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Scenariusze zajęć komputerowych
 dla klas 1 – 3

W procesie dydaktycznym wykorzystuje się zwykle wiele metod i środków
dydaktycznych, aby efektywnie i ciekawie przekazać wiadomości i umiejętności jakie dziecko
powinno opanować podczas danej lekcji. W dobie rozwoju edukacji informatycznej
nauczyciel  kształcenia zintegrowanego powinien skutecznie i efektywnie wykorzystywać
również nowoczesny środek dydaktyczny, czyli komputer.

Na podstawie wykonanej prezentacji multimedialnej pt. „Cztery pory roku”
skonstruowałam 4 scenariusze zajęć dla klasy 1, 2 i 3. Scenariusze zajęć oparte są na
wiadomościach zawartych w prezentacji do poszczególnej pory roku. Po zapoznaniu się z
prezentacją lub w trakcie jej oglądania uczniowie otrzymują indywidualne karty pracy, które
uzupełniają, wyszukanymi wiadomościami z poszczególnego slajdu, na określony temat.

Przeprowadzenie zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem wyżej wymienionej prezentacji oraz
uzupełnianie indywidualnej karty pracy na zajęciach są świetnym ćwiczeniem doskonalącym
czytanie ze zrozumieniem oraz kształcą i doskonalą znajomość reguł i zasad ortograficznych
oraz wyrabiają poczucie wrażliwości ortograficznej.

Poniższe scenariusze mogą być również wykorzystane do zapoznania dzieci w młodszym
wieku szkolnym ze „środowiskiem komputerowym”. Scenariusze te mogą być gotowym
materiałem do wykorzystania na swoich zajęciach lub mogą posłużyć jako propozycja do
skonstruowania swoich zajęć dydaktyczno – wychowawczych z udziałem komputera.

Klasa 1
Temat: Asy z 1 klasy witają wiosnę. Zapoznanie z komputerem.

Cel główny:
- Zdobycie umiejętności posługiwania się komputerem
- Ocena umiejętności czytania ze zrozumieniem
- Przypomnienie i utrwalenie  reguł ortograficznych –pisownia wyrazy z „ó” i „u”.

Cele operacyjne:
- uczeń zna ważne daty i święta, które obchodzimy wiosną
- potrafi rozwiązywać zagadki i czytać ze zrozumieniem
- potrafi włączyć i wyłączyć komputer oraz uruchomić prezentację
- czyta ze zrozumieniem
- zna reguły ortograficzne, dotyczące wyrazów z „ó” i „u” oraz potrafi zastosować je w

praktyce, uzupełniając zdania.

1. Zapoznanie z komputerem.
Uczniowie oglądają komputer i oprzyrządowanie. Nazywają urządzenia (monitor, skaner,
drukarka, klawiatura). Wyrazy dzielą na sylaby, głoski. Podają liczbę głosek, sylab i liter.
Podają liczbę urządzeń komputerowych, starają się opowiedzieć do czego one służą.
2. Praca z komputerem – nauka włączania i wyłączania komputera.
Podstawowe zasady obsługi systemu Windows. Korzystanie z menu Start, wybór
programu. Ćwiczenie sprawności manualnej – posługiwanie się myszką.
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3. Nauka piosenki pt „Mój komputer”
4. Praca z wybraną prezentacją – uruchomienie jej oraz nauka w poszukiwaniu

pożądanych wiadomości.
5. Uzupełnianie indywidualnej karty pracy  (w grupach lub indywidualnie, w trakcie

oglądania prezentacji lub bezpośrednio po jej obejrzeniu).

Indywidualna karta pracy

1. Poszukaj wiadomości o wiośnie. Uzupełnij podane zdania.

Wiosna zaczyna się ....................................

Wiosenne miesiące to .......................... , ............................... , ................................... .

Wszystkie kobiety mają swoje święto .............................................. .

........................................................ składam życzenia swojej kochanej mamusi.

1 kwietnia jest ...................................................................... . W tym dniu robię swoim
kolegom różne psikusy i kawały.

