 

         „           „ Rozwiązać test na podstawie
zdobytych wiadomości.

 

Zima         Paint Zaprojektować kartkę świąteczną
i formatować wstawiony tekst.

 

Mikołaj           „ Swobodnie stosować narzędzia
programu.

 

Świąteczne
życzenia

          „ Projektować kartkę świąteczną.  

Tradycje Świąt           „ Nanosić elementy obrazka z  



Bożego
Narodzenia

zastosowaniem poleceń wyboru:
umieścić przed, za, obok...

Nie nudzimy się w
zimowe wieczory

  Praca autorska
Teatr

Stosować się do savoir-vivre w
teatrze.

 

Rodzinka         Paint Przedstawić środkami
plastycznymi wolny czas z
rodziną.

 

Zima w pełni            „ Zastosować kolorystykę barw do
przedstawienia zimy.

 

Sporty zimowe          „ Dynamizować postacie na
rysunku

 

W krainie lodu Encyklopedia
multimedialna

Znajdować informacje dotyczące
życia na Arktyce i Antarktydzie.

 

          „         Paint Przedstawić środkami
plastycznymi cechy
charakterystyczne egzotycznych
krain.

 

W trosce o
zwierzęta

          „ Przedstawić, jak może pomóc
dzikim zwierzętom przetrwać
zimę.

 

Zbliża się wiosna          „ Zaprojektować kukłę marzanny.  

Technika na
codzień

Mistrz klawiatury Ułożyć poprawnie dłonie na
klawiaturze i poprawnie
korzystać z centralnie ułożonych
klawiszy.

 

Sprawne palce        „ Stosować prawidłowe ułożenie
palców i wykorzystywać
wszystkie palce obu dłoni.

 

Ćwiczenia czynią
mistrza

      „ Pokonywać trudności w
sprawnym posługiwaniu się
klawiaturą

 

Rośliny chronione Encyklopedia
multimedialna

Nazwać rośliny
wczesnowiosenne i wyszukać
informacje na temat wybranej
rośliny.

 

            „        Paint Przedstawić środkami malarskimi
poznanych cech roślin
chronionych.

 

Primaaprilisowe
żarty

Mistrz klawiatury Napisać proste wyrazy bez
patrzenia na klawiaturę.

 

Święta
Wielkanocne

    Paint Zastosować wybrane narzędzia
do przedstawienia precyzyjnych

 



wzorów
Skanowanie  Skaner Skanować obrazek  

Święta
Wielkanocne

Morfing Dostrzegać cechy
charakterystyczne przedmiotu

 

Potrafimy się
inteligentnie bawić

     „ Skupić się na istotnych cechach
przedstawionej postaci

 

           „      „ Łączyć cechy dwóch
przedmiotów i dokonać animacji.
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