
Nauczyciel w świecie TIK 

 

Cz. 2.  

  TIK? – TAK! w przedszkolu.  

 Wykorzystanie nowych technologii w pracy z dziećmi 

przedszkolnymi służy przygotowaniu ich do umiejętnego 

stosowania TIK oraz wspiera ich ogólny rozwój. 

Technologie informacyjno-komunikacyjne mają pomóc 

dzieciom poznawać i rozumieć otaczający świat, a 

umiejętności techniczne zdobyte przy tej okazji są tylko 

dodatkiem. Proponując zabawę z komputerem (laptopem, 

tabletem itp.) starajmy się świadomie wybierać narzędzia 

i wykorzystywane materiały. Urządzenia dotykowe, 

eliminujące potrzebę używania myszki komputerowej, są 

szczególnie przyjazne najmłodszym dzieciom – pozwalają 

skupić się na przekazie edukacyjnym, a nie na technicznej 

obsłudze sprzętu. Warto w nie zainwestować. 

 Pamiętajmy, że korzystanie z TIK może odbywać się też bez 

komputera – robimy zdjęcia, nagrywamy filmy, pracujemy z 

aparatem cyfrowym, telefonem komórkowym (mają wbudowane, 

kamery, aparaty, dyktafony). Mając do dyspozycji tak 

wiele sprzętu możemy pozwolić wykorzystać go dzieciom np. 

w zabawie, fotografowaniu doświadczeń, nagrywaniu 

własnych opowieści, wywiadów. Takie materiały można potem 

im wyświetlić na ekranie telewizora lub z projektora 

multimedialnego - podłączonych do komputera. Pamiętajmy, 

żeby dbać o jakość przekazu (duży ekran – większy obraz, 

dźwięk dobrej jakości itd.  

 W każdej sali przedszkolnej warto zainwestować w szybki 

dostęp do Internetu, bo sieć jest bardzo bogata w 

materiały edukacyjne i darmowe programy – to lepsze 

rozwiązanie, niż kupowanie drogiego oprogramowania 

edukacyjnego, które może się szybko zdezaktualizować i na 

każde stanowisko potrzeba kolejnej licencji. 

 Technologie interaktywne (choć ciągle drogie) umożliwiają 

dzieciom zdobywanie wiedzy za pośrednictwem wielu 

zmysłów. Ewoluują one w stronę intuicyjnego użytkowania 



(dotyk, ruch ręki czy ciała). Na rynku mamy wiele 

rodzajów tablic interaktywnych, ale tablice nie są 

jedynymi urządzeniami technologii interaktywnej. W 

przedszkolu możemy wykorzystać np.: stoły wielodotykowe, 

tablety dotykowe, ściany lub podłogi dotykowe, konsole do 

gier pozwalających na interakcję całego ciała, które 

możemy podłączyć do telewizora o dużej przekątnej, aby 

inne dzieci mogły obserwować co się dzieje.  

 Sam sprzęt to za mało. Musimy mieć dostęp do materiałów 

interaktywnych. Możemy je tworzyć samodzielnie za pomocą 

specjalnego oprogramowania albo wyszukać dostępne 

aplikacje w Internecie. Jeśli są  komercyjne – zakupić. 

Ale w tym wypadku warto zapoznać się z ofertą w celu 

wcześniejszego przetestowania wersji demo. Nie 

ograniczajmy się tutaj do poszukiwania wyłącznie wersji 

polskojęzycznych – to, co znajdziemy można bez trudu 

zaadaptować do potrzeb dzieci mimo, że nie znają języka 

obcego. Przykładowe serwisy i strony zawierające 

materiały interaktywne znajdziesz artykule „Technologie 

interaktywne w edukacji przedszkolnej” Doroty Janczak. 

