
Scenariusze zajęć przeprowadzonych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej  

 

 

 

SCENARIUSZ  LEKCJI  MATEMATYKI  W  KLASIE  VI 

 

Osoba prowadząca: Magdalena Michalak 

Data realizacji: 8.12. 2017 roku 

Miejsce prowadzenia: Szkoła Podstawowa nr 8 Specjalna w Olsztynie 

Czas trwania zajęć: 45 minut 

Temat lekcji:  Zapisywanie dat i określanie wieku wydarzeń. (45 min) 

 

► Cele ogólne 

• doskonalenie sprawności rachunkowej 

• wykorzystywanie i tworzenie informacji 

• rozumowanie i tworzenie strategii 

• modelowanie matematyczne 

► Cele szczegółowe 

Uczeń: 

• zna nazwy i numery kolejnych miesięcy oraz liczbę ich dni 

• potrafi stosować cyfry rzymskie do oznaczenia miesięcy w zapisie daty 

• zna pojęcia: rok zwykły, rok przestępny, kwartał, wiek 

• wykonuje proste obliczenia kalendarzowe na dniach, tygodniach, miesiącach 

• dodaje i odejmuje liczby naturalne 

• czyta ze zrozumieniem prosty tekst zawierający informacje liczbowe 

► Metody 

• praca z kartą pracy 

• gra dydaktyczna 

• pogadanka 

► Formy pracy 

• praca indywidualna 

• praca z całą klasą 

► Środki dydaktyczne 

• karta pracy dla każdego ucznia 

• tablica multimedialna 

• kalendarz ścienny na cały rok  

• duże trzy plansze: z tabelą, z ilustracjami wynalazków, z tekstem do  

  uzupełnienia 



• markery 

• magnesy 

• klej biurowy 

 

 

► Przebieg zajęć 

 

Faza wprowadzająca  (3 min) 

Temat lekcji: Zapisywanie dat i określanie daty wydarzeń. 

• Czynności organizacyjno – porządkowe. 

• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu: 

Na tej lekcji będziemy zapisywać daty, określać wiek wydarzenia, poznamy różne sposoby 

podziału roku. 

 

Faza realizacyjna 

1. Na dobry początek. ( 8 min) 

• Nauczyciel wyjaśnia zasady gry Co słychać w kalendarzu? Z pośród przygotowanych 12 kart, 

każdy  z uczniów losuje jedną na której jest napisany miesiąc oraz pytanie. Uczniowie pracują 

indywidualnie odpowiadając na pytanie, przypominając sobie wiadomości z poprzedniej lekcji  

związane z kalendarzem: nazwy miesięcy, liczbę ich dni, numery i kolejność miesięcy, pojęcie 

kwartał. 

Pozostali uczniowie klasy sprawdzają poprawność odpowiedzi. 

Pytania:  

- Którym miesiącem roku jest wylosowany miesiąc? 

- Z którego kwartału jest wylosowany miesiąc? 

- Jaki jest poprzedni miesiąc do wylosowanego , a jaki następny? 

- Ile miesięcy zostaje do końca roku od wylosowanego? 

- Który miesiąc jest dłuższy – wylosowany czy ten, który jest obecnie? 

- Ile dni ma wylosowany miesiąc? 

- Jakie ważne wydarzenie kojarzy Ci się z wylosowanym miesiącem? 

 

2. Podział czasu na wieki, lata, kwartały, miesiące i dni. (20 min) 



• ZADANIE 1  w karcie pracy – uczniowie uzupełniają  tabelę na dużej planszy zawieszonej na 

tablicy i przepisują do tabelki w karcie pracy.  

Polecenie: Uzupełnij tabelkę. 

 

 

• Nauczyciel wyjaśnia pojęcie wiek oraz w jaki sposób najłatwiej określić wiek poszczególnych 

lat. Zakrywamy dwie ostatnie cyfry w podanym roku. Cyfry nie zakryte określają wiek jeśli pod 

przykryciem znajdują się dwa zera. Jeśli pod przykryciem jest liczba różna od zera to do części 

liczby która nie został zakryta dodajemy jeden i to jest wówczas określony wiek.  

