
Scenariusz zajęć komputerowych w klasie trzeciej 

Temat: Wykonujemy obrazkową mapę pogody w programie PowerPoint. 

 

Zakres tematyki:  

Obsługa komputera i jego oprogramowania. Program Power Point. 

Cel główny:  

Tworzenie pokazu multimedialnego Mapa pogody. 

Zadania:  

 poznanie symboli stosowanych do opisywania przyrody; 

 kształcenie umiejętności przygotowania krótkiej prezentacji w programie Power Point; 

 kształcenie umiejętności umieszczania na slajdzie elementów graficznych                             

i tekstowych z wykorzystaniem poleceń: kopiuj, wklej; 

 kształcenie umiejętności usuwania ze slajdu niepotrzebnych elementów graficznych                             

i tekstowych; 

 poznanie sposobu wstawiania do prezentacji nowego slajdu; 

 kształcenie umiejętności wstawiania do slajdu obrazu JPEG; 

 doskonalenie umiejętności zapisywania wykonanej prezentacji w swoim folderze. 

 

Oczekiwane efekty dydaktyczno – wychowawcze: 

Uczeń: 

 wie, jak wyglądają symbole stosowane do opisywania pogody; 

 z pomocą nauczyciela umie przygotować krótką prezentację w programie Power-

Point; 

 potrafi umieścić na slajdzie elementy graficzne i tekstowe z wykorzystaniem poleceń: 

Kopiuj, Wklej; 

 umie usunąć ze slajdu niepotrzebne elementy graficzne i tekstowe, zna sposób 

wstawiania do prezentacji nowego slajdu; 

 potrafi wstawić do slajdu obraz JPEG; 

 zapisuje wykonaną prezentację w swoim folderze. 

Metody: 

pokaz, 

praca przy komputerze. 

 

Środki dydaktyczne:  

tablica interaktywna, 

komputery, 

płyta cd elementarz małego informatyka- zajęcia 21. 

 



Przebieg zajęć: 

1. Omówienie przez uczniów zjawisk pogodowych przedstawionych na zdjęciach. 

. 

  

 

 

 

 

 

2. Dopasowanie symboli ilustrujących pogodę do zjawisk pogodowych przedstawionych 

na zdjęciach.  

   

 
 

3. Przygotowanie przez uczniów prezentacji w programie Power Point według wskazówek 

podanych przez nauczyciela. 

4. Zapisanie karty pracy z zajęć 21/ ćw. 2 na swoim folderze pod nazwą Mapa pogody.  

5. Umieszczenie symboli pogody i temperatury na mapie z wykorzystaniem poleceń 

Zaznacz, Kopiuj, Wklej. Używanie kombinacji klawiszy: Ctrl + C i Ctrl + V. 

6. Umieszczanie symboli w wybranym miejscu na mapie Polski metodą złap, przesuń i 

upuść za pomocą myszy.   

7. Umieszczenie wybranego oznaczenia temperatury na mapie pogody.   

8. Wstawianie kolejnych slajdów w prezentacji Power Point. 

9. Wykonanie w prezentacji przejść slajdów i animacji. 

10. Zapisanie wykonanej prezentacji w swoim folderze pod nazwą Mapa Pogody.  

Podsumowanie zajęć: 

11. Prezentacja Mapy pogody przez uczniów.  
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