
 

 

WYKORZYSTANIE SPRZĘTU TIK  

na zajęciach oraz podczas zabaw przedszkolnych 

zakupionego w ramach projektu Nowa grupa przedszkolna  

i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor rok szkolny 2018/2019 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki   

(RPDS.10.01.01-02-0023/17) 

 

TIK (technologie komunikacyjno-informacyjne) w edukacji najmłodszych staje się coraz 

częściej nieodzownym elementem zajęć i zabaw. Nadaje im nową atrakcyjność, oswaja 

maluchy z codziennością życia w 21 wieku. Dlatego nie powinniśmy się zastanawiać czy 

przedstawiać dzieciom przedszkolnym nowe technologie, ale jak to robić bezpiecznie i mądrze. 

Na nowe technologie nigdy nie jest za wcześnie i nie można już od nich uciec. Przedszkolaki 

nie tylko grają w gry zainstalowane w komputerze, konsoli do gier, czy też w telefonie 

komórkowym.  Badania wykazały, że co trzecie dziecko w wieku przedszkolnym (cztery – 

sześć lat) korzysta z internetu przynajmniej raz w tygodniu około 45 minut (Kamila 

Baranowska, „Przedszkolak w sieci”, http://www.rp.pl/artykul/118849,808548-Przedszkolak-

w-sieci.html). 

Rodzice przedszkolaków nie do końca wiedzą jak dbać o to, by dzieci widziały w komputerze 

nie tylko narzędzie do rozrywki, nie zawsze wiedzą jak przygotować swoje dzieci do 

bezpiecznego używania TIK. Tu naprzeciw wychodzi przedszkole. Przeglądając postawę 

programową wychowania przedszkolnego rzeczywiście nie znajdziemy bezpośrednich 

zapisów, czy też zaleceń dotyczących wykorzystania TIK w przedszkolu. Jednak, gdy 

dokładnie się wczytamy w dokument, zobaczymy, że nowe technologie doskonale wpisują się 

zawarte w nim w cele wychowania przedszkolnego. W jednym z obszarów kształcenia możemy 

znaleźć zapis mówiący o wspomaganiu rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy 

konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych oraz wprowadzanie dzieci w świat 



urządzeń technicznych. Tak, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby wprowadzić do 

przedszkola i z powodzeniem stosować TIK. 

Dzięki projektowi Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie 

Jawor rok szkolny 2018/2019 do Oddziału Zamiejscowego Przedszkola Publicznego nr 4 

został zakupiony sprzęt, który pozwala na wykorzystywanie technologii komunikacyjno-

informacyjnych z dziećmi w wieku przedszkolnym.  

 

 

 

     

 

 

 

Jest to m. in. Magiczny Dywan – nowe znaczenie innowacji - interaktywne urządzenie 

projekcyjne spełniające jednocześnie funkcję  podłogi interaktywnej i stołu 

interaktywnego,  stanowiące pomoc dydaktyczną dedykowaną do ćwiczeń,  gier i zabaw 

ruchowych wraz z zestawem treści multimedialnych przeznaczonych do pracy z dziećmi  

w wieku szkolnym i przedszkolnym,  oraz rehabilitacji osób dorosłych i starszych.  

 



                      

 

 

Nauczyciele chętnie wykorzystują tę pomoc podczas zajęć i zabaw przedszkolnych, 

zachowując przy tym umiar tak, aby nowe technologie stały się narzędziem pomagającym 

wspierać rozwój przedszkolaków.  

 

 

     

 

                               

 



 

 

Przedszkolny świat urządzeń technicznych to także zakupiony w ramach dofinasowania ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki telewizor, który dobrze sprawdza się, jako pomoc do zajęć edukacyjnych. 

 

 

 

 

Pierwszy raz został wykorzystany w dniu, kiedy przedszkolaki grały z Wielką Orkiestrą 

Świątecznej Pomocy, czyli w styczniu 2019 r.  

 



 

 

Dzieci oglądały edukacyjny film i z Doktorem Kręciołkiem uczyły się ratować życie. To były 

wspaniałe doświadczenia. Film na ekranie telewizora został wyświetlany także w czasie, kiedy 

rodzice odbierali dzieci z przedszkola. Oni także, teraz już rodzinnie, spoglądali w ekran  

z dużym zaciekawieniem.  

 

 

Na ekranie telewizora przedszkolaki oglądają bajki, własne występy, zdjęcia z uroczystości 

oraz programy edukacyjne. To pomoc dydaktyczne, która wspomaga nauczycieli podczas 



organizacji zajęć, nadaje im atrakcyjność, uczy wykorzystywać sprzęt TIK w uzasadniony  

i racjonalny sposób. 

 

 

TIK nie dominuje w życiu przedszkolaków. Jeśli nauczyciel widzi, że pogoda sprzyja spacerom 

czy zabawom w ogrodzie, nie rezygnuje z tego. Zabiera wtedy zakupiony także w ramach 

projektu aparat fotograficzny i dokumentuje przedszkolne przygody. 

Aparat stanowi cenne źródło. Dzięki któremu możemy zapisać w pamięci nasze przedszkolne 

uroczystości, zabawy, czy zajęcia. 

 

 



            

 

 

 

 



                    

Już niebawem powstaną albumy wydarzeń przedszkolnych, multimedialne encyklopedie dla 

dzieci, uwieczniające skarby, eksponaty czy ciekawe okazy wyszukane podczas spacerów  

i wycieczek.  

 

W ramach projektu Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie 

Jawor rok szkolny 2018/2019 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki został zakupiony także laptop 

i rzutnik multimedialny z ekranem oraz tablica interaktywna. Niebawem zostanie ona 

podłączona, a nauczyciele objęci wsparciem w projekcie zostaną przeszkoleni z jej obsługi.    

 

 

Stosowanie TIK wplatać się będzie w codzienne zabawy, tak jak jest wplecione w różne sfery 

naszego życia. Przedszkolaki będą się świetnie bawić i uczyć wykorzystując wszystkie 

urządzenia zakupione w ramach projektu. Planując zajęcia z użyciem technologii 

informatycznej i komunikacyjnej będziemy osiągać wyznaczone cele pedagogiczne, wyzwalać 

wszechstronną aktywność dzieci i pobudzać ich zainteresowania, wykorzystywać internet i inne 

źródła, jako bank wiedzy i materiałów multimedialnych, które przybliżą i uatrakcyjnią 



omawiane zagadnienia, wpierać będą twórczą postawę dzieci, wspomagać ich rozwój nie tylko 

intelektualny, ale i społeczny. Technologia wykorzystywana w odpowiedni sposób pozwolą 

przedszkolakom zdobywać wiedzę z różnych dziedzin życia, rozwijać spostrzegawczość, 

sprawność manualną, refleks, podzielność uwagi i pamięć, kształtować logiczne myślenie, 

wyobraźnię, kojarzenie faktów, rozwijać cierpliwość, wytrwałość, samodzielność, 

wyrównywać szanse edukacyjne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


