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Wykorzystanie komputera do nauki. 

Właściwie to kontakt z komputerem rozpoczyna się już w przedszkolu. 

Maluchy chętnie wykorzystuję programy do malowania takie jak PAINT. W 

trakcie korzystania z tego programu dzieci bawiąc się kolorami, kształtami 

uczą się poznawania figur geometrycznych, łączenia barw a przy tym uczą się 

umiejętności operowania myszką. Z myślą o młodszych dzieciach stworzono 

wiele prostych programów do nauki czytania i pisania a także do wykonywania 

podstawowych działań matematycznych. Małe dzieci chętnie zasiadając do 

komputera bawią się grami. . 

W szkołach podstawowych dzieci poznają „poważniejsze” programy takie jak 

WORD, EXEL. Uczą się poprawnego pisania z uwzględnieniem odpowiednich 

marginesów, odstępów, tworzenia tabel i wykresów. Dużą pomocą jest funkcja 

sprawdzania poprawnej pisowni, która komputer wykonuje automatycznie. Nie 

bez znaczenia jest fakt, iż teksty pisane odpowiednimi, barwnymi czcionkami, 

ozdobione grafiką lub rysunkami służą do wykonania okolicznościowych 

gazetek. W szkołach podstawowych wykorzystuje się wiedzę zawartą w 

encyklopediach multimedialnych np.: Multimedialna Encyklopedia PWN. 

Komputer jest też nieodzowną pomocą w nauce języków obcych. Na rynku 

programów komputerowych istnieje ogromna ilość różnorodnych programów 

pomagających w nauce jeżyków na różnych poziomach. Najlepszą forma 

przygotowania prezentacji jest prezentacja komputerowa z wykorzystaniem 

programów specjalnie do tego stworzonych takich jak np. POWER POINT. 

Kolorowe, często animowane prezentacje znacznie uatrakcyjniają lekcje. 

Największe znaczenie komputera do celów edukacji opiera się jednak na 

Internecie. Jest to okno na świat i prawdziwa kopalnia wiedzy. Dzięki danym 

zawartym w Internecie można zdobyć prawie wszystkie potrzebne wiadomości 

i informacje. Nie bez znaczenia dla uczniów są strony internetowe, na których 

mieszczą się opracowania i streszczenia lektur. Dzięki internetowi można 

dowiedzieć się wszystkiego interesujących miejscach, zdarzeniach, kulturach 

zarówno w kraju jak i na całym świecie. Internet umiejętnie wykorzystany 

może służyć także do wymiany poglądów, opinii i doświadczeń rówieśników. 

Komputer jest w naszych czasach nieodzowny do pogłębiania wiedzy 

potrzebnej w dalszym życiu, gdzie znajomość obsługi komputera prawie w 

każdej pracy jest obowiązkowa. Niestety nie wszyscy maja do niego swobodny 

dostęp. Równocześnie ci, którzy mogą korzystać z komputera a zwłaszcza z 

dostępem do Internetu robią to w sposób niewłaściwy. Wielogodzinne 

przesiadywanie przed komputerem przy grach lub przeglądanie niewłaściwych 

stron internetowych wręcz szkodzi nauce. Uczmy się wiec rozsądnie 

korzystać z dobrodziejstw informatyki i komputerów. 

https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=391&w=malowania&s=7
https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=391&w=uatrakcyjniaj%C4%85&s=7
https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=391&w=tak%C5%BCe&s=7
https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=395&w=Uczmy&s=7


 


