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Projekt Kit@: 

Światy dzieci to światy medió.   

Aby uświadomić dzieciom korzyści i skutki mediów, potrzebni są nam specjaliści 

wczesnej edukacji, którzy mają praktyczną wiedzę z zakresu pedagogiki medialnej i 

potrafią ją zastosować w swojej pracy pedagogicznej z dziećmi. 

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwijania um-

iejętności pedagogicznych w zakresie mediów cyfrowych oraz promocji umiejętności 

medialnych u dzieci. 

Specjaliści od wczesnej edukacji potrzebują praktycznych porad dotyczących edu-

kacji medialnej w przedszkolu oraz konkretnych praktycznych przykładów codzi-

ennej pracy z dziećmi. 

Ta koncepcja szkoleniowa w formie interaktywnego i modułowego podręcznika 

została opracowana w ramach projektu Erasmus + Kit @. W ścisłej współpracy z 

zespołem ekspertów z pięciu krajów europejskich (konsorcjum Kit @) opracowano i 

sprawdzono medialne treści edukacyjne szkolenia. Podręcznik jest uzupełniony in-

ternetową platformą edukacyjną, praktycznymi przykładami i wstępną analizą sytu-

acji edukacyjnej mediów w zaangażowanych krajach partnerskich. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej projektu: http://kita-

project.eu 

  

http://kita-project.eu/
http://kita-project.eu/


 

  Struktura i uwagi dotyczące użytkowania  

SZKOLENIE KOMPETENCYJNE MEDIÓW DLA PROFESJONALISTÓW W CENTRACH OPIEKI DZIENNEJ I 

PORÓWNYWALNYCH OBIEKTACH NA OBSZARACH WIEJSKICH EUROPY 

Interaktywny podręcznik edukacji medialnej w edukacji przedszkolnej 

3 

 

 

Konsorcjum Kit@:  

 

 
 

 

G3 – GENRATIONEN 

GEHEN GEMEINSAM 

(KOORDINATOR/ 

DEUTSCHLAND) 

 

ISCTE – INSTITUTO UNIVERSITARIO 

DE LISBOA  

(PORTUGAL) 
 

E&G PROJEKT AGENTUR GMBH 

(DEUTSCHLAND) 

MOMA LTD. 

(BULGARIEN) 

 
 

 

 

EVANGELISCHE KIN-

DERTAGESSTÄTTE 

REGENBOGEN  

(DEUTSCHLAND) 

EDUCATIONAL DYNAMICS  

(GRIECHENLAND) 
SKOLA DOKORÁN  

(SLOWAKEI) 
 

 

Autor:    Eva-Maria Aurenz  

Korekta:  Dr. Cecília Aguiar, Petya Bozhkova, Ivaylo Dobrev, Paul 

Kramp, Dr. Zuzana Lynch, Dr. Lothar Muschter, Dr. Eu-

genia Papaioannou, Anke Robert, Dr. Miroslav Sklenka  

Layout:   Anke Robert 

zdjęcia /Screenshots: Eva-Maria Aurenz (Bild 8: A. Bijarani, Bilder 6, 14 & 19:     

Pixabay.com, Bild 79: Linda Liukas (Hello Ruby)) 

Grafika / tabele:  Eugenia Papaioannou, Dr. Zuzana Lynch 

Webseite:   http://kita-project.eu/  

 

 

Wsparcie Komisji Europejskiej dla przygotowania niniejszej publikacji nie oznacza 

poparcia dla treści, które odzwierciedla jedynie poglądy autorów, a Komisja nie 

może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie infor-

macji w niej zawartych. 

 

https://www.dropbox.com/sh/ju6qgkngzhjos3w/AAD2aYGeA4FCO58mqvlGpfP2a/Pictures/Logos?dl=0&preview=HR_logo2_RGB_72ppi_transparent.png&subfolder_nav_tracking=1
http://kita-project.eu/
https://gdrei-web.de/
https://www.iscte-iul.pt/
https://eg-projektagentur.de/de.html
http://www.moma.bg/?page_id=36&lang=en
https://www.educational-dynamics.gr/
http://www.skoladokoran.sk/en/


  

 

Inhaltsverzeichnis 
Struktura i uwagi dotyczące użytkowania 9 

Moduł 1 - Podstawy umiejętności korzystania z mediów 14 

1. Co to jest umiejętność korzystania z mediów? 14 

2. Znaczenie edukacji medialnej i umiejętności korzystania z mediów we wczesnej 

edukacji 17 

3. Media jako narzędzie edukacyjne 20 

4. Kompetencje pedagogiczne w zakresie mediów 22 

5. Partnerstwo rodzicielskie 24 

6. Ramy prawne 33 

Gesetzlicher Jugendmedienschutz 33 

Prawa autorskie - aby publikować obrazy i zdjęcia 36 

Moduł 2 - Podstawowa znajomość nowych technologii medialnych 37 

1.  Czym jest komputer? 37 

2. Różne typy komputerów 39 

3. Wewnątrz komputera 41 

4. Złącza / porty i przełączniki w komputerze 44 

5. Urządzenia peryferyjne 46 

6. Podstawy oprogramowania - systemy operacyjne i aplikacje 48 

7. Użyj komputera 49 

Poznaj nowy program 49 

8. Korzystaj z Internetu 55 

9. Excursus - tabletki w przedszkolu 57 

Moduł 3 - Wgląd w świat mediów we wczesnym dzieciństwie 59 

1. Media dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat 62 

2. Rodzaje mediów i ich postrzeganie 67 

3. Przeciążony doświadczeniami medialnymi u dzieci 71 

4. Rozpoznaj przyjazne dzieciom media 74 



 

  Struktura i uwagi dotyczące użytkowania  

SZKOLENIE KOMPETENCYJNE MEDIÓW DLA PROFESJONALISTÓW W CENTRACH OPIEKI DZIENNEJ I 

PORÓWNYWALNYCH OBIEKTACH NA OBSZARACH WIEJSKICH EUROPY 

Interaktywny podręcznik edukacji medialnej w edukacji przedszkolnej 

5 

5. Przeglądaj media 77 

6. Wspieraj rodziców 78 

Moduł 4 - Bohaterowie mediów dla dzieci 80 

1. Bohaterowie mediów jako towarzysze 81 

2. Orientacja i fascynacja 83 

3. Prawdziwe wzory do naśladowania vs. Bohaterowie mediów 87 

4. Wspieraj rodziców 90 

Moduł 5 - Reklama 92 

1. Reklama i młodsze dzieci 95 

2. Media i formularze reklamowe 97 

3. ramy prawne 102 

4. Wspieraj rodziców 103 

Moduł 6 - Fot 105 

1. Projekty fotograficzne w przedszkolu 105 

2. Praktyka fotograficzna 109 

Ustawianie rozmiarów 110 

Perspektiven 112 

3. Z powodzeniem integruj projekty fotograficzne w przedszkolu 113 

4. Podstawy aplikacji PicCollage 116 

PicCollage im Überblick 117 

Jak PicCollage? 117 

Moduł 7 - Zatrzymanie ruchu i wideo 123 

1. Co to jest film poklatkowy? 123 

2. Projekty poklatkowe i wideo w przedszkolu 126 

3. Film poklatkowy i wideo w praktyce 128 

4. Możliwości integracji poklatkowej i wideo w przedszkolu 129 

5. Podstawy aplikacji „Stop Motion Studio” 131 

„Stop Motion Studio ”w skrócie 132 

Jak działa program „Stop Motion Studio ”? 133 

6. Podstawy programu Windows Movie Maker 2012 139 



 

  Struktura i uwagi dotyczące użytkowania  

SZKOLENIE KOMPETENCYJNE MEDIÓW DLA PROFESJONALISTÓW W CENTRACH OPIEKI DZIENNEJ I 

PORÓWNYWALNYCH OBIEKTACH NA OBSZARACH WIEJSKICH EUROPY 

Interaktywny podręcznik edukacji medialnej w edukacji przedszkolnej 

6 

Movie Maker 2012 w skrócie 140 

Jak działa program Movie Maker 2012? 141 

Moduł 8 - Audio 156 

1. Projekty audio w przedszkolu 156 

2. Praca z dźwiękiem w praktyce 158 

3. Opcje integracji audio w przedszkolu 160 

4. Podstawy programu Audacity 163 

Audacity im Überblick 164 

Jak działa Audacity? 165 

Moduł 9 - Kodowanie 171 

1. Kodowanie w przedszkolu 171 

2. Kodowanie w praktycex 173 

3. Czego uczą się dzieci, ucząc się podstaw programowania w przedszkolu? 180 

4. Podstawy aplikacji ScratchJr 182 

ScratchJr w skrócie 184 

Jak działa ScratchJr? 184 

List referencyjny 190 

 

  



 

  Struktura i uwagi dotyczące użytkowania  

SZKOLENIE KOMPETENCYJNE MEDIÓW DLA PROFESJONALISTÓW W CENTRACH OPIEKI DZIENNEJ I 

PORÓWNYWALNYCH OBIEKTACH NA OBSZARACH WIEJSKICH EUROPY 

Interaktywny podręcznik edukacji medialnej w edukacji przedszkolnej 

7 

Wprowadzenie 

Dzisiejsze dzieci dorastają w świecie mediów i doświadczają korzystania z mediów 

(cyfrowych) w normalny sposób w swoim środowisku społecznym i rodzinnym. 

Naśladują korzystanie z mediów i przenoszą je na własne wzorce zachowań. Dzieci 

zazwyczaj korzystają z mediów naturalnie i beztrosko - można też powiedzieć naiw-

nie. Często bardzo szybko rozumieją obsługę urządzeń technicznych, co często jest 

mylone przez dorosłych jako kompetentne korzystanie z mediów. Jednak dzieci 

muszą nauczyć się prawidłowego wybierania mediów i krytycznego ich kwestiono-

wania. Potrzebują pomocy w korzystaniu z mediów i muszą umieć rozmawiać o 

przytłaczających treściach medialnych. Dlatego ważne jest, aby wzmocnić umiejęt-

ności medialne u młodszych dzieci i nauczyć je odpowiedzialnego i krytycznego 

korzystania z mediów we wczesnym wieku. 

Dzieci z entuzjazmem korzystają z mediów. Różnorodność mediów i treści medial-

nych rozbudza ciekawość dzieci, gasi ich pragnienie wiedzy i zainteresowania oraz 

służy jako źródło informacji. Media dają więc dzieciom dodatkową możliwość znale-

zienia dostępu do świata i zorientowania się w nim. Specjalne projekty medialne dla 

dzieci mogą wspierać je w ich indywidualnym rozwoju i łączyć je z tematami rozwo-

jowymi. Dzięki kreatywnemu i aktywnemu wykorzystaniu i produkcji mediów dzie-

ci mogą nie tylko poszerzyć zakres swoich działań, ale także dowiedzieć się czegoś o 

wytwarzaniu produktów medialnych. Niemniej jednak to oczywiście nie same oferty 

mediów otwierają tę drogę. Postrzeganiu, rozumieniu i używaniu mediów przez 

dzieci zawsze powinni towarzyszyć dorośli i umieszczać je w znaczącym kontekście. 

Placówki wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, takie jak przedszkola, mogą 

wspierać dzieci we wzmacnianiu ich umiejętności medialnych i radzeniu sobie z me-

diami oraz stworzyć początkową podstawę do kreatywnego, produktywnego i sen-

sownego korzystania z mediów. 

W debatach naukowych i społecznych prezentowane są bardzo różne podejścia do 

obchodzenia się z mediami w przedszkolu, korzystania z nich i ich wpływu, chociaż 

panuje zgoda co do tego, że media są częścią codziennego życia dzieci. Jedno pode-

jście stara się chronić dzieci przed wpływami mediów w jak największym stopniu, 

dlatego przedszkole traktuje się jako rodzaj schronienia dla dzieci. W innym pode-

jściu wczesne i trwałe badanie mediów i ich treści uważa się za niezbędne. Wszystkie 

punkty widzenia są z pewnością uzasadnione. Ale podczas gdy konserwatywne i 

ochronne podejście uniemożliwia dzieciom zdobycie ważnego doświadczenia medi-

alnego, w zbyt zaangażowanym i optymistycznym podejściu często zaniedbuje się 

odpowiednie odniesienie się do istniejących zagrożeń dla dzieci. W kontaktach z 

mediami w przedszkolu ważne i słuszne jest znalezienie dobrego kompromisu. Z 

jednej strony należy podjąć środki zapobiegawcze i regulacyjne, aby przeciwdziałać 

możliwym zagrożeniom. Z drugiej strony młodsze dzieci powinny mieć możliwość 
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zebrania własnego doświadczenia medialnego zgodnie z ich poziomem rozwoju i 

pod opieką dorosłych. W obu przypadkach należy zająć się tematem mediów. 

Włączenie dzieci wzmacnia również ich umiejętności medialne. 

Ten interaktywny, modułowy podręcznik ma pomóc Ci znaleźć dobry środek w rad-

zeniu sobie z mediami w przedszkolu. Wskazane są różne sposoby na przyjazne 

dziecku i współczesne wzmacnianie kompetencji medialnych. 

Następny rozdział rozpoczyna się krótkim omówieniem zawartości i struktury po-

dręcznika. Znajdują się tam również wskazówki, jak korzystać z instrukcji. 
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Struktura i uwagi dotyczące użytkowania 
Ten modułowy podręcznik oferuje wychowawcom w przedszkolach elastyczną i 

indywidualną koncepcję szkolenia w zakresie edukacji medialnej. Jest odpowiedni 

dla nauczycieli, którzy pracują z dziećmi w wieku od trzech do sześciu lat. Z tego 

zaawansowanego programu szkoleniowego mogą korzystać zarówno początkujący 

w dziedzinie edukacji medialnej, jak i zaawansowani uczniowie. 

Struktura kursu w postaci interaktywnego podręcznika ma charakter modułowy. 

Oznacza to, że każdy temat z obszaru wczesnej edukacji medialnej jest przedsta-

wiony w zwartym module. Łącznie jest dziewięć modułów, czyli dziewięć obszarów 

tematycznych, które w zależności od zainteresowań lub wcześniejszej wiedzy eduka-

torów mogą być realizowane jeden po drugim lub elastycznie. 

Struktura dziewięciu modułów jest następująca pod względem zawartości i logiki: 

Moduły 1 i 2 przekazują podstawową wiedzę na temat edukacji medialnej w ogóle i 

nowych technologii medialnych. 

 Moduł 1 - Podstawy umiejętności korzystania z mediów 

Moduł 1 dostarcza podstawowej wiedzy na temat znaczenia umiejętności 

korzystania z mediów we wczesnej edukacji. Przedstawiono pierwsze pode-

jścia do medialnej pracy edukacyjnej w przedszkolu. Obejmuje to na przykład 

poznanie modelu kompetencji medialnych według Dietera Baacke, przegląd 

powodów, dla których edukacja medialna jest już uważana za przydatną w 

przedszkolu, wgląd w przepisy prawne i sugestie dotyczące dobrej 

współpracy z rodzicami. 

 Moduł 2 - Podstawowa znajomość nowych technologii medialnych 

W tym module przedstawione są najważniejsze podstawy technologii nowych 

mediów. Jest skierowany przede wszystkim do osób, które mają niewielką lub 

żadną wiedzę na temat komputerów. Zaleca się pracę nad modułem 2 jako 

kurs odświeżający. Zawsze pojawia się wzmianka o wykorzystaniu technolo-

gii w przedszkolu. Korzystanie z tabletu w przedszkolu jest również przed-

stawione w wycieczce. 

Moduły 3, 4 i 5 dotyczą ogólnie świata mediów dla dzieci lub tematów z dziedziny 

mediów, które dotyczą dzieci w szczególności, takich jak bohaterowie mediów lub 

reklama. Są to tematy, które można omówić z dziećmi w przedszkolu bez dostępu 

do (cyfrowych) mediów lub konieczności korzystania z nich.  
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 Moduł 3 - Wgląd w świat mediów we wczesnym dzieciństwie 

Moduł 3 daje wgląd w świat mediów wczesnego dzieciństwa. Przedstawiono 

sprzęt medialny w domach dzieci w wieku przedszkolnym oraz omówiono 

różne rodzaje mediów i sposób ich postrzegania. Pokazuje również, które 

doświadczenia medialne mogą przytłoczyć dzieci i jakie aspekty należy wziąć 

pod uwagę przy wyborze środków przekazu dla dzieci.  

 Moduł 4 - bohaterowie mediów 

Moduł poświęcony bohaterom mediów przybliża dziecięcy świat postaci me-

dialnych i ich funkcji jako towarzyszy dzieci. To idzie m.in. o tym, jak boha-

terowie mediów mogą dać dzieciom orientację w życiu. Dotyczy również re-

lacji między fikcyjnymi a prawdziwymi wzorami do naśladowania. 

 Moduł 5 - Reklama  

Moduł 5 dostarcza informacji o świecie reklamy i pokazuje, w jaki sposób re-

klama jest skierowana do dzieci. Wyjaśniono różne nośniki i formy reklamy i 

pokazano, jak nawet młodsze dzieci mogą rozpoznać reklamy. Ponadto prze-

dstawiono ramy prawne. 

Każdy z modułów 6, 7, 8 i 9 pokazuje konkretne sposoby kreatywnego, produktyw-

nego i rozsądnego wykorzystania mediów z dziećmi w przedszkolu. Każdy moduł 

odnosi się do codziennego życia przedszkola i nie tylko pokazuje możliwe zastoso-

wania, ale także korzyści, możliwości uczenia się i rozwoju dla dzieci. 

 Moduł 6 – Fot 

W module 6 praca pedagogiki medialnej jest prezentowana za pomocą zdjęć i 

związana z praktyką zawodową. Przedstawiono ważne podstawy pracy ze 

zdjęciami oraz aplikację Pic Collage. 

 Moduł 7 - Zatrzymanie ruchu i wideo 

W module 7 praca pedagogiczna mediów jest prezentowana za pomocą 

poklatkowej i wideo i odnosi się do codziennej praktyki zawodowej. Wyjaśnia, 

co oznacza film poklatkowy. Ponadto wyjaśniono aplikację Stop-Motion Stu-

dio i program Windows Movie Maker. 
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 Moduł 8 - Audio 

W module 8 praca pedagogiczna medialna jest prezentowana za pomocą 

dźwięku i związana z codzienną praktyką w przedszkolu. Przedstawiono 

ważne podstawy pracy z dźwiękiem i programu Audacity. 

 Moduł 9 - Programowanie 

Moduł 9 dotyczy tego, jak programowanie lub struktury myślowe programo-

wania mogą stać się tematem w przedszkolu przy użyciu prostych środków. 

Ustanowiono wyraźne odniesienie do codziennego życia w przedszkolu i wy-

jaśniono aplikację ScratchJr.  

Niektóre terminy zawierają odnośniki do innych części instrukcji lub zewnętrznych 

witryn internetowych. Oznacza to, że niektórych terminów nie trzeba wyjaśniać 

dwukrotnie, nawet jeśli nie wszystkie moduły są przetwarzane. Witryny zewnętrzne 

zapewniają dogłębną wiedzę na temat tego, co wykracza poza przedstawione tutaj 

treści. Zapewnia to indywidualną, elastyczną i interaktywną naukę. W celu wielo-

krotnego ustanowienia odniesienia do praktyki pedagog Maria udziela wskazówek, 

gdzie iw jaki sposób prezentowane treści można włączyć w codzienne życie prze-

dszkola..  

 

 

 

 

Dzień dobry. Nazywam się Maria. Mam 28 lat i pracuję w przedszkolu w małym mias-

teczku. Opiekuję się grupą dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. Wraz z dziećmi od 

kilku lat produktywnie i twórczo korzystamy z mediów w naszej codziennej pracy 

edukacyjnej. 

Chciałbym się z Tobą podzielić tą praktyczną wiedzą i mam nadzieję, że zainspiruje Cię 

do dalszej pracy. 

Byłoby wielkim sukcesem, gdybym mógł pomóc w korzystaniu z mediów cyfrowych w 

przedszkolu w sposób merytoryczny i edukacyjny. 
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Tematy edukacji medialnej w ramach tej zaawansowanej koncepcji szkolenia są 

niezależne od planów edukacyjnych i programów nauczania. Edukacja medialna jest 

rozumiana jako zadanie przekrojowe, które można zastosować we wszystkich dys-

cyplinach i we wszystkich celach edukacyjnych.  

 Portal Kit @ e-learningowy: 

Treść tego podręcznika można również znaleźć na portalu Kit @ e-learning. Wszyst-

kie moduły są prezentowane w przyjaznym środowisku i uzupełnione interakty-

wnymi ćwiczeniami. Istnieje możliwość zaliczenia testu końcowego z treści wszyst-

kich modułów oraz uzyskania certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu.  

 

Praktyczne przewodniki: 

Zarówno ten podręcznik, jak i platforma e-learningowa łączą moduły od 3 do 9 z 

odpowiednimi praktycznymi instrukcjami i pomocami w pracy, które służą jako 

sugestie dotyczące Twojej własnej pracy edukacyjnej. Zaleca się dostosowanie treści, 

metod i przewidywanego czasu w przedszkolu do własnych potrzeb. Im bardziej 

indywidualnie pracuje się nad przykładami, tym skuteczniej można wdrożyć edu-

kację medialną w codziennym życiu edukacyjnym. 