 

• ZADANIE 2   w karcie pracy – uczniowie na podstawie daty danego wynalazku określają wiek i 

zapisują go liczbą rzymską pod każdą ilustracja zawieszoną na tablicy, a następnie przepisują 

do zadania w karcie pracy.  

 

 

Polecenie: Napisz w którym wieku dokonano każdego z wymienionych wynalazków?     

        

                                          

MIESIĄC LICZBA  DNI KWARTAŁ 

XI listopad 30 czwarty 

 sierpień   

  28  lub  29  

  31 drugi 

  30 trzeci 

I    



  105 r. – papier              1800 r. – bateria elektryczna          1608 r. – luneta 

  …………………..                      …………………..                 ………………….. 
             wiek                                               wiek                                           wiek 

      

                                              

1769 r. – maszyna parowa   1983 r. – komputer Apple              1876 r. – telefon 

     …………………..                       …………………..                   ………………….. 
            wiek                                                     wiek                                              wiek   
       

                                                  

1590 r. – mikroskop     1455 r. – prasa drukarska     1088 r. kompas magnetyczny 

…………………..                       …………………..                   ………………….. 
          wiek                                                  wiek                                              wiek   

 

3. Jak zapisujemy daty? (10 min) 

• Nauczyciel demonstruje i wyjaśnia trzy sposoby zapisywania dat.  

I sposób: 8 grudnia 2017  

II sposób: 8.12.2017 

III sposób: 8 XII 2017  

 

• ZADANIE 3  w karcie pracy – daty występujące w zadaniu uczniowie zapisują według 

określonego sposobu na dużej planszy zawieszonej na tablicy i przepisują do zadania w karcie 

pracy. 

Polecenie: Bartek spojrzał na kalendarz. Uzupełnij jego wypowiedzi. 



 

 

                                       Dziś jest ____ grudnia  2017___________________ . 

 

                                       Za dwa tygodnie będzie __________  XII  __________ . 

                                                                                   dzień            miesiąc         rok   

 

                                      Ostatnia środa była  _________   grudnia   __________ . 

                                                                            dzień               miesiąc                 rok   

 

                                       Najbliższa niedziela będzie _________  12 _________ . 

                                                                                    dzień               miesiąc                 rok  

  

                                       Za 2 dni będzie ________________________ . 

                                                                              dzień  tygodnia    

 

                                       Za cztery tygodnie będzie ________   ________  _________ . 

                                                                                                                   dzień           miesiąc         rok   

Za 17 dni, czyli 25 grudnia, będziemy obchodzić __________________________. 

Do końca miesiąca pozostało jeszcze ___________ pełnych dni. 

 

Faza podsumowująca (4 min) 

• Podsumowanie wiadomości zdobytych na lekcji: 

- Czego nauczyliśmy się na dzisiejszej lekcji? 

• Zadanie pracy domowej. 

Zadanie 4 i 5 w karcie pracy. 

ZADANIE 4 w karcie pracy. 

Polecenie: Połącz strzałkami datę wydarzenia historycznego z wiekiem, w którym miało 

miejsce. 

Grudzień 2017 

Wschód słońca 7:05 
Zachód słońca 15: 45 

         
Czwartek 

Marii, Wirgiliusza 

 



                    XV                                 

II rozbiór Polski 1793 r.                    X                                Koronacja Władysława 

                                                        XIV                              Łokietka 1320 r.  

                                                       XVIII                            

                                            

  Chrzest Polski 966 r.                                              Bitwa pod Grunwaldem 1410 r.                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZADANIE 5  w karcie pracy. 

Polecenie: Uzupełnij zapisy, tak aby każda data była zapisana trzema sposobami. 

               

             

 

• Na zakończenie (w przypadku zaoszczędzenia czasu), dodatkowo uczniowie 

mogą ułożyć na tablicy domino obrazkowe (gra dydaktyczna).   

