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Współczesne dzieci na ogół bardzo wcześnie nawiązują pierwszy 
kontakt z technologią informacyjną i komunikacyjną. Rodzice 
udostępniają swoje smartfony czy tablety nawet dwulatkom. 
Gdy dziecko trafi a do szkoły, komputer nie jest dla niego 
urządzeniem nieznanym.
Edukacja informatyczna daje możliwość głębszego poznania i zrozumienia świata, głównie dzięki szybkiemu 
dotarciu do informacji. Ułatwia twórczą aktywność dziecka, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, a także w kiero-
waniu własnym rozwojem. W dużym stopniu wzbogaca sposoby porozumiewania się. Bardzo ważnym aspektem 
jest również świadomość bezpiecznego posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną. Edukacja 
informatyczna ma również walor wychowawczy: uczy respektowania norm etycznych i prawnych, poszanowania 
własności osobistej i intelektualnej oraz kształtuje postawę otwartości na świat.

Cykl podręczników pt. „Zajęcia komputerowe z pomysłem” dla klasy 4, 5 i 6 został tak skonstruowany, aby 
nauczyć uczniów wykorzystania komputera do rozwiązywania problemów oraz stosowania go w nauce i w pracy. 
Stąd też większość tematów dotyczy zagadnień realizowanych na zajęciach z języka polskiego, angielskiego, ma-
tematyki, przyrody, plastyki czy muzyki. Wiele zadań jest związanych z najbliższym otoczeniem oraz zaintereso-
waniami dziecka. Daje to uczniom możliwość sprawdzania związków między różnymi dziedzinami nauki oraz 
zastosowania niestandardowych rozwiązań wielu problemów. Począwszy od klasy czwartej uczniowie rozwiązują 
ciekawe ćwiczenia i zadania, które umożliwiają im swobodne komunikowanie się z nauczycielem oraz kolegami. 

Nowa podstawa programowa zakłada, że jednym z ponadprzedmiotowych zadań szkoły jest przygotowanie 
uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania 
umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z wielu źródeł, z zastosowaniem techno-
logii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach z różnych przedmiotów. Warunki techniczne w wielu szkołach 
nie zawsze pozwalają na realizację tych zadań, dlatego bardzo ważne jest, aby nauczyciele zajęć komputerowych 
mieli możliwość wprowadzania uczniów nie tylko w świat zagadnień informatycznych, ale również przygotowywa-
li ich do wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauce, zabawie i pracy.

Technologie informacyjne 
– zastosowanie na wielu 
przedmiotach
KLASY 4–6   •   ANNA WYSOCKA



TECHNOLOGIE INFORMACYJNE – ZASTOSOWANIE NA WIELU PRZEDMIOTACH KLASY 4–6

2

Zagadnienia interdyscyplinarne realizowane są w czasie omawiania ważnych tematów informatycznych, 
np. matematyka wykorzystywana jest nie tylko przy okazji realizacji arkusza kalkulacyjnego:

•  w klasie czwartej w rozdziale Komputerowe dzieje uczniowie powinni wykonać zadanie matematycz-
ne aby zdobyć informację dotyczącą historii komputera, 

•  w klasie piątej realizacja zagadnienia związanego z wykorzystaniem gier komputerowych wymaga 
uruchomienia między innymi serwisu matematycznego dla dzieci,

•  w klasie szóstej uczniowie w czasie realizacji projektu poświęconego nauce programowania wykonują 
zadanie bezpośrednio związane z geometrią.
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Przykładowa realizacja zagadnień historycznych 
•  w klasie czwartej uczniowie utrwalając efektywne wyszukiwanie informacji, wykonują zadanie domowe, 

w którym występują treści historyczne;

•  w klasie piątej uczniowie realizują prezentację multimedialną poświęconą wielkim odkryciom geografi cznym;
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• w klasie szóstej uczniowie wykonują projekt poświęcony historii systemów liczenia.

Przykłady można mnożyć: zagadnienia międzyprzedmiotowe występują w ćwiczeniach oraz zadaniach, realizowa-
nych w czasie lekcji, w zadaniach domowych, a także projektach edukacyjnych. Różnorodność realizowanych za-
gadnień daje możliwość współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów. Już od klasy czwartej realizowane 
są obowiązkowe w III etapie kształcenia projekty edukacyjne. Dzięki temu już od najmłodszych lat dzieci przygo-
towywane są do działania zespołowego i aktywnej współpracy.


