
TIK w przedszkolu
mgr Patrycja Stopyra



Roczny plan wspomagania:
 Na podstawie analiz stwierdzono, że nauczyciele 

dostrzegają potrzebę ciągłego rozwoju w zakresie 
kompetencji kluczowych. 
Z analizy przeprowadzonych ankiet wynika, że dotyczy to 
przede wszystkim kompetencji informatycznych.



Zatem celem ogólnym planu wspomagania 
będzie:

podniesienie kompetencji 
nauczycieli w zakresie kompetencji 
informatycznych



Cele szczegółowe:

 aktualizacja wiedzy nauczycieli dotyczącej kompetencji kluczowych,

 pogłębienie wiedzy na temat wykorzystania TIK w nauczaniu 
przedszkolnym, 

 podniesienie świadomości  w zakresie bezpiecznego korzystania dzieci 
z mass mediów,

 rozwijanie umiejętności wykorzystywania dostępnych sprzętów 
multimedialnych w codziennej pracy,

 pogłębienie współpracy z rodzicami na rzecz rozwoju dziecka,

 podniesienie świadomości rodziców w zakresie bezpieczeństwa dzieci 
w sieci

‼ Powyższe cele szczegółowe będą wyznaczały kolejne tematy w 
niniejszej prezentacji.



Czym są kompetencje kluczowe?
 „To połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje 

kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju 
osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. […] 
Kompetencje kluczowe uważane są za jednakowo ważne, ponieważ każda z nich może 
przyczynić się do udanego życia w społeczeństwie wiedzy. Zakresy wielu spośród tych 
kompetencji częściowo się pokrywają i są powiązane, aspekty niezbędne w jednej 
dziedzinie wspierają kompetencje w innej.”*

 WYRÓŻNIA SIĘ OSIEM KOMPETENCJI KLUCZOWYCH :

 porozumiewanie się w języku ojczystym;  

 porozumiewanie się w językach obcych; 

 kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;

 kompetencje informatyczne;  

 umiejętność uczenia się; 

 kompetencje społeczne i obywatelskie;  

 inicjatywność i przedsiębiorczość;  

 świadomość i ekspresja kulturalna. 
* K. Dryjas, M.Jas: „Wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych”. ORE. 



Kompetencje informatyczne:

 Definicja: 

to „umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeństwa informacyjnego 
(TSI) w pracy, rozrywce i porozumiewaniu się. Opierają się one na podstawowych 
umiejętnościach w zakresie TIK: wykorzystywania komputerów do uzyskiwania, oceny, 
przechowywania, tworzenia, prezentowania i wymiany informacji oraz do 
porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach współpracy za pośrednictwem 
Internetu.”*

 Wiek przedszkolny to powolne wprowadzanie dziecka, oczywiście pod kontrolą 
osób dorosłych w przestrzeń wirtualną. Celem tego jest przede wszystkim 
rozwijanie pozostałych kompetencji kluczowych.**

*https://www.ore.edu.pl/images/files/POWER/zarzadzanie_oswiata/Kompetencje%20kluczowe%20-%20definicje%20i%20opis.pdf

**http://przedszkoletrabki.pl/pliki/plik/kompetencje-kluczowe-w-przedszkolu-w-trabkach-wielkich-1508076924.pdf



TIK – co to takiego?

 Technologie informacyjne i komunikacyjne (w skrócie TIK), zwane zamiennie 
technologiami informacyjno-telekomunikacyjnymi – to te technologie dzięki którym 
informacje są przetwarzane, gromadzone i przesyłane w formie elektronicznej.*

 TIK to komputery z oprogramowaniem pozwalającym na komunikowanie się, telefony 
komórkowe, telewizja i usługi z nimi związane (wideokonferencje, rozmowy online, 
nauka).

 TIK w edukacji to nowe podejście do przekazywania wiedzy i nauki nowych 
umiejętności.

 TIK pozwala nauczycielowi w sposób atrakcyjny prezentować treści programowe.

 Włączenie TIK w edukację pozwala w sposób kontrolowany oswajać dzieci z 
internetem, różnymi programami i aplikacjami, a także coraz bardziej dostępnymi dla 
przedszkolaków telefonami z dostępem do internetu.

 TIK to możliwość zdalnego nauczania i uczenia się.

