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Powszechność stosowania komputera spowodowała, że umiejętność korzystania z 

niego stała się nieodzownym elementem wykształcenia każdego człowieka. Natomiast 

nauczanie wspomagane komputerem stworzyło znakomite warunki dla rozwoju myślowo-

twórczego uczących się dzieci, oddziaływania na ich osobowość i nabywania różnorodnych 

umiejętności dydaktycznych. Kształcenie zintegrowane, jako pierwszy etap nauczania w 

szkole podstawowej stało się podstawą wprowadzenia i wykorzystania komputera do 

wspomagania procesu nabywania wiedzy przez uczniów i rozwijania umiejętności czytania, 

pisania (ortografia), liczenia, rysowania. Multimedialne programy edukacyjne, wybrane 

aplikacje użytkowe stanowią dla dzieci dużą atrakcję, zachęcając i mobilizując do 

systematycznej pracy. Komputer służy również jako narzędzie terapeutyczne dla dzieci z 

zaburzeniami mowy, słuchu oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej i orientacji przestrzennej.  

Komputer w nauczaniu zintegrowanym powinien pojawiać się w sposób naturalny, 

jako bardzo wygodne i nowoczesne narzędzie pracy. Treści edukacji informatycznej oraz 

sposób ich realizacji muszą być dostosowane do możliwości percepcyjnych dzieci wieku 

młodszego. Służy temu dobór odpowiednich metod, który będzie uwzględniał zdobywanie 

wiedzy poprzez zabawę. Jest narzędziem służącym indywidualizacji nauczania zarówno pod 

względem tempa, czasu pracy, jak i stopnia wykonywanych ćwiczeń. Dzięki takiemu 

zróżnicowaniu zadań każde dziecko może odnieść sukces.  

Stosowanie technologii informacyjnej w procesie dydaktyczno – wychowawczym znacznie 

wspomaga pracę z dziećmi w I etapie kształcenia. 

 Przeszkodę stanowić mogą: 

 brak dostępu do pracowni komputerowej,  

 ubogie oprogramowanie pracowni komputerowej, 

 obojętność nauczycieli wobec wartości, jakie może przynieść nauczanie i 

wychowanie wspomagane technologią informacyjną,  

 brak wiedzy o możliwościach wykorzystania komputera i odpowiedniego 

wykształcenia w tym kierunku przez nauczycieli. 

 w przypadku przygotowania własnych prezentacji – czas przygotowywania do 

zajęć 

 specyfika środowisk klasowych  



Wykorzystując komputer w nauczaniu, dzieci uczą się formułowania problemu 

i analizowania możliwości uzyskania jego optymalnego rozwiązania. Wypracowane przez 

dzieci wnioski wyrabiają u nich nawyki myślenia twórczego i pojęciowego. Jest zatem 

realizowany cel procesu nauczania i uczenia się poprzez przyswajanie wiadomości, 

umiejętności i wartości oraz monitorowany jest proces dydaktyczno-wychowawczy. Poprzez 

korzystanie ze sprzętu informatycznego wyrabiany jest nawyk do skoncentrowania się i 

dobrego zorganizowania swej pracy. Wykorzystanie środka informatyki do opracowania 

nowego materiału, bądź samodzielnego wykonywania zadań przez uczniów przyczynia się do 

powstania pozytywnej motywacji w czasie nauki. Taka motywacja powinna być 

podtrzymywana w każdym momencie procesu dydaktyczno- wychowawczego. Rozbudza ona 

także aktywność poznawczą uczniów i umiejętność rozwiązywania przez nich sytuacji 

zadaniowych i problemów. Możliwości praktycznego wykorzystania komputera w kształceniu 

zintegrowanym są bardzo duże w każdej płaszczyźnie integracji. 

Edukacja polonistyczna: ćwiczenia w czytaniu i pisaniu, czytanie ze zrozumieniem, 

poznanie i utrwalanie zasad ortografii, swobodne pisanie tekstów, pisanie i przesyłanie poczty 

elektronicznej z zastosowaniem form obowiązujących w korespondencji, sięganie do różnych 

źródeł informacji  

Edukacja matematyczna: wykonywanie prostych operacji matematycznych w ramach 

rachunku pamięciowego, porządkowanie i klasyfikowanie, algorytmy działań pisemnych, 

rozwiązywanie zadań wymagających logicznego myślenia, rozpoznawanie, porządkowanie 

figur geometrycznych. 