Moja rada: Proszę spojrzeć jeszcze raz na to, co twój plan edukacji lub program 

nauczania mówi o edukacji medialnej i jak możesz osiągnąć odpowiednie cele edu-

kacyjne za pomocą tego szkolenia. Pamiętaj również o uwzględnieniu własnej kon-

cepcji przedszkola w planowaniu, włączając edukację medialną. Podręcznik może 

być dobrym narzędziem do zdobycia szerokiej wiedzy na temat edukacji medialnej 

w przedszkolu i uwzględnienia tej wiedzy w koncepcji przedszkola w przyszłości. 
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Uwagi dotyczące korzystania z instrukcji: 

Ten interaktywny i modułowy program szkoleniowy można przeprowadzić przy 

użyciu samej instrukcji, z platformą Kit @ e-learning lub w połączeniu. Moduły 

można stosować indywidualnie w zaciszu domowym oraz w razie potrzeby w poro-

zumieniu z przedszkolem. Jednak nad modułami można również pracować z kilko-

ma współpracownikami lub w całym zespole. Na przykład jeden lub dwóch 

współpracowników pracuje nad modułem, a następnie przedstawia treść innym 

współpracownikom w ramach ustalonego terminu. W ten sposób można wymieniać 

pytania i przetestować praktyczne instrukcje. Zachęcamy do uczenia się w 

społeczności i można ułożyć indywidualny i ustrukturyzowany program szkolenio-

wy, dostosowany do potrzeb i wymagań własnego przedszkola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Życzymy dużo radości i sukcesów w ukończeniu szkolenia Kit @. Cieszymy się, że 

podejmujesz temat edukacji medialnej w przedszkolu i tym samym otrzymujesz do-

datkowe ważne kwalifikacje zawodowe.  
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Moduł 1 - Podstawy umiejętności korzystania z mediów 
Moduł 1 Przedstawia podstawy świadomego i krytycznego korzystania z mediów i 

pokazuje, w jaki sposób treści związane z mediami dla dzieci we wczesnej edukacji i 

opiece nad dzieckiem mogą zostać włączone do ich codziennego procesu edu-

kacyjnego w sposób odpowiedni dla ich rozwoju, życia i wieku. Przedstawiono pod-

stawowe informacje na temat pracy pedagogicznej mediów z dziećmi w wieku prze-

dszkolnym oraz wyjaśniono ramy prawne pracy z mediami. W rozdziale Partnerst-

wo z rodzicami znajduje się informacja o współpracy przedszkoli z rodzicami na te-

mat mediów i umiejętności korzystania z mediów. 

 

1. Co to jest umiejętność korzystania z mediów? 
Edukacja medialna jest subdyscypliną pedagogiki. Odgrywa coraz ważniejszą rolę i 

musi się stale rozwijać, ponieważ nasze społeczeństwo zostało opanowane przez 

technologie komunikacji cyfrowej w prawie wszystkich dziedzinach życia. Edukacja 

medialna dotyczy mediów i ich znaczenia edukacyjnego dla pracy, wypoczynku i 

edukacji. Analizuje funkcje i zadania mediów w naszym społeczeństwie oraz bada, 

jak postępuje się z mediami. Ponadto edukacja medialna bada wpływ mediów na 

ludzi, opracowuje koncepcje rozsądnego wykorzystania mediów w pracy 

edukacyjnej i wyznacza cele, które mają być w ten sposób osiągnięte. Głównym 

celem pracy pedagogiki medialnej jest zawsze przekazanie lub nabycie umiejętności 

korzystania z mediów. 

Umiejętność korzystania z mediów to bardzo szeroki termin, który ma wiele defin-

icji. W niektórych przypadkach istnieje skrócone spojrzenie na techniczne aspekty 

umiejętności korzystania z mediów. Jednak pogląd ten nie oddaje sprawiedliwości 

wielowymiarowej naturze tego pojęcia, ponieważ umiejętność korzystania z mediów 

opisuje znacznie więcej niż tylko umiejętności techniczne wymagane do obsługi i 

korzystania z mediów. Chodzi raczej o bezpieczne, świadome i świadome korzysta-

nie z mediów. Umiejętność korzystania z mediów wymaga zatem wielu umiejętności 

i zdolności.  

Pojęcie kompetencji medialnych zostało wprowadzone w Niemczech w 1973 r. Przez 

pedagoga i pedagoga mediów Dietera Baacke, który postrzegał kompetencje medial-

ne jako część wszechstronnych kompetencji komunikacyjnych, na które media silnie 

oddziałują w społeczeństwie przemysłowym i technicznie zorganizowanym. Kon-

cepcja Dietera Baacke miała trwały wpływ na debatę o umiejętności korzystania z 

mediów. Zdefiniował cztery obszary umiejętności korzystania z mediów: krytyka 

medialna, wiedza o mediach, wykorzystanie mediów i produkcja.  
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WYKRES 1: MODEL KOMPETENCJI MEDIALNYCH WEDŁUG DIETER BAACKE 

Według Baacke, osoba obeznana z mediami nie tylko rejestruje treści medialne bez 

sprzeczności, ale nieustannie kwestionuje je krytycznie i kontroluje, biorąc pod u-

wagę aspekty społeczne, moralne i etyczne. Bada skutki mediów, rozpoznaje ich 

funkcje i intencje (krytyka medialna). Ponadto osoba obeznana z mediami ma wiedzę 

na temat podstaw technicznych i potrafi korzystać z różnych mediów (znajomość 

mediów). Możesz korzystać z treści i usług multimedialnych (np. Grać w grę kompu-

terową lub oglądać DVD), ale pozostajesz odpowiedzialny i samookreślony (korzys-

tanie z mediów). W końcu osoba kompetentna w mediach wykorzystuje media jako 

narzędzie pracy twórczej lub projektowania własnych produktów medialnych i wy-

korzystuje je jako środek komunikacji do wyrażania własnych pomysłów (produkcja 

medialna). 

 

Znajomość mediów 

Krytyka medialna 

Wykorzystanie mediów 

Produkcja mediów 
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W kontekście edukacji medialnej podejmuje się zatem próby praktycznego zastoso-

wania metod pedagogicznych mediów, tj. w żłobkach lub w szkołach podstawowych 

i średnich oraz osiągnięcie celów wyznaczonych przez edukację medialną. 

Odpowiedzialne i kompetentne obchodzenie się z mediami jest kluczową kwalifi-

kacją i procesem trwającym całe życie. W zależności od etapu życia i wykorzystania 

mediów na pierwszym planie są różne pytania, tematy czy problemy. Na przykład w 

przypadku dzieci w wieku od trzech do sześciu lat może to dotyczyć gromadzenia 

wiedzy o różnych mediach codziennego użytku w zabawny sposób lub radzenia so-

bie z różnicami między programami telewizyjnymi a reklamami. Obejmuje to rów-

nież radzenie sobie z postaciami medialnymi. Kluczową kwestią dla tej grupy wie-

kowej jest stopniowy rozwój umiejętności korzystania z mediów. Złożoność porus-

zanych tematów zwiększa się wraz z wiekiem. 

Szczególnie ważne jest, aby dzieci wzmacniały umiejętność korzystania z mediów, 

ponieważ są otwarte na media w sensie pozytywnym i negatywnym. W tym wieku 

są ciekawi i używają mediów z otwartym umysłem, ale też łatwiej ulegają wpływom 

mediów. Dzieci muszą nauczyć się radzić sobie z mediami samodzielnie i pewnie. 

Obowiązkiem rodziców i wychowawców jest nauczenie dzieci ostrożnego korzysta-

nia z mediów w młodym wieku. 

WSKAZÓWKA: Umiejętności medialne stały się kluczową kwalifikacją w naszym 

postępowym społeczeństwie. Jest to kompetencja komunikacyjna, a jednocześnie 

kompetencja, która pozwala użytkownikowi robić to, co jest konieczne, aby wejść w 

kontakt ze swoim otoczeniem i móc wyrazić siebie. Jeśli celem pracy wychowawczej 

jest wychowanie niezależnej i odpowiedzialnej osoby, to należy również poruszyć 

temat mediów. 
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Norbert Neuß, profesor pedagogiki i edukacji medialnej, mówi: „Edukacja medialna 

jest często mylona z dydaktyką medialną, tj. Wykorzystywanie mediów do innych 

celów edukacyjnych jest postrzegane jako edukacja medialna”. Jednak edukacja me-

dialna jest prowadzona tylko wtedy, gdy oferty dydaktyczne i działania edukacyjne 

mają na celu promowanie umiejętności medialnych. 

 

2. Znaczenie edukacji medialnej i umiejętności korzystania z mediów we 

wczesnej edukacji 
 

W świecie przesiąkniętym mediami edukacja medialna powinna być postrzegana 

jako ważny czynnik pracy edukacyjnej. Dlaczego więc rozpoczęcie edukacji medial-

nej w przedszkolu ma sens? 

1. Media są wszędzie: w dzisiejszym świecie nie ma już tylko pisania, języka i języka 

ciała jako opcji komunikacji i ekspresji, ale także filmów, zdjęć i Internetu. Aby móc 

uczestniczyć w życiu społecznym, umacniać się i poruszać po sobie, trzeba znać me-

dia i umieć twórczo i rozsądnie z nich korzystać. 

2. Media są częścią codziennego życia dzieci: nawet najmłodsi mają codziennie 

dostęp do różnych mediów i wnoszą swoje doświadczenia do przedszkola. Tylko z 

tego powodu żłobek nie może być postrzegany jako przestrzeń wolna od mediów. 

Dlatego zadaniem wychowawców jest zajmowanie się światem dzieci. Aby dzieci 

mogły przetworzyć swoje doświadczenia medialne i poradzić sobie z nimi, w prze-

dszkolu należy udostępnić odpowiednie oferty dostosowane do zainteresowań i 

doświadczeń dzieci. 

3. Musisz nauczyć się radzić sobie z mediami: obecnie dzieci dorastają z komputer-

ami, smartfonami, telewizorami itp. Z tymi mediami radzisz sobie naturalnie i bez 

wahania, często używasz ich intuicyjnie i bez obawy o kontakt. Należy się jednak 

nauczyć krytycznego i rozważnego obchodzenia się z mediami, a także np. Czytanie, 

pisanie i arytmetyka. Nawet w przedszkolu dzieci mogą poznać i wypróbować różne 

sposoby projektowania i wykorzystywania mediów w edukacji medialnej. Dzieci 

uczą się nie tylko obsługi i technicznego korzystania z mediów, ale także, jak używać 

ich jako narzędzia do realizacji własnych celów i pomysłów. 

4. Profilaktyczny efekt edukacji medialnej: media niosą ze sobą ryzyko, ale mogą 

też wzbogacić nasze życie na wiele sposobów. Aby przeciwdziałać potencjalnym 

zagrożeniom, podejście konserwatorsko-pedagogiczne wydaje się tu mało przyda-

tne. Właśnie dlatego, że media są częścią codziennego życia dzieci i wiążą się z 

ryzykiem, ważne jest, aby działania medialno-edukacyjne były podejmowane także 

w przedszkolu. W ten sposób można pokazać dzieciom podejście do twórczej pracy 
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z mediami i zorientować się, jak działają media. W ten sposób mogą zostać wpro-

wadzeni do samostanowienia i odpowiedzialnego korzystania z mediów na 

wczesnym etapie. 

5. Dzieci uczą się rozumieć media poprzez kreatywną pracę z mediami: Poprzez 

niezależne i kreatywne wykorzystanie mediów dzieci uczą się najlepiej, jak działają 

media, jak na nie wpływają i co zamierzają. Tworzenie własnych produktów multi-

medialnych umożliwia bezpośrednie korzystanie z multimediów. 

 

 

6. Media mogą wzbogacać i wspierać naukę dzieci: Media powinny wzbogacać 

konkretne czynności fizyczne i percepcję sensoryczną dziecka, a nie je zastępować. 

Są formą uzupełniającą, z której mogą korzystać dzieci. Media można zatem postrz-

egać jako okazję do stworzenia zupełnie nowych możliwości kreatywnego projekto-

wania i poszerzenia percepcji dzieci. Dzieci mogą również używać ich jako narzędzi 

do nauki poprzez odkrywanie, eksperymentowanie i zabawę. Ponadto media są 

komplementarnymi instrumentami pedagogicznymi, umożliwiającymi indywiduali-

zację i zróżnicowanie pracy wychowawczej. 

7. Edukacja medialna może tworzyć równe szanse edukacyjne: nie wszystkie dzieci 

mają możliwość poznania wszystkich mediów lub twórczego ich wykorzystania. 

Jednak w przedszkolu każdy może mieć możliwość poznania różnych mediów i 

korzystania z nich na różne sposoby. Tutaj możesz zdobyć ważne doświadczenie w 

projektowaniu i użytkowaniu mediów. Ponadto mogą nauczyć się wykorzystywać 

media nie tylko dla zabicia czasu, ale także jako środek komunikacji, źródło infor-

macji czy narzędzie twórczych działań. Wobec kwestii luki w edukacji i wiedzy 

Moja rada: Kręcąc proste filmy poklatkowe, dzieci uczą się, że nie wszystko, co 

oglądają w telewizji, jest prawdziwe. Z pomocą niezależnej fotografii mogą zdobyć 

wiedzę, że media pokazują tylko część rzeczywistości. Tworząc własne słuchowiska, 

uczą się, jak muzyka i hałas mogą wpływać na nastrój. 
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(„przepaści cyfrowej”) przedszkola odgrywają rolę równoważącą. Jeśli wszystkie 

dzieci mają możliwość rozwijania odpowiedzialnych i krytycznych umiejętności me-

dialnych w młodym wieku, mogą pomóc w stworzeniu dobrej podstawy do spraw-

nego posługiwania się mediami i zmniejszeniu luki edukacyjnej. 

 

8. Edukacja medialna w ramowych planach edukacyjnych krajów związkowych: 

W ramowych planach edukacyjnych krajów związkowych, które stanowią podstawę 

pracy wychowawczej przedszkoli, wyraźnie określono oczekiwanie, że żłobki 

włączy sektor medialny w swoją działalność edukacyjną. Sposób zakotwiczenia me-

tod edukacji medialnej różni się znacznie od siebie w różnych planach ramowych. 

Większość z nich koncentruje się na zdobywaniu umiejętności technicznych, profes-

jonalnym wykorzystaniu mediów i możliwościach dydaktycznych. Bardzo niewiele 

programów nauczania wspomina o twórczych i twórczych możliwościach edukacji 

medialnej jako zadania wczesnej edukacji. Niemniej jednak temat mediów jest 

obecnie uwzględniony we wszystkich ramowych planach edukacyjnych. Z tego 

powodu sensowne byłoby również włączenie edukacji medialnej do codziennej prak-

tyki edukacyjnej. 

 

9. Media to zabawa: w końcu posługiwanie się mediami to po prostu zabawa 

zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Media wzbudzają ciekawość dzieci i inspi-

rują je. To intuicyjne zainteresowanie mediami powinno być wykorzystywane do 

motywowania dzieci (łatwiej) do nauki. 

 

 Dlaczego media są ważnym czynnikiem w pracy edukacyjnej: 

1 Media są wszędzie. 

2 Media są częścią codziennego życia dzieci. 

3 Musisz nauczyć się radzić sobie z mediami. 

4 Edukacja medialna może mieć działanie zapobiegawcze. 

5 Dzieci uczą się rozumieć media poprzez kreatywną pracę z mediami. 

6 Media mogą wzbogacać i wspierać naukę dzieci. 

7 Edukacja medialna może tworzyć równe szanse edukacyjne. 

8 Edukacja medialna jest zakotwiczona w ramowych planach edukacyjnych. 

9 Media są fajne. 
TABELLE 1: WARUM MEDIEN EIN WICHTIGER FAKTOR IN DER PÄDAGOGISCHEN ARBEIT SIND. 
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3. Media jako narzędzie edukacyjne 
Istnieje szereg możliwości wykorzystania mediów (treści) w codziennej pracy 

wychowawczej w przedszkolu. Warto uwzględnić oferty i procesy, które już istnieją 

w przedszkolu.  

 

 

 

 

Media i treści medialne mogą na wiele sposobów wzbogacać i uzupełniać pracę edu-

kacyjną w przedszkolu. Różne urządzenia i oferty medialne służą zarówno jako 

sprzęt do pracy, jak i do wspierania i stymulowania procesów edukacyjnych i uczen-

ia się. W tym kontekście szczególnie ekscytujące może być wykorzystanie mediów 

edukacyjnych. Poniżej przedstawiono kilka przykładów. 

1. Rozwój języka i media: Jeśli chodzi o rozwój języka, media audio oferują wiele 

opcji. Język używany w słuchowiskach radiowych zazwyczaj wyróżnia się na tle 

naszego codziennego języka poprzez różnorodny i obrazowy dobór słów. Ponadto 

mówcy często wywodzą się z branży dubbingowej czy teatralnej i dzięki temu po-

trafią żartobliwie zmieniać swój głos i rytm. Umożliwia to naśladowanie języka, 

stymuluje rozwój języka u dzieci w każdym wieku i wspiera przyjemność językową. 

Pomocne mogą być również rymowanki i piosenki na taśmach, płytach CD i pod-

castach. To, co słyszysz, może posłużyć jako inspiracja do kreatywnych działań, 

małych odgrywania ról lub po prostu do rozmów, dzięki czemu może być wykor-

zystane i przetworzone przez dzieci. Stosowanie urządzeń rejestrujących dźwięk 

może również sprzyjać bezstronnemu związkowi z mową. Dzieci zwykle uważają, 

że bardzo ekscytujące jest radzenie sobie ze sposobem, w jaki mówią i śpiewają, 

zmiana głosu podczas mówienia i słuchanie ich później. Takie nagranie audio może 

być również uzupełnieniem indywidualnej pisemnej dokumentacji dotyczącej 

rozwoju języka i może być wykorzystane w rozmowie z rodzicami. 

Moja rada: Poranny krąg można wykorzystać do dyskusji na temat doświadczeń me-

dialnych, kącika komputerowego do wspólnych badań, zepsutego komputera, te-

lewizji lub radia do odkryć i badań lub do projektu edukacji medialnej, który pode-

jmuje codzienne zainteresowania dzieci.  
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2. Ruch i media: Niepewność dotycząca korzystania przez dzieci z mediów jest 

zwykle związana z obawą, że dzieci będą nieaktywne, powolne i nie będą się 

wystarczająco poruszać. Natomiast ukierunkowane i dobrze zaplanowane wykor-

zystanie mediów może mieć bardzo korzystny i obiecujący wpływ na zachowania 

dzieci związane z ćwiczeniami. Na przykład w Internecie można znaleźć mnóstwo 

odpowiednich dla dzieci filmów o tańcach z innych krajów, które można oglądać i 

tańczyć razem z dziećmi. Wymyślanie własnych ruchów lub tańców do dźwięków i 

piosenek może również promować zabawną i kreatywną koordynację oraz poczucie 

rytmu u dzieci. Nawet podczas filmowania i fotografowania siebie nawzajem może 

nastąpić pomysłowe i artystyczne badanie własnego ciała i ruchu. Efekty i triki takie 

jak szybkie przewijanie do przodu czy zwolnione tempo bardzo dobrze ilustrują 

sekwencje ruchowe iz pewnością zapewniają dobry nastrój dzieciom.   

3. Nauki przyrodnicze i media: Edukacji w zakresie nauk przyrodniczych szcze-

gólnie dobrze mogą towarzyszyć telewizja i film. Możliwości technologii filmowej np 

Powiększanie i pomniejszanie, filmy poklatkowe lub w zwolnionym tempie lub 

filmy noktowizyjne oraz uproszczone przedstawienie skomplikowanych procesów 

za pomocą animacji komputerowych umożliwiają dzieciom wgląd w tematy, które w 

innym przypadku są trudne do zrozumienia lub ukryte. Ułatwia to znacznie zrozu-

mienie zjawisk naukowych, az drugiej strony wzbudza lub intensyfikuje zainteres-

owanie tematem. Filmy naukowe mogą być również okazją do samodzielnego 

wypróbowania eksperymentów. 

 

 

 

 

 

Moja rada: Szybki wzrost sadzonek rzeżuchy można na przykład regularnie rejestro-

wać nieruchomą kamerą, a następnie odtwarzać na małym filmie poklatkowym i 

oglądać w kółko. 
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4. Kompetencje pedagogiczne w zakresie mediów 
W tym rozdziale omówiono wymagania, jakie musi przynieść wychowawca, oraz to, 

co należy wiedzieć, aby promować umiejętność korzystania z mediów u dzieci w 

wieku od trzech do sześciu lat. 

 Warunkiem zrównoważonej edukacji medialnej jest bezstronne podejście peda-

gogów do wszystkich mediów i podstawowych kompetencji medialnych. Tylko w 

ten sposób można w pełni wykorzystać możliwości edukacji medialnej. Jednocześnie 

można zidentyfikować ryzyka, odpowiednio je ocenić i wyprowadzić z nich metody 

kompensacji. Decydujące znaczenie mają także medialne kompetencje pedagogiczne 

pedagogów. Oznacza to zdolność pomagania innym (np. Dzieciom lub rodzicom) w 

rozwijaniu ich umiejętności medialnych. Jednak równie ważne jest podejście do pro-

jektowania i wykorzystywania mediów bez obawy o kontakt i uprzedzenia.  

 

 

Moja rada: Bądź otwarty na świat mediów dla dzieci i okazuj szczere zainteresowa-

nie. Preferencje i potrzeby dzieci należy traktować poważnie, w tym ich relacje z 

mediami. Zadawaj pytania i rozmawiaj z dziećmi. W ten sposób możesz dowiedzieć 

się, jakie są Twoje zainteresowania mediami, co robisz z mediami i jak z nich 

korzystasz. Zalecam też po prostu oglądanie programów, które są szczególnie popu-

larne wśród dzieci, aby lepiej zrozumieć ich świat mediów. Można to sobie wyobra-

zić również razem z dziećmi w przedszkolu w ramach dnia medialnego. 
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Jednocześnie dla wewnętrznej pracy wychowawczej i dla zewnętrznego wizerunku 

przedszkola ważne jest, aby wszyscy koledzy w regularnych odstępach czasu 

koordynowali i wymieniali się pomysłami na temat wspólnego rozumienia edukacji, 

wspólnych celów oraz realizacji i interpretacji programu nauczania..  

 

 

Ważne jest również, aby uznać, że edukacja medialna odgrywa kluczową rolę w 

pracy wychowawczej w przedszkolu. Ponieważ możesz przekazać ją dzieciom tylko 

wtedy, gdy posiadasz niezbędną wiedzę. 

