
TEMATYKA TYGODNIOWA: MALI ODKRYWCY 

Czwartek 15.04. 

 

1. O jakim wynalazku mówię? – rozwiązanie zagadki jako wprowadzenie do tematu 

 

Ekran, myszka, klawiatura. 

Włącz, wpisz hasło i pohulaj. 

Uczy, bawi, kontaktuje. 

Ważne dane przechowuje. 

2. Komputery dawniej i dziś… – krótkie przybliżenie historii powstania komputera, jego wyglądu 

i budowy, poznanie rodzajów komputerów (na podstawie tekstu czytanego przez rodzica oraz 

ilustracji). 

 

Źródło: program „Necio.pl – zabawa w Internet”: 

(…) „wiedzieliście, że na początku komputery były wielkie jak szafy i ludzie używali ich jako 

maszyn do liczenia? To na szczęście szybko się zmieniało i komputer stawał się coraz mniejszy. 

Teraz każdy z nas może mieć swój komputer w domu, na biurku, a nawet nosić go przy sobie. 

To bardzo dziwna sprawa, ale komputer, choć stawał się coraz mniejszy, to coraz więcej 

potrafił. Chyba nikt nie wyobraża sobie komputera bez ekranu, klawiatury i myszki, ale 

pierwsze komputery wcale ich nie miały. Dopiero jak ludzie stwierdzili, że mogliby dzięki 

komputerowi coś napisać, to pomyśleli o dodaniu klawiatury do komputera.  

KLAWIATURA ma przyciski, każdy z nich odpowiada jakiejś literce lub cyferce, więc dzięki 

niej możecie napisać to, na co tylko macie ochotę. Na przykład wyrazy „mama”, „tata” lub 

„kot”. Wszystko, co piszemy i robimy na komputerze, widać na podłączonym do niego 

EKRANIE (zupełnie jak w telewizorze). To tak, jakbyśmy mieli kartki papieru i kredki, tylko… 

troszeczkę inaczej. (…) Komputer może zapamiętać wszystko, co narysujecie i napiszecie. 

Możecie w nim pokazać wszystkie narysowane wcześniej obrazki. (…) Jest jeszcze MYSZKA, 

ale nie myślcie, że do każdego komputera dodawana jest mała, miła myszka, która od tej pory 

będzie waszym ulubionym domowym zwierzątkiem. Chodzi o myszkę komputerową. To dzięki 

niej możemy klikać, czyli wskazywać różne rzeczy na ekranie komputera. Myszkę 

komputerową nazwano myszką, bo kiedy powstawała, to bardzo taką prawdziwą myszkę,  

z kablem jako ogonkiem, przypominała.” (…) 

„(…) Ludzie wymyślili komputery i cały czas tworzą nowe, żeby coraz szybciej wykonywały 

coraz więcej, coraz trudniejszych rzeczy. To tak, jak byście chcieli naraz ubierać się, myć zęby, 

bawić się ulubioną zabawką, jeść coś smacznego. Czy potraficie zrobić tyle rzeczy 

jednocześnie? Nie, ale za to komputer wie, jak to robić. Można na nim wykonywać wiele rzeczy 

na raz.”(…) 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Rodzaje komputerów: 

 

 

 

 

3. Do czego służy komputer? Czy dzieci powinny z niego korzystać? – rozmowa kierowana 

pytaniami rodzica 

 

Rodzic zadaje pytania, dziecko odpowiada. Wspólnie omawiają wykorzystanie komputerów  

w najbliższym otoczeniu dziecka i zastanawiają się, czy dzieci również mogą korzystać  

z komputera.   

Podsumowanie: „Komputer pomaga wielu ludziom na całym świecie w ich codziennej pracy, 

nauce i zabawie. Możecie dzięki niemu rysować, pisać, grać, słuchać muzyki, oglądać filmy, 

liczyć, bawić się i uczyć, tworzyć zupełnie nowe rzeczy. Komputer umożliwia nam też 

korzystanie z Internetu”.  

Celem rozmowy jest ukazanie dziecku, że komputer jest pożytecznym i interesującym 

urządzeniem, jednak dzieci mogą z niego korzystać wyłącznie za zgodą i pod nadzorem rodzica 

oraz w bardzo niewielkim wymiarze czasu.    

 

4. Co to jest? – zabawa ruchowo-naśladowcza 

Dziecko próbuje za pomocą gestów i ewentualnie odgłosów przedstawić wybrane wynalazki, 

a zadaniem rodzica jest odgadnąć, o jaki wynalazek chodzi 

 



5. Moja lewa noga tańczy, moja prawa noga tańczy - zabawa muzyczno-ruchowa  

 

https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I 

 

6. Mój komputer – masażyk 

 

Dziecko siedzi za rodzicem, który recytuje wiersz. Dziecko wykonuje następujące ruchy na 

plecach rodzica: 

Mój komputer - Beata Gawrońska 

 

Swój komputer mam,        Naciska obiema dłońmi jednocześnie na plecy. 

piszę na nim sam.      Uderza każdym palcem ręki osobno, naśladując pisanie na komputerze   

Piszę, piszę,                      Robi to samo drugą ręką. 

wymazuję                         Przeciąga dłonią od lewej do prawej i od prawej do lewej. 

i od nowa wystukuję.       Uderza wszystkimi palcami obu dłoni. 

 

7. Laptop - zabawa twórcza  

 

Zadaniem dziecka jest wykonanie, z pomocą rodzica, laptopa wg pomysłu dziecka. Może być 

to laptop z papieru, lub z innych, dostępnych w domu materiałów. Liczy się pomysłowość  

i kreatywność dziecka.  

     

8. Karty pracy: 

- książka Planeta dzieci część 3 str. 27–28 – rozwijanie sprawności manualnej, poznanie 

znaczenia komputera w życiu człowieka 

Dziecko wycina obrazki i ich fragmenty wzdłuż linii zaznaczonych na odwrocie karty. Układa 

je i nakleja na kartkę. Mówi, do czego może być wykorzystywany komputer. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I

