
Jak mądrze korzystad z technologii ?                     poniedziałek                    

 

1. Posłuchajcie  i rozwiążcie zagadki 
 
Włącz go, a wnet ci pokaże 
Bajki, filmy, mnóstwo zdarzeo. 
Taka jego jest robota –  
Bawid  cię… gdy masz pilota 
 
Dziś powszechnie urządzenia,  
Kiedyś nie do pomyślenia  
żeby ludzie z wielkiej dali 
 przez coś z sobą rozmawiali.   
 
Gra piosenki, czasem gada 
czasem  bajki opowiada  
możesz słuchad, gdy ma rację 
lub po prostu zmienid stację 
 
Gdy to co masz w komputerze 
Chcesz zobaczyd na papierze 
Ona chętnie ci pomoże  
Czarno – biało lub w kolorze 
 
Papierowa, pełna wieści, 
Których setki w sobie mieści. 
Ma też wersję w Internecie  
O czym mowa? O …… 
 
 
Udało wam się odpowiedzied na wszystkie zagadki? Brawo!!! 
 
W tym tygodniu będziemy mówid o multimediach. A wiecie co to takiego?  
 
Multimedia służą do przekazywania informacji za pomocą tekstu, dźwięku, 
obrazów, filmu. 
 
Połącz obrazek z napisem  
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Komputer stacjonarny  
 
 
 

 
 
Komputer stacjonarny składa się z:         monitora,  stacji dysków,  myszki, 
klawiatury.  
Wskaż na obrazku te elementy. 
 
 
 
Laptop  
 

 
 



Mój kolega komputer  - Stanisław Karaszkiewicz 
 
Mam komputer supernowy 
Z monitorem kolorowym, 
Klawiaturą, stacją dysków  
I malutką zwinną myszką! 
Mój komputer, mój komputer, 
On jest super, super, super! 
On najlepszym jest kolegą 
Nie potrzeba mi innego! 
Och! Ach! Och! Ach! 
To najlepszy kumpel w grach! 
 
Nagle! –rety! Co się dzieje?  
W komputerze coś szaleje, 
Wirus groźny niesłychanie 
Pożarł program, połknął pamięd! 
Wirus popsuł mi komputer, 
Już komputer nie jest super! 
Ale za to mam dobrego, 
Mam kolegę prawdziwego! 
Och! Ach! Och! Ach! 
To najlepszy kumpel w grach!  
 
(źródło: „Książka Nauczyciela” „Dzieciaki w akcji”  
 
Powiedzcie: „Czy komputer może nam zastąpid prawdziwego kolegę? 
Dlaczego?  
 
Ja myślę, że prawdziwego przyjaciela nie może zastąpid nam ani komputer, ani 
telewizor, ani telefon komórkowy.  Przyjaciel jest kimś wyjątkowym i 
niepowtarzalnym.  
 
Wykonaj teraz dwiczenie 1 ze str. 3 podręcznik „Dzieciaki w akcji” cz. 4  
 
 
2. Obejrzyj film i spróbuj według instrukcji narysowad komputer.  
 
„Jak narysowad komputer/ kolorowanie dla dzieci 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KC8tDgmrJyM 

https://www.youtube.com/watch?v=KC8tDgmrJyM