Zrównoważona edukacja medialna w przedszkolu zawsze obejmuje aktywne part-

nerstwo z rodzicami, ponieważ rodzina odgrywa fundamentalną rolę w wychow-

aniu dzieci. Współpraca z rodzinami zapewnia fascynujący wgląd w codzienne życie 

medialne dzieci, które można włączyć do codziennej pracy edukacyjnej. Ponadto 

rodzice mogą uzyskać wsparcie w ich działaniach edukacyjnych poprzez porady.  

 

 

 

Moja rada: Pamiętaj, że nie musisz być ekspertem, aby wdrażać edukację medialną 

w przedszkolu. Najważniejsze jest to, że masz wolny od wartości, swobodny dostęp 

do mediów i korzystasz z nich bez fałszywego strachu. Jeśli chcesz potem pracować 

z medium, ważne jest, aby zająć się nim wcześniej. Powinieneś wiedzieć, jak z niego 

korzystać i jakie są możliwości rozsądnego i twórczego wykorzystania w codzien-

nym życiu edukacyjnym. Poznaj możliwości pracy z różnymi mediami, a także 

zagrożenia, jakie mogą wyniknąć z ich używania. Pamiętaj, aby krytycznie kwesti-

onować sens i użyteczność różnych mediów. 
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Ponadto zawsze ważne jest posiadanie strategii sensownego wykorzystania mediów 

w przedszkolu. Nie ma to nic wspólnego z edukacją medialną, jeśli po prostu 

umieścisz komputer w klasie dla dzieci lub podarujesz im aparat cyfrowy. 

Decydująca jest intencja dydaktyczna, która za tym stoi. 

5. Partnerstwo rodzicielskie 
Jeszcze kilka lat temu praca z rodzicami oznaczała raczej jednostronny przepływ in-

formacji od wychowawcy do rodziców o postępach i zachowaniu dziecka. Obecny 

nacisk na partnerstwa edukacyjne jest jednak bardziej skoncentrowany na wymianie 

dwustronnej i opartej na współpracy między nauczycielami i rodzicami. Wspólnym 

celem partnerstwa edukacyjnego jest optymalny rozwój i dobre samopoczucie 

dziecka. 

Celem trwałego partnerstwa edukacyjnego jest regularna wymiana między obiema 

stronami. Przedszkole może spełnić swoje zadanie wspierania rodziny tylko wtedy, 

gdy wychowawcy wiedzą, jaki jest status społeczny rodziny, jakie są obecne i 

długotrwałe trudności oraz jakie zasady pedagogiczne kierują rodzice. Dla rodziców 

warto skorzystać z różnych możliwości uczestniczenia w codziennym życiu przed-

szkola, np. Gdy uczestniczą w realizacji wieczorów rodziców, uroczystości i pro-

jektów, czy nawiązują osobisty kontakt z innymi rodzicami i wychowawcami. W ten 

sposób rodzice mają możliwość uczestniczenia w procesach decyzyjnych, aktywnego 

kształtowania codziennego życia w przedszkolu, poznawania i rozumienia aktual-

nych tematów, jakie podejmowane są w przedszkolu z dziećmi oraz zobaczenia 

własnego dziecka poza codziennym życiem rodzinnym.  

 

Moja rada: Zawsze myśl o tym, jak możesz zintegrować media w sposób przemyślany 

pedagogicznie z codzienną pracą i jakie cele edukacyjne chcesz z nimi realizować. 

Tylko w ten sposób Twoje dzieci będą mogły uczyć się nieustannie za pośrednictwem 

mediów i przy ich pomocy. 
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Komunikatywne i stabilne partnerstwo między rodzicami a wychowawcami jest ró-

wnież ważne w kontekście wzmacniania umiejętności medialnych dzieci. Jeśli obie 

strony wspólnie omówią spostrzeżenia z codziennej opieki i korzystania przez 

dziecko z mediów w rodzinie, wszyscy zaangażowani będą mogli lepiej reagować na 

dzieci i ich potrzeby. Z tych powszechnych sposobów wsparcia i zachęty można 

czerpać. Ponadto nauczyciele mogą doradzać rodzicom w zakresie ich ogólnych 

umiejętności pedagogicznych, aw szczególności korzystania z mediów, a także 

wspierać ich w razie wątpliwości i pytań. 

Podstawą udanej współpracy jest zrozumienie poszczególnych punktów widzenia i 

otwarta postawa. Podstawy to szacunek, tolerancja i akceptacja. Wymagana jest ró-

wna i pełna zaufania atmosfera, która umożliwia długotrwałą i uczciwą wymianę 

między wychowawcami a rodzicami oraz skutecznie rozwiązuje ewentualne różnice 

zdań i konflikty. 

Większość rodziców zasadniczo zna swoje medialne zadania edukacyjne. Mają 

wyczulone oko na sposób postrzegania i korzystania z mediów przez swoje dzieci i 

zapewniają im optymalne wsparcie w doborze odpowiednich ofert medialnych. 

Jednak większość rodzin nie ma pewności co do kontaktów z mediami. Rodzice mają 

wiele szczegółowych i ogólnych pytań dotyczących tła korzystania z mediów i prak-

tyki pedagogicznej. Takie pytania mogłyby na przykład brzmieć: Jakie oferty medi-

alne są odpowiednie dla mojego dziecka? Jak mogę chronić moje dziecko przed 

nieodpowiednimi treściami? Jak najlepiej wykorzystać aplikacje edukacyjne, aby 

dziecko nie było zbyt zależne? Gdzie mogę uzyskać porady i wsparcie w kwestiach 

edukacji medialnej? Jaką rolę odgrywają postacie medialne w życiu mojego dziecka? 

Dlaczego moje dziecko uważa reklamy za tak ekscytujące i jak mogę chronić je przed 

negatywnymi skutkami? Wychowawcy mogą otwarcie reagować na niepewność 

rodziny za pomocą wskazówek i sugestii oraz pomagać rodzicom w pytaniach 

dotyczących edukacji medialnej. 

 

Niepewności Wszelkie pytania od rodziców: 
Zdatność Jakie oferty medialne są odpowiednie dla mojego dziecka? 
Ochrona Jak mogę chronić swoje dziecko przed niebezpiecznymi 

treściami medialnymi? 
Wybór Jak dobrać odpowiednie treści multimedialne? 

Porady & wsparcie Kto może mi doradzić i wesprzeć? 
Zależność Jak mogę zapobiec nadmiernemu uzależnieniu mojego 

dziecka od aplikacji edukacyjnych? 
TABELA 2: OBAWY RODZICÓW 
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 Aby przedszkola były przejrzyste, ważne jest, aby rodzice byli informowani o stra-

tegii, jaką instytucja realizuje w celu wzmocnienia umiejętności korzystania z medi-

ów. Jest to korzystne zarówno dla rodziców, jak i wychowawców. Rodzice mogą 

dowiedzieć się, jakie doświadczenia medialne ma ich dziecko, jakie umiejętności 

wykazało już w przedszkolu i gdzie wychowawcy promują umiejętności medialne. Z 

kolei wychowawcy regularnie otrzymują informacje o korzystaniu z mediów w 

domu, o towarzyszących im niezależnych doświadczeniach w kontekście rodzinnym 

oraz o sposobach wzmacniania umiejętności medialnych w rodzinie. Wymiana in-

formacji sprzyja holistycznemu spojrzeniu na każde dziecko z osobna i umożliwia 

zrozumienie różnych koncepcji edukacyjnych związanych z mediami w rodzinie. W 

ten sposób można rozpoznać potrzebę działania, a przedszkole ma możliwość od-

powiedniego zorganizowania indywidualnego wsparcia dla dziecka. 

WYKRES 2: MODEL POPRAWY UMIEJĘTNOŚCI MEDIOWYCH DZIECKA 

 

STRATEGIA KOMPETENCJI MEDIALNYCH 

(prawdopodobnie na podstawie ramowego 

planu edukacyjnego) 

Przedszkole 

Pedagog Pziecko Rodzice 

Doświadczenie 

REFLEKSJA DOŚWIADCZEŃ 
I 

WZMOCNIENIE KOMPETENCJI MEDIALNYCH 
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Istnieją różne możliwości wdrażania trwałego partnerstwa edukacyjnego z rodzi-

cami. Niektóre z nich przedstawiono poniżej. 

1. Wieczory dla rodziców: Tematyczne wieczory dla rodziców to klasyczna oferta 

edukacyjno-informacyjna przedszkoli dla rodziców. Jeśli chodzi o wzmacnianie um-

iejętności medialnych, wieczory rodziców są idealnym miejscem do informowania 

rodziców o przyszłych medialnych projektach edukacyjnych i ich celach. Ewentualne 

obawy, opinie i postawy rodziców na temat „mediów w przedszkolu” stają się jasne i 

mogą być otwarcie dyskutowane. 

 

 

 Wieczór rodziców jest okazją do udzielenia rodzicom profesjonalnych porad, w jaki 

sposób mogą kompetentnie wspierać swoje dzieci w kontaktach z mediami. To także 

idealna okazja, aby dowiedzieć się, którzy rodzice mogą pracować w branży medial-

nej (np. W bibliotece, agencji reklamowej, wydawnictwie, informatyce czy dzienni-

karstwie) lub mieć szczególne hobby w branży medialnej (np. Fotografia czy filmo-

wanie). 

Moja rada: możesz na przykład pomyśleć o znaczeniu umiejętności korzystania z me-

diów u dzieci w wieku od 3 do 6 lat podczas wieczoru dla rodziców. Możliwe są 

również wykłady lub krótkie wypowiedzi ekspertów. 

Moja rada: Polecam na przykład ocenić i ocenić istniejące oferty medialne dla dzieci 

wraz z rodzicami. 
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2. Wymiana doświadczeń: Regularne okrągłe stoły dla rodziców, kawiarnie dla 

rodziców lub rundy dyskusyjne dają rodzicom możliwość wymiany doświadczeń, a 

tym samym pomocy w zakładaniu rodzin. Takie spotkania mogą być organizowane i 

planowane samodzielnie przez rodziców lub można wspierać i inicjować przedszko-

le. Ze względu na znaczenie mediów w życiu dzieci, rodzice zwykle są żywo zainte-

resowani wymianą opinii i praktykami pedagogicznymi między dziećmi. 

  

 

 

3. Badanie rodziców: To podejście rodziców koncentruje się na rodzicach i ich in-

dywidualnych doświadczeniach. W osobistej rozmowie lub kwestionariuszu 

szczegółowe pytania na dany temat mogą posłużyć do zebrania ważnych informacji 

ogólnych oraz informacji na temat wykorzystania i znaczenia mediów w rodzinie. 

Badanie za pomocą anonimowego kwestionariusza daje również rodzicom możli-

wość otwartego i bez wahania wyrażenia swoich obaw i problemów. Ponadto 

rodzice mogą być motywowani świadomymi pytaniami, aby obserwować swoje 

dzieci (nawet) dokładniej i radzić sobie z konkretnym sposobem postrzegania i wy-

korzystywania mediów przez ich dzieci. Rodzice, zastanawiając się bezpośrednio 

nad zachowaniem dziecka, mogą zostać uwrażliwieni na ten temat. Ponadto 

Moja rada: Jako wychowawca możesz wspierać różne formy wymiany doświ-

adczeń - na prośbę rodziców - moderując. Sformułowanie tezy polaryzacyjnej lub 

mały wkład, na temat którego rodzice powinni wyrazić swoją opinię, może ułatwić 

rozpoczęcie. Bardzo pomocne może być również zadawanie pytań i umieszczanie 

różnych opinii na flipcharcie z samoprzylepnymi kropkami. Szybko zauważysz, 

jakie stanowiska zajmują rodzice i czy istnieją zmartwienia lub obawy dotyczące 

określonych tematów. Możesz zebrać otwarte pytania i przejść przez nie ponownie 

podczas następnej dyskusji lub podczas godzinnych konsultacji z rodzicami. Jako 

pedagog nie musisz mieć odpowiedzi na wszystko. Możliwe jest również większe 

zaangażowanie rodziców w edukację medialną w wieku przedszkolnym i np. Po-

dziel się wynikami badań na ten temat z rodzicami. 
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wychowawcy otrzymują ważne informacje i wrażenia na temat indywidualnych pre-

ferencji dzieci poza codziennym życiem przedszkolnym. W ten sposób oferty dla 

rodziców mogą być precyzyjnie przygotowane i dopasowane do wyników ankiety. 

 

 

Z pomocą ankiet dla rodziców, np. preferencje dzieci lub rozpoznawalne zmiany w 

grupie wiekowej zostały przedstawione specjalnie dla ich własnego przedszkola. 

Wyniki mogą z kolei posłużyć do przemyśleń i okazją do zorganizowania wieczoru 

dla rodziców poświęconego tematowi. 

4. Gazety i biuletyny dla rodziców: Gazety i biuletyny rodziców dają przedszkolu 

możliwość zebrania ogólnych lub szczegółowych tematów z życia codziennego w 

żłobku. Zaproszenia na wieczory rodziców, grupy dyskusyjne lub zaplanowane wy-

darzenia np Pomysły na projekty można również publikować w gazecie i / lub w biu-

letynie, a wyniki ankiet lub projektów można drukować.   

 

 

 

Moja rada: Skład pytań do ankiety dla rodziców zależy w dużej mierze od tego, co i 

jak chcesz wykorzystać wyniki. Aby uzyskać ogólny przegląd, radzę używać pytań 

zamkniętych z pytaniami wielokrotnego wyboru. Jeśli jednak chcesz uzyskać 

zróżnicowany i indywidualny wgląd w różnice i podobieństwa, a także na 

szczególne wyzwania, dobrym wyborem będą pytania otwarte z bezpłatnymi od-

powiedziami. Możliwa jest również mieszana forma obu typów pytań. Innym kro-

kiem może być umieszczenie wyników ankiety wśród rodziców na tablicy ogłoszeń 

w instytucji. 
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Gazety lub biuletyny dla rodziców można przesyłać cyfrowo pocztą elektroniczną 

lub drukować. Należy jednak dokładnie rozważyć, czy i jakie treści są publikowane 

na stronie internetowej przedszkola lub na blogu. Treści, które nie są publikowane 

na obszarze chronionym, można oglądać prawie w każdym miejscu na świecie. W 

każdym przypadku konieczne jest wcześniejsze uzyskanie zgody i wyjaśnienie praw 

autorskich do zdjęć i dóbr osobistych przedstawionych osób. 

Rodzice mogą również podejmować się zadań podczas planowania i wdrażania oraz 

brać udział w procesie, np. napisz teksty, wybierz tematy lub wydrukuj gazetę. Po-

dczas regularnych spotkań można dyskutować, jakie tematy powinny być poruszane 

w gazecie i jak można przydzielić zadania.  

Istnieje wiele sposobów, aby zaangażować rodziców w możliwości uczestnictwa i 

pomysły. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę różne motywacje i zasoby czasowe, a 

także wiedzę i umiejętności rodziców i odpowiednio zaoferować zadania 

wspierające i uczestniczące. 

 

 

Moja rada: Gazeta dla rodziców oferuje m.in. możliwość zebrania opinii rodziców na 

pytanie polaryzacyjne lub przeprowadzenie ankiety wśród rodziców na temat rad-

zenia sobie z określonym tematem medialnym. To daje rodzicom możliwość zabrania 

głosu lub utożsamiania się z wrażeniami i opiniami innych rodziców. Rodzicom 

może być wtedy łatwiej zwrócić się do Ciebie jako nauczyciela, jeśli będziesz 

potrzebować osobistego wsparcia i porady. 



 

  Moduł 1 - Podstawy umiejętności korzystania z mediów  

SZKOLENIE KOMPETENCYJNE MEDIÓW DLA PROFESJONALISTÓW W CENTRACH OPIEKI DZIENNEJ I 

PORÓWNYWALNYCH OBIEKTACH NA OBSZARACH WIEJSKICH EUROPY 

Interaktywny podręcznik edukacji medialnej w edukacji przedszkolnej 

31 

 

 

5. Materiały informacyjne: W przypadku, gdy temat mediów przyciąga większą 

uwagę poprzez projekt medialny w grupie lub gdy edukacja medialna w przedszko-

lu staje się ważniejsza, dobrym wyborem są materiały informacyjne, takie jak książki, 

gry lub broszury. zbierać i dostarczać. Pomocny może być również przegląd aplikacji 

i witryn internetowych na ten temat. 

Moja rada: Jeśli są takie publikacje z pewną regularnością, to można je wykorzystać 

również na rocznice lub pożegnanie z dziećmi w szkole podstawowej, aby przypom-

nieć sobie duże i małe wydarzenia w przedszkolu. 
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Rodzice często mają trochę czasu, gdy są odbierani lub przywożeni z powrotem, aby 

uzyskać nieformalne i zrelaksowane wrażenie z zajęć w przedszkolu. Rodziców 

można również zachęcić do poruszania tematu mediów, jeśli przedstawi im się od-

powiedni materiał. Uwaga rodziców jest zwykle szybciej wzbudzana, jeśli ogłoszenie 

jest wzbogacone o kolaże, obrazy i obrazy dzieci.  

 

Moja rada: Rodziców interesują przede wszystkim materiały informacyjne, które za-

wierają konkretne wskazówki i porady oraz są pomocne w wykonywaniu zadań 

rodzicielskich. Niektórzy rodzice mogą być również zainteresowani wzięciem 

udziału w pogłębionych wykładach lub seminariach. Odpowiednie programy z uni-

wersytetów, bibliotek, centrów edukacji dla dorosłych lub innych instytucji edu-

kacyjnych często można znaleźć na ich stronach internetowych społeczności i miast. 
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Rodzice mogą być również zaangażowani w przygotowanie materiałów infor-

macyjnych. Większość rodzin powinna była już zająć się tematem i znać swoje 

zadania medialno-edukacyjne. Mogą być również rodzice, którzy pracują w branży 

medialnej lub ewentualnie w edukacji medialnej i dlatego mogą przekazywać zale-

cenia lub materiały. 

6. Pokaz projektów: Na przykład wyniki projektów medialnych są zwykle bardzo 

kreatywne i różnorodne. Czy to rysunki, kolaże fotograficzne, własny film czy 

słuchowisko - wyniki dzieci są dobrą okazją do zaproszenia rodziców na pokaz pro-

jektu. W zależności od rodzaju wyników, czasu wydarzenia i wieku dzieci, same 

dzieci mogą również zaangażować się i zaprezentować swoje prace. 

 

 

 

 

6. Ramy prawne 

Gesetzlicher Jugendmedienschutz 

1.  Zatwierdzenie wieku dobrowolnej samoregulacji przemysłu filmowego i USK - 

samoregulacji oprogramowania rozrywkowego określa dopuszczenie filmów i gier 

na PC na płytach DVD, CD i Blu-Ray dla różnych grup wiekowych. FSK i USK przy-

pisują klasyfikację „od 0 zwolnionych”, „od 6 zwolnionych”, „od 12 zwolnionych”, 

„od 16 zwolnionych i„ od 18 zwolnionych ”. Nie jest to kwestia ocen pedago-

Moja rada: Udostępniaj rodzicom multimedia i gry do wypożyczania. Rodzice mogą 

następnie wykorzystać je jako punkt odniesienia do opisania swoich doświadczeń w 

rodzinie podczas wieczoru rodziców lub w kawiarni.  
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gicznych, ale czysta informacja, że ochrona małoletnich nie zakłada żadnego up-

ośledzenia rozwoju młodzieży w określonej grupie wiekowej. Klasyfikacja „od 0” 

obejmuje dzieci do lat pięciu, czyli grupę wiekową, w której poziom rozwoju dzieci 

jest bardzo zróżnicowany.  

 

 

2. W przypadku programów telewizyjnych o wątpliwych treściach, takich jak przed-

stawienia seksualne lub przedstawiające przemoc, nadawcy w Niemczech muszą 

zwracać uwagę na ograniczenia czasowe nadawania: programy nieodpowiednie dla 

młodzieży poniżej 18 roku życia nie mogą być nadawane między 23:00 a 6:00. Pro-

gramy nadawane od 16:00 mogą być nadawane tylko między 22:00 a 6:00. W 

przypadku programów zatwierdzonych „od 12” nadawca jest zobowiązany do 

uwzględnienia dobrostanu młodszych dzieci przy wyborze czasu emisji. W praktyce 

jednak w przypadku młodszych dzieci oznacza to, że w programie dziennym 

rzeczywiście można znaleźć oferty pozornie nieodpowiednie dla tej grupy wiekowej. 

Programy typu reality lub wiadomości mogą być szczególnie problematyczne dla 

młodszych dzieci. 

 

3. Z jednej strony dostawcy Internetu polegają na środkach technicznych. W 

zależności od stopnia zagrożenia oferty dostawcy są zobowiązani do zainstalowania 

różnych technicznych barier dostępu, aby dzieci i młodzież nie miały dostępu do 

odpowiednich treści. Z kolei tzw. Program ochrony młodzieży zapewnia rodzicom 

narzędzie do blokowania lub odblokowywania odpowiednich treści internetowych 

dla dzieci w zależności od ich wieku. Program ochrony młodzieży to oprogramowa-

nie, które można zainstalować na komputerze w domu i które zwykle umożliwia 

indywidualne ustawienia zabezpieczeń. Dostawcy mogą z kolei zaprogramować 

Moja rada: Zalecam używanie materiałów z aprobatą „Zatwierdzone od 0” i rozważe-

nie, które oferty i treści są odpowiednie dla małych dzieci. 
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problematyczne treści dla nastolatków w ramach uznanego programu ochrony 

młodzieży. Programy ochrony młodzieży w Niemczech są uznawane przez KJM - 

Komisję ds. Ochrony Młodzieży. 

