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Dzieci od wczesnego wieku bardzo chętnie korzystają z komputera. Dzięki
swoim walorom komputer jest urządzeniem, które można wykorzystać na wiele
sposobów. Spełnia on wszystkie najważniejsze wymagania, związane z nauką
różnych umiejętności. Dobrze wykorzystany wpływa na emocje dzieci oraz ich
postawę społeczną. Dzięki wielokrotnym powtórzeniom różnych czynności
rozwija u dzieci sprawność obsługiwania go. Pozwala dziecku na wybór stylu
uczenia. Już w nauczaniu zintegrowanym celowa jest praca z komputerem. Łączy
ona bowiem animację, muzykę, rysunki, kolor, przez co daje dzieciom różne
ciekawe zadania, niespodzianki. Programy często rozpoczynają się jak bajki w
telewizji. Jednak różnią się od biernego oglądania telewizji. Dziecko musi
bowiem uczestniczyć w programie odpowiednio nim sterując. Oprócz
przeżywania musi więc myśleć, rozwiązywać problemy i w skupieniu realizować
zadania. Odpowiednio dobrane programy komputerowe oraz gry mogą nauczyć
dziecko wiele dobrych cech, np. cierpliwości. Ich zaletą jest łączenie elementów
zabawy i edukacji. Najważniejsze jednak jest to,że komputer pomaga dzieciom
wyrażać się w twórczy sposób. Dzieci rysują obrazki, piszą proste teksty, a przez
to uzewnętrzniają się. Wpływa to na ich myślenie oraz umiejętność radzenia sobie
z problemami i podejmowania decyzji, dotyczących wartości, które chce
nauczyciel przekazać dziecku.

CELE OGÓLNE KSZTAŁCENIA INFORMATYCZNEGO
W I ETAPIE NAUCZANIA:

Najważniejszym celem kształcenia na tym etapie jest wspomaganie
wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia. Dokonuje się ono na zajęciach
informatyki poprzez kształtowanie u uczniów różnych umiejętności.
Najważniejsze zadania i cele ogólne tej edukacji to:
� Wdrożenie podstawowych umiejętności związanych z obsługiwaniem

komputera.
� Rozwijanie samodzielności oraz umiejętności dokonywania wyborów, a przez

to myślenia.
� Rozwijanie naturalnej potrzeby tworzenia oraz zainteresowań.
� Kształtowanie umiejętności współpracy z innymi.
� Uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka.
� Uczenie rozwiązywania problemów poprzez wykonywanie różnych zadań.



� Kształtowanie postaw wychowawczych: wiary we własne siły oraz możliwość
osiągnięcia sukcesu, pozytywnego obrazu samego siebie, umiejętności
porozumiewania się z rówieśnikami.

WYMAGANIA WOBEC UCZNIÓW

Wymagania wobec uczniów podzielone są na:
1. Konieczne- powinien spełnić je każdy uczeń, a dotyczą one realizacji zadań

programu.
2. Rozszerzone- dotyczą wiadomości i umiejętności rozszerzających program.

SPOSÓB OCENIANIA

W klasach I-III wszelkie działania nauczyciela powinny być zintegrowane i
zmierzać do wszechstronnego rozwoju dziecka. Ocenianie jest integralną częścią
tego procesu. Zgodnie z Zarządzeniem MEN z dnia 19 kwietnia 1999r. istotą

oceniania w klasach I-IIIjest komentowanie osiągnięć ucznia poprzezocenianie
opisowe. W edukacji informatycznej będzie to ustne bądź pisemne
poinformowanie o postępach ucznia. W ciągu trwania procesu edukacyjnego, na
bieżąco najczęściej stosowana będzie ocena ustna. Natomiast ocena pisemna
będzie oceną semestralną lub końcoworoczną. Zawierała ona będzie przede
wszystkim informacje o tym jakie wymagania spełnił uczeń, jak wykonał zadania,
co wykonał dobrze. Ma to na celu zmotywowanie ucznia do wysiłku, umocnienie
wiary we własne siły oraz zachęcenie do samooceny.

MATERIAŁ NAUCZANIA

KLASA I

1. Bezpieczna praca z komputerem.

2. Praca z komputerem:
� Uruchamianie komputera
� Porozumiewanie się z komputerem.
� Uruchamianie programu.
� Odczytywanie prostych komunikatów.

3. Komputer jakoźródło wiedzy i rozrywki:
� Wykorzystanie programów edukacyjnych do wspomagania uczenia się.
� Rozrywka z komputerem- proste gry.



KLASA II

1. Praca z komputerem:
� Porozumiewanie się z komputerem.
� Otwieranie i zamykanie programu komputerowego.

2. Zastosowanie komputera:
� Rysowanie komputerowym ołówkiem.
� Malowanie komputerowym pędzlem.
� Kolorowanie( wypełnianie kolorem )gotowych elementów.