                             

 



 

SCENARIUSZ  LEKCJI  MATEMATYKI  W  KLASIE  V 

Osoba prowadząca: Magdalena Michalak 

Data realizacji: 7 lutego 2018 roku 

Miejsce prowadzenia: Szkoła Podstawowa nr 8 Specjalna w Olsztynie 

Czas trwania zajęć: 45 minut 

Blok tematyczny: Liczby naturalne w zakresie tysiąca. 

Temat:   Mnożenie pisemne – zadania z treścią. 

Cel główny: 

 uczeń wykorzystuje zdobytą wiedzę (mnożenie liczb naturalnych) w praktyce 

Cele szczegółowe: 

 uczeń czyta treść zadania  

 wie, co jest tematem zadania, co jest dane i co należy obliczyć 

 wybiera właściwą drogę rozwiązania samodzielnie, z pomocą kolegów lub nauczyciela 

 mnoży liczby naturalne w pamięci, z pomocą tabliczki mnożenia, a także sposobem pisemnym  

 porównuje i sprawdza wyniki działań z kolegami  

 zna jednostki wagi i pojemności  

 reprezentuje rozwiązanie przy tablicy 

 formułuje odpowiedź do zadania  

Metody pracy: 

 słowna 

 oglądowa 

 praktycznego działania 

Formy pracy: 

 zbiorowa 

 grupowa 

 indywidualna 

Środki dydaktyczne: 

 tablica interaktywna 

 dla każdego ucznia karta pracy z zadaniem 

 cztery duże plansze do zawieszenia na tablicy: 

a. zasady pracy w grupie 

b. lista składników do wypieku pączka „olbrzyma” 

c. lista produktów w kuchni cukiernika 



d. tabela do obliczenia, czy cukiernikowi wystarczy  

produktów do wypieku 

 tablica szkolna, kreda, magnesy , markery 

Przebieg zajęć: 

1. Powitanie, sprawdzenie obecności, zadania domowego. 

2. Przedstawienie i zapisanie tematu lekcji. 

3. Przypomnienie zasad pisemnego mnożenia liczb naturalnych. 

4. Przypomnienie zasad, według których pracujemy w grupie (załącznik nr 1). 

5. Nawiązanie do święta Tłustego Czwartku , które będzie obchodzone w przyszłym tygodniu i  

tradycji związanych z tym świętem. 

Jak obchodzimy tłusty czwartek? 

Tłusty czwartek w kalendarzu chrześcijańskim przypada na ostatni czwartek przed 

Wielkim Postem. Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. W Polsce według 

tradycji, w tym dniu dozwolone jest objadanie się. 

Najpopularniejsze potrawy w tym dniu to pączki i faworki, zwane również w niektórych 

regionach chrustem lub chruścikami. 

Według jednego z przesądów, jeśli ktoś w tłusty czwartek nie zje ani jednego pączka, to w 

dalszym życiu nie będzie mu się wiodło. 

6.  Rozdanie materiałów dla uczniów (załącznik nr 2). 

7.  Zapoznanie z zadaniem do rozwiązania. 

8.  Wspólna, dokładna analiza treści zadania – sprawdzenie czy uczniowie dobrze 

     zrozumieli treść (pytania naprowadzające zadaje nauczyciel).  

     Wniosek: cukiernik musi zrobić pączek, który jest 3 razy większy od danego.    

      9.  Zadania dla poszczególnych grup (załącznik nr 3). 

    10.  Praca w grupach, podczas której nauczyciel jest doradcą, a zarazem  

           obserwatorem pracy dzieci, czuwającym nad prawidłową realizacją  

           wytyczonego zadania. Zwrócenie uwagi  na jednostki: 

           a) kg, dag, g – zależności:  1kg = 100 dag, 1 kg = 1000 g, 1 dag = 10  

           b) l, ml – zależności: 1 l = 1000 ml   

           niezbędne do udzielenia odpowiedzi na drugą część zadania. 

    11.  Prezentacja grup, wnioski (odpowiedź). 

    12.  Podsumowanie pracy uczniów przez nauczyciela (w zależności od przebiegu 

            lekcji – pochwała, zwrócenie uwagi na popełniane błędy, możliwość oceny). 

