
Program koła informatycznego  
dla klas 4 -6 

 
 
 

1. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU 
 Program został skonstruowany tak, by nauczyciel realizujący jego założenia mógł sprzyjać 
rozwojowi ucznia, kształtować jego umiejętność samodzielnego myślenia, wyciągania 
logicznych wniosków i rozwiązywania postawionych problemów. Program ten ma także na 
celu ujawnianie zainteresowań i kształtowanie uzdolnień młodzieży w dziedzinie informatyki.  
 
 

2. CELE PROGRAMU 
Program koła informatycznego traktować należy  jako poszerzenie i uzupełnienie wiadomości 
z zakresu informatyki. Zakłada się, że uczniowie posiadają już podstawową wiedzę z zakresu 
obsługi komputera.  
Ogólne cele kształcenia  

1. Rozwijanie zainteresowań młodzieży technologią informacyjną.  
2. Ukazanie, w jaki sposób komputer jest pożytecznym narzędziem w pracy, 

nauce, zabawie.  
3. Poznawania i rozumienia otaczającego świata. 
4. Rozwijania uzdolnień w dziedzinie informatyki. 
5. Kształtowania aktywności poznawczej i twórczej ucznia 
6. Kształtowanie szacunku własności intelektualnej, współdziałania w zespole, 

samooceny i dostrzegania potrzeby samokształcenia.  
7. Ujawniania zainteresowań techniką informatyczną i technologią 

komputerową. 
Należy również zwrócić uwagę na kształtowanie odpowiednich postaw przez:  

 przestrzeganie reguł prawnych określających zasady korzystania z oprogramowania 
i danych komputerowych 

  poszanowania własności intelektualnej.  
 
 

3. METODY NAUCZANIA I PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW 
KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA 

 
Metody nauczania  

1. Wykład teoretyczny zawsze powinien być połączony z pokazem, prezentacją 
lub ćwiczeniami prowadzonymi za pomocą sprzętu komputerowego.  

2. Ćwiczenia uczniów mogą mieć charakter indywidualny lub grupowy.  
3. Praca uczniów z materiałami tekstowymi powinna wspierać proces poznawania 

pracy z komputerem.  
4. Przeprowadzane ćwiczenia należy poprzedzać przykładami realizowanymi 

przez nauczyciela, stopniowo przechodząc do pracy samodzielnej.  
5. Skala trudności zagadnień realizowanych na zajęciach powinna być 

dostosowana do możliwości percepcyjnych uczniów 
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Zasady nauczania  
 W toku pracy koła informatycznego powinny być uwzględnione potrzeby i oczekiwania 
uczniów - podmiotu kształcenia.  
Nauczanie powinno zatem przebiegać zgodnie z następującymi zasadami:  

 przystępności - przekazywanie wiadomości zrozumiale dla ucznia,  
 poglądowości - przekaz werbalny poparty odpowiednią prezentacją,  
 stopniowania trudności - świadome przejście od zadań prostych do zadań 

złożonych,  
  związku teorii z praktyką. 

 
  

4. TREŚCI KSZTAŁCENIA 
Treści kształcenia koła informatycznego zostały podzielone na działy i tematy, które 

nauczyciel może uszczuplać lub poszerzać stosownie do warunków, w jakich przebiegać będą 
zajęcia.  
 
Zadaniem nauczyciela jest umożliwienie uczniom wykorzystania gromadzonej wiedzy do 
rozwijania kompetencji w zakresie:  

  świadomego wyboru i zastosowania w praktyce komputera osobistego,  
 rozwiązywania problemów związanych z pracą szkolnego systemu 

komputerowego,  
 korzystania ze źródeł informacji dostępnych za pomocą komputera,  
 rozwiązywania problemów w pracy z programami użytkowymi, 
 redagowania dokumentów tekstowych, 
 samodzielne pogłębianie wiedzy informatycznej. 

 
DZIAŁY PROGRAMOWE 
 
1. Tworzenie dokumentów tekstowych program Word ( 3 godz.)  
2. Praca w programie Photoscape (2 godz.) 
3. Praca w programie PowerPoint (4 godz.) 
4. Praca w programie Pivot Animator (4 godz.) 
5. Tworzenie stron internetowych program ExtraPage (4 godz.) 
6. Praca w programie Gimp (5 godz.) 
7. Praca z dźwiękiem w programie Audacity (2 godz.) 
8. Tworzenie filmów i ich obróbka w programie Movie Maker (4 godz.) 
9. Programowanie w programie Baltie (2 godz.) 

 
 

5. OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW 
Zakłada się osiągnięcie przez uczniów kompetencji w zakresie: 

 umiejętności rozwiązywania różnych problemów za pomocą komputera osobistego, 
wykorzystanie multimedialnych nośników informacji,  

 rozwiązywanie problemów z wybranej dziedziny za pomocą komputera przez 
świadomy wybór i  celowe połączenie dostępnych aplikacji użytkowych, 

 wykorzystywanie komputerowego zestawu multimedialnego i jego 
oprogramowania, 

  obsługa poczty elektronicznej, 



 3

 korzystanie z zasobów internetowych, 
 rozumienie komunikatów wskazujących na błędy popełnione przez użytkownika 

środowiska,  
 opracowanie projektu strony WWW, 
 rysowanie schematu blokowego algorytmu, 
 programowanie w Logo, 
 doboru właściwych gier komputerowych. 

 
 
6. ROLA NAUCZYCIELA W PROCESIE DYDAKTYCZNYM 
 
Nauczyciel powinien:  
 odpowiednio organizować pracę uczniów, uwzględniając warunki techniczne szkolnej 

pracowni  komputerowej 
 przedstawić i zapewnić warunki bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem  
 stosować odpowiednie metody i zasady pracy 
 dążyć do osiągnięcia założonych celów 
 rozwijać aktywność uczniów 
 wspierać rozwój uczniów, kształtując jego samodzielność intelektualną 
 umożliwiać dokonywanie wyborów edukacyjnych stosownie do uzdolnień ucznia i jego 

osiągnięć 
 wychowywać młodzież w duchu poszanowania własności intelektualnej.  
 
7. UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU 
 
     Program koła informatycznego zakłada realizację głównego celu edukacji 
informatycznej - zapewnienie uczniom korzystania z technologii informacyjnej. Plan realizacji 
treści programowych zaproponowany w tym opracowaniu przewiduje około 30 godzin zajęć 
edukacyjnych w ciągu jednego roku szkolnego. Zakłada się, że zajęcia koła informatycznego 
będą prowadzone w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Dopuszcza się płynność w dopasowaniu 
liczby godzin przeznaczonych na realizację zarówno poszczególnych działów jak i tematów w 
zależności od oczekiwań i potrzeb uczniów. Możliwa jest rezygnacja z niektórych tematów bez 
szkody dla ogólnej koncepcji .programu.  
 
 


