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Komputer – zabawka czy narzędzie pracy? 

Cel ogólny: Zasady bezpiecznego posługiwania się komputerem. 

Cel terapeutyczny: Eliminowanie zachowań niepożądanych. 

Cele wychowawcze: - podporządkowanie się czynnościom nauczyciela, - wzmacnianie poczucia wartości u dzieci, - wzmacnianie ich motywacji. 

Metody: Pogadanka. 

Formy pracy: Praca indywidualna. 

1.  

Lekcja 

organizacyjna. 

Regulamin szkolnej 

pracowni 

komputerowej. 

Przedmiotowy 

system oceniania. 

1 

Po zrealizowanych zajęciach uczeń: 

• zna zasady pracy na zajęciach, 

• wie, jaki obowiązuje system oceniania, 

• poznał regulamin szkolnej pracowni komputerowej. 
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II. Podstawy edycji tekstu 

Cele ogólne: Opracowywanie za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków i motywów. 

Korzystanie z elementarnych zastosowań komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania różnych dziedzin wiedzy. 

Cel terapeutyczny: Usprawnianie zaburzonych funkcji i kompensowanie braków: analiza i synteza wzrokowa, planowanie, analiza i synteza 

słuchowa (utrwalenie liter alfabetu) 

Cele wychowawcze: - podporządkowanie się czynnościom nauczyciela, - wzmacnianie poczucia wartości u dzieci, - wzmacnianie ich motywacji. 

Metody: Pogadanka, pokaz, praktycznego dzialania. 

Formy pracy: Praca indywidualna przy stanowisku komputerowym. 

2 

3 

4 

5 

Redagowanie 

i formatowanie 

tekstu. 

Przypomnienie 

zasad poprawnego 

pisania tekstów. 

4 

Po zrealizowanych zajęciach uczeń: 

• wymienia programy służące do edycji tekstów, 

• zna i wyjaśnia pojęcia: redagowanie, formatowanie dokumentów, 

redaguje określony tekst. 

6 

7 

Redagowanie 

ogłoszeń, czyli inne 
2 • wie, na czym polega redagowanie ogłoszeń, 
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możliwości edytorów 

tekstu. 

z pomocą nauczyciela zamieszcza niezbędne informacje w ogłoszeniach. 

8 

9 

Jak zaprojektować 

dyplom? 

Tworzymy dyplom. 

2 

• wie, jakie informacje powinny być zawarte w dyplomie, 

z pomocą nauczyciela projektuje dyplom. 

10 

11 

12 

Tworzenie w 

edytorze tekstu 

kompozycji 

składającej się 

z ozdobnych 

napisów, tekstów i 

obrazów. 

3 

• zna polecenie do wstawiania w edytorze tekstu obrazów i ozdobnych napisów, 

wstawia do tekstu tego typu elementy. 
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III. Posługiwanie się komputerem, czyli rozrywka i praca z komputerem 

Cele ogólne: Opracowywanie za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków i motywów. 

Korzystanie z elementarnych zastosowań komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania różnych dziedzin 

wiedzy. 

Cel terapeutyczny: Rozwijanie procesów poznawczych. Usprawnianie spostrzegawczości, usprawniania małej motoryki, usprawnianie 

logicznego myślenia. 

Cele wychowawcze: - podporządkowanie się czynnościom nauczyciela, - wzmacnianie poczucia wartości u dzieci, - wzmacnianie ich motywacji. 

Metody: Pogadanka, pokaz, działań praktycznych, doświadczania. 

Formy pracy: Praca indywidualna przy stanowisku komputerowym. 

 

13 

14 

15 

Moja kompozycja 

w programie 

graficznym. 

Drukowanie plików 

graficznych. 

2 

Po zrealizowanych zajęciach uczeń: 

• korzysta z wybranych narzędzi programu Paint, 

• potrafi wykonać własną kompozycję, 

wie, jakie polecenie służy do drukowania. 

http://www.plock.eu/
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16 

Skanowanie zdjęć 

i obrazów.  

 

1 

• wie, do czego służy skaner, 

skanuje obrazy lub zdjęcia z pomocą nauczyciela. 

17 

Kompresja plików, 

czyli jak „pakować” 

pliki. 

1 
• umie sprawdzić wielkość danego pliku. 

18 

19 

20 

Tworzenie 

dokumentów 

okazjonalnych i 

użytkowych. 

3 

• z wykorzystaniem edytora tekstu i edytora grafiki projektuje karty okazjonalne. 

 

IV. Obliczenia 

Cel ogólny: Korzystanie z elementarnych zastosowań komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania różnych dziedzin 

wiedzy. 

Cel terapeutyczny: Usprawnianie spostrzegawczości, usprawniania małej motoryki, usprawnianie logicznego myślenia. 

Cele wychowawcze: - podporządkowanie się czynnościom nauczyciela, - wzmacnianie poczucia wartości u dzieci, - wzmacnianie ich motywacji. 
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Metody: Pogadanka, pokaz, działań praktycznych, doświadczania. 

Formy pracy: Praca indywidualna przy stanowisku komputerowym. 

21 

22 

23 

Kalkulacje – 

dokonywanie 

obliczeń w arkuszu 

kalkulacyjnym. 

Tworzenie 

i formatowanie 

wykresów. 

2 

Po zrealizowanych zajęciach uczeń: 

• umie modyfikować dane w arkuszu kalkulacyjnym, 

• wykonuje proste obliczenia w arkuszu, 

rozwiązuje nieskomplikowane zadania w arkuszu kalkulacyjnym. 
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V. Internet – okno na świat 

Cele ogólne: Komputer jako źródło wiedzy i komunikowania się. Zastosowania komputera w życiu codziennym. 

Korzystanie z elementarnych zastosowań komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania różnych dziedzin wiedzy. 

Cel terapeutyczny: Eliminowanie zachowań niepożądanych. Usprawnianie zaburzonych funkcji i kompensowanie braków. Usprawnianie 

spostrzegawczości, usprawniania małej motoryki, usprawnianie logicznego myślenia. 

Cele wychowawcze: - podporządkowanie się czynnościom nauczyciela, - wzmacnianie poczucia wartości u dzieci, - wzmacnianie ich motywacji. 

Metody: Pogadanka, pokaz, działań praktycznych, doświadczania. 

Formy pracy: Praca indywidualna przy stanowisku komputerowym. 

24 

Czy jesteśmy 

bezpieczni w sieci? 

 

1 

Po zrealizowanych zajęciach uczeń: 

• wie, na jakie zagrożenia narażeni są użytkownicy Internetu, 

wymienia kilka sposobów zapobiegania im. 
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25 

26 

Rozmowy w sieci za 

pomocą 

komunikatorów – 

instalacja i zasady 

działania programu 

Gadu-Gadu. 

Praktyczne 

korzystanie 

z komunikatorów. 

2 

• zna pojęcie komunikator, 

• wie, do czego służą komunikatory, 

wymienia nazwy przykładowych programów do prowadzenia rozmów internetowych. 

27 

Komunikacja 

z zastosowaniem 

kamery internetowej. 
1 

• wymienia sposoby komunikacji internetowej, 

• podaje przykłady nazw programów służących do rozmów w sieci, 

wie, do czego służy kamera internetowa. 

28 

29 

 

Zakładanie i 

korzystanie z konta e-

mail. 

Wysyłanie i odbieranie 

listów elektronicznych 

z załącznikami. 

2 

• z pomocą zakłada konto pocztowe, 

wysyła i odbiera listy elektroniczne. 
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