*http://konferencje.frse.org.pl/TIK/article/Definicje/lang:pl



Możliwości zastosowania TIK w 
codziennej pracy przedszkola:

 wykorzystywane magnetofonu, rzutnika, laptopa lub komputera 
stacjonarnego, tablicy interaktywnej, dywanów multimedialnych

 wykorzystywanie zasobów internetu – oglądanie prezentacji i filmów 
edukacyjnych, nauka podstaw kodowania przez zabawę, gdy i zabawy 
kształtujące m.in. funkcje słuchowe i wzrokowe

 wykorzystanie TIK nie powinno stanowić oddzielnych zajęć, a ich uzupełnienie

 umożliwia przygotowanie atrakcyjnych pomocy dydaktycznych, m.in. kart 
pracy, planszy edukacyjnych

 wykorzystanie TIK w pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce, 
poprzez różnego rodzaju programy edukacyjne



Nowoczesny sprzęt TIK:
 Tablica interaktywna – pozwala w sposób bardzo atrakcyjny rozwijać 

umiejętności dziecka, a także doskonalić funkcje wzrokowe, słuchowe, jak 
również rozwijać umiejętności matematyczne i inne.

* zdjęcia zaczerpnięte z internetu



c.d.
 Magiczny dywan: fantastyczna alternatywa dla pracy stolikowej. Funkcje 

rozwijane są w ruchu, który dla dzieci jest naturalną formą aktywności.

* zdjęcia zaczerpnięte z internetu



c.d.
 Roboty: to tak naprawdę przyszłość. Robotyka uczy dzieci myślenia 

logicznego, uczy podstaw programowania, kodowania, rozwija pamięć 
i umiejętności radzenia sobie w trudnych zadaniowo sytuacjach. Na rynku 
dostępne są różne roboty edukacyjne, takie jak Ozoboty, Beeboty, Photon, 
i.in.

* zdjęcia zaczerpnięte z internetu



Bezpieczeństwo w sieci – porady dla rodziców

 W dzisiejszych czasach dostęp do zasobów internetu jest 
niemal nieograniczony – laptopy, tablety i telefony są 
stale podłączone do sieci. Nasze dzieci wzrastają w tej 
rzeczywistości i wydaje się nam, że jest to normalne i 
zgodne ze współczesnością. W pogoni jednak dnia 
codziennego wskazane jest na chwilę zatrzymać się i 
zastanowić, w jaki sposób nasz kilkulatek korzysta z tych 
dobrodziejstw? Czy mamy nad tym kontrolę? Co coś złego 
może się wydarzyć? Czy coś mu grozi? 



Niebezpieczeństwa w internecie:
Dziecko niezależnie od wieku może natrafić przypadkowo na tzw. szkodliwe 
treści, do których zazwyczaj zalicza się:*

 treści pornograficzne, w tym materiały prezentujące relacje seksualne z 
wykorzystaniem przemocy oraz nietypowe i dewiacyjne zachowania 
seksualne;

 treści prezentujące przemoc i okrucieństwo, np. w filmach bądź brutalnych 
grach komputerowych;

 treści promujące zachowania autodestrukcyjne – samookaleczenia lub 
samobójstwa, bądź zachowania szkodliwe dla zdrowia, np. tzw. wyzwania;

 treści dyskryminacyjne, nawołujące do wrogości lub nienawiści wobec różnych 
osób.

* Broszura informacyjna: „Chroń swoje dzieci w sieci przed szkodliwymi treściami”. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, www.dzieckowsieci.pl



!!Dzieciom do 2 roku życia nie zaleca się 
kontaktu z urządzeniami ekranowymi, w tym 

TABLETAMI I SMARTFONAMI!!
 O czym warto pamiętać, niezależnie od tego czy mówimy o komputerze, tablecie czy 

smartfonie? 

 Zasady dla dzieci przedszkolnych (jeżeli rodzice decydują się na włączenie tego typu 
urządzeń) w wieku 3-6 lat:*

• Rodzice powinni zapewnić dzieciom dostęp jedynie do bezpiecznych i pożytecznych treści. 
Treści te muszą być dostosowane
do wieku dziecka – NIE ZOSTAWIAJ DZIECKA SDAMEGO Z URZĄDZENIEM, MYŚLĄC, ŻE SOBIE 
PORADZI. Czas przy urządzeniach można wykorzystać do budowania relacji z dzieckiem.