     13.  Zadanie domowe:  Klasa V : Zad. 1, 2, 3, 4 str. 30  (ćwiczenia cz. II) 

                                   Klasa VI : Zad. 3, 4 str. 71  i  Zad. 1, 2 str. 73 (ćwiczenia cz. II) 

  
Załącznik  nr  1 



Zasady pracy w grupie. 

1. Wybierzcie przewodniczącego swojej grupy, będzie on kierował pracą całego 

zespołu – każdemu przydzieli zadanie. 

2. Przygotujcie karty pracy, na których wykonywać będziecie obliczenia. 

3. Rozwiązujcie zadania wspólnie, czekajcie na osoby, które pracują wolniej. 

4. Wybierzcie osobę, która przedstawi efekt pracy przy tablicy. 

Załącznik  nr  2 

Zadanie 

Tradycją stało się, że w Polsce w tłusty czwartek objadamy się pączkami i faworkami. 

Dla nadania pączkom wykwintnego smaku wypełnia się je masą różano – migdałową. 

 Do wypieku dużego pączka, którym nasycić można 3 osoby potrzeba: 

 

 
                        Ciasto:  

 50 dag mąki pszennej 

 4 łyżki cukru 

  25 g  drożdży 

 175 ml mleka 

 6 żółtek 

 65 g masła 

                       Nadzienie: 

 145 g konfitur z róży 

 85 g marmolady 

 35 g migdałów 

                       Do smażenia: 

 135 dag smalcu 

                                  Do posypania: 

 3 łyżki cukru pudru 

 75 g kandyzowanej skórki z pomarańczy 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klasa V, w której uczy się 9 uczniów postanowiła pójść na wycieczkę do cukierni, by 

zobaczyć jak się robi pączki. Uczniowie chcieli też skosztować słynnych pączków z 

nadzieniem różano – migdałowym. Zamówiono olbrzymi pączek dla wszystkich uczniów. 

Oblicz, ile poszczególnych produktów potrzebował cukiernik, by wykonać to 

niecodzienne zadanie. 
Załącznik  nr  3 

             Oblicz, ile potrzeba do wypieku pączka olbrzyma: 

                           

                                        GRUPA 1 

mililitrów mleka:     gramów migdałów:        łyżek cukru:      gramów marmolady: 

                                     
Czy w kuchni znajduje się ich wystarczająca ilość? 

Odp.:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

                                         GRUPA 2 

gramów konfitur:      gramów masła:            żółtek:          dekagramów mąki:           

                               
Czy w kuchni znajduje się ich wystarczająca ilość? 

Odp.:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

                                         GRUPA 3 

dekagramów smalcu:    gramów skórki:      łyżek cukru pudru:    gramów drożdży: 

                                
Czy w kuchni znajduje się ich wystarczająca ilość? 

Odp.:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Załącznik  nr  4 
 

Czy wystarczy cukiernikowi wszystkich składników do wypieku, 

jeżeli w kuchni ma: 

 

 2l mleka 

 500 g konfitur z róży 



 3 kg smalcu 

 2 paczki migdałów, po 100 g każda 

 2 kostki masła, po 200 g każda 

 4 paczki kandyzowanej skórki z pomarańczy, po 100 g każda 

 1 kg cukru 

 12 jaj 

 1 kg cukru pudru 

 200 g marmolady 

 2 kg mąki 

 100 g drożdży 

 
 
 

Ilość produktów do wypieku 

pączka „olbrzyma”: 

W kuchni mamy: Czy wystarczy 

składników? 

TAK / NIE 

Ilość mleka:   

Ilość konfitur:   

Ilość smalcu:   

Ilość migdałów:   

Ilość masła:   

Ilość skórki:   

Ilość cukru:   

Ilość żółtek:   

Ilość cukru pudru:   

Ilość marmolady:   

Ilość mąki:   

Ilość drożdży:   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  SCENARIUSZ  LEKCJI  MATEMATYKI  W  KLASIE  IV 

Osoba prowadząca: Magdalena Michalak 

Data realizacji: 25.04. 2018 roku 

Miejsce prowadzenia: Szkoła Podstawowa nr 8 Specjalna w Olsztynie 

Czas trwania zajęć: 45 minut 

 

Temat lekcji:  Odczytujemy, zapisujemy i zaznaczamy godziny. 

