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1. Ablewicz, Jerzy: Cyberkultura, czyli o zasobach kulturowych w Internecie / Jerzy Ablewicz
//�J¦zyk Polski w Szkole IV-VI . - R. 5, nr 3 (2003/2004), s. 82-88
[Wyja±nienie czym jest cyberkultura, opis jej zalet i wad. Przedstawienie warto±ciowej strony www
muzeum w Luwrze i propozycja wykorzystania pracy z t¡ stron¡ na lekcji j¦zyka polskiego.]

2. Ablewicz, Jerzy: Ortogra�a z komputera / Jerzy Ablewicz //�J¦zyk Polski w Szkole IV-VI� . - R.
6, nr 1 (2004/2005), s. 91-97
[Propozycja wykorzystania komputera w ksztaªceniu sprawno±ci ortogra�cznej uczniów - poprzez prac¦
z edytorem tekstu, wykorzystywanie gotowych programów ortogra�cznych (na CD) i wykorzystanie
Internetu.]

3. Ablewicz, Jerzy: Zjawiska literackie w sieci / Jerzy Ablewicz //�J¦zyk Polski w Szkole IV-VI . - R.
5, nr 2 (2003/2004), s. 79-85
[Opis stron internetowych, które mog¡ si¦ przyda¢ nauczycielom j¦zyka polskiego - stron z ksi¡»kami
elektronicznymi (e-book), z czasopismami elektronicznymi, stron ±rodowisk literackich w Internecie,
stron po±wi¦conych twóczo±ci pisarzy.]

4. Ciborowska-Lipko, Bo»ena: �ladami Stasia i Nel - z pomoc¡ komputera odkrywamy niektóre
tajemnice Afryki (propozycja metodyczna dla klasy V) / Bo»ena Ciborowska-Lipko //�J¦zyk Polski
w Szkole IV-VI . - R. 5, nr 3 (2003/2004), s. 69-74
[Konspekt lekcji j¦zyka polskiego maj¡cej na celu omówienie powie±ci "W pustyni i w puszczy" Henryka
Sienkiewicza z wykorzystaniem komputera, pracy z tekstem z encyklopedii multimedialnej, atlasem i
map¡.]

5. Hojdis, Bogdan: Komputer dla polonisty / Bogdan Hojdis //�Polonistyka . - 2002, nr 7, s. 404-408
[Wyszczególnienie korzy±ci jakie mo»e uzyska¢ polonista wykorzystuj¡c w pracy komputer.]
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6. Hoªojuch-Molska, Alina: Ortogra�a z komputerem i Internetem / Alina Hoªojuch-Molska//�Komputer
w Szkole . - 2003, nr 3, s. 41-47
[Prezentacja ¢wicze« wspomagaj¡cych nauk¦ ortogra�i.]

7. K¦dzierska, Anna: Na tropach j¦zyka polskiego : (propozycja metodyczna dla klasy V) / Anna
K¦dzierska //�J¦zyk Polski w Szkole IV-VI . - R. 4, nr 3 (2002/2003), s. 99-101
[Konspekt lekcji maj¡cej na celu zapoznanie uczniów z liczebnikami, nowymi zwi¡zkami frazeolog-
icznymi i przysªowiami. Wykorzystanie programu komputerowego "Na tropach j¦zyka polskiego" w
lekcji.]

8. Kozak, Wioletta: �ladami faraonów... Projektujemy wycieczk¦ szkoln¡ po Egipcie / Wioletta
Kozak //�J¦zyk Polski w Szkole dla klas IV-VI . - R. 2, nr 2 (2000/2001), s. 20-22
[Scenariusz lekcji pracowni komputerowej dla klasy 5 z wykorzystaniem narz¦dzi i ¹ródeª technologii
informacyjnej - redagowanie folderu reklamowego.]

9. Kuklis Danuta: Internetowa przygoda z Janem Brzechw¡: scenariusz lekcji / Danuta Kuklis, Ewa
Tyszkiewicz //�Zeszyty Szkolne�.-2002, nr 1, s. 54 - 56

10. Latoch-Zieli«ska, Maªgorzata: Go±ciu, si¡d¹ pod mym li±ciem, a odpocznij sobie... O niezwykªym
zaproszeniu pewnej lipy / Maªgorzata Latoch-Zieli«ska //�J¦zyk Polski w Szkole dla klas IV-VI . - R.
2, nr 2 (2000/2001), s. 23-24
[Scenariusz lekcji pracowni komputerowej dla klasy 5 z wykorzystaniem narz¦dzi i ¹ródeª technologii
informacyjnej - redagowanie zaproszenia.]

11. Molska-Hoªojuch, Alina: Technologia informatyczna - dobrodziejstwo czy zagro»enie? (propozycja
metodyczna) / Alina Molska-Hoªojuch //�J¦zyk Polski w Gimnazjum �. - R. 6, nr 2 (2004/2005), s.
92-102
[Konspekt lekcji j¦zyka polskiego - rozwa»ania nad rol¡ komputera, technologii informatycznej, Inter-
netu, ich zalet i wad.]

12. Nowak Bo»ena: Zastosowanie technologii informacyjnej na lekcji j¦zyka polskiego / Bo»ena Nowak
//�Komputer w Szkole�.- 2001, nr 3/4, s. 37-41
[Scenariusz lekcji z komputerem do realizacji w szkole podstawowej. Temat: O gatunkach �lmowych.]

