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Wypełnianie treścią – ćwiczenia 
 

1. W temacie zerowym z włączonym trybem edycji naszego kursu klikamy na opcję edycji 

streszczenia    i wypełniamy formularz wprowadzając w pole  

 

 

Streszczenie opis:  

Nazwa sekcji - Wprowadzenie  

Kurs jest przeznaczony dla miłośników aktywnego spędzania wakacji. Pozwala zapoznać się 

z zasadami kajakarstwa turystycznego oraz najciekawszymi dla kajakarzy regionami Polski. 

Poruszone są w nim także zagadnienia pierwszej pomocy i gotowania na biwaku, czyli 

problemy z którymi trzeba czasami się zmierzyć organizując wakacje na własną rękę.  

 

2. Wstawiamy na końcu linię poziomą  

3. Potwierdzamy przyciskiem Zapisz zmiany wracając na stronę kursu. 

Temat pierwszy 

4. W temacie „1” klikamy na opcję Modyfikuj/Edytuj temat i wypełniamy formularz treścią: 

Nazwa sekcji - Poznaj swój kraj, czyli gdzie pojechać na kajaki 

 

W polu Streszczenie wpisujemy tekst: 

W tym rozdziale poznamy regiony chętnie odwiedzane przez kajakarzy. Poznamy zarówno 

rzeki dogodne do kajakarstwa, jaki i ich okolice, znajdujące się tam zabytki kultury i miejsca 

ciekawe z przyrodniczego punktu widzenia. 

 

5. Po zakończeniu klikamy na przycisk Zapisz zmiany wracając na stronę kursu.  

Temat drugi 

6. Opis tematu drugiego wprowadzamy analogicznie jak poprzednie.  

 

Nazwa sekcji - Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach 

W polu Streszczenie wpisujemy tekst: 

W czasie wakacji spędzanych na kajaku jesteśmy zdani na własne siły i umiejętności w wielu 

trudnych sytuacjach. W związku z tym przez spływem warto przypomnieć sobie i uzupełnić 

wiadomości z zakresu pierwszej pomocy.  

 

7. Wprowadzanie kończymy przyciskiem Zapisz zmiany.  

Temat trzeci 

8. Jako opis tematu trzeciego wpisujemy tekst:  

Nazwa sekcji - Kuchnia pod chmurką, czyli łatwe przepisy na trudne czasy 

W polu Streszczenie wpisujemy tekst: 
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Wakacje na spływie nie muszą wstydliwie wyglądać od kuchni - kajakarskie menu nie musi 

składać się z zawartości puszek i torebek. W tym rozdziale poznamy sposoby, jak urozmaicić 

spływowy jadłospis o potrawy ciekawe, łatwe, korzystając czasami z dóbr natury znalezionych 

nad rzeką czy w lesie.  

Dodawanie plików 

Kolejny etap pracy, to przesłanie do kursu i podpięcie na jego stronie materiałów, które 

znajdują się w katalogu gotowce. Ze strony kursu klikamy Zarządzaj prywatnymi 

plikami... a następnie Dodaj. 

9. Klikamy przycisk Prześlij plik a następnie przycisk Przeglądaj… 

10. Wybieramy z katalogu gotowce plik do przesłania a następnie wybieramy Otwórz 

11. Klikamy Prześlij ten plik. Plik widoczny jest w zasobach kursu 

12. Podobnie postępujemy z pozostałymi plikami 

Dodawanie linku do pliku 

13. W temacie zerowym podłączymy plik programKursu.txt, (czyli czytaj pkt. następny  ) 

14. Klikamy na stronie kursu Dodaj aktywność lub zasób i wybieramy Plik  

15.  Po wybraniu wskazanej wyżej opcji widzimy formularz dodawania zasobu. Wypełniamy na 

nim tylko najbardziej niezbędne pola. 

 W pole Nazwa wpisujemy Program kursu. 

 Pole Opis wypełniamy tekstem: Plik z opisem zawartości kursu oraz organizacji zajęć. 

 Pole Wybierz pliki wypełniamy pobieranym plikiem. Tak jak w poprzednim punkcie 

wybieramy Dodaj/Przeglądaj… i wybieramy plik programKursu.txt. 

16. Rozwijamy niżej jeszcze grupę Wygląd i w opcji Wyświetlanie wybieramy 

W wyskakującym oknie 

17. Wypełniwszy pola formularza klikamy przycisk Zapisz i wróć do kursu. Widzimy, że w 

temacie zerowym pojawił się link do pliku zatytułowany Program kursu.  

 

18. W analogiczny sposób podpinamy pliki:  

 informacja_turystyczna.html w temacie pierwszym; wpisujemy nazwę zasobu 

Informacje turystyczne, pole streszczenia pozostawiamy puste; 

 pierwszaPomoc.ppt w temacie drugim; zasób nazywamy Pierwsza pomoc, a 

streszczenie także pozostawiamy puste; 

 sprzet_do_gotowania.html w temacie trzecim; zasób nazywamy Sprzęt do gotowania, 

a streszczenie pozostawiamy puste. 

http://moodle.smprzysucha-online.pl/user/files.php?returnurl=http%3A%2F%2Fmoodle.smprzysucha-online.pl%2Fcourse%2Fview.php%3Fid%3D6
http://moodle.smprzysucha-online.pl/user/files.php?returnurl=http%3A%2F%2Fmoodle.smprzysucha-online.pl%2Fcourse%2Fview.php%3Fid%3D6
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Opracowanie: Włodzimierz Siwak 

 