• OGRANICZ CZAS. Dobrym pomysłem jest ustalenie dnia lub dni, w których dziecko będzie 
korzystać z urządzeń ekranowych.

• JEDNORAZOWO dzieci nie powinny korzystać z urządzeń mobilnych dłużej niż 15-20 MINUT.

• NIE POZWALAJ DZIECKU korzysta z tych urządzeń PRZED SNEM - promieniowanie emitowane 
przez monitory tabletów i smartfonów niekorzystnie wpływa na zasypianie i jakość snu.

 NIE TRAKTUJ URZĄDZEŃ JAKO NAGRUDY LUB KARY gdyż może to wpływać na wzmacnianie 
przywiązanie do nich.

 NIE MOTYWUJ DZIECKA URZĄDZENIEM, np. żeby dziecko zjadło.



Ponadto warto zapamiętać:*
 Zawsze należy sprawdzać czy na stronie, którą ogląda dziecko nie ma linków czy bannerów, 

odsyłających do nieprzyjaznych treści.

 Ważne jest aby treści proponowane dzieciom łączyły zabawę  z edukacją i rozwojem.

 System klasyfikacji gier PEGI – koniecznie trzeba zwracać uwagę na oznaczenia. Niezależnie jak 
bardzo dziecko chce mieć daną grę, a nie jest ona przeznaczona dla jego wieku – NIE KUPUJMY

* Na podstawie: Broszura informacyjna: „Chroń swoje dzieci w sieci przed szkodliwymi treściami”. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, www.dzieckowsieci.pl



c.d.
 Warto znać również Katalog BeStApp

prowadzony przez Fundację Dajemy
Dzieciom Siłę. Jest on dostępny 
jako aplikacja (dla systemu Android) 
oraz na stronie – fdds.pl/bestapp

 Ta sama Fundacja prowadzi także katalog dziecięcych stron internetowych 
BeSt oraz udostępnia przeglądarkę internetową dla dzieci BeSt na system 
Android i Windows (dostępne pod adresem fdds.pl/best)



c.d.

 Ograniczenie dostępu do szkodliwych treści poprzez konfigurację 
systemu:

• tablety i smartfony (system Android) – przede wszystkim konfiguracja 
Google Play, przeglądarki oraz aplikacji YouTube. W przypadki 
nowszych wersji tego systemu można stworzyć profil ograniczony.

• urządzenia z systemem iOS (iPad, iPhone) mogą ograniczyć dziecku 
dostęp poprzez funkcję „Ograniczenia” (ustawienia ogólne)

• komputer wyposażony w system Windows- aktywacja modułu Ochrony 
Rodzicielskiej (panel sterowania) – pozwala kontrolować czas 
korzystania z komputera oraz ograniczyć dostęp do wskazanych gier i 
aplikacji. 



c.d.
 Programy do kontroli rodzicielskiej:

Na rynku znaleźć można wiele takich programów. Szczególnie polecane są takie 
programy jak:

• Beniamin (Windows XP/Vista/7/8/10) 

• Norton Family (Windows, Android, iOS) 



c.d.
• Kaspersky SafeKids (Windows, Android, iOS) 

• F-Secure SAFE (Windows, Android, iOS) 



c.d.
• Mobikid (Android) 

• Kids Place (Android)



Współpraca przedszkola i rodziców m.in. 
w zakresie kompetencji kluczowych:*
 Kontakt bezpośredni, rozmowy indywidualne

 Zebrania ogólne i grupowe

 Zajęcia otwarte dla rodziców

 Zajęcia prowadzone przez rodziców 

 Spotkania warsztatowe dla rodziców i dzieci

 Udział w imprezach i uroczystościach

 Dni otwarte w przedszkolu

 Kącik dla rodziców

 Wykłady i pogadanki – edukacja pedagogiczna rodziców

 Wycieczki, zawody, festyny

 Strona internetowa przedszkola

 Gazetka dla rodziców

 Rada Rodziców

 Konsultacje.

We wszystkich tych formach współpracy nauczyciel wychowania przedszkolnego może przekazywać 
wiadomości na temat kompetencji kluczowych, tak aby rodzic również posiadał informację na ich temat.

* W. Bartoszewska: „Formy współpracy przedszkola z rodzicami – aspekt praktyczny.” Wychowanie w Przedszkolu, lipiec 2018, nr 16


