
EDUKACJA INFORMATYCZNA klasa I – 4.05.2020r. 
 

 

Dzień dobry Państwu. 
 

Dzisiejsze wiadomości dotyczą edytora tekstu. Proszę przekazać dzieciom informację,  

że program dzięki któremu piszą i tworzą dokument zwany jest Edytorem tekstu. 
 

Dzisiaj dzieci powinny poćwiczyć zaznaczenie tekstu lub jego fragmentu przy pomocy 

przyciśnięcia lewego klawisza myszy i przeciągniecie po fragmencie tekstu. Po zaznaczeniu 

tekstu dzieci powinny nauczyć się zmiany rodzaju czcionki i wielkości liter oraz przesuwania 

tekstu do prawej i lewej strony. 

 

Zadanie 

Dzieci mają za zadanie przepisać poniższe zdania przy pomocy różnych rodzajów czcionki. 

Część tekstu powinna być przesunięta do strony prawej. 

 

Często jem warzywa i owoce. 

Są one bardzo zdrowe i mają witaminy. 

Nad łąkami lata dużo motyli. 

Są kolorowe i bardzo ładne. 

 

Wykonane zadanie proszę przesłać, w miarę możliwości, na adres e-mail: 

informatyka3335@wp.pl lub Messengerem. 
-W przypadku pytań proszę kontaktować się w ten sam sposób. 

 

Dziękuję. 

Pozdrawiam 
 

 

 

 
 

EDUKACJA INFORMATYCZNA klasa I – 20.04.2020r.  
 
 

Dzień dobry Państwu! 
 

Kolejnym krokiem edukacji informatycznej są ćwiczenia związane z używaniem 

klawiszy Alt (prawy) oraz Shift. 
 

Dzieci używały już tych klawiszy, ale na pewno wymaga to dalszej pracy. 

 

Zadanie 1 

Napiszcie w programie Word lub WordPad poniższe zdania. Używajcie klawisza Shift  

do pisania dużych liter, a klawisza Alt (prawy) do pisania : ą, ę, ł, ó, ć, ś, ż. 
 

Wiosna przyszła w marcu. 

Przyleciały już bociany i żurawie. 

Jaskółki fruwają w powietrzu. 

Pszczoły brzęczą za oknem. 
 

 

Tym razem proszę o przesłanie pracy dziecka  pocztą: informatyka3335@wp.pl 
lub Messengerem. Dziękuję. 

 

Pozdrawiam. 
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Edukacja informatyczna KLASA I  

 
 

Szanowni Rodzice!  

 

W czasie ostatnich lekcji dzieci uczyły się pisać pierwsze słowa, zdania w programie 

WordPad. Pisały duże litery z klawiszem Shift oraz polskie znaki z klawiszem prawy Alt. Umieją 

też (jeżeli pamiętają) zmienić kolor czcionki, pisać kursywą, podkreślać wyrazy. Umiejętności 

te wymagają utrwalenia. Jeżeli dzieci mają takie możliwości, proszę pomóc im w wykonaniu 

poniższego zadania.  
 

Kochane Dzieci! Proszę przepisać w programie Word lub WordPad poniższe zdania. Pierwsze 

zdanie należy pogrubić, drugie napisać kursywą czyli pochylić, trzecie zdanie proszę 

podkreślić. Każde zdanie zacznijcie pisać dużą literą i zakończcie go kropką.  
 

Bartek i Marek grali w piłkę.  

Kasia pilnuje swojego brata.  

Nasz kolega bawi się klockami.  
 

Pamiętajcie, aby podkreślić, pogrubić należy zaznaczyć zdanie przy pomocy lewego 

przycisku myszy. Pamiętajcie też o używaniu strzałek w prawo, w lewo, w górę, w dół aby 

przesunąć kursor.  

 

Szanowni Państwo, w razie pytań proszę o kontakt e-mailowy na adres 

informatyka3335@wp.pl lub przez Messengera.  
 

Nauczyciel zobowiązany jest oceniać prace dzieci, jeżeli to możliwe proszę je przesłać na 

adres e-mailowy lub zrobić zdjęcie i przesłać Messengerem. Miłej pracy! 
 

 

 

 
 