 

 

Ochrona małoletnich w mediach stoi dziś w obliczu ogromnych wyzwań 

związanych z wszechobecnością i różnorodnością mediów. Z jednej strony ze 

względu na dużą liczbę różnych mediów oraz przeważnie elektroniczne, transgra-

niczne i zagmatwane kanały dystrybucji, coraz trudniej jest zastosować skuteczne 

mechanizmy kontrolne. Z drugiej strony, mechanizmy ochronne są potrzebne ze 

względu na coraz większą zawartość związaną z ochroną małoletnich, która się ro-

zprzestrzenia, przede wszystkim w związku z rozwojem nowych technologii i globa-

lizacją. Dlatego świadome wprowadzenie i towarzyszenie w korzystaniu z mediów 

wydaje się być absolutnie niezbędne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.  

 

 

 

 

Moja rada: Istnieją już aplikacje mobilne (aplikacje) dla małych dzieci, takie jak 

proste gry lub animowane książki dla dzieci na tablety i smartfony w dużych ilości-

ach. Ale są tu też pewne problemy, dlatego aplikacje powinny zawsze odbywać się 

pod nadzorem osoby dorosłej. Wiele aplikacji zawiera na przykład tak zwane 

sklepy z aplikacjami lub reklamy. Ponadto, jako pedagog lub rodzice, powinniście 

indywidualnie ocenić, czy treść jest odpowiednia dla danego dziecka. Chociaż w 

sklepach z aplikacjami znajduje się etykieta, zwykle nie ma to większego znaczenia, 

ponieważ nie jest to etykieta niezależnych instytucji, a raczej operator sklepu jedy-

nie daje wskazówkę. 
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Prawa autorskie - aby publikować obrazy i zdjęcia 

W wielu przedszkolach powszechną praktyką jest dziś upublicznianie ich obiektów i 

pracy wychowawczej. Oprócz artykułów w gazecie regionalnej często istnieje własna 

strona internetowa, na której publikowane są zdjęcia dzieci, pracowników i pro-

jektów. Dlatego, podobnie jak w przypadku produktów poligraficznych, należy uz-

yskać oświadczenie o wyrażeniu zgody od osoby przedstawionej lub opiekuna 

prawnego (w przypadku dzieci poniżej 12 roku życia).  

 

Moja rada: Pamiętaj, aby porozmawiać z rodzicami na temat publikowania zdjęć 

przedstawiających dzieci i / lub ich rodziny. 
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Moduł 2 - Podstawowa znajomość nowych technologii 

medialnych 
Aby aktywnie i twórczo pracować z mediami i przekazywać tę wiedzę dzieciom, 

warto przyswoić sobie podstawową technologię medialną. Celem nie jest zrozumie-

nie technologii w najdrobniejszych szczegółach, ale uzyskanie podstawowego zro-

zumienia funkcjonalności i możliwości sieciowych technologii medialnej. Pod-

stawowa znajomość modułu nowych technologii medialnych skierowana jest przede 

wszystkim do nauczycieli, którzy nie mają doświadczenia w technologii mediów, 

aby umożliwić im aktywne i twórcze korzystanie z mediów. Zaleca się jednak 

wykorzystanie modułu do odświeżenia i pogłębienia dotychczasowej wiedzy.  

Ten moduł wyjaśnia komponenty i funkcje komputera oraz daje wgląd w różne typy 

komputerów, takie jak Laptopy, tablety lub smartfony. Ponadto prezentowane są 

treści, takie jak sieci komputerów i różnica między sprzętem a oprogramowaniem. 

 

 

 

 

1.  Czym jest komputer? 
Komputer to elektroniczne urządzenie do przetwarzania danych i informacji. Może 

przechowywać, przetwarzać i pobierać dane. Dzięki temu użytkownik może pisać 

teksty, wysyłać e-maile, grać w gry i surfować po Internecie. Możesz również 

używać komputera do tworzenia i edytowania prezentacji, arkuszy kalkulacyjnych, 

zdjęć i filmów. 

Moja rada: Jeśli chcesz poćwiczyć korzystanie z urządzeń takich jak komputery lub 

tablety w bardziej ukierunkowany i konkretny sposób, polecam odbycie odpowied-

niego dodatkowego szkolenia. Możesz znaleźć odpowiednie oferty, np. na stronie 

internetowej lokalnej uczelni. 
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Wszystkie komputery mają jedną wspólną cechę: składają się ze sprzętu i opro-

gramowania.  

Sprzęt to dowolna część komputera, która ma strukturę fizyczną, na przykład mysz 

lub klawiatura. Sprzęt obejmuje również wszystkie części wewnątrz komputera. 

 

OBRAZ1: SPRZĘT - KOMPUTER STACJONARNY I KOMPONENTY WEWNĘTRZNE 

Oprogramowanie to termin odnoszący się do programów i związanych z nimi 

danych. To powiedziawszy, jest to zbiór instrukcji, które mówią sprzętowi, co ma 

zrobić i jak to zrobić. Przykładami oprogramowania są gry cyfrowe, edytory tekstu 

lub przeglądarki internetowe. 

 

OBRAZ2: PRZYKŁADY OPROGRAMOWANIA 

Wszystko, co jest wykonywane na komputerze, zależy zarówno od sprzętu, jak i 

oprogramowania, które zawiera. Więc to jest np. możliwość przeglądania serwisu w 

przeglądarce internetowej (oprogramowanie) oraz poruszania się po stronie za 

pomocą myszy (sprzęt). Różnice w sprzęcie są pokazane w różnych typach kompu-

terów. Różne typy komputerów zazwyczaj używają różnych typów oprogramo-

wania. 
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2. Różne typy komputerów 

Kiedy słyszysz słowo komputer, większość ludzi myśli o komputerze osobistym 

(PC), takim jak komputer stacjonarny lub laptop. Jednak komputery mają wiele ksz-

tałtów i rozmiarów i spełniają wiele różnych funkcji w naszym codziennym życiu: 

pobieranie gotówki z bankomatów, skanowanie artykułów spożywczych w super-

markecie lub korzystanie z kalkulatora działa również z komputerami.. 

Dobrze znanym typem komputera jest komputer stacjonarny, z którego korzysta 

wiele osób w pracy, w domu lub w szkole. Komputery stacjonarne są przeznaczone 

do umieszczenia na biurku i zwykle składają się z różnych części, takich jak obudo-

wa komputera, monitor, klawiatura i mysz. 

 

 
OBRAZ3: KOMPUTER STACJONARNY 

Innym dobrze znanym typem komputera jest laptop, w skrócie laptop. Laptopy to 

komputery na baterie i komputery przenośne. Dzięki temu są bardziej elastyczne niż 

komputery stacjonarne i można ich używać prawie wszędzie.

 

OBRAZ4: LAPTOP 
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Podobnie jak laptopy, tablety są zaprojektowane jako przenośne. Jednak oferują inne 

wrażenia użytkownika. Najbardziej oczywistą różnicą jest to, że tablety nie mają 

klawiatury, ale touchpady. Cały ekran jest wrażliwy na dotyk, co oznacza, że można 

obsługiwać wirtualną klawiaturę i używać palca jako wskaźnika myszy. Tablety nie-

koniecznie mogą robić wszystko, co potrafią konwencjonalne komputery. Wiele osób 

woli pracować z określonymi programami na tradycyjnym komputerze, takim jak 

komputer stacjonarny lub laptop, niż na tablecie. Jednak poręczność przemawia za 

wykorzystaniem tabletu jako drugiego komputera. 

 

 

OBRAZ5: TABLETKA 

Serwer to komputer, który przekazuje informacje do innych komputerów w sieci. Na 

przykład podczas korzystania z Internetu ktoś patrzy na coś, co jest zapisane na ser-

werze. Wiele firm korzysta również z lokalnych serwerów danych do wewnętrznego 

przechowywania i udostępniania plików. 

 

 

OBRAZ6: SERWER 
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Większość dzisiejszych urządzeń elektronicznych i multimedialnych to w zasadzie 

wyspecjalizowane komputery, chociaż nie zawsze są z nimi bezpośrednio kojarzone. 

Oto kilka przykładów: 

Smartfon: Smartfon to mocniejsza wersja konwencjonalnego telefonu komórkowego. 

Oprócz podstawowych funkcji, takich jak telefonowanie, poczta głosowa, SMS, 

smartfony można podłączyć do Internetu za pośrednictwem bezprzewodowej sieci 

LAN (WLAN) lub sieci komórkowej. Oznacza to, że smartfonów można używać do 

tych samych rzeczy, które zwykle wykonuje się na komputerze, na przykład 

Sprawdzaj e-maile, surfuj po Internecie lub rób zakupy online. Większość smart-

fonów korzysta z ekranu dotykowego, co oznacza, że na urządzeniu nie ma fizycznej 

klawiatury. Zamiast tego stukamy w wirtualną klawiaturę, a palce wchodzą w inter-

akcję z ekranem. Inne standardowe funkcje to wysokiej jakości aparat cyfrowy oraz 

możliwość odtwarzania cyfrowej muzyki i plików wideo. Dla wielu osób smartfon 

może nawet zastąpić urządzenia multimedialne, takie jak laptopy, cyfrowe odtwarz-

acze muzyczne i aparaty cyfrowe w jednym urządzeniu. 

 

OBRAZ 7: SMARTFON 

 

3. Wewnątrz komputera 
Na pierwszy rzut oka małe części wewnątrz komputera mogą wyglądać na skompli-

kowane. Nie jest to jednak szczególnie tajemnicze. W poniższej sekcji przedstawiono 

i wyjaśniono niektóre podstawowe części, tak aby każdy, kto nie jest zaznajomiony z 

komputerami, mógł zrozumieć, co dzieje się wewnątrz komputera. 
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OBRAZ 8: W OBUDOWIE KOMPUTERA 

 

Płyta główna jest płytą główną komputera. Jest to cienka płytka zawierająca główny 

procesor (CPU), pamięć, złącza dysku twardego i napędów optycznych, karty ro-

zszerzeń do sterowania wideo i audio oraz połączenia z portami komputera (np. Por-

ty USB). Płyta główna łączy się bezpośrednio lub pośrednio z każdą częścią kompu-

tera. 

RAM (Random Access Memory) to krótkotrwała pamięć systemu. Za każdym 

razem, gdy komputer wykonuje obliczenia, tymczasowo przechowuje dane w 

pamięci RAM. Ta krótkotrwała pamięć znika po wyłączeniu komputera. Podczas 

pracy nad dokumentem, arkuszem kalkulacyjnym lub innym typem pliku należy go 

zapisać, aby go nie zgubić. Gdy plik jest zapisywany, dane są zapisywane na dysku 

twardym, który służy jako długoterminowe przechowywanie. Pamięć jest mierzona 

w megabajtach (MB) lub gigabajtach (GB). Im więcej pamięci RAM ma komputer, 

tym więcej rzeczy może robić w tym samym czasie. Jeśli nie ma wystarczającej ilości 

pamięci RAM, komputer będzie spowalniać, gdy otwartych jest kilka programów. 

Dlatego wiele osób dodaje dodatkową pamięć RAM do swoich komputerów, aby 

poprawić wydajność. 

 

Łatwe do zrozumienia rozmiary pamięci: porównanie Byte, Kilobyte, Megabyte, 

Gigabyte, Terabyte 

1 Byte 1 Litera lub cyfra 

 

1 Kilobyte (KB) = 1000 Byte 1 Strona książki 

 

Megabyte (MB): 1 MB = 1000 KB 

3-4 MB 

 

 

 

1 Zdjęcie 

 

Motherboard - Płyta główna 

CPU - Główny procesor 

RAM - Przechowywanie 

krótkoterminowe 

dysk twardy 

PCIs -  
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Gigabyte (GB): 1 GB = 125 MB = 125000 KB 

5 GB 

 

1 Film o jakości DVD 

 

Terabyte (TB): 1 TB = 125 GB = 125000 MB 

7,5 TB 

 

Biblioteka Kongresu w Waszyng-

tonie, USA 
TABELA 3: ROZMIARY PRZECHOWYWANIA 

Oprogramowanie, dokumenty i inne pliki są przechowywane na dysku twardym. 

Dysk twardy służy do przechowywania długoterminowego, tj. dane są zachowane 

nawet wtedy, gdy komputer jest wyłączony lub odłączony od zasilania. Podczas 

uruchamiania programu lub otwierania pliku komputer kopiuje część danych z dys-

ku twardego do pamięci. Gdy plik jest zapisywany, dane są kopiowane z powrotem 

na dysk twardy. Im szybszy dysk twardy, tym szybciej komputer może uruchamiać i 

ładować programy. 

 

 

 

Moja rada: Jeśli zdecydujesz się otworzyć obudowę komputera i przyjrzeć się jej, 

najpierw odłącz komputer. Przed dotknięciem wnętrza komputera dotknij uziemi-

onego metalowego przedmiotu - lub dowolnej metalowej części obudowy kompu-

tera - aby usunąć nagromadzone ładunki elektrostatyczne. Ładunki elektrostatycz-

ne mogą być przenoszone przez obwody komputerowe, co może spowodować po-

ważne uszkodzenie komputera. 

Możesz również użyć do tego starego, wyrzuconego komputera. 
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Większość komputerów ma gniazda rozszerzeń na płycie głównej, które umożliwiają 

dodawanie różnych typów kart rozszerzeń. Są one również znane jako karty PCI (Pe-

ripheral Component Interconnect). Dodanie kart PCI może nie być konieczne, po-

nieważ większość płyt głównych ma wbudowane karty graficzne, dźwiękowe i sie-

ciowe.  

 

 

4. Złącza / porty i przełączniki w komputerze 
Każdy komputer jest inny, więc przyciski, złącza i przełączniki różnią się w 

zależności od komputera. Istnieje jednak kilka portów i przełączników, które można 

znaleźć na większości komputerów stacjonarnych. Znajomość sposobu korzystania z 

tych portów ułatwia pracę, gdy trzeba coś podłączyć do komputera, np. B. tablet, 

drukarka, klawiatura lub mysz. 

Z tyłu obudowy komputera znajdują się porty połączeniowe przeznaczone dla 

określonych urządzeń. Twoja dokładna lokalizacja może się różnić w zależności od 

komputera. Wiele firm ma również własne, specyficzne złącza dla określonych 

urządzeń. Niektóre złącza są oznaczone kolorami, aby pokazać, które złącze powin-

no być podłączone do jakiego urządzenia. 

Moja rada: Oglądanie komputera z dziećmi w przedszkolu może być ekscytującym 

doświadczeniem. Dzieci mogą wymyślić nazwy dla każdej części. Poproś dzieci, 

aby wyjaśniły ci, jak wyobrażają sobie, jak działa komputer i do czego służą jego 

komponenty. To pobudza wyobraźnię dzieci. Następnie możesz omówić faktyczną 

funkcję poszczególnych części w sposób przyjazny dla dziecka. Dzięki temu dzieci 

będą dobrze wiedzieć, jak działa komputer. Po spojrzeniu na komputer możesz 

również narysować różne części na papierze. 
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OBRAZ 9: PRZEDNIA STRONA KOMPUTERA STACJONARNEGO 

 

Poniższy rysunek przedstawia najważniejsze złącza z tyłu komputera stacjonarnego, 

które mogą być potrzebne w codziennej pracy w przedszkolu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAZ 10: TYŁ KOMPUTERA STACJONARNEGO 

Przycisk zasilania: Przycisk zasilania służy do 

włączania i wyłączania komputera. 

Wejście i wyjście audio: Wiele komputerów ma porty 

audio z przodu komputera, których można użyć do 

łatwego podłączenia głośników, mikrofonów i ze-

stawów słuchawkowych. 

Port uniwersalnej magistrali szeregowej (USB): 

Większość komputerów stacjonarnych ma wiele 

portów USB. Można do niego podłączyć prawie każdy 

rodzaj urządzenia, w tym mysz, klawiatury, drukarki, 

aparaty cyfrowe i tablety. Często można je znaleźć z 

przodu iz tyłu komputera. 

Napęd dyskietek optycznych: Często nazywany 

napędem CD-ROM lub DVD-ROM. Umożliwia odczyt 

dysków CD i DVD na komputerze. Dyski CD i DVD 

zwykle uruchamiają się same. Jeśli tak nie jest, można 

je uruchomić w Eksploratorze. Do odtwarzania dys-

ków CD lub DVD może być konieczne zainstalowanie 

specjalnego oprogramowania. 

Gniazdo prądu zmiennego: Służy do podłączania 

przewodu zasilającego do komputera. 

Wejście i wyjście audio: Prawie każdy komputer 

ma dwa lub więcej połączeń audio, do których 

można podłączyć różne urządzenia, takie jak 

głośniki, mikrofony i zestawy słuchawkowe. 

Porty USB: Większość komputerów stacjonarnych 

ma większość portów USB z tyłu obudowy. 

Ogólnie mysz i klawiatura powinny być 

podłączone do tych portów. Przednie porty USB 

powinny być wolne dla tabletów, aparatów 

cyfrowych i innych urządzeń. 
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5. Urządzenia peryferyjne 
Najbardziej podstawowy sprzęt komputerowy obejmuje zwykle obudowę kompute-

ra, monitor, klawiaturę i mysz. Oprócz tego do innych portów komputera można 

podłączyć wiele różnych typów urządzeń. Te dodatkowe urządzenia nazywane są 

urządzeniami peryferyjnymi. Poniższe rozdziały wyjaśniają najważniejsze urządze-

nia, które można wykorzystać również w codziennej pracy w przedszkolu. 

Drukarka: drukarka służy do drukowania dokumentów, zdjęć i wszystkiego, co po-

jawia się na ekranie. Istnieje wiele typów drukarek, w tym drukarki atramentowe, 

laserowe i fotograficzne. Podczas pracy w przedszkolu zdjęcia i kolaże, które dzieci 

stworzyły samodzielnie, można szybko i łatwo wydrukować, a także zabrać ze sobą 

do domu wyniki pracy z mediami. 

 

OBRAZ 11: DRUKARKA 

 

 

Moja rada: Istnieje wiele innych typów połączeń. Jeśli komputer ma porty, o których 

nie wiesz, skontaktuj się z administratorem komputera, aby uzyskać więcej informacji 

lub zapoznaj się z instrukcją obsługi komputera. 
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Skaner: Za pomocą skanera rzeczywisty obraz lub dokument można odczytać i 

zapisać jako obraz cyfrowy (do odczytu komputerowego) na komputerze. Wiele 

skanerów jest częścią urządzenia wielofunkcyjnego, które może skanować i kopio-

wać dokumenty. Ale są również dostępne jako oddzielne skanery płaskie lub ręczne. 

Ze skanerem w przedszkolu np. ręcznie malowane obrazki dzieci są digitalizowane 

na komputerze, a następnie wykorzystywane w cyfrowych dokumentacjach lub ko-

lażach. 

 

 
OBRAZ 12: SKANER 

 

Głośniki / słuchawki: Głośniki i słuchawki są urządzeniami wyjściowymi i wysyłają 

informacje z komputera do użytkownika. W takim przypadku umożliwiają słyszenie 

dźwięku i muzyki. W zależności od modelu można je podłączyć do portu audio lub 

USB. Tablety i smartfony mają wbudowane głośniki. Niektóre monitory używają 

również wbudowanych głośników. Głośniki mogą np. można używać do odtwarz-

ania bezpłatnych słuchowisk radiowych online lub do słuchania dźwięków środo-

wiska i odgłosów zwierząt z internetowej bazy danych dźwięków. 

Mikrofon: Mikrofon to rodzaj urządzenia wejściowego, które odbiera informacje od 

użytkownika. Mikrofony odbierają dźwięk lub służą do rozmowy z kimś przez In-

ternet. Wiele laptopów i tabletów ma wbudowane mikrofony. Mikrofon można wy-

korzystać w przedszkolu do twórczej pracy z dziećmi, np. nagrać własną słuchowis-

ko z dziećmi. Może również służyć do rejestrowania poziomu językowego dziecka i 

późniejszej oceny wraz z rodzicami. 

Aparat cyfrowy: Za pomocą aparatu cyfrowego zdjęcia i filmy mogą być zapisywane 

w formacie cyfrowym. Gdy aparat jest podłączony do portu USB komputera, zdjęcia 

można przesyłać z aparatu do komputera. Na przykład w przedszkolu dzieci mogą 

samodzielnie robić zdjęcia, edytować je w programie do obróbki zdjęć, a następnie 

drukować. 



 

  Moduł 2 - Podstawowa znajomość nowych technologii medialnych  

SZKOLENIE KOMPETENCYJNE MEDIÓW DLA PROFESJONALISTÓW W CENTRACH OPIEKI DZIENNEJ I 

PORÓWNYWALNYCH OBIEKTACH NA OBSZARACH WIEJSKICH EUROPY 

Interaktywny podręcznik edukacji medialnej w edukacji przedszkolnej 

48 

Tablety i smartfony: Obecnie wszystkie tablety i smartfony są wyposażone w kabel 

USB, dzięki czemu można je podłączyć do komputera. Zdjęcia, filmy i nagrania au-

dio można przesyłać w celu dalszego przetwarzania lub tworzenia kopii zapa-

sowych. 

 

6. Podstawy oprogramowania - systemy operacyjne i aplikacje 
System operacyjny to najważniejsze oprogramowanie działające na komputerze. 

Zarządza pamięcią i procesami komputera, a także całym oprogramowaniem i 

sprzętem. Umożliwia komunikację z komputerem. Komputer jest bezużyteczny bez 

systemu operacyjnego. Z reguły jednocześnie działa kilka różnych programów kom-

puterowych, z których wszystkie muszą mieć dostęp do procesora, pamięci RAM i 

dysku twardego komputera. System operacyjny koordynuje to wszystko, aby każdy 

program otrzymał to, czego potrzebuje.  

Systemy operacyjne są zwykle preinstalowane na każdym komputerze. Większość 

ludzi korzysta z systemu operacyjnego dostarczonego z komputerem, ale istnieje 

możliwość uaktualnienia lub nawet zmiany systemu operacyjnego. Trzy najpopular-

niejsze systemy operacyjne dla komputerów stacjonarnych i laptopów to systemy 

operacyjne Microsoft Windows, MacOS i Linux. Najpopularniejsze systemy opera-

cyjne dla tabletów i smartfonów to Android i iOS. Są to nowoczesne systemy opera-

cyjne, które wykorzystują graficzny interfejs użytkownika (GUI).  

