Programowanie klasa II-III, Informatyka – klasy V- VIII.
Dzień dobry.
Kontynuujemy pracę zdalną z Informatyką. Polega ona na pobraniu pliku z

menu Dla ucznia

w zakładce Do pobrania lub newsie w linku z nazwiskiem nauczyciela, LEKCJI ONLINE z
proponowanymi zadaniami i materiałami, z którymi uczniowie po pobraniu i zapisaniu (można też
wydrukować) powinni samodzielnie pracować w domu, mogą też kontaktować się z
nauczycielem.

Klasy II i III nie wysyłają żadnych prac tylko ćwiczą kodowanie.
Klasy V, VI, VII, VIII - proszę wykonać zadania i nie wysyłać na podany e-mail.
Efekty Waszej pracy zostaną ocenione w szkole. Projekty i zadania należy wykonać na
podstawie wiadomości z podręcznika oraz przykładów zamieszczonych na platformach
internetowych.
Jeśli chcesz wysyłać E-MAILA z pytaniem podajesz też TEMAT e-maila (Szkołę, Przedmiot,
Imię i Nazwisko ucznia, klasa, nr w dzienniku, Tytuł zadania, nr i datę zadania).
Adres e-mail: pjz1.sp@gmail.com
Jestem do Waszej dyspozycji, odpowiadam na pytania, mogę pomagać w zrozumieniu
poleceń, w rozwiązywaniu zadań zawsze w czasie zgodnym z planem lekcji ale również w
godzinach poza lekcyjnych. Kontakt przez e-maila pjz1.sp@gmail.com, Messengera, Skype,
Webex.

Klasa

Materiały (są zamieszczane na stronie lub wysyłane e-mailem)
Uwaga:

logowania na platformę
scratch.mit.edu lub code.org, sgpsys.com (Baltie)– można kodować bez
logowania jeśli ktoś zapomniał hasła lub należy założyć nowe konto.
Programowanie na platformach jest darmowe. Można też programować na
zainstalowanym programie Scratch 2.0 z poziomu własnego komputera.

II - III

w

przypadku

braku

konta

do

„Ciekawe gry dydaktyczne w programie Scratch”. Praca nad projektami
w programie Scratch. Korzystamy z platformy online http://scratch.mit.edu.
Ćwiczenia obowiązkowe na platformie - http://scratch.mit.edu oraz
https://code.org/ – Kurs 4.
29 V – T: Poznajemy tajniki kodowania na https://code.org/ (kl.III) – Kurs 4
29 V – T: Poznajemy tajniki kodowania na https://code.org/ (kl.II-III) – Kurs 4
5 VI – Temat: Kodujemy na https://code.org/ (kl.III)
5 VI – Temat: Kodujemy na https://code.org/ (kl.II-III)

Klasy II i III nie wysyłają żadnych prac tylko ćwiczą kodowanie.
Jeśli uczniowie chcą wysłać swoje prace, mogą to zrobić na e-maila. Patrz
instrukcja powyżej!

V

29 V – Temat: Projektowanie prezentacji multimedialnej- opracowanie i
realizacja projektu „Najpiękniejsze miejsca w Polsce”. (podręcznik str. 136140).
5 VI – Temat: Animowanie obiektów w prezentacji, ścieżki ruchu, dźwięk –
realizacja projektu „Najpiękniejsze miejsca w Polsce”. (podręcznik str. 141150).

Instrukcje do w/w tematów:
Drodzy uczniowie!
Projektujemy prezentację nt „Najpiękniejsze miejsca w Polsce” wg instrukcji
z podręcznika(str. 136-150). Pozyskujemy, gromadzimy informacje z różnych
stron internetowych wyszukanych za pomocą Google. Na początku prezentacji
wpisujemy teksty, wstawiamy pobrane zdjęcia. Możemy podpisywać,
formatować fotografie, dopisywać komentarze, animować obiekty i dodać
przejścia slajdów, wstawić gotowe krótkie filmiki, podkład muzyczny,
wstawiać hiperłącze oraz nie zapomnijmy o zapisaniu na dysku twardym
komputera.
Efekty Waszej pracy zostaną ocenione po powrocie do szkoły, kiedy
wydrukujemy Wasze prace i zrobimy ich wystawę.
Proszę wykonać zadania do 7 czerwca i nie wysyłać plików.
Jestem do Waszej dyspozycji, odpowiadam na pytania, zawsze w czasie
zgodnym z planem lekcji ale również w godzinach poza lekcyjnych.

