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Obejrzyj obrazki. Powiedz, jak bezpiecznie pracować przy komputerze.1.

Ten przycisk  służy do włączania komputera. Znajdź podob-
ny przycisk na twoim komputerze znajdującym się w pracowni 
komputerowej.

2.

Zaznacz czerwoną kropką lewy przycisk myszy.3.

Zapoznanie z komputerem1.

W pracowni komputerowej należy zachowywać się spokojnie i uważnie, 
aby nie przewrócić żadnego urządzenia, które się w niej znajduje.
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Powiedz, jak nazywają się części zestawu komputerowego. Otocz czerwonymi pę-
tlami przyciski służące do włączenia komputera i monitora.

1.

Posłuchaj wskazówek, które przeczyta nauczyciel. Do-
rysuj brakujące elementy na obrazku przedstawiają-
cym prawidłową postawę dziecka przy komputerze. 

2.

Na biurku stoi monitor.
Stopy spoczywają na podłodze. 
Plecy dotykają oparcia krzesła. 

Jeśli chcesz wyłączyć komputer, kliknij w pola: 

, , a potem w oknie 

Wyłączanie komputera w pole  Wyłącz.

Urządzenia komputerowe2.
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Odszukaj wszystkie ikony narzędzia Wypełnianie kolorem i otocz je pętlami. 1.

Pokoloruj rysunki listków 
kolorami jesieni.

2.

Wypełnianie kolorem

Przybornik
Miejsce do rysowania

Pole koloru

Narzędzie Wypełnianie kolorem w programie Paint3.

W programie Paint można 

rysować kolorowe obrazki.

Jeżeli chcesz pokolorować rysunek w programie 
Paint:

•  kliknij w ikonę narzędzia Wypełnianie

  kolorem,

• potem kliknij w wybrany kolor w Polu koloru,
•  a na końcu – w rysunek, który chcesz pokolo-

rować.

Macyk

2011
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Pokoloruj pola z kropkami na poma-
rańczowo. Powiedz, jakie zwierzę ukry-
ło się na rysunku. 

1.

Pokoloruj rysunek kotka. Odszukaj w wyklejance ikonę narzędzia programu Paint, 
które służy do kolorowania rysunków. Naklej ją w okienku.

2.

Tata Tereski jest nauczycielem. Powiedz, jaki zawód 
wykonuje twój tata. Narysuj portret swojego taty.

3.

Metoda złap, przesuń i upuść służy do przesuwania obrazków na ekranie monitora. 
Aby ją zastosować:

• ustaw wskaźnik myszy na obrazku i wciśnij ,

• przesuń obrazek w wybrane miejsce, trzymając wciśnięty ,

• zwolnij .

 

Lwy są groźnymi zwie-
rzętami i dzikimi kuzy-
nami kota domowego.

Kolorowanie w programie Paint4.
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Znajdź w wyklejance obrazki przyborów 
szkolnych, które służą do rysowania i ście-
rania. Naklej je obok ikon narzędzi, dzię-
ki którym można wykonywać podobne 
czynności w programie Paint.

1.

Pokoloruj rysunek według wzoru.2.

Gumka

Ołówek

Przybornik

Miejsce 
do rysowania

Pole koloru

Narzędzia: Ołówek i Gumka w programie Paint5.

W programie Paint  moż

na rysować za pomocą narzę-

dzia Ołówek  oraz usuwać 

fragmenty rysunków, używa-

jąc narzędzia Gumka .

Macyk

2011
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Otocz pętlami ikony poznanych narzędzi programu Paint.  
Napisz w okienku, ile ich jest.

1.

Odszukaj w wyklejance obrazek przedstawiający koszyk. 
Naklej go na rysunku tak, aby w środku znalazły się wa-
rzywa. Wymień ich nazwy. Pokoloruj rysunek.

2.

Wymień nazwy narzędzi, których należy użyć, aby narysować warzywa w progra-
mie Paint.

3.

Jeśli chcesz, aby linie rysowane za pomocą narzędzia Ołówek  były kolorowe, 

wybierz dowolny kolor z Pola koloru . 

Aby wybrać wielkość Gumki , kliknij  w pole  znajdujące się w Przy
borniku.

Rysowanie w programie Paint6.
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Wiatr rozwiał kolorowe wstążki. Połącz każdą wstążkę z kształtem Pędzla, którym 
została namalowana.

