Szkoła Podstawowa im. Hymnu Narodowego
KARTA PRACY DLA UCZNIA W RAMACH ZDALNEGO NAUCZANIA
Data:27-30.04.2020

Przedmiot: informatyka

Nauczyciel: Anna Skrzypczak

Klasa: I-III

Temat:

Czas na relaks. Czy można uczyć się przez zabawę?

Moi Drodzy!
Dzisiaj mam do zaproponowania ciekawe, edukacyjne gry i zabawy. Będzie to sebran (trzeba pobrać na
komputer-pokażę w filmiku krok po kroku), buliba.pl, szalone liczby.pl i matzoo.pl.
Proszę w tym tygodniu w ramach informatyki poćwiczyć/pograć z wykorzystaniem w/w programów.
Załączniki dl karty pracy:
Link do filmiku:
https://youtu.be/0U-FL9jj7HY
Zadania dla chętnych na kolejnej stronie (nie są na ocenę/nie
odsyłamy ich)
Forma sprawdzenia wiedzy:
Brak

Zadania do wykonania przez ucznia:
1. Samodzielne ćwiczenia

Termin oddania pracy:
Nie oddajemy

Konsultacje dla uczniów:
telefoniczne – codziennie od pon.- pt w godz. 10:00-11:00, pod nr Tel. 661 071 211,
na kanale DISCORD- codziennie od pon – pt w godz. 11:00-11:30
pod adresem e-mail ania03skrzypczak@interia.pl codziennie od pon – pt w godz. 8:00-14:30
przez dziennik – codziennie

Anna Skrzypczak

Szkoła Podstawowa im. Hymnu Narodowego
Zadanie dla chętnych klasa Ia i Ib
W programie "Paint" stwórz taki sam bądź podobny rysunek jak poniżej, a następnie wydrukuj.

Zadanie dla chętnych klasa II

Wyobraź sobie, że wkrótce mają odwiedzić Cię Twoi nowi koledzy, którzy jeszcze nigdy nie byli
u Ciebie w domu. Narysuj w edytorze grafiki plan trasy ze szkoły do Twojego domu. Zaznacz na
nim ulice i najważniejsze punkty lub obiekty kierunkowe. Rysunek możesz wydrukować.
Zadanie dla chętnych klasa III
Przepisz poniższy tekst wybierając czcionkę rozmiar 14 oraz podkreśl co drugi wyraz. Jeśli masz ochotę możesz
dowolnie zmienić tekst/ozdobić go…
Córeczka, chociaż mała,
Swej matce pomagała:
Zamiatała podłogę,
Pełła grządki ubogie,
Chrust zbierała też czasem,
Bo mieszkały pod lasem,
Niosła proso dla kurek...
A zwała się, po prostu, Czerwony Kapturek.
Widziano ją bowiem nierzadko,
Jak krząta się przed chatką,
W ogródku i na podwórku W czerwonym kapturku.

ZADAŃ DLA CHĘTNYCH NIE ODSYŁAMY