 

► Cele ogólne 

• doskonalenie sprawności rachunkowej 

• wykorzystywanie i tworzenie informacji 

• rozumowanie i tworzenie strategii 

► Cele szczegółowe 

Uczeń: 

• zna pojęcia: doba, godzina, minuta , sekunda, kwadrans, południe , północ 

• rozróżnia wskazówkę godzinową i minutową, 

• odczytuje wskazania zegara w systemie 12 i 24 godzinnym 

• odczytuje minuty co pięć od 0 do 60 

• zapisuje odczytane godziny 

• zaznacza podaną godzinę na tarczy zegara rysując wskazówki 

 • ► Metody 

• praca z kartą pracy 

• pogadanka 

► Formy pracy 

• praca indywidualna 

• praca z całą klasą 

► Środki dydaktyczne 

• karta pracy dla każdego ucznia 

• tablica interaktywna 

• zegar wskazówkowy 

• kolorowe ilustracje małe i duże  

• duża plansza z zegarami 

• markery 

• magnesy 

• klej biurowy 

 



► Przebieg zajęć 

Faza wprowadzająca  (4 min) 

Temat lekcji: Odczytujemy, zapisujemy i zaznaczamy godziny. 

• Czynności organizacyjno – porządkowe. 

• Sprawdzenie pracy domowej 

• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu: 

Na tej lekcji będziemy ćwiczyć odczytywanie, zapisywanie i zaznaczanie godzin na tarczach 

zegarowych. 

Faza realizacyjna 

1. Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji  ( 4 min) 

• Nauczyciel zadaje uczniom pytania: 

- Jaka wskazówka pokazuje godzinę, a jaka minuty? 

- Ile godzin ma doba? 

- Ile minut ma godzina? 

- Ile sekund ma minuta? 

- Ile minut ma kwadrans? 

2. Ćwiczenia w odczytywaniu, zapisywaniu i zaznaczaniu czasu. (33 min) 

• ZADANIE 1a  w karcie pracy – Każdy uczeń otrzymuje pięć małych obrazków  

przedstawiających czynności dzieci rano do południa. Uczniowie mają ułożyć chronologicznie 

obrazki od najwcześniejszej godziny do godziny 12 w południe. Na każdym obrazku 

przedstawiony jest zegar z zaznaczoną na nim godziną. Zegar ten jest podpowiedzą dla ucznia, 

aby mógł prawidłowo ułożyć obrazki. Następnie uczniowie przyklejają ułożone chronologicznie 

obrazki w karcie pracy, a obok każdego obrazka zapisują  odczytaną godzinę z tarczy zegara. 

Takie same ilustracje tylko duże są przyczepione na tablicy. (ZAŁĄCZNIK 1) 

• ZADANIE 1b  w karcie pracy – Każdy uczeń otrzymuje pięć małych obrazków  

przedstawiających czynności dzieci po południu. Uczniowie tak jak w pierwszej części mają 

ułożyć te obrazki chronologicznie i przykleić w karcie pracy oraz zapisać odczytaną godzinę ze 

zwróceniem uwagi, że godziny po południowe zapisujemy  już w systemie 24 godzinnym. 

(ZAŁĄCZNIK 2) 

• ZADANIE 2  w karcie pracy – uczniowie maja odczytać podane godziny i dorysować 

wskazówki minutowe. Następnie maja uzupełnić tekst hasła literkami wskazanymi przez 

dorysowane wskazówki. Litery uczniowie maje odczytywać rzędami poziomymi od lewej strony 

do prawej. To ćwiczenie wykonują uczniowie na dużej planszy zawieszonej na tablicy i w 

swoich kartach pracy. (ZAŁĄCZNIK 3) 



Faza podsumowująca (4min) 

• Podsumowanie wiadomości zdobytych na lekcji: 

- Czego nauczyliśmy się na dzisiejszej lekcji? 

• Zadanie i wyjaśnienie pracy domowej. 