1.

Nawlecz korale na nitkę według wzoru.2.

Pędzel

Przybornik

Miejsce 
do rysowania

Pole koloru

Wybór kształtu
pędzla

Narzędzie Pędzel w programie Paint7.

Za pomocą narzędzia Pędzel 

 możesz malować kolo-

rowe obrazki w programie 

Paint . Jeśli chcesz, aby 

twoja praca plastyczna była 

ładniejsza, zastosuj rozmaite 

kształty Pędzla.

Macyk

2011
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to komputerowa 
książka

e-book

Macyk narysował w programie Paint koszyk dla Czerwonego Kapturka. Podczas 
rysowania i kolorowania wykorzystywał polecenie Cofnij. Odszukaj w wyklejance 
obrazek i rysunek koszyka oraz ikonę narzędzia programu Paint. Naklej je we wła-
ściwych miejscach według wzoru. 

1.

Kliknij w ikonę e-booka umieszczoną na płycie CD. Zapoznaj się z książką, 

która się tam znajduje.

2.

 

Czy wiesz, że w komputerze można czytać książ-
ki, wyświetlając je na ekranie monitora? Kiedy 
są nagrane na płycie CD, można je słuchać za po-
mocą głośników lub słuchawek.

W programie Paint można cofnąć trzy ostatnio wykonane czynności, na przykład 
malowania lub rysowania. Polecenie Cofnij jest przydatne wtedy, kiedy popełnisz 
błąd i chcesz go poprawić. Jeśli chcesz użyć polecenia Cofnij:

• kliknij w opcję Edycja, znajdującą się

na Pasku Menu, 

• potem kliknij w polecenie Cofnij. 

Polecenie Cofnij w programie Paint8.

Cofnij

Cofnij
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Zaznacz obrazki czekoladek w kształcie gwiazdek według wzoru.2.

Narzędzie Zaznacz w programie Paint9.

Połącz strzałkami obrazki zwierząt i ich domków. Opowiedz, jak wygląda twój dom.1.

Zaznacz

Przybornik

Pole koloru

Miejsce  
do rysowania

Narzędzie Zaznacz  w pro-

gramie Paint  umożliwia za -

znaczanie obrazków lub ich frag- 

 mentów, aby móc je przesunąć 

na ekranie monitora. 

Macyk

2011
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Jeśli chcesz zapisać wykonaną przez siebie pracę w komputerze: 

• kliknij w opcję Plik, znajdującą się na Pasku Menu, a potem w opcję Zapisz jako,

• w oknie Zapisz jako klik-

nij w zakładkę

Pulpit, a potem w pole 
z napisem Zapisz,

• na Pulpicie pojawi się ikona pliku, w którym jest zapisana praca.

Po wykonaniu ćwiczenia Moje bajki, znajdującego się na płycie, zapisz swoją pra-
cę w komputerze.

3.
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Znajdź na klawiaturze klawisze, które należy wcisnąć, aby napisać wyraz tam. Po-
koloruj je na czerwono. Pokoloruj na żółto te klawisze, które są potrzebne do na-
pisania wyrazu lody.

1.

Powiedz, jakie klawisze należy wcisnąć, aby napisać wyrazy dym i lato. Znajdź je 
w wyklejance i naklej w okienkach, w odpowiedniej kolejności.

3.

Znajdź na klawiaturze klawisze z cyframi od 1 do 5. Pokoloruj je na niebiesko. Po-
wiedz, ile jest klawiszy z takimi cyframi.

2.

Pokoloruj strzałkę skierowaną w pra-
wą stronę na żółto, skierowaną w lewą 
stronę – na zielono, w górę – na nie-
biesko, a w dół – na czerwono. 

4.

 

Jeśli chcesz napisać wyraz dom za pomocą klawiatury komputerowej,

wciśnij kolejno klawisze:   .

Backspace
(czyt. bekspejs)

prawy

spacja klawisze sterowania kursorem

(czyt. kaps lok) (czyt. dilejt)

(czyt. szift)

dym                   lato     

Zapoznanie z klawiaturą10.

Nie wolno niszczyć prac innych uczniów, które zostały zapisane w kom-
puterach znajdujących się w pracowni szkolnej.
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Powiedz, jak nazywają się ptaki i ich przysmaki przedstawione na zdjęciach. Narysuj 
drogę każdego ptaka do jego pożywienia. Możesz rysować tylko wzdłuż linii.

