Zabawa: Odkrywamy pojęcia związane z komputerem
Co będzie potrzebne?
• komputer
• kolorowa drukarka
• coś do pisania
Liczba uczestników: minimum 2 osoby
Zabawa przeznaczona dla dzieci w wieku: 7-8 lat
Czego dowie się Twoje dziecko?
• pozna podstawowe pojęcia związane z komputerem
• do czego można używać komputera z internetem

Opis zabawy
Nawet małe dziecko potrafi podać rodzicowi telefon, gdy ten zadzwoni.
A co jeśli poprosisz je o smartfon lub zasilacz do komputera? Te pojęcia nam
dorosłym są znane i oczywiste. Dla dziecka mogą takie nie być. Zadania, które
znajdziecie w tej zabawie, to nie tylko pomysł na sprawdzenie, ile Twoje dziecko
wie o nowych technologiach, ale także doskonała okazja do wprowadzenia kilku
nowych pojęć do jego słownika. To również dobry pretekst, aby porozmawiać
o tym, jak bezpiecznie korzystać z internetu i urządzeń cyfrowych.
Zaproś dziecko do wspólnej zabawy. Możliwe, że Twoja pociecha doskonale
poradzi sobie z poniższymi zadaniami samodzielnie. Jeśli jednak Twoje
dziecko nie poznało jeszcze wszystkich liter i cyfr, rozwiążcie zadania wspólnie.

Zadanie 1.
Połącz liniami nazwy z odpowiednimi obrazkami.

Monitor
Laptop
Myszka
Zasilacz
Smartfon
Klawiatura
Drukarka
Skaner
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Zadanie 2.
Wykreśl z szeregu litery tworzące zdanie: laptop to przenośny komputer
osobisty
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Zadanie 3
Co Adam robi na komputerze? Przypisz odpowiednie numery do czynności
wpisując cyfry do właściwych kratek przy rysunkach.

1. wymienia z kimś wiadomości
2. słucha muzyki
3. tworzy dokument
4. ogląda film

Zadanie 4
Uzupełnij tekst wyrazami.
Ania dostała na urodziny nowy _____________. Kiedy tylko
tata podłączy go do _____________, Ania będzie mogła słuchać
_____________ i oglądać _____________. Starszy brat Ani już
dawno korzysta z _____________, potrafi używać _____________
i _____________, ale najczęściej używa go do nauki. W
_____________ można znaleźć mnóstwo ciekawych wiadomości.
muzyki

skaner

laptop

drukarkę

komputera

internetu

filmy

internecie

Zadanie 5
Z kolorowych sylab ułóż wyrazy. Które wyrazy mają jedną taką samą
sylabę?

1. _______________________________________
2. _______________________________________
3. _______________________________________
4. _______________________________________
5. _______________________________________

Rozwiązania:
Zadanie 3
4

3

1
2

Zadanie 4
Ania dostała na urodziny nowy laptop. Kiedy tylko tata podłączy go do
internetu, Ania będzie mogła słuchać muzyki i oglądać filmy. Starszy brat
Ani już dawno korzysta z komputera, potrafi używać skaner i drukarkę,
ale najczęściej używa go do nauki. W internecie można znaleźć mnóstwo
ciekawych wiadomości.
Zadanie 5
1. komputer
2. bezpieczny
3. tablet
4. wiadomość
5. internet

