
























Zadanie 5: Co można robić zamiast siedzieć przed komputerem?
Nauczyciel podkreśla, że bohater bajki Olek zamiast siedzieć przed komputerem mógł-
by wykonywać wiele innych ciekawych czynności lub wykorzystać komputer do nauki  
i pożytecznej zabawy. Opowiadając o tym nauczyciel rozdaje uczniom dzieciom kartoniki 
z obrazkami (załącznik 3), na których przedstawione są różne zajęcia, które można wyko-
nać z użyciem komputera lub bez. Na tablicy umieszcza lub rysuje tabelkę: 

Zajęcia i czynności, które możemy 
wykonać bez użycia komputera

Zajęcia i czynności, które możemy wy-
konać z użyciem komputera

- aktywność fizyczna (np. piłka noż-
na)
- taniec
- jazda konna i inne działania zwią-
zane ze zwierzętami
- spotkania z przyjaciółmi
- gry podwórkowe
- jazda na rowerze/deskorolce/rol-
kach
- gra na instrumentach
- nauka śpiewania
- fotografia
- rysunek i malarstwo
- spacery i wycieczki
- czytanie książek
I inne

- nauka języków obcych 
- pomoc w nauce
- oglądanie ciekawych filmów i zdjęć
- gra w gry

Dzieci przyczepiają kartoniki do tablicy w odpowiedniej rubryce. Podsumowując ćwi-
czenie uczniowie dochodzą do wniosku, że bez komputera można wykonywać o wiele 
więcej ciekawych czynności, z których każdy może znaleźć coś dla siebie. 

Zadanie 6: W czym jestem dobry, czyli uświadamiamy sobie swoje talenty.
Nauczyciel rozdaje uczniom oś z zaznaczonymi obszarami: jestem w tym bardzo dobry, 
jestem w tym dobry, musze poćwiczyć (załącznik 4). Do osi czasu są dołączone 3 kar-
toniki z obrazkami i 3 kartoniki puste. Zadaniem dzieci jest zastanowić się czy w danej 
czynności czują się dobrze i mają do tego talent czy muszą jeszcze popracować nad tym, 
aby być lepszym. Na pustych kartonikach piszą lub rysują swoje propozycje i talenty. Np. 
kartonik: piłka nożna – dziecko czuje się w tym dobrze i uważa, że ma talent piłkarski – 
przykleja na osi w miejscu: jestem w tym bardzo dobry. Dzieci prezentują swoje pracę. 
Nauczyciel zauważa, że każdy z nich ma jakiś talent i zachęca do rozwijania swoich pasji 
i zainteresowań. Podkreśla, że większość (lub wszystkie) uczniowskich talentów nie po-
trzebuje obecności komputera i zachęca do spędzania przy nim niewielkiej ilości czasu. 

Podsumowanie i zakończenie zajęć lekcyjnych








