Edukacja plastyczno - techniczna: tworzenie form plastycznych w edytorze graficznym, 

projektowanie z wykorzystaniem dostępnych narzędzi graficznych, operowanie kolorem i 

teksturą, tworzenie graficznych form użytkowych, poznanie różnych urządzeń, ich działania 

oraz zasad bezpieczeństwa.  

Edukacja muzyczna: poznanie różnych instrumentów muzycznych i ich brzmienia, 

graficzne przedstawianie melodii z wykorzystaniem wszystkich znaków muzycznych, 

budowanie schematów rytmicznych, układanie własnych kompozycji z możliwością ich 

odsłuchania.  

Edukacja przyrodnicza: wykorzystanie rysunków, zdjęć, filmów i animacji komputerowych 

do: poznania różnych okazów przyrodniczych, ukazanie warunków ich życia, rozwoju, 

budowy zewnętrznej i wewnętrznej, obrazowego przedstawienia zależności występujących w 

przyrodzie, poznania mechanizmów zjawisk w zakresie przyrody nieożywionej, obrazowego 

przedstawienia prostych praw fizycznych i ich wykorzystania w różnych urządzeniach. 

Dla uczniów klas młodszych sam kontakt z komputerem jest wspaniałym ćwiczeniem 

umiejętności czytania i pisania, tym bardziej, że dziecko wykonując te czynności nie 

utożsamia ich z nauką, ale wynikają one przede wszystkim z potrzeby dokonania konkretnej 

operacji programowej. Zastosowanie komputera w nauczaniu zintegrowanym stwarza też 

wiele możliwości w zakresie właściwych oddziaływań wychowawczych. Umiejętnie 

zorganizowana praca z komputerem: 



 wyrabia u ucznia umiejętność prawidłowej organizacji i planowania pracy, 

 kształtuje poczucie odpowiedzialności za własną pracę,  

 wyrabia nawyk koncentracji uwagi podczas pracy,  

 kształtuje właściwe postawy koleżeńskie,  

 wdraża do dokładności i cierpliwości podczas wykonywanej pracy,  

 rozbudza zainteresowania i działalność poznawczą oraz aktywność twórczą,  

 wdraża do samokształcenia i samokontroli.  

Współczesna nauka potwierdza, że dzieci uczą się szybciej i chętniej, gdy nauka 

połączona jest z zabawą. Wiele programów realizuje zasadę „bawiąc – uczyć”. Dzięki takim 

programom dzieci mogą szybciej posiąść umiejętność czytania, pisania, liczenia, poznać 

przyrodę, rozwinąć wyobraźnię. Na rynku programów edukacyjnych jest rzeczywiście bardzo 

wiele pozycji obejmujących szeroką tematykę. Programy te w różny sposób wspomagają 

tradycyjne nauczanie, ale także umożliwiają samodzielne organizowanie procesu nauczania-

uczenia się. Komputerowe programy edukacyjne mogą mieć duży wpływ na rozwój 

wyobraźni ucznia. Jednak powinny one przekazywać wiedzę o otaczającym nas świecie w 

taki sposób, aby odbiorca (zwłaszcza dziecko), w ogóle nie zauważył, że się uczy.  

Idea kształcenia zintegrowanego z komputerem multimedialnym zakłada czynny 

udział nauczyciela nie tylko w korzystaniu z materiałów już istniejących, ale także ich 

samodzielne projektowanie i wykonanie. Zastosowanie komputera znacznie podnosi efekty 

nauczania oraz wyzwala duże zainteresowanie i aktywność uczniów. Jednakże warunkiem 

podwyższenia skuteczności nauczania jest dobór odpowiednio dostosowanego do wieku i 

możliwości uczniów oprogramowania. Zjawiskiem nierozerwalnie związanym z coraz 

powszechniejszym dostępem dzieci do komputerów, zarówno w domach, jak i w szkołach, a 

wymagającym odrębnej analizy, jest zagadnienie wykorzystania sieci Internet w procesie 

nauczania i uczenia się. Wykorzystanie Internetu i komputerów w procesie kształcenia 

najmłodszych wzbudza wiele kontrowersji. Od skrajnie entuzjastycznych, które widzą w 

komputerze panaceum na wszelkie braki i utrudnienia związane z procesem kształcenia, do 

zdecydowanych przeciwników, w wypowiedziach których komputer i Internet jawią się jako 

ogromne zagrożenie dla prawidłowego rozwoju małego człowieka. Korzyści wynikające z 

umiejętności posługiwania się komputerem oraz posiadania dostępu do Internetu są 

jednoznaczne. Dobrze jest samemu odnaleźć interesujące strony i podsuwać je dzieciom.  

