
1

Autor/autorka

Bogusz Szynalik

1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła ponadpodstawowa - technikum - klasa II

2. Przedmiot

informatyka

3. Temat zajęć:

Tworzenie stron internetowych – wstawianie rysunków.

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Temat zgodny z wymaganiami podstawy programowej w klasie I szkoły branżowej I stopnia. aktualny z 
bieżącą realizacją podstawy programowej. Technologie umożliwiające łatwiejszy oraz ciekawszy sposób 
przekazania wiedzy i realizacji treści programowych.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Technologie informatyczne - komputer, prezentacja, materiały informatyczne. Strona https://interactive-
img.com/ do tworzenia interaktywnej grafiki

7. Cel ogólny zajęć

dalsze poznawanie elementów języka HTML i jego zastosowanie do tworzenia stron internetowych – 
poznanie polecenia i jego atrybutów SRC i ALIGN, (wstawianie i otaczanie tekstem rysunku), 
kształtowanie umiejętności korzystania z multimedialnych, interaktywnych źródeł informacji oraz 
umiejętności rozwiązywania problemów w dwuosobowych zespołach.

8. Cele szczegółowe zajęć

1. Uczeń potrafi kształtowania umiejętności rozwiązywania problemów
2. Uczeń umie obsługiwać zewnętrzne oprogramowanie do tworzenia grafiki https://interactive-

img.com/
3. Uczeń zna zasady wstawiania grafiki na stronę internetową

9. Metody i formy pracy

Praca samodzielna, stworzenie sytuacji problemowej – rozwiązanie problemu.

10. Środki dydaktyczne

pracownia komputerowa, edytor tekstu WYSIWYG, przeglądarka internetowa.

11. Wymagania w zakresie technologii

komputer stacjonarny, dedykowane oprogramowanie
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12. Przebieg zajęć

Czynności wstępne i organizacyjne

1.      Sprawy porządkowe: sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji, zalogowanie się uczniów do 
sieci komputerowej.- (3min.)
2.      Przypomnienie wiadomości.- (7min.)
 Nauczyciel wspólnie z uczniami przegląda strony przygotowane na poprzednich lekcjach i równocześnie 
prosi uczniów o:
·         przypomnienie podstawowych sekcji w strukturze pliku HTML (sekcja HEAD i sekcja BODY) i 
związanych z tym znaczników.

·         przypomnienie innych znaczników poznanych na ostatniej lekcji i opisanie ich funkcji, 

przedstawienie zagadnienia do rozwiązania i jak powinna wyglądać finalnie wykonana strona 
internetowa.

Aktywność nr 1

Temat:

Dobieranie grafiki komputerowej

Czas trwania

8min

Opis aktywności

Uczeń dobiera odpowiednią grafikę komputerową do tematu który został my zadany, zgodną z 
kolorystyką i założeniami

Aktywność nr 2

Temat

komponowanie stylu strony www

Czas trwania

8min

Opis aktywności

Uczeń dostosowuje wyglad pod dobraną grafikę.

Aktywność nr 3
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Temat

Czas trwania

Opis aktywności

Aktywność nr 4

Temat

Czas trwania

Opis aktywności

13. Sposób ewaluacji zajęć

Przedstawienie wyniku końcowego strony www, przedstawienie słowne dobory grafiki i wyglądu strony.

14. Licencja

CC0 1.0 Universal - Przekazanie do Domeny Publicznej. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza
16. Materiały pomocnicze
17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej:  Nie
18. Forma prowadzenia zajęć: stacjonarna

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.pl