2. Odszukaj zagadki o wiośnie.
Wpisz do tabelki nazwy ptaków i roślin.

Ptaki Rośliny

3. Podkreśl prawidłowe odpowiedzi.
- Drzewa iglaste to:
a) jodła                                      b) kasztanowiec                  c) sosna                   d) brzoza

- Drzewa iglaste wytwarzają:
a) kasztany                                b) szyszki                           c) żołędzie                 d) jabłka

- W szyszkach znajdują się:
a) żołędzie                                b) perełki                            c) nasiona                   d) kwiatki

- Drzewa liściaste to:
a) świerk                                   b) modrzew                        c) olcha                       d) dąb

- Drzewa liściaste zrzucają swoje liście:
a) wiosną                                  b) jesienią                           c) wcale nie zrzucają   d) latem

- Owocami drzew liściastych są:
a) szyszki                                 b) żołędzie                             c) jagody                       d) jabłka
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4. Rozwiąż zagadki.
Gniazdko z błota lepi pod dachu okapem.
Przylatuje wiosną, aby uciec z latem.
...........................................................
Biały, żółty, fioletowy
Kwiat to bardzo nietypowy,
Bo choć jest prawdziwym kwiatem,
Znaleźć go nie można latem.
........................................................

Już po lesie kuka, gniazdka sobie szuka.
Jak znajdzie podrzuca jajo – niech inni je wygrzewają
......................................................

5. Uzupełnij wierszyk
Pisz „o” z kreską, gdy się da zmienić je na: ......................... oraz w środku takich słów, w

których występuje ............... .
Tylko „skuwka” i „zasuwka” wyjątkowe są to słówka.
Kto kreskuje w słowach................, ten dostaje dwóje.

6. Podpisz obrazki.

........................................................................................................

........................................................................................................

7. Wpisz brakujące literki „u” lub „ó”.
W ogr dku Zosi jest kolorowo. Zakwitły ż łte t lipany i r żowe stokrotki. Kwitną
r wnież białe r że. Ż łte i niebieskie bratki pochyliły swoje gł wki. Dzieci rys ją

zwierzęta. Kasia narysowała jask łkę. Ania r dą wiewi rkę, a  Adaś rys je kr lika. Mała
wiewi rka usłyszała szelest. Postawiła krtkie uszy, a to wr belek zbierał pi rka.

8. Uzupełnij przysłowia brakującymi wyrazami
�W marcu, jak ....................
� Kwiecień plecień, bo przeplata trochę .................., trochę .....................
� Jedna ......................... wiosny nie czyni.
� Gdzie ........................... na gnieździe siedzi, tam piorun nie uderzy.
� Kiedy się ........................... zniża, deszcz się do nas zbliża.
�Suchy kwiecień, mokry maj, będzie żyto jako ..............
�W maju, jak ................



4

�Kto się w maju urodzi, dobrze mu się ..........................
� Chłodny maj – dobry ......................
�Źle się w marcu urodzić, bo trudno takiemu .............................
� Deszcz na świętego Błażeja, słaba wiosny ..............................
� Z wiosną nadzieje .....................

9. Rozwiąż zadania.
Tomek miał 18 zł. Wydał pewną kwotę pieniędzy kupując kredki i zeszyt. Otrzymał 4 zł
reszty. Ile pieniędzy wydał na zakupy?
Rozwiązanie: .................................................
Odpowiedź: .............................................................................

W pokoju Moniki stały 4 wazony. W każdym było po 6 kwiatów.
Ile kwiatów było w wazonach?
Rozwiązanie: .................................................
Odpowiedź: ............................................................................

W ogródku Moniki rosło 30 tulipanów i 40 bratków.
Ile kwiatów rosło w ogródku?
Rozwiązanie: ...............................................
Odpowiedź: ............................................................................

Klasa 2
Temat: Spotkanie z komputerem pod hasłem „Żegnaj roku szkolny – witajcie upragnione

wakacje.” Zapoznanie z komputerem oraz edytorem grafiki – rysowanie i malowanie na
ekranie.

Cel główny:
- Zdobycie umiejętności posługiwania się komputerem oraz edytorem grafiki.
- Ocena umiejętności czytania ze zrozumieniem
- Przypomnienie i utrwalenie  reguł ortograficznych –pisownia wyrazy z „ż” i „rz”.

