
Temat dnia: „Pośród multimediów” – 20.04.20r. 

Cele:  

- Poznanie nowoczesnych technologii i środków przekazywania informacji  

- Rozwijanie koordynacji ruchowej  

- Kształtowanie reakcji na sygnał słowny  

 

Przebieg dnia: 

1. Czasopisma dziecięce – przegląd prasy dziecięcej  

Uwaga – czasopisma nie mogą zawierać treści dotyczących przemocy ani innych 

nieodpowiednich dla dzieci! 

 

2. Rozwiązywanie zagadek „Multimedia”  

 

Włącz go, a wnet ci pokaże 

Bajki, filmy, mnóstwo zdarzeń. 

Taka jego jest robota – 

Bawić cię… gdy masz pilota. 

(telewizor)  

 

Papierowa, pełna wieści, 

Których setki w sobie mieści. 

Ma też wersję w internecie. 

O czym mowa? O… 

(gazecie) 

 

Dziś powszechne urządzenia, 

Kiedyś nie do pomyślenia 

Żeby ludzie z wielkiej dali, 

Przez coś z sobą rozmawiali. 

(telefon) 

 

Gra piosenki, czasem gada, 

Czasem bajki opowiada. 

Możesz słuchać, gdy ma rację, 

Lub po prostu zmienić stację. 

(radio) 

 

Gdy to, co masz w komputerze, 

Chcesz zobaczyć na papierze, 

Ona chętnie ci pomoże, 

Czarno-biało lub w kolorze. 

(drukarka) 



Rodzic pyta dziecko, co to jest urządzenie multimedialne i do czego służy. Wyjaśnia, iż 

multimedia stanowią połączenie kilku różnych form przekazu informacji: tekstów, dźwięku, 

obrazów, ruchu, filmu, a służą do przekazywania informacji między ludźmi. Następnie pyta, 

jakie jeszcze zna urządzenia (np. tablet, komórka). Przypomina również o czasopismach, 

które są zaliczane do mediów drukowanych. 

 

3. Zabawa „Poznajemy komputer”  

Dziecko ogląda zestaw komputerowy: komputer, klawiaturę, myszkę, monitor, drukarkę, 

głośniki, gry edukacyjne. Omawia funkcje wszystkich elementów zestawu. Rodzic 

wprowadza wyrazy do globalnego czytania; oznacza nimi odpowiednie elementy zestawu 

komputerowego. Zwraca uwagę, że komputer nie służy tylko do zabawy. Przede wszystkim 

można dzięki niemu zdobywać wiedzę (internet, gry edukacyjne, filmy dokumentalne), 

rozmawiać i widywać się z przyjaciółmi, rodziną nawet jeśli mieszkają bardzo daleko 

(programy do rozmów video), odwiedzać ciekawe miejsca, takie jak muzea, galerie sztuki, 

parki krajobrazowe (wirtualne zwiedzanie), podglądać dzikie zwierzęta (filmy udostępniane 

przez leśnictwa i przyrodników, bezpośrednio z kamer w plenerze) oraz pisać, czytać, 

rysować, projektować czy programować.  

Środki dydaktyczne: komputer lub laptop, gry komputerowe, monitor, klawiatura, myszka, 

głośniki, drukarka, napisy do globalnego czytania  

 

4. Praktyczne korzystania z komputera  

Dziecko przestrzega zasad bezpiecznego użytkowania, szczególnie dotyczących prawidłowej 

pozycji, odległości od monitora oraz czasu spędzanego przed ekranem. Gra w dostępne gry 

edukacyjne, próbuje pisać wyrazy, koloruje, rysuje. 

 

5. Zabawa ruchowa „Klik – słuchaj, co zrobić” 

Dziecko biega po pokoju. Na hasło: Klik biega w różnych kierunkach, na hasło Klik, klik 

porusza się na czworakach tyłem, na hasło Klik, klik, klik stoi na jednej nodze w bezruchu. 

Zabawę powtarzamy kilka razy. 