 

 

 

 Podobno w dzisiejszych czasach uczenie dzieci 

programowania jest  porównywane do uczenia najmłodszych z 

poprzednich pokoleń pisania i czytania. W Estonii 

zdecydowano o nauczaniu programowania uczniów  od 7. do 

16. roku życia. W świat programowania – sprawienia, żeby 

komputer robił to, co my zechcemy – wprowadzać można za 

pomocą gier i zabaw logicznych, w tym zabaw rozwijających 

myślenie. Jeśli dziecko zna podstawy obsługi komputera 

(np. posiada umiejętność  przeciągania obiektu po 

ekranie), to może zacząć przygotowania do programowania. 

Każde dziecko dojrzewa jednak w swoim tempie, jeśli 

programowanie jest za trudne w danym momencie warto za 

jakiś czas spróbować ponownie. W programowaniu ważny jest 

dostęp do komputera (np. kącik komputerowy)i czas na 

Czy  uczyć 

programowania już 

w przedszkolu? 



rozwiązanie problemu. Przykłady narzędzi do stosowania w 

okresie przygotowania i wprowadzania do programowania 

znajdziesz w artykułach: „Programowanie od przedszkola” 

oraz „Czy i po co nauczać małe dzieci programowania?” 

Doroty Janczak.  

 Charakterystyka wybranych programów (to co z nich 

wykorzystamy zależy od możliwości dzieci; programy w jęz. 

angielskim mogą służyć również  dzieciom nieznającym 

języka): 

 Tux Paint  - do pobrania ze strony www.tuxpaint.org, 

to prosta aplikacja do tworzenia grafiki, z dużym 

potencjałem edukacyjnym. Po dodatkowej instalacji 

znajdziemy tu pieczątki, które pozwalają dzieciom 

stworzyć obrazek związany z tematem zajęć (np. 

wiosna, kosmos itd.)w celu np. podsumowania treści 

zajęć albo stworzenia własnej obrazkowej wersji 

notatek. Atutem programu są np. skojarzone z 

obrazkami dźwięki (odgłosy zwierząt, instrumentów 

muzycznych) 

 CyberStart for Children  -  to łatwa aplikacja 

pozwalająca opanować podstawy pracy z myszką – dobre 

ćwiczenia dla mniej sprawnej rączki - do pobrania na 

stronie www.larryloveland.com 

 Storyjumper – aplikacja online umożliwiająca 

tworzenie własnych książeczek automatycznie 

publikowanych w Internecie. Posiada galerię gotowych 

grafik służących do zilustrowania opowieści, pozwala 

na dodanie własnych obrazów np. zeskanowanych 

rysunków dzieci. Z pomocą nauczyciela przedszkolaki 

mogą tworzyć własne książeczki i pochwalić się nimi 

rodzicom lub zaprzyjaźnionemu przedszkolu – 

www.storyjumper.com  

 Omnitux – aplikacja przygotowana z myślą o 

najmłodszych. Z jej pomocą można wprawić się w pracy 

z myszką, ale także wykonać ćwiczenia 

ogólnorozwojowe oraz przygotowujące do nauki 

czytania i pisania, ćwiczenia pamięci, 

spostrzegawczości, rozpoznawania dźwięków itd. – 

www.omnitux.sourceforge.net 

 Kerpoof Studio - zestaw aplikacji umożliwiających 

dzieciom uwolnienie swojej kreatywności. Z jego 

pomocą można tworzyć ciekawe rysunki, karty 

okolicznościowe, proste filmy animowane czy 

opowieści w postaci książeczek – www.kerpoof.com 

http://www.omnitux.sourceforge.net/


 Little Bird Tales – program do tworzenia własnych 

historii za pomocą obrazu i nagranego głosu. 

Przedszkolaków nie będzie ograniczała nieumiejętność 

pisania – www.littlebirdtales.com 

 Sebran – program edukacyjny dla przedszkolaków i 

dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Przedszkolaki 

wykorzystają tylko zabawy dotyczące liczenia 

obiektów i ćwiczenia pamięci, ale program i tak wart 

jest zainstalowania. Aplikacja do pobrania w 

polskiej wersji z serwisu Dobre Programy. 

