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PROGRAM ZAJĘĆ INFORMATYCZNO – EDUKACYJNYCH 

CEL GŁÓWNY: 

Poznanie technologii informacyjnej i komputerowej.  

CELE SZCZEGÓŁOWE:  

 rozwijanie zainteresowań informatyka i technologia informacyjną;  

 poznanie zasad posługiwania się programami graficznymi; 

 rozwijanie sprawności i umiejętności posługiwania się komputerem i urządzeniami peryferyjnymi: 

drukarką, skanerem, sprzętem fotograficznym; 

 rozwijanie inwencji, wyobraźni i wrażliwości uczniów poprzez własną aktywność twórczą;  

 tworzenie dokumentów tekstowych, publikacji, prezentacji multimedialnych i filmów, 

umiejętność tworzenia własnych stron internetowych i blogów. 

FORMY:  

 pokaz urządzeń peryferyjnych komputera;  

 praca przy komputerze; 

 warsztaty plenerowe; 

 wystawa zdjęć;  

 konkursy tematyczne; 

 prezentacja multimedialna; 

 publikacja.  

 KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAJĘĆ: 

 rozwijanie zainteresowań informatyką i technologią informacyjną 

 rozwijanie zainteresowań kulturą i pięknem własnego regionu,  

 rozwijanie inwencji, wyobraźni i wrażliwości poprzez własną aktywność twórczą,  

 nabycie umiejętności prezentacji swoich poglądów,  

 poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych .  

TEMATYKA ZAJĘĆ 

1. Podstawy tworzenia prezentacji  multimedialnych. 

2. Publikacje – praca w programie Publisher, tworzymy gazetkę lokalną „Nasza gmina”. 

3. Programy graficzne, obsługa i zastosowanie(Corel, GIMP, Foto FUN). 

4. Tworzenie prezentacji  multimedialnych – konkurs „Ulubiony bohater literacki”. 

5. Komputerowy skład tekstu  – praca w programie Publisher. 

6. Tworzenie własnych stron internetowych  i blogów. 

7. O mnie w Internecie – mój blog. 

8. Konkurs na pracę wykonaną dowolną techniką komputerową nt.„Zima w Grabowcu”  

9. Ferie z komputerem 

10. Obsługa urządzeń peryferyjnych: drukowanie dokumentów, wymiana naboi, obsługa projektora. 

11. Fotografujemy wielkanocne wystawy. Obróbka zdjęć. 

12. Wykorzystywanie fotografii cyfrowej w dokumentowaniu  ważnych wydarzeń rodzinnych. 

13. Tworzymy własne drzewo genealogiczne. Wykorzystywanie zdjęć i starych fotografii, 

skanowanie, fotografowanie. 

14. Folder informacyjny „Gdzie na wakacje – odkrywamy malownicze tereny Zamojszczyzny”.  

Praca w programie Publisher z wykorzystaniem dowolnych elementów graficznych. 

15. Zajęcia w terenie „Zabytki Zamościa” – wycieczka. 

16. Jesień na fotografii” „Prezentacja multimedialna”  

17. Konkurs fotograficzny - „Jesienny sad”. 

18. Tworzymy gazetkę „Ci co odeszli” 

19. Mój film o świętach. Obróbka zdjęć i filmów. 
 


