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Dzień dobry Państwu. 

Dzisiejsze wiadomości dotyczą pracy z edytorem grafiki, tzn. z programem Paint. 

 

Jeżeli posiadacie Państwo w oprogramowaniach komputera Program graficzny Paint 

proszę umożliwić dzieciom pracę na nim. Dzieci pracowały już na tym programie i potrafią 

korzystać z podstawowych narzędzi. 

 

Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyła umiejętności zaznaczania fragmentu rysunku  

i przenoszenia go w inne miejsce oraz podpisywania obrazków w edytorze grafiki. 

 

Zadanie 1 (dla tych, którzy mają dostęp do programu Paint): 

W edytorze grafiki Paint narysuj przynajmniej 6 różnych warzyw i owoców, następnie otocz 

pętlą, czyli zaznacz, te produkty, które lubisz najbardziej. 

 

Zrób to w następujący sposób: 

1. Na karcie Narzędzia główne kliknij strzałkę pod przyciskiem Zaznacz. 

2. Wybierz opcję Zaznaczenie prostokątne. 

3. Trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, otocz ramką cały rysunek lub jego 

fragment. 

 

Podpisz rysunki w następujący sposób: 

1. Na karcie Narzędzia główne kliknij w ikonkę tekstu, czyli duże A (obok pędzli). 

2. Trzymaj wciśnięty lewy przycisk myszy i przeciągnij kursor po ekranie. Powstanie ramka, 

czyli pole tekstowe. 

3. Kiedy zobaczysz migający kursor tekstowy, rozpocznij pisanie. 

 

Pamiętaj! Jeżeli klikniesz poza ramką pola tekstowego, zamknie się ono. Aby zmienić coś  

w tekście, musisz kliknąć ponownie wewnątrz ramki. 

 

Szanowni Państwo, płytę z ćwiczeniami do zajęć z informatyki dla klasy I umieściłam na 

platformie szkoły, podobnie jak nagrania z angielskiego. Należy wejść na pocztę 

nockowajeden@wp.pl , hasło: kalejdoskop1, otworzyć wiadomość z folderem Klasa 1 

Informatyka i będą mieli Państwo możliwość pobrania płyty z ćwiczeniami, żeby dzieci 

mogły na niej pracować należy zainstalować ją na komputerze. 

 

Zadanie 2: Wykonaj ćwiczenia z płyty do lekcji 25 i 26. 

 

Proszę o przesłanie zdjęć tych zadań, które uda się dzieciom zrobić na znane już adresy. 

Jeżeli wystąpi taka sytuacja, że nie będzie możliwości zainstalowania płyty i nie będzie też 

możliwości pracy z programem Paint proszę mnie o tym poinformować. 

 

Chętni uczniowie mogą pracować z płytą i wykonywać ćwiczenia do wcześniejszych lekcji. 

Dziękuję za współpracę. Pozdrawiam 
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