 

 
 

 Strona projektu edukacyjnego poświęconego 

bezpieczeństwu przedszkolaków w Internecie. Zawiera 

gry i zabawy dla dzieci, materiały dla rodziców, 

scenariusze zajęć dla nauczycieli – 

http://www.necio.pl 

 Materiały e-learningowe do samodzielnej nauki, dla 

nauczycieli, rodziców i uczniów w różnym wieku 

http://dzieckowsieci.fdn.pl/e-learning-programu-

dziecko-w-sieci 

 Serwis internetowy stworzony dla dzieci w wieku 6-12 

lat, poświęcony bezpieczeństwu  w Internecie. 

Zawiera także materiały dla nauczycieli i rodziców, 

adresy bezpiecznych stron i ciekawe linki – 

www.sieciaki.pl 

 Strona bezpiecznej przeglądarki BeSt – 

http://best.fdn.pl 

 

 

 

Jak zapewnić 

dziecku 

bezpieczeństwo w 

wirtualnym 

świecie? 

Przegląd ciekawych 

stron z materiałami 

dydaktycznymi: 

zabawy, pomysły, 

scenariusze, języki 

obce  

 

 



 Kula – to strona przygotowana przez Ministerstwo 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Znajdziemy tu 

multimedialne materiały dotyczące Polski i 

wszystkiego, co z Polską związane (miasta, postaci, 

legendy) – www.kula.gov.pl 

 Moja Polska – serwis poświęcony Polsce, może być 

wykorzystany prze dzieci w wieku wczesnoszkolnym, a 

także przedszkolnym. Zaletą tej strony jest możliwość 

połączenia się z innymi stronami(Wikipedią, 

Scholaris, Sieciaki, Borytucholskie). Znajdziemy tu 

materiały poglądowe, informacje oraz zabawy 

interaktywne – www.mojapolska.az.pl 

 Gary Gra – serwis stworzony dla najmłodszych 

obrońców przyrody. Znajdziemy tu ciekawe informacje 

i gry ekologiczne – www.garygra.pl 

 Na stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska – 

www.dzieci.mos.gov.pl nauczyciel przedszkola 

znajdzie gry i zabawy dla starszych i najmłodszych 

dzieci, wierszyki, komiksy, ciekawostki i porady. 