1.

Wymień, jakie znasz gry komputerowe.2.

Powiedz, jak lubisz spędzać wolny czas. 
Narysuj swoją ulubioną zabawkę.

3.

W grach komputerowych często są wykorzystywane klawisze 
ze strzałkami, umieszczone na klawiaturze. Naciśnięcie jedne-
go z nich powoduje przesunięcie kursora myszy w górę, w dół, 
w lewą stronę lub w prawą stronę. 

Backspace
(czyt. bekspejs)

prawy

spacja klawisze sterowania kursorem

(czyt. kaps lok) (czyt. dilejt)

(czyt. szift)

Łamigłówki komputerowe11.

Komputer można wykorzystywać do nauki i do zabawy. Baw się mądrze 
i nie spędzaj przy nim zbyt dużo czasu!



15

Obejrzyj ikony narzędzi programu Paint. Powiedz, jak nazywają się te narzędzia. 
Połącz obrazki z ikonami narzędzi, które zostały wykorzystane do ich narysowania.

1.

Jeśli chcesz uruchomić program Paint, wykonaj następujące czynności:

Jeśli chcesz zamknąć program Paint, kliknij w okienko  znajdujące się w pra-
wym górnym rogu okna Paint.

Sposób 1.

Sposób 2.

Uruchamianie i zamykanie programu Paint12.
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Otocz pętlą okienko, w które należy kliknąć, aby zamknąć okno programu Paint.2.

Uruchom program Paint. Narysuj domek i pokoloruj rysunek. Zapisz swoją pracę 
na Pulpicie pod nazwą: dom. Potem zamknij okno programu.

3.

Zaznacz zwierzęta hodowane w gospodarstwie wiejskim, otaczając czerwoną pę-
tlą zbiór ptaków, a zieloną pętlą – zbiór ssaków.

4.

Znajdź na klawiaturze klawisze z cyframi od 1 do 6. Pokoloruj je na dowolne kolory.5.

Wpisz nazwę pliku Pa
int z wykonaną pracą 
w polu Nazwa pliku.
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Powiedz, jaką literą rozpoczynamy pisanie imion. Pokoloruj na niebiesko klawi-
sze, które należy wcisnąć, aby napisać imię Ela, a na żółto te, które są potrzebne 
do napisania imienia Tomek. 

2.

Uruchom plik Paint. Narysuj swój portret. Pokoloruj rysunek. Zapisz pracę w fol-
derze Klasa 1. W polu nazwy napisz swoje imię.

3.

Otwórz folder  znaj-
dujący się na Pulpicie. Za-
poznaj się z jego zawarto-
ścią. Zamknij folder. 

1.

 + T  D   + E  L  M

A   + O  O  E  K  P

Zapoznanie z folderem13.

Jeśli chcesz napisać wielką literę, wciśnij jednocześnie lewy klawisz 

 oraz klawisz wybranej litery, np. .

Macyk

2011

Folder jest miejscem, do którego chowa się prace wykonane w kompute-

rze. Można go nazwać komputerową szufladą lub teczką.

Każdy folder ma swoją nazwę, np. . 

Folder otwiera się i zamyka, podobnie jak program Paint.

Pamiętaj, aby zawsze umieszczać swoje prace w folderach. W ten sposób 

zachowasz porządek w komputerze.
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Narysuj w elipsie uśmiechniętą buzię, 
a w kole – zdziwioną buzię.

1.

 Uruchom program Paint. Narysuj kolorowy łańcuch na choinkę z wykorzystaniem 
narzędzia Elipsa. Potem zamknij okno programu. Zapisz zmiany w pliku.

2.

Jeśli po wykonaniu rysunku chcesz zamknąć ok-
no programu Paint:

• kliknij w okienko , 

•  w nowym oknie zapisz zmiany w pliku, klika-
jąc w pole z napisem Tak.

Narzędzie Elipsa w programie Paint14.

Elipsa

Przybornik

Miejsce  
do rysowania

Pole koloru

Za pomocą narzędzia 

Elipsa można w programie 

Paint rysować zaokrąglone 

kształty. Aby narysować ko -

ło, należy trzymać wciś nię-

ty klawisz .