Interfejs użytkownika każdego systemu operacyjnego wygląda inaczej, więc 

przejście na inny może początkowo wydawać się dziwne. Jednak nowoczesne sys-

temy operacyjne są zaprojektowane tak, aby były łatwe w użyciu, a większość pod-

stawowych zasad jest taka sama. 

OBRAZ 13: INTERFEJSY UŻYTKOWNIKA RÓŻNYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH 

 

Aplikacja to rodzaj oprogramowania, które umożliwia wykonywanie określonych 

zadań. Po otwarciu aplikacja działa w systemie operacyjnym do momentu jej 

zamknięcia. Jednocześnie może być otwartych kilka aplikacji. Istnieje mnóstwo ap-

likacji komputerowych lub programów. Niektóre są bardziej rozbudowane (np. Mi-

crosoft Word), podczas gdy inne mogą zrobić tylko jedną lub dwie rzeczy (np. Zegar 
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lub aplikacja kalendarza). Komputery stacjonarne i laptopy nie są jedynymi 

urządzeniami, na których można uruchamiać aplikacje lub programy. Aplikacje 

można również pobrać na urządzenia mobilne, takie jak smartfony i tablety. 

 

 

OBRAZ 14: RÓŻNE APLIKACJE 

 

7. Użyj komputera 
Komputer to znacznie więcej niż zwykłe urządzenie. Bogactwo informacji i możli-

wości, jakie oferuje, może być przytłaczające. Ale z komputerem można wiele zrobić, 

a regularne korzystanie z niego może być dobrym doświadczeniem. Dlatego poniżej 

wyjaśniono kilka podstawowych rzeczy.  

 

Poznaj nowy program 

W kolejnych modułach tego podręcznika wielokrotnie wprowadzane są nowe pro-

gramy i aplikacje, które wspierają kreatywną edukację medialną dzieci i są bardzo 

pomocne. Nie wszystkie z nich są szczegółowo wyjaśnione, to tylko zalecenia. Dlate-

go warto przyjrzeć się, jak samemu możesz nauczyć się nowego programu.  
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Przy otwieraniu nowego programu zaleca się najpierw poszukać znanych funkcji. 

Może nie jest to od razu oczywiste, ale większość programów komputerowych ma 

pewne podstawowe funkcje wspólne - rzeczy wyuczone w innym programie 

pomagają nauczyć się nowego programu. Na przykład wiele kombinacji klawiszy 

pozostaje takich samych we wszystkich programach. Większość programów ma 

menu plików i edycji, które zwykle znajdują się w tym samym miejscu: u góry ekra-

nu, jako menu rozwijane lub na pasku menu. Pliki i menu edycji zwykle zawierają 

podobne funkcje w każdym programie. Wiedząc, że funkcja drukowania jest 

wyświetlana w programie Microsoft Word w menu plików, możesz uzyskać wstępne 

wyobrażenie o tym, gdzie możesz jej szukać w innych programach. 

Moja rada: Korzystanie z nowego programu komputerowego może początkowo wy-

dawać się przytłaczające, ale pamiętaj, że wiesz już więcej, niż myślisz. Nawet jeśli 

ekran przed Tobą wygląda na zupełnie nieznany, wszystko, co już wiesz o swoim 

komputerze i innych programach, pomoże Ci dowiedzieć się, co robić dalej. Im 

więcej czasu spędzisz nad nowym programem, tym bardziej będzie on Ci znany. 
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Szukając niektórych funkcji w nowym programie, ale ich nie znajdując, pomocne 

może być szukanie ukrytych pasków menu. Wiele programów ma paski narzędzi, 

paski boczne lub przyciski, które można ukryć lub uczynić widocznymi i które częs-

to są domyślnie ukryte podczas uruchamiania programu. 

Jeśli program, którego będziesz używać, zawiera wiele nieznanych elementów lub 

jeśli istnieje funkcja, która jest po prostu nieznana, zachowaj spokój. Jest kilka 

prostszych rzeczy, które możesz zrobić, aby poruszać się po programie. 

Firmy programistyczne wiedzą, że większość użytkowników będzie mieć pytania 

dotyczące sposobu korzystania z ich programów, dlatego mają wbudowane funkcje 

pomocy. Dostęp do funkcji pomocy programu można zazwyczaj uzyskać, klikając 

menu Pomoc (czasami reprezentowane przez symbol znaku zapytania) u góry ekra-

nu. Zawiera instrukcje, które należy wykonać, wskazówki dotyczące rozwiązywania 

problemów i odpowiedzi na często zadawane pytania. Niektóre funkcje pomocy za-

wierają nawet łącza do forów pomocy online, na których użytkownicy mogą zamies-

zczać odpowiedzi na pytania innych użytkowników.  

 

Moja rada: Nawet jeśli przełączysz się z komputera PC na Maca lub odwrotnie, skróty 

klawiaturowe pozostają w dużej mierze takie same. Po prostu zamień klawisz Com-

mand na komputerze Mac na klawisz Ctrl na komputerze. Kombinacja klawiszy dla 

funkcji cięcia to np. Ctrl + X na PC i Command + X na Macu. 
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OBRAZ 15: WORD POMOC FUNKCJA 

 

 

Prześlij pliki do komputera 

W kolejnych modułach instrukcji, a także w instrukcjach praktycznych, wielokrotnie 

wspomina się, że zdjęcia, filmy lub inne pliki z nośnika, np. z tabletu na komputer. 

Jak to działa, wyjaśniono poniżej.  

Pierwszym krokiem jest podłączenie urządzenia multimedialnego, na którym 

przechowywane są pliki (np. Aparat cyfrowy, tablet, smartfon) do komputera. 

Najłatwiej to zrobić, podłączając urządzenie do komputera za pomocą kabla USB. 

 

Moja rada: Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedzi w pomocy programu, spróbuj 

poszukać rozwiązania w Google. Prawdopodobnie znajdziesz wyjaśnienia lub 

komentarze innych użytkowników, którzy wyjaśniają, jak używać tego programu. 

Możesz także przeszukać YouTube pod kątem samouczków wideo dotyczących 

używanego programu. 
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OBRUZ 16: KABEL USB (LEWY) I ZŁĄCZE USB (PRAWE) 

 

 

W systemie operacyjnym Windows urządzenie powinno być wyświetlane w pozycji 

„Komputer” / „Mój komputer” w sekcji „Urządzenia i napędy”. Aby przejść do kata-

logu żądanego urządzenia, kliknij dwukrotnie urządzenie wyświetlane na ekranie. 

Może się zdarzyć, że urządzenie (często ze smartfonami lub tabletami chronionymi 

kodem PIN) należy najpierw odblokować. W przypadku nowszych tabletów i smart-

fonów (z systemem operacyjnym Android) na ekranie urządzenia pojawia się rów-

nież komunikat „Urządzenie ładuje się przez USB. Kliknij, aby wyświetlić dalsze op-

cje. „Tutaj możesz wybrać, w jaki sposób urządzenie ma być używane przez USB. 

Jeśli wybierzesz „Prześlij pliki”, możesz uzyskać dostęp do wszystkich danych w 

urządzeniu. 

 

OBRUZ 17: NOŚNIK DANYCH JEST WYŚWIETLANY W EKSPLORATORZE 

 

Następnie należy wybrać odpowiedni folder. W takim przypadku zdjęcia są prze-

syłane ze smartfona na komputer. W katalogu urządzenia na komputerze jest teraz 

dostępnych kilka folderów. Zdjęcia znajdują się w folderze DCIM (= obraz z aparatu 

cyfrowego), który można otworzyć podwójnym kliknięciem.  
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Zdjęcia można teraz skopiować z pamięci urządzenia do komputera. W tym celu 

wszystkie kopiowane zdjęcia są oznaczone. Jedną z możliwości jest zaznaczenie 

wszystkich zdjęć poprzez utworzenie „ramki” wokół wszystkich zdjęć za pomocą 

myszy. Teraz zdjęcia można skopiować do wybranego folderu na komputerze za 

pomocą prawego przycisku myszy. Kliknij prawym przyciskiem myszy znacznik, 

aby otworzyć małe okno. Teraz możesz kliknąć pole „Kopiuj” lewym przyciskiem 

myszy. Następnie można otworzyć folder, do którego mają zostać skopiowane pliki 

zdjęć. 

 

 

OBRUZ 18: JAK PRZENOSIĆ ZDJĘCIA 

 

Ponownie kliknij prawym przyciskiem myszy w wybranym folderze, a następnie 

lewym przyciskiem myszy wybierz opcję „Wklej”. Pliki są teraz przesyłane do kom-

putera. W zależności od wielkości plików i liczby wybranych plików może to zająć 

trochę czasu. W takim przypadku otwiera się pasek ładowania i pokazuje postęp 

transferu.  
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Ten transfer plików z urządzenia multimedialnego na komputer z systemem 

Windows jest tylko jednym z wielu. Kopiowanie i wklejanie można również wy-

konać za pomocą metody „przeciągnij i upuść” lub kombinacji klawiszy. W 

przypadku innych systemów operacyjnych na komputerze (np. MacOS) lub urząd-

zeniu multimedialnym (np. IOS) może to wyglądać nieco inaczej. 

 

 

 

8. Korzystaj z Internetu 
Internet to globalna sieć miliardów komputerów i innych urządzeń elektronicznych. 

Dzięki internetowi można uzyskać dostęp do prawie wszystkich informacji, komu-

nikować się ze wszystkimi na świecie i nie tylko. Możesz to wszystko zrobić na 

swoim domowym komputerze. Urządzenie musi być połączone z Internetem, zanim 

będzie można uzyskać do niego dostęp. Zwykle, jeśli ktoś planuje korzystać z Inter-

netu w przedszkolu, będzie musiał zakupić połączenie internetowe od dostawcy 

usług internetowych, którym prawdopodobnie będzie firma telefoniczna lub kablo-

wa. Inne urządzenia zwykle łączą się za pomocą Wi-Fi lub komórkowych połączeń 

internetowych.  

Większość informacji w Internecie znajduje się na stronach internetowych. Po 

połączeniu z Internetem dostęp do stron internetowych można uzyskać za pomocą 

programu zwanego przeglądarką internetową (najpopularniejsze to Google Chrome, 

Firefox, Safari, Microsoft Edge i Opera).  

Witryna internetowa to zbiór powiązanych tekstów, obrazów i innych zasobów. 

Witryny internetowe mogą przypominać inne formy mediów - takie jak artykuły 

prasowe lub programy telewizyjne - lub mogą być interaktywne w sposób unikalny 

dla komputerów. Celem strony internetowej może być prawie wszystko: platforma 

informacyjna, biblioteka online, reklama, forum do udostępniania zdjęć lub strona 

edukacyjna. 
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OBRUZ 19: WEBBROWSER 

 

Przeglądarka internetowa umożliwia łączenie się i przeglądanie witryn interne-

towych. Sama przeglądarka internetowa nie jest Internetem, ale wyświetla strony w 

Internecie. Każda witryna ma unikalny adres. Wpisując ten adres w przeglądarce 

internetowej możliwe jest nawiązanie połączenia z tą witryną, a przeglądarka inter-

netowa go wyświetli. Witryny internetowe często zawierają łącza do innych witryn, 

zwane także hiperłączami. Często są one częścią tekstu na stronie internetowej. 

Zwykle są w kolorze niebieskim, a czasami są podkreślone lub pogrubione. Gdy 

użytkownik kliknie tekst, przeglądarka załaduje inną stronę. Autorzy stron interne-

towych używają hiperłączy do łączenia odpowiednich stron. Ta sieć łączy jest jedną z 

najbardziej unikalnych cech Internetu i nazywana jest siecią WWW (WWW), znaną 

również jako sieć. Każda witryna ma unikalny adres zwany Uniform Resource Loca-

tor (URL). Adres URL zmienia się po kliknięciu łącza, a przeglądarka wczytuje nową 

stronę. Wprowadzając adres URL w pasku adresu przeglądarki, przeglądarka ładuje 

stronę, do której prowadzi łącze do tego adresu URL. To jak adres pocztowy, który 

informuje przeglądarkę, gdzie ma przejść do internetu. 
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Jedną z najlepszych rzeczy w internecie jest możliwość komunikowania się niemal 

bezpośrednio z każdym na świecie. Poczta elektroniczna to jeden z najstarszych i 

najbardziej uniwersalnych sposobów komunikowania się i wymiany informacji w 

Internecie, z którego korzystają miliardy ludzi. Media społecznościowe umożliwiają 

ludziom łączenie się na różne sposoby i tworzenie społeczności online. W Internecie 

jest możliwych wiele innych rzeczy. Istnieją tysiące sposobów, aby być na bieżąco 

lub robić zakupy online. Można płacić rachunki, zarządzać kontami bankowymi, 

poznawać nowych ludzi, oglądać telewizję czy uczyć się nowych umiejętności. Pra-

wie wszystkiego można się dziś nauczyć lub zrobić online. 

 

9. Excursus - tabletki w przedszkolu 
Zaleca się kupowanie tacek do przedszkola. Tablet to wielofunkcyjne urządzenie, za 

pomocą którego można robić zdjęcia i nagrywać filmy. Posiada również wbudowany 

mikrofon do nagrywania dźwięku, np. do tworzenia własnych słuchowisk radio-

wych i oferuje inne kreatywne aplikacje i narzędzia. Jedno urządzenie wystarcza dla 

małej grupy dzieci. Jednak dla większych grup należy zakupić kilka urządzeń.  

 

Moja rada: Jeśli szukasz konkretnych informacji w Internecie, pomocna może być 

wyszukiwarka. Wyszukiwarka to wyspecjalizowana witryna internetowa zaprojek-

towana, aby pomóc Ci znaleźć inne witryny. Podczas wpisywania słów kluczowych 

lub terminu w wyszukiwarce wyświetlana jest lista witryn internetowych, które są 

związane z Twoimi słowami kluczowymi. Najpopularniejszą wyszukiwarką jest 

Google, a następnie Bing, Yahoo i Baidu. Możesz również skorzystać z wyszuki-

warek, aby znaleźć różnorodne materiały do codziennej pracy w przedszkolu. Wyp-

róbuj to. 
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Tablety są bardzo łatwe w użyciu. Można go przesuwać, pisać na klawiaturze i 

powiększać, a nawet dwulatki wiedzą, jak to zrobić. Dzieci często już wiedzą, jak 

korzystać z tabletu w domu. 

Oprócz argumentów przemawiających za uniwersalnym urządzeniem i prostotą ob-

sługi, za kupowaniem tabletek w przedszkolu przemawiają jeszcze inne aspekty. 

Urządzenia zajmują mało miejsca, są lekkie, łatwe w obsłudze i elastyczne. Wykor-

zystanie tabletów do pracy medialno-edukacyjnej w przedszkolu wynika z małej po-

datności na awarie, stosunkowo dużej wytrzymałości urządzeń oraz żywotności bat-

erii do 18 godzin. W przypadku iPada i niektórych tabletów z systemem Android 

dostępne są również przyjazne dzieciom pokrowce ochronne z litej pianki, które są 

wyposażone w uchwyty do przenoszenia, dzięki czemu są bardzo łatwe w obsłudze 

dla dzieci. 

 

Zasadą postępowania z tabletami dla przedszkoli powinno być: Urządzenia stan-

owią ofertę uzupełniającą, która nie odtwarza innych centralnych elementów peda-

gogicznych, ale je ulepsza i uzupełnia. Był wcześniej np. Jeśli do przygotowania ek-

sploracji lasu używana jest książka obrazkowa, używana jest teraz odpowiednia ap-

likacja lub wyszukiwarka Google. Tablet można oczywiście zabrać do lasu, aby 

można było fotografować rośliny, zwierzęta i ślady oraz rejestrować naturalne 

odgłosy.  

Gdy tablety są używane jako świadome narzędzie w codziennym życiu 

edukacyjnym, otwiera się wiele kreatywnych możliwości, które uzupełniają 

dotychczasową pracę edukacyjną. Podczas wyszukiwania informacji i grania w gry 

na tablecie odbywa się ożywiona komunikacja na temat treści. Dzieci pomagają sobie 

nawzajem w radzeniu sobie z zadaniami i zrozumieniu powiązań. 

Moja rada: Ustalcie wspólnie z dziećmi zasady postępowania dotyczące tego, jak i 

kiedy należy stosować tabletki, tak jak robisz to, gdy kupujesz inne rzeczy w swoim 

przedszkolu. 
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Moduł 3 - Wgląd w świat mediów we wczesnym 

dzieciństwie  
Media (cyfrowe) mają również duże znaczenie dla młodszych dzieci. Nawet 

najmłodsi poruszają się po tablecie lub smartfonie i cieszą się radosnymi dźwiękami i 

ruchomymi obrazami. W przypadku dzieci w wieku od 3 do 6 lat media są przede 

wszystkim gawędziarzami lub sprzętem do zabawy. W większości przypadków 

dzieci nie są w stanie ocenić lub przewidzieć skutków i konsekwencji korzystania z 

Moja rada: Razem z dziećmi możecie używać tabletu do tworzenia puzzli ze 

zdjęciami i hałasem, świetlnych obrazów, kolaży i opowiadań, kreskówek, słuch-

owisk radiowych i wielu innych.  

Tablet oferuje liczne opcje edukacji medialnej w przedszkolu. Sukces tabletu w 

codziennym użytkowaniu w przedszkolu zależy przede wszystkim od medial-

nych umiejętności pedagogicznych wychowawców i ich know-how.  

Wypróbuj to. Dowiesz się, jak tablet można kreatywnie i aktywnie zintegrować z 

codzienną praktyką edukacyjną, np. w naszych praktycznych przykładach. 
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mediów. Dlatego ważne jest podjęcie tematu mediów w przedszkolach, aby wprow-

adzić dzieci w wieku przedszkolnym do kompetentnego i krytycznego korzystania z 

mediów na wczesnym etapie.  

Ten moduł stanowi do tego dobrą podstawę. Zajmuje się medialnym światem dzieci 

w wieku od 3 do 6 lat i ilustruje różne rodzaje mediów oraz ich postrzeganie. 

Uwzględniono również cechy przyjaznych dzieciom ofert medialnych i 

przytłaczających doświadczeń medialnych.  

Mając na uwadze rozwój umiejętności korzystania z mediów u dzieci w wieku 

przedszkolnym, warto zająć się światem mediów dla dzieci. Istnieje wiele punktów 

wyjścia do omówienia ważnych aspektów umiejętności korzystania z mediów. 

Obejmuje to, że dzieci mogą niezależnie korzystać z mediów i treści medialnych (na 

podstawie preselekcji), uczą się przetwarzać doświadczenia medialne werbalnie i 

emocjonalnie, uczą się odzwierciedlać i rozumieć treści medialne, umieć nazwać 

własne zainteresowania medialne, swoje pierwsze urządzenia medialne oraz ich 

wykorzystanie i funkcję Poznaj techniczne podstawy mediów.  

W przedszkolu można w zabawny sposób wprowadzić dzieci w tematykę mediów i 

umiejętności korzystania z mediów. Życie codzienne oraz naturalna otwartość i 

ciekawość dzieci stwarzają wiele możliwości radzenia sobie z mediami i treściami 

medialnymi w życiu codziennym. W ten sposób na wczesnym etapie można położyć 

podwaliny pod kompetentne i krytyczne wykorzystanie mediów. 

Spory o wpływ mediów na dzieci i ich życie codzienne są równie rozległe, co różno-

rodne. Jednak rosnąca rola mediów w codziennym życiu dzieci jest niekwes-

tionowana. Ta codzienna obecność jest często określana jako medialne dzieciństwo. 

Każdego dnia dzieci doświadczają mnóstwa mediów: Ciągłe spoglądanie na 

smartfona dorosłego, czytanie gazety rano, słuchanie radia podczas jedzenia czy 

oglądanie wiadomości telewizyjnych. W większości przypadków te media nie kieru-

ją się bezpośrednio do dzieci, ale są używane przez innych w ich obecności. Obser-

wujesz tylko rzeczywistego użytkownika. Jednak teraz także dla najmłodszych jest 

szeroki wybór mediów: książki, gry (online), audio, wideo, filmy, aplikacje i strony 

internetowe już dawno skierowane są do docelowej grupy dzieci w wieku przed-

szkolnym. I nie ma wątpliwości, że dzieci się nim zainspirują. 

Media często kształtują nawet codzienne życie rodzinne. Czytanie gazet i słuchanie 

radia rano lub oglądanie wiadomości wieczorem to część codziennej rutyny wielu 

rodzin. To, z jakich mediów korzystają i które wiedzą dzieci, jakie treści ich inter-

esują i jak długo się nimi zajmują, zależy w dużej mierze od przyzwyczajeń w rodzi-

nie. Rodzice i rodzeństwo są dla dzieci w wieku przedszkolnym istotnymi wzorami 

do naśladowania, na których opierają swoje oceny ofert medialnych i ich zachowań. 
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Jednak członkowie rodziny wpływają nie tylko na korzystanie przez dzieci z 

mediów poprzez własne zachowania medialne. W przypadku dzieci w wieku przed-

szkolnym ważną rolę odgrywa również stałe i aktywne wspieranie dzieci w kor-

zystaniu z mediów przez pedagogów i rodziców. Rodzice i wychowawcy chronią 

dzieci, na przykład, przed treściami nieodpowiednimi dla wieku, szukając od-

powiednich ofert medialnych. W przeciwnym razie pomagają dzieciom zrozumieć 

media, świadomie ich używać i kontrolować własne korzystanie z mediów.  

