LP.

1

2

1

DATA

18,22 stycznia

25,29 stycznia

30 stycznia

TYTUŁ ZAJĘĆ

OPIS

Internet co to takiego?

Komputer i internet w moim życiu – w jakich obszarach życia
wykorzystuję technologię komputerową. Wskazanie
dodatkowych-nowych możliwości wykorzystania komputera i
internetu. Zalety i wady internetu. Zbudowanie makiety
obrazującej sieć internetową.

Sprawdzenie co uczestnicy wiedzą o komunikacji mailowej.
Założenie skrzynki mailowej. Omówienie różnice pomiędzy
mailami, które można bez obawy otworzyć i przeczytać, a
tymi, których nigdy nie powinno się otwierać. Wprowadzenie
pojęcia korespondencja mailowa prywatna i służbowa.
Mail – poczta elektroniczna
Omówienie czym są, skoncentrowanie się na korespondencji
czyli nowoczesny list.
prywatnej: do kogo, zwroty używane w pisaniu maili –
aspekty techniczne, wytłumaczenie każdego pola
widniejącego w mailu. Rozesłanie wiadomości do siebie
nawzajem zawierającej inf. o sobie, swoich
zainteresowaniach, marzeniach, planach.

Spotkanie integracyjne

1, 5 luty

Poznajemy program
Uczestnicy poznają prosty program graficzny. Sprawdzenie
graficzny Canva – tworzymy
umiejętności uczestników w zakresie technicznych
projekt ulotki informacyjnej ( umiejętności pracy na komputerze: poszukiwania informacji,
nawiązanie do sobotniego
przetwarzania informacji, kopiowania, drukowania,
wyjścia)
operowania klawiaturą i myszką, napisania krótkiego tekstu.

4

8, 12 luty

Kontynuacja pracy w
programie Canva - kartki z
okazji Dnia Zakochanych.v

2

13 lutego

Spotkanie integracyjne

3

5

15, 19 luty

Mój wizerunek online i
portale społecznościowe

Doskonalenie umiejętności pracy w programie. Uczestnicy
samodzielnie stworzą kartkę dla kogoś bliskiego. Karki
zostaną wysłane drogą mailową. Dodatkowo uczestnicy
zrobią nagrania życzeń, które dołączą do maila. Wysyłanie
maila z załącznikami

Kim jestem? Jak widzą mnie inni? Co można publikować na
portalach społecznościowych? O czym warto pomyśleć przy
okazji rozmowy o relacjach z innymi za pośrednictwem
internetu. Wizerunek w sieci jest równie ważny ponieważ
treści, które zamieszczamy w internecie kształtują opinie na
nasz temat silniej niż poglądy wygłaszane w miejscach
publicznych czy sposób zachowania się. Nie wszystko jednak
podlega naszej kontroli — inni użytkownicy mogą zamieścić
zdjęcie czy napisać o nas złośliwy komentarz. Uczestnicy
porozmawiają również o kulturze w sieci i stworzą listę
działań, o których należy pamiętać, publikując informacje o
sobie i innych w sieci.

6

22,25,26 luty

Bezpieczeństwo w sieci

3

27 lutego

Spotkanie integracyjne

7

1,4,5 marca

Osoby uczestniczące w zajęciach poznają zasady
bezpiecznego korzystania z internetu, a także
usystematyzują i utrwalą sobie wiedzę na temat rodzajów
zagrożeń i zabezpieczeń. Poznają także korzyści i zagrożenia
płynące z anonimowości w internecie.

Hejt i mowa nienawiści

Czym są hejt i mowa nienawiści? Czy to normalna forma
komunikacji? Czy można im przeciwdziałać? W czym się
przejawiają? Jak na nie reagować i kto powinien się tym
zająć? Przedstawianie możliwych rozwiązań korzystając z
doświadczeń innych osób. Jak zmienić przekaz nienawiści w
przekaz pełen zrozumienia. Co możemy zrobić, gdy stykamy
się z hejtem i mową nienawiści.
Co to są portale informacyjne, jakie są rodzaje portali i co
możemy na nich znaleźć. Przeglądanie portali i omawianie
ważnych treści i wiadomości, dyskusja na temat
przedstawianych doniesień informacyjnych i porównanie z
tradycyjną prasą. Rozróżnianie fake – news od prawdziwych
informacji.

8

8,11,12 marca

Portale informacyjne –
wiadomości z kraju i ze
świata i nie tylko.