Cele operacyjne:
- uczeń zna ważne daty i święta, które obchodzimy latem
- potrafi rozwiązywać zagadki i czytać ze zrozumieniem
- potrafi włączyć i wyłączyć komputer, uruchomić prezentację oraz rysować i malować

na ekranie
- czyta ze zrozumieniem
- zna reguły ortograficzne, dotyczące wyrazów z „ż” i „rz” oraz potrafi zastosować je w

praktyce, uzupełniając zdania.

1. Zapoznanie z edytorem grafiki.
Uczniowie uruchamiają prosty edytor grafiki, rysują linie i krzywe, wykorzystując ołówek
i gumkę, rysują proste figury geometryczne, poznają zastosowanie narzędzi do malowania
(pędzel), stosują paletę kolorów, wypełniają obszary wybranym kolorem.
2. Praca z komputerem – praktyczne zastosowanie edytora grafiki
Ćwiczenia w malowaniu i rysowaniu prostych rysunków.
3. Nauka piosenki pt „Mój komputer”
4. Praca z wybraną prezentacją – uruchomienie jej oraz wyszukanie pożądanych

wiadomości.
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5. Uzupełnianie indywidualnej karty pracy  (w grupach lub indywidualnie, w trakcie
oglądania prezentacji lub bezpośrednio po jej obejrzeniu).

Indywidualna karta pracy

1. Poszukaj wiadomości o lecie. Uzupełnij podane zdania.
Lato zaczyna się .........................................

Letnie miesiące to ....................................., ........................................, .......................................
(zapisz je słownie oraz znakami rzymskimi)

........................................... wszystkie dzieci na świecie obchodzą swoje święto.

.......................................... robimy laurki dla naszych kochanych tatusiów.

Latem żegnamy ..............................................., a witamy nasze upragnione ............................ .

2. Rozwiąż zagadki.
Słońce mocno przygrzewa,
Zboże szybko dojrzewa.
W lipach brzęk pszczół rozbrzmiewa.
W jakim miesiącu tak bywa?
......................................................
Spokojne -  jest gładkie,
Niby tafla szklana.
A w gniewie – w huczących
Kłębi się bałwanach.
.....................................................
Raz -  litera w abecadle,
Dwa – drzewa pachnące.
Całość zawsze bywa w lecie
I trwa dwa miesiące.
..................................................

3. Uzupełnij przysłowia brakującymi wyrazami.
�Słońce .............., deszczyk .............., czarownica bajki ..................
� Kto ...................... pracuje, zimą głodu nie poczuje.
� Grzmoty czerwca rozweselają rolnikom ..................
�Lipcowe upały, wrzesień .......................
� Jaki pierwszy, ......................., trzeci, taki cały sierpień leci,
� W pierwszym tygodniu sierpnia pogoda stała, będzie zima długo .......................
� Pełnia czerwcowa – burza ............................

6. Podkreśl prawidłowe odpowiedzi.
- Do owadów zaliczamy:
a) mrówki                                            b) jaskółkę                                           c) motyle
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- Motyle odżywiają się:
a) innymi zwierzętami                        b) nektarem                                         c) gąsienicami

- Motyle na głowie mają:
a) parę czułków                                  b) odwłok                                             c) odnóża

- Samica motyla składa:
a) larwy                                              b) jajka                                                c) poczwarki

- Larwa motyla nazywa się:
a) jajko                                               b) poczwarka                                       c) gąsienica

- Gąsienica motyla przekształca się:
a) w poczwarkę                                b) w dorosłego motyla                          c) w gąsienicę

- Mrówki i termity żyją:
a) pojedynczo                                   b) w koloniach                                     c) parami

- Jak nazywa się mrówka, która zdobywa pokarm i opiekuje się potomstwem?
a) królowa                                        b) robotnica                                         c) mrówka żołnierz

5. Uzupełnij wierszyk.
....iedy .....isać .....obrze .......cesz ......o .......ajecznie ......est .......dy ........iesz, że rz na .........

się zmienia i już koniec przedstawienia.
Pisz „ż” z kropką, gdy się da zmienić „ż”  na samo ....... oraz tam gdzie zmienia się na literki:

......, ......., .......

