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w Szkole Podstawowej nr 1 Trzemesznie

Scenariusz integralnego zajęcia w kl. I z wykorzystaniem komputera

Temat bloku: Sposoby porozumiewania się.

Temat dnia: Porozumiewamy się na odległość.

Cele ogólne:

� poznanie zakresu usług pocztowych,
� wdrażanie do kulturalnego zachowania na poczcie,
� rozwijanie umiejętności związanych ze sposobem porozumiewania się (np.

rozmowa przez telefon, wysyłanie listu, nadanie paczki i telegramu),
� nabywanie umiejętności pisania listu w edytorze tekstu.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

� potrafi zapytać o to, co go interesuje,
� zna drogę listu od nadawcydo adresata,
� potrafi napisać krótki list, zaadresować go i wysłać,
� zna inne sposoby porozumiewania, jak: informacje telefoniczne, nadawanie te-

legramu, paczki, przesyłanie e-maili,
� umie wykonać przewrót w przód,
� potrafi napisać krótki list w edytorze tekstu,
� projektuje pocztówkę.

Metody:
słowne – rozmawia z pracownicą poczty i listonoszem,

oglądowe – oglądanie pomieszczeń poczty, różnych blankietów, znaczków pocz-
towych, stempli, itp.,

praktyczne – wykonywanie zadań praktycznych jak: nadawanie telegramu, rozmowa
telefoniczna, nadawanie paczki, pisanie i adresowanie listu.



Środki dydaktyczne: blankiety pocztowe, koperty, znaczki, zabawka - telefon, paczka do
wysłania, papier do drukowania, blankiet telegramu, edytor tekstu,
materace do przewrotu w przód.

Cele operacyjne Warunki pobudza-
nia aktywności

Zadania dla ucznia Czynności ucznia Obszary ak-
tywności

1. Pozna zakres
usług pocztowych

Wycieczka na pocz-
tę.

Oglądanie pomiesz-
czeń, rozmowa z
pracownikami
poczty, poznanie
zakresu usług pocz-
towych.

Uczniowie pytają o
to, co ich interesuje,
obserwują procę
pocztowców, robią
stempelki, zacho-
wują się kulturalnie.

Środowiskowa.

2.Śpiewa piosenkę
"Chodzi listonosz".

Melodia do piosenki
z kasety.

Śpiewanie piosenki z
improwizacją rucho-
wą.

Uczniowieśpiewają
piosenkę i improwi-
zują ruchy do słów.

Muzyczna, ru-
chowa.

3. Wykonuje zadania
w grupie.

Blankiet telegramu,
zabawka - telefon,
paczka, koperta,
blankiet nadawania
paczki, skrzynka
pocztowa.

Wykonanie zadania
w grupach:
1. Nadawanie tele-
gramu.
2. Rozmawianie
przez telefon.
3. Nadawanie pacz-
ki.
4. Wysyłanie listów.

Uczniowie w gru-
pach przygotowują
poszczególne zada-
nia i prezentują
efekty.

Polonistyczna.

4. Wykona przewrót
w przód.

Sala gimnastyczna. Wykonywaniećwi-
czeń gimnastycz-
nych, zabawy na
czworakach, prze-
wrót w przód.

Uczniowie sprawnie
ćwiczą.

Ruchowa.

5. Projektuje ozdob-
ną pocztówkę.

Wycinanka z koloro-
wego papieru.

Wykonywanie pocz-
tówki.

Uczniowie projek-
tują.

Techniczna.

6. Pisze list w edyto-
rze tekstu.

Komputer, edytor
tekstu "Word Pad".

Pisanie listu do kole-
gi.

Uczniowie piszą
krótki list. Uczą się
poruszać po tekście,
uzyskiwania pol-
skich znaków dia-
krytycznych i wiel-
kich liter.

Polonistyczne -
informatyczna.



7. Wydrukowany list
uczeń wkłada do ko-
perty i adresuje.

Wydrukowany list,
skrzynka pocztowa.

Adresowanie koperty
i wrzucanie listu do
skrzynki.

Uczeń adresuje list i
wrzuca list do
skrzynki klasowej.
Klasowy listonosz.

Polonistyczna.

Szczegółowy plan zajęć z wykorzystaniem komputera.

1. Otwarcie komputerów.
2. Logowanie.
3. Otwarcie programu "Word Pad".
4. Omówienie okna "Word Pada":

� pasek tytułu,
� pasek menu (spis czynności),
� pasek narzędzi,
� pasek formatowania.

5. Próba pisania listu:
� piszemy nazwę miejscowości po czym:
� menu Wstaw - Data, godzina,
� pasek formatowania - Wyrównaj do prawej,
� Enter,
� nagłówek - Cześć Zosiu! - Wyśrodkuj,
� Tab,
� pisanie listu do kolegi.

6. Zapisywanie dokumentu:
� menu Plik -Zapisz jako...
� Zapisz w: Dysk C:
� folder Kl. l c,
� Nazwa pliku:List do kolegi,
� Zapisz.

7. Dalsze prace z dokumentem - wykorzystanie paska narzędzi formatowania:
� pogrubienie,
� pochylenie (kursywa),
� podkreślenie,
� zmiana wielkości i koloru czcionki.

8. Po wszystkich zmianach -Zapisz.

9. Dla tych, którzy szybko wykonali zadanie wstawianie gotowego elementu do tekstu.

� menu -Wstaw - Obiekt,
Typ obiektu -Microsoft Clip Gallery,



� wybór dowolnego obrazka,
� wstawianie do tekstu.

10.Drukowanie kolejnych listów.


