Zabawa: Poznaj Plika i Foldera i sprawdź,
czy wiesz, czym jest internet
Co będzie potrzebne?
• film pt. „Plik i Folder na ścieżkach internetu – odc. 1”
• książeczka „Przygody Plika i Foldera w sieci – krzyżówki, łamigłówki, kolorowanki”
• stoper
• kredki i flamastry
• drukarka
Liczba uczestników: minimum 2 osoby
Zabawa przeznaczona dla dzieci w wieku: 7-9 lat
Czego dowie się Twoje dziecko?
• jak działa internet
• czym jest serwer i sieć bezprzewodowa
• za pomocą jakich urządzeń możemy połączyć się z internetem

Opis zabawy
Zapraszamy do wspólnego poznawania wirtualnego świata i tematów z nim związanych.
Bohaterowie filmu – przyjacielski Folder i nieco zagubiony Plik wytłumaczą Twojemu
dziecku, jak działa internet, a zadania, które znajdziecie w dzisiejszej zabawie dostarczą
nie tylko rozrywki.

Zadanie 1.
Obejrzyj razem z dzieckiem film pt. „Plik i Folder na ścieżkach internetu – odc. 1”.
Zajmie Wam to niewiele ponad 5 minut. Postarajcie się zapamiętać wszystkie postacie,
z którymi rozmawiali główni bohaterowie.

Zadanie 2.
Do wykonania tego zadania przyda się Wam stoper. Można go znaleźć w każdym
smartfonie. Przy okazji, sprawdź czy Twoje dziecko wie, jak go znaleźć i do czego może
się przydać.
Waszym zadaniem będzie jak najszybsze wymienienie wszystkich postaci, z którymi
rozmawiał Folder. Sprawdźcie za pomocą stopera, ile czasu może to zająć.

Odpowiedzi:
Plik, Kalkulator, Kosz, Kursor.

Zadanie 3.
Jeśli uważnie obejrzeliście film, nie będziecie mieć problemu z rozwiązaniem krzyżówki
związanej z przygodami Plika i Foldera. Odgadnijcie hasła i wpiszcie je do krzyżówki.
Następnie przenieście litery z ponumerowanych pól do okienek pod krzyżówką, żeby
odczytać hasło. Zadanie, do którego zachęca hasło możecie wykonać wspólnie😊😊.
Kliknij w link, aby pobrać Krzyżówkę z Plikiem i Folderem.

Zadanie 4.
Do wykonania tego zadania potrzebna będzie książeczka „Przygody Plika i Foldera w
sieci – krzyżówki, łamigłówki, kolorowanki”. Pobierz ją i wydrukuj. Przydadzą się
również kredki lub flamastry. Zachęć dziecko do samodzielnego wykonania zadań
przygotowanych w książeczce. Jeśli chcecie, możecie też łamigłówki i zagadki
rozwiązywać wspólnie.