Nie czekajcie. Zacznijcie pracować. Dobrych efektów.
Powodzenia. Piotr Ziemba
VI

29 V – Temat: Projektowanie, budowanie krzyżówki w edytorze tekstu- na
potrzeby projektu grupowego „7 cudów świata natury”. (podręcznik str. 137141)
5 VI – Temat: Realizacja projektu „Cuda natury” w programie Word lub
Writer. (podręcznik str. 137- 141)

Instrukcje do w/w tematów:
Drodzy uczniowie!
Zaczynamy grupowo projektować na temat „Cuda natury” wg instrukcji z
podręcznika(str. 137-141). Podzielcie się na grupy dwu-, trzyosobowe. W
dowolnym edytorze tekstu przygotujcie dokument prezentujący co najmniej
jeden z wybranych cudów świata natury. Pozyskujemy, gromadzimy
informacje za pomocą wyszukiwarki internetowej. Na początku wpisujemy
teksty, wstawiamy pobrane zdjęcia. Możemy podpisywać, formatować
fotografie, dopisywać komentarze, wstawiać hiperłącze. Budujemy projekt w
oparciu o ćwiczenia: 4.11/str. 137-138, 4.12/str.139, 4.13/str. 139-141.
Efekty Waszej pracy zostaną ocenione po powrocie do szkoły, kiedy
wydrukujemy Wasze prace i zrobimy ich wystawę.
Proszę wykonać zadania do 7 czerwca i nie wysyłać plików. Nie odsyłamy

żadnych plików, traktujemy lekcje ćwiczeniowo.
Jestem do Waszej dyspozycji, odpowiadam na pytania, zawsze w czasie
zgodnym z planem lekcji ale również w godzinach poza lekcyjnych.
Zacznijcie pracować.
Życzę sukcesów. Piotr Ziemba

VII

29 V – Temat: Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i
sieciami. Budowa i funkcje sieci komputerowej. (podręcznik str. 149-153).
5 VI – Temat: Korzystamy z urządzeń do tworzenia elektronicznych
tekstów, obrazów, dźwięków, filmów i animacji. (podręcznik str. 153-156).

Instrukcje do w/w tematów:
29 V – Temat: Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i
sieciami. Budowa i funkcje sieci komputerowej. (podręcznik str. 149-153).
Drodzy uczniowie!
Przeczytajcie wiadomości z podręcznika str. 149-153
Zadanie : Napisz w zeszycie wyczerpującą notatkę.
Co należy wziąć pod uwagę i umieścić w notatce:
1. Definicję i rodzaje sieci.
2. Sposoby łączenia komputerów w sieć (topologia)
3. Protokół TCP/IP
4. Podział sieci ze względu na zasięg i zarządzanie zasobami.

5 VI – Temat: Korzystamy z urządzeń do tworzenia elektronicznych
tekstów, obrazów, dźwięków, filmów i animacji. (podręcznik str. 153-156).
Drodzy uczniowie!
Przeczytajcie wiadomości z podręcznika str. 153-156
Zadanie : Napisz w zeszycie notatkę.
Co należy wziąć pod uwagę i umieścić w notatce:
1. Wymienić i opisać urządzenia do tworzenia elektronicznych tekstów
(komputera, tabletu, smartfona, skanera płaskiego, skanera ręcznego
C-Pen)
2. Wymienić i opisać urządzenia do tworzenia elektronicznych obrazów,
dźwięków, filmów i animacji (aparaty, kamery, iPody, odtwarzacze
MP3 i MP4, keyboardy, syntezatory, dyktafony, telefony komórkowe)
Efekty Waszej pracy zostaną sprawdzone po powrocie do szkoły. Proszę
wykonać zadania do 7 czerwca i nie wysyłać plików.
Jestem do Waszej dyspozycji, odpowiadam na pytania, zawsze w czasie
zgodnym z planem lekcji ale również w godzinach poza lekcyjnych.
Zacznijcie pracować.
Życzę sukcesów. Piotr Ziemba

