Temat: Rozwiązujemy problemy z wykorzystaniem zasobów internetu.
Już wiesz, że korzystając z internetu, należy być czujnym. Do informacji znalezionych w
internecie należy obecnie podchodzić bardzo ostrożnie, ponieważ w zasadzie każdy może
opublikować własne prace na tworzonych przez siebie stronach WWW. Nie zawsze robią to
osoby, które mają rzeczywistą wiedzę na dany temat. Z tego powodu dobrą praktyką przy
wyszukiwaniu informacji jest nie tylko korzystanie z różnych sposobów wyszukiwania, ale
również porównywanie tych informacji z danymi znalezionymi w innych źródłach, na
przykład w słowniku, książce, e-booku, encyklopedii.
Dokonując selekcji informacji, zwracaj uwagę na:
 aktualność — sprawdź datę umieszczenia informacji w sieci, a gdy jej nie ma, szukaj
informacji w innym miejscu;
 informacje o autorze;
 odnośniki do konkretnych źródeł, z których były
zaczerpnięte informacje.
Po zakończeniu wyszukiwania, aby móc porównać zawartość
kilku stron, kliknij PPM interesujący odsyłacz i wybierz opcję
Otwórz w nowej karcie. Teraz możesz się
przemieszczać między stronami, przeglądać i porównywać ich
zawartość
Innym sposobem porównywania zawartości stron jest
dodawanie wybranych stron WWW do U l u b i o n y c h za
pomocą opcji Dodaj do ulubionych lub Dodaj do
zakładek, a następnie porównanie zawartości wybranych stron i pozostawienie w Ulubionych tylko tych, które będą nam
jeszcze potrzebne.

Dodaj do Ulubionych

Dodaj do zakładek

Chwytasz, Trzymasz, Przeciągasz, Puszczasz, Klikasz PPM i zmieniasz nazwę
Zadanie 1
Złam szyfr. Uzupełnij tekst odszyfrowanym hasłem, następnie przepisz pierwsze zdanie do zeszytu.

Cyberprzestrzeń to przestrzeń internatu, która obejmuje cały świat, nie ma
granic. Znaleźć tu można wszystko, co wymyśli człowiek: strony WWW
poświęcone nauce, strony prywatne, sklepy internetowe, encyklopedie.

Wskazówka!!!
Zastąp każdą literę
następną literą alfabetu
polskiego.

Zadanie 2
 W dowolnej wyszukiwarce internetowej wpisz hasło gry. Na dysku W:// w katalogu Klasa 5 utwórz katalog Ulubione,
a w nim podkatalog o nazwie Gry.
 Otwórz Notatnik i skopiuj do niego znalezione adresy stron z grami, które Cię zainteresowały. Wystarczą 3 adresy.
 Pod linkami wpisz kategorie jakie te gry reprezentują (RPG, strategiczne, logiczne…)
 Zapisz plik w utworzonym na dysku W:// katalogu gry pod nazwą fajne_gierki
 Zamelduj wykonanie zadania
Zadanie 3
Odszukaj w internecie herb Polski, który obowiązywał w latach 1955-1980 oraz ten obowiązujący obecnie (2018). Pobierz pliki i zapisz je na
dysku W:// w katalogu: Klasa 5  Internet pod nazwami herb_1980 i herb_1990. Powiedz, czym się różnią oba godła.

Zadanie 4
Jaką stronę internetową opisującą to, jak widzą zwierzęta, polecisz koledze lub koleżance z klasy i dlaczego? Odszukaj stronę,
którą pragniesz polecić. Wyślij jej adres pocztą do wybranego kolegi. Zamelduj nauczycielowi
Zadanie 5
Korzystając z zasobów internetu, przygotuj w edytorze tekstu dokument na temat wędrówek ptaków (prześledź na przykład szlak
wędrówek bociana białego oraz jaskółki dymówki). Potrzebne informacje możesz znaleźć na stronach lub po prostu szukaj sam/sama

 http://ptaki.info/
 http://www.bocian.org.pl/

 http://www.bociany.pl/
 http://www.otopjunior.org.pl/

Dokument powinien zawierać:
otopjunior to strona oparta o
 krótkie opisy gatunków,
technologię Flash i nie zawsze
 pobrane z serwisu (zawsze należy podać źródło):
działa poprawnie. Mimo to jest
• fotografie opisywanych ptaków,
warta polecenia
• mapki przedstawiające wędrówkę danych gatunków.
Nadaj pracy tytuł Wędrówki ptaków. Zadbaj o estetyczny wygląd dokumentu. Jego zawartość powinna się zmieścić na
jednej kartce formatu A4.
Zadanie 5 **** (Zadania dodatkowe)
Odszukaj w internecie stronę WWW poświęconą Twojej miejscowości lub regionowi, w którym mieszkasz. Opracuj dokument
zawierający opis oraz zdjęcie tego miejsca.

Praca domowa
 Korzystając z zasobów internetu, w zeszycie przedmiotowym odpowiedz pisemnie na pytania (pisz całe zdania xD):
a. Kwiatem jakiej rośliny płacono podatki w królestwie Azteków?
b. Ile procent ciepła człowieka ucieka przez głowę?
c. Gdzie się znajduje największe skupisko aktywnych wulkanów? Ile ich jest?
d. Czy drzewa rosną w słonej wodzie?
 Ćwiczenie to wykonaj krok po kroku.
• Z tekstów poniżej wykreśl (w myślach) litery hasła BEZPIECZNY INTERNET. Z pozostałych liter odczytaj hasła (są
3 hasła), następnie zapisz je w zeszycie.
• Napisz, co oznacza wyrażenie
bezpieczny internet.

Celujemy

• Co zrobisz, gdy podczas przeglądania stron www i wyszukiwania różnych informacji otworzysz
przez przypadek strony zawierające treści niewłaściwe: niezgodne z
prawem, promujące przemoc, nieodpowiednie dla Twojego wieku?

Korzystając z informacji odszukanych w internecie na wybranych stronach WWW, przygotuj dokument tekstowy na temat
Moja porcja zagadek. Dokument powinien dotyczyć wiedzy na temat komputerów, urządzeń cyfrowych i sieci
komputerowych i być napisany z myślą o młodszych uczniach (trzeciej i czwartej klasy). Powinien mieć formę zagadek. Prześlij
dokument na e-mail nauczyciela. Pracuj etapami:
 Zaplanuj — zastanów się, o czym będą Twoje zagadki.
 Wykonaj — wykorzystując posiadane umiejętności, przygotuj dokument tekstowy.
 Przetestuj i sprawdź — sprawdź, czy dokument odpowiada wymaganiom oraz czy nie ma błędów.
 Działaj — zakończ pracę prześlij nauczycielowi jej efekty.
Klasa 5 zobowiązuje. Wykorzystajcie poznane w klasie 4 zasady. (Rozstrzelenia, justowania itp.)

