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I. Wst´p

Szko∏a podstawowa to miejsce, w którym dzieci rozpoczynajà wielkà przygod´
w Êwiecie wiedzy i nauki.
Wykorzystanie ich naturalnej ch´ci do zadawania pytaƒ i zabawy jest jednym z najskuteczniejszych sposobów osiàgni´cia celów edukacyjnych i wychowawczych. Zale˝y
to w g∏ównej mierze od zdolnoÊci i umiej´tnoÊci nauczyciela oraz dobrych warunków
jego pracy. Dzieci ch´tnie uczestniczà w lekcjach, w których mogà braç aktywny udzia∏
poprzez wykonywanie çwiczeƒ, doÊwiadczeƒ, zabaw´ lub gr´ edukacyjnà itp. Takie
w∏aÊnie powinny byç lekcje informatyki. Sprzyja temu specyfika przedmiotu i wieloÊç
wykonywanych çwiczeƒ.
Innym elementem sprzyjajàcym rozbudzaniu w dzieciach potrzeby zdobywania wiedzy sà ksià˝ki. To przez czytanie rozwija si´ wyobraênia, tak potrzebna do zrozumienia
otaczajàcej rzeczywistoÊci. Szczególnà rol´ odgrywajà podr´czniki. Ich prawid∏owy dobór to jeden z czynników sprzyjajàcy osiàganiu przez uczniów wysokich wyników w nauce.
Wspó∏czeÊnie podobnà rol´ spe∏niajà elektroniczne formy przekazu, a wÊród nich
komputery osobiste i sieci. Umiej´tnego ich wykorzystania do nauki, zabawy, zdobywania informacji powinien nauczyç nauczyciel informatyki. Mimo i˝ cz´Êç dzieci, przychodzàc do szko∏y, ma ju˝ opanowane podstawy obs∏ugi komputera, to jednak uporzàdkowanie i odpowiednie ukierunkowanie tej wiedzy i tych umiej´tnoÊci powinno
odbywaç si´ na lekcjach informatyki. Dobre zaplanowanie zaj´ç, dobór tematów çwiczeƒ i dobry podr´cznik sprawià, ˝e lekcje informatyki wytworzà w dzieciach nawyk
wykorzystywania komputerów do rozmaitych zadaƒ.
Informatyka jest przedmiotem, na którym powinno uczyç si´ rozwiàzywania problemów i zdobywania wiedzy za pomocà nowoczesnych technologii komputerowych
z poszanowaniem praw autorskich i zasad etykiety. Mamy nadziej´, ˝e nasz podr´cznik i program nauczania sprzyjaç b´dà takiemu potraktowaniu przedmiotu.
Program nauczania informatyki realizuje podstaw´ programowà.
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II. Podstawa programowa

Cele edukacyjne
Nauczenie podstawowych zasad pos∏ugiwania si´ komputerem i technologià informacyjnà.
Zadania szko∏y
1. Umo˝liwienie uczniom dost´pu do komputera.
2. Przygotowanie uczniów do pos∏ugiwania si´ komputerem i technologià informacyjnà.
3. Uwra˝liwienie uczniów na zagro˝enia wychowawcze zwiàzane z niew∏aÊciwym korzystaniem z komputerów i ich oprogramowania (np. z gier).
TreÊci nauczania
1. Zasady bezpiecznego pos∏ugiwania si´ komputerem.
2. Komputer jako êród∏o wiedzy i komunikowania si´. Zastosowania komputera
w ˝yciu codziennym.
3. Opracowywanie za pomocà komputera prostych tekstów, rysunków i motywów.
4. Korzystanie z elementarnych zastosowaƒ komputerów do wzbogacania w∏asnego sposobu uczenia si´ i poznawania ró˝nych dziedzin wiedzy.
5. Poznawanie zastosowaƒ komputerów oraz urzàdzeƒ opartych na technice komputerowej, spotykanych przez ucznia w miejscach publicznych.
Osiàgni´cia
1. Pos∏ugiwanie si´ komputerem w przystosowanym dla ucznia Êrodowisku sprz´towym i programistycznym.
2. Opracowywanie za pomocà komputera prostych tekstów, rysunków, motywów.
3. Korzystanie z ró˝norodnych êróde∏ i sposobów zdobywania informacji oraz jej
przedstawiania i wykorzystania.
4. Stosowanie komputerów do wzbogacania w∏asnego sposobu uczenia si´ i poznawania ró˝nych dziedzin wiedzy.
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III. Zadania szko∏y

1. Wyposa˝enie pracowni szkolnej
Uczniowie i nauczyciele korzystajàcy z pracowni komputerowej powinni mieç zapewnione odpowiednie warunki pracy. Wskazane jest, by wyposa˝enie sprz´towe
i pomieszczenie lekcyjne by∏y zgodne ze standardami Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Komputery znajdujàce si´ na wyposa˝eniu pracowni powinny byç po∏àczone lokalnà
siecià komputerowà z ∏àczem internetowym. Trudno wymieniaç konkretne konfiguracje sprz´towe przy ciàg∏ym post´pie technologicznym. Jedynym koniecznym parametrem jest sprawne dzia∏anie systemu operacyjnego i odpowiednia do iloÊci komputerów przepustowoÊç ∏àcza internetowego. Program przewiduje nast´pujàce ogólne
zadania szko∏y.
Sprz´t znajdujàcy si´ na wyposa˝eniu pracowni informatycznej powinien umo˝liwiaç swobodnà prac´ z programami, które zapewnià realizacj´ programu nauczania
omawianego przedmiotu. Przy wyborze procesora oraz p∏yty g∏ównej nale˝y
uwzgl´dniç g∏ówne zastosowanie komputerów w danej szkole. Wskazana pojemnoÊç
pami´ci operacyjnej to minimum 512 MB lub wi´cej dla systemu Windows XP i minimum 1 GB dla systemu Windows Vista Home. Zapewni to p∏ynnà prac´ systemu,
szczególnie przy bardziej skomplikowanych operacjach.
Karty graficzne powinny zapewniç nie tylko odpowiednià rozdzielczoÊç (minimum 1024 x 768), ale przede wszystkim, we wspó∏pracy z monitorem, bezpieczeƒstwo
wzroku ucznia i nauczyciela. G∏ównym czynnikiem wp∏ywajàcym na znu˝enie przy pracy z komputerem jest cz´stotliwoÊç odchylania pionowego karty graficznej. Nie mo˝e
ona byç mniejsza od 85 Hz. Poni˝ej tej wartoÊci obraz monitora migocze zauwa˝alnie,
powodujàc szybsze zm´czenie u˝ytkownika. Ma to szczególne znaczenie podczas pracy z programami graficznymi i edytorami tekstu, majàcymi zazwyczaj bia∏e t∏o.
W przypadku korzystania z monitorów LCD karta graficzna powinna zapewniç odpowiednià rozdzielczoÊç. Jest to szczególnie wa˝ne, gdy pracownia wyposa˝ona jest w monitory panoramiczne o proporcjach 16/10 lub 16/9. Pozwoli to na wyÊwietlanie obrazu
w odpowiednim formacie, bez zniekszta∏ceƒ i koniecznoÊci aproksymacji punktów.
Monitory powinny spe∏niaç odpowiednià norm´ bezpieczeƒstwa. Obecnie jest to
norma TCO z dodanym do nazwy rokiem wprowadzenia. Norma ta zak∏ada minimalnà
stref´ bezpieczeƒstwa wynoszàcà 30 cm przed ekranem; dotyczy to g∏ównie monitorów CRT z kineskopem. Coraz cz´Êciej spotykane monitory LCD nie wytwarzajà szkodliwego promieniowania. Nale˝y jednak pami´taç, by u˝ywaç odpowiedniej dla danego
monitora rozdzielczoÊci obrazu wytwarzanego przez kart´ graficznà.
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W obu przypadkach wa˝ne jest jednak, by uczeƒ patrzy∏ na ekran z odpowiedniej
odleg∏oÊci, zale˝àcej od przekàtnej ekranu monitora. Trzeba mu w tym celu zapewniç
odpowiednie krzes∏o i ergonomicznie zbudowane biurko z oddzielnym miejscem
na klawiatur´. Nale˝y przy tym pami´taç, ˝e w szko∏ach podstawowych wyst´puje
spora ró˝nica wzrostu pomi´dzy rówieÊnikami. Meble z pracowni komputerowej powinny byç do tego dostosowane.
PojemnoÊç dysku twardego musi gwarantowaç swobodnà prac´ systemu operacyjnego i wszystkich aplikacji. W zale˝noÊci od liczebnoÊci zespo∏u klasowego i zakresu
planowanych çwiczeƒ nale˝y zapewniç odpowiednià iloÊç miejsca na pliki wynikowe
i tymczasowe. Nale˝y zadbaç równie˝ o wymian´ sprz´tu wraz z post´pem technologicznym i rosnàcymi wymaganiami systemu i aplikacji.
Warto zwróciç uwag´ na to, by pracownia by∏a wyposa˝ona w rzutnik multimedialny lub monitor plazmowy bàdê LCD o du˝ej przekàtnej obrazu, który znacznie u∏atwia
prac´ nauczycielowi, a tak˝e ma istotny wp∏yw na zwi´kszenie efektywnoÊci nauczania. Dzi´ki niemu b´dzie mo˝liwe wykorzystanie prezentacji zamieszczonych na CD,
bezpoÊredni pokaz z komputera nauczyciela, prezentacj´ pracy uczniów itp. Jest to
jeden z najlepszych i najskuteczniejszych Êrodków dydaktycznych stosowanych obecnie w szko∏ach.
Do realizacji niniejszego programu nauczania nie jest wymagana sieç komputerowa
z serwerem. Oprogramowanie w wi´kszoÊci jest dost´pne bezp∏atnie, a pliki powstajàce w czasie çwiczeƒ sà niewielkie. Wszystko mo˝na wi´c zainstalowaç w komputerach uczniów. Dost´p do Internetu w pracowni mo˝e odbywaç si´ za poÊrednictwem
routera i prze∏àcznika sieciowego. Nale˝y jednak przyznaç, ˝e taka sieç nie spe∏ni zasad zabezpieczenia komputerów szkolnych przed dost´pem do nieodpowiednich treÊci. Takie mo˝liwoÊci ma jedynie ∏àczenie sieci z Internetem za poÊrednictwem odpowiedniego komputera pe∏niàcego rol´ routera i serwera sieciowego. JeÊli w szkole istnieje wi´cej ni˝ jedna pracownia, to taki komputer mo˝e obs∏ugiwaç i zabezpieczaç ∏àcze dla wszystkich sal i komputerów w szkole.