Macyk

2011

 

Elipsę można nazwać spłaszczonym kołem.

koło elipsa
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Znajdź w wyklejance zdjęcia chronionych drzew iglastych. Naklej je w odpowied-
nich polach. W zielonych ramkach są umieszczone nazwy tych drzew. Pokoloruj 
dowolnie te pola, w których wyrazy są napisane wielkimi literami. 

1.

Powiedz, jaki klawisz należy wcisnąć jednocześnie z klawiszem 
wybranej litery, aby napisać wielką literę. Znajdź w wyklejance 
jego zdjęcie i naklej w pustym okienku.

3.

Pokoloruj kwadraty na czerwono. 4.

Uruchom program Paint. Namaluj zieloną choinkę pokrytą śniegiem. Wykorzystaj 
narzędzie Pędzel. Zapisz wykonaną pracę w komputerze.

2.

jodłaJODŁAcis CIS LIMBA limba

Zimowy obrazek w programie Paint15.

Wielkie litery można pisać również z wykorzystaniem klawisza .
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W programie Paint moż-

na powiększać fragmen-

ty obrazków za pomocą 

narzędzia  Lupa. 

Macyk

2011

 

Lupa to przyrząd, dzięki któremu można ob-
serwować bardzo małe obiekty w powięk-
szeniu. Inaczej można ją nazwać szkłem po
większającym. Lupa

Przybornik Miejsce do rysowania

Pole koloru

Wybór  
wielkości 

powiększenia

Znajdź na rysunkach miejsca, w których nie są one dokończone. Dorysuj brakujące 
fragmenty konturów. Pokoloruj rysunki.

1.

Jeżeli chcesz powiększyć rysunek:

• kliknij w ikonę  Lupy, 

• potem – we fragment rysunku.

Jeżeli chcesz wrócić do normalnego widoku, ponownie kliknij w ikonę  Lupy.

Możesz wybrać wielkość powiększenia, klikając w jedną z opcji . 

Narzędzie Lupa w programie Paint16.
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Obserwuj przez lupę śniegowe gwiazd-
ki. Czy można znaleźć dwie identyczne 
śnieżynki? Pokoloruj rysunki gwiazdek 
na różne odcienie koloru niebieskiego.

1.

Pokoloruj rysunek przedstawiający dwie koleżanki. Powiedz, jakie części ich ciał 
zostały powiększone przez lupę. Jak myślisz, dlaczego?

2.

Znajdź na klawiaturze klawisze: Enter, Shift, Caps Lock i klawisze ze strzałkami. Po-
koloruj klawisz Enter na czerwono, Shift – na żółto, Caps Lock – na zielono, a kla-
wisze ze strzałkami – na niebiesko. 

3.

Rysowanie w powiększeniu17.

Klawisz Enter  służy do potwierdzenia wykonania czynności, 

a podczas pisania przenosi kursor myszy o jedną linijkę w dół.

Klawisz  służy do postawienia kropki, na przykład na końcu zdania.
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Połącz liniami takie same śnieżynki.1.

 

Kopiowanie to powielanie ob-
razków lub ich fragmentów. 
Dzięki kopiowaniu można otrzy-
mać dowolną ilość takich sa-
mych elementów graficznych. 
Wzór i kopie są identyczne.

Jeśli chcesz skopiować ob-
razek w programie Paint:

•  zaznacz go za pomocą na-
rzędzia Zaznacz,

•  kliknij  w opcję

Edycja, znajdującą się na 
górnym Pasku Narzędzi,

•  wybierz polecenie Kopiuj, 
klikając w nie,

•  ponownie kliknij w opcję 
Edycja i wybierz polece-
nie Wklej, klikając w nie,

•  umieść rysunek w wy-
branym miejscu metodą 
złap, przesuń i upuść.

Polecenia: Kopiuj i Wklej w programie Paint18.
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Narysuj szlaczek według wzoru.1.

Napisz podany wyraz kilka razy według wzoru. Postaraj się, aby za każdym razem 
napisać go tak samo.

2.

Kopiowanie w programie Paint19.

Najdłuższym klawiszem umieszczonym na klawiaturze jest Spacja. 

W grach Spacja często jest używana do wykonywania skoków przez gracza 
lub pionek.

Zaznacz

Przybornik
Miejsce  

do rysowania

Pole koloru

Wybór opcji 
Przezroczyste tło

Jeśli podczas zaznaczania ob-

razka lub jego fragmen tu uży-

jesz opcji  Przezro czyste tło,

to jego tło nie bę  dzie widoczne.

