
Konspekt lekcji z zajęć komputerowych  
dla Oddziału Przedszkolnego Oa, Ob 

 
 
1. Data 27.02.2013r.(Oa), 08.03.2013r.(Ob)  Przedmiot Zajęcia komputerowe  
      
2. Miejsce odbywania zajęć: Szkoła Podstawowa nr 9 
 
3. Obszar edukacyjny: Sprawność umysłowa 
 
4. Temat: Komputer twój wróg czy przyjaciel? Bezpieczeństwo w sieci. 
 
5. Cele lekcji: 
a) ogólne  

 Zapoznanie dzieci ze sposobami bezpiecznego  poruszania się po 
Internecie. 

b) szczegółowe  
 Uczeń wie do czego służy komputer 
 Uczeń umie nazwać części komputera  
 Uczeń zna wady i zalety komputera 
 Uczeń wie w jaki sposób bezpiecznie poruszać się w sieci  
 Uczeń potrafi sprawnie posługiwać się myszką 
 Uczeń umie poruszać się po bezpiecznych stronach internetowych 
 

6. Metody pracy nauczyciela metoda laboratoryjna, ćwiczenia praktyczne, 
pogadanka, rozmowa, opis z pokazem, zadania do wykonania   
 
7. Środki dydaktyczne: komputery w gabinecie komputerowym, projektor, 
wiersz S. Konarzewskiego „Mój kolega  komputer”, prezentacja multimedialna  
 
8. Forma organizacji pracy uczniów praca indywidualna, praca z grupą  
 
9. Czas trwania lekcji 45 minut 
 
10. Prowadzący lekcję: mgr inż. Edyta Stanisławska, mgr Beata Wolak 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Przebieg zajęć: 
 
1. Powitanie dzieci w gabinecie komputerowym. 
 
2. Posadzenie dzieci przy komputerach. 
 
3. Przypomnienie wyposażenia i regulaminu gabinetu komputerowego. 
 
4. Słuchanie wiersza S. Konarzewskiego „Mój kolega komputer” (Załącznik 1). 
 
Wypowiedzi dzieci na temat treści wiersza i próba odpowiedzi na pytania: 
- Kim dla chłopca był komputer? 
- Jak wyglądał komputer? 
- Co zrobił wirus? 
- Kiedy chłopiec zrozumiał, że komputer nie zastąpi prawdziwego kolegi? 
 
5. Pogadanka na temat – Do czego służy komputer? 
 
- Słuchanie wypowiedzi dzieci. 
 
6. Zaprezentowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej pozytywnych oraz 
negatywnych cech zastosowania komputera oraz sieci internetowej – Komputer 
twój wróg czy przyjaciel? (Załącznik 2) 
 
- Z pomocą prezentacji multimedialnej wymienianie przez dzieci cech 
pozytywnych i negatywnych komputera.  
 
7. Zademonstrowanie ćwiczeń ruchowych, które pozwalają na prawidłowy 
rozwój organizmu podczas zbyt długiego czasu korzystania z komputera.  
 
- Powtarzanie przez dzieci ćwiczeń zademonstrowanych przez nauczyciela.  
 
8. Zapoznanie ze stronami internetowymi przeznaczonymi dla dzieci 
www.przedszkolaki.pl, www.sieciaki.pl, www.necio.pl  
 
- Przedstawienie dzieciom pozytywnych oraz negatywnych postaci związanych 
z siecią internetową  
- Korzystanie przez dzieci z pomocą nauczycieli ze strony edukacyjnej 
www.necio.pl  zawierającej bezpieczne zabawy dla dzieci 
 
9.Podsumowanie zajęć i przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania 
z komputera oraz z sieci internetowej.  
 
 
 

………………………….…………………. 
(podpis nauczyciela) 

 



 
Załącznik 1 
 

„Mój kolega komputer” 
(Stanisław Karaszewski) 

 
Mam komputer supernowy 
Z monitorem kolorowym, 
Klawiaturą, stacją dysków 
I malutką, zwinną myszką! 

Mój komputer, mój komputer, 
On jest super, super, super! 
On najlepszym jest kolegą, 

nie potrzeba mi innego! 
Och! Ach! Och! Ach! 

To najlepszy kumpel w grach! 
Nagle, rety! Co się dzieje?! 
W komputerze coś szaleje, 
Wirus groźny niesłychanie 

Pożarł program, połknął pamięć! 
Wirus popsuł mi komputer, 
Już komputer nie jest super! 

Ale za to mam dobrego, 
Mam kolegę prawdziwego! 

Och! Ach! Och! Ach! 
To najlepszy kumpel w grach. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik 2  
 
 

 


