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Witajcie,
Łowcy Komputerowych Przygód!
Mali redaktorzy ze szkoły nr 5 w Łodzi przygotowali dla
Was internetową wersję klasowego pisemka. Tym razem
wiodącym tematem jest KOMPUTER.
Komputer zajmuje obecnie ważne miejsce
w naszym życiu. Wiemy, że służy Wam przede wszystkim
do zabawy. Chcemy przekazać Wam co nieco wiedzy
komputerowej – warto ją znać, zaprezentować ciekawe
strony WWW oraz możliwości komputera.

Czym jest komputer?
Komputer (z ang. computer od łac.
computare - obliczać, dawne nazwy
używane w Polsce: mózg elektronowy,
elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna
matematyczna) urządzenie elektroniczne,
które wykonuje zaprogramowane
czynności, przetwarza dane.
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Po co nam komputer?
Coraz więcej osób stara się kształcić
i poszerzać swoją wiedzę na temat
komputerowy oraz na temat Internetu.
Jednak wiele komputerów
wykorzystujemy źle, bo nie potrafimy ich
obsługiwać lub nie znamy ich
możliwości. Wielu z was wykorzystuje
komputer jedynie do gier.
Komputer jest niesamowicie przydatny
jako narzędzie pracy i nauki. Ułatwia
pracę i naukę. Komputer w przemyśle
steruje maszynami, w szpitalu jest
niezbędny do przeprowadzania badań,
jest narzędziem pracy policji, straży
pożarnej, programistów, architektów,
handlowców, kasjerów… Komputer
gromadzi dane pracowników. Obecnie
komputery stosowane są praktycznie
wszędzie, w naszych samochodach,
w naszych domach (np. w pralce,
kuchence) . Telefony komórkowe mają
wbudowane mini komputery.
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Poznaj historię komputera

Komputer,
choć jest największym wynalazkiem XX wieku
swoją historię zaczyna już w starożytności.
Ludzie chcieli sobie ułatwić obliczenia i zbudowali
liczydła. Były one używane w starożytnej Grecji.
W 1642 roku Francuz Blaise Pascal skonstruował mechaniczną
maszynę, która potrafiła dodawać liczby.
W 1666 r. Anglik Samuel Morland skonstruował mechaniczny
kalkulator na korbkę, który potrafił dodawać i odejmować. Przy
dodawaniu należało kręcić korbką zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, a przy odejmowaniu odwrotnie.
W 1671 r. Niemiec Leibniz – znakomity matematyk skonstruował
maszynę zdolną do wykonania 4 działań matematycznych.
Pierwszy komputer na świecie powstał w 1893 r. Zbudował go
angielski wynalazca Charles Barbbage.
14 lutego 1946 r. w USA powstaje pierwszy na świecie elektroniczny
komputer ogólnego przeznaczenia ENIAC (Elektroniczny,
Numeryczny, Integrator, Analizator i Komputer).
składał się z 18000 lamp elektronowych, 10000 kondensatorów, 1500
przekaźników i 50000 oporników. Ważył on 30 ton i pobierał 140
kW energii na godzinę. Posiadał 42 blaszane szafy o wysokości 3 m,
60 cm szerokości i 30 cm głębokości każda.
W 1958 roku zbudowano pierwszy komputer w Polsce o nazwie
XYZ. Następnie w 1960 roku rozpoczęto produkcję komputera
o nazwie ODRA 1001.
W 1981 r. firma OSBORNE COMPUTER CORPORATION
zaprezentowała pierwszy na świecie komputer przenośny o nazwie
OSBORNE-1.
29 marca 1983 r. uruchomiono pierwszy komputer typu laptop.
Przygotowali: Darek Mielczrek i Bartek Jaruga
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To My podczas pracy, pozdrawiamy czytelników.

Czym jest INTERNET?

