Szkoła Podstawowa im. Hymnu Narodowego
KARTA PRACY DLA UCZNIA W RAMACH ZDALNEGO NAUCZANIA
Data1-5.06.2020

Przedmiot: informatyka

Nauczyciel: Anna Skrzypczak

Klasa: IA i IB

Temat: Podsumowań nadszedł czas. Powtórzenie wiadomości i umiejętności
Cel: Uczeń potrafi rozwiązać zadania powtórzeniowe.

Kochani!
Dzisiaj mam dla Was zadania, które nie powinny sprawić Wam trudności. Zapraszam
Zad.1: Jeśli masz możliwość, to wydrukuj kartę pracy, wytnij obrazek poniżej. Odetnij (kolorowe)
prostokąty z lewej strony. Potnij je i przyklej w odpowiednie miejsca w puste pola. Jeśli nie możesz tego
zrobić to palcem po ekranie wykonaj to ćwiczenie-połącz ikonki z objaśnieniem.

Rozwiązanie znajdziesz na końcu karty pracy
Zad. 2
Uzupełnij luki w zdaniach:
Skorzystaj z następujących podpowiedzi:

informatyki, zasadach bezpieczeństwa, nauczycielowi , ostrożność, danych osobowych ,
odległości , komputerze, internautami,

Podczas lekcji ………………………. uczymy się pracy przy

Szkoła Podstawowa im. Hymnu Narodowego

………………………………...
Pamiętamy
o………………………
……………………………., siedzimy prosto w odpowiedniej
……………………….. od komputera. Podczas buszowania
w Internecie nie podajemy swoich ………………. …………………,
zachowujemy
szczególną
……………………….
Wszystkie
niepokojące sytuacje zgłaszamy………………………………... W sieci
nie obrażamy nikogo, nie oceniamy, nie wyśmiewamy się.
Jesteśmy odpowiedzialnymi ……………………………..
Dla chętnych - konkurs:
Kartka dla Taty.
Prace przesyłacie wyłącznie formie zdjęcia (jpg, png)- do 10.06.2020
Załączniki dl karty pracy:

Zadania do wykonania przez ucznia:
Wykonaj ćwiczenia.

Forma sprawdzenia wiedzy:
Termin oddania pracy:
Podczas kolejnej karty pracy/być może będzie to forma
sprawdzianu
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
Rozwiązanie zadań:
Zad.1:

Zad.2
Podczas lekcji informatyki uczymy się pracy przy komputerze. Pamiętamy o zasadach bezpieczeństwa,
siedzimy prosto w odpowiedniej odległości od komputera. Podczas buszowania w Internecie nie podajemy
swoich danych osobowych, zachowujemy szczególną ostrożność. Wszystkie niepokojące sytuacje
zgłaszamy nauczycielowi. W sieci nie obrażamy nikogo, nie oceniamy, nie wyśmiewamy się. Jesteśmy
odpowiedzialnymi internautami.

