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Scenariusz zajęć wyrównawczych z informatyki dla uczniów 

niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim w SOSW nr 1 w Płocku 

 

Temat: Praca z tekstem. 

 

Cele zoperacjonalizowane: 

Uczeń: 

 

Ma świadomość możliwości, jakie daje edytor tekstu 

Rozumie konieczność dokonywania zmian w wyglądzie tekstu 

Potrafi w praktyce dobrać właściwe narzędzia w celu dostosowania 
postaci tekstu do potrzeb. 

 

Nabywane umiejętności: 

Uczeń: 

 

Potrafi dokonywać zmian w wyglądzie tekstu, korzystając z paska 
narzędzi - zmiana wielkości czcionki, jej koloru, stylu i rodzaju 

Potrafi dokonywać zmian w wyglądzie tekstu, korzystając z polecenia 
podmenu kontekstowego Czcionka 

Potrafi zaznaczać fragmenty tekstu przy użyciu myszki i skrótów 
klawiszowych 

Potrafi formatować akapity 

Potrafi korzystać z linijki 

 

Kompetencje kluczowe: Kompetencje informatyczne 

Świadomość i ekspresja kulturalna 

 

Środki dydaktyczne: 

 

Laptopy  z oprogramowaniem MS Office 

Tablica interaktywna 

http://www.plock.eu/
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Urządzenie wielofunkcyjne 

Film (samouczek): „Formatowanie tekstu w programie MS Word” 

Ćwiczenie interaktywne: „Jak formatować tekst w programie MS Word?” 

Wiersze Ludwika Jerzego Kerna[1]: „Kocie oczy”, „Wąż i schody”, „Piłka” 

 

Metody nauczania: 

 

Wyjaśnienie 

Pokaz 

Eksponująca: film 

Programowana: z użyciem komputera 

Forma pracy: 

 

Indywidualna jednolita 

Zbiorowa jednolita 

 

Przebieg zajęć: 

 

Etap wstępny 

Nauczyciel wita uczniów. Pyta, czy zastanawiali się, dlaczego 
dokonujemy zmian wyglądu tekstu, kiedy zapisujemy go w edytorze. 
Możliwe odpowiedzi uczniów to m.in.: aby tekst był lepiej czytelny, aby 
zwrócić uwagę na jakieś elementy tekstu, aby uatrakcyjnić wygląd. 

Etap realizacji 

Nauczyciel odtwarza film (samouczek) pt. „Formatowanie tekstu w 
programie Microsoft Word”. 

Następnie uczniowie rozpoczynają pracę z edytorem tekstu. Nauczyciel 
może np. polecić uczniom przepisanie tekstu wiersza Ludwika Jerzego 
Kerna „Kocie oczy” . 

Proponuje, aby uczniowie dokonali zmian w wyglądzie wiersza, tak aby 
jego przekaz był jeszcze bardziej wyrazisty. 

 

Przykładowe instrukcje nauczyciela: 

http://www.plock.eu/
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zmień rozmiar tytułu, np. na 26 punktów, dodaj kursywę (pochylenie), 

zaznacz tekst, pogrub go oraz ustaw rozmiar na 16, wybierz czcionkę 
Arial Black, 

według własnego uznania zaznacz wybrane zapisy podwójnego OO, np. 
ustal ich kolor na zielony, dodaj wgłębienie, 

skorzystaj z malarza formatów. 

Nauczyciel zwraca uwagę, że aby łatwiej przemieszczać się między 
wyrazami, można użyć kombinacji klawiszy SHIFT i strzałka w prawo lub 
w lewo. 

 

 

Kolejny wiersz, na którym mogą pracować uczniowie to „Wąż i schody” 
(również autorstwa L.J. Kerna). 

 

Sposób 1 – przykładowe instrukcje: 

 

tytuł pogrub, zwiększ jego rozmiar na 24 punkty, dodaj kolor czerwony, 

zaznacz cały tekst i za pomocą linijki ustaw marginesy: z prawej na 9 cm 
i z lewej na 6 cm, 

ustaw zielony kolor czcionki, pogrub i ustaw rozmiar na 16 punktów, 

podziel tekst wiersza na akapity oraz je sformatuj. 

 

Sposób 2 – przykładowe instrukcje: 

 

tekst pogrub, zwiększ rozmiar na 42 punkty, 

zmniejszaj rozmiar każdego kolejnego wyrazu (niech znajdują się w 
kolejnych linijkach), np. na 40, 38, 36 punktów itd., 

ustaw wartość tabulatora na 0,2 cm i poprzesuwaj kolejne wersy, tak aby 
powstały schody. 

Etap końcowy 
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Nauczyciel pyta uczniów, z czym mieli najwięcej kłopotów oraz które z 
poznanych narzędzi wydają im się najbardziej atrakcyjne. W trakcie 
podsumowania nauczyciel prosi o wykonanie ćwiczenia interaktywnego 
pt. „Formatowanie tekstu w MS Word”. 

 

 

                                             Opracowanie: Teresa Sobańska - Kowalska 
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