VIII

29 V – Temat: Posługiwanie się urządzeniami cyfrowymi. Współczesne
zastosowania informatyki. (podręcznik str. 128-132).
5 VI – Temat: Przestrzeganie prawa. Ochrona własności intelektualnej –
współtworzenie dokumentu w chmurze. (podręcznik str. 132-135).

Instrukcje do w/w tematów:
29 V – Temat: Posługiwanie się urządzeniami cyfrowymi. Współczesne
zastosowania informatyki. (podręcznik str. 128-132).
Drodzy uczniowie!
Przeczytajcie wiadomości z podręcznika str. 128-132
Zadanie : Napisz w zeszycie wyczerpującą notatkę.
Co należy wziąć pod uwagę i umieścić w notatce:
1. Wymienić urządzenia do tworzenia elektronicznych projektów
szkolnych, tworzenia elektronicznych obrazów dźwięków, filmów i
animacji (komputer, tablet, smartfon, skaner płaski, skaner ręczny CPen, aparat, kamera, iPod, odtwarzacze MP3 i MP4, keyboard,
syntezator, dyktafon, telefon komórkowy, projektor)
2. Wykonaj ćwiczenie 19.3 ze strony 129. W grupach dwuosobowych
przygotujcie prezentację w dowolnym programie z informacjami i
zdjęciami prezentującymi 3 wybrane zawody, w których niezbędne są
umiejętności informatyczne.
5 VI – Temat: Przestrzeganie prawa. Ochrona własności intelektualnej –
współtworzenie dokumentu w chmurze. (podręcznik str. 132-135).
Drodzy uczniowie!
Przeczytajcie wiadomości z podręcznika str. 132-135
Zadanie : Napiszcie w zeszycie notatkę.
Co należy wziąć pod uwagę i umieścić w notatce:
1. Proszę narysować diagram ze strony 133 i zapamiętać co stanowi
własność intelektualną. Korzystając z informacji w sieci, wyjaśnij
znaczenie niezrozumiałych pojęć.
Następnie na podstawie zdobytej wiedzy oraz informacji wyszukanych w
Internecie przygotujcie w chmurze, w grupach dwuosobowych, schemat w
dokumencie Google – na podstawie instrukcji ćwiczenia 20.2. Str. 133.
Efekty Waszej pracy zostaną sprawdzone po powrocie do szkoły. Proszę
wykonać zadania do 7 czerwca i nie wysyłać plików.
Jestem do Waszej dyspozycji, odpowiadam na pytania, zawsze w czasie
zgodnym z planem lekcji ale również w godzinach poza lekcyjnych.
Zacznijcie pracować.
Życzę sukcesów. Piotr Ziemba

Technika– klasy V, VI.
Drodzy Uczniowie.
Kontynuujemy lekcje zdalne z Techniką. Polega ona na pobraniu pliku z menu Dla ucznia w
zakładce Do pobrania lub newsie w linku z nazwiskiem nauczyciela, LEKCJI ONLINE z
proponowanymi zadaniami i materiałami.
Proszę wykonać zadania i nie odsysłać na podany e-mail (klasy V, VI). Efekty Waszej pracy
zostaną ocenione. Projekty należy wykonać na podstawie wiadomości z podręcznika oraz
załączników zapisanych niżej przez nauczyciela.
Jeśli chcesz wysyłać E-MAILA z pytaniem podajesz też TEMAT e-maila (Szkołę, Przedmiot,
Imię i Nazwisko ucznia, klasa, nr w dzienniku, Tytuł zadania, nr i datę zadania).
Adres e-mail na, który wysyłamy: pjz1.sp@gmail.com
Jestem do Waszej dyspozycji, odpowiadam na pytania, mogę pomagać w zrozumieniu
poleceń, w rozwiązywaniu zadań zawsze w czasie zgodnym z planem lekcji ale również w
godzinach poza lekcyjnych. Kontakt przez e-maila pjz1.sp@gmail.com, Messengera, Skype

Klasa

V

Materiały
26 V – Temat: Sprawdź, co jesz.
2 VI – Temat: Jak przygotować zdrowy posiłek?