3. Komputer jakoźródło wiedzy i rozrywki:
� Wykorzystanie programów edukacyjnych do wspomagania uczenia się.
� Rozrywka z komputerem- proste gry.

KLASA III

1. Praca z komputerem:
� Pojęcia- pulpit, ikona.
� Elementy zestawu komputerowego.
� Uruchamianie i zamykanie programów.
� Zapisywanie i odczytywanie wyników pracy.

2. Zastosowanie komputera:
� Paint- wykorzystanie narzędzi: prostokąt, elipsa, linia.
� Notatnik- program do pisania.
� Podstawowe klawisze do pisania.
� Próby redagowania tekstu.
� Drukowanie tekstu.

3. Komputer jakoźródło wiedzy i rozrywki:
� Wykorzystanie informacji zEncyklopedii dla dzieci.
� Rozrywka z komputerem- proste gry.
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PLAN NAUCZANIA INFORMATYKI
W KL.I

(zajęcia w grupach)

Lp. Tematyka zajęć Osiągnięcia uczniów Lg., uwagi

1. Czym będziemy się zajmować na
lekcjach z komputerem?

� Rozumieją cel zajęć oraz
potrzebę umiejętności
obsługiwania komputera

1 w grupie

2. Jak bezpiecznie użytkować
komputer?

� Potrafią opisać prawidłową
postawę przy pracy z
komputerem

� Rozumieją konieczność
robienia przerw w pracy

� Wykonują pokazane przez
nauczycielaćwiczenia

1 w grupie

3. Jak za pomocą myszki
porozumiewać się z komputerem?

� Potrafią we właściwy sposób
trzymać myszkę

� Potrafią wskazać lewy przycisk
myszy

� Potrafią klikać wskazującym
palcem jeden raz

� Potrafią poruszać myszką we
wskazanym przez nauczyciela
kierunku

2 w grupie

4. Uczymy się włączać komputer. � Potrafią wskazać przyciski
jednostki oraz monitora,
którymi uruchamiamy
komputer

� Zapamiętują sposób włączania
komputera

� Potrafią odnaleźć na pulpicie
przycisk START i wskazać go
myszką

� Potrafią poruszając myszką
podświetlić opcję zamknij oraz
ją uruchomić

� Potrafią odczytać komunikat w
oknie zamykania systemu i
odpowiednio na niego
zareagować

2 w grupie

5. Poznajemy program edukacyjny
„Moje pierwsze ABC”.

� Potrafią poruszać pociągiem z
literkami w prawo i w lewo

� Potrafią wskazać wagon z
odpowiednią literką i otworzyć

4 w grupie



go
� Potrafią wskazać przedmioty

zaczynające się na daną literę
� Potrafią podzielić dany wyraz

na sylaby używając myszy
� Potrafią uruchomić wszystkie

przyciski „telewizorka”
� Potrafią układać proste puzzle

klikając odpowiednie elementy
� Potrafią kolorować obrazki

posługując się myszką przy
wyborze kolorów i obiektów
do wypełnienia

� Potrafią uruchomić pomoc
� Potrafią uruchomić drukowanie
� Potrafią rozpocząć zadanie

jeszcze raz
� Potrafią wyjść z zadania
� Potrafią wyjść z programu

6. Wykorzystujemy komputer do
zabawy-gra Mario.

� Samodzielnie uruchamiają grę
z ikony na pulpicie
podświetlając ikonę i
wciskając ENTER

� Wykorzystują klawisze ruchu
kursorem oraz klawisz ALT

� Potrafią być spostrzegawczy i
szybko reagować.

2 w grupie

7. Utrwalamy podstawowe znaki
drogowe poruszając się „autem”.

� Uruchamiają samodzielnie
program

� Poruszają się „autkiem”
używając klawiszy kursora

� Poruszając się reagują
odpowiednio na znaki drogowe

� Znają przepisy ruchu
drogowego

2 w grupie

8. Poznajemy Krainę Liczaków-
program „Wirtualna Szkoła
Matematyki”.

� Potrafią uruchomić program z
ikony na pulpicie

� Potrafią poruszać się po
planecie Liczaków

� Klasyfikują przedmioty wg
odp. zasad

� Wyodrębniają zbiory i
podzbiory

� Porównują liczebności zbiorów
z zastosowaniem znaków

� Rozpoznają liczby

4 w grupie

9. Utrwalenie nabytych umiejętności. � Samodzielnie potrafią ocenić:
„To potrafię”, „Tego nie
potrafię”

� Wspólnie ustalą ile osiągnęli w
pierwszym roku pracy z
komputerem.

1 w grupie