Macyk

2011
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Pokoloruj rysunek smoka wa-
welskiego z legendy. Powiedz, 
dlaczego smok przedstawio-
ny na rysunku ma regionalną, 
krakowską czapkę. 

3.

Podpisz obrazek zdaniem: To jest smok.4.

 

Smoki to legendarne, fan-
tastyczne stworzenia. Naj-
częściej wyobrażano je so-
bie jako olbrzymie latające 
gady, które ziały ogniem. 
Często siały spustoszenie 
i budziły grozę.
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Dokończ rysować zamek, łącząc cyfry od 1 do 9. Pokoloruj rysunek.3.

Powiedz, w jakie gry komputerowe lubisz grać.1.

Powiedz, których klawiszy używa się w grach komputerowych. 
Pokoloruj te klawisze na czerwono.

2.

 

Zamek był budowlą 
warowną, służącą do 
obrony przed wroga-
mi. Przeważnie sta-
nowił siedzibę króla, 
księcia lub rycerza. 

Gry komputerowe20.

ET

Caps Lock

Enter

Macyk

2011

Są różne rodzaje gier komputerowych: przygodowe, sportowe, 

strategiczne, wyścigowe, logiczne. Unikaj gier niebezpiecznych 

dla dzieci, w których jest przemoc. 
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Pokoloruj po la z kropkami 
na niebiesko, a pozostałe – 
na żółto. Przeczytaj wyraz, 
który ukrył się na obrazku.

1.

Rozwiąż rebus. Pamiętaj, że nazwy rzek piszemy wielką literą.2.

 

Wisła jest najdłuższą rzeką 
w Polsce. Przepływa przez 
Kraków i Warszawę.

atrak = s

Macyk

2011

wka

Pisanie polskich liter za pomocą klawiatury21.
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Spróbuj znaleźć na klawiaturze komputera jeden klawisz, za pomocą którego moż-
na napisać literę ł.

3.

Znajdź na klawiaturze prawy klawisz Alt i pokoloruj go na czerwono.4.

Napisz, jak nazywa się zabawka przedstawiona na zdjęciu. 
Znajdź w wyklejance zdjęcia klawiszy, za pomocą których 
napiszesz jej nazwę. Naklej je w odpowiednich okienkach. 

5.

   + 

Jeśli chcesz napisać polską literę, np. ł, wciśnij jednocześnie dwa klawisze: 

prawy klawisz  i klawisz .                          

Podobnie można napisać litery: ę, ą, ś, ó.

                          

                          

Inaczej jest z literą ź, którą piszemy, wciskając jednocześnie prawy klawisz  

i klawisz .
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Na zdjęciu pierwsze wiosenne kwiaty zakwitły pośród śniegu. Znajdź w wyklejan-
ce ikonę narzędzia, którym został namalowany śnieg. Naklej ją w okienku.

1.

Uruchom program Paint. Namaluj swoje ulubione wiosenne kwiaty. Zapisz wyko-
naną pracę w komputerze.

2.

 

Aerograf to niewielkie urzą-
dzenie służące do malowa-
nia metodą rozpylania farby 
przez strumień powietrza.

Narzędzie Aerograf w programie Paint22.

Aerograf

Przybornik

Miejsce  
do rysowania

Pole koloru

Wybór wzorca 
rozpylacza

Program Paint jest także  

wyposażony w narzędzie  

Aerograf, dzięki któremu 

można rozdmuchiwać ko-

lory w bardzo ciekawy spo-

sób. Wybór wzorca rozpy-

lacza umożliwia malowanie 

różnego rodzaju strumie-

niem farby – małym ,

średnim  i dużym .

Macyk

2011
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Napisz zdanie, którym powitasz wio-
snę. Potem pokoloruj rysunek przed-
stawiający panią Wiosnę.

1.

Powiedz, jakie czynności należy wykonać, aby skopiować obrazek przedstawiają-
cy sasanki. Napisz we właściwych okienkach cyfry od 1 do 5.

2.

Znajdź w wyklejance nazwy narzędzi programu Paint. Naklej je w polach pod ich 
ikonami.

3.

Uruchom program Paint. Namaluj wiosenną łąkę. Zapisz wykonaną pracę w kom-
puterze.

4.