2. Oprogramowanie
Poni˝ej przedstawiamy oprogramowanie potrzebne do realizacji naszego programu
nauczania. Wi´kszoÊç z tych programów znajduje si´ na p∏ycie CD do∏àczonej do podr´cznika.
a) Systemy operacyjne
Program nauczania dla szko∏y podstawowej powinien przewidzieç korzystanie z ró˝nych systemów operacyjnych. Ze wzgl´du na dominacj´ systemów Windows wi´kszoÊç çwiczeƒ powinna byç wykonywana z ich zastosowaniem. Zadania mo˝na jednak
sformu∏owaç w ten sposób, by mo˝liwe by∏o ich realizowanie na komputerach z systemem LINUX. Najwi´ksza iloÊç komputerów szkolnych i domowych wyposa˝ona jest
w system Windows XP, dlatego jest on podstawowym systemem, który pozwoli uruchomiç przewidziane programem nauczania informatyki oprogramowanie. Warunki te
spe∏ni tak˝e system Windows Vista Home. Poniewa˝ wi´kszoÊç programów komputerowych potrzebnych do çwiczeƒ rozpowszechniana jest na zasadzie licencji GNU lub
podobnej, zazwyczaj wyst´puje tak˝e w wersji dla systemu LINUX. Mo˝na wi´c zrealizowaç za∏o˝enia programu, wykorzystujàc komputery z tym systemem.
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b) Oprogramowanie komputerów uczniowskich
Edycja tekstu
Prosty edytor tekstu z typowym paskiem narz´dzi formatowania tekstu. Te za∏o˝enia spe∏nia WordPad z systemu Windows. Do çwiczeƒ dotyczàcych pisania tekstu
i prostego formatowania mo˝na tak˝e u˝yç MS Word w dowolnej wersji, MS Works,
OpenOffice. orgWriter (darmowy) w wersji polskiej lub innych, na które szko∏a posiada licencj´. W jednym z çwiczeƒ wykorzystany zostanie arkusz kalkulacyjny. Mo˝e on
byç cz´Êcià jednego z powy˝szych pakietów biurowych.
Przeglàdarki stron internetowych
åwiczenia dotyczàce stron internetowych nie majà na celu zapoznania ucznia z zaawansowanymi mo˝liwoÊciami przeglàdarek www, dlatego wybór odpowiedniego
programu nie ma du˝ego wp∏ywu na osiàgni´cie celów edukacyjnych. Nale˝y jednak
pami´taç, by dok∏adnie sprawdziç, czy u˝ywany program jest wyposa˝ony w odpowiednie wtyczki umo˝liwiajàce sprawne wykonanie zadania. Proponowane przeglàdarki to Internet Explorer, Mozilla Firefox i Opera.
Programy multimedialne
Odtwarzacze mediów sà istotnym elementem pozwalajàcym wykorzystywaç komputer w procesie nauczania. Do wykonania çwiczeƒ nale˝y u˝yç najbardziej popularnych programów tego typu z uzupe∏nionà bibliotekà dekoderów formatów. Powinny
to byç Windows Media Player i WinAmp.
c) Programy komputerowe wspomagajàce çwiczenia
Do çwiczeƒ pokazujàcych zastosowanie komputerów w ró˝nych dziedzinach ˝ycia
oraz do zdobywania wiedzy i umiej´tnoÊci z innych przedmiotów szkolnych nale˝y zastosowaç ciekawe, darmowe programy. Poni˝ej przedstawiono proponowane oprogramowanie.
U∏amkowiec – darmowy program komputerowy wspomagajàcy nauk´ dzia∏aƒ
na u∏amkach zwyk∏ych
Gry Ortomagiczne – wersja demonstracyjna gry komputerowej
Inteligent WebReader – program do odczytywania treÊci stron internetowych z zastosowaniem symulatora mowy
Klawiaturka – program do nauki szybkiego pisania na klawiaturze komputerowej
Celestia – symulator przestrzeni kosmicznej
Foobillard – symulator gry w bilard
Rejestrator dêwi´ków – standardowy program dla Windows XP; w zast´pstwie
mo˝na u˝yç darmowego programu AudaCity
Imienniczek – prosta baza danych z imionami i powiàzanymi z nimi dniami imienin
d) Programy i edytory graficzne
Picasa2 – darmowy album do zdj´ç cyfrowych
InkScape – darmowy edytor grafiki wektorowej
Tux Paint, ArtRage – darmowe programy graficzne
e) Program do nauki podstaw programowania
Scratch – darmowy program do nauki podstaw programowania obiektowego
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3. Warunki pracy nauczyciela

Szkolne pracownie powinny byç urzàdzone zgodnie z zasadami BHP. Dotyczy to mi´dzy innymi prawid∏owego ustawienia stanowisk pracy dla uczniów.
Komputery b´dàce na wyposa˝eniu pracowni komputerowej powinny byç po∏àczone w sieç i wspó∏dzieliç sta∏e ∏àcze internetowe. Sieç nale˝y oprzeç na technologii
Ethernet i przewodach 8-˝y∏owych, tak zwanych skr´tkach, lub po∏àczeniach bezprzewodowych.
Pracownie powinny byç wyposa˝one w drukark´, skaner, aparat fotograficzny i inne urzàdzenia pomocne w pracy z uczniami i w przygotowaniu materia∏ów na lekcje.
Wskazane jest, aby plan lekcji uwzgl´dnia∏ prac´ uczniów w grupach. Przy jednym
stanowisku komputerowym powinno pracowaç najwy˝ej dwóch uczniów, najlepiej
jednak, by praca odbywa∏a si´ indywidualnie.
Sala komputerowa powinna mieç mo˝liwoÊç szybkiego przewietrzania. Pracujàce
komputery wydzielajà sporo ciep∏a. Wydobywajà si´ z nich tak˝e specyficzne zapachy.
Przed ka˝dà godzinà zaj´ç pracownia powinna byç przewietrzona. Ma to tak˝e du˝y
wp∏yw na prac´ i samopoczucie nauczyciela sp´dzajàcego w pracowni wiele godzin
dziennie.
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IV. Cele edukacyjne i procedury
ich osiàgania

Cele edukacyjne realizowane na lekcjach informatyki w szkole podstawowej wynikajà z podstawy programowej szko∏y podstawowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dn. 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta∏cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó∏, za∏àcznik nr 2).
G∏ównym celem nauczania w szkole podstawowej jest rozwój dziecka jako osoby
i wprowadzenie go w ˝ycie spo∏eczne. Trudno wyobraziç sobie we wspó∏czesnym
Êwiecie funkcjonowanie cz∏owieka bez podstawowych chocia˝by umiej´tnoÊci w zakresie pos∏ugiwania si´ technologià informacyjnà. Dlatego g∏ównym zadaniem w nauce informatyki na etapie szko∏y podstawowej powinno byç nauczenie podstawowych
zasad pos∏ugiwania si´ komputerem i technologià informacyjnà.
W ostatnim czasie obserwujemy niebywale szybki rozwój spo∏eczeƒstwa informacyjnego, spo∏eczeƒstwa poszukujàcego wiedzy. Wa˝ny jest wi´c szybki dost´p do informacji oraz rozwój sieci internetowej. Dlatego g∏ównym celem nauczania informatyki
na podstawowym etapie kszta∏cenia powinno byç poznanie mo˝liwoÊci wykorzystania
programów komputerowych oraz rozumienie podstawowych zasad pos∏ugiwania si´
technologià informacyjnà.
Celem poÊrednim, ale bardzo wa˝nym z punktu widzenia prawid∏owego dobrania
çwiczeƒ, jest wykorzystanie uczniowskich projektów w praktyce. Mo˝na wi´c umieÊciç
je na szkolnej stronie internetowej, w gazetce szkolnej lub prezentowaç na innych
przedmiotach. Poczucie tworzenia materia∏ów potrzebnych do poszerzania wiedzy
lub prezentacji b´dzie wa˝nym czynnikiem motywujàcym.
Dla uczniów zdolnych i ch´tnych do rozwijania swoich umiej´tnoÊci powinno si´
przygotowaç oddzielne tematy. Dzi´ki temu mo˝na stymulowaç rozwój takich
uczniów i dawaç im mo˝liwoÊç poszerzania wiedzy i umiej´tnoÊci.
Dobór tematów do çwiczeƒ jest jednym z najwa˝niejszych czynników wp∏ywajàcych na osiàgni´cie celów edukacyjnych z tego przedmiotu. Wszystkie çwiczenia muszà mieç swój ÊciÊle okreÊlony temat i zakres prac do wykonania. Nale˝y kierowaç si´
zasadà, by wynik çwiczenia móg∏ byç praktycznie wykorzystany. Przyk∏adem mo˝e byç
zestaw çwiczeƒ, w wyniku których powstanie gazetka szkolna z uzupe∏niajàcymi si´
wzajemnie tematami. Do jej stworzenia potrzebne b´dà umiej´tnoÊci tworzenia grafiki i edycji tekstów. Dzi´ki temu mo˝e powstaç ciekawe szkolne czasopismo. Uczeƒ
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musi widzieç sens pracy nad projektem i znaç jego praktyczne zastosowanie. Sprzyja
temu nie tylko prawid∏owe dobranie treÊci i tematów çwiczeƒ, ale tak˝e kolejnoÊç ich
realizowania i przygotowanie materia∏ów pomocniczych w postaci elementów graficznych, te∏, przyk∏adów mo˝liwych rozwiàzaƒ itp. Bardzo dobrym rozwiàzaniem jest pokazanie przed przystàpieniem do realizacji zadania mo˝liwego rozwiàzania, np. wyglàdu nag∏ówka gazetki klasowej. Gdyby çwiczenia takie przyczyni∏y si´ do cyklicznego
wydawania takiej gazetki, na przyk∏ad z pomocà nauczyciela j´zyka polskiego, wp∏yn´∏oby to znacznie na zaanga˝owanie uczniów. Uczniowie bioràcy udzia∏ w projekcie
mieliby poczucie odniesionego sukcesu. Mog∏aby si´ wówczas wytworzyç swoista rywalizacja pomi´dzy zespo∏ami lub uczniami, która stymulowa∏aby szukanie nowych
rozwiàzaƒ i si´ganie do zagadnieƒ nieomawianych na zaj´ciach.
Korelacja umiej´tnoÊci nabytych na zaj´ciach z informatyki z innymi przedmiotami
mo˝e u∏atwiç ich nauk´ i zrozumienie niektórych zagadnieƒ. Z kolei uczniowskie wiadomoÊci i umiej´tnoÊci nabyte w ramach innych przedmiotów warto wykorzystaç
na zaj´ciach z informatyki, na przyk∏ad znajomoÊç nazw ptaków mo˝e byç przydatna
podczas çwiczenia z wyszukiwania informacji. Umiej´tnoÊç pisania krótkich opowiadaƒ
mo˝e byç uzupe∏niona umiej´tnoÊcià w∏aÊciwego rozplanowania i formatowania tekstu w edytorze. Zach´camy do wykorzystania wiedzy uczniów nabytej na innych
przedmiotach do konstruowania zadaƒ çwiczeniowych.
Systematyczna ocena pracy i post´pów uczniów jest bardzo pomocnym Êrodkiem
do osiàgni´cia celów edukacyjnych. Poniewa˝ wi´kszoÊç zaj´ç ma postaç çwiczeƒ,
ocenie podlegajà przede wszystkim praktyczne wyniki pracy uczniów. Nauczyciel powinien podaç jasne i zrozumia∏e dla ucznia kryteria oceniania ka˝dego z çwiczeƒ.
Do ocenianych elementów nale˝à: umiej´tnoÊç wykorzystania omawianych narz´dzi
programu, wartoÊç estetyczna, sprawnoÊç wykonywania zadaƒ, wyraz artystyczny,
funkcjonalnoÊç, sposób osiàgni´cia wyniku, zaanga˝owanie w prac´ grupy. Jak widaç,
ostateczna ocena sk∏ada si´ z elementów obiektywnych i subiektywnych. Nale˝y wi´c
pami´taç, ˝e nie ka˝dy uczeƒ jest uzdolniony plastycznie (lub w innym kierunku, w zale˝noÊci od tematu) i doceniç jego wk∏ad pracy i zaanga˝owanie na równi z talentem
innych. Dobrym sposobem na stymulowanie ucznia i zach´canie go do podejmowania coraz trudniejszych zadaƒ jest stawianie wy˝szych ocen tak˝e za post´py, jakie poczyni∏. Uczeƒ musi czuç, ˝e jego wysi∏ek zosta∏ doceniony, nawet jeÊli nie osiàgnà∏ jeszcze wymaganego poziomu. Na przyk∏ad uczeƒ, który mia∏ k∏opoty ze stosowaniem
systemu folderów zaczà∏ sprawnie pos∏ugiwaç si´ nimi i nie „gubi” si´ ju˝ w ich uk∏adzie, zas∏uguje na wy˝szà ocen´. Docenienie jego wk∏adu pracy, nie mniejszego
od wk∏adu pracy ucznia majàcego w domu komputer, w bardziej skomplikowane çwiczenie, zwi´kszy motywacj´ do nauki. Wi´kszoÊç szkolnych regulaminów oceniania
przewiduje wy˝sze oceny za post´py w nauce.
Ka˝de omówienie zagadnienia lub pokaz powinien byç poparty odpowiednià iloÊcià
çwiczeƒ. Uczeƒ musi mieç mo˝liwoÊç samodzielnego wykonania zadania z wykorzystaniem nowo zdobytej wiedzy. W ten sposób sprawnie przechodzi od wiedzy
do umiej´tnoÊci. Wp∏ywa to tak˝e na skutecznoÊç nauczania. Wiedza nabyta w czasie
omówienia tematu i pokazu zostaje w ten sposób ugruntowana. JeÊli çwiczenie zostanie odpowiednio dobrane pod kàtem trudnoÊci i zastosowania praktycznego jego wyników, to uczeƒ wykona je sprawnie i ch´tnie.
Aktywizowanie uczniów poprzez praktyczne wykorzystanie wyników ich pracy, np.
w szkolnej gazetce lub na szkolnej stronie internetowej, organizowanie wystaw prac
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itp., wp∏ywa bardzo pozytywnie na motywacj´ dzieci. JeÊli uczniowie b´dà wiedzieli,
˝e ich praca staje si´ u˝yteczna, praktycznie wykorzystywana, oglàdana i podziwiana
przez kolegów, to z wi´kszym zapa∏em przyst´powaç b´dà do nauki i çwiczeƒ. Mo˝e
to tak˝e spowodowaç, ˝e grupy uczniów lub pojedyncze osoby zacznà ze sobà rywalizowaç. Wa˝ne, by w takim przypadku czuwaç nad wzajemnymi relacjami uczniów,
aby wykorzystaç takà rywalizacj´ do jeszcze wi´kszej motywacji uczniów, a nie doprowadziç do sytuacji konfliktowych. Nie mo˝na tak˝e zapominaç o wychowankach mniej
zdolnych i mniej ambitnych. Nale˝y poÊwi´ciç im wi´cej czasu, sugerujàc pewne rozwiàzania i zach´cajàc do wykonywania çwiczeƒ.
Stosujàc ró˝ne formy prowadzenia zaj´ç nale˝y du˝à wag´ przy∏o˝yç do kszta∏towania i pobudzania kreatywnoÊci uczniów. Informatyka daje uczniowi olbrzymie mo˝liwoÊci wykazania si´ w∏asnymi pomys∏ami i wykorzystania ich w czasie wykonywania
çwiczeƒ. Du˝a cz´Êç treÊci przedmiotu jest dla uczniów bardzo atrakcyjna i dlatego
ciekawie prowadzone zaj´cia, dobrze dobrane çwiczenia i danie pewnej swobody
w rozwiàzywaniu problemów w zadaniach powinny przynieÊç bardzo dobre wyniki.
Mo˝na wykorzystaç kreatywnoÊç i zaanga˝owanie niektórych uczniów, proponujàc im
wykonanie wi´kszego projektu z zakresu informatyki. Praca taka mog∏aby byç realizowana w czasie semestru lub nawet ca∏ego roku szkolnego. Temat powinien byç
uzgodniony wspólnie z uczniem i nauczycielami innych przedmiotów. Mo˝e nim byç
na przyk∏ad wykonanie ilustracji do wierszy i opowiadaƒ czytanych na lekcjach j´zyka
polskiego, wyszukiwanie najciekawszych w tygodniu informacji sportowych itp.
Uzgodnienie zakresu prac z nauczycielami innych przedmiotów mo˝e pomóc
w uaktywnieniu uczniów na zaj´ciach. Nale˝y oczywiÊcie pami´taç o wczeÊniejszym
ustaleniu zasad oceniania takiego projektu i wp∏ywu tej oceny na ocen´ koƒcoworocznà. Takie uzgodnienia nale˝y tak˝e poczyniç z nauczycielem wspó∏pracujàcym, by by∏o
mo˝liwe uzyskanie przez ucznia pozytywnych ocen z obu przedmiotów.
Rozwijanie indywidualnych zainteresowaƒ ucznia to nast´pny bardzo wa˝ny sposób na osiàgni´cie za∏o˝onych celów. Powinien on towarzyszyç realizacji wszystkich
çwiczeƒ. Uczeƒ powinien rozwijaç si´ twórczo, dlatego musi mieç mo˝liwoÊç realizacji
w∏asnych pomys∏ów na rozszerzenie zakresu çwiczenia. OczywiÊcie nauczyciel powinien czuwaç nad takim wychowankiem, by modyfikacje nie doprowadzi∏y do zmiany
celu, jaki mia∏ w danym çwiczeniu byç osiàgni´ty.
Komputer, oprogramowanie i sieci powinny staç si´ wa˝nymi i optymalnie wykorzystanymi narz´dziami do nauki i pozytywnie rozumianej zabawy. Wszystkie cele edukacyjne za∏o˝one w naszym programie nauczania osiàgane sà g∏ównie przez realizacj´
starannie dobranych çwiczeƒ zamieszczonych w podr´czniku.
Osiàgni´cie wymienionych ni˝ej celów edukacyjnych zaowocuje dobrym przygotowaniem dzieci do przysz∏ej samodzielnej pracy i nauki w starszych klasach
oraz w gimnazjum.

