
Klasa II a, II b  

 

Temat lekcji: INTERNET. WIADOMOŚCI W INTERNECIE 
  

 Strona w zeszycie ćw. 36-37. 

 Numer ćwiczeń na płycie CD - zestaw 17 
ćwiczeń 

Cele lekcji: 
- przeznaczenie wyszukiwarki (Google) 

– otwieranie strony internetowej o podanym adresie 

– zamykanie strony internetowej 

– budowa adresu strony WWW 

– odbywanie wirtualnej wycieczki 
 
1. Zadawanie pytań: 

– W jaki sposób powiększamy swój zasób wiedzy, zdobywamy informacje? (czytamy książki 

i gazety, oglądamy programy TV, rozmawiamy z dorosłymi, podróżujemy) 

2. Praca z zeszytem ćwiczeń. 

• informujemy, że internet można wykorzystać do wyszukiwania wiadomości. 

Służy do tego wyszukiwarka internetowa. 

• informujemy, że Google to najpopularniejsza wyszukiwarka na świecie. 

• wyjaśniamy, w jaki sposób należy korzystać z wyszukiwarki internetowej. 

– Uruchamiamy przeglądarkę. 

– W pole adresu wpisujemy www.google.pl i zatwierdzamy klawiszem Enter. 

– W oknie wyszukiwarki Google wpisujemy: Teatr Lalka, Warszawa i zatwierdzamy 

przyciskiem Szukaj w Google lub klawiszem Enter. 

– Gdy wyświetli się lista, klikamy wybrany odnośnik. 

• wyjaśniamy, że informacje na stronach pogrupowane są w zakładkach. 

• przekazujemy, że informacje w zakładkach są tak pogrupowane, aby łatwo 

możne je było znaleźć. Jeżeli chcemy się dowiedzieć, co możemy obejrzeć w najbliższym 

czasie w teatrze, klikamy zakładkę Repertuar. 

• informujemy, że kliknięcie w wyszukiwarce przycisku ze strzałką skierowaną 

w lewą stronę spowoduje powrót do poprzednio przeglądanej strony, a klikniecie przycisku 

Zamknij, zakończy oglądanie danej strony. 

• zwracamy uwagę, że w informacjach na stronach WWW mogą pojawiać się 

błędy. Należy być ostrożnym i uważnym podczas korzystania z wyszukanych informacji. 

 

– Nie podawaj nazwiska, adresu i numeru telefonu osobie, której nie znasz. 

– Nie przywłaszczaj sobie cudzych prac. 

– Nie obrażaj innych osób. 

– Nie działaj na szkodę innych osób. 

– Gdy coś cię zaniepokoi, odejdź od komputera i powiedz o tym osobie dorosłej. 

3. Praca z komputerem. 

• Uczniowie oglądają film „Wiarygodność informacji dostępnych w internecie” 

(www.cyfrowobezpieczni.pl Menu Filmoteka Materiały instruktażowe dla uczniów 

szkół podstawowych, kl. 1–3 Wiarygodność informacji dostępnych w internecie). 

• Uczniowie uruchamiają przeglądarkę internetową, a następnie wyszukiwarkę www.google. 

pl. Zapoznają się z budową jej okna. 

Ważne, aby zwrócić uwagę na przyciski Minimalizuj i Maksymalizuj oraz przećwiczyć 

z uczniami wywoływanie otwartego programu z paska zadań. 

• Uczniowie uruchamiają wyszukiwarkę www.google.pl. Wpisują hasło: Wanda Rutkiewicz. 

W liniaturze zapisują, kim była Wanda Rutkiewicz. (Wanda Rutkiewicz była polską 

alpinistką i himalaistką.) 

• Uczniowie uruchamiają przeglądarkę internetową. W pole adresu wpisują: www.wierszedladzieci. 

pl. Wybierają zakładkę: Radio. Szukają piosenki „Smok”, wysłuchują jej, 

a następnie czytają samodzielnie pytania i podkreślają poprawne odpowiedzi. 



4. Praca z płytą – zestaw 17. 

5. Podsumowanie zajęć. 

• pytania….np: 

– Jak nazywa się najpopularniejsza na świecie wyszukiwarka internetowa? (Google) 

 

Dziękuję rodzicom,  

Życzę udanej pracy 

Agnieszka Włodarczyk  

aga_informatyka@vp.pl 