Internet dla dzieci 

Do wartych polecenia portali tworzonych z myślą o najmłodszych należą:  

 http://zabawy.pl/, http://www.dzieci.pl/ - strony zawierają komiksy, 

opowiadania, wiersze, puzzle, portrety, kolorowanki, labirynty, literki, cyferki, 

http://zabawy.pl/
http://www.dzieci.pl/


 http://wesolemiasteczko.interia.pl/ - zawiera opowieści, przedstawia zwierzęta, 

ogród, wielki dom, przygody, zabawy, konkursy, 

 http://www.alik.pl/ - zawiera nowości, wiedzę, gry i zabawy, bajeczki, tapety, 

malowanki, zagadki i rebusy, forum dyskusyjne, konkursy, katalog stron, 

 http://www.dolinka.szkola.net/ - zawiera technikę, rozrywkę, sport, leksykon, 

kontynenty, edukację, przyrodę, turystykę, zdrowie, film, teatr, literaturę, 

muzykę, konkursy., układanki, kolorowanki, 

 http://wyspa.interia.pl/,  

 http://zabawy.atyda.pl/ - malowanki, bajki z dźwiękiem, zabawy, 

 http://www.dzieci.bci.pl/strony/edu/ strona zawierająca ćwiczenia z tabliczką 

mnożenia, 

 http://encyklopedia.wp.pl - encyklopedia PWN, 

 http://e-biblioteka.pl  - biblioteka internetowa, 

 http://pl.wikipedia.org - doskonała sieciowa encyklopedia. 

Coraz większą popularnością w procesie nauczania cieszą się prezentacje 

multimedialne. Prezentacje wspomagają, uatrakcyjniają i doskonalą pracę nauczyciela, 

pomagają ją optymalizować i organizować. Wspierają proces dydaktyczny, wpływają na 

rozwój intelektualny uczniów, zwiększają ich aktywność poznawczą, ułatwiają rozumienie 

procesów i zjawisk, pozwalają na szybsze opanowanie materiału nauczania.  

Power Point jest dla uczniów źródłem informacji przekazywanych przez obraz, 

dźwięk i działanie. W sposób dynamiczny przedstawia statyczne treści kształcenia – 

uzyskujemy to poprzez zastosowanie animacji. Kształci dzięki temu sferę wyobraźni i 

myślowo aktywizuje odbiorców. Natomiast samo przygotowanie całej prezentacji wymaga 

poświęcenia, dużej ilości czasu,  znacznych modyfikacji i usprawnień swojego warsztatu 

pracy a w ostateczności mobilizacji samego nauczyciela przygotowującego prezentację. 

Rozpatrując argumenty za i przeciw wykorzystywania komputera i Internetu w 

edukacji  wczesnoszkolnej  warto przytoczyć kilka najważniejszych. W przypadku 

argumentów za na czoło wysuwają się: 

 "im wcześniej tym lepiej" - obycie dziecka z komputerem związane jest z 

wykształceniem kultury informatycznej (dzieci uczą się, jak posłużyć się 

klawiaturą, myszką, poznają prostą terminologię komputerową);  

 komputer umożliwia nam polisensoryczność przekazu (poznanie 

wielozmysłowe na etapie wczesnego rozwoju spełnia trudną do przecenienia 

funkcję dydaktyczną);  

 komputer pobudza wielostronną aktywność (poprzez częste interakcje 

wymusza działania dziecka i nie pozwala na bierny odbiór przekazu). 
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Aktywność ta może dotyczyć wspierania twórczości graficznej, muzycznej, 

intelektualnej, a także gier zręcznościowych 

 ucząc bawi - sprawia, że nauka może być przyjemna i atrakcyjna 

 stanowi pomoc dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, 

dysgrafia). Komputer może pełnić tu rolę pełnego cierpliwości, a jednocześnie 

wymagającego nauczyciela.  

Z kolei wśród argumentów przeciw pojawiają się stwierdzenia: 

 wiele z dzieci spędza zbyt dużo czasu w ciągu dnia przed komputerem, 

ograniczając w ten sposób swoją aktywność fizyczną, kontakty z rówieśnikami 

czy rodziną,  

 dzieci w tym przedziale wiekowym są bardziej podatne na przeniesienie 

zachowań i reguł postępowania z gier komputerowych do świata realnego; 

trudniej jest im, niż ich starszym kolegom, oddzielić świat rzeczywisty od 

świata fikcji,  

 dzieci, zwłaszcza korzystające z Internetu mogą łatwiej napotkać treści, z 

którymi w tym wieku nie powinny się jeszcze zetknąć i są bardziej narażone na 

zewnętrzne manipulacje. 
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