6. .Podpisz obrazki

.......................,..........................,...............................,..................................,...............................

7. W miejsce kratki wpisz właściwą literk ę.
Uczniowie   cię � ko pracowali p� ez dziesięć miesięcy. Zasłu � yli na długie wakacje.
Ka�dy z nich ma�y o ciekawych podró�ach. Józek pojedzie na g�yby do Zakopanego.
Bo�ena jest harce�em i pojedzie na obóz. Jurek nie lubi hałasu. Kocha las i zwie�ęta.
Będzie na wsi podziwiać p�yrodę. G�eś i Jola pojadą nad mo�e, a �aneta do Krakowa.
�yczymy im udanych wakacji.

8. Rozwiąż zadania.
Na podwórku jest 16 kaczek i kur o 6 więcej niż kaczek.
Ile kur jest na podwórku?
Rozwiązanie: ......................................................
Odpowiedź: .........................................................................



7

Mama kupiła  dla Zosi dres za 27zł. Kasjerce dała 50zł.
Ile reszty powinna otrzymać?
Rozwiązanie: ......................................................
Odpowiedź: ........................................................................

W kwiaciarni było 6 bukietów po 8 tulipanów w każdym.
Ile tulipanów było w tych bukietach?
Rozwiązanie: .....................................................
Odpowiedź: .........................................................................

9. Narysuj na komputerze obrazek przedstawiający letnią przygodę..

Klasa 3
Temat: Witamy Panią Jesień. Klawiatura jako narzędzie do pisania – zapoznanie z

edytorem tekstu.

Cel główny:
- Zdobycie umiejętności posługiwania się klawiaturą oraz edytorem tekstu.
- Ocena umiejętności czytania ze zrozumieniem
- Przypomnienie i utrwalenie  reguł ortograficznych –pisownia wyrazy z „h” i „ch”.

Cele operacyjne:
- uczeń zna ważne daty i święta, które obchodzimy jesienią
- potrafi rozwiązywać zagadki i czytać ze zrozumieniem
- potrafi włączyć i wyłączyć komputer, uruchomić prezentację oraz napisać na

komputerze swoją wymyśloną rymowankę
- czyta ze zrozumieniem
- zna reguły ortograficzne, dotyczące wyrazów z „h” i „ch” oraz potrafi zastosować je w

praktyce, uzupełniając zdania.

1. Zapoznanie z edytorem tekstu.
Uczniowie uruchamiają wybrany edytor tekstu. Poznają układ i przeznaczenie klawiszy na
klawiaturze – klawisze alfanumeryczne (alfabet bez polskich liter), klawisze kursorowe,
klawisze numeryczne (liczby od 0 do 100). Poznają sposoby pisania małych i wielkich
liter oraz polskich znaków. Zapoznanie się z klawiszami: Backspace, Space Bar – spacja,
Shift, Caps Lock, Enter.
2. Praca z komputerem – praktyczne zastosowanie edytora tekstu
Uczniowie wykonują ćwiczenia zmierzające do sprawnego posługiwania się klawiaturą,
przepisują krótkie teksty..
3. Nauka piosenki pt „Mój komputer”
4. Praca z wybraną prezentacją – uruchomienie jej oraz wyszukanie pożądanych

wiadomości.
5. Uzupełnianie indywidualnej karty pracy  (w grupach lub indywidualnie, w trakcie

oglądania prezentacji lub bezpośrednio po jej obejrzeniu) .
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Indywidualna karta pracy

1. Poszukaj wiadomości o jesieni. Uzupełnij podane zdania.

.................................... wszyscy wołamy: Witaj szkoło!

................................... dziewczyny wręczają chłopcom kolorowe laurki z okazji ich święta.

Do naszej pani z okazji Dnia Nauczyciela idę z kwiatkiem ........................................
1 listopada to dzień ........................................................, idziemy na groby swoich bliskich.

11 ............................ obchodzimy Święto ...........................................

...................................... to dzień, w którym wróżymy sobie z wosku.

2. Rozwiąż zagadki.
Co to za miesiąc, który niesie:
Grzyby i wrzosy liliowe w lesie,
W sadach soczyste jabłka czerwone,
A także pierwszy szkolny dzwonek?
...................................................

