
Rozkład materiału
Nauczyciel: Jończyk Jan
Przedmiot: Informatyka
Klasy i zespoły: 6 A inf. gr. I, 6 A inf. gr. II
Podstawy programowe:

informatyka - klasy 4-6, II etap edukacyjny, rok szkolny, od którego obowiązuje: 2017 / 2018, oficjalna●

Podręczniki: brak

Program nauczania: brak

Uwagi do programu nauczania: brak

Plan tematów lekcji
Poziom/klasa 4

Brak tematów.

Poziom/klasa 5

Brak tematów.

Poziom/klasa 6

Nr Temat
1 Lekcja organizacyjna
2 Poznajemy pracownię komputerową. Omówienie regulaminu i zasad bezpieczeństwa w

pracowni.
3 Pierwsze koty za płoty. Wprowadzenie do programu Scratch
4 Scratch - projektujemy swoją grę
5 Scratch - projektujemy swoją grę cz.2
6 Patyczaki w ruchu. Tworzenie prostych animacji cz.1
7 Patyczaki w ruchu. Tworzenie prostych animacji cz.2
8 Piszemy scenariusz - praca w edytorze tekstu
9 Patyczaki w ruchu cz.3 .Animacje od kuchni. Tworzenie własnych postaci

10 Podróż z przeszkodami. Praca nad projektem
11 Podróż z przeszkodami. Praca nad projektem
12 Piszemy scenariusz - praca w edytorze tekstu cz.2
13 Uczymy się logicznego myślenia poprzez zabawę
14 Ćwiczenie w edytorze tekstu. List do przyjaciela.
15 Kartka w kratkę. Wprowadzenie do programu MS Excel
16 Budżet kieszonkowy. Proste obliczenia w programie MS Excel



17 Porządki w komórce. O formatowaniu i sortowaniu danych
18 Budżet kieszonkowy. Proste obliczenia w programie MS Excel
19 Porządki w komórce. O formatowaniu i sortowaniu danych.
20 Poznajemy różne formaty liczb oraz podstawowe skróty w MS Excel
21 Demokratyczne wybory. O tworzeniu wykresów
22 MS Word - formatowanie komórek, lista punktowa
23 MS Word - wstęp do korespondencji seryjnej
24 Tworzenie tabeli arkusza kalulacyjnego w edytorze tekstu
25 Liczymy średnią, poznajemy podstawowe formuły logiczne w MS Excel
26 Wprowadzenie do programu PowerPoint
27 Przejścia i animacje w programie PowerPoint
28 Dźwięk i wideo w prezentacji PowerPoint
29 MS PowerPoint - tworzymy i formatujemy album fotograficzny cz.1
30 MS PowerPoint - tworzymy i formatujemy album fotograficzny cz.2
31 MS PowerPoint tworzenie grafik SmartArt
32 Ćwiczenia utrwalające i sprawdzające z programu Power Point.Tworzymy własną prezentacje

na temat: Kim chciałbym zostać w przyszłości?
33 Ćwiczenia sprawdzające z Programu Microsoft Word.
34 Czym jest cyfrowy ślad? - bezpieczenstwo w sieci
35 Czym jest cyfrowy ślad? - bezpieczeństwo w sieci cz.2
36 Profil na portalu społecznościowym
37 Kończymy prezentację na temat "Kim chciałbym zostać w przyszłości?" z użyciem szablonów i

przejść w slajdach.
38 Malowanie na warstwach.Poznajemy program GIMP.
39 Tort ma warstwy i cebula ma warstwy.O tworzeniu grafik z wykorzystaniem warstw.
40 Tworzymy animację w programie Animator Pivot.
41 Zdjęć cięcie-gięcie.Elementy retuszu i fotomontażu zdjęć.
42 Zdjęć cięcie-gięcie. Elementy retuszu i fotomontażu zdjęć cz.2
43 Czar szkolnych lat. Praca nad projektem.
44 Czar szkolnych lat. Praca nad projektem cz.2
45 Czar szkolnych lat. Praca nad projektem cz.3
46 Z kotem za pan brat.Programujemy w Scratchu.
47 Pierwsze koty za płoty. Wprowadzenie do programu Scratch.
48 Pierwsze koty za płoty. Wprowadzenie do programu Scratch cz.2
49 Małpie figle. Uczymy duszka łapać banany.
50 Małpie figle. Uczymy duszka łapać banany cz.2
51 W poszukiwaniu skarbu. Jak przejść przez labirynt?
52 W poszukiwaniu skarbu. Jak przejść przez labirynt cz.2 ?
53 Z pędzlem i farbami. O rysowaniu w programie Scratch.
54 Z pędzlem i farbami. O rysowaniu w programie Scratch cz.2
55 Do biegu, gotowi, start! Komunikaty w programie Scratch.
56 Do biegu, gotowi, start! Komunikaty w programie Scratch cz.2
57 Bieganie po ekranie. Poznajemy program Pivot Animator
58 Patyczaki w ruchu. Tworzenie prostych animacji.



59 Patyczaki w ruchu. Tworzenie prostych animacji cz.2
60 Animacje od kuchni. Tworzenie własnych postaci.
61 Animacje od kuchni. Tworzenie własnych postaci cz.2
62 Podróż z przeszkodami.Praca nad projektem.
63 Podróż z przeszkodami.Praca nad projektem cz.2
64 Żółw w języku Logo.Programujemy w Logomocji.
65 Żółw w języku Logo.Programujemy w Logomocji cz.2.
66 Łamanie szyfrów gry logiczne cz. 1
67 Łamanie szyfrów gry logiczne cz. 2

Poziom/klasa 7

Brak tematów.

Poziom/klasa 8

Brak tematów.