1. Zapoznanie uczniów ze stanowiskiem komputerowym
i jego bezpiecznà eksploatacjà.
Z punktu widzenia bezpieczeƒstwa pracy przy komputerze jest to najwa˝niejszy cel
edukacyjny. Nauczyciel powinien omówiç i pokazaç podstawowe elementy komputera i wskazaç zagro˝enia, jakie niesie z sobà praca przy komputerze. Powinien zwróciç
uwag´ na prawid∏owà postaw´, odleg∏oÊç od ekranu, u∏o˝enie klawiatury, czas oraz higien´ pracy przy komputerze.
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Jak osiàgnàç ten cel?
Dzieci w szkole podstawowej najch´tniej poznajà Êwiat poprzez zabaw´ i doÊwiadczenia. T´ naturalnà ciekawoÊç mo˝na wykorzystaç i wykazaç eksperymentalnie ró˝nice pomi´dzy ró˝nymi rodzajami krzese∏, ustawieniami monitorów itp. Pomocne b´dà
tak˝e rysunki z podr´cznika i prezentacje multimedialne. Podobnie nale˝y post´powac
podczas omawiania budowy zestawu komputerowego.

2. ¸agodne wprowadzenie do obs∏ugi systemów
operacyjnych w komputerach osobistych.
G∏ówny nacisk nale˝y po∏o˝yç na organizacj´ zapisu informacji na dyskach w uk∏adzie folderów i plików. Sprawne poruszanie si´ po zasobach komputera jest podstawà do dalszej pracy z komputerem. Uczeƒ powinien Êwiadomie korzystaç z systemu
folderów, by sprawnie docieraç do ˝àdanych plików. Poznanie przez ucznia funkcji
ikon i sposobów ich rozpoznawania oraz pos∏ugiwanie si´ nimi da swobod´ w obs∏udze podstawowych funkcji systemu operacyjnego.
Jak osiàgnàç ten cel?
Zaj´cia wprowadzajàce uczniów w Êwiat komputerów powinny byç przeprowadzone
ze szczególnà starannoÊcià. Nauczyciel musi uwzgl´dniç fakt, ˝e cz´Êç dzieci ma na co
dzieƒ do czynienia z komputerem w domu rodzinnym. W tym przypadku konieczne
jest korygowanie b∏´dów i uzupe∏nianie wiadomoÊci, które uczniowie nabyli samodzielnie. Zazwyczaj w klasie znajdujà si´ tak˝e dzieci, które pierwszy raz zasiadajà przed komputerem lub mia∏y z nim do czynienia bardzo rzadko. Jest to sytuacja, która zmusza nauczyciela do planowania zaj´ç pozwalajàcych zniwelowaç ró˝nice w umiej´tnoÊciach
i wiedzy obu grup. Aby mo˝na by∏o tego dokonaç, konieczne jest sprawdzenie stanu
wiedzy i umiej´tnoÊci uczniów przed rozpocz´ciem realizacji programu. Mo˝na to osiàgnàç za pomocà rozmowy, zabawy tematycznej, testu, obserwacji itp.

3. Uczeƒ zdobywa umiej´tnoÊç komputerowego
pisania tekstów.
To podstawowa umiej´tnoÊç ka˝dego u˝ytkownika komputera, dlatego nale˝y poÊwi´ciç sporo czasu çwiczeniom doskonalàcym korzystanie z edytorów tekstów. Uczeƒ
nie powinien çwiczyç pisania i formatowania tekstów u˝ywajàc tylko jednego edytora. Zadaniem nauczyciela jest zaprezentowanie kilku ró˝nych programów do edycji,
poczàwszy od najprostszych, po powszechnie stosowane zaawansowane programy
biurowe. Uczeƒ powinien tak˝e umieç wydrukowaç napisany w edytorze dokument.
Jak osiàgnàç ten cel?
Odpowiedni dobór çwiczeƒ i tekstów powinien przyczyniç si´ do osiàgni´cia tego
celu. Nauka edycji tekstów i pisania przy pomocy klawiatury nie mo˝e byç realizowana wy∏àcznie w czasie kilku lekcji. Drogà do osiàgni´cia celu jest ciàg∏e przypominanie
zasad pisania i formatowania tekstów przy okazji çwiczeƒ z innych tematów. Te umiej´tnoÊci mo˝na doskonaliç prawie w ka˝dym z przewidzianych programem çwiczeƒ.

4. Uczeƒ umiej´tnie i Êwiadomie korzysta z sieci Internet.
Ta umiej´tnoÊç pozwoli mu szybko docieraç do informacji w sieci, odró˝niaç wartoÊciowe strony od niegodnych zaufania, pos∏ugiwaç si´ w zakresie podstawowym pocz-
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tà elektronicznà, poznaç sposoby komunikowania si´ za poÊrednictwem Internetu.
Wa˝nym elementem jest poznanie i praktyczne zastosowanie zasad etykiety i bezpieczeƒstwa w sieci. Nauczyciel powinien po∏o˝yç nacisk na zagro˝enia ze strony doros∏ych, jakie czekajà na dzieci korzystajàce z Internetu i wpoiç im zasad´ niepodawania
obcym swoich danych.
Jak osiàgnàç ten cel?
åwiczenia z korzystania z zasobów internetowych, ze wzgl´du na zagro˝enia panujàce w sieci, powinny byç przeprowadzone pod Êcis∏à kontrolà nauczyciela. G∏ównym
êród∏em niepo˝àdanych treÊci sà strony internetowe. WWW u˝yte do çwiczeƒ nie powinny zawieraç odnoÊników do takich stron. Nauczyciel powinien to dok∏adnie sprawdziç lub skorzystaç z adresów proponowanych w podr´czniku. Lekcje o poczcie elektronicznej powinny polegaç na praktycznym korzystaniu z konta e-mail. Uczniowie powinni przesy∏aç sobie nawzajem listy i uczyç si´ je odbieraç. W celu nauki wyszukiwania stron z informacjami na dany temat mo˝na stosowaç ró˝ne wyszukiwarki internetowe. Nale˝y jednak pami´taç o takim dobraniu s∏ów kluczowych, by uchroniç
uczniów przed odnalezieniem niepo˝àdanych treÊci. JeÊli w szkole pracuje serwer,
przez który nast´puje ∏àczenie pracowni z Internetem, to nale˝y zainstalowaç w nim
oprogramowanie blokujàce dost´p do szkodliwych treÊci.