Dzieci w wieku przedszkolnym potrzebują również pomocy ze strony rodziców i 

kadry pedagogicznej w radzeniu sobie z (przytłaczającymi) doświadczeniami medi-

alnymi oraz w rozwijaniu własnych strategii przetwarzania. W tym celu ważne jest, 

aby dorośli wiedzieli, które treści mogą przytłoczyć dzieci, na przykład dlaczego 

mogą je przeszkadzać lub przestraszyć i jakie metody są przydatne w radzeniu sobie 

z negatywnymi doświadczeniami medialnymi. Jednak towarzyszenie dzieciom w 

korzystaniu z mediów oznacza również pomoc w usamodzielnieniu się. W szcze-

gólności bliskie towarzyszenie dzieciom zapewnia chronioną przestrzeń, w której 

mogą przeżywać własne doświadczenia.  

Codzienna obecność mediów powoduje, że media i umiejętne obchodzenie się z nimi 

stają się coraz większym problemem w przedszkolach. W pracy wychowawczej w 

przedszkolu warto podjąć się tak ważnego aspektu świata dziecka. Zwłaszcza, że 

nauczyciele już używają wszelkiego rodzaju mediów w swojej codziennej pracy, czy 

to czytania książek, płyt CD z piosenkami, aparatów cyfrowych czy specjalnego 

oprogramowania do nauki dla dzieci w wieku przedszkolnym..  

Poprzez edukację medialną przedszkola oferują ważne wsparcie zarówno dzieciom, 

jak i rodzicom. Wychowawcy mogą na przykład doradzać rodzicom w kwestiach i 

trudnościach w życiu codziennym z mediami lub pomóc w ocenie ofert medialnych, 

a także w odpowiednim do rozwoju i wieku wdrożeniu korzystania z mediów. 

Dzieci mogą być zaznajomione z tematem mediów w sposób dostosowany do wieku 

i zabawy przez wychowawców oraz mogą systematycznie wspierać je w przet-

warzaniu (negatywnych) doświadczeń medialnych.  

Aby wesprzeć korzystanie z mediów przez dzieci, wychowawcy mogą wnieść swoją 

specjalistyczną wiedzę, aby na przykład uwzględnić ważne odkrycia naukowe i psy-

chologiczne aspekty rozwoju. W ten sposób przedszkola poszerzają i uzupełniają 

wsparcie rodziców swoją pracą oraz wzmacniają umiejętności medialne dzieci na 

wczesnym etapie.  
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Moduł ten zawiera sugestie, jak włączyć temat światów mediów dziecięcych do 

codziennej pracy w przedszkolu. Otrzymasz ważne podstawowe informacje 

dotyczące codziennych praktyk edukacyjnych w mediach oraz przegląd partnerstw 

edukacyjnych z rodzicami. 

 

1. Media dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat 
Z biegiem lat dzieci zawłaszczają cały zespół medialny. Na przykład media dostępne 

w domu mają wpływ na to, z jakich mediów korzysta dziecko w wieku od 3 do 6 lat, 

jak często, jak długo iw jaki sposób. Znajome nawyki korzystania z mediów również 

wpływają na doświadczenia multimedialne dziecka. Dlatego konkretne wykorzysta-

nie mediów jest bardzo indywidualne dla każdego dziecka. Niemniej jednak badania 

dostarczają przydatnych i ważnych informacji, które pozwalają odczytać trendy i 

poznać aktualne zachowania medialne dzieci w tej grupie wiekowej. 

W przypadku tej grupy wiekowej dostępnych jest tylko kilka wyników dotyczących 

doświadczenia z mediami i zakresu korzystania z nich. Jednak dostępne badania 

pokazują, jak rozwija się korzystanie z mediów u dzieci w wieku od 3 do 6 lat i które 

aspekty odgrywają w tym rolę. 

Większość rodzin z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat w Niemczech jest kompleksowo 

wyposażona w różnorodne media. Media są wszechobecne w gospodarstwach do-

mowych, nawet jeśli dzieci w wieku od 3 do 6 lat zazwyczaj nie mają jeszcze 

własnych urządzeń multimedialnych. Przynajmniej jeden telewizor jest dostępny w 

99 procentach niemieckich gospodarstw domowych. Ponad 90 proc. Ma komputer 

stacjonarny lub laptop, radio, telefon komórkowy lub smartfon i ma dostęp do Inter-

netu. Ponad 80 procent rodzin ma aparaty cyfrowe, odtwarzacze DVD i CD. 

Jeśli dzieci w wieku od 3 do 6 lat mają własne media, są to głównie książki i 

odtwarzacze MP3 lub CD. Dopiero po rozpoczęciu szkoły dzieci coraz częściej wy-

mieniają nazwy swoich telefonów komórkowych lub smartfonów, komputerów PC 

lub laptopów i telewizorów. Jednak młodsze dzieci często mają dostęp do różnych 

mediów w gospodarstwie domowym za pośrednictwem innych członków rodziny, a 

następnie używają ich razem. Połączenie dostępności i dostępu do mediów ma duży 

wpływ na preferencje i częstotliwości korzystania z nich przez dzieci. 

Telewizja i książki do czytania znajdują się na szczycie listy najpopularniejszych i 

najczęściej używanych mediów wśród dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Słuchowiska ra-

diowe i książki audio, filmy, DVD i gry komputerowe znajdują się w widocznej od-

ległości z tyłu. 
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Ponad 50 procent dzieci w wieku od trzech do sześciu lat ma już ulubiony kanał te-

lewizyjny. Zdecydowanym faworytem jest kanał dla dzieci KIKA, a następnie Su-

perRTL, Disney Channel i Nickelodeon. Podobnie dzieci w tej grupie wiekowej częs-

to mają już ulubiony program. Ich preferencje są różne, podobnie jak zaintereso-

wania w innych dziedzinach. Najpopularniejsze programy dla dzieci to „Our Sand-

man”, „Program za pomocą myszki ” i „Wicki i silni mężczyźni ”. 

Dzieci w wieku od trzech do sześciu lat oglądają telewizję przez około 45 minut dzi-

ennie i spędzają dobre pół godziny na czytaniu książek. Dla dzieci w tej grupie wie-

kowej znaczenie gier komputerowych i gier online jest nadal niewielkie. Ponad 40 

procent dzieci już słucha samodzielnie audiobooków lub słuchowisk radiowych. In-

ne media są jednak najczęściej udostępniane innym członkom rodziny, tj. dzieci 

czytają książki i oglądają telewizję, głównie z rodzicami lub rodzeństwem.  

W tym miejscu należy podkreślić, że zajęcia rekreacyjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat 

są bardzo różnorodne, a związek między zainteresowaniami wolnymi od mediów a 

zainteresowaniami medialnymi jest dobrze wyważony. Przede wszystkim dzieci w 

tej grupie wiekowej lubią czytać książki lub po prostu bawić się. Dzieci w tym wieku 

wolą rysować, malować i robić rękodzieło przed obejrzeniem DVD lub wideo. Dla 

dzieci w wieku od czterech do sześciu lat spotkania z przyjaciółmi są równie ważne 
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jak oglądanie telewizji. Również zajęcia rekreacyjne dzieci są bardzo zróżnicowane: 

lubią słuchać muzyki lub radia, uprawiać sport, samodzielnie tworzyć muzykę, grać 

w gry komputerowe, lubią chodzić do kina lub słuchać słuchowisk radiowych.  

 

Media (cyfrowe) stanowią obecnie integralną część codziennego życia dzieci i są 

ważnymi towarzyszami w drodze do dorosłości, ponieważ mogą na przykład 

wspierać w radzeniu sobie z ważnymi zadaniami rozwojowymi. Media pełnią różne 

funkcje w zależności od ich grupy wiekowej. 

Dzieci w wieku od 3 do 6 lat postrzegają media jako przedmioty. Jesteś zajęty 

chwytaniem i rozumieniem prawdziwego świata. Z ciekawością eksplorują otoczenie 

i chcą odkrywać media jako przedmioty.  

Jeśli chodzi o korzystanie z mediów w tej grupie wiekowej, opowiadane historie od-

grywają zasadniczą rolę. Historie przekazują wiedzę, doświadczenia i emocje. 

Fascynujące są również treści audiowizualne z seriali czy filmów, a także czytanie 

książek i słuchowisk radiowych.  

Media służą jako źródło informacji dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci znajdują 

w mediach wiele różnych, czasem wątpliwych wzorów do naśladowania. Formację 

wartości kształtują także media. Od najmłodszych lat dzieci wypróbowują zachow-

ania widziane w mediach i odgrywają treści medialne. Tutaj dzieci potrzebują nad-
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zoru i wsparcia ze strony dorosłych, aby odpowiednio sklasyfikować i przetworzyć 

to, czego doświadczyły lub zobaczyły.  

 

 

Media stanowią ważne źródło wiedzy i odgrywają decydującą rolę w poszukiwaniu 

informacji. Oprócz książek ważnym źródłem informacji są filmy i słuchowiska ra-

diowe. Informacje odpowiednie dla wieku można znaleźć w programach tele-

wizyjnych przeznaczonych specjalnie dla dzieci. Obecnie często można znaleźć od-

powiednią stronę internetową dla tych programów, która uwzględnia potrzeby 

dzieci. Tutaj dzieci w towarzystwie dorosłych mogą łatwo i zabawnie odkrywać 

nowe rzeczy. 

Moja rada: Jeśli dzieci w wieku przedszkolnym znają różne media i rozumieją ich 

możliwe zastosowania, jest to już dobry krok na drodze do odpowiedzialnego 

korzystania z mediów. Na przykład dzieci mogą lepiej zrozumieć, że dorośli 

używają mediów nie tylko do rozrywki, ale także jako narzędzia pracy. Polecam ro-

zmowę z dziećmi, malowanie obrazków lub tworzenie kolaży, aby podejść do te-

matu medialnego w sposób dostosowany do wieku i rozwoju. 
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Media stają się towarzyszami zabaw dla dzieci. Używasz multimediów do grania w 

odpowiednie dla wieku programy do malowania i gry na komputerze, tablecie lub 

smartfonie. Istnieją już rekomendowane oferty dla dzieci od 4 roku życia, z których 

mogą korzystać pod opieką osoby dorosłej. Postacie medialne z książek i telewizji 

mogą również stać się towarzyszami zabaw w wyobraźni dzieci. 

Media mogą więc spełniać różne funkcje dla dzieci. Służą do rozrywki, informacji i 

orientacji. Dzieci mogą też po prostu się z nimi bawić. Jednocześnie ważne jest, aby 

zapewnić dzieciom alternatywne oferty, dzięki którym te same funkcje mogą być 

spełniane nawet bez mediów, na przykład poprzez odpowiadanie na pytania, 

wspólną zabawę i śpiewanie czy opowiadanie historii. W ten sposób mediom nie 

przyznaje się nadmiernego znaczenia w życiu codziennym dzieci, lecz przyjmują 

rolę oferty uzupełniającej. 

Moja rada: Jasne zasady korzystania z mediów pomagają dzieciom lepiej orientować 

się w kontaktach z mediami. Dlatego ważne jest, aby przedszkole, ale także rodziny, 

pracowały z dziećmi nad ustaleniem wiarygodnych zasad korzystania z mediów. 

Takimi regułami mogłoby być na przykład ograniczenie w czasie czasu korzystania 

z mediów, zakaz korzystania z mediów w wybranych sytuacjach, np. Podczas jed-

zenia, czy też korzystanie wyłącznie z mediów przyjaznych dziecku.   
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2. Rodzaje mediów i ich postrzeganie 
Podział na różne rodzaje mediów jest możliwy za pomocą zmysłów, poprzez które 

postrzegane są media.  

Istnieją zatem media słuchowe, które są postrzegane poprzez zmysł słuchu, media 

wizualne, które są postrzegane wyłącznie poprzez zmysł wzroku, oraz media au-

diowizualne, w których używany jest zmysł słuchu i wzroku. Ponadto istnieją media 

interaktywne, które jednocześnie odnoszą się do wizualnych i słuchowych kanałów 

sensorycznych, a także umożliwiają bezpośredni wpływ na to, co się dzieje. Należą 

do nich aplikacje, gry komputerowe i strony internetowe lub aplikacje internetowe. 

Różne media mają różny wpływ na to, jak ich używają dzieci. W przypadku czysto 

statycznych nośników wizualnych, takich jak książki czy zdjęcia, użytkownik sam 

określa, jak długo iz jaką prędkością ma do czynienia z medium. Z kolei w przypad-

ku dynamicznych mediów wizualnych i audiowizualnych medium w dużej mierze 

determinuje czas użytkowania i szybkość odbioru. 

W szczególności media wizualne są świadomie wybierane i niezależnie wykor-

zystywane przez dzieci bardzo wcześnie. Z drugiej strony stopień samodzielności i 

samostanowienia wzrasta dopiero w przypadku mediów interaktywnych od wieku 

Moja rada: Ważne jest, aby zaoferować dzieciom alternatywę dla najbardziej kus-

zących treści medialnych. Szczególnie przedszkolaki potrzebują dużo ruchu i okazji 

do odkrywania, poznawania i poznawania otoczenia. Szczególnie pomocne są tutaj 

alternatywne oferty, które są bezpośrednio związane ze znanymi treściami medial-

nymi. Na przykład mogą wypróbować ze swoimi dziećmi eksperymenty, które 

widzieli w programie dla dzieci. Albo opowieść ze słuchania może zostać odtwor-

zona przez dzieci. Często wystarczy nawet niewielka zachęta, aby wzbudzić w dzie-

ciach entuzjazm i skierować ich zainteresowanie na inne rzeczy. 
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przedszkolnego. Wykazano jednak, że wszelkiego rodzaju media interesują dzieci 

najpóźniej od drugiego roku życia oraz dostrzegają je i używają uważnie, o ile są 

dostępne i dostępne.. 

Neben dem Medieninhalt begeistern Medien Kinder in der Altersgruppe durch un-

terschiedliche Eigenschaften. Je nach Medienart faszinieren die Kinder verschiedene 

Faktoren. 

Media słuchowe, takie jak MP3 lub płyty CD, oraz nośniki wizualne, takie jak zdjęcia 

lub książki, są zwykle dostępne bezpłatnie dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci 

mogą zazwyczaj same je wybierać i używać. Możliwość samodzielnych decyzji wy-

jaśnia część fascynacji, jaką media wywierają na dzieciach. Z jednej strony, czysto 

słuchowe i wizualne media odnoszą się tylko do jednego kanału sensorycznego, dla-

tego gęstość informacji jest zmniejszona. Z drugiej strony jest to korzystne dla zdol-

ności koncentracji i uwagi młodszych dzieci. Ponadto media słuchowe i wizualne 

pozwalają dzieciom na ucieczkę wewnętrzną, ponieważ historie audio i książki ob-

razkowe odbywają się zwykle w rodzinnej i przytulnej atmosferze, np. idąc spać, daj 

się skonsumować. 

 

 

 

Moja rada: Decyzję, które media są odpowiednie, zawsze powinni podejmować 

dorośli. Dzieci w wieku od 3 do 6 lat nie mogą samodzielnie wybierać treści medial-

nych odpowiednich do wieku. Zalecam jednak, abyś pozwolił dzieciom samodziel-

nie wybrać i ocenić z preselekcji odpowiednich ofert medialnych. W ten sposób dzie-

ci uczą się świadomie mówić, które treści im się nie podobają, a które lubią. To 

wzmacnia dzieci w zakresie niezależnej oceny i selekcji mediów. 
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Połączenie dźwięku i obrazu, gwałtowne sekwencje obrazów i odniesienie do 

rzeczywistości inspirują dzieci mediami audiowizualnymi. Rodzice są również wzo-

rem do naśladowania, jeśli chodzi o entuzjazm dla mediów audiowizualnych. Te-

lewizja, główne medium dla dorosłych, jest szczególnie popularne wśród dzieci w 

każdym wieku. Wspólne oglądanie filmów i telewizji daje możliwość wymiany i 

bliskości w rodzinie. 

Dzieci przyciągają interaktywne media, takie jak aplikacje na urządzenia mobilne i 

gry komputerowe, ponieważ mają coś do powiedzenia i mogą bezpośrednio inter-

weniować. Są entuzjastycznie nastawieni, kiedy mogą wpływać na same elementy i 

figury oraz bezpośrednio doświadczać wyników swoich działań. Ponadto prosta i 

intuicyjna obsługa ekranów dotykowych jest szczególnie chwytliwa dla dzieci, po-

nieważ bardzo szybko potrafią one obsługiwać takie urządzenia. Otwiera to przed 

nimi nowe możliwości, a to zapewnia uznanie dorosłych i entuzjazm. Na entuzjazm 

dzieci wpływają także czynniki zewnętrzne - tak jak ma to miejsce w przypadku 

mediów audiowizualnych. W zależności od tego, jak często dorośli używają swoich 

tabletów i smartfonów lub jak ściśle reguluje się korzystanie z mediów, wzrasta en-

tuzjazm dzieci dla tych mediów.  

Moja rada: Zachęcaj nawet małe dzieci do świadomego kształtowania własnej opinii 

na temat mediów i ich treści. W tym celu możesz prowadzić rozmowy z dziećmi, w 

których omawiane są na przykład określone doświadczenia medialne, treści lub 

postacie, które dzieci lubią lub nie. Dają dzieciom możliwość wyrażenia i odzwier-

ciedlenia ich preferencji i zainteresowań w odniesieniu do określonych treści medi-

alnych, typów mediów, postaci i sytuacji użycia. Takie rozmowy są tym bardziej 

opłacalne dla dzieci, im lepiej udaje im się celowo angażować się w punkt widzenia 

dzieci i poważnie traktować ich preferencje, zainteresowania i przemyślenia.  
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U dzieci zdolność rozumienia, przetwarzania, postrzegania i wybierania mediów jest 

ściśle związana z poziomem ich doświadczenia i poziomu rozwoju, a także z ich 

otoczeniem kulturowym i społecznym. Ważnymi podstawami są abstrakcyjne 

myślenie, rozwój języka i zdolność koncentracji. 

 

WYKRES 3: CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA PRZETWARZANIE I WYBÓR MEDIÓW U MŁODSZYCH DZIECI 

 

Ponadto treść i postacie opowieści odgrywają ważną rolę. Uwagę i uwagę poświęcają 

głównie tematy, które budzą zainteresowanie ze względu na treści istotne dla ro-

zwoju i życia codziennego. Jeśli, na przykład, strach przed samotnością lub byciem 

małymi oraz związane z tym pragnienie większej niezależności zostaną rozwiązane 

w sposób dostosowany do wieku, dzieci mogą nawiązać wyraźny związek z ich 

codzienną rzeczywistością. 

Ponieważ ich pamięć i uważność są nadal słabo rozwinięte, dzieci w wieku od trzech 

do sześciu lat są szczególnie zainteresowane krótkotrwałymi i prostymi w dramatur-

gii ofertami medialnymi. Fakt, że niektóre oferty medialne można słuchać lub 

przeglądać w kółko, przyczynia się do zainteresowania dzieci mediami. Skutkuje to 

efektami rozpoznawania i pamięci.  

Indywidualny poziom rozwoju dziecka jest ważny dla przetwarzania treści medial-

nych. Dzieci muszą interpretować i rozszyfrowywać przekazywane wiadomości oraz 

klasyfikować, oceniać i ostatecznie rozumieć, co postrzegają w związku z ich włas-

nym prawdziwym życiem.  

 

Umiejętność postrzegania, przetwarzania, 
rozumienia 

i skojarzyć z nim wybrane media: 

 

-Doświadczenie życiowe 

-rozwój osobisty 

-Kulturowe i społeczne środowisko 

 

Ważne podstawowe umiejętności: 

-myślenie abstrakcyjne 

-rozwój języka 

-Stężenie 

Percepcja (poprzez 
narządy zmysłów) 

Przetwarzanie 

Rozumiesz 

Wybór 
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3. Przeciążony doświadczeniami medialnymi u dzieci 
Nie można tak łatwo odpowiedzieć na pytanie, czy oferty medialne mogą 

przytłoczyć dzieci. W każdym przypadku należy wziąć pod uwagę indywidualny 

poziom rozwoju każdego dziecka. Media, które przerażają i przytłaczają niektóre 

dzieci, mogą w międzyczasie nudzić inne dzieci.  

Na przykład dzieci mogą napotykać sceny przemocy podczas codziennego korzys-

tania z mediów. W programach animowanych przemoc fikcyjna jest zwykle przed-

stawiana w sposób znośny i zabawny dla małych dzieci. Jednak pozory również 

mogą tu mylić, ponieważ urocze i animowane role czasami pojawiają się również w 

ofertach dla dorosłych. Dzieci mogą wtedy być przestraszone, niepewne i zszokowa-

ne przedstawianą przemocą, brutalnym doborem słów, a także aktami seksualnymi, 

ponieważ łączą bohaterów ze światami mediów, które są im znane..  

Czy sceny przemocy pokazywane są z udziałem prawdziwych ludzi, np. W filmach 

akcji lub powieściach kryminalnych małe dzieci zwykle nie są w stanie sklasyfiko-

wać tego, co postrzegały jako fikcyjne i śledzić je z dystansu. Raczej dzieci często ma-

ją poczucie, że same są częścią fabuły, dlatego takie sceny mogą być niezwykle 

niepokojące. Efekt ten jest jeszcze większy, gdy pokazana przemoc jest skierowana 

przeciwko dzieciom. 

Przemoc wobec zwierząt może również wywoływać u dzieci przerażające i niepoko-

jące uczucia. Dzieci są zwykle bardzo współczujące, także wobec słabszych i 

mniejszych zwierząt. Mogą być bardzo przestraszeni, jeśli na przykład zobaczą na 

filmie o zwierzętach, jak drapieżnik zabija bezbronne zwierzę. Ponieważ dzieci 

między 3 a 6 rokiem życia również postrzegają siebie jako małe i bezbronne, w wy-

niku takich scen mogą rozwinąć się bardzo silne uczucia. To samo dotyczy seriali czy 

filmów, w których zwierzę gra główną rolę. Ponieważ dzieci silnie identyfikują się z 

główną rolą, bardzo intensywnie przeżywają niebezpieczeństwa i przygody, przez 

które przechodzi to zwierzę. 