13. Olczyk Beata: Komputer na lekcji j¦zyka polskiego podsumowuj¡cej cykl zaj¦¢ po±wi¦conych
mitom / Beata Olczyk //�J¦zyk Polski w Szkole : dla klas IV-VIII �. - R.43: 1997/98, z.6, s.54-57
[Scenariusz programu komputerowego.]
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14. Pawªowicz, Halina: Jak wykorzysta¢ komputer w pracy nauczyciela polonisty ? : (propozycja
metodyczna do klasy VI) / Halina Pawªowicz //�J¦zyk Polski w Szkole IV-VI . - R. 3, nr 3 (2001/2002),
s. 66-69
[Konspekt lekcji, dotycz¡cy utrwalenia wiadomo±ci o budowie utworu lirycznego i ±rodków poetyckiego
mówienia oraz doskonalenia umie¦tno±ci zastosowania technologii informacyjnej i komputerowej.]

15. Pietruszka-�ój, Marzanna: Dwa »yczenia (propozycja metodyczna dla klasy IV) / Marzanna
Pietruszka-�ój //�J¦zyk Polski w Szkole IV-VI . - R. 5, nr 4 (2003/2004), s. 43-51
[Konspekty lekcji j¦zyka polskiego - omówienie ba±ni "Kwiat paproci", przeprowadzenie ¢wicze« redak-
cyjnych. Zaj¦cia po±wi¦cone rozwijaniu wyobra¹ni dzieci¦cej poprzez dziaªania plastyczne, doskonale-
nie umiej¦tno±ci stosowania technologii informacyjnej i komputerowej.]

16. Pietruszka-�ój, Marzanna: Tacy jeste±my (propozycja metodyczna dla klasy V) / Marzanna
Pietruszka-�ój //�J¦zyk Polski w Szkole IV-VI . - R. 5, nr 3 (2003/2004), s. 38-44
[Konspekt lekcji j¦zyka polskiego maj¡cej na celu poznanie zasad opisywania postaci i prac¦ z kom-
puterowym edytorem tekstu -Wordem.]

17. Rogulski, Dariusz: Technologia informacyjna na lekarstwo / Dariusz Rogulski //�J¦zyk Polski w
Gimnazjum� . - R. 5, nr 4 (2003/2004), s. 78-83
[Konspekty lekcji j¦zyka polskiego z wykorzystaniem technologii komputerowej i Internetu, dotycz¡ce
laureatów Literackiej Nagrody Nobla oraz kultury staro»ytnej Grecji.]

18. Stajszczak, Anna: Utrwalamy pisowni¦ wyrazów z ó i u : propozycja lekcji j¦zyka polskiego dla
klasy IV w pracowni komputerowej / Anna Stajszczak //�Wszystko dla Szkoªy . - 2003, nr 5, s. 11-12

19. St¦pie«, Beata: Zosta« recenzentem �lmowym : (propozycja metodyczna do klasy V z wykorzys-
taniem Internetu) / Beata St¦pie« //�J¦zyk Polski w Szkole IV-VI . - R. 3, nr 3 (2001/2002), s. 63-65
[Konspekt lekcji j¦zyka polskiego maj¡cej na celu zapoznanie uczniów z procesem powstawania �lmu
i z recenzjami �lmowymi, tak»e w Internecie.]

20. Surdej Andrzej: Humanista wobec wyzwa« reformy, czyli kilka uwag na temat konieczno±ci
wykorzystywania w pracy technologii komputerowej / Andrzej Surdej //�Forum Humanistów�.-2001,
nr 3 (7), s. 15 - 18
[Scenariusz lekcji przybli»aj¡cej tajniki przekazu multimedialnego na przykªadzie �Legendy o zªotej
kaczce� Artura Oppmana.]

21. Szepeªak Alicja: Czy mo»liwe jest wykorzystanie komputera na lekcjach j¦zyka polskiego? / Alicja
Szepeªak //�J¦zyk Polski w Szkole IV-VI �. - R. 4, nr 3 (2002/2003)� s. 73-78
[Opis mo»liwo±ci wykorzystania komputera i Internetu na j¦zyku polskim. Konspekt lekcji w klasie 5
szkoªy podstawowej, po±wi¦conej omówieniu "Ani z Zielonego Wzgórza" Lucy Maud Montgomery, z
wykorzystaniem komputera.]
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22. Zdunek, Ilona: J¦zyk polski w pracowni komputerowej / Ilona Zdunek //�Gazeta Szkolna :
aktualno±ci . - 2004, nr 3, s. II
[Trzy konspekty zaj¦¢ dla IV klasy szkoªy podstawowej. Opis postaci. Redagowanie planu wydarze«
oraz jego formatowanie za pomoc¡ narz¦dzi dost¦pnych w pasku "Formatowanie".]

23. Zdunek, Ilona: Oto ja... - opis postaci redagowany z wykorzystaniem symboli gra�cznych :
scenariusz lekcji j¦zyka polskiego dla klasy IV (zaj¦cia w pracowni komputerowej) / Ilona Zdunek
//�Wszystko dla� Szkoªy . - 2004, nr 11, s. 23

24. Zdunek, Ilona: Plan wydarze« metod¡... przeci¡gnij, upu±¢ : scenariusz lekcji j¦zyka polskiego
dla klasy IV (zaj¦cia w pracowni komputerowej) / Ilona Zdunek //�Wszystko dla Szkoªy� . - 2004, nr
11, s. 24
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