 Zapraszam również na oficjalną stronę prezydenta 

Polski do zakładki „Dla młodych”. To zabawa i 

edukacja w jednym. Strona przygotowana dla dzieci i 

młodzieży, ale jest też cenna dla nauczycieli. Wiele 

radości i jednocześnie nauki czeka też na 

najmłodszych. Kolorowanki, zgadywanki, puzzle, to 

zwykle ulubione zajęcia maluchów. Można ułożyć Pałac 

Prezydencki, gabinet Prezydenta, pokolorować 

prezydencką limuzynę i psa, którego właścicielami są 

Państwo Komorowscy - www.prezydent.pl 

 Kulturalny Plac Zabaw - strona dla dzieci, gdzie 

mogą  posłuchać bajek, piosenek, zobaczyć film, 

zagrać, porysować. Można wykorzystać tutaj tablicę 

interaktywną jako zwykły ekran, na którym dzieci 

mogą zobaczyć film,   animację -

www.kulturalnyplaczabaw.pl 

 Jeśli szukasz inspiracji do zajęć: gotowych zabaw, 

wyliczanek, opisów i interpretacji różnych gier 

skorzystaj z Zabawnika - projekt prowadziła Fundacja 

Nowoczesna Polska. Możemy bawić się towarzysko, 

ruchowo i intelektualnie z wykorzystaniem dostępnych 

pod ręką akcesoriów. Nauczyciele, wychowawcy dzieci 

i młodzieży znajdą tutaj pomysły do wykorzystania w 

pracy z wychowankami. Zabawnik dostępny jest również  



w postaci pliku PDF, który można wydrukować jako poręczną 

książeczkę  - www.zabawnik.pl 

 Przedszkolak w wieku 5-6 lat może również poznawać 

zagadnienia dotyczące finansów i ekonomii z Sówką 

Mądrą Główką. Pomogą w tym materiały zawarte  na 

stronie Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji 

Finansowej m.in. w zakładce „Akademia Młodego 

Finansisty” – www.skef.pl 

 Portal Scholaris adresowany do nauczycieli, powstał 

w ramach projektu ORE i jest częścią rządowego 

programu CYFROWA SZKOŁA. Zawiera bezpłatne, 

elektroniczne zasoby edukacyjne dostosowane do 

poszczególnych etapów kształcenia (w tym 

przedszkola), wszystkich przedmiotów i lekcji 

wychowawczych oraz materiały wzbogacające wiedzę 

nauczycieli. Zasoby te są zgodne z nową podstawą 

programową i najnowszymi zaleceniami w nauczaniu i 

wychowaniu i mogą być odtworzone na tablicy 

interaktywnej podczas lekcji. Liczne prezentacje, 

animacje, kreskówki, gry i zabawy edukacyjne mogą 

służyć dzieciom - www.scholaris.pl 

 Nauka języka obcego w przedszkolu: 

 http://www.yummy.pl – darmowe gry językowe, nauka 

przez zabawę, materiały w języku polskim, 

angielskim, francuskim, niemieckim 

 http://www.kindersay.com/ - darmowe filmiki wideo 

pomocne w uczniu przedszkolaków słówek  angielskich, 

zwroty przedstawione na obrazku oraz nagranie 

wymowy. 

 http://www.zosiaikevin.pl to interaktywny kurs 

języka angielskiego dla dzieci 3-6 letnich – bawiąc 

uczy. Zawiera  lekcje tematyczne, testy. 

 http://www.learnenglishkids.britishcouncil.org/en/ - 

strona przygotowana przez British Council dla dzieci 

uczących się języka angielskiego jako obcego, 

zawiera piosenki, gry interaktywne, historyjki i in. 

 http://www.supersimplelearning.com – nauka przez 

zabawę i śpiew, obudowa multimedialna zajęć z języka 

angielskiego. Część materiałów dostępna darmowo na 

kanale http://www.youtube.com/user/SuperSimpleSongs  

 Interaktywne gry dla przedszkolaków do ćwiczenia 

języka angielskiego lub ćwiczeń ogólnorozwojowych 

http://www.sheppardsoftware.com/preschool/preschool.

htm 



Więcej o wykorzystaniu komputera w przedszkolu w podanych 

niżej czasopismach dostępnych w Czytelni PBW w Nowym Sączu. 

Czytelnikom zapisanym do biblioteki pedagogicznej oferujemy 

możliwość przesłania skanu wybranego artykułu. 

 

TIK w przedszkolu – artykuły w czasopismach: 

1.  Chmiel, Joanna 

Mój przyjaciel komputer : scenariusz zajęć dla najstarszej grupy 

przedszkolnej / Joanna Chmiel // BLIŻEJ PRZEDSZKOLA. – 2014, nr 7-8, s. 

100-103  

  2.   Gajek, Elżbieta 

Elektroniczny słownik obrazkowy / Elżbieta Gajek // WYCHOWANIE W 

PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 1, s. 35-37 

Wykorzystanie programu Klik uczy angielskiego w przedszkolu. 