Zadanie 3 i 4 w karcie pracy. (ZAŁĄCZNIK 4) 

 

ZAŁĄCZNIK 3 



Zadanie 2.  Odczytaj podane godziny i dorysuj wskazówki minutowe.  
Następnie uzupełnij tekst hasła literkami wskazanymi przez dorysowane wskazówki.  
Litery odczytuj rzędami poziomymi od lewej strony do prawej.  

                 17 :  30                              16 : 40                              10 : 20 

                                                          

          12 : 05                                  1 : 25                               20 : 35 

                                              

             9 : 45                                 14 : 15                               11 : 25 

                                         

            7 : 50                                  19 : 00                                 15 : 55           

                                          

                 PILNIE   PRACUJE  

HASŁO:   

 

                  



   

SCENARIUSZ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH 

 

Prowadząca: Gabriela Branicka 

Data: 25. 04. 2018 r. 

Czas trwania zajęć: 60 minut 

Klasa: II gimnazjalna  

TEMAT: Doskonalenie techniki pisania i czytania ze zrozumieniem z wykorzystaniem    komputera 

  

CEL GŁÓWNY REWALIDACYJNY: 

- usprawnianie techniki pisania i czytania ze zrozumieniem. 

CELE: 

- uczeń: 

 ćwiczy umiejętność czytania ze zrozumieniem, 

 ćwiczy umiejętność pisania, 

 rozwija twórczą pracę. 

METODY: 

 ćwiczebne, 

 praktyczne, 

 słowne. 

FORMY: 

 indywidualna, 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

 komputer, projektor, ekran, karta pracy, 

 https://learningapps.org/172342, 

 http://pisupisu.pl/, 

 Karta pracy. 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

1. ZAJĘCIA WSTĘPNE: 

 powitanie, 

 przygotowanie ucznia do zajęć, 

 zapoznanie z przebiegiem zajęć. 

2. ZAJĘCIA WŁAŚCIWE: 

- logowanie na komputerze, 

- wpisanie adresu strony- http://pisupisu.pl/, 

- wykonywanie ćwiczeń- Słowne zabawy, 

- głośne czytanie fragmentu opowiadania „Mały Książę” Antoine de Saint-Exupéry, 

- wpisanie adresu strony learningapps.org, 

- wykonywanie ćwiczeń- Dyktando. 

3. ZAJĘCIA KOŃCOWE: 



 Podsumowanie zajęć i pracy uczniów na zajęciach. 

 Pożegnanie. 

KARTA PRACY 1. 

 „Mały Książę” Antoine de Saint-Exupéry 

 

Było to ósmego dnia pobytu na pustyni, licząc od zepsucia się motoru. Wysłuchałem opowiadania o Kupcu, 

pijąc ostatnie krople wody.  

- Twoje wspomnienia są bardzo ładne – powiedziałem Małemu Księciu – lecz nie naprawiłem jeszcze 

samolotu, nie ma nic do picia… I ja także byłbym szczęśliwy bardzo, gdybym mógł powoli udać się  

w kierunku studni. - Mój przyjaciel lis powiedział…  

- Mój maleńki nie chodzi już o lisa… - Dlaczego? - Ponieważ umrzemy z pragnienia… Nie zrozumiał mej myśli 

i powiedział: - Nawet w obliczu śmierci przyjemna jest świadomość posiadania przyjaciela. Mnie też chce się 

pić… Poszukajmy studni…  Zrobiłem gest zniechęcenia: szukanie studni na olbrzymiej pustyni jest absurdem. 

Mimo to udaliśmy się w drogę. Gdyśmy tak szli godzinami, milcząc, noc zapadła i gwiazdy zabłysły. 

