
„Kompetencje cyfrowe” 

W roku szkolnym 2019/2020 w naszym przedszkolu realizujemy zadania związane  
z rozwijaniem kompetencji kluczowych w szczególności kompetencji cyfrowej u naszych 
wychowanków. 

Podejmowane przez nas działania, dążące do rozwijania kompetencji cyfrowej, to między 
innymi: 
-praca z wykorzystaniem nowych technologii, 
-wprowadzenie dzieci w świat kodowania i programowania, 
-samodzielne poszukiwanie informacji, 
-nauka oddzielania faktów od opinii. 

Kształtowanie kompetencji cyfrowej to przede wszystkim kształtowanie krytycznej  
i refleksyjnej postawy w stosunku do dostępnych informacji oraz odpowiedzialne 
wykorzystywanie mediów interaktywnych. Rozwijaniu tych kompetencji sprzyja również 
zainteresowanie udziałem w społecznościach i sieciach w celach kulturalnych, społecznych lub 
zawodowych. 

Nowoczesny proces dydaktyczny opiera się w dużym stopniu na kompetencjach 
cyfrowych. Oznacza to konieczność kształcenia tych umiejętności już od najmłodszych lat. 
Postęp technologiczny sam w sobie wyzwala konieczność posiadania umiejętności 
posługiwania się nowoczesnym sprzętem komputerowym. Obserwując umiejętności małych 
dzieci w zakresie łatwości rozumienia „jak to działa”, można odnieść wrażenie, że urodziły się 
z pewnym zasobem wiedzy z zakresu kompetencji informatycznych. Wielokrotnie 
ze zdumieniem odkrywamy niezwykłe zdolności łatwego posługiwania się nowoczesnymi 
urządzeniami multimedialnymi przez dzieci. 

Kompetencje cyfrowe to nie tylko laptop, smartfon czy tablet. To przede wszystkim 
rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, motywowanie do poszukiwania przez ucznia wiedzy 
i merytoryczne dyskusje. To zwracanie uwagi na takie aspekty, jak: etyka, kreatywność, 
rozróżnianie informacji prawdziwych od fałszywych i nieistotnych. 

W naszym przedszkolu rozwijamy kompetencje cyfrowe między innymi za pomocą: 

Programuję z robotem myszką 

Programowany robot podłogowy łagodnie wprowadza dzieci w świat algorytmów  
i programowania. Na grzbiecie sympatycznej myszki znajdują się 4 przyciski kierunku ruchu, a 
także przyciski startu, pauzy i anulowania. Aby zaprogramować robota wystarczy naciskać 
kolorowe strzałki w odpowiedniej sekwencji, a po uruchomieniu przycisk startu myszka ruszy 
zakodowaną trasą. Robot świeci i wydaje dźwięki, a ponadto może poruszać się w dwóch 
prędkościach. Atutem zestawu są kolorowe karty, które są identyczne z przyciskami 
programowania: 4 kierunki i pauza. Karty ułatwiają początek programowania (najpierw 
rozkładamy karty, a potem naciskami guziki robota), a jednocześnie pozwalają sprawdzić, czy 
dobrze został zakodowany. Zabawa ta rozwija u dzieci umiejętność logicznego myślenia, 
kodowania i odkodowania zaszyfrowanych informacji. 

 

 

 

 

 

 

Metoda kolorowych dźwięków 

System został opracowany jako pomocnicza metoda nauki gry na instrumencie 
klawiszowym z odwzorowaniem klawiatury pianina  dla najmłodszych dzieci, dla których nauka 
nut jest jeszcze za trudna i zbyt nużąca. Poprzez rozpoznawanie kolorów i kształtów oraz 
kojarzenia odległości pomiędzy poszczególnymi figurami (które są odpowiednikiem określonej 



wartości rytmicznej nuty z orientacyjnym czasem wybrzmienia) najmłodsze dzieci rozpoczynają 
swoją przygodę z nauką muzyki. Kolory i kształty zachęcają dzieci, a motywacja do nauki 
dodatkowo jest wzmacniana przez realnie szybkie efekty. Zabawa ta rozwija percepcje 
słuchową, wzrokową, ruchową, ponadto rozpoznawanie i nazywanie figur 
geometrycznych, cierpliwość i szybką reakcje na sygnał. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolorowe kubeczki do kodowania 
Zabawa jest przeznaczona do każdej grupy wiekowej. 
 Zabawa polega na układaniu  kubków w piramidy. Już samo układanie rozwija 
u dziecka motorykę małą, koncentrację i cierpliwość. Zwłaszcza jeśli ma do ułożenia 
naprawdę skomplikowaną konstrukcję. Aktywność bardzo przyjemna i wdzięczna, łatwo można 
stopniować poziom trudności i dostosowywać go indywidualnie do dziecka. 
 Starsze dzieci mogą mieć również zakodowane instrukcje, jak ułożyć piramidę 
z kubków aby zgadzała się ze wzorem. Rozwija to u dzieci umiejętność logicznego myślenia, 
skupienie uwagi oraz kreatywność. 
 Przy każdym wzorze należy stworzyć legendę, w której będzie zaznaczony jeden 
z kolorów (później mogą to być dwa, trzy, cztery kolory), który ma zmienić się na inny. Czyli 
"zakodowany" właściwy wzór.   
(Dla przykładu - czerwony kolor na planszy oznacza, że należy ułożyć biały kubek). 
 