To miesiąc smutny taki,
Bo odleciały już ptaki.
I li ść ostatni już opadł.
Ten miesiąc zwie się ..
..................................................
W mchu miękkim w lesie stoi,
Z miejsca się nie rusza.
I przed nikim nie zdejmuje
Nigdy kapelusza.
....................................................

Zobaczysz ją w lesie lub w parku.
W jesieni cała od czerwonych korali się mieni.
....................................................

3. Uzupełnij przysłowia brakującymi wyrazami.
�Na jesieni świat się ...............
� Bartłomiej zwiastuje, jaka jesień ............................
� Im głębiej we wrześniu grzebią się robaki, tym srożej się ................. da ludziom we znaki
�Jaki pierwszy wrzesień, taka będzie ..................
� We wrześniu, gdy tłuste ptaki, mróz w ................ nie lada jaki
� Wrzesień rozpoczyna ........................
� Na świętego Andrzeja dziewkom z wróżby ............................
� Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna będzie ..................
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4. Podkreśl właściwe odpowiedzi.
- Jakie zwierzęta zaliczamy do gadów?
a) mrówki                                              b) jaszczurki                                    c) krokodyle

- Gady są zwierzętami:
a) zmienno cieplnymi                           b) stałocieplnymi

- W jaki sposób gady przychodzą na świat?
a) samica rodzi młode                           b) samica składa jaja

- Do jakiej długości dorasta i ile waży największy krokodyl nilowy?
a) 5m,  pół tony                                     b) 4m, 1t                                            c) 6m, 1t

- Ile gatunków żółwi występuje na ziemi?
a) 330                                                    b) 230                                                 c) 130

- Jak nazywamy żółwie zamieszkujące jeziora i stawy?
a) błotne                                                b) lądowe                                           c) skórzaste

- Czym pokryte są żółwie?
a) łuską                                                 b) pancerzem                                      c) skórą

- Jak nazywa się górna zaokrąglona część żółwia?
a) karapaks                                           b) plastron                                           c) chityna

- Jak nazywa się dolna płaska część żółwia?
a) plastron                                             b) karapaks                                         c) poczwarka

5. Uzupełnij wierszyk.
By w dyktandach nie mieć ............. gdzie należy napisz „ch”, więc zasady mamy ........:

1) Gdy wymienia się na „....”       2) Gdy na ............... słowa jest        3) Oraz po literce „....”
suchy – su......a                                    orze.......                                ......chudnąć

6. Podpisz obrazki.

..................................................................................................................................................

7. Wpisz brakujące literki.
alinka jest ora. Mama dała jej gorącej erbaty z cytryną. Babcia przyniosła smaczne

erbatniki. Na placu zabaw jest wesoło. elenka i Basia uśtają się na ustawce. eniek
pędzi na ulajnodze. Jaki tu ałas. Bartek i ubert poszli do sklepu z zabawkami. Bartek

kupił piękny elikopter. ubert mały samo ód i uśtawkę dla ani.
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8. Rozwiąż zadania.
Różnica dwu liczb wynosi 256. Jedna z tych liczb to 398. Oblicz drugą liczbę.
Ile jest rozwiązań tego zadania?
Rozwiązanie: ...........................................................
Odpowiedź: ..................................................................................

Suma trzech liczb wynosi 824. Suma pierwszego i drugiego składnika wynosi 627, zaś
drugiego i trzeciego 553.
Oblicz pierwszy, drugi i trzeci składnik.
Rozwiązanie: ......................................................
Odpowiedź: ........................................................................

Masa brutto towaru wynosi 596kg. Jego masa netto jest o 189kg mniejsza od masy brutto.
Ile waży opakowanie tego towaru?
Rozwiązanie: .....................................................
Odpowiedź: .....................................................................

9  Przeczytaj wiersze napisane przez twoich kolegów w slajdzie pt. „Twórczość

dziecięca”. Spróbuj ułożyć swój wierszyk lub rymowankę o jesieni.
Możesz skorzystać z podanych wyrazów.
Pani Jesień, liście, żołędzie, kasztany, grzyby, kolorowe, różnokolorowe, jarzębina, ptaki
odleciały, zapasy zimowe, jabłka.