Instrukcje do w/w tematów:
26 V – Temat: Sprawdź, co jesz.
1. Przeczytaj materiał z podręcznika str. 68 - 70. i zapoznaj się z
wiadomościami na stronie internetowej
https://epodreczniki.pl/a/jestes-tym-co-jesz/DzNGeGdMS
2. Następnie obejrzyj film: Jestem tym, co jem https://www.youtube.com/watch?v=YFpSjSzHIV8
3. Zapoznaj się również z przygotowaną prezentacją - Czy wiesz co jesz?
https://slideplayer.pl/slide/417280/
Wykonaj notatkę do zeszytu na podstawie podręcznika i obejrzanych
materiałów :
1. Odpowiedz na pytanie – Co się kryje w pożywieniu?
2. Przerysuj tabelę z podręcznika – Symbole określające dodatki
chemiczne.
3. Wykonaj ćwiczenie 3, str. 69. Przepisz do zeszytu zadanie i jego
odpowiedź.
4. Na podstawie zebranych wiadomości wypełnij kartę pracy, którą
zamieszczam poniżej. Wypełnioną kartę pracy wklej do zeszytu
przedmiotowego. Jeśli nie masz możliwości wydrukowania karty pracy
przepisz wypełnioną kartę pracy do zeszytu przedmiotowego. Nie
wysyłamy notatek, będą ocenione po powrocie do szkoły. Owocnej pracy.

Zadanie dodatkowe dla chętnych, którzy go jeszcze nie wykonali.
Wykonaj plakat, pracę techniczną na kartce A3 przy użyciu dowolnych
przyborów, materiałów. Wykorzystaj wiadomości z podręcznika str.64- 67.
Hasło : „ W zdrowym ciele zdrowy duch”. Plakat ma zachęcić szczególnie
młodych ludzi do zdrowego trybu życia, na które wpływa zdrowe odżywianie i
aktywność fizyczna.
Proszę wykonać te zadania, a sprawdzę je na lekcji techniki po powrocie do
szkoły. Z wykonanych prac dodatkowych zrobimy wystawę.
Proszę wykonać zadania do 7 czerwca - nie wysyłać plików.

2 VI – Temat: Jak przygotować zdrowy posiłek?
1. Przeczytaj wiadomości z podręcznika str. 71 - 73 i zapoznaj się z
wiadomościami na stronie internetowej
https://epodreczniki.pl/a/dbamy-o-zywnosc/D130h0SQ7
2. Następnie obejrzyj filmy:
10 zasad zdrowego odżywiania https://www.youtube.com/watch?v=DF4znGEcBPU
Pascal Brodnicki zachęca dzieci i młodzież do zdrowego trybu życia https://www.youtube.com/watch?v=e0BI1CSdlDg
Wykonaj notatkę do zeszytu na podstawie podręcznika i obejrzanych
materiałów :
1. Odpowiedz na pytanie – Jakie urządzenia elektryczne są potrzebne do
przygotowywania posiłków?
2. Przerysuj schemat z podręcznika żywności nieprzetworzonej i
przetworzonej – Uzupełnij go podanymi obok nazwami produktów
spożywczych (ćw. 1 str. 71).
3. Przerysuj schemat z podręcznika – Metody konserwacji żywności
(str.72).
4. Wykonaj ćwiczenie 3, str. 73. Przepisz do zeszytu zadanie i jego
odpowiedź.
5. Na podstawie zebranych wiadomości wypełnij kartę pracy, którą
zamieszczam poniżej. Wypełnioną kartę pracy wklej do zeszytu
przedmiotowego. Jeśli nie masz możliwości wydrukowania karty pracy
przepisz wypełnioną kartę pracy do zeszytu przedmiotowego. Nie
wysyłamy notatek, będą ocenione po powrocie do szkoły. Owocnej pracy.
Zadanie dodatkowe dla chętnych, którzy go jeszcze nie wykonali.
Wykonaj plakat, pracę techniczną na kartce A3 przy użyciu dowolnych
przyborów, materiałów. Wykorzystaj wiadomości z podręcznika str.64- 67.
Hasło : „ W zdrowym ciele zdrowy duch”. Plakat ma zachęcić szczególnie
młodych ludzi do zdrowego trybu życia, na które wpływa zdrowe odżywianie i
aktywność fizyczna.
Proszę wykonać te zadania, a sprawdzę je na lekcji techniki po powrocie do
szkoły. Z wykonanych prac dodatkowych zrobimy wystawę.
Proszę wykonać zadania do 7 czerwca - nie wysyłać plików.

