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1. Etap edukacyjny i klasa
szkoła branżowa I stopnia - klasa I
2. Przedmiot
informatyka
3. Temat zajęć:
Podzespoły i peryferia komputerowe
4. Czas trwania zajęć
45 minut
5. Uzasadnienie wyboru tematu
Temat z podstawy programowej.
6. Uzasadnienie zastosowania technologii
Technologia pomaga lepiej zobrazować i przyswoić wiedzę
7. Cel ogólny zajęć
Zapoznanie się z budową komputera, zapoznanie z podstawowymi elementami sprzętu komputerowego.
8. Cele szczegółowe zajęć
1. Uczeń potrafi wymienić oraz wskazać poszczególne elementy komputera
2. Uczeń rozróżnia podstawowe elementy komputera
3. Uczeń wie do czego służy poszczególny element tzn. procesor, karta graficzna, płyta główna itd.
4. Uczeń umie prawidłowo posługiwać się komputerem
9. Metody i formy pracy
indywidualna, zbiorowa, gra
10. Środki dydaktyczne
Komputer, telefon, sieć, Blooket, Jigsaw Planet
11. Wymagania w zakresie technologii
Komputer, rzutnik, telefon
12. Przebieg zajęć
Czynności wstępne i organizacyjne
Sprawdzenie obecności
Podanie tematu lekcji
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Włączenie komputerów
Aktywność nr 1
Temat:
Układanie puzzli
Czas trwania
7 minut
Opis aktywności
Uczniowie układają puzzle przygotowane na stronie jigsaw planet, które przedstawiają elementy sprzętu
komputerowego.
Aktywność nr 2
Temat
Praca w grupach
Czas trwania
12 minut
Opis aktywności
Uczniowie zostają podzieleni na grupy. Każda grupa szuka informacji o jednym elemencie sprzętu
komputerowego
Aktywność nr 3
Temat
Omówienie elementów sprzętu komputerowego
Czas trwania
16 minut
Opis aktywności
Omówienie wyglądu i zastosowania poszczególnych elementów sprzętu komputerowego
Aktywność nr 4
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Temat
Gra podsumowująca
Czas trwania
5 minut
Opis aktywności
Uczniowie grają w blooket, rozróżniając elementy sprzętu komputerowego, aby sprawdzić siebie i
utrwalić swoją wiedzę
Podsumowanie lekcji
Podsumowanie lekcji, następuje po skończeniu gry, podsumowując, czego dziś uczniowie się nauczyli
13. Sposób ewaluacji zajęć
Bieżąca pomoc uczniom i odpowiadanie na pytania.
14. Licencja
CC BY-NC-SA 4.0 - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0
Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji
15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza
brak
16. Materiały pomocnicze
17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej: Nie
18. Forma prowadzenia zajęć: stacjonarna
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