Klasa 3
Temat: Nasza zima zła. Wykonanie kartki świątecznej oraz zapis życzeń

bożonarodzeniowych – malowanie i pisanie na ekranie.

Cel główny:
- Zdobycie umiejętności posługiwania się klawiaturą oraz edytorem tekstu i grafiki
- Ocena umiejętności czytania ze zrozumieniem
- Przypomnienie i utrwalenie  poznanych reguł ortograficznych –pisownia wyrazy z

mieszaną trudnością ortograficzną

Cele operacyjne:
- uczeń zna ważne daty i święta, które obchodzimy zimą
- potrafi rozwiązywać zagadki i czytać ze zrozumieniem
- potrafi włączyć i wyłączyć komputer, uruchomić prezentację oraz wykonać kartkę

świąteczną i napisać życzenia bożonarodzeniowe
- czyta ze zrozumieniem
- zna reguły ortograficzne oraz potrafi zastosować je w praktyce, uzupełniając zdania.

1. Przypomnienie na czym polega malowanie i pisanie na ekranie.
Uczniowie uruchamiają wybrany edytor tekstu. Przypominają sobie układ i przeznaczenie
klawiszy na klawiaturze – klawisze alfanumeryczne (alfabet bez polskich liter), klawisze
kursorowe, klawisze numeryczne (liczby od 0 do 100). Przypomnienie w jaki sposób
piszemy małe i wielkie litery oraz polskie znaki. Klawisze: Backspace, Space Bar –
spacja, Shift, Caps Lock, Enter.
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2. Praca z komputerem – praktyczne zastosowanie edytora tekstu i grafiki.
Uczniowie wykonują ćwiczenia zmierzające do sprawnego posługiwania się klawiaturą,
przepisują swoje ułożone życzenia bożonarodzeniowe oraz malują różne elementy
świąteczne, które ozdobią kartkę świąteczną.. 
3. Nauka piosenki pt „Mój komputer”
4. Praca z wybraną prezentacją – uruchomienie jej oraz wyszukanie pożądanych

wiadomości.
5. Uzupełnianie indywidualnej karty pracy  (w grupach lub indywidualnie, w trakcie

oglądania prezentacji lub bezpośrednio po jej obejrzeniu) .

Indywidualna karta pracy

1. Poszukaj wiadomości o zimie. Uzupełnij podane zdania.
Zima zaczyna się ..................................

Zimowe miesiące to ............................, ..................................... , ................................ .

4 grudnia obchodzimy ...................................... . W tym dniu świętują wszyscy górnicy.

.................................... przychodzi do św. ............................. i obdarowuje nas paczkami.

.................................. jesteśmy razem z całą rodziną, przeżywając najpiękniejsze chwile świąt

................................................................. .

Ostatni dzień w roku to ............................... . Żegnamy ......................., a witamy ................... .

........... stycznia i .......... stycznia swoje wielkie święto obchodzą nasi kochani ....................... .

2. Rozwiąż zagadki.
Choinkę przynoszę,
Więc lubią mnie ludzie.
Na wigilię proszę,
Nazywam się ...
....................................

Igiełka przy igiełce, więcej ich niż u jeża.
Cały rok w zielonej sukience,
Nawet zimą pachnąca i świeża.
....................................

Był na owcy, na baranie.
Nadal jest kudłaty cały,
Chociaż zmienił się w ubranie.
Jest na mrozy doskonały.
....................................
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Koń, lejce, bat, lecz wóz nie jest wozem.
Zawsze za pan brat
Ze śniegiem i mrozem.
...................................

3. Uzupełnij przysłowia brakuj ącymi wyrazami
�Gdy nie wymrozi ............., sierpień zbierać co nie ma.
� Gdy woda zimą huczy, to na ............... mróz dokuczy.
�Idzie ..........., a tu butów nie .............
� Im więcej zimą wody, tym więcej wiosną ...................
� Pierwszy śnieżek w błoto pada, słabą zimę ...............................
�Późna zima długo .......................
� Jeśli w grudniu często dmucha, to w marcu i kwietniu ......................
� Jak styczeń rozchlapany, to lipiec zapłakany.
�Gdy w styczniu deszcz .............., złe robi nadzieje.
� Idzie ................, obuj buty.
� Dzień ............................pokaże czas lipcowy.
� Święta .............................. po wodzie, Boże .................................... po ......................
� Gdy Nowy .................. w progi, to stary w ......................
� Gdy w ........................ Rok skwar i upał, baran wilka będzie .........................
� Rok ..................... pogodny, zbiór będzie dorodny.
� Na święty .......................... mroźno, zapowiedź na zimę ..............................

