
Szkoła Podstawowa im. Hymnu Narodowego 
 

KARTA PRACY DLA UCZNIA W RAMACH ZDALNEGO NAUCZANIA 

Data:  6-17.04.2020 
 

Przedmiot: informatyka 

Nauczyciel: Anna Skrzypczak 
 

Klasa: VI 

Temat: Projektujemy broszurę o szkole?  
 

Cel: Uczeń potrafi utworzyć broszurę informacyjną.  

Zachęcam do wydrukowania (w miarę możliwości) karty pracy, a po powrocie do szkoły wklejenie jej do zeszytu. 

Kochane Dzieci! 
 
Zapraszam na kolejną lekcję. W dniu dzisiejszym poznacie kolejne możliwości worda. 
Na dobry początek rozwiążcie zagadkę. Każdej liczbie odpowiada litera: 

 
Hasło to:…………………………………………………………… 
 
Jak je rozumiesz? Zastanów się… Pierwsze skojarzenia możesz zapisać tutaj:……………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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broszura 

1. niewielka publikacja o treści informacyjnej, adresowana do szerokiej publiczności, 

2. książka w miękkiej nietrwałej oprawie lub nieoprawiona, 

3. artykuł lub rozprawka propagandowa wydana jako samodzielny druk 

Źródło: SJP 

 
 
 
Można ją wykorzystać podczas tworzenia informacji o nocce w szkole, dyskotece, festynie itp…. 
 
Twoim zadaniem będzie przygotowanie broszury o naszej szkole. Spójrz na propozycję innego ucznia: 

https://sjp.pl/broszura
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Do dzieła: 
Przygotowałam krótki filmik własnej pracy. Wykorzystałam najprostsze rozwiązania, żeby maksymalnie skrócić 
trwanie filmiku.- link https://youtu.be/98EWDPecl44  
 

https://youtu.be/98EWDPecl44
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Oczywiście nie musisz wykorzystać wszystkich zaproponowanych opcji☺ 
Zastanów się, co wpływa na atrakcyjność i przejrzystość broszury. Możesz przejrzeć propozycje w Internecie 
i porównać ze swoją pracą. 
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Tak wygląda moja propozycja: 

 
Załączniki do karty pracy: 
Filmik – nagranie nauczyciela (prosta broszura) 
Link: https://youtu.be/98EWDPecl44  

Zadania do wykonania przez ucznia: 
Zaprojektuj broszurę informacyjną o naszej szkole 
 

Forma sprawdzenia wiedzy: 
Praca nie jest na ocenę 

Termin oddania pracy:   
Pracy nie oddajemy, ale zachęcam do wydruku. Po powrocie do szkoły zrobimy 
wystawkę. 

Konsultacje dla uczniów: 
telefoniczne – codziennie od pon.- pt w godz. 10:00-11:00, pod nr Tel. 661 071 211,  
pod adresem e-mail ania03skrzypczak@interia.pl codziennie od pon – pt w godz. 8:00-14:30 
online – DISCORD – codziennie 11:00-12:00 na kanale głosowym(najpierw proszę o informację, że chcecie porozmawiać online) , na kanale tekstowym można pisać 
cały czas 
przez idziennik - codziennie 

 

https://youtu.be/98EWDPecl44
mailto:ania03skrzypczak@interia.pl