5. Uczeƒ umie przeglàdaç i w niewielkim stopniu edytowaç
fotografie cyfrowe.
Zastosowanie komputerów i fotograficznych aparatów cyfrowych w wielu przypadkach zastàpi∏o tradycyjne techniki fotograficzne. Przeglàdanie fotografii na ekranie
komputera oraz niewielkie korekty zdj´ç cyfrowych sà podstawowymi umiej´tnoÊciami u˝ytkowników PC. Uczeƒ powinien umieç samodzielnie stworzyç album ze zdj´ciami, umieszczaç w nim fotografie, przeglàdaç je i drukowaç. Umiej´tnoÊci zdobyte
podczas zaj´ç z fotografià cyfrowà b´dà przydatne tak˝e podczas lekcji dotyczàcych
innych zagadnieƒ.
Jak osiàgnàç ten cel?
åwiczenia i zagadnienia z zakresu fotografii cyfrowej mogà byç bardzo ciekawe. Nauczyciel poprzez dobór odpowiednich plików do çwiczeƒ powinien spodziewaç si´
szybkich sukcesów swoich uczniów. Wykorzystanie powszechnie stosowanych i darmowych narz´dzi pozwoli dzieciom uczyç si´ tak˝e poza pracownià komputerowà. Korekta zdj´cia powinna przebiegaç na poziomie podstawowym i dotyczyç np. usuwania efektu czerwonych oczu. Nauczyciel powinien tak˝e pozwoliç na samodzielne eksperymentowanie z korekcjà kolorów itp., nie czyniàc jednak z tych zagadnieƒ elementów kluczowych çwiczenia.

6. Uczeƒ wie, do czego wykorzystuje si´ komputery
w dzia∏alnoÊci firm i instytucji.
Ludzie codziennie spotykajà si´ z komputerami pracujàcymi w ró˝nych miejscach.
Uczniowie powinni zdawaç sobie spraw´, ˝e wspó∏czesne spo∏eczeƒstwo nie mo˝e istnieç bez tych urzàdzeƒ. Warto wi´c poznaç rol´, jakà komputery odgrywajà w ˝yciu
zawodowym ludzi.
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Jak osiàgnàç ten cel?
Uczniowie potrafià skojarzyç miejsca, w których widzieli pracujàce komputery i opowiedzieç o zastosowaniu tych maszyn. Warto wi´c na poczàtku lekcji porozmawiaç
z dzieçmi na ten temat. Ciekawe zastosowania komputerów mo˝na pokazaç na filmie,
fotografiach (np. z podr´cznika) i w czasie wycieczki do pobliskiego sklepu lub biura.
Mo˝na tak˝e pokazaç prac´ ksi´gowej szkolnej przygotowujàcej wyp∏at´ dla nauczycieli itp. Wa˝ne, by uczniowie nauczyli si´ dostrzegaç komputery w swoim otoczeniu
i nie traktowali ich jedynie jako narz´dzia do nauki i rozrywki.

7. Uczeƒ potrafi wykorzystaç mo˝liwoÊci programów
komputerowych w ró˝nych dziedzinach ˝ycia.
Uczeƒ powinien uÊwiadomiç sobie, jak szerokie jest zastosowanie komputerów oraz
to, ˝e nie tylko doroÊli wykorzystujà je do wa˝nych zadaƒ. Na przyk∏adzie stworzenia
gazetki szkolnej (dla ambitnych tak˝e w Internecie za pomocà prostego edytora kontekstowego) mogà sprawdziç, jakie programy b´dà potrzebne do jej wydania i ile pracy musi w∏o˝yç dziennikarz, grafik, wydawca i drukarz w powstanie czasopisma.
Jak osiàgnàç ten cel?
Klas´ nale˝y podzieliç na zespo∏y redakcyjne. W ka˝dym doprowadziç do wyboru redaktora naczelnego i podzia∏u ról. Przedstawiç dok∏adnie plan dzia∏ania. Nauczyciel
powinien okreÊliç dok∏adny cel zaj´ç i kontynuowaç je przez kilka kolejnych lekcji. Wynikiem musi byç wydrukowanie pierwszych egzemplarzy pisemka. Do pracy nale˝y
u˝yç programów komputerowych poznanych przez uczniów na wczeÊniejszych zaj´ciach. Tematy artyku∏ów mo˝na uzgodniç z nauczycielem j´zyka polskiego lub wychowawcà klasy. Wydawnictwo mo˝e istnieç w dalszym okresie nauki pod opiekà nauczyciela informatyki lub nauczycieli innych przedmiotów. Uczniom zdolniejszym i bieg∏ym
w pos∏ugiwaniu si´ programami komputerowymi mo˝na zaproponowaç stworzenie
internetowej gazetki szkolnej. Szczegó∏y mo˝na znaleêç w podr´czniku.

8. Uczeƒ umie u∏o˝yç prosty program komputerowy.
Ten cel z pozoru mo˝e wydawaç si´ trudny, ale po zastosowaniu odpowiedniego
oprogramowania staje si´ mo˝liwy do osiàgni´cia. Wszystko za sprawà programu
Scratch, który daje mo˝liwoÊç uk∏adania programów komputerowych o strukturze
obiektowej, bez koniecznoÊci poznawania skomplikowanych rozkazów i poleceƒ j´zyków programowania.
Jak osiàgnàç ten cel?
Wi´kszoÊç nauczycieli kojarzy uczenie podstaw programowania z j´zykiem Logo. Nie
przystaje on jednak do wspó∏czesnych wymogów i j´zyków programowania, których
w szkole ponadgimnazjalnej uczeƒ b´dzie si´ uczyç. Nauka programowania przy pomocy programu Scratch polega na ∏àczeniu ze sobà klocków reprezentujàcych poszczególne rozkazy i polecenia. Wynik dzia∏ania programu mo˝na obserwowaç bezpoÊrednio na ekranie. Ciekawe dla uczniów b´dzie u∏o˝enie programu w∏asnej gry komputerowej. Dok∏adny opis znajduje si´ w podr´czniku autorów programu nauczania.
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V. Cele wychowawcze
i procedury ich osiàgania

Nauczyciel informatyki w szkole podstawowej mo˝e zaplanowaç realizacj´ kilku wa˝nych celów wychowawczych. Specyfika przedmiotu, a w szczególnoÊci organizacja zaj´ç w pracowni komputerowej, sprzyjajà pracy zespo∏owej. Dzi´ki mo˝liwoÊci ró˝nicowania trudnoÊci zadaƒ nauczyciel mo˝e Êwiadomie wykorzystywaç naturalne zdolnoÊci uczniów i ich predyspozycje do twórczej pracy. Uczciwa rywalizacja pomi´dzy
uczniami kszta∏tuje pozytywne cechy charakteru i pobudza do intensywniejszej pracy.
Wszystkie cele wychowawcze mo˝na osiàgnàç przez w∏aÊciwe prowadzenie zaj´ç
na ka˝dy z proponowanych w programie tematów. Nale˝y pami´taç, ˝e wp∏yw
na osiàgni´cie celów wychowawczych ma tak˝e postawa nauczyciela wobec powy˝szych zagadnieƒ. Uczeƒ nas obserwuje, ocenia i podÊwiadomie naÊladuje. Utrata wiarygodnoÊci, na przyk∏ad z powodu korzystania z nielegalnych kopii programów komputerowych, mo˝e udaremniç ca∏y wysi∏ek wychowawczy nauczyciela. Nie osiàgniemy
celów wychowawczych tego przedmiotu bez wsparcia szko∏y. Dotyczy to przede
wszystkim legalnoÊci oprogramowania zainstalowanego w pracowni.
W wi´kszoÊci pracowni uczniowie pracujà w dwuosobowych zespo∏ach. Mo˝e to
sprzyjaç rozwijaniu umiej´tnoÊci wspó∏pracy przy realizacji projektów w czasie çwiczeƒ. Uczniowie mogà uzupe∏niaç si´ wiedzà i umiej´tnoÊciami, tworzàc zgrany zespó∏
rozwiàzujàcy problemy poprzez dyskusj´, wymian´ doÊwiadczeƒ i „burz´ mózgów”.
Oprócz osiàgni´cia celu edukacyjnego, osiàgamy tu tak˝e cele wychowawcze. Uczniowie zacznà doceniaç prac´ w zespole twórczym, b´dà ch´tniej wymieniaç si´ doÊwiadczeniami i wiedzà. Dobór zespo∏ów nie powinien byç przypadkowy. Powinni go
stanowiç uczniowie wzajemnie motywujàcy si´ do pracy, majàcy mi´dzy sobà w∏aÊciwe relacje. JeÊli uda si´ rozwinàç wspó∏prac´ takich osób, to b´dzie to spory sukces
wychowawczy.

1. Kszta∏towanie umiej´tnoÊci pracy w zespole.
To cel mo˝liwy do osiàgni´cia podczas wszystkich çwiczeƒ wymagajàcych wspó∏pracy pomi´dzy uczniami. Wspólne tworzenie gazetki szkolnej, przygotowywanie konkursu grafiki komputerowej itp. sà doskona∏à okazjà do kszta∏towania postaw spo∏ecznych, umiej´tnoÊci wspó∏pracy przy tworzeniu wspólnego dzie∏a.
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V. Cele wychowawcze i procedury ich osiàgania

Jak osiàgnàç ten cel?
Efektywna praca w zespole to naturalna umiej´tnoÊç, którà mogà nabyç uczniowie
w czasie wykonywania çwiczeƒ na zaj´ciach informatyki. Program przewiduje szereg
tematów, w których wyst´puje koniecznoÊç tworzenia zespo∏ów. Przyk∏adem mo˝e
byç zespó∏ redakcyjny gazetki szkolnej. Ka˝dy z jego cz∏onków ma do wykonania pewne zadanie, które w po∏àczeniu z pracà kolegów doprowadzi do wydania pierwszego
numeru gazetki. Istnienie grupy musi rozpoczàç si´ od narady i podzia∏u obowiàzków,
a tak˝e wybrania redaktora naczelnego pisma. W czasie wykonywania çwiczeƒ mo˝liwa jest zamiana obowiàzków, tak by wszyscy uczniowie mogli nauczyç si´ czynnoÊci
edycyjnych i wykazaç si´ twórczym podejÊciem do tematu. Zakoƒczenie niektórych
çwiczeƒ organizacjà wystawy, konkursem prac itp. tak˝e jest okazjà do kszta∏towania
umiej´tnoÊci pracy w zespole. Szczególnà rol´ odgrywaç tu b´dzie nauczyciel, który
nie b´dzie narzuca∏ swojej woli, a pozwoli uczniom na samodzielnà organizacj´ takich
konkursów i wystaw.

2. Odkrywanie zdolnoÊci przewodzenia grupie rówieÊniczej.
Ten cel wymaga uwa˝nej obserwacji cz∏onków zespo∏ów wykonujàcych wspólne çwiczenie. Ta cecha charakteru ujawnia si´ podczas pracy w grupie. Cz´sto w zespole
znajduje si´ kilkoro uczniów chcàcych przewodziç grupie. Wa˝nym zadaniem nauczyciela jest nie dopuÊciç do powstawania konfliktów i k∏ótni, a jednoczeÊnie nie zgasiç
w uczniach zapa∏u do twórczej pracy.
Jak osiàgnàç ten cel?
Uczniowie ze zdolnoÊciami do przewodzenia grupie cz´sto narzucajà swojà wol´ kolegom. Nale˝y wi´c szczególnà uwag´ poÊwi´ciç ich zachowaniu w stosunku do cz∏onków zespo∏u. Aby to by∏o mo˝liwe, nauczyciel musi obserwowaç zespó∏ w czasie pracy i wyciàgaç trafne wnioski zwiàzane z aktywnoÊcià swoich uczniów. Pomocne b´dà
notatki wykonywane w czasie obserwacji. Wnioski powinny pomóc ocenie pracy poszczególnych uczniów.