Widziałem je jakby we śnie – miałem gorączkę z pragnienia. Słowa Małego Księcia tańczyły mi w pamięci. - 

Więc ty także odczuwasz pragnienie? – spytałem go Nie odpowiedział mi na pytanie. Po prostu rzekł: - Woda 

może także przynieść korzyść sercu… Nie zrozumiałem odpowiedzi, lecz mimo to zamilkłem. Wiedziałem 

dobrze, że nie należy zadawać mu pytań. Był zmęczony. Usiadł. Usiadłem obok niego. - Zawsze kochałem 

pustynię. Nic nie widać. Nic nie słychać. Ale mimo to coś promieniuje w ciszy… - Pustynię upiększa to – 

powiedział Mały Książę – że gdzieś w sobie kryje studnię…  Nagle ze zdziwieniem zrozumiałem to 

tajemnicze promieniowanie piasku. Gdy byłem małym chłopcem, mieszkałem w starym domu, do którego 

przywiązana była legenda o ukrytym skarbie. Oczywiście nikt skarbu nie znalazł, może nawet nie szukał go. 

Lecz on rzucał czar na dom. Mój dom ukrywał w sobie tajemnicę… - Tak – powiedziałem Małemu Księciu – 

to, co upiększa dom czy gwiazdy, czy pustynie jest niewidzialne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCENARIUSZ  LEKCJI  ZAJĘCIA KOMPUTEROWE 

 

 

Prowadząca: Gabriela Branicka 

Data: 11. 05. 2018 r. 

Czas trwania zajęć: 45 minut 
Klasa: VI  

Temat lekcji: Wstawiamy do tekstu tabelę – praca z edytorem tekstu 
 
Cel główny: doskonalenie obsługi programu tekstowego, nauka wstawiania tabel. 

Cele szczegółowe 

Uczeń:  

- potrafi zalogować się na komputerze, 

- potrafi uruchomić edytor tekstowy, 

- wie, jak wstawić tabelę, 

- projektuje tabelę, 

- wpisuje dane do tabeli, 

- formatuje tekst w tabeli, 

- potrafi zapisać dokument.  

Metody pracy:  

praca komputerem,  

słowna – rozmowa, objaśnienia,  

oglądowa – pokaz, obserwacja,  

czynna – stawianie zadań do wykonania. 

Formy pracy: grupowa, praca indywidualna. 

Środki dydaktyczne: projektor, ekran, zestaw komputerowy dla każdego ucznia, karty pracy. 

Przebieg zajęć: 

1. Powitanie i przedstawienie tematu zajęć. 

2. Podanie tematu zajęć- celu zajęć. 

3. Prezentacja wykonania ćwiczenia na ekranie przez nauczyciela. 

4. Wykonanie ćwiczeń przez uczniów przy stanowiskach komputerowych, wg podanego wzoru /karta 

pracy - ZADANIE 1,2/. 

5.  Podsumowanie zajęć: 

 Z czego składa się tabela? 

 Co to jest nagłówek tabeli? 

 Co to są wiersze tabeli? 

 Co to są kolumny tabeli? 

 Jakie dane może zawierać tabela? 



       6.  Omówienie zajęć. 

       7. Ocena pracy uczniów. 

ZADANIE 1 

 ZAKŁADKA- WSTAWIANIE - TABELA – WSTAW TABELĘ- PROJEKTOWANIE 

1. W edytorze tekstu wstaw i zaprojektuj tabelę składającą się z 3 kolumn  i 5 wierszy i uzupełnij.  

2. 

Zapisz ćwiczenie w swoim folderze – TABELA ZADANIE 1. 

 

ZADANIE 2 

ZAKŁAKA- WSTAWIANIE- TABELA – WSTAW TABELĘ-PROJEKTOWANIE 

1.W edytorze tekstu wstaw i zaprojektuj tabelę składającą się z 4 kolumn  i 5 wierszy.  

- skróty klawiszowe 

2. Zapisz ćwiczenie w swoim folderze – TABELA ZADANIE 2. 

Wykonanie ćwiczeń przez uczniów przy stanowiskach komputerowych, wg podanego wzoru  

(karta pracy - ZADANIE 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

owoce warzywa kwiaty 

   

   

   

   

   

Lp. DZIAŁANIE SKRÓT POTRAFIĘ 

1. Zaznacz wszystko Ctrl+A  

2. Kopiuj Ctrl+C  

3. Wytnij Ctrl+X  

4. Wklej Ctrl+V  


