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Poradnik metodyczny. Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI
Rozkład materiału – klasa VI
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 trzeci rok nauczania (np. do klasy VI), w którym zajęcia komputerowe można zrealizować w wymiarze 31 godzin.
Klasa VI (31 godz.)
Realizujemy tematy 19. i 20. z rozdziału V, tematy 21. i 22. z rozdziału VI, tematy 23. i 24. z rozdziału VII oraz temat 26. z rozdziału VIII.
Animacje komputerowe i programowanie (12 godz.)
Budujemy scenę w programie Baltie (temat 19.)					1 godz.
Czarujemy z Baltiem (temat 19.)							1 godz.
	Programujemy z Baltiem (temat 19.)						1 godz.
	Wielokrotne powtarzanie tych samych czynności (temat 19.)			1 godz.
	Tworzymy programy w środowisku Baltie – zadania (temat 19.)			1 godz.
	Właściwości Baltiego i proste animacje (temat 20.)					1 godz.
	Zmieniamy pozycję Baltiego (temat 20.)						1 godz.
Tworzymy złożone animacje (temat 20.)						1 godz.
Ustalamy kolejność odtwarzania animacji (temat 20.)				1 godz.
Sztuczki w programie Baltie (temat 20.)						1 godz.
	Programujemy w środowisku Baltie – zadania (temat 20.)				1 godz.
	Sprawdzian										1 godz.
Obliczenia komputerowe (7 godz.)
Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym (temat 21.)					1 godz.
	Stosowanie kopiowania formuł  arkuszu kalkulacyjnym (temat 21.)			1 godz.
	Sztuczki w arkuszu kalkulacyjnym (temat 21.)					1 godz.
	Tworzymy wykres kolumnowy i kołowy (temat 22.)					1 godz.
	Modyfikujemy tabelę i wykres arkusza kalkulacyjnego (temat 22.)			1 godz.
	Wykonujemy obliczenia i tworzymy wykresy – zadania (temat 22.)			1 godz.
	Sprawdzian										1 godz.
Prezentacje komputerowe (7 godz.)
Tworzymy prezentację multimedialną (temat 23.)					1 godz.
	Modyfikujemy prezentację multimedialną (temat 23.)				1 godz.
	Prezentacje multimedialne – zadania (temat 23.)					1 godz.
	Dodajemy do slajdów animacje (temat 24.)						1 godz.
	Dodajemy przejścia slajdów i uruchamiamy prezentację jako pokaz (temat 24.)	1 godz.
	Sztuczki usprawniające tworzenie prezentacji multimedialnej (temat 24.)		1 godz.
	Sprawdzian										1 godz.
Projekty grupowe (5 godz.)
Prezentacja wybranych wierszy i baśni (temat 26.)					1 godz.
	Prezentacja multimedialna – „Krajobrazy Polski” (temat 26.)				1 godz.
	Prezentacja multimedialna – „Starożytny Egipt” (temat 26.)				1 godz.
	Prezentacja multimedialna – „Moja klasa” (temat 26.)				1 godz.
Dodatkowe zadania projektowe (temat 26.)						1 godz.

