Komputer – nowe, wspaniale narz dzie (lekcja w pracowni komputerowej przeprowadzona w
klasie I gimnazjum przez nauczyciela j zyka polskiego-Mirosław Marszałek)
Cele: u wiadomienie multimedialnych mo liwo ci komputera i kształcenie wiadomego do
stosunku.
1.Przej cie do Sali komputerowej i przygl dnie si przez pewien czas korzystaniu z jakiego
edukacyjnego programu np. Komputerowego słownika j zyka polskiego PWN, wyd. w
1998r., lub której z multimedialnych encyklopedii, lub gry komputerowej, najlepiej z
zaawansowan animacj i d wi kiem. Je eli szkoła ma poł czenie z sieci Internetu –
poproszenie o zademonstrowanie wł czenia si do sieci za pomoc programu (np. Internet
Explorera), zwanego popularnie ”przegl darka”, i sposobowi dotarcia do okre lonej strony
WWW.
2.Powrót do klasy i zapisanie tematu, którego sformułowanie mo e w sposób naturalny
wyrazi stan emocji uczniów, a jednocze nie skłoni do odpowiedzi na pytanie, dlaczego –
wspaniałe.
3.Narada. Jak zbli y si do satysfakcjonuj cej odpowiedzi na pytanie tematu lekcyjnego?
Trzeba sformułowa pytania cz stkowe, znale na nie odpowiedzi, a nast pnie spróbowa
sformułowa hipotezy (przypuszczenia oparte na prawdopodobie stwie). Podział na grupy.
Przygotowanie niezb dnych ródeł informacji, np. Słowniki wyrazów obcych, Słownik
naukowo - techniczny Hutchinsona (Wyd. EM. W-wa, 1997), Słownik współczesnego j zyka
polskiego (Wyd. Wilga, W-wa, 1996), a tak e dost pne czasopisma, np. „Chip. Magazyn
Komputerowy”, „PC okay! Komputery i multimedia dla całej rodziny”
4.Ustalenie pyta i hipotez do zapisania.
Pytania i próby odpowiedzi:
-Czym jest komputer?
(elektroniczna maszyna cyfrowa [czyli licz ca] umo liwiaj ca szybkie wykonywanie
skomplikowanych oblicze matematycznych, których wyniki mog by przesłane nast pnie
do drukarki, monitora, gło ników [i innych urz dze ], i przybra posta tekstu, obrazu,
animacji, d wi ku itp.)
-Czym jest program komputerowy?
(zbiór instrukcji, kieruj cych działaniem komputera)
-Czym s media, mass media i multimedia?
(„media” to to samo co „mass media” [ rzeczownik niem skoosobowy, bez liczby pojed.] –
rodki, za pomoc których dociera si do masowego odbiorcy: prasa, radio, telewizja; rodki
masowego przekazu. „Multimedia”(łac.) – integracja wielu ró norodnych mediów [telewizji,
techniki audio i wideo, informatyki, teletransmisji] na pewnej wspólnej bazie, któr mo e
stanowi np. komputer, jako maszyna cyfrowa)
-W czym fascynuj ca niezwykło komputera?
(chyba nie tylko w multimedialno ci, ale przede wszystkim w mo liwo ci realizowania
twórczych pomysłów, np. w architekturze, muzyce, grafice itp., itd. Tak e w rozrywce. Ma
si ponadto złudzenie bycia cz ci wirtualnej rzeczywisto ci, czyli nieistniej cej, która jest
forma symulacji komputerowej, powstaj cej dzi ki zaawansowanej technice.
-Czym jest gra komputerowa?
(dowolna gra, sterowana komputerowo, w której komputer staje w szranki z graj cym
człowiekiem; w grach komputerowych u ywa si zazwyczaj szybko zmiennej, animowanej
grafiki i pokazywanej na ekranie monitora)

-Czym jest Internet?
( wiatow sieci komputerow , licz c miliony komputerów, poł czonych przewodami
telekomunikacyjnymi, z któr mo na si poł czy poprzez modem i w której mo na znale
porz dn stron oraz mo na zało y własna stron .
Internet [ang. International net] -> rodzina -> komputerowych sieci w -> poczcie
elektronicznej)
Niech uczniowie podadz przykłady multimedialnych mo liwo ci sieci.
5.Wnioski.Najpierw formułowane ustnie, potem – w zwi złej formie - zapisane. (Uczniowie
zapewne stwierdz , e komputer jest wspaniały, bo mo e bardzo wiele, mo e zast pi
ksi k , radio, film, teatr, koncert, galerie malarskie i podobne. Ju usprawnił działalno
wielu dziedzin ycia, np. banków, urz dów, instytutów naukowych, medycznych, motoryzacji
itp. Komputer dostarcza emocjonuj cej rozrywki. Wygrywa w szachy z mistrzem wiata. Jest
wspaniałym narz dziem – czego? Odpowied przyniesie przyszło …)
6. Zadanie domowe (dla ch tnych)
1. wymy l nieistniej cy wiat(czyli wirtualny) i opisz go.
2.Wymy l fabuł gry komputerowej.
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