 
 
 
 
 
 
Patyczki kreatywne – układanka lewopółkulowa, karty z wzorami 
Zabawa jest przeznaczona do każdej grupy wiekowej. 

Do tej zabawy należy stworzyć karty pracy – wzory, według których dziecko ma 
poukładać patyczki. Początkowo mogą być to bardzo łatwe wzory, polegające tylko na 
odtworzeniu właściwej kolejności patyczków. 
 Wraz z rozwojem dziecka tworzymy wzory bardziej skomplikowane, pozwalające 
ćwiczyć również wyobraźnię przestrzenną. Należy układać na planszach patyczki w taki 
sposób, aby dziecko musiało rozpoznać, który patyczek kreatywny należy położyć jako 
pierwszy, jaki jest jego stosunek do kolejnego patyczka, czy ma być nad nim czy pod nim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zabawy z rytmami wzrokowymi 
Zabawa jest przeznaczona do każdej grupy wiekowej.     
 Rytmy wymienne nazywane sekwencjami doskonale ćwiczą nasz mózg. Rytmy to nic 
innego jak pewna regularność, mogą być dwu-, trzy-, czteroelementowe lub mogą mieć więcej 
elementów (to znacznie trudniejszy wariant). W świecie matematycznym regularność jest 
bardzo ważna. „Warto więc zająć się kształtowaniem dziecięcej zdolności do dostrzegania 
regularności rytmicznych. Łatwiej będzie dziecku zrozumieć świat, w którym żyje, a także uczyć 
się matematyki”(E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska) 

Zasady układania rytmów 
– układanie linearnie - układamy w linii, w sposób równomierny, element po elemencie, 

– układanie i odczytywanie od lewej do prawej strony. Działanie to jest istotne, by dziecko 
utrwalało prawidłowe nawyki ruchowe związane z kierunkiem czytania oraz pisania. 

–stopniowanie trudności – rozpoczynamy od układania tylko dwóch elementów, jeśli dziecko 
opanuje pracę z dwoma elementami, proponujemy trzy elementy itd. 

Kolejność wprowadzania materiału: 

* elementy tematyczne (przedmioty lub obrazki np. elementy świąteczne, jesienne),  
po opanowaniu prawidłowego układania rytmów proponujemy kolejne: 

* elementy atematyczne (figury geometryczne lub symbole), 

– dziecku przygotowujemy tylko tyle elementów ile jest potrzebnych, jeśli dziecko doskonale 
opanuje rytmy można pominąć tę zasadę. 

 
Zabawę tę można modyfikować na różne sposoby, dziecko może dokończyć rytm, może 
również uzupełnić wybranymi elementami, tak aby rytm się zgadzał. Można pracować  
z pomocą materiałów naturalnych (np. kasztany, żołędzie) oraz na kartach pracy (kolorując na 
odpowiednie kolory). Zabawę można dostosować do indywidualnych potrzeb dziecka. Zabawa 
rozwija u dzieci umiejętności matematyczne takie jak: umiejętność wychwycenia 
powtarzających się sekwencji i kontynuowanie ich, umiejętność  myślenia 
konkretnego czy rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych. 
 
 Poprzez „Klucz do uczenia” którym pracujemy w naszym przedszkolu również rozwijamy 
kompetencje cyfrowe. Moduły takie jak Konstrukcje, Program literacki, Matematyka 
sensoryczna zawierają w sobie wiele elementów, które pozwalają dzieciom rozwijać 
umiejętności kodowania, odczytywania kodu, wykorzystywania figur zastępczych, 
czy układania według wzoru. 
 
 Dziecko w wieku przedszkolnym stopniowo i pod kontrolą wprowadzane jest  
w przestrzeń wirtualną, przez co zyskuje możliwość rozwijania wszystkich 
pozostałych kompetencji kluczowych. Podstawa programowa zachęca do 
umożliwienia dziecku podejmowania samodzielnej aktywności poznawczej, w tym 
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. 
 
 
 