3. Kszta∏towanie postawy poszanowania praw autorskich
i wyników pracy kolegów.
To bardzo wa˝ny cel wychowawczy, wp∏ywajàcy na przysz∏y rozwój m∏odego cz∏owieka. UÊwiadomienie dzieciom, ˝e korzystanie z nielegalnego oprogramowania, gier,
muzyki, filmów itp. jest kradzie˝à, powinno w przysz∏oÊci zmniejszyç iloÊç przest´pstw
przeciwko prawu autorskiemu.
Jak osiàgnàç ten cel?
Wi´kszoÊç m∏odych ludzi uwa˝a, ˝e wysoka cena programu, gry, filmu, p∏yty muzycznej itp. usprawiedliwia piractwo. Uwa˝ajà, ze skoro nie staç ich na zakup, to mogà bezkarnie ukraÊç dane dzie∏o. Szczególnà rol´ w zmianie takiego podejÊcia do w∏asnoÊci intelektualnej odgrywa w∏aÊciwa postawa nauczyciela i jego stanowczo wyra˝any stosunek do tego zjawiska. Wa˝nym elementem jest u˝ywanie do çwiczeƒ legalnego oprogramowania i wyraêne akcentowanie tego faktu. Program przewiduje çwiczenia oparte w g∏ównej mierze na darmowym oprogramowaniu dost´pnym w Internecie oraz programach dostarczanych do szkó∏ wraz ze sprz´tem do pracowni komputerowej (Windows XP, Vista, MS Office).
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4. Kszta∏towanie poczucia odpowiedzialnoÊci za w∏asne
wypowiedzi.
To cel, który ma pos∏u˝yç kszta∏towaniu charakteru ucznia. Ka˝dy powinien wiedzieç,
˝e nie mo˝na pisaç, publikowaç i mówiç czegoÊ, co jest niezgodne z prawdà lub mo˝e wyrzàdziç szkod´ innej osobie.
Jak osiàgnàç ten cel?
Wyrobienie poczucia odpowiedzialnoÊci za s∏owo mo˝na osiàgnàç poprzez akcentowanie pozytywnych postaw i publikacji. Nauczyciel prowadzàcy çwiczenia polegajàce
na samodzielnym tworzeniu dokumentów, np. tekstowych, powinien przedstawiç
uczniom zasady obowiàzujàce doros∏ych dziennikarzy. Uczeƒ przed przystàpieniem
do pisania krótkich artyku∏ów lub opracowywania informacji musi wiedzieç, ˝e ponosi pe∏nà odpowiedzialnoÊç za swoje s∏owa. Nauczyciel powinien zwróciç tak˝e uwag´
na korzystanie z portali z filmami amatorskimi zgodnie z zasadami etyki. Wyraênie powinien daç do zrozumienia, ˝e umieszczanie tam filmów przedstawiajàcych ró˝ne osoby bez ich wyraênego pozwolenia jest naruszeniem zasad moralnych i stanowi czyn
szkodliwy spo∏ecznie.

5. Kszta∏towanie umiej´tnoÊci dobierania partnerów do pracy.
Dzi´ki odpowiedniej organizacji zaj´ç i pozostawieniu pewnej swobody w dobieraniu si´ zespo∏ów mo˝na kszta∏towaç t´ umiej´tnoÊç w sposób naturalny, bez narzucania woli nauczyciela.
Jak osiàgnàç ten cel?
Nauczyciel powinien jak najmniej ingerowaç w sk∏ad zespo∏ów twórczych. Nie mo˝na jednak ca∏kowicie zdaç si´ na wol´ uczniów. Nale˝y unikaç antagonizmów, nie tylko wewnàtrz zespo∏u, ale tak˝e pomi´dzy zespo∏ami. Odpowiednie podejÊcie do problemu doboru wi´kszych zespo∏ów uczniów wymaga umiej´tnego obserwowania ich
pracy i mo˝liwoÊci. Dlatego çwiczenia, w trakcie których mo˝liwa jest praca w zespo∏ach, nie powinny byç zaplanowane na poczàtek okresu nauki przedmiotu. Nauczyciel
musi mieç bowiem czas na poznanie klasy i obserwacje zachowaƒ uczniów.

6. Kszta∏towanie poczucia estetyki.
Nauczyciel powinien zwracaç uwag´ na wyglàd podawanych przyk∏adów stron
www, fotografii, grafiki itp.
Jak osiàgnàç ten cel?
Jest to cel mo˝liwy do osiàgni´cia poprzez odpowiednie podejÊcie do realizacji ka˝dego z çwiczeƒ, w których efektem ma byç stworzenie dokumentu tekstowego lub
graficznego. Wyglàd przyk∏adowych prac powinien byç opracowany zgodnie z zasadami kompozycji obrazu i formatowania tekstu. Nauczyciel, prowadzàc zaj´cia dotyczàce grafiki komputerowej, mo˝e pokazaç tak˝e analogie pomi´dzy znanymi dzie∏ami
sztuki a wspó∏czesnà grafikà komputerowà. Poczucie estetyki kszta∏tuje si´ na zaj´ciach z informatyki poprzez obcowanie z ciekawà grafikà komputerowà i dobrze sformatowanymi dokumentami. Do podniesienia poziomu prac wykonywanych przez
uczniów mogà przyczyniç si´ konkursy graficzne i wystawy prac uczniów.
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VI. Ocena osiàgni´ç uczniów

Trudno jest jednoznacznie okreÊliç wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu tak specyficznego jak informatyka. OczywiÊcie muszà byç one zgodne ze Szkolnym
Regulaminem Oceniania i Promowania. Przede wszystkim trzeba wziàç pod uwag´
stopieƒ trudnoÊci i tematyk´ ka˝dego z çwiczeƒ wykonywanych przez ucznia. Nast´pnie nale˝y wybraç te, które sà szczególnie wa˝ne i oceniaç wszystkich uczniów. Nie ma
potrzeby oceniania wyników prostych çwiczeƒ, warto jednak postawiç wysokà ocen´
uczniom, którzy wykonali je najlepiej. Zmotywuje to ich do aktywniejszej pracy na pozosta∏ych zaj´ciach.
Poni˝ej przedstawiono kilka uniwersalnych wymagaƒ na poszczególne oceny. Prosz´ jednak traktowaç nasze propozycje jako pomoc w opracowaniu w∏asnego systemu oceniania wyników poszczególnych çwiczeƒ.
Uwaga! Wszystkie kryteria powinny byç znane uczniowi przed przystàpieniem
do çwiczenia.
Wymagania na kolejne, wy˝sze oceny zawierajà w sobie wymagania na oceny
ni˝sze.
Ocena dopuszczajàca to ocena dla ucznia s∏abego, który êle radzi sobie z pracà
przy komputerze, nie potrafi samodzielnie wykonaç çwiczenia i nie rozumie w pe∏ni
zadaƒ przed nim postawionych, ale który przy pomocy nauczyciela umie jednak zrealizowaç minimum ustalone dla danego çwiczenia. W jego poczynaniach widaç du˝e
braki w zakresie wiedzy i umiej´tnoÊci, ale podejmuje on prób´ zmierzenia si´ z zadaniem.
Ocen´ dostatecznà otrzymuje uczeƒ wykazujàcy braki w umiej´tnoÊciach i wiedzy,
nadrabiajàcy je jednak pracowitoÊcià i ch´cià wykonania çwiczenia. Uczeƒ wykonuje
swojà prac´ poprawnie pod wzgl´dem u˝ycia funkcji programu, ale ma∏o estetycznie
i z b∏´dami. Projekt pozostaje niewykoƒczony. Uczeƒ stosuje tylko niektóre z omawianych funkcji oprogramowania.
Ocena dobra jest ocenà dla ucznia samodzielnie wykonujàcego çwiczenia, którego
prace zawierajà drobne b∏´dy. Uczeƒ wykazuje znajomoÊç programu i omawianych
funkcji. Stosuje klasyczne rozwiàzania, wzorowane na przyk∏adach z podr´cznika. Pope∏nia drobne b∏´dy.
Ocen´ bardzo dobrà stawiamy uczniowi biegle pos∏ugujàcemu si´ oprogramowaniem w zakresie omawianym w czasie lekcji, wykonujàcemu projekt bezb∏´dnie i estetycznie.
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Na ocen´ celujàcà zas∏uguje uczeƒ, który w czasie çwiczenia stosuje nieomawiane
na zaj´ciach funkcje programu i który wykona∏ projekt estetycznie. Uczeƒ umie tak˝e
zaproponowaç w∏asne, oryginalne pomys∏y, a jego projekty sà funkcjonalne i wykoƒczone.
G∏ównym êród∏em ocen powinny byç çwiczenia wykonywane w ramach zaj´ç.
WczeÊniejsze ustalenie kryteriów ich oceniania da nie tylko poczucie sprawiedliwoÊci,
ale tak˝e u∏atwi prac´ nauczycielowi. W ocenie wyników çwiczenia zawiera si´ równie˝
subiektywne wra˝enie nauczyciela. Dotyczy to szczególnie opracowaƒ graficznych,
w których uczeƒ musi wykazaç si´ te˝ poczuciem estetyki i dba∏oÊcià o wykonanie
projektu. Uczeƒ b´dàcy autorem pracy graficznej mo˝e nie zgodziç si´ z ocenà artystycznà swego dzie∏a, dlatego w takim przypadku proponujemy rozbicie oceny projektu na dwie oddzielne cz´Êci. Jedna dotyczyç b´dzie stopnia opanowania przez
ucznia omówionych wczeÊniej funkcji programów i ich obs∏ugi, a druga zawiera∏aby
ocen´ wizualnych efektów pracy. Przy ustaleniu drugiej oceny dobrze jest wziàç
pod uwag´ opini´ pozosta∏ych uczniów, ale nie nale˝y zapominaç, ˝e to nauczyciel
powinien byç osobà kszta∏tujàcà poczucie estetyki u wychowanków.

Regulamin
i przepisy BHP
obowiàzujàce
w pracowni
informatycznej,
organizacja zaj´ç.

TreÊci
kszta∏cenia

1

Liczba
godzin
– zna zagro˝enia zwiàzane
z niew∏aÊciwym korzystaniem z komputera
– wie, jak dbaç o sprz´t
w pracowni
– wie, jak b´dzie wyglàda∏a
praca w czasie zaj´ç
– potrafi bezpiecznie w∏àczyç
i wy∏àczyç komputer
– wie, w jaki sposób powinien
byç ustawiony sprz´t komputerowy, zw∏aszcza monitor
oraz klawiatura, oraz w jaki
sposób powinno byç ustawione krzes∏o, aby praca
przy komputerze nie wp∏ywa∏a negatywnie na zdrowie

WiadomoÊci
Uczeƒ:

– potrafi w∏àczyç i wy∏àczyç
komputer
– umie sprawdziç stan miejsca
pracy przed rozpocz´ciem
çwiczenia
– potrafi okreÊliç, w jaki sposób powinno byç prawid∏owo
zorganizowane stanowisko
komputerowe

Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:

Za∏o˝one osiàgni´cia uczniów

regulaminy
i instrukcje obowiàzujàce w pracowni,
prezentacje lub
filmy na temat
u˝ytkowania
komputerów

Ârodki techniczne
i programy

Lekcja ta jest bardzo wa˝na, zarówno z powodu
bezpieczeƒstwa, jak
i z racji wymogów proceduralnych.

Uwagi o realizacji

Proponowany rozk∏ad materia∏u nauczania informatyki w szkole podstawowej w nast´pujàcych cyklach:
– cykl 72 godzin (2x36 godzin; 2 godziny tygodniowo);
– cykl 108 godzin (2x36 godzin; 2 godziny tygodniowo/klasa 5 + 1x36 godzin; 1 godzina tygodniowo/klasa 6);
– cykl 144 godzin (2x36 godzin; 2 godziny tygodniowo/klasa 5 + 2x36 godzin; 2 godziny tygodniowo/klasa 6).
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informatyki w szkole podstawowej

22

2

4/4/6

Komputery
osobiste – uczeƒ
poznaje budow´
zestawu komputerowego i podstawy obs∏ugi
systemu operacyjnego.

