
DRODZY RODZICE, KOCHANE DZIECI !!! 

Witamy serdecznie wszystkie przedszkolaki z naszej grupy i Was Drodzy Rodzice. 

Dziękujemy za przesłane zdjęcia, informacje na temat czasu spędzanego w domach z 

wykorzystaniem przygotowanych dla was propozycji. Cieszymy się z waszych 

kreatywnych dodatkowych działań, którymi dzielicie się z nami. (PROSIMY O 

WIĘCEJ). 

Proponujemy Wam  dalszy cykl zabaw i zajęć w domu z rodzicami w ramach zdalnego 

nauczania. W ciągu najbliższych dni poszerzymy wiedzę i umiejętności w zakresie 

bezpiecznych zabaw przedszkolaków z komputerem.  

 

TERMIN REALIZACJI:  20.04.2020r. – 30.04.2020r. 

LICZBA GODZIN PPWP: 45 

 

CEL OGÓLNY : WSPIERANIE CAŁOŚCIOWEGO ROZWOJU DZIECI POPRZEZ 

BUDZENIE  I AKTYWIZOWANIE CIEKAWOŚCI ORAZ AKTYWNOŚCI 

POZNAWCZEJ - „KOMPUTER”. 

 

Cele główne: 

- Tworzenie pozytywnego stosunku do komputera jako źródła wiedzy oraz narzędzia do nauki 

i zabawy;  

- Poznanie bohatera serwisu www.necio.pl – robota imieniem Necio, który zaprasza do 

wspólnej „zabawy w Internet”. 

- Uwrażliwienie na zagrożenia związane z niewłaściwym korzystaniem z komputera i 

Internetu;  

-  Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z komputerem, tabletem; 

-  Utrwalenie podstawowych zasad, dotyczących zachowania bezpieczeństwa w sieci; 

- Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka; 

- Umożliwienie dzieciom poznania podstaw technologii informatycznej.  

Propozycja stron internetowych przeznaczonych dla dzieci  

www.przedszkolaki.pl  

www.necio.pl 

 

PROPOZYCJE NA KAŻDY DZIEŃ 

DZIEŃ 1. - 20.04.2020r. 

1.Słuchanie wiersza: „Co to jest komputer?” – E. Bukowieckiej- Górny. 

 

Co to jest komputer? – zapytał Kacper w przedszkolu.  

Komputer – to elektroniczna maszyna cyfrowa,  

 gdy guziczek na niej wciśniesz, wnet do pracy jest gotowa.  

Komputer – ma monitor kolorowy lub też ekran dotykowy, klawiaturę, stację dysków, 

mnóstwo liter i przycisków, no i myszkę także ma – do klikania raz i dwa. 

Lecz pamiętać trzeba też, że komputer oprogramowanie musi mieć, 

Bo gdy z sieci korzystać chcesz, antywirusa musisz mieć! 

Inaczej wirus groźny niesłychanie może połknąć jego pamięć. 

Zapamiętaj człeku młody, komputer pomoże ci poznać wielki świat przyrody,  

W zabawie i w pracy pomoże, lecz nie zastąpi zabaw z kolegą na dworze,  

nie przytuli jak mama lub tata, dziadek czy babcia i nie włoży na nogę kapcia. 

Z komputerem da się grać, pisać, czytać, lecz nie da się spać.  

http://www.przedszkolaki.pl/
http://www.necio.pl/


Twym najlepszym kumplem mógłby być, gdyby tak jak ty umiał żyć.  

Miał włosy i oczy, usta i nos, czuł to co ty, we wszystkie powszednie dni. 

 

2. Rozmowa kierowana. Pytania dotyczące wysłuchanego wiersza: 

 - O czym mówi wiersz?  

- Do czego służyć może komputer?  

- W co wyposażony jest komputer? 

 - Co może stać się z komputerem?  

- Kogo nie zastąpi komputer?  

 

 
 

Dziecko odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanej treści wiersza; ogląda, rozpoznaje i 

nazywa z pomocą rodzica  poszczególne  części zestawu komputerowego i określa, do czego 

one służą. Rodzic pyta dziecko: Czy wie, do czego służy klawiatura?. Rodzic podsumowuje 

wypowiedź dziecka: Dzięki klawiaturze możemy pisać litery. Litery tworzą wyrazy. Dzięki 

klawiaturze możemy wpisywać adresy stron internetowych, które chcemy odwiedzić, pisać 

wiadomości, grać w gry. - Czy wiesz  do czego służy myszka? - Czy wiesz do czego służy 

drukarka? - Czy wiesz do czego służą głośniki? (6-latki odczytują  nazwy zestawu). 

 

3. „Urządzenia komputerowe” – rozmowa z dzieckiem w oparciu o ilustracje i sprzęt 

komputerowy, którym dysponuje Rodzic w domu (komputer stacjonarny, laptop, tablet, telefon 

komórkowy).  