Prawdziwa przemoc wobec ludzi często pojawia się w programach informacyjnych, 

na przykład w relacjach z głodu, klęsk żywiołowych lub wojen. Czasami bardzo 

drastyczne obrazy w sekwencjach szybkiego cięcia na ogół wydają się dzieciom bez 

kontekstu i dlatego mogą je z trudem sortować. Dlatego te brutalne obrazy w wi-

adomościach mogą być traumatyczne. 
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Jednak same dzieci również odczuwają agresję i złość i przeżywają to. Dzieciom nie 

jest łatwo i trzeba się nauczyć radzenia sobie z tymi uczuciami. Media, w których 

grają postacie, w których dziecko rozpoznaje takie uczucia, mogą pomóc w identy-

fikacji strategii behawioralnych w radzeniu sobie z nimi i przetwarzaniu własnych 

uczuć.   

Kibicowanie ekscytującym historiom przygodowym i fascynujące śledzenie przebie-

gu wydarzeń jest już zabawne i przyjemne dla młodszych dzieci. Ze względu na po-

ziom rozwoju poznawczego i emocjonalnego dzieci w wieku od trzech do sześciu lat 

nie zawsze mogą dystansować się od opowieści. Dzięki bardzo ekscytującym treści-

om medialnym dzieci mogą łatwo przekroczyć granicę tego, co można znieść.  

Dzieci reagują szczególnie wrażliwie na sceny i historie, które wpływają na ich włas-

ny lęk przed separacją i stratą. Sytuacje takie jak Bambi, której matka umiera, mogą 

szybko przytłoczyć i przestraszyć młodsze dzieci. 

Moja rada: Aby pomóc dzieciom radzić sobie z (negatywnymi) doświadczeniami me-

dialnymi, jako wychowawca możesz zachęcić dzieci do rozmowy o doświadczeniach 

medialnych. Szczególnie odpowiednie są tutaj poranne koło, przygotowany materiał 

zdjęciowy lub konkretne pytania. 

 

 

Moja rada: Oprócz konkretnego przetwarzania (negatywnych) doświadczeń medial-

nych, dzieciom można również pokazać możliwości samodzielnego przetwarzania ich 

doświadczeń medialnych. Na przykład ich doświadczenia można również zbierać 

podczas grania w gry i gry lub podczas przebierania się. 
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Dzieci w wieku od trzech do sześciu lat często przytłacza głośne i nagłe odgłosy, 

długie łuki napięcia i ponure obrazy. Szczególnie przerażające mogą być sceny, które 

wykorzystują dźwięki, muzykę i ponure obrazy do stworzenia przerażającego 

nastroju. Straszne postacie medialne, takie jak Małe dzieci również uważają potwory, 

wampiry, demony, czarownice lub duchy za przerażające i niepokojące.  

Te nadprzyrodzone istoty ze swoimi magicznymi zdolnościami również emanują 

pewną fascynacją u dzieci. Na przykład dzieci oceniają postacie takie jak „Kleines 

Gespenst” Otfrieda Preusslera lub Graf Zahl z „Ulicy Sezamkowej” jako niepokojące 

i niesamowite, ale nie są całkowicie negatywnie nastawieni do przerażających i eks-

cytujących scen. Indywidualne, ekscytujące chwile, po których następują fazy relak-

su, również mają swój bodziec dla dzieci. 

W połączeniu z brutalnymi i ekscytującymi treściami medialnymi szczęśliwe 

zakończenie ma wielką wagę. Dla emocjonalnego przetwarzania treści medialnych 

oraz rozwoju bezpieczeństwa i zaufania, dla małych dzieci bardzo ważny jest 

pozytywny wynik historii, w których słabi pojawiają się jako bohaterowie, duch roz-

puszcza się, a dobro triumfuje nad złem.. 

Wraz z rozwojem doświadczeń medialnych dzieci mogą nauczyć się, że nawet eks-

cytujące, przerażające i dramatyczne wydarzenia kończą się dobrze i nikomu nic 

poważnego się nie dzieje. Ważne jest, aby budować na tej wiedzy, aby nawet niepo-

kojące historie emocjonalne mogły być dobrze przetworzone przez dzieci. 

 

 

 

Moja rada: Kiedy rozmawiasz ze swoimi dziećmi o negatywnych doświadczeniach 

medialnych, pokaż im, że dorośli też boją się pewnych rzeczy i nie muszą się ich 

wstydzić. Ułatwia to dzieciom szukanie pomocy, gdy przytłaczają je doświadczenia 

medialne. 
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4. Rozpoznaj przyjazne dzieciom media 
Odpowiedzialność za dobór odpowiednich treści medialnych spoczywa głównie na 

rodzicach, zwłaszcza w przypadku młodszych dzieci do szóstego roku życia. Aby 

dzieci mogły być chronione przed treściami, których nie mogą zrozumieć lub przet-

worzyć, konieczne jest wspieranie ich i towarzyszenie im w korzystaniu z filmu, te-

lewizji i Internetu. Ponadto bardzo ważna jest solidna, wstępna selekcja treści medi-

alnych odpowiednich do rozwoju i wieku - zwłaszcza dla dzieci w wieku od trzech 

do sześciu lat. Zwykle nie jest możliwa natychmiastowa ocena, czy oferta medialna 

jest odpowiednia dla dzieci. Jednak kilka czynników może pomóc w zorientowaniu 

się, aby dokonać dobrego wyboru, korzystając z szerokiej gamy dostępnych mediów. 

Ważne jest, aby oferty medialne dla małych dzieci nie zawierały niczego, co mogłoby 

je przestraszyć lub przytłoczyć. Należy unikać nieodpowiednich treści, takich jak 

przemoc wobec zwierząt i ludzi, groźby i głośne dźwięki lub przerażające postacie. 

Również łuk naprężenia w opowieści powinien być odpowiednio jasny. Należy 

wziąć pod uwagę indywidualny poziom rozwoju dzieci, ponieważ oferta medialna 

ogarnia część dzieci, a jednocześnie nudzi dzieci w tym samym wieku. 

Moja rada: Treści medialne powinny być tematycznie oparte na głównych treściach 

dzieci, zachęcać je do samodzielnego odkrywania i robienia tego oraz pobudzać ich 

wyobraźnię. Dzieci bardzo potrzebują informacji i wiedzy i są entuzjastycznie 

nastawione, gdy mogą to zaspokoić ofertami medialnymi. Treść medialna nieko-

niecznie musi zawierać możliwości uczenia się, aby była odpowiednia dla dzieci.  
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WYKRES 4: KRYTERIA WYBORU MEDIÓW 

W Niemczech publikowanie filmów, muzyki i gier komputerowych dla dzieci i 

młodzieży jest regulowane prawem. FSK - Dobrowolna samokontrola przemysłu 

filmowego odpowiada za klasyfikację wiekową filmów, a także filmów na DVD lub 

Blu-Ray. Klasyfikację wiekową gier wideo i komputerowych przeprowadza USK - 

samokontrola oprogramowania rozrywkowego. USK i FSK przypisują klasyfikację 

„zatwierdzono od 0”, „zatwierdzono od 6”, „zatwierdzono od 12”, „zatwierdzono 

od 16” i „zatwierdzono od 18”. W przypadku grupy wiekowej poniżej szóstego roku 

życia należy wybierać tylko oferty medialne z oceną „od 0”. Te atesty nie stanowią 

ogólnych zaleceń wiekowych, ale również w tym przypadku należy wziąć pod u-

wagę indywidualny poziom rozwoju każdego dziecka. 

Aby dobrze śledzić fabułę opowieści, liniowy i prosty styl narracji bez skoków, retro-

spekcji i błysków pomaga dzieciom w wieku od trzech do sześciu lat. Obfitość posta-

ci czy liczne zmiany lokacji są zazwyczaj dla dzieci z tej grupy wiekowej niezro-

zumiałe. Ważne jest również, aby historie zawsze kończyły się pozytywnie.  

Przede wszystkim dla mediów audio, ale także dla innych mediów, oferta dla dzieci 

powinna być przygotowana w języku odpowiednim dla dzieci. Korzystne jest 

wspólne słownictwo dzieci i krótkie zdania. Jednocześnie urozmaiceniem dla dzieci 

są różnorodne sugestie, takie jak nowa terminologia, wariacje wokalne, różne kolory 

wokalne, a także rytmy i kalambury. Język pisany w mediach może być również 

pouczający dla dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. Kolorowe, duże i zabawnie 

zaprojektowane litery mogą wzbudzić ciekawość pracy z postaciami i pisania.  
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odpowiednie do wieku 

bez przemocy 

wsparcie w nauce 

Wsparcie chęci zabawy 
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pobudzający 
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Dzieci poniżej 6 roku życia preferują postacie jednowymiarowe. Postacie medialne 

powinny zatem móc być jasno podzielone na kategorie dobra i zła poprzez ich 

działania, ich nastawienie i wygląd (być może także przez ich wygląd). Nie oznacza 

to jednak, że postacie nie mogą być ekscytujące i zróżnicowane. Jest odwrotnie: 

postacie powinny bawić i zachwycać, zadziwiać i zaskakiwać dzieci. Dla dzieci de-

cydujące znaczenie ma również społeczna interakcja bohaterów mediów. Popularne 

właściwości to na przykład to, że się zachęcają lub pomagają sobie nawzajem. Posta-

cie stają się wzorami do naśladowania i towarzyszami oraz mogą wspierać dzieci w 

radzeniu sobie z bieżącymi tematami. 

Opowiadania i jednostki narracyjne są pożądane, ponieważ czas trwania oferty me-

dialnej nie powinien nadwyrężyć zdolności dzieci do koncentracji i zwracania zbyt-

niej uwagi. Jeżeli okres użytkowania nie jest określony przez samą ofertę medialną, 

np. W przypadku seriali należy wcześniej omówić i sprawdzić okres z dziećmi. 

Wybierając oferty medialne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, należy również zadbać 

o to, aby zawierały jak najmniej reklam. Młodszym dzieciom trudno jest odróżnić 

przekaz reklamowy od rzeczywistej treści. W szczególności reklamy dla dorosłych 

mogą niepokoić dzieci nieodpowiednimi treściami.  

W aplikacjach dla dzieci obsługa i kontrola są dodatkową cechą multimediów przy-

jaznych dzieciom. Chociaż aplikacje dla dzieci powinny być zawsze używane w to-

warzystwie dorosłych lub starszego rodzeństwa, nadal ma sens, jeśli treści interak-

tywne są wyraźnie rozpoznawalne jako takie i są oczywiste sprawia, że nawigacja 

jest dostępna w zabawny sposób (na przykład za pomocą symboli zamiast pisania).  

Ponadto przyjrzenie się ocenom ekspertów medialnych, zarówno dla wycho-

wawców, jak i rodziców, może być bardzo pomocne. Wiele inicjatyw i ośrodków 

testowych intensywnie zajmuje się oceną różnych ofert i wyjaśnia najważniejsze kry-

teria ich oceny. 

Rozmawiając z dzieckiem o jego konkretnych zainteresowaniach medialnych, dorośli 

mogą lepiej zrozumieć poglądy dziecka, a także wziąć je pod uwagę przy wstępnej 

selekcji odpowiednich ofert medialnych. 

Właściwy dobór środków przekazu dla dzieci to ważny i często omawiany temat w 

rodzinach. Aby pomóc rodzicom w dokonaniu oceny, przedszkola mogą zaoferować 

porady i informacje, jeśli są zainteresowani. 
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5. Przeglądaj media 
Dzieci w wieku od trzech do sześciu lat są z natury bardzo otwarte i ciekawe 

swojego otoczenia. Aby zrozumieć i uchwycić świat, zadają wiele pytań. Młodsze 

dzieci na ogół nie rozróżniają między technologią a naturą ani między środowiskiem 

życia i życia. Postrzegają swoje otoczenie jako całość. 

Oczywiście dotyczy to również mediów. Dla dzieci media mają konkretny związek z 

ich środowiskiem życia, ponieważ są wszechobecne w życiu codziennym. Podjęcie 

tego związku może naprawdę opłacić się przedszkolom. W tym momencie można 

ustanowić (pierwszy) dostęp do technologii, który można ustanowić niezależnie od 

płci. Aktywne doświadczenie odgrywa ważną rolę dla przedszkolaków. Uważają za 

atrakcyjne badanie technologii medialnych i eksperymentowanie z nią. Wyrzucone 

stare komputery, telefony i klawiatury są idealnymi przedmiotami do odkrycia, ro-

zmontowania i ponownego złożenia wszystkimi zmysłami. 

 

Podczas badań dzieci mają możliwość samodzielnego przenoszenia znanych faktów 

do nowej wiedzy i rozpoznawania powiązań. Ważne jest, aby formułować własne 

wnioski i ustalenia, a także tworzyć własne założenia. 

W tym miejscu można również omówić założenia dotyczące tego, czym właściwie są 

media. Ważnym krokiem w kierunku zrozumienia, czym są media, jest doświadcze-

nie, że media nie są ani magicznymi przedmiotami ani żywymi istotami, ale są twor-

zone przez ludzi. 

Moja rada: wykorzystaj naturalną ciekawość dzieci. Dzieci ciągle zadają pytania o 

rzeczy, które napotykają na tym świecie. Oczywiście dotyczy to również mediów. 

Wysłuchaj pytań i, jeśli to możliwe, spróbuj wspólnie na nie odpowiedzieć. Poprzez 

bezpośrednie odniesienie do świata dziecka możesz przedstawić wstępne wyjaśnie-

nia dotyczące działania mediów. 
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6. Wspieraj rodziców 
Media są zawsze problemem w przedszkolu i rodzinie. Dlatego istnieje wiele 

punktów kontaktowych w celu wymiany dla wychowawców i rodziców. 

W rodzinach media są na co dzień obecne w różnych formach i są w większości 

dostępne dla dzieci. Wykorzystywanie dzieci w mediach jest już problemem w wielu 

rodzinach, ponieważ często istnieją niejasności co do treści medialnych i ich przet-

warzania, czasu ich używania oraz dostępu do mediów. 

Przedszkola i pedagodzy mogą zapewnić znaczne wsparcie, oferując informacje i 

porady na ten temat. Możesz dać rodzicom praktyczne wskazówki dotyczące codzi-

ennego korzystania z mediów i porozmawiać z nimi o doświadczeniach medialnych 

dzieci. Na pierwszym miejscu powinno znaleźć się uwrażliwienie na odpowiednie 

dla rozwoju i wieku korzystanie z mediów, a także emocjonalne przetwarzanie 

doświadczeń medialnych dzieci. 

Moja rada: aby zrozumieć techniczne podstawy mediów, możesz poprosić dzieci o 

zbadanie starych, wyrzuconych urządzeń, takich jak komputery, telefony komór-

kowe i telefony, i rozebranie ich na części. W ten sposób możesz w namacalny i jasny 

sposób przekazać dzieciom, że media są technicznymi urządzeniami stworzonymi 

przez ludzi i wypełnionymi treściami, a to nie jest magia. 
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Podczas konkretnej rozmowy z przedszkolem rodzice mogą się bardzo interesować, 

w jaki sposób medialne doświadczenia i oferty ich dzieci są konkretnie tematyczne i 

przetwarzane w codziennym życiu edukacyjnym. Ponadto rodzicom można udzielić 

porady na temat rozwojowych wymiarów psychologicznych, a także specyficznych 

dla rozwoju i wieku charakterystyk przetwarzania doświadczeń medialnych. 

Pomocna może być również wymiana informacji dla przedszkola i rodziców na te-

mat odpowiednich ofert medialnych lub rozsądnych zasad korzystania z mediów. 

 

 

 

 

Zacznij od razu i wypróbuj swoją wiedzę w praktyce. Nasze praktyczne przykłady 

mogą dać ci wstępne sugestie. 
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Moduł 4 - Bohaterowie mediów dla dzieci 
Praca nad tematem postaci medialnych okazuje się szczególnie przydatna w kon-

tekście wzmacniania umiejętności medialnych w przedszkolu. Ponieważ bohatero-

wie mediów są bardzo ważni dla dzieci, mogą posłużyć jako punkt wyjścia do pracy 

nad ważnymi punktami kompetencji medialnych. Te punkty nabywania kompetencji 

medialnych obejmują na przykład to, że dzieci kwestionują i oceniają treści medialne, 

przetwarzają doświadczenia medialne i uczą się odróżniać fikcję od rzeczywistości. 

Ponieważ postacie medialne zajmują dużo miejsca w codziennym życiu dzieci, 

potrzeba działań edukacyjnych staje się oczywista. Ciągłe wsparcie i towarzyszenie 

w przetwarzaniu i zrozumieniu doświadczeń medialnych dzieci są ważnymi 

zadaniami dla nauczycieli i rodziców. W ten sposób można położyć pierwsze de-

cydujące podstawy do refleksyjnego i odpowiedzialnego korzystania z mediów dla 

dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. 

W przypadku dzieci w wieku od trzech do sześciu lat przedstawione postacie mają 

szczególne znaczenie dla oceny historii. Postacie z filmów, książek, gier audio, ap-

likacji i ofert promocyjnych stanowią zatem istotne źródło informacji dla dzieci. 

Ogólnie rzecz biorąc, dzieci fascynują lub odrzucają bohaterów lub antybohaterów. 

We wszystkich mediach można zidentyfikować wiele różnych typów postaci - czy to 

pod względem wyglądu, charakteru czy zachowania. Ze względu na różnorodne 

opcje animacji i wyświetlania tworzone są różnorodne (anty) bohaterów. Bohatero-

wie mediów nie tylko przekazują historię, ale także przekazują wiedzę o rolach 

społecznych i wzorcach zachowań. Niezależnie od ich zasięgu i różnorodności, 

wszystkie wyimaginowane, nierealne figurki dla dzieci mają jedną wspólną cechę. W 

stosunku do prawdziwych ludzi ich złożoność jest znacznie osłabiona. Dlatego 

fikcyjne postacie dla dzieci można zwykle przypisać precyzyjnie do określonej kate-

gorii, takiej jak dobra lub zła. Ponadto uporczywie mają tę samą opinię i tylko w 

rzadkich przypadkach odbiegają od swoich ról lub wzorców zachowań. Ta jed-

noznaczna linia w przedstawieniu rysunków jest decydującym czynnikiem. Ponie-

waż tylko dzięki bardzo jasnym sposobom działania i charakterystykom dzieci mogą 

zrozumieć postacie, wykorzystać je do oceny prawdziwych ludzi lub zrozumieć ich 

jako przewodnik dla własnych działań. Fascynują dzieci zarówno odważne i mocne 

postacie, jak i podrzędne, złośliwe lub gwałtowne postacie. 

Aktualna oferta medialna dla dzieci stale się powiększa o nowe treści i liczby. 

Dostępna jest również szeroka gama opcji reklamowych i merchandisingowych. Ist-

nieją również postacie, które towarzyszyły kilku pokoleniom i nadal są na rynku. 
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W przypadku pedagogów oprócz aktualnych ofert medialnych dla dzieci wskazane 

jest zajęcie się perspektywą dziecka. Aby zrozumieć, dlaczego dzieci interesują się 

postaciami medialnymi i które cechy bohaterów są szczególnie interesujące, warto 

przyjrzeć się szczegółowemu i zróżnicowanemu spojrzeniu. Postacie medialne 

oferują dzieciom doskonałe możliwości zabawy i rozmowy w codziennym życiu 

przedszkola. Nauczyciele przedszkolni mogą obserwować różnorodne formy przet-

warzania za pomocą doświadczeń medialnych. W szczególności postaci medialne są 

wykorzystywane przez dzieci w wieku od trzech do sześciu lat podczas malowania, 

kiedy bawią się razem jako pomysł na grę lub podczas rozmowy. 

Ze względu na duże znaczenie dla dzieci w wieku przedszkolnym pomocne wydaje 

się podejmowanie ich medialnych bohaterów w różnych momentach codziennego 

życia edukacyjnego. Zwracając się do swojego otoczenia, dzieci doświadczają 

szczególnego uczucia i mogą pokazać się jako eksperci dla swoich ulubionych posta-

ci. Dodatkowo to zainteresowanie może również dostarczyć informacji o aktualnych 

problemach i tematach, które w danej chwili dotyczą dziecka. 

Obecny moduł „Media Heroes” zawiera przegląd tego tematu i wyjaśnia rolę postaci 

medialnych jako towarzyszy dzieci. W tym celu moduł koncentruje się na bohaterach 

mediów jako płaszczyźnie projekcyjnej i figurze identyfikacyjnej. Pokazuje, jak boha-

terowie mediów dają orientację dzieciom w wieku przedszkolnym. Staje się oczywis-

te, jak mogą wpływać na dzieci. 

 

1. Bohaterowie mediów jako towarzysze 
Dzieci w wieku od trzech do sześciu lat stoją przed dużymi wyzwaniami w radzeniu 

sobie z różnymi zadaniami rozwojowymi. Dlatego szukają wsparcia, wskazówek i 

informacji w swoim otoczeniu. Tutaj ważne jest wsparcie pracowników oświaty i 

rodziny. Ale bohaterowie książek, słuchowisk telewizyjnych i radiowych mogą być 

także wsparciem i towarzyszeniem dzieciom w radzeniu sobie z zadaniami rozwo-

jowymi. 

Dzieci szczególnie lubią obserwować postacie w czynnościach, których same dopiero 

niedawno się nauczyły lub z którymi nadal mają trudności. W ten sposób mogą 

uzyskać potwierdzenie lub sugestie dotyczące własnych działań. W zadaniach pro-

gramistycznych wymienionych poniżej postacie multimedialne mogą dostarczyć 

wskazówek i sugestii. Informacje o wieku mają na celu orientację i nie należy ich ro-

zumieć jako sztywne kategorie. Te zadania rozwojowe we wczesnym dzieciństwie 

(dzieci w wieku od zera do dwóch lat) obejmują na przykład rozpoznawanie 

prostych przyczyn, podstawowe umiejętności komunikacyjne, inteligencję sensomo-

toryczną i rozumienie emocji. W dzieciństwie (dzieci w wieku od dwóch do czterech 

lat), np. rozwój języka, wyobraźnia i zabawa, a także świadomość siebie i społeczne 
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poznanie zadań rozwojowych. W przypadku dzieci w okresie przejściowym lub w 

wieku wczesnoszkolnym (dzieci w wieku od 5 do 7 lat) obejmuje to np. identyfikacja 

z rolami płciowymi, współpraca społeczna, relacje z rówieśnikami i dokonywanie 

prostych rozróżnień moralnych. 