Komputerowe
pisanie – uczeƒ
poznaje proste
funkcje edytorów tekstu
i tworzy pierwsze
dokumenty
tekstowe.
– wie, czym jest edytor tekstu,
i zna jego przeznaczenie
– wie, co oznaczajà podstawowe poj´cia zwiàzane
z formatowaniem tekstu:
czcionka, wielkoÊç czcionki
i jej krój, wyrównywanie
tekstu, justowanie,
pogrubianie
– wie, jak zaznaczyç fragment
tekstu
– zna podstawowe zasady
formatowania tekstu
– zna nazwy kilku edytorów
tekstu, w tym: MS Word
i OpenOffice. orgWriter
– wie, jakie sà analogie
w pos∏ugiwaniu si´ ró˝nymi
edytorami tekstu

– wie, czym dla wspó∏czesnego
cz∏owieka jest komputer,
zna jego podstawowe
elementy i wie, jakie mogà
byç efekty jego dzia∏ania
– wie, w jakich urzàdzeniach
sà wykorzystywane mikrokomputery
– wie, czym jest dla komputera system operacyjny i zna
nazwy trzech najpopularniejszych systemów dla
komputerów PC,
– rozumie poj´cia folder i plik
– wie, co oznacza poj´cie ikona
– potrafi w prosty sposób pos∏u˝yç si´ edytorem WordPad
– potrafi sformatowaç tekst
wg okreÊlonych zasad
– potrafi zapisaç utworzony
dokument na dysku oraz wydrukowaç go
– potrafi wykorzystaç znajomoÊç analogii w obs∏udze
edytorów tekstu do pisania
przy pomocy ró˝nych programów

– potrafi pos∏ugiwaç si´ myszkà, przeciàgaç, zaznaczaç
obiekty itp.
– potrafi tworzyç foldery oraz
umieszczaç w nich pliki
i nast´pne foldery
– potrafi kopiowaç pliki
i umieszczaç je we wskazanych folderach

zestawy komputerowe z zainstalowanym oprogramowaniem biurowym
OpenOffice.org
Writer lub MS
Word, program
WordPad, wzorce
dokumentów sformatowanych
w ró˝ny sposób,
prezentowane
na ekranie lub
na wydrukach

– zestawy komputerowe z systemem
operacyjnym
obs∏ugiwanym
myszkà, prezentacje o budowie
komputera,
otwarty komputer
osobisty z wyraênie widocznymi
elementami

W czasie tych zaj´ç uczniowie poznajà jedynie podstawy edycji tekstu. Poszczególne umiej´tnoÊci
b´dà rozwijane w czasie
çwiczeƒ dotyczàcych innych tematów, np. gazetki
szkolnej itp.
Wst´p do edycji tekstów
powinien byç pokazem
mo˝liwoÊci edytorów i ró˝nic pomi´dzy dokumentami sformatowanymi w ró˝ny sposób. Szczególnà
uwag´ nale˝y zwróciç
na poprawnoÊç wykonanych çwiczeƒ obejmujàcych podstawowe czynnoÊci edycyjne.

Zaj´cia realizujàce ten
fragment programu
powinny zawieraç wiele
pokazów i praktycznych
çwiczeƒ. Wskazane jest
wyjÊcie na krótkà wycieczk´
do sklepu, na poczt´ lub
do innej instytucji
wykorzystujàcej komputery
do pracy.
Wa˝nym celem jest opanowanie pracy z folderami
i plikami, by uczeƒ nie gubi∏
si´ podczas wykonywania
nast´pnych çwiczeƒ.
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3/6/6

6/8/20

Sieci komputerowe – uczeƒ poznaje mo˝liwoÊci
sieci komputerowych i zasady
pos∏ugiwania si´
Internetem.

Liczba
godzin

Komputer
zast´puje p´dzel
i o∏ówek – uczeƒ
poznaje mo˝liwoÊci graficzne
komputera
w oparciu o proste, bezp∏atne
programy
pozwalajàce
rysowaç kolorowe
obrazy.

TreÊci
kszta∏cenia

– rozumie poj´cie „globalna
wioska” i umie wyt∏umaczyç
jego znaczenie (szybszy
przep∏yw informacji, szybka
komunikacja mi´dzy ludêmi,
sieç nie zna granic itp.)
– wie, na czym polega dzia∏anie sieci
– wie, jakie zyski przynosi
pod∏àczenie komputera
do sieci komputerowej,
– zna konsekwencje pod∏àczenia komputera do sieci
komputerowej

– wie, czym jest edytor grafiki
– wie, jak pos∏ugiwaç si´ komputerowymi edytorami grafiki
– wie, do czego s∏u˝à podstawowe narz´dzia edytorów
grafiki
– wie, jak zastosowaç poznane
mechanizmy edycyjne
w edycji grafiki
– wie, jak rysowaç podstawowe
figury geometryczne
i kszta∏ty przy pomocy
edytorów grafiki

WiadomoÊci
Uczeƒ:

– umie nazwaç niektóre elementy sieci komputerowej,
w tym: prze∏àcznik, przewody po∏àczeniowe, wejÊcie
karty sieciowej
– odró˝nia ikony najpopularniejszych przeglàdarek stron
internetowych, w tym Internet Explorer, Mozilla FireFox,
Opera
– umie uruchomiç przeglàdark´ stron internetowych
i wczytaç stron´ o podanym
adresie

– umie narysowaç podstawowe
figury geometryczne i kszta∏ty
– umie pos∏u˝yç si´ narz´dziami do kreÊlenia i malowania
– umie zastosowaç kolor w rysunkach
– umie rozmieÊciç elementy
graficzne na rysunku, tak by
tworzy∏y ∏adnà kompozycj´
– umie zapisaç na noÊniku danych stworzony rysunek
i prawid∏owo u˝ywa systemu
folderów
– nadaje w∏aÊciwe nazwy plikom z rysunkami uwzgl´dniajàce treÊç rysunku
– sprawnie pos∏uguje si´
myszkà podczas rysowania
obiektów graficznych

Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:

Za∏o˝one osiàgni´cia uczniów

Nauczyciel powinien po∏o˝yç nacisk na kszta∏cenie
poczucia estetyki i sprawnoÊç pos∏ugiwania si´
myszkà komputerowà. Powinien odpowiednio dobraç przyk∏ady prezentujàce mo˝liwoÊci programów
graficznych. Tematy prac
powinny byç skorelowane
z aktualnie omawianymi
tematami na innych przedmiotach.

Podczas çwiczeƒ pracownia powinna byç pod∏àczona do Internetu, a komputery wyposa˝one w odpowiednie oprogramowanie
antywirusowe. Serwer internetowy powinien zamykaç dost´p do nieodpowiednich stron WWW.
W czasie çwiczeƒ nauczyciel powinien monitorowaç
zawartoÊç ekranów komputerów uczniowskich. Powinien te˝, przed çwicze-

∏àcze internetowe,
przeglàdarki stron
WWW (Internet
Explorer, Opera,
Mozilla Firefox),
g∏oÊniki lub s∏uchawki, odtwarzacze multimedialne
(Windows Media
Player, WinAmp)

Uwagi o realizacji

zestawy komputerowe z zainstalowanym darmowym
oprogramowaniem
TuxPaint i ArtRange

Ârodki techniczne
i programy
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– wie, jaka jest ró˝nica mi´dzy
lokalnà siecià komputerowà
a siecià Internet
– wie, jak wyglàda gniazdko
i kabel z wtyczkà przeznaczony do pod∏àczenia
komputera do sieci
– wie, do czego s∏u˝y przeglàdarka internetowa i w jaki sposób mo˝na z niej korzystaç
– zna nazwy najpopularniejszych przeglàdarek internetowych, w tym Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera
– wie, do czego s∏u˝y
wyszukiwarka internetowa
i zna podstawowe zasady
korzystania z niej
– wie, co to jest e-mail, skrzynka poczty elektronicznej,
adres poczty elektronicznej
– zna podstawowe zasady
poszanowania praw autorów stron internetowych
i publikacji
– wie, jakie zagro˝enia niesie
ze sobà niew∏aÊciwe korzystanie z sieci internetowej,
a szczególnie nawiàzywanie
kontaktów z osobami
nieznajomymi za pomocà
komunikatorów, czatów itp.
– zna zasady netykiety
– wie, z jakich us∏ug mo˝na
korzystaç za poÊrednictwem
Internetu, w tym: WWW,
e-mail, komunikatory, przesy∏anie plików, telewizja internetowa, radio internetowe

– umie pos∏ugiwaç si´ przeglàdarkami stron internetowych
w sposób pozwalajàcy
na swobodne korzystanie
z ich podstawowych funkcji
– umie pos∏u˝yç si´ popularnymi wyszukiwarkami stron internetowych w celu znalezienia informacji na dany temat, w tym Google
– potrafi korzystaç z wyszukiwania zaawansowanego
w celu ograniczenia liczby
wyszukiwanych stron
– zna istot´ poczty elektronicznej i podstawowe zasady
jej funkcjonowania
– umie za∏o˝yç skrzynk´ pocztowà w jednym z popularnych serwisów pocztowych,
np. gmail. com
– umie odczytaç i wys∏aç poczt´ elektronicznà za poÊrednictwem strony internetowej
udost´pnionej przez operatora poczt, np. mail. google.
com
– umie do∏àczaç pliki do listów
elektronicznych,
– umie odnaleêç strony poÊwi´cone komunikatorom internetowym i zna nazwy najpopularniejszych komunikatorów internetowych
– korzystajàc z Internetu jako
êród∏a informacji, przestrzega zasad prawa autorskiego

niem z zak∏adania kont
pocztowych, sprawdziç zawartoÊç g∏ównych stron
portali wybranych do çwiczenia. Zdarza si´ bowiem,
˝e zawierajà one niecenzuralne treÊci. Do çwiczeƒ
dotyczàcych mediów internetowych nale˝y u˝yç
s∏uchawek do∏àczonych
do komputerów.
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TreÊci
kszta∏cenia

Liczba
godzin
WiadomoÊci
Uczeƒ:
***
Dla cyklu 108 godzin i cyklu 144 godzin uczeƒ dodatkowo:
– umie pos∏ugiwaç si´ systemem zak∏adek, kart i zapami´tywaç ulubione adresy
w ró˝nych przeglàdarkach
– umie uruchomiç odbiór
programu radiowego
i telewizyjnego ze wskazanych stron internetowych,
w tym mediów publicznych,
np. www.radio.pl (Polskie
Radio) i www.itvp.pl (TVP)
– umie pos∏u˝yç si´ programami do odtwarzania
mediów w celu odbioru
internetowych stacji radiowych i telewizyjnych
***
Dla cyklu 144 godzin dodatkowo: Zakoƒczeniem realizacji
tego tematu powinien byç
projekt przygotowany samodzielnie przez uczniów.
Nauczyciel powinien dobraç
odpowiedni temat i pokierowaç planowaniem prac.
Nale˝y pami´taç o korelacji
mi´dzyprzedmiotowej i praktycznym wykorzystaniu projektów. Stopieƒ trudnoÊci

Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:

Za∏o˝one osiàgni´cia uczniów
Ârodki techniczne
i programy

Uwagi o realizacji
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Komputer pomaga poznawaç
Êwiat – uczeƒ
uczy si´ korzystania z komputera
i Internetu
w celu zdobycia
informacji
na ró˝ne tematy
oraz zdobywania
niektórych
umiej´tnoÊci.

12/18/
16

– wie, jakie znaczenie majà
wspó∏czesne komputery
i ich oprogramowanie
w procesie przekazywania
informacji i wspomagania
pracy cz∏owieka
– wie, ˝e niektóre programy
pomagajà w nauce i poznawaniu Êwiata
– zna kilka ciekawych gier
komputerowych, które
rozwijajà ró˝ne pozytywne
zdolnoÊci gracza (np. nauka
ortografii, liczenie, rozwiàzywanie zagadek itp.)
– wie, na czym polega symulacja komputerowa
– wie, jakie znaczenie dla
rozwoju nauki i techniki
majà symulacje komputerowe
– wie, jak komputer pomaga
w ˝yciu ludziom niepe∏nosprawnym, np. niedowidzàcym
– wie, jakie znaczenie ma
umiej´tnoÊç szybkiego
pisania na klawiaturze komputerowej (wie, ˝e do takich
çwiczeƒ s∏u˝y specjalny
program komputerowy)
– umie pos∏ugiwaç si´ programem „U∏amkowiec” jako
przyk∏adem programu
pomagajàcego w nauce
matematyki
– pos∏uguje si´ programem
– grà do nauki ortografii
– umie odró˝niç program
symulacyjny od innych
programów komputerowych
– umie odró˝niç komputerowà
gr´ symulacyjnà od pozosta∏ych gier
– umie wykorzystaç program
„Q-Typing” do nauki
szybkiego pisania na klawiaturze komputerowej
– umie korzystaç z internetowego s∏ownika j´zyka
obcego, np. www.ling.pl
– umie pos∏ugiwaç si´
lokalizatorem internetowym
– umie odnaleêç za pomocà
lokalizatora swojà miejscowoÊç, ulic´, miejsce,
w którym znajduje si´
szko∏a itp.
– korzysta z ró˝nych opcji
wyÊwietlania map i zdj´ç
satelitarnych w lokalizatorach

tematów powinien byç dostosowany do poziomu wiedzy
i umiej´tnoÊci uczniów.
Nauczyciel powinien
przygotowaç
pokazy programów,
które spe∏niajà
okreÊlone wymagania, a niektóre
z nich zainstalowaç
w komputerach
uczniowskich.
Nale˝y równie˝
przygotowaç odpowiednià iloÊç
s∏uchawek (lub
g∏oÊników) oraz
mikrofonów.

