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Scenariusz lekcji z e-zasobami 
Przedmiot : Informatyka Etap edukacyjny: III etap 

Tytuł Tworzenie i udostępnianie multimedialnej ulotki 

Uwagi Lekcja bazuje na autorskim e-zasobie: filmie instruktażowym z napisami umieszczonym 

w serwisie YouTube. 

Propaguje korzystanie z darmowych narzędzi w chmurze. 

Wykorzystanie portalu anglojęzycznego wspiera nauczanie języka angielskiego. 

Multimedialna ulotka stworzona w portalu Smore jest czymś pomiędzy prezentacją PowerPoint 

a witryną internetową. 

Realizowane 

obszar/y podstawy 

programowej 

4. Opracowywanie, za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, 

animacji, prezentacji multimedialnych. Uczeń: 

7) tworzy i przedstawia prezentację z wykorzystaniem różnych elementów multimedialnych, 

graficznych, tekstowych, filmowych i dźwiękowych własnych lub pobranych z innych źródeł; 

2. Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) 

informacji z różnych źródeł; współtworzenie zasobów w sieci. Uczeń: 

3) pobiera informacje i dokumenty z różnych źródeł, w tym internetowych, ocenia pod 

względem treści i formy ich przydatność do wykorzystania w realizowanych zadaniach 

i projektach; 

4) umieszcza informacje w odpowiednich serwisach internetowych. 

Cel/ e lekcji Uczeń: 

1. potrafi założyć konto w portalu https://www.smore.com/  

2. potrafi zaprojektować ulotkę multimedialną na zadany temat, 

3. potrafi wyszukać w Internecie materiały do ulotki, 

4. potrafi wykonać ulotkę multimedialną w portalu Smore, bazując na filmie 

instruktażowym, 

5. potrafi udostępnić nauczycielowi stworzoną ulotkę. 

Dostępna 

technologia / 

narzędzia w klasie 

Zajęcia w pracowni komputerowej, każdy uczeń przy samodzielnym stanowisku, konieczny 

dostęp do Internetu. 

Dostępne w klasie 

inne dodatkowe 

wyposażenie 

Projektor multimedialnym + ekran / tablica interaktywna na stanowisku nauczycielskim. 

Przebieg lekcji 

z uwzględnieniem 

aktywności  

uczniów 

Nauczyciel wygłasza krótki wykład wprowadzający na temat funkcjonalności portalu Smore 

i udziela instrukcji dotyczącej korzystania z niego. 

Uczniowie łącza się ze stroną https://www.smore.com/ i zakładają darmowe konto. 

Nauczyciel prezentuje na ekranie / tablicy interaktywnej film instruktażowy „Smore – 

tworzenie ulotki multimedialnej (skrócona wersja)” i wyjaśnia główne kroki tworzenia ulotki.  

 

Film dostępny jest pod adresem https://youtu.be/C7pRix3u_II 
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Dla upewnienia się, że uczniowie rozumieją anglojęzyczny interfejs portalu, powtarza 

i tłumaczy kluczowe terminy i zwroty (np. start a new flyer, add more stuff to your flyer, save 

now, done editing, embed, itd.). 

Nauczyciel ustala sposób udostępnienia ulotki (np. poprzez funkcję Send a newsletter) 

i wyjaśnia poszczególne kroki na ekranie / tablicy interaktywnej.. 

Każdy uczeń wybiera indywidualny temat ulotki i informuje o tym nauczyciela. 

Nauczyciel przedstawia minimalne wymagania dla ulotki – ma zawierać elementy składowe 

występujące w filmie (tytuł i podtytuł ulotki, blok tekstu z tytułem i listą, osadzony link do 

zasobu, np. ćwiczenia LearningApps.org, przycisk z linkiem do strony internetowej, obraz / 

zdjęcie lub galerię zdjęć). 

Od tej chwili uczniowie pracują samodzielnie przy swoich stanowiskach komputerowych, 

a nauczyciel służy pomocą w razie potrzeby. 

Uczniowie wyszukują treści do swojej ulotki oraz zachowują informacje o źródłach. 

Uczniowie tworzą ulotki zgodnie z filmem instruktażowym. 

Uczniowie pozyskują adres URL swojej ulotki i przekazują go nauczycielowi we wskazany 

przez niego sposób. 

Nauczyciel wyświetla na ekranie / tablicy interaktywnej poszczególne ulotki. 

Uczniowie analizują je pod kątem poprawności technicznej i pomysłu na realizację wybranego 

tematu. 

Uczniowie biorą udział w anonimowej ankiecie ewaluacyjnej (papierowej lub online), w której 

zaznaczają swoją ocenę na skali siedmiostopniowej (0 – stopień niski, 6 – stopień wysoki 

danego kryterium). 

Sposób ewaluacji 

lekcji 

Kryteria 

1. Przekazanie nauczycielowi wykonanej 

ulotki (poprzez podanie adresu URL). 

2. Spełnianie minimalnych wymagań 

przez ulotki. 

3. Przyrost wiedzy i umiejętności z 

zakresu tematyki lekcji określony 

poprzez stan przed lekcją i po lekcji. 

4. Zrozumienie przekazywanych treści. 

5. Przydatność zdobytych umiejętności. 

6. Atmosfera (w tym komunikacja) 

podczas zajęć. 

Wskaźniki 

1. Ponad 90% obecnych uczniów 

przekazało ulotki. 

2. Ponad 90% ulotek spełnia 

minimalne wymagania. 

3. Różnica między stanem wiedzy 

i umiejętności po lekcji a stanem 

przed lekcją powinna być wyższa 

od 3. 

4. Pozostałe wskaźniki kryteriów 

z ankiety ewaluacyjnej powinny 

być wyższe od 4. 

Informacje 

dodatkowe dla 

nauczycieli 

Realizacja tematu przewidziana jest na 1 lub 2 jednostki lekcyjne, w zależności od biegłości 

komputerowej klasy, jej stopnia znajomości j. angielskiego, kompleksowości wybranych 

tematów ulotek, przyzwolenia na umieszczanie w ulotkach dodatkowych elementów 

(nieobecnych na filmie) oraz obecności (i czasu trwania) fazy przeglądu i opiniowania ulotek 

na forum klasy. 

Można wskazać uczniom jeden wspólny temat ulotki, wtedy w fazie przeglądu wybieramy 

wspólnie 3 ulotki prezentujące najciekawszą realizację tematu. 

Przypominamy uczniom o konieczności podawania źródeł wykorzystanych materiałów. 

 