4

13 marca

Spotkanie integracyjne

15,18,19 marca

Tworzymy własną książkę
kulinarną w formie
elektronicznej

Uczestnicy będą doskonalić swoje umiejętności w zakresie
pozyskiwanie i przetwarzanie informacji użytkowej z rożnych
źródeł w temacie kulinarnym. Zapoznanie uczestników w
sposobem przechowywania informacji na komputerze i na
innych nośnikach.
Wydrukowanie stworzonej książki oraz zszycie jej japońską
metodą introligatorską - korzystanie z instrukcji filmowej
zamieszczanej na kanale YouTube. Doskonalenie
umiejętności wyszukiwania informacji na dany temat i
praktyczne jej wykorzystanie.

9

10

22,25,26 marca

Drukujemy i oprawiamy
swoją książkę

5

27 marca

Spotkanie integracyjne

11

29, 1,2 marca

Internet to również dostęp do kultury i jej bogatych zbiorów.
Uczestnicy poznają sposoby wyszukiwania zasobów kultury (
muzyka, malarstwo, taniec, teatr) z legalnych źródeł.
Zapoznają się portalami publicznymi z zasobami kultury.
e – kultura spotkania ze sztuką Oglądanie, słuchanie, pobieranie wersji cyfrowych filmów,
muzyki, literatury, audycji radiowych, obrazów, prasy, gier,
komiksów z legalnych źródeł kultury Doskonalenie
umiejętności wyszukiwania, kopiowanie lub przenoszenie
pliku, folderu – ćwiczenia.

12

8,9 kwiecień

Korzystanie z legalnych źródeł kultury oraz wykorzystanie
e-kultura spotkania ze sztuką ich do własnej twórczości. Robimy teatr cieni i nagrywamy –
udostępniamy własnych treści kultury w internecie.

6

10.04.2021

Spotkanie integracyjne

13

Impresjonizm - to najpopularniejszy nurt w sztuce malarskiej.
Korzystanie z legalnych źródeł kultury przedstawiających ten
e – kultura spotkania ze
12,15,16 kwiecień
kierunek w malarstwie, oglądanie obrazów, poznanie autorów
sztuką ( rysunek. Malarstwo)
i określenie głównych cech charakteryzując ten styl.
Przygotowanie prezentacji multimedialnej na ten temat.

14

19,22,23 kwiecień

e kultura spotkania ze
My jako impresjoniści. Malujemy i przygotowujemy obrazy na
sztuką ( rysunek, malarstwo)
wystawę.

7

24 kwietnia

15

26,29,30 kwiecień

16

6,7 maj

8

08.05.2021

Spotkanie integracyjne
e kultura spotkania ze
My jako impresjoniści. Malujemy i przygotowujemy obrazy na
sztuką ( rysunek, malarstwo)
wystawę.
Internet, telefon komórkowy są obecne codziennie w naszym
życiu. Za pośrednictwem internetu komunikujemy się ze
sobą. Kiedy korzystanie z nowych technologi może być
problemem? Kiedy zaczyna być uzależnieniem? Jak radzić
sobie z nadmiernym korzystaniem z internetu?
Uzależnienia technologiczne
Uczestnicy poznają zachowania, które mogą świadczyć o
uzależnieniu od internetu i wspólnie wymyślają sposoby
radzenia sobie z tym problemem. Zastanowimy się wspólnie
udział nad wpływem internetu na relacje społeczne.

Spotkanie integracyjne

17

10,13,14 maj

Tworzymy swój film

Uczestnicy dowiedzą się, że poza nakręceniem filmu
telefonem komórkowym lub aparatem fotograficznym z
kamerą można w prosty sposób w komputerze dodać do
filmu muzykę, napisy i efekty filmowe. Poznają prosty
program do obróbki filmów i będą w nim pracować.

18

17,20,21 maj

Tworzymy swój film

Kontynuacja pracy i prezentacja efektów.

9

22 maja

Spotkanie integracyjne

19

20

10

24, 27,28 maj

31, 3, 4 czerwiec

Zakupy w sieci

Coraz częściej korzystamy z zakupów przez internet,
doceniając ich szybkość i wygodę. Wspólnie zastanowimy się
nad różnicami między zakupami on-line a tymi
dokonywanymi osobiście. Omówieni sposobów dokonywania
zakupów, składania zamówień, dokonywania płatności za
zakupy.

Mail – poczta elektroniczna służbowa omówienie czym jest,
Tworzenie CV, mail
zwroty - etykieta mailowa, wysłanie maila służbowego.
służbowy, szukamy ogłoszeń
Omówienie i stworzenie swojego CV. Rozmowa o
o pracę
możliwościach zawodowych, poznanie portali z ogłoszeniami
o pracę.

5 czerwca

Spotkanie integracyjne

7,9,10 czerwca

Podsumowanie projektu