Wyszukiwarki
internetowe
Dzięki nim szukanie igły
w stogu siana nie jest już
takie trudne.
Oto najpopularniejsze
wyszukiwarki:

google
chrome

opera

firefox

internet
explorer

Nasza klasa wydaje pisemko – kwartalnik, pt.
„Małe Co Nieco”. Piszemy artykuły,
przeprowadzamy wywiady, układamy zagadki,
rebusy, quizy. Poznajemy jakie możliwości daje
komputer. Interesujemy się komputerami, prawie
każdy z nas ma komputer w domu. Na zajęciach
poznajemy nowe zastosowanie komputera.
Marzymy o tym, aby w naszej klasie mieć dostęp
do Internetu. Postanowiliśmy wydać specjalne
wydanie pisemka poświęcone komputerom.
A co już o komputerach wiemy, przekazujemy
Wam! Życzymy miłej lektury! Redakcja MCN ☺

HISTORIA INTERNETU
Pierwsza wersją Internetu był Arpanet, który powstał 1960 roku.
Z Arpanetu korzystało tylko wojsko amerykańskie.
W 1980 Internet przeniósł się na uczelnie, a z czasem, gdy powstały
komputery osobiste, można było wykorzystać Internet w domu.
W 1990 Anglik, Tim Berners-Lee uruchomił pierwszą stronę WWW.
W roku 1991 Internet zawitał do Polski. Internet jest ogólnoświatowy
(m.in. dzięki satelitom i kablom położonym na dnie oceanu).

Internet
jest skarbnicą wiedzy, czyli miejscem gdzie
można znaleźć informacje dosłownie na każdy
temat od przepisów kulinarnych do wiedzy
medycznej. W zależności od tego co kogo
interesuje, może wyszukać coś ciekawego
i potrzebnego. Łączy ludzi, daje możliwość
komunikowania się ludziom na całym świecie.
Jest kilka ważnych reguł, których należy
przestrzegać, które zapewniają nam
bezpieczeństwo!
1. Komunikuj się tylko z przyjaciółmi.
2. Nie udostępniaj twoich pełnych prywatnych
danych zawierających nazwisko, adres,
nr telefonu, e – mail, zdjęcie.
3. Nie spotykaj się z osobami poznanymi
w Internecie bez wiedzy rodziców.
4. Nie wierz we wszystko co czytasz
w Internecie.
5. Nie udostępniaj swojego hasła kolegom.
6. Nie otwieraj e – maili od osób, których
nie znasz.
7. Nie odpowiadaj, usuwaj wiadomości
nieprzyzwoite lub będące groźbą.
8. Bądź uprzejmy i miły w kontaktach on –line,
nie rań innych.
9. Unikaj używania wielkich liter
w korespondencji, wygląda to jakbyś krzyczał.
10. Zawsze informuj dorosłych jeśli coś Cię
niepokoi.
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Lubię Qlturkę!

Katalog ciekawych stron WWW
http://www.zoodladzieci.pl/

Polecamy bajki, gry i zabawy edukacyjne o dzikich zwierzętach dla dzieci.

…………………………………………………………………………………………………………………..
http://lodz.miastodzieci.pl/

Wydarzenia, konkursy, kolorowanki,
zabawy, piosenki, wyliczanki, bajki,
gry on – line dla dzieci.
……………………………………………………………………………………………………………………
http://www.qlturka.pl/muzea.html

Qlturka to serwis dla rodziców i dzieci poszukujących pomysłów na wspólną
zabawę i naukę. Cały świat kulturalny Polski w pigułce - ciekawe i warte
odwiedzenia z dziećmi miejsca, interesujące pozycje książkowe, a także
zaskakująco proste i nowatorskie pomysły plastyczne, piosenki.
……………………………………………………………………………………………………………………
www.funnymathforkids.com

2+2 matematyka dla dzieci
Strona programu wspomagającego naukę dzieci
z zakresu podstawowych zagadnień matematycznych
takich jak liczenie, dodawanie, odejmowanie,
porównywanie liczb, mnożenie oraz dzielenie.