Przyk∏ady programów
komputerowych i stron
WWW, wybranych do zaj´ç, powinny byç skorelowane z aktualnie przerabianymi zagadnieniami
z innych przedmiotów,
aby jeszcze bardziej
podkreÊliç ich znaczenie
i zastosowanie. W cz´Êci
dotyczàcej lokalizatorów
nale˝y wykorzystaç
znajomoÊç okolicy,
w której znajduje si´
szko∏a.
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TreÊci
kszta∏cenia

Liczba
godzin
***
Dla cyklu 108 godzin i cyklu
144 godzin uczeƒ dodatkowo:
– umie pos∏u˝yç si´ programem do czytania na g∏os
zawartoÊci stron internetowych (Inteligent WebReader) na przyk∏adzie strony
internetowej Gdyni
– umie pod∏àczyç mikrofon
do wejÊcia karty dêwi´kowej
i zarejestrowaç dêwi´k
na dysku
– zapisuje w pliku zarejestrowany dêwi´k
***

– wie, ˝e za pomocà komputera mo˝na rejestrowaç
dêwi´ki i zapisywaç je
w plikach
– wie, jak wyglàdajà gniazda
s∏u˝àce do po∏àczenia mikrofonu i g∏oÊnika z komputerem
– wie, jak nazywa si´ program
do rejestracji dêwi´ków
i gdzie szukaç skrótu
do niego
– wie, jak uczyç si´ j´zyków
obcych przy pomocy
komputera
– zna nazwy kilku najpopularniejszych programów
do nauki j´zyka obcego
– wie, jak odnaleêç internetowy s∏ownik pomocny
w t∏umaczeniu tekstów
z j´zyka obcego na polski
i odwrotnie
– wie, do czego s∏u˝à lokalizatory internetowe
– wie, jak pos∏ugiwaç si´ lokalizatorem internetowym

Dla cyklu 144 godzin dodatkowo: Zakoƒczeniem realizacji
tego tematu powinien byç
projekt przygotowany
samodzielnie przez uczniów.
Nauczyciel powinien dobraç
odpowiedni temat i pokierowaç planowaniem prac.
Nale˝y pami´taç o korelacji
mi´dzyprzedmiotowej i
praktycznym wykorzystaniu
projektów. Stopieƒ trudnoÊci
tematów powinien byç
dostosowany do poziomu
wiedzy i umiej´tnoÊci
uczniów.

Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:

WiadomoÊci
Uczeƒ:

Za∏o˝one osiàgni´cia uczniów
Ârodki techniczne
i programy

Uwagi o realizacji
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2/4/4

10/16/
14

Bazy danych
– uczeƒ poznaje
sposoby gromadzenia informacji
i mo˝liwoÊci ich
odczytania oraz
praktyczne
zastosowanie
baz danych.

Komputer
z obiektywem
– uczeƒ poznaje
podstawy fotografii i prostej
edycji zdj´ç.
Umie je zaprezentowaç i zapisaç na noÊniku
komputerowym.

– wie, jak powstaje obraz
w klasycznych aparatach
fotograficznych
– wie, jaka jest ró˝nica
pomi´dzy klasycznym a
cyfrowym aparatem fotograficznym
– wie, jak wykonywaç zdj´cia
cyfrowym aparatem fotograficznym, wykorzystujàc
automatyczny tryb pracy
– zna zasady fotografowania
i wie, od czego zale˝y
jakoÊç zdj´cia
– wie, na czym polega efekt
czerwonych oczu przy fotografowaniu twarzy z u˝yciem lampy b∏yskowej

– wie, czym jest baza danych
– wie, jakie znaczenie dla
wspó∏czesnego cz∏owieka
majà bazy danych i gromadzone w nich informacje
– wie, jak korzystaç ze stron
internetowych zawierajàcych bazy danych, np.
kodów pocztowych
– wie, jak zadawaç pytania
bazie danych typu encyklopedia internetowa, by
odnaleêç w∏aÊciwà informacj´ (na przyk∏adzie polskiej
Wikipedii)

– umie odró˝niç cyfrowy
aparat fotograficzny
od klasycznego
– umie wykonywaç fotografie
cyfrowym aparatem fotograficznym z programem
automatycznej ekspozycji
i ostroÊci
– umie odpowiednio trzymaç
aparat fotograficzny i stara
si´ robiç ciekawe zdj´cia
– umie usunàç z fotografii
cyfrowej efekt czerwonych
oczu za pomocà narz´dzi
albumów elektronicznych,
np. Picasa2
– umie pos∏ugiwaç si´ podstawowymi opcjami albumów

– umie okreÊliç powiàzania
– relacje pomi´dzy ró˝nymi
zbiorami danych
– pos∏uguje si´ bazami danych
udost´pnionymi na niektórych stronach internetowych, np. bazy z numerami
kodowymi Poczty Polskiej
– odnajduje w encyklopedii
elektronicznej, np. Wikipedii,
potrzebne i u˝ywane w
szkole has∏a
– umie pos∏u˝yç si´ innymi
programami udost´pniajàcymi posortowane dane, np.
Imienniczkiem, podajàcym
daty imienin

aparat cyfrowy (minimum 1), zdj´cia
na dyskach komputerów uczniowskich
(do tworzenia albumów), drukarka

komputery z ∏àczem
internetowym oraz
prezentacje ró˝nych
baz danych
i sposoby ich
wykorzystania

Najskuteczniejszà metodà
nauki fotografowania sà
çwiczenia. Je˝eli szko∏a nie
dysponuje odpowiednià
iloÊcià sprz´tu, nauczyciel
powinien zadbaç o to, by
ka˝dy uczeƒ wykona∏ kilka
zdj´ç. Ka˝de çwiczenie
powinno mieç wyznaczony
wczeÊniej, czytelny cel,
np. stworzenie albumu ze
zdj´ciami z wycieczki szkolnej itp. Nauczyciel powinien zadbaç o to, by
uczniowie nie przerabiali
zdj´ç w sposób mogàcy
sprawiç przykroÊç
kolegom.

Do çwiczeƒ nale˝y u˝yç
programów i stron internetowych z danymi
o znanym uczniowi przeznaczeniu. Przed zaj´ciami
nauczyciel powinien
sprawdziç zawartoÊç baz
danych.
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TreÊci
kszta∏cenia

Liczba
godzin
elektronicznych (umieszcza
zdj´cia w albumach, przeglàda je z zastosowaniem
automatycznych pokazów)
– umie organizowaç pokazy
fotografii cyfrowej z zastosowaniem komputera i albumów elektronicznych

– wie, jakimi programami
mo˝na si´ pos∏u˝yç w celu
usuni´cia efektu czerwonych oczu
– zna nazwy kilku darmowych
programów do prezentacji
prostej korekcji zdj´ç cyfrowych, w tym PICASA2
– wie, do czego s∏u˝à komputerowe albumy do zdj´ç
– wie, jak przy pomocy
programu utworzyç album
ze zdj´ciami
– wie, jak umieszczaç zdj´cia
w albumach elektronicznych
– wie, jak mo˝na atrakcyjnie
zaprezentowaç zdj´cia
na ekranie komputerowym
– wie, jak wp∏ywa na jakoÊç
zdj´cia jego powi´kszanie,
– wie, jak drukowaç zdj´cia
na drukarkach komputerowych
– zna kilka opcji komputerowych albumów do zdj´ç,
np. powi´kszanie, tworzenie
filmów itp.

Ârodki techniczne
i programy

Koniec I cyklu kszta∏cenia (klasa 5) dla cyklu 144 godzin

***
Dla cyklu 108 godzin i cyklu 144 godzin uczeƒ dodatkowo:
– wykonuje powi´kszenia
zdj´ç do wielkoÊci plakatu
i potrafi je wydrukowaç
– umie udost´pniç fotografie
w Internecie za poÊrednictwem darmowych us∏ug
Picasa2 i Google
– umie utworzyç film ze zdj´ciami za pomocà automatycznej opcji w programie Picasa2

Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:

WiadomoÊci
Uczeƒ:

Za∏o˝one osiàgni´cia uczniów

***
Dla cyklu 144 godziny
dodatkowe 3 godziny
do dyspozycji nauczyciela.

Uwagi o realizacji
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Komputer pomaga w pracy
– uczeƒ poznaje
nowe funkcje
omawianych
wczeÊniej programów i ich
wykorzystanie
w pracy firmy.

6/10/
12
– umie wymieniç nazwy
miejsc pracy, gdzie komputer jest bardzo pomocny
(sklep, magazyn, biblioteka,
itp.)
– umie u∏o˝yç prosty arkusz
kalkulacyjny pozwalajàcy
na obliczanie zysku szkolnego sklepiku
– umie dodaç kraw´dzie tabel
w arkuszu kalkulacyjnym i je
wydrukowaç
– pos∏uguje si´ edytorem grafiki wektorowej InkScape
– wykorzystuje podstawowe
narz´dzia i mo˝liwoÊci
edytora grafiki InkScape
do tworzenia prostych
rysunków i napisów
– stosuje podstawowe sposoby edycji obiektów wektorowych, w tym: zaznaczanie,
przesuwanie, zmiana wielkoÊci i proporcji, zmiana koloru, kopiowanie, wklejanie
– korzysta z opcji wstawiania
tabeli w edytorze tekstu
– umie dokonaç prostego
formatowania tabeli
w edytorze tekstowym

Nauczyciel powinien przygotowaç
prezentacje pokazujàce wykorzystanie komputerów
w firmie oraz
sprawdziç stan
oprogramowania
wykorzystywanego
do przeprowadzenia zaj´ç.

Koniec I cyklu 2x36 godzin dla cyklu 108 godzin

– wie, jak wa˝nà rol´ odgrywa
komputer w prowadzeniu
firmy
– wie, jak wykorzystywane sà
komputery w sklepach,
magazynach, bibliotekach
– zna zastosowanie kodu
kreskowego
– wie, jak obliczaç zyski z handlu i rozumie, na czym
polega ich osiàganie
– wie, jak program komputerowy typu arkusz kalkulacyjny
mo˝na wykorzystaç do prowadzenia sklepiku szkolnego
– zna nazwy programów graficznych, które mogà s∏u˝yç
do tworzenia i drukowania
wizytówek, kartek z cenami
itp., w tym InkScape, Tux
Paint i inne
– wie, na czym polega edycja
grafiki w edytorze grafiki
wektorowej
– zna zastosowanie podstawowych narz´dzi edycyjnych w programie InkScape
jako przyk∏adzie edytora
grafiki wektorowej
– wie, jak mo˝na zmieniaç
wyglàd obiektów wektorowych (w tym skalowanie,
obracanie, przesuwanie,
zmiana kolorów itp.)
– wie, jak zastosowaç tabele
do stworzenia planu dy˝urów sprzedawców w sklepiku szkolnym itp.
***
Dla cyklu 108 godzin
3 godziny dodatkowe:
Czas poÊwi´cony na
wyrównanie poziomów
wiedzy i umiej´tnoÊci
poszczególnych uczniów.
Realizacja zadaƒ wynikajàcych ze specyfiki pracy
szko∏y, zwiàzanych ze
Êwi´tami szkolnymi itp.