Dziecko rozpoznaje urządzenia komputerowe i głośno je nazywa. Omawia z pomocą rodzica 

różnice między komputerem stacjonarnym a laptopem (laptop to przenośny komputer; tablet 



to urządzenie pełniące funkcję samodzielnego komputera, dla którego cechą 

charakterystyczną jest posiadanie ekranu dotykowego, czyli klawiatury dotykowej na 

ekranie). Wskazanie do czego służą poszczególne media: telefon służy do rozmowy, 

robienia zdjęć; komputer, laptop, czy tablet do pracy i zabawy (oglądania bajek, do 

pisania, rysowania, grania w gry).  

 

 
 

4. „Akcesoria komputerowe”. Dziecko otrzymuje kartę pracy, na której w prawym rogu 

znajduje się miejsce na wpisanie własnego imienia dziecka, poniżej – rysunek komputera, a 

wokół niego różne akcesoria komputerowe: drukarka, myszka, klawiatura, głośniki oraz inne 

przedmioty niebędące akcesoriami komputerowymi, np. sznurek, pilot, szklanka, kluczyk, 

lizak. Zadaniem dziecka jest połączenie linią akcesoriów komputerowych z komputerem i 

wykreślenie tych elementów, które do komputera nie pasują. Rodzic sprawdza poprawność 

wykonania zadania. (karty pracy do powiększenia w formacie A4) 

 

 
 

 

Karta pracy – połącz przedmiot z jego cieniem. 



 

5. Komputerowe zagadki -  rozwiązywanie zagadek słownych. 

Dzięki niej możesz pisać na komputerze.    (klawiatura) 

Może być polna lub komputerowa.    (myszka) 

Dzięki  niej na kartce wydruk masz.    (drukarka) 

Na nim widzisz to, co robisz na komputerze.   (monitor) 

Błyszczące kółeczko  na którym ukryta jest  muzyka, bajki lub jakieś dokumenty (płyta 

CD). 

5. Zabawa z komputerem z pomocą rodzica: 

– rysowanie uśmiechniętych i smutnych buziek w programie Paint. Dziecko z pomocą 

rodzica otwiera program do rysowania Paint. Dziecko kolejno próbuje narysować buźki 

uśmiechnięte i smutne; zmieniając barwy. Z pomocą rodzica drukuje buźki.  

 – rozpoznawanie na klawiaturze i wystukanie liter własnego imienia w programie 

Microsoft Word, prostych wyrazów, nazw urządzeń komputerowych (chętne 6- latki).  

 

PROPOZYCJE DLA 6-LATKÓW 

Praca z KP3.17a – pisanie liter według kodu, odczytywanie prostych zdań, pisanie 

wyrazów po śladzie.  

 Praca z KP3.17b – odgadywanie nazw obrazków, nalepianie liter w diagramie.  

 

DZIEŃ 2.  - 21.04.2020r. 



 

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ 

 
 



Zabawy z literą G, g -  (Propozycje dla 6-latków) 

„Łańcuch słów na głoskę „ g ” -  wymyśl samodzielnie i powiedz rodzicom słowa 

rozpoczynające się głoską  - podziel wyrazy  na sylaby, głoski.  

Zabawy sensoryczne (pisanie  litery na kaszy, na dywanie, w powietrzu, lepienie z plasteliny,  

układanie ze skakanki, sznurka kształtu liter g, G, wypowiadając głoskę z różną intonacją) 

Praca z kartami pracy:-  identyfikowanie i zaznaczanie litery G, g; - pisanie po śladzie. 

Zabawy z alfabetem (układanie wyrazów z poznanych liter).  Ćwiczenia grafomotoryczne 

Praca z KP3.32a – odczytywanie wyrazów, łączenie ich z obrazkami i schematami 

literowymi.  

Praca z KP3.32b – zaznaczanie takich samych globusów i podpisów, pisanie liter g, G po 

śladzie.  

 

DZIEŃ 3.  - 22.04.2020r. 

BAJKA „MÓJ PRZYJACIEL NECIO” 

Cele:  

Celem zajęć jest zapoznanie dziecka z pojęciami: komputer, Internet oraz z Neciem – 

bohaterem serwisu edukacyjnego Necio.pl. Zadaniem dziecka  będzie udzielanie odpowiedzi 

na pytania zadane po oglądnięciu bajki) 

http://www.necio.pl/video/bajka-m%C3%B3j-przyjaciel-necio 

Po przeczytaniu bajki zadaj dziecku pytania:  

Jak nazywają się bohaterowie tej bajki?  

Kim jest Necio?  

Gdzie był Necio, gdy Jaś pojechał z rodzicami na wakacje? 

Co robił Necio, gdy sam był na strychu?  

Kim są Sieciuchy?  

Czy Necia można spotkać w Internecie?  

Co można robić dzięki Internetowi? 

 

Praca plastyczno- techniczna: 

Necio konstruktor (propozycja dla dzieci 5-letnich) - Potrzebne materiały: arkusz z 

postacią Necia do wycięcia,  złożenia i sklejenia (s.2) 

https://www.edukacja.fdds.pl/d6ab2ea3-d188-46be-9186-910e5a50ac44/Extras/broszura-

necio-zeszyt-cwiczen-FDDS-12042017.pdf 

Necio konstruktor (propozycja dla dzieci 6-letnich)– wykonanie pracy z materiałów do 

recyklingu. 