  3.   Grzęda, Marzena 

WebsQie Smykusie, czyli WebQuest w przedszkolu / Marzena Grzęda // 

MERITUM. - 2011, nr 2, s. 65-69 

  4.   Janczak, Dorota 

Bezpiecznie i mądrze przed komputerem / Dorota Janczak // WYCHOWANIE W 

PRZEDSZKOLU. - 2013, nr 3, dod. Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora 

Przedszkola, s. 6-7 

  5.   Janczak, Dorota 

Czy i po co nauczać małe dzieci programowania? / Dorota Janczak // MERITUM 

. - 2013, nr 2, s. 68-77 

  6.   Janczak, Dorota 

Nowe technologie i język obcy / Dorota Janczak // WYCHOWANIE W 

PRZEDSZKOLU. - 2013, nr 2, dod. Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora 

Przedszkola, s. 4-5 

  7.   Janczak, Dorota 

Programowanie od przedszkola / Dorota Janczak // WYCHOWANIE W 

PRZEDSZKOLU. - 2013, nr 7, dod. Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora 

Przedszkola, s. 6-8 

W artykule przykłady 12 narzędzi do programowania (nawet dla 3-letnich 

dzieci): logiczne gry komputerowe, różne aplikacje  pozwalające programować  

np. sterowanie robotem, m.in. na iPAD-a 

  8.   Janczak, Dorota 



Przedszkole, TIK i nowe kierunki w nauczaniu / Dorota Janczak // WYCHOWANIE 

W PRZEDSZKOLU. - 2012, nr 11, dod. Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora 

Przedszkola, s. 6-8 

 

  9.   Janczak, Dorota 

Tablety w przedszkolu / Dorota Janczak // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2013, 

nr 9, dod. Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola, s. 7-8 

W jaki sposób i do czego można wykorzystać, aplikacje do zainstalowania. 

  10.   Janczak, Dorota 

Technologie interaktywne w edukacji przedszkolnej / Dorota Janczak // 

WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2012, nr 10, dod. Poradnik Prawny Nauczyciela i 

Dyrektora Przedszkola, s. 7-8 

Przykładowe serwisy z materiałami interaktywnymi i programy. 

  11.   Janczak, Dorota 

TIK poradnik dla kreatywnych nauczycieli / Dorota Janczak // WYCHOWANIE W 

PRZEDSZKOLU. - 2012, nr 7, dod. Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora 

Przedszkola, s. 6-7 

  12.   Kołacz, Marcin 

Dydaktyczny kontekst edukacji przedszkolnej wspomaganej komputerem / Marcin 

Kołacz, Krystyna Żuchelkowska // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2005, nr 12, s. 

10-13 

  13.   Pasternak, Agnieszka 

Przedszkolak i bezpieczny komputer : scenariusz zajęć dla starszaków / 

Agnieszka Pasternak // BLIŻEJ PRZEDSZKOLA. -2014, nr 6, s. 20-21 

  14.   Pietrucha, Iwona 

Blog – ciekawy sposób komunikacji z rodzicami w przedszkolu // Iwona 

Pietrucha // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2012, nr 10, dod. Poradnik Prawny 

Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola, s. 6 

  15.   Sambok, Jolanta 

Komputer w przedszkolu : propozycja zajęć / Jolanta Sambok // WYCHOWANIE NA 

CO DZIEŃ. - 2006, nr 7/8, s. VII-VIII 

Zabawy z literą "W", "w". 

  16.   Skwarka, Ewa 

Blog – nowoczesna platforma wymiany informacji między przedszkolem a 

rodzicami/ Ewa Skwarka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2014, nr 2, dod. 

Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola, s. 7-8 



Gdzie utworzyć blog i jak go wykorzystać. 

  17. Zając, Dorota 

Komputer – przyjaciel czy wróg przedszkolaka? / Dorota Zając // WYCHOWANIE 

W PRZEDSZKOLU. - 2014, nr 2, dod. Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora 

Przedszkola, s. 6-8 

W czym komputer pomoże  przedszkolakowi, zagrożenia, propozycje i  

klasyfikacja gier. 

  18. Zając, Dorota 

Zimowe zabawy matematyczne przy tablicy interaktywnej / Dorota Zając // 

WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2014, nr 2, s. 38-40 
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