VI

26 V – Temat: Elementy elektroniki (podręcznik str. 54-55).
2 VI – Temat: Nowoczesny świat techniki. Z mechatroniką w przyszłość.
(podręcznik str. 60-61).

Instrukcja do w/w tematów:
26 V – Temat: Elementy elektroniki (podręcznik str. 54-55).
CZAS WYKONANIA ZADAŃ - do 7 czerwca 2020 r.
Celem lekcji jest:
- określenie urządzeń elektronicznych wokół nas,
- poznanie rodzajów i przykładów elementów elektronicznych.
1.Przeczytaj uważnie temat wraz z informacjami na marginesach: Elementy
elektroniki str. 54-55.
2.Narysuj w zeszycie symbole i zapisz ich nazwy z tabeli na stronie 54 (razem z
opisem).
3.Wykonaj w zeszycie ćw. 1 str.55.
4.Ustnie wykonaj ćw. 2 ze str. 55.
5.Możesz obejrzeć materiały z Internetu :
prąd elektryczny - https://liblink.pl/7nGDvlhmgO
dioda - https://liblink.pl/v3ApNCTh79
kondensatory - https://liblink.pl/RfCtt6PIzL
rezystor - https://liblink.pl/xu4AFPvLe9
cewki - https://liblink.pl/LeMp347uPt
tranzystor - https://liblink.pl/HIlpbykhPg
Proszę wykonać te zadania, a sprawdzę je po powrocie na lekcji techniki w
szkole. Jeśli bardzo chcesz się pochwalić - Zrób zdjęcie swoim notatkom
zrobionym w zeszycie i prześlij na mój adres email: pjz1.sp@gmail.com

PAMIĘTAJ - podpisz swoją wiadomość do mnie, patrz instrukcja
powyżej.
Polecam programy telewizyjne Szkoła z TVP z TECHNIKI kl. 6 na
kanale TVP 3 w środy o godzinie 10.00 - powtórka o godzinie 14.30.
Życzę miłej pracy, pozdrawiam!
Piotr Ziemba

2 VI – Temat: Nowoczesny świat techniki. Z mechatroniką w przyszłość.
(podręcznik str. 60-61).
CZAS WYKONANIA ZADAŃ - do 7 czerwca 2020 r.

Celem lekcji jest:
- poznanie najnowszych osiągnięć techniki,
- poznanie przykładów i zastosowanie mechatroniki
1. Przeczytaj uważnie temat wraz z informacjami na marginesach i
infografiką: Nowoczesny świat techniki. (podręcznik str. 60-61)
2. Zapisz w zeszycie ćw. 1 str. 60
3. Wykonaj w zeszycie zad. 1(dwa przykłady) - praca z infografiką.
4. Wykonaj w zeszycie zad. 2 - praca z infografiką.

Możesz obejrzeć materiały z Internetu :
Najbardziej przydatne i ciekawe wynalazki przyszłości, które istnieją już
dziś - https://www.youtube.com/watch?v=NzR9_Q1oSjo
Proszę wykonać te zadania, a sprawdzę je po powrocie na lekcji techniki w
szkole. Jeśli bardzo chcesz się pochwalić - Zrób zdjęcie swoim notatkom
zrobionym w zeszycie i prześlij na mój adres email: pjz1.sp@gmail.com

PAMIĘTAJ o podpisaniu: imię, nazwisko, klasa, temat.
Życzę miłej pracy przy tym fascynującym temacie, pozdrawiam!
Życzę udanej pracy Piotr Ziemba

Karta pracy Klasa 5 - Sprawdź, co jesz.