Praktyczne çwiczenia,
wykorzystujàce poznane
wczeÊniej i nieznane programy komputerowe
powinny wykazaç przydatnoÊç komputerów w pracy. Tematy muszà byç
odpowiednio dobrane.
W programie wymieniono
podstawowe tematy, ale
nauczyciel mo˝e zaproponowaç inne, wykorzystujàce te same programy
komputerowe.
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Komputer
w redakcji gazety
i wydawnictwie
– uczeƒ poznaje
funkcje, jakie
spe∏nia komputer
z odpowiednim
oprogramowaniem w redakcjach, mediach,
a w szczególnoÊci przy tworzeniu gazety.
Tworzy w zespole
drukowanà
gazetk´ szkolnà
oraz jej
odpowiednik
internetowy.

TreÊci
kszta∏cenia

10/16/
30

Liczba
godzin
– wie, jaki jest podzia∏ obowiàzków w redakcji gazety
– wie, czym zajmujà si´ w wydawnictwie osoby odpowiedzialne za redagowanie artyku∏ów, grafik´, sk∏ad komputerowy, drukowanie itp.
– zna tytu∏y kilku gazet lokalnych i ogólnopolskich oraz
umie odró˝niaç ich logotypy
– wie, jakie programy komputerowe b´dà potrzebne
do wydania gazetki szkolnej
– wie, jak wykorzystaç edytor
grafiki wektorowej do stworzenia logotypów gazety
– wie, jak wykorzystaç edytor
tekstu do sk∏adu gazety
– wie, jak importowaç grafik´
komputerowà do dokumentu tekstowego
– zna adresy kilku lokalnych
i ogólnopolskich gazet
internetowych
– wie, jakie cechy powinny
wyró˝niaç informacyjne
strony internetowe

WiadomoÊci
Uczeƒ:
– umie wykorzystaç poznane
wczeÊniej programy
do tworzenia materia∏ów
potrzebnych do wydania
gazetki szkolnej
– bierze udzia∏ w powstawaniu gazetki szkolnej
– Êwiadomie i odpowiedzialnie przyjmuje obowiàzki
wynikajàce z jego roli w redakcji gazetki szkolnej
– przejmuje kolejno ró˝ne
funkcje w szkolnej redakcji
gazetki
– wykorzystuje edytor grafiki
wektorowej, np. InkScape,
do wykonania elementów
graficznych logotypów
gazetki szkolnej
– umie tworzyç grafik´ sk∏adajàcà si´ z wi´kszej iloÊci
obiektów wektorowych
– umie opracowaç graficzny
nag∏ówek gazety zawierajàcy jej nazw´
– umie wyeksportowaç gotowy projekt graficzny, wykonany za pomocà edytora
grafiki wektorowej, do pliku. jpg
– umie wstawiç element
graficzny do dokumentu
tekstowego i u∏o˝yç go

Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:

Za∏o˝one osiàgni´cia uczniów

komputery z ∏àczem internetowym (nale˝y sprawdziç stan oprogramowania u˝ywanego do çwiczenia)

Ârodki techniczne
i programy

Wskazana jest wycieczka
do redakcji gazety lub wydawnictwa, aby dzieci zobaczy∏y, jak wyglàda praca
w takiej instytucji. Podzia∏
na zespo∏y redakcyjne powinien uwzgl´dniaç predyspozycje poszczególnych
jego cz∏onków. Nauczyciel
powinien, wspólnie z zespo∏ami, wybraç tytu∏y dla
gazet i pomóc w wyborze
redaktora naczelnego. AktywnoÊç poszczególnych
cz∏onków zespo∏ów powinna byç odnotowana, by
po zakoƒczeniu pracy
mo˝na by∏o sprawiedliwie
oceniç wk∏ad pracy poszczególnych osób. Gazetki
powinny byç wydrukowane
w odpowiedniej iloÊci egzemplarzy, aby efekt pracy
dzieci mogli oceniç tak˝e
koledzy z innych klas.
Internetowe wydanie musi
byç oparte o bardzo prosty
edytor stron internetowych. Proponowany WebKreator jest jednym z takich programów, lecz dzia∏a tylko online, dlatego konieczne jest sta∏e po∏àcze-

Uwagi o realizacji
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***
Dla cyklu 108 godzin i cyklu 144 godzin uczeƒ dodatkowo:
– umie skorzystaç z edytora
tekstu, np. MS Word w celu
stworzenia prostej strony
internetowej; potrafi
zapisaç w postaci pliku html
taki dokument
– umie uruchomiç zapisanà
stron´ (stworzonà w edytorze tekstu) w przeglàdarce
internetowej
– zauwa˝a b∏´dy w konstrukcji strony internetowej, które wp∏ywajà na jej estetyk´
i czytelnoÊç; potrafi poprawiç swojà stron´

–

–

–

–

odpowiednio na stronie
tekstu
umie wklejaç, z wykorzystaniem schowka systemu,
fragmenty tekstów z innych
dokumentów i ∏àczyç je ze
sobà
umie drukowaç dokumenty
z edytora tekstu
umie odnaleêç w Internecie
strony informacyjne i strony
gazet internetowych
umie wskazaç najwa˝niejsze
cechy stron gazet internetowych i portali informacyjnych

nie z Internetem. Mimo
swojej prostoty, bardzo
dobrze symuluje on prac´
rozbudowanych paneli administracyjnych.
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TreÊci
kszta∏cenia

Liczba
godzin
WiadomoÊci
Uczeƒ:

Umiej´tnoÊci, które mo˝e
zdobyç uczeƒ zdolny
(çwiczenia wykonywane pod
Êcis∏à opiekà nauczyciela):
– umie skorzystaç z edytora
stron internetowych w celu
stworzenia strony gazetki
internetowej
– umie za∏o˝yç konto w portalu republika.pl
– korzysta z prostego, graficznego edytora WebMaster, udost´pnionego przez
portal republika.pl, w celu
utworzenia prostej strony
internetowej spe∏niajàcej
rol´ gazetki szkolnej
– umie umieszczaç na stronie
ilustracje, licznik i tekst
– korzysta z panelu administracyjnego swojej strony
***
Dla cyklu 144 godzin dodatkowo:
W trakcie realizacji çwiczeƒ
powinno powstaç kilka numerów pisemka klasowego,
a tak˝e kilka stron internetowych z gazetkami szkolnymi.
Dla uatrakcyjnienia çwiczeƒ
mo˝na og∏osiç konkurs
na najciekawszà szkolnà gazetk´ internetowà

Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:

Za∏o˝one osiàgni´cia uczniów
Ârodki techniczne
i programy

Nauczyciel powinien zwróciç uwag´ na treÊç reklam
i odnoÊników reklamowych
pojawiajàcych si´ na stronie utworzonej przez
ucznia; w przypadku treÊci
nieodpowiednich dla
ucznia powinien przerwaç
çwiczenie.

Uwagi o realizacji
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Programowanie
– uczniowie samodzielnie uk∏adajà programy
komputerowe
w programie
Scratch.

12/20/
25

– wie, jak powstajà programy
komputerowe
– wie, jakie oprogramowanie
jest potrzebne do stworzenia w∏asnych programów
komputerowych
– wie, jak pos∏ugiwaç si´
darmowym programem
do nauki programowania
obiektowego Scratch
– zna opcje ró˝nych grup rozkazów w programie Scratch
– wie, czym sà sprite`y i jak je
odnaleêç i odpowiednio
dopasowaç
– wie, na czym polega programowanie ruchu sprite`ów
– wie, do czego s∏u˝à odpowiednie pola w edytorze
programu Scratch
– wie, jak u∏o˝yç plan programu (algorytm), zapisujàc
s∏ownie jego opis
– zna poj´cie p´tli programowej i wie, na czym polega
sprawdzanie warunków
– wie, jak dobraç t∏o planszy
programu i inne elementy
gry
– wie, jak edytowaç i tworzyç
w∏asne sprite`y
– wie, jak uruchamiaç program w edytorze Scratch

– umie zaplanowaç prac´
przy tworzeniu programu
komputerowego
– umie uruchomiç program
Scratch, s∏u˝àcy do nauki
programowania
– umie wczytaç i uruchomiç
gotowy program w edytorze Scratch
– umie pos∏ugiwaç si´ menu
i przyciskami programu
Scratch
– umie uk∏adaç proste
programy powodujàce
przesuni´cie sprite`a
– umie uruchamiaç programy
komputerowe u∏o˝one
za pomocà programu
Scratch
– uk∏ada proste programy
komputerowe poruszajàce
sprite`ami, korzystajàc
z programu Scratch
– samodzielnie edytuje, poprawia i zmienia kszta∏ty
i kolory sprite`ów w programie Scratch
– uk∏ada programy komputerowe z wykorzystaniem p´tli i instrukcji warunkowych
pos∏ugujàc si´ edytorem
programu Scratch
– umie wykorzystaç w programie ró˝ne sposoby reagowania na zetkni´cie si´ sprite`ów na ekranie
– umie uatrakcyjniç swój program, dodajàc licznik trakomputery z zainstalowanym darmowym programem
Scratch i przyk∏adami programów
stworzonych
przy jego pomocy

Zaj´cia z programowania sà
trudne dla dzieci w wieku
szkolnym. Oprogramowanie
Scratch pozwala jednak
w prosty sposób poznaç
zasady programowania
obiektowego. Uczeƒ,
poprzez zabaw´ w tworzenie gry komputerowej lub
krótkiej animacji, zapoznaje
si´ z mo˝liwoÊciami j´zyka
programowania. Praktyczne
çwiczenia i ich ciekawy, zabawny efekt spowodujà
du˝e zainteresowanie tematem i wi´ksze zaanga˝owanie uczniów. Dlatego wa˝ne
jest, by na poczàtku zaj´ç
zaprezentowaç mo˝liwe
do osiàgni´cia efekty.
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TreÊci
kszta∏cenia

Liczba
godzin
WiadomoÊci
Uczeƒ:

***
Dla cyklu 144 godzin dodatkowo:
Zakoƒczeniem realizacji tego
tematu powinien byç projekt
przygotowany samodzielnie
przez uczniów. Nauczyciel
powinien dobraç odpowiedni
temat i pokierowaç planowaniem prac. Nale˝y pami´taç
o korelacji mi´dzyprzedmiotowej i praktycznym wykorzystaniu projektów. Stopieƒ
trudnoÊci tematów powinien
byç dostosowany do poziomu wiedzy i umiej´tnoÊci
uczniów. Programy u∏o˝one
przez uczniów powinny byç
zebrane i zamieszczone
na klasowej p∏ycie oprogramowania, wydanej przez
szko∏´. Zach´ci to uczniów
do tworzenia ciekawych programów.

fieƒ i licznik czasu
– sprawnie pos∏uguje si´
programem Scratch podczas tworzenia, edycji
i uruchamiania programów

Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:

Za∏o˝one osiàgni´cia uczniów
Ârodki techniczne
i programy

Uwagi o realizacji
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72

108

144

suma:
– cykl 72 godzin

– cykl 2x36
godzin (klasa 5)
+1x36 godzin
(klasa 6)

– cykl 2x36
godzin (klasa 5)
+ 2x36 godzin
(klasa 6)

Koniec II cyklu kszta∏cenia 2x36 godzin (klasa 6) dla cyklu 144 godzin

Koniec II cyklu kszta∏cenia 1x36 godzin (klasa 6) dla cyklu 108 godzin

Koniec cyklu 72 godzin

Czas poÊwi´cony na wyrównanie poziomów wiedzy i umiej´tnoÊci poszczególnych uczniów. Realizacja zadaƒ wynikajàcych
ze specyfiki pracy szko∏y,
zwiàzanych ze Êwi´tami
szkolnymi itp.

Uwaga! Powy˝szy program mo˝na tak˝e zastosowaç w klasach 4 i 5. Nale˝y wówczas szczególnà uwag´ zwróciç na odpowiedni dobór treÊci w planie
wynikowym.

4/2/5

Godziny
do dyspozycji
nauczyciela
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