4. Podkreśl prawidłowe odpowiedzi.
- Jakimi zwierzętami są ssaki?
a) kręgowcami                                       b) strunowcami                        c) mięczakami

- Ssaki to zwierzęta:
a) zmienno cieplne                                 b) stałocieplne

- Do ssaków zaliczamy:
a) torbacze                                              b) krokodyle                            c) stekowce

- Dziobak jest:
a) ssakiem                                               b) owadem                               c) stekowcem

- Kangur jest:
a) gadem                                                 b) ssakiem                                c) torbaczem

- Jakie zwierzęta zaliczamy do łożyskowców?
a) jaszczurka                                           b) królik                                   c) żółw            d) koty

- Zwierzęta drapieżne:
a) odżywiają się roślinami                      b) odżywiają się innymi zwierzętami

- Zwierzęta drapieżne, które odżywiają się padliną to:
a) lew                                                      b) hiena                                    c) nosorożec

- Zwierzęta roślinożerne:
a) odżywiają się innymi zwierzętami        b) odżywiają się roślinami
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- Do zwierząt roślinożernych zaliczamy:
a) sarnę                                                      b) tygrysa                                     c) królika

5. W miejsce kratki wpisz właściwą literk ę.
�łopcy z klasy t�eciej l�bią rozmawiać o zwie�ęta�. J�rek p�yni�sł do szkoły kolorowy
album z egzotycznymi zwie�ętami z �fryki. Tak interesująco opowiadał o nich na koryta�u,
�e nie usłyszeli dzwonka na lekcję. Tomek często do klasy p�ynosi zdjęcia swojego je�a.
Znalazł go pod k�akiem. And�ej chwali się swoim ż�łwiem. W lecie �ółw p�ebywa w
ogr�dku. Olek opowiada kolegom o swoich p�szystych, biel�tkich kr�likach. �enio tylko
p�ysłuchuje się. Ciągle ma�y o �omiku.

6. Oblicz.
 9 + 8 =
18 + 9 =
27 + 24 =
37 + 16 =
20 + 80 =
45 + 43 =
64 + 36 =

59 + 18 =
49 + 33 =
76 + 17 =
19 – 8  =
 25 – 7  =
 57 – 23  =
 54 – 17  =

100 – 70  =
 89 – 45  =
100 – 64  =
 75 – 28  =
 84 – 44  =
 87 – 19  =

3 X 9 =
4 X 5 =
6 X 3 =

7 X 4 =
8 X 5 =
6 X 7 =

7 X 8 =

6 X 9 =
8 X 8 =
9 X 7 =
56 : 7 =

81 : 9 =
16 : 4 =
25 : 5 =
32 : 8 =

50 : 10 =
72 : 9 =
  9 : 3 =
27 : 9 =

Włączanie edukacji informatycznej w nauczaniu początkowym jest naturalne i zgodne
z rozwojem oraz zainteresowaniami współczesnego dziecka.

Umiejętności i sprawności rozwijane poprzez pracę z komputerem to:
- sprawność manualna
- koncentracja uwagi
- koordynacja wzrokowo – ruchowo - słuchowa
- umiejętność logicznego myślenia
- podejmowanie decyzji i wyborów
- kształtowanie prawidłowych postaw
- twórczego rozwiązywania problemów
- planowania działań
- korzystania z różnych źródeł informacji
- ocena własnej pracy
- sukcesy na miarę możliwości dzieci
- nauka odbywa się w sposób bezstresowy i przyjemny.
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Szkoły” 6/2002
- K. Kozioł: „Komputer w kształceniu zintegrowanym”, w: „Życie Szkoły”, 11/2002
- R. W. Kluszczyński: „Społeczeństwo informacyjne”, Cyberkultura. Sztuka
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