Gumka

Wiosenna łąka w programie Paint23.
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Wśród podanych figur odszukaj kwadraty. Pokoloruj je dowolnie. Powiedz, czym 
różnią się kwadraty od innych figur.

1.

Narzędzie Prostokąt w programie Paint24.

Jeśli chcesz narysować kwadrat:

• kliknij  w ikonę narzędzia  Prostokąt,

• rysuj kwadrat, trzymając wciśnięty klawisz .

Za pomocą narzędzia  

Prostokąt można narysować 

w programie Paint kwadraty 

i podobne do nich figury, np.

,  ,  .

Prostokąt

Przybornik

Miejsce  
do rysowania

Pole koloru

Macyk

2011
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Pokoloruj na rysunkach kwadraty i inne figury, które można narysować za pomo-
cą narzędzia Prostokąt. 

2.

Powiedz, jakie narzędzia programu Paint zostały wykorzystane do narysowania 
obrazków. Znajdź w wyklejance ich ikony. Naklej je w odpowiednich okienkach.

3.

Uruchom program Paint. Narysuj kilka zielonych kwadratów oraz kilka podobnych 
do nich figur, w innych kolorach, za pomocą narzędzia Prostokąt. Zapisz wykona-
ną pracę w komputerze.

4.
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Pokoloruj rysunek według wzoru. Czy można tak dobrać kolory, aby oba obrazki 
były identyczne?

1.

Narzędzie Wybierz kolor w programie Paint25.

Macyk

2011

Czy wiesz, że w promieniu słońca są 

ukryte różne kolory? Kolor przedmio-

tu jest odbitym od niego promieniem 

świetlnym, który widzą nasze oczy. 
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Napisz, jaki jest twój ulubiony kolor.2.

Jeśli chcesz pokolorować piłkę według wzoru:

•  kliknij w ikonę narzędzia  Wybierz kolor, a potem w kolor, którego chcesz użyć,

•  kliknij w ikonę narzędzia  Wypełnianie kolorem, a następnie w pole, które chcesz po-
kolorować.

Wybierz kolor

Przybornik

Pole koloru

Miejsce  
do rysowania

W programie Paint narzę-

dzie  Wybierz kolor słu-

ży do pobierania „próbki” 

koloru z przykładowego ob-

razka i wykorzystywania go 

do malowania i rysowania.

Macyk

2011
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Wymień kolejno kolory, które można zaobserwować w tęczy. Pokoloruj tęczę we-
dług wzoru.

1.

Pokoloruj kolejne pola 
na coraz jaśniejsze od-
cienie jednej barwy we-
dług wzoru.

2.

Narysuj w swoim domowym komputerze, jak dbasz o przyrodę, wykorzystując ko-
lory tęczy.

3.

Tęcza w programie Paint26.

Macyk

2011

Tęcza jest wielobarwnym łukiem 

świetlnym widocznym na niebie, 

kiedy promienie słońca odbijają 

się w kroplach deszczu. 
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Powiedz, jakie kolory powstaną ze zmieszania dwóch 
sąsiadujących ze sobą barw podstawowych. Uzupełnij 
model barw, kolorując puste pola. Znajdź w wyklejance 
biały środek modelu. Naklej go we właściwym miejscu.

1.

 

W otaczającym świecie jest wiele kolorów, ale trzy z nich: czerwo-
ny, zielony i niebieski, uznajemy za podstawowe. Czy wiesz, że po 
ich zmieszaniu powstaje barwa biała?

W programie Paint można używać o wiele więcej kolorów niż te, które znajdują się 

w Polu koloru .

Jeśli chcesz wykorzystać opcję Kolory niestandardowe:

•  kliknij w opcję Kolory, znajdującą się na Pasku Narzędzi, a potem – w polecenie

Edytuj kolory,

•  w oknie Edytowanie ko-

lorów kliknij 

w pole Definiuj kolory 
niestandardowe, 

•  wybierz kolor, klikając  
w odpowiednie miejsce  
wielobarwnego pola, 

•  kliknij w pole Dodaj do  
kolorów niestandardo- 
wych, a potem w pole  
z napisem OK.

Opcja Kolory niestandardowe w programie Paint27.
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Opowiedz, co dzieje się na zdjęciu. Zatytułuj je. Napisz tytuł pod zdjęciem. Odszu-
kaj w wyklejance nazwy przedmiotów i osób. Naklej je w odpowiednich polach.

1.