1. Na zamieszczonych poniżej etykietach produktów podkreśl:


na pomarańczowo – symbole barwników,



na niebiesko – symbole środków konserwujących,



na żółto – symbole przeciwutleniaczy,



na zielono – symbole stabilizatorów,



na czerwono – symbole innych substancji, np. wzmacniających smak lub zapach.

Odpowiedz na pytania:
1) Czy wszystkie produkty zawierają chemiczne dodatki?
2) Czy na etykietach znalazły się nazwy, których nie znasz?
3) Dlaczego powinniśmy czytać etykiety?

2. Wypisz jak najwięcej argumentów, które przekonają Twoich kolegów, że należy pić wodę.

Karta pracy dla klasy 5- Jak przygotować
zdrowy posiłek?

1. W ramkach znajdują się nazwy produktów żywnościowych. Pokoloruj na zielono te, które można
spożyć bez obróbki cieplnej, a na czerwono te, które można zjeść dopiero po ugotowaniu.

2. Rozwiąż krzyżówkę, odczytaj hasło i wyjaśnij jego znaczenie. Uwaga, to trudne zadanie! Możesz
poprosić o pomoc dorosłych.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Biały napój. Należy go przechowywać w chłodnym miejscu.
Kapusta … jest przechowywana w beczce.
Przechowujemy je w zamrażalniku.
Produkowana z mięsa, konserwowana przez wędzenie.
Owoce w słoiku.
Dary lasu, które mogą być marynowane w occie.
Mięso w puszcze.
Olej wytwarzany z rośliny o żółtych kwiatach.
Chleb, bułki, obwarzanki, drożdżówki.
Naturalny lub owocowy. Są w nim żywe kultury bakterii.
… gryczana.

Objaśnienie hasła: ………………………………………………………………………………………… .
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Karta pracy klasa 6 - Elementy
elektroniki

Karta pracy

Karta pracy Elementy elektroniki
imię i nazwisko
klasa

data

1. Połącz opisy z pasującymi do nich nazwami elementów elektronicznych.

1 Poł ącz opisy z pasującymi do nich nazwami element ów elekt r onicznych.
Gromadzi energię elektryczną i uwalnia ją w razie potrzeby.

Cewka

Ogranicza prąd płynący w obwodzie elektronicznym.

Dioda

Prąd przechodzi przez nią tylko w jednym kierunku, może świecić.

Kondensator

Gromadzi energię pola magnetycznego, jest używana w technice.

Tranzystor

Włącza, wyłącza lub wzmacnia prąd w odbiornikach.

Rezystor

2 Zdjęcie pr zedst awia pr ost y ukł ad elekt r oniczny. Podpisz wskazane element y elekt r o2.
Zdjęcie przedstawia prosty układ elektroniczny. Podpisz wskazane elementy elektroniczne.
niczne.

...........................................
...........................................

...........................................

...........................................

Karta pracy kl. 6 - Nowoczesny
świat techniki

1. Zastanów się, jak będzie wyglądało Twoje życie za 20 lat. Które zadania będą mogły wykonać za
Ciebie roboty, a których żaden robot nie będzie w stanie wykonać? Opisz dzień ze swojego życia z
przyszłości, uwzględniając w nim roboty.
…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….……………….
…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….……………….
…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….……………….
…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….……………….
…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….……………….
…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….……………….
…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….……………….
…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….……………….
…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….……………….

2. W jakich dziedzinach życia roboty znajdą w przyszłości zastosowanie? Co będą robić? Uzupełnij
tabelę według przykładu. Podaj również kilka własnych pomysłów.
Dziedzina
Medycyna
Wojsko
Rozrywka
Handel
Budownictwo

Opis
Roboty chirurgiczne, które zupełnie zastąpią lekarza.

