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Rozkład materiału – klasa IV
Rozkład materiału do realizacji zajęć komputerowych 
w szkole podstawowej
opracowany na podstawie podręcznika
Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI, MIGRA 2012
Autor: Grażyna Koba
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, dokonano przydziału godzin na poszczególne zajęcia edukacyjne. W drugim etapie edukacyjnym, w trzyletnim okresie nauczania, zajęcia komputerowe należy realizować w wymiarze co najmniej 95 godzin.
Proponuję rozkład materiału na pierwszy rok nauczania (np. do klasy IV), w którym zajęcia komputerowe można zrealizować w wymiarze 32 godzin.
Klasa IV (32 godz.)
Realizujemy tematy od 1. do 4. z rozdziału I, tematy od 5. do 7. z rozdziału II, tematy 11. i 12. z rozdziału III oraz tematy 15. i 16. z rozdziału IV.
Komputery i programy (10 godz.)
Zastosowania komputerów (temat 1.) 						1 godz. 
Uruchamiamy programy (temat 2.) 							1 godz.
Korzystamy z programu Paint (temat 2.)						1 godz.
	Komputer pomaga w pracy i nauce (temat 1.)					1 godz.
	Komputer źródłem informacji i rozrywki (temat 1.)					1 godz.
	Korzystamy z programu WordPad (temat 3.)					1 godz.
Pracujemy z dwoma uruchomionymi programami (temat 3.)				1 godz.
Elementy komputera (temat 4.)							1 godz.
Działanie komputera i sieci komputerowej (temat 4.)					1 godz.
	Sprawdzian										1 godz.
Praca z dokumentem komputerowym – część 1. (10 godz.)
Tworzymy i zapisujemy rysunek w pliku (temat 5.)					1 godz.
	Korzystamy narzędzi do malowania i Pomocy do programu (temat 5.)		1 godz.
	Przeglądamy strukturę folderów i tworzymy foldery (temat 6.)			1 godz.
	Korzystamy z narzędzia Tekst, otwieramy i zapisujemy pliki (temat 6.)		1 godz.
	Zapisujemy zmiany w pliku pod tą samą lub inną nazwą (temat 6.)			1 godz.
Zaznaczamy fragment rysunku i przenosimy go w inne miejsce (temat 7.)		1 godz.
Wycinamy, kopiujemy i wklejamy fragment rysunku (temat 7.)			1 godz.
Korzystamy z narzędzi Linia i Ołówek oraz z kolorów (temat 7.) 			1 godz.
Sztuczki ułatwiające komputerowe rysowanie (temat 7.)				1 godz.
Sprawdzian										1 godz.

Teksty komputerowe – część 1. (7 godz.)
Piszemy tekst w edytorze tekstu i zapisujemy go w pliku (temat 11.)			1 godz.
Wyrównujemy akapity i zmieniamy parametry czcionki (temat 11.)			1 godz.
Praca nad tekstem – zadania (temat 11.)						1 godz.
Wycinamy, kopiujemy i wklejamy fragment tekstu (temat 12.)			1 godz.
Zasady poprawnego pisania w edytorze tekstu (temat 12.)				1 godz.
Sztuczki w edytorze tekstu (temat 12.)						1 godz.
	Sprawdzian										1 godz.
Internet (5 godz.)
Wyszukujemy informacje w Internecie (temat 15.)					1 godz.
	Sztuczki ułatwiające szukanie informacji w Internecie (temat 15.)			1 godz.
	Piszemy, wysyłamy i odbieramy listy elektroniczne (temat 16.)			1 godz.
	Metody ułatwiające korzystanie z poczty elektronicznej (temat 16.)			1 godz.
	Sprawdzian										1 godz.