Powiedz, do czego wykorzystywaliśmy program Paint podczas zajęć kompute-
rowych.

2.

 

Malarstwo jest jedną ze sztuk plastycznych. Malarze to artyści, którzy malują farbami rozmaite 
obrazy, np. portrety przedstawiające ludzi albo pejzaże przedstawiające krajobrazy.

Narzędzie Tekst w programie Paint28.
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Uruchom program Paint. Narysuj autoportret. Podpisz go za pomocą narzędzia 
Tekst. Zapisz wykonaną pracę w swoim folderze.

3.

Narysuj dowolny obrazek w programie Paint, w swoim domowym komputerze. 
Podpisz go za pomocą narzędzia Tekst.

4.

Jeśli chcesz podpisać swój rysunek w programie Paint:

•  kliknij w ikonę narzędzia  Tekst, znajdującą się w Przyborniku,

•  w wybranym miejscu narysuj pole tekstowe, trzymając wciśnięty ,

•  napisz w polu tekstowym swoje imię za pomocą klawiatury.

Jeśli klikniesz w dowolne miejsce obok pola tekstowego, ono zniknie – napis będzie 
gotowy.

Adam

Tekst

Przybornik

Miejsce  
do rysowania

Wybór opcji
Przezroczyste tło

Pole koloru

W programie Paint można 

nie tylko rysować i malować. 

Za pomocą narzędzia  

Tekst można również pisać 

w polu tekstowym.

Macyk

2011
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Połącz strzałkami koła z literami tak, aby odczytać nazwę święta. Napisz ją w linia-
turze.

1.

Przeczytaj wierszyk dla mamy. Powiedz, jakie życzenia złożysz swojej mamie w Dniu 
Matki. Narysuj na laurce elementy dekoracyjne według własnego pomysłu. 

2.

Pisanie życzeń kolorową czcionką29.

Dam Mamusi mej kochanej
serce pełne niespodzianek
i majowe, piękne kwiatki,

co zakwitły w tym Dniu Matki.
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Jeśli chcesz napisać życzenia kolorową czcionką:

•  kliknij w ikonę narzędzia 
Tekst,

•  kliknij w opcję Przezroczyste tło,

•  wybierz kolor, jakim chcesz pi-
sać litery – w tym celu kliknij 
w wybrany kolor w Polu koloru, 

•  narysuj pole tekstowe i napisz 
w nim wierszyk lub życzenia, 

•  zmień położenie tekstu, zazna-
czając go i przenosząc metodą 
złap, przesuń i upuść.

Przepisz wierszyk albo ułóż własne życzenia dla mamy.3.

Wykonaj laurkę dla mamy w programie Paint. Narysuj kolorowe kwiatki i serdusz-
ka. Napisz także kolorową czcionką życzenia za pomocą narzędzia Tekst. Możesz 
przepisać wierszyk albo własne życzenia z ćwiczenia 3. 

4.

Mama

Mama
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Czy wiesz, jak nazywa się historyjka ob-
razkowa z dymkami, w których znajdu-
ją się wypowiedzi jej bohaterów? Do-
wiesz się tego, gdy przeczytasz wyraz 
ukryty w plątanince przez biedronki. 

1.

Przeczytaj, co mówią aktorzy w teatrze. 2.

Znajdź w wyklejance nazwy związane z teatrem. Naklej w zielonym polu nazwę 
miejsca, na którym grają aktorzy, a w niebieskim polu – nazwę kotary, która opa-
da po zakończeniu przedstawienia.

3.

Dokończ zdania.4.

K

O I

K S
M

Do pisania w programie Paint służy narzędzie .

Do rysowania w programie Paint służy narzędzie .

Do malowania w programie Paint służy narzędzie ,

a do kolorowania służy narzędzie .

Uzupełnianie komiksu30.

Zapraszamy na wspaniałą 
sztukę pod tytułem 

„Zwierzęta w ogródku”.

Witamy  
w naszym teatrze.
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Powiedz, co należy zrobić, aby przesunąć obrazek w programie Paint.1.

Zaznacz podane symbole pogodowe według wzoru, dokładnie obrysowując je pę-
tlami. Postaraj się nie dotknąć ołówkiem brzegów żadnego obrazka. 

2.

