
SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE III 

 

Temat: Pisanie na ekranie. Program Microsoft Word. 

Prowadząca: Jolanta Kosman 

Data:  maj 2018r. 

          Zagadnienia do realizacji. 

Zasady bhp w pracowni komputerowej. 

Opanowanie swobodnego posługiwania się myszą. 

Narzędzia w programie Microsoft Word. 

Czcionka w programie Microsoft Word. 

 

       Cele operacyjne: 

Uczeń: 

         -zna zasady bezpiecznego korzystania z pracowni komputerowej 

         -potrafi posługiwać się myszką 

         -umie prawidłowo włączyć komputer 

         -umie wyszukać program Microsoft Word 

         -umie wskazać i nazwać ikony paska narzędziowego 

         -potrafi wybrać rodzaj i rozmiar czcionki 

         -potrafi napisać życzenia dla mamy 

         -potrafi zamknąć komputer 

 

Metody: słowne, oglądowe, ćwiczenia praktyczne 

Formy pracy: indywidualna, zespołowa (dwuosobowa) 

Środki dydaktyczne: komputer, program Microsoft Word 

 

 



 

PRZEBIEG LEKCJI 

1. Nauczyciel przypomina uczniom o zachowaniu zasad bhp w pracowni komputerowej. 

Informuje uczniów, że będą pracowały w programie Microsoft Word- służącym do 

pisania. Będą pisały życzenia dla mamy z okazji ich święta. 

 

2. Dzieci z pomocą nauczyciela włączają komputer i wyszukują program Microsoft 

Word. Klikamy- Start, następnie Programy, Akcesoria i wybieramy program 

Microsoft Word. 

 

3. Nauczyciel wskazuje i nazywa poszczególne ikony paska narzędzi. Znajdują się na 

nim przyciski oznaczone rysunkami. Za każdym z nich kryje się inne polecenie. 

Dzięki tym przyciskom możesz szybciej wybrać potrzebne  Ci polecenie. 

 

4.  Stosujemy poznane wiadomości pisząc życzenia. 

 

Zastosuj: 

- czcionkę o nazwie Arial, 

- wielkość 14 punktów, 

- styl czcionki – np. kursywa 

- zmieniamy wielkość czcionki, aby to zrobić, musisz zaznaczyć litery, umieść 

kursor myszki na początku wersu, w którym są napisane litery, przeciągnij 

kursor myszki do końca fragmentu, który chcesz zaznaczyć, zaznaczony 

fragment wyświetli się na ciemnym tle, wybierz teraz z paska Formatu 

przycisk oznaczający wielkość czcionki np.16 punktów, 

- zmieniamy kolor czcionki. Postępujemy jak poprzednio, pamiętając o 

zaznaczeniu liter, a następnie z tego samego paska wybierz przycisk Kolor. 

- jeśli zaznaczyłeś nieprawidłowo litery możesz skorzystać z polecenia Cofnij z 

menu Edycja lub z przycisku Cofnij na pasku narzędzi. 

 

5. Sprawdzamy poprawność prac. 

 

6. Zamykamy komputer, pamiętając o zamykaniu okien krzyżykiem. 

 


