
23.04.2020 

Drodzy Trzecioklasiści! 

Mam nadzieję, że świetnie poradziliście sobie z ćwiczeniami pisania na klawiaturze. Dziś tę 

umiejętność wykorzystamy w praktyce. 

Temat naszej lekcji: 

Jakie dane? Wyszukiwanie informacji w Internecie. 

 

Pierwiosnek- piękny wiosenny kwiat 

 

 
 

Nauczymy się dziś wyszukiwać danych za pomocą przeglądarki Google. 

 

Zapiszemy informacje o pierwiosnku znalezione w Internecie w dostępnym edytorze tekstu- 

np. Microsoft Word, Open Office Writer lub Libre Office Writer. 

 

Jesteście gotowi? Zaczynamy! 

 

1. Otwieramy przeglądarkę internetową, np.: 

 

    lub     lub  

 

2. Wpisujemy adres: www.google.pl  

3. W okienko wyszukiwarki wpisujemy „pierwiosnek”.  

Klikamy enter. 

http://www.google.pl/


 
 

4. Pojawią nam się wszystkie wyniki wyszukiwania słowa „pierwiosnek”. 

Odnajdźmy teraz krótkie informacje na temat tej rośliny- znajdują się one 

po prawej stronie ekranu- zdjęcie oraz opis rośliny. 

 

 
5. Na górze pojawia się pasek zakładek Google. Wejdźcie teraz w zakładkę GRAFIKA 

i obejrzyjcie zdjęcia pierwiosnków. 

 

 
 

6. Aby wrócić do informacji o roślinie, należy wybrać zakładkę WSZYSTKO. 

 

 
 

 



7. Ćwiczenie: wyszukajcie informacje o innych wiosennych kwiatach: 

zawilec  narcyz  sasanka 

 

W ten sposób możecie wyszukiwać informacje na interesujące Was tematy. 

 

Pamiętajcie, że informacje w Internecie może zamieścić KAŻDY, 

dlatego nie zawsze to co wyczytamy może być prawdą.  

Należy korzystać ze sprawdzonych źródeł wiedzy. 

 

Zadanie dla Was 

ZADANIE - NA OCENĘ- OBOWIĄZKOWE 

 

Korzystając z przeglądarki internetowej Google zapiszcie w edytorze tekstu krótkie 

informacje na temat pierwiosnka. Możecie dodać jego zdjęcie. 

 

JAK WYKONAĆ ZADANIE- KROK PO KROKU 

1. Wyszukuję informacje o pierwiosnku za pomocą strony www.google.pl 

(instrukcja podana w lekcji). 

2. Otwieram dowolny edytor tekstu, np. Microsoft Word lub inny. 

3. Zapisuję tytuł: Pierwiosnek. W 3-4 zdaniach opisuję ten kwiat korzystając 

ze znalezionych informacji. 

Pytania pomocnicze: 

Jaką inną nazwę nosi pierwiosnek? 

Ile gatunków pierwiosnka występuje na świecie? 

Gdzie na świecie można spotkać pierwiosnki? 

4. Ewentualnie dodaję zdjęcie pierwiosnka. 

5. Zapisuję swoją pracę- w tytule wpisuję: „Pierwiosnek- imię nazwisko” 

6. Wysyłam pracę na adres: tabletyzawada@gmail.com 

Termin wykonania zadania: 27.04.2020 godz. 18.00 

  

To wszystko na dziś! Dziękuję i do zobaczenia! 

Julia Szopa 

http://www.google.pl/
mailto:tabletyzawada@gmail.com