Jeżeli chcesz przesunąć obrazek przedstawiający chmurę:
•  kliknij w ikonę narzędzia  Zaznacz dowolny kształt 

oraz w opcję  Przezroczyste tło,

•  obrysuj obrazek, który chcesz zaznaczyć, trzymając wciśnięty ,

•  przenieś obrazek w dowolne miejsce metodą złap, przesuń i upuść.

Narzędzie Zaznacz dowolny kształt w programie Paint31.

Zaznacz 
dowolny kształt

Przybornik Miejsce  
do rysowania

Wybór opcji
Przezroczyste tło

Pole koloru

Do zaznaczania obrazków 

w programie Paint służy 

nie tylko narzędzie  Za

znacz, ale również narzę-

dzie  Zaznacz dowolny 

kształt. 

Macyk

2011
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D

E
F

G

I

H

B

A

Odpowiedz na pytania:
 D – Co to jest folder?
 I – Co to jest Przybornik?
 Ł – Co znajduje się w Polu koloru?
 S –  W jaki sposób uruchamia się 

program Paint?
 Y –  W jaki sposób wyłącza się 

komputer?

Odpowiedz na pytania:
 C – Jak wygląda smok?
 H – Co to jest elipsa?
 K –  Czym różni się komiks 

od baśni?
 N – Do czego służy lupa?
 T – Jakie są kolory tęczy?
 Ż –  Jakie znasz wiosenne 

kwiaty?

Zabawa i nauka przy komputerze32.
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K

L

Ł

M

N

O

R

S

T

Y

ZŻ

ME TA
Y  A –  Wymień elementy zestawu 

komputerowego.
 F – Pokaż lewy przycisk myszy. 
 L –  Powiedz, do czego służy 

klawiatura.
 P –  Pokaż prawy przycisk myszy.
 W –  Pokaż, jak należy siedzieć 

przy komputerze.

Powiedz, do czego służą 
narzędzia programu Paint:
 B – Ołówek,
 E – Gumka,
 G – Zaznacz,
 J – Wypełnianie kolorem, 
 M – Aerograf,
 O – Pędzel,
 R – Wybierz kolor,
 U – Lupa,
 Z – Elipsa.

U
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Co jest lepsze?

Odpowiedz na pytania. Wybierz odpowiednie obrazki. Za każdym razem koloruj 
strzałkę, która wskazuje wybrany przez ciebie obrazek.

1.

•  Czy lepiej trenować sztuki walki, czy grać w gry komputerowe zawierające sceny prze-
mocy?

 

Gra to zabawa prowadzona według określonych zasad. Są różne rodzaje gier, np.: planszowe (war-
caby, szachy), sportowe (Dwa ognie), zręcznościowe (bierki), karciane (Piotruś), komputerowe.

 

Gry komputerowe są programami komputerowymi, w których gracze muszą przestrzegać 
określonych zasad zawartych w instrukcji.

• Czy lepiej jest zagrać w piłkę, czy siedzieć godzinami przed komputerem?

• Czy lepiej posiadać dużo gier komputerowych, czy mieć przyjaciół?
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Uzupełnij zdania. Znajdź w wyklejance ikonę i obrazek. Naklej je w odpowiednich 
okienkach.

1.

Połącz strzałkami ikony narzędzi programu Paint z ich nazwami.2.

Powiedz, jakie czynności nale-
ży wykonać, aby pokolorować 
rysunek kolorami niestandar-
dowymi. Napisz we właściwych 
okienkach cyfry od 1 do 6. 

3.

Do rysowania i malowania służy komputerowy program .

Aby go uruchomić, należy kliknąć  w jego ikonę .

Podsumowanie wiadomości i umiejętności33.

Ołówek Zaznacz

Lupa Wypełnianie kolorem

Gumka Pędzel

Tekst Elipsa

Aerograf Wybierz kolor
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Otocz pętlami te ikony narzędzi programu Paint, które 
są potrzebne do narysowania i pokolorowania kwiatka.

4.

Znajdź w wyklejance zdjęcia klawiszy. Naklej je obok ich opisów.5.

Powiedz, jakie czynności należy wykonać, aby wyłączyć komputer. Napisz we wła-
ściwych okienkach cyfry od 1 do 3.

6.

  – są używane w grach komputerowych.

  – dzięki niemu można pisać w następnej linijce. 

  – umożliwia pisanie wielkich liter. 

  – służy do wstawiania odstępu między wyrazami.

  – dzięki niemu można pisać polskie litery. 
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