NIEDZIELA Z ARLEKINEM
Chcę zaproponować moim koleżankom i kolegom wybranie się
razem z rodzicami w niedzielę o godzinie 12.00 do teatru Arlekin. Raz w miesiącu
odbywa się tam „Niedziela z Arlekinem”. Polega ona na tym, że najpierw oglądamy
ciekawy spektakl. Z mamą i z siostrą oglądałam sztuki pod tytułem: „Mała syrenka” i
„Stworzenie świata”. Po każdym spektaklu aktorzy oprowadzają widzów po
najskrytszych zakątkach teatru. Widziałam charakteryzatornię, pracownie lalek i
salę prób. Można także wejść na scenę żeby pobawić się kukiełkami oraz poznać
swoich ulubionych aktorów. Można również samemu stać się małym aktorem.
Kolorowałam też razem z innymi dziećmi wielki plakat z narysowanym arlekinem.
Plakaty te wywieszane są później w hollu teatru. W czasie tych spotkań robione są
zdjęcia, które można później oglądać na stronie internetowej teatru Arlekin. Warto
chodzić do teatru ponieważ rozwija to naszą wyobraźnię.
Kasia Niedzielska

Polecam strony:
• Discovery Kids Jest to strona z różnymi rozrywkami dla dzieci i
młodzieży w języku angielskim. Dzieci mogą pograć w gry
rozwijające umysł, układać puzzle, oglądać filmy.
• Qlturka.pl Na tej stronie znajdziesz wiele ciekawych gier
i zabaw. Jednak najlepsze są różne bajki czytane przez znane
osoby, tj. Piotr Fronczewski, Jerzy Stuhr.
Gorąco polecam!
Natalka Oleska
Chcę polecić swoim kolegom i koleżankom stronę
Google Tłumacz. Można na niej dowiedzieć się jak się pisze lub wymawia
wyrazy innych krajów. Można tam tłumaczyć zdania z języka, którego
chcesz się uczyć. Ta strona jest pouczająca!
Kasia Niedzielska

……………………………………………………………………………………………………………………
http://www.sieciaki.pl

Na stronie dzieci poznają wirtualne postacie - Sieciaki,
które przez zabawę uczą bezpiecznie korzystać
z Internetu.
……………………………………………………………………………………………………………………
http://dzieci.mos.gov.pl/

Serwis dla dzieci poświęcony nauce ochrony środowiska
przez zabawę. Na stronie można znaleźć quizy, e-kartki,
gry, puzzle, tapety, porady jak chronić środowisko,
ciekawostki na temat otaczającego nas świata.
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Dla miłośników plastyki polecam stronę buliba.pl. Znajduje się tutaj wiele
kolorowanek, twórczych gier i zabaw. Wykonując swoje dzieło możesz je
wydrukować! Ten kto regularnie korzysta z tej strony może liczyć na
niespodzianki!
Mateusz Grzywacz

Jeśli interesuje Cię przyroda proponuję wejść na stronę
dzieci.mos.gov.pl. Znajdują się tu ciekawostki przyrodnicze, gry, quizy
o roślinach i zwierzętach oraz kolorowanki i ekonewsy.
Michał Moskaluk
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Poczta elektroniczna, e -poczta
(ang. electronic mail, e -mail) - jedna
z największych usług internetowych,
służąca do przesyłania wiadomości
tekstowych (listów elektronicznych).
Poprzez e -mail możesz komunikować się
z osobą siedzącą tysiące kilometrów w ciągu
kilku sekund.

Nie otwieraj e – maili od osób, których nie znasz.
Nie odpowiadaj, usuwaj wiadomości nieprzyzwoite lub będące
groźbą.
Bądź uprzejmy i miły w kontaktach, nie rań innych.
Unikaj używania wielkich liter w korespondencji, wygląda to jakbyś
krzyczał.
Redaktorzy Małego Co Nieco przesyłają maila do wszystkich czytelników:

We

Wkrótce Walentynki
Może skorzystacie z tych wierszyków dla swojej Walentynki?
Kocham Twoje ładne oczy
Kocham kolor Twych warkoczy
Kocham Twoją rączkę białą
Ciebie, miła, kocham całą!