 

 

RYSUNEK 5: ZADANIA ROZWOJOWE DZIECI MIĘDZY ZEREM I SIEDEM 

 

•rozpoznać prostą przyczynowość 

•posiadać podstawowe umiejętności komunikacyjne 

•mają inteligencję sensomotoryczną 

•Zrozum emocje 

Wczesne 
dzieciństwo 

(0-2 lata) 

•Rozwijaj język 

•Rozwijaj wyobraźnię i baw się 

•uświadom sobie siebie 

•Przetwarzaj, przechowuj i stosuj informacje o 
sytuacjach społecznych 

Kindheit 

(2-4 lata) 

•Zidentyfikuj role płciowe 

•współpracować społecznie 

•Buduj relacje z rówieśnikami 

•czyń proste rozróżnienia moralne 

Frühes Schulalter 
(5-7 lata) 

Moja rada: jeśli postacie medialne mają bardzo stereotypowe cechy charakteru, eks-

perymenty myślowe mogą pomóc ci poradzić sobie z tym tematem. Może to być bar-

dzo ekscytujące, szczególnie dla dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. Zadaj dzie-

ciom pytania takie jak: Jaka byłaby fabuła, gdyby dzielny i opanowany książę był 

również wrażliwy, a delikatna i wrażliwa księżniczka była bardzo silna? Do zi-

lustrowania takich pomysłów można również wykorzystać odgrywanie ról. 
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Oprócz zadań rozwojowych, które należy opanować dla dzieci w wieku od trzech do 

sześciu lat, dzieci napotykają różne zadania i wymagania w różnych obszarach życia 

codziennego, np. W przedszkolu, w grupie w ich wieku czy w rodzinie. Obejmuje to 

wzajemne poznanie się 

 

 struktur społecznych, które mogą się różnić w zależności od sytuacji, 

 negatywnych i pozytywnych reakcji na własne zachowanie, 

 różnice w doświadczeniu i wiedzy w stosunku do innych dzieci lub doro-

słych, 

 Różne opcje i formy działania dla dorosłych pełniących funkcję wzoru do 

naśladowania (np. Wychowawcy lub rodzice), 

 Zasady interakcji społecznej, których dzieci muszą przestrzegać lub same 

negocjować (np. W stosunku do swoich rówieśników). 

 

Dzieci w wieku od trzech do sześciu lat wykorzystują bohaterów mediów jako 

źródło informacji o zachowaniach społecznych, rozwoju ról płciowych i relacjach z 

rówieśnikami. Różne wzorce ról i zachowania, które pojawiają się w mediach, są 

niedostatecznie chronione przez dzieci, przy pomocy odrzucenia lub aprobaty, w 

celu wypracowania własnych standardów i wartości. 

 

2. Orientacja i fascynacja 
Dzieci mają do czynienia z różnymi postaciami medialnymi. Ponieważ zaintereso-

wania i potrzeby dzieci odzwierciedlają ich indywidualny świat doświadczeń i życia 

oraz odgrywają rolę w tych różnych czynnikach rozwojowych i codziennych. Boha-

terowie mediów wpływają na interakcje społeczne, działania i myślenie, a także na 

przetwarzanie i rozumienie uczuć dzieci oraz zapewniają rozrywkę. W ten sposób 

dają dzieciom sugestie i wskazówki w ich codziennym życiu. Nie ma prawie 

żadnych trwałych konsekwencji dla osobowości dziecka. Z drugiej strony częściej 

można zaobserwować krótkotrwałe efekty związane z empatycznym doświadczeni-

em działania i nastrojów. Podobnie dzieci w wieku przedszkolnym są często 

zafascynowane umiejętnościami i cechami bohaterów mediów. 

Dla rodziców i nauczycieli historie medialne mogą być cennym narzędziem w 

nauczaniu małych dzieci, jak stawiać czoła wyzwaniom świata rzeczywistego i je 

pokonywać. Oprócz oczywistej rozrywki, jaką zapewniają te historie, rodzice i 

nauczyciele mogą rozmawiać z dziećmi na temat głębszych znaczeń opowieści, a 
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tym samym przeprowadzić bardziej dogłębną dyskusję. Może to pomóc zarówno 

rodzicom, jak i wychowawcom dowiedzieć się czegoś o emocjach dzieci, ich pomy-

słach, percepcji, ocenie działań, a także o mocnych i słabych stronach postaci. 

Nauczyciele mogą wykorzystywać postacie z bohaterskich opowieści w książkach 

lub filmach, aby uczyć dzieci wartości i inspirować je. Ponieważ historie i ich posta-

cie medialne często opisują wyzwania, przed którymi stają dzieci na swojej drodze 

przez życie, postacie medialne mogą inspirować dzieci na wiele sposobów. 

 

 

WYKRES 6: BOHATEROWIE MEDIALNI DLA DZIECI 

 

Jednym z łatwych sposobów zrozumienia, jak małe dzieci czują się i myślą o różnych 

aspektach życia w miarę dorastania, jest zachęcenie ich do rysowania ulubionych 

bohaterów. Następnie rodzice i / lub nauczyciele mogą wykorzystać te rysunki, aby 

porozmawiać z dziećmi o tym, dlaczego lubią te postacie i jakie są mocne i słabe 

strony tych postaci. 

Bohaterowie mediów mogą być ekranem projekcyjnym dla przedszkolaków. Możesz 

pomóc dzieciom wyrazić swoje uczucia, zmartwienia lub potrzeby. Ponadto nieświ-

adome kwestie mogą być jaśniejsze i łatwiejsze do rozwiązania przez dzieci, gdy 

wewnętrzne problemy zostaną przeniesione na bohaterów mediów. Na przykład, 

jeśli dziecko jest zły lub smutny, uczucie to może również zostać przeniesione na 
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postać przyśrodkową. W razie potrzeby dziecko może zidentyfikować przyczynę 

swojej złości lub smutku, ale także zrozumieć i zaakceptować samo uczucie. 

Bohaterowie mediów mogą być figurą identyfikacyjną dla dzieci w wieku od trzech 

do sześciu lat. Zainteresowanie dzieci treściami medialnymi wzrasta, gdy historie są 

związane z codziennym życiem dzieci. Szczególnie ekscytujące są charakterystyczne 

i centralne tematy dzieciństwa, takie jak radzenie sobie ze strachem przed stratą lub 

poczuciem własnej skuteczności, a także rozróżnienie między dobrem a złem. Boha-

terowie mediów mogą pomóc dzieciom śledzić akcję opowieści i zrozumieć jej treść. 

Szczególnie ważny jest udział w działaniach i uczuciach. Na przykład, gdy kot Fin-

dus z „Petterson and Findus” staje w obliczu przerażającej sytuacji z dużą dozą hu-

moru i humoru lub mała wiedźma „Bibi Blocksberg” wykorzystuje swoje magiczne 

moce, aby uniknąć sprzątania pokoju dziecięcego, dzieci z zainteresowaniem śledzą 

poczynania swoich bohaterów wewnątrz i poczuj się skierowany ze względu na 

związek ze środowiskiem życia. 

 Błędem jest zakładanie, że potężne i silne postacie, które walczą z niesprawiedli-

wością, są preferowane przez dzieci. Postacie o złych cechach charakteru lub 

wymagające ochrony również odgrywają dla dzieci rolę, której nie należy lekce-

ważyć. Złe postacie dają dzieciom na przykład możliwość poradzenia sobie z uczu-

ciami zemsty lub codziennej, tabu agresji. Jeśli postacie potrzebują ochrony, dzieci 

mogą zająć się rolą ofiar. W formie bezkarnego rozwiązywania problemów dzieci 

rozpoznają i doświadczają możliwych reakcji i konsekwencji zachowania z bezpiecz-

nej odległości, reprezentowanej przez postać medialną, i mogą je porównać z włas-

nymi potrzebami i celami. 

 

Moja rada: w rozmowie o ulubionych postaciach dzieci możesz zebrać razem, które 

cechy postaci dzieci szczególnie lubią, a których nie. Razem z tobą dzieci mogą zebrać 

w kolażu pozytywne i negatywne cechy swoich bohaterów medialnych. Doświ-

adczenie pokazuje jednak, że dzieciom trudniej jest nazwać negatywne cechy swoich 

ulubionych postaci. Nie jest to dla nich takie trudne z postaciami, które odrzucają. 
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W ten sposób indywidualne cechy charakteru, cechy zewnętrzne i pewne zacho-

wania postaci medialnej mogą dać dzieciom w wieku od trzech do sześciu lat suges-

tie i wskazówki dotyczące ich własnego zachowania. Tej imitacji nie należy mylić z 

odtwarzaniem treści multimedialnych. Podczas odgrywania roli dzieci przebierają 

się za postać medialną i odgrywają określone sceny akcji lub wymyślają nowe histo-

rie dla postaci, aby przetworzyć doświadczenia medialne. 

 

 

Jeśli przyjrzeć się bliżej ulubionym bohaterom dzieci, widać wyraźne podobieństwa 

w popularności niektórych typów postaci. Większość dzieci fascynują nadludzkie 

zdolności, zdolności magiczne i czary (np. Bycie szczególnie silnym, umiejętność 

transformacji lub latanie). Takie postacie charakteryzują się niezależnością, osobistą 

odpowiedzialnością, sukcesem i siłą, które są również pożądanymi cechami dla dzie-

ci. 

To, co ludzie w tym wieku są szczególnie entuzjastyczni, bardzo często wpływa na 

wybór ulubionej postaci. Różne opinie na temat różnych postaci dają powód do ko-

munikacji i dają impuls do wspólnej wymiany. Wśród przyjaciół ulubieni bohatero-

wie mediów mogą wzmocnić wewnętrzne więzi w grupie i dać dzieciom okazję do 

rozmowy i zabawy. Powszechna wiedza o niektórych postaciach może również 

służyć jako rozgraniczenie z zewnątrz, co ponownie wzmacnia wewnętrzną relację 

grupową. 

 

Moja rada: dzieci w wieku od trzech do sześciu lat często przetwarzają swoje codzi-

enne doświadczenia podczas odgrywania ról. Dlatego może być pomocne, jeśli poz-

wolisz dzieciom odtworzyć postacie z dziecięcych mediów, na przykład zapytać, 

które cechy postaci medialnych byłyby przydatne i pożądane w życiu codziennym. 
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Postacie medialne pozwalają dzieciom być ekspertami w swojej dziedzinie, co ma 

również wpływ na społeczne interakcje dzieci. Może przynieść aprobatę i uznanie 

dla innych dzieci, jeśli dziecko jest szczególnie dobrze zorientowane w określonych 

postaciach i treściach medialnych. Gry i rozmowy o ulubionych postaciach z kolei 

zwiększają popularność i świadomość dziecka. 

 

3. Prawdziwe wzory do naśladowania vs. Bohaterowie mediów 
 

Tak jak media (treść) mogą wpływać na dzieci, tak samo dzieje się z postaciami me-

dialnymi. Jednak postacie medialne nie konkurują z prawdziwymi postaciami 

identyfikacyjnymi i wzorami do naśladowania, ale je uzupełniają. Uzupełniają zakres 

działań i zachowań społecznych oraz mogą kompensować wszelkie deficyty w 

bezpośrednim otoczeniu. 

Dzieciom w wieku od trzech do sześciu lat trudno jest poprawnie ocenić cechy 

fikcyjnych, wymyślonych postaci. Przede wszystkim dzieci mają trudności z rozpoz-

naniem, które cechy są wymyślone lub rzeczywiste, gdy fabuła opowieści przed-

stawia to jako normalny stan. Przede wszystkim dzieci w wieku przedszkolnym 

prawie nie rozpoznają ekscesów i przesad pod względem rozmiaru, szybkości i siły 

jako takich. Ma to między innymi związek z tym, że z perspektywy dzieci prawie 

wszyscy ludzie są od nich szybsi, wyżsi i silniejsi. 
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Zachowania i cechy, które są całkowicie wymyślone, mogą z kolei być zwykle 

opisywane jako nierzeczywiste lub fikcyjne, nawet przez młodsze dzieci. Należą do 

nich na przykład magiczni ludzie lub zwierzęta, które potrafią mówić. Jeśli peda-

godzy i rodzice będą towarzyszyć dzieciom w korzystaniu z mediów, mogą pomóc 

dzieciom ocenić dane medialne i ich cechy jako fikcyjne lub rzeczywiste. 

 

Moja rada: Kiedy rozmawiasz z dziećmi o postaciach medialnych, ważne jest, aby 

dać im wskazówki, aby mogły lepiej sklasyfikować różne cechy postaci. Pomoże ci 

to na przykład, jeśli porównasz znane wartości porównawcze. Na przykład, jeśli 

postać medialna jest nierealistycznie szybka lub nadludzko wysoka, opis, że postać 

ta jest tak szybka jak samochód wyścigowy lub duży jak dom, może pomóc dzieci-

om. Te porównania cech mogą być również bardzo wyraźne podczas robienia 

rękodzieła i malowania. Aby nadwymiarowość postaci medialnej była zrozumiała i 

widoczna, można ją na przykład pomalować obok zwykłej osoby i domu. 

 

Moja rada: Aby uchronić dzieci przed nierealistycznymi oczekiwaniami wobec siebie 

i związanymi z tym rozczarowaniami, szczególnie ważne jest uwrażliwienie ich na 

przesady w rzekomo pożądanych cechach sylwetki (np. Nadmierna siła), które dzieci 

mogą chcieć skopiować. 
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Ze względu na swoją obecność w mediach celebryci mogą być również ważni dla 

dzieci w wieku od trzech do sześciu lat (np. Piłkarze czy moderatorzy programów 

dla dzieci). Zazwyczaj ci ludzie wnoszą do swojej pracy wiele pasji i wigoru. Jeśli 

chodzi o funkcję wzoru do naśladowania, może to mieć motywujący wpływ na 

dzieci. Możesz więc poznać różnorodność zainteresowań i talentów lub samemu 

spróbować pewnych zajęć artystycznych lub sportowych. Ponadto normy, wartości, 

wygląd zewnętrzny i cechy są przekazywane dzieciom za pośrednictwem wybitnej 

osoby. Ważne jest, aby wiedzieć, że wizerunek postaci i często wygląd celebrytów są 

tak samo sztucznie tworzone i sprzedawane, jak wizerunek postaci z kreskówek. 

Tutaj zazwyczaj dąży się do postaci jednowymiarowej (np. „Silnej”, „społecznej”, 

„miłej”), za którą jednak wybitna osoba z trudem może nadążyć. Jedynym 

problemem jest to, że światy fikcyjnych postaci są narracyjne, podczas gdy 

prawdziwi ludzie nie zawsze są jednowymiarowi, ale bardziej złożeni i złożeni w 

swoich cechach charakteru. Ta wielowymiarowość może utrudniać dzieciom manip-

ulowanie tymi liczbami, zwłaszcza w przypadku „łamania tabu” w mediach. 

 Jest wielu bohaterów mediów, którzy mogą wzbogacić codzienne życie dzieci i dać 

im dobre pomysły. Ponadto ważne jest jednak, aby oprócz bohaterów medialnych, 

namacalne i rzeczywiste postacie identyfikacyjne i wzory do naśladowania, takie jak 

obecny jest dowcipny wychowawca, starsza siostra, wyrozumiały ojciec lub od-

ważny przyjaciel. W celu promowania tej równowagi wskazane jest zajęcie się także 

bohaterami z prawdziwego życia w związku ze wzmocnieniem umiejętności medi-

alnych u dzieci. Działania towarzyszące i twórcze w codziennym życiu przedszkola 

nie mają prawie żadnych ograniczeń. 

 

 

 

Moja rada: na przykład do placówki możesz zaprosić bohaterów z życia codziennego, 

takich jak policjanci, pielęgniarki czy Twój własny dziadek, którzy następnie poroz-

mawiają z dziećmi o ich życiu i własnych wzorach do naśladowania powiedzieć. 

Dzieci mogą np. z twoim wsparciem twórz kolaże o tym, co zostało omówione po 

rozmowie lub przeprowadź i nagrywaj wywiady z „bohaterami dnia codziennego”. 
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 Dla orientacji w świecie oraz pozytywnego i zdrowego rozwoju dzieci decydujące 

znaczenie ma zrównoważone współistnienie i współistnienie bohaterów rzec-

zywistych i medialnych. 

 

 

4. Wspieraj rodziców 
Postacie medialne są bardzo ważne dla rozwoju osobistego i codziennego życia 

dzieci. Dlatego też temat należy podjąć w rozmowie między wychowawcami a 

rodzicami. 

Jeśli w przedszkolu zajmujesz się tematem postaci medialnych, jest to dobra okazja 

do wymiany poglądów z rodzicami na temat szerokiego spektrum i znaczenia 

postaci medialnych. Na przykład rodzice mogą nie być pewni, jak właściwie 

postępować z postaciami medialnymi. W tym przypadku pomocne może być 

udostępnienie przez wychowawców materiałów lub umieszczenie informacji na ten 

temat w ofertach dla rodziców. Istnieje również możliwość pokazania rodzicom 

konkretnych wyników pracy na temat bohaterów mediów. Można zaproponować 

rozmowy lub zamieścić prace rzemieślnicze i malarskie. 

W rozmowach rodzice powinni przede wszystkim jasno określić, jaką rolę odgrywają 

postacie mediów w poszukiwaniu orientacji i radzeniu sobie z problemami dzieci. 

Ponadto należy koniecznie podkreślić, że rodzice oprócz przyjaciół i rodzeństwa 

mają również duży wpływ na to, którzy bohaterowie mediów są faworyzowani 

przez dzieci. 

Moja rada: aby uświadomić dzieciom, że one również mogą być bohaterami, radzę 

omówić z nimi wydarzenia, w których dzieci lub ich przyjaciele dokonali boha-

terskich czynów. Może to np. kiedy wielkie lęki zostały przezwyciężone, ktoś bezin-

teresownie komuś pomógł lub po raz pierwszy dokonano czegoś bardzo trudnego. 

Do dyskusji polecam rozmowy, ale odpowiednie są też malowanie obrazków czy gry 

fabularne. 
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Na wymianie z rodzicami odnoszą również korzyści pedagodzy, ponieważ rodzice 

mogą zapewnić ciekawe punkty kontaktowe dla medialnej pracy pedagogicznej na 

dany temat w placówce. 

 

 

Zacznij od razu i wypróbuj swoją wiedzę w praktyce. Nasze praktyczne przykłady 

mogą dać ci wstępne sugestie.. 
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Moduł 5 - Reklama 
Na co dzień dzieci spotykają się z różnymi formami reklamy, czy to w prasie, tele-

wizji, supermarkecie czy w transporcie publicznym. Reklamy są zazwyczaj bardzo 

ekscytujące dla dzieci. Im ładniejsza, jaskrawsza i zabawniejsza reklama, tym 

szybciej będziesz nią zainteresowany. Ze względu na naturalne pragnienie wiedzy i 

ciekawość dzieci, reklamodawcy szybko wkraczają w dziecięce drzwi.  

Reklama zorientowana na zysk ma na celu wywołanie u ludzi konkretnych 

zainteresowań zakupowych i potrzeb konsumentów. Chce zwrócić uwagę na 

konkretną firmę, markę, usługę lub produkt i zachęcić potencjalnych klientów do 

zakupu. Dostosowana do konkretnej grupy docelowej, która ma być adresowana, jest 

więc reklamą w różnych kierunkach i formach. 

Dzieci są teraz również ważną grupą docelową dla gospodarki, ponieważ ich prefer-

encje konsumpcyjne mogą wpływać na zachowania zakupowe ich rodziców. Jednak 

dzięki kieszonkowym lub prezentom pieniężnym na Boże Narodzenie i urodziny 

mają już własną siłę nabywczą. Średnio osoby w wieku od czterech do pięciu lat ot-

rzymują około 13 euro miesięcznie, jeśli otrzymują kieszonkowe. Jednak reklama jest 

skierowana nie tylko do dzieci ze względu na ich obecną siłę nabywczą, ale także ze 

względu na ich przyszłość. Aby jako dorośli woleli konsumować określone marki i 

produkty, dzieci powinny być przywiązane do tych marek i produktów od najmłod-

szych lat. 

Dzieci w wieku przedszkolnym nie mogą jeszcze zrozumieć intencji reklamy, po-

nieważ doświadczenie pokazuje, że nie rozumieją jeszcze, jak działa nasz system 

ekonomiczny. Trudno im też uniknąć wszechobecności reklam i oddzielić treści 

rzeczywiste od reklam. Decydującym czynnikiem jest z pewnością to, że dodatkowe 

towary stają się coraz ważniejsze oprócz konwencjonalnej reklamy i że ten rodzaj 

marketingu okazuje się szczególnie atrakcyjny dla dzieci. W międzyczasie oferowana 

jest cała gama produktów handlowych, dzięki czemu reklamy i postacie medialne 

pojawiają się coraz częściej w naszej codziennej rutynie. 

Ponieważ dzieci, jako część społeczeństwa zorientowanego na konsumenta, są 

bezpośrednimi kontaktami reklamowymi i jest to już bardzo obecne w życiu 

codziennym, ważne jest, aby pomóc dzieciom nauczyć się krytycznie traktować 

reklamę. Obejmuje to ćwiczenie z nimi, rozpoznawanie reklamy na podstawie 

właściwości formalnych i odniesienie ich do intencji reklamy. 
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Dzieci w wieku od trzech do sześciu lat potrzebują pomocy w rozwijaniu re-

fleksyjnego i