 

 

http://www.necio.pl/video/bajka-m%C3%B3j-przyjaciel-necio
https://www.edukacja.fdds.pl/d6ab2ea3-d188-46be-9186-910e5a50ac44/Extras/broszura-necio-zeszyt-cwiczen-FDDS-12042017.pdf
https://www.edukacja.fdds.pl/d6ab2ea3-d188-46be-9186-910e5a50ac44/Extras/broszura-necio-zeszyt-cwiczen-FDDS-12042017.pdf


DZIEŃ 4.  - 23.04.2020r.  

NECIO.PL – ZABAWA W INTERNET 

1. Rozmowa, burza mózgów:  

Co to jest Internet? 

Co możemy robić w Internecie? Co możemy tam znaleźć? 

Czego nie da się zrobić przez Internet? podawanie przykładów przez dziecko np. powąchać 

kwiatki, przytulić kogoś. 

Gdzie możemy jeszcze używać Internetu oprócz komputera? W jakim sprzęcie? 

Czy mogą być też niebezpieczne? Co się może stać jeżeli ich niewłaściwie używamy?  
 

Rodzic wyjaśnia: „Internet” – to ogólnoświatowy system połączeń między komputerami, 

określany również jako „sieć”, to znaczy łączenie komputerów na całym świecie. Z tych 

komputerów korzystają zarówno dorośli, jak i dzieci.  

2. Oglądanie filmu edukacyjnego  „Necio opowiada”. 

 

http://www.necio.pl/tematy/internet 

http://www.necio.pl/tematy/strony-i-aplikacje 

 dodatkowe: 

http://www.necio.pl/tematy/sieciaki 

http://www.necio.pl/tematy/sieciuchy 

 

3. Zabawa ruchowa „Skojarzenia” – rodzic wypowiada wyrazy związane z komputerem i 

siecią dziecko wykonuje ćwiczenia np.  

 

zaloguj się – dzieci robią krok do przodu, 

wyloguj się – krok do tyłu,  

otwórz pocztę – przysiad,  

wyślij mail – podskok,  

zamknij plik – klaśnięcie w ręce itp. 

 
5. BEZPIECZNE INTERNECIAKI – NASZ KODEKS 

 

 

http://www.necio.pl/tematy/internet
http://www.necio.pl/tematy/strony-i-aplikacje
http://www.necio.pl/tematy/sieciaki
http://www.necio.pl/tematy/sieciuchy


DZIEŃ 5. - 24.04.2020r. 

1. Zabawa przy piosence pt. „Fajnie w Internecie”. 

 

Cele:  

Celem zajęć jest zapoznanie dziecka z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w Internecie 

poprzez naukę piosenki. Zachęcam do regularnego ćwiczenia piosenki – po pewnym czasie 

dziecko powinny opanować cały tekst. Pierwsze próby powinny odbywać się z użyciem 

piosenki, żeby dzieci mogły się osłuchać z tekstem i opanować linię melodyczną. 

 
http://www.necio.pl/video/fajnie-w-internecie 

 

Fajnie w Internecie spędzam czas 

i wszystkie zasady dobrze znam. 

Imię – nie podaję, 

nazwisko – nie podaję. 

Zdjęcia – nie wysyłam 

i tego się w sieci trzymam. 

 

Ref. 

Necio to wie i każdy to wie, 

w Internecie bawimy się. 

Necio to wie i każdy to wie, 

razem z Neciem w Internecie 

nie nudzimy się! 

 

Klikam w sieci, patrzę, słucham, gram. 

Z mamą, z tatą – wiem, nie jestem sam. 

Numer – nie podaję, 

adres – nie podaję. 

Sieciuch – chce wykiwać, 

Necio.pl nas wzywa! 
 

2. Swobodne improwizacje muzyczno-ruchowe  do piosenki pt. „Fajnie w Internecie”. 

3. Zabawa w Internet z NECIO.PL – GRY 

http://www.necio.pl/gry/konstruktor 

http://www.necio.pl/gry/porz%C4%85dki-ajpi 

http://www.necio.pl/gry/klawiatura ( propozycja dla 6-latków) 

http://www.necio.pl/gry/strza%C5%82ki 

http://www.necio.pl/gry/sieciaki 

http://www.necio.pl/gry/kolorowanka 

Pozdrawiamy i życzymy wszystkim przedszkolakom i ich Rodzicom cierpliwości  i 

wytrwałości. Zapraszamy do podejmowania proponowanych form aktywności.  

Pozdrawiamy: p. Basia i p. Monika  

http://www.necio.pl/video/fajnie-w-internecie
http://www.necio.pl/gry/konstruktor
http://www.necio.pl/gry/porz%C4%85dki-ajpi
http://www.necio.pl/gry/klawiatura
http://www.necio.pl/gry/strza%C5%82ki
http://www.necio.pl/gry/sieciaki
http://www.necio.pl/gry/kolorowanka