Miłość jest wielka
Lecz mija jak mgła
Przyjaźń jest cicha
Lecz długo trwa...

Gdy Cię widzę to się wstydzę.
Gdy słyszę Twój głos,
to czerwieni mi się nos.
Więc tą kartką mówię, że Cię
bardzo lubię.

Niech ten wiersz Ci
przypomni,
Że jest ktoś kto o Tobie
nie zapomni.

KOLOROWANKA

Spójrz ile gwiazd na
niebie..........
Ty je kochasz a ja tylko
Ciebie!!!!

You!

Czy wiesz jak dbać o komputer?
1. Utrzymuj porządek wokół komputera.
2. Nie jedz posiłków w czasie korzystania z komputera
(okruchy mogą np. zablokować klawiaturę).
3. Czyść ekran specjalnym preparatem.
4. Korzystaj z programów antywirusowych.
5. Nie zaśmiecaj dysku niepotrzebnymi programami.
6. Nie uruchamiaj plików, które otrzymałeś od nieznanej
osoby.
7. Regularnie czyść komputer z kurzu.
Przyg. Kacper Komorowski
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Pomyśl co nieco i odgadnij!

Pomyśl co nieco i odgadnij!

Wyszukaj wyrazy w diagramie:
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Przyg. Kasia Niedzielska
Paulina Mastalerz
Natalka Oleska,
Julka Murawiak
Michał Moskaluk

We

1
2
3
4
5
6
7
8

1.

Mała mysz to…

2.

Robi kleksy.

3.

Ściera ołówek.

4.

Są w nim kredki, ołówek, gumka i długopis.

5.

Nasza Pani wstawia nim piątki do dziennika.

6.

Ułóż wyraz z następujących liter: N, O, O, T, I, M, R.

7.

Bez liku jest ich na klawiaturze.

8.

Tam najdłuższy klawisz to spacja.

computers!
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TECHNOLOGIA
DZISIAJ

Mp3
Laptop
Aparat cyfrowy

Laptop
(ang. lap kolana, top
- na
wierzchu),
to mały,
przenośny
komputer
osobisty.

List

e-mail

Aparat
fotograficzny

Komputer

Walkmam

Telefon

Telefon
komórkowy

DAWNIEJ

Przyg. Kacper Kalinowski, Weronika Galewicz
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Jak dzięki komputerowi zmienia się świat?
Komputery dają nam wiele możliwości rozwoju i to właśnie
między innymi dzięki nim świat się tak prężnie rozwija.
Sztuczna inteligencja, bo tak nazywany jest komputer możne
nas także zastąpić w wielu sytuacjach licząc coś za nas, a
także zapamiętując. Komputery występują w dzisiejszym
świecie wszędzie, dzięki nim wszystkie procesy odbywają się
szybciej i są bardziej atrakcyjne. Można powiedzieć, że
komputer jest to urządzenie numer jeden naszego świata.
Komputery cieszą, bawią, czasami smucą- są naszymi
przyjaciółmi.

Musicie jednak być mądrzejsi od komputerów.
To Wy decydujecie co komputer ma robić. To Wy
decydujecie, żeby go wyłączyć i iść grać w piłkę,
albo odwiedzić babcię.
Pamiętajcie , aby komputer nie zastąpił Wam gier
i zabaw na świeżym powietrzu, na podwórku,
w parku!
MAŁE CO NIECO – wydanie internetowe
2011
Pisemko redaguje zespół redakcyjny
z klasy IIa pod kierunkiem wychowawczyni
Małgorzaty Pawełczyk
Nasz adres: SP 5, ul. Łęczycka 23, 93-193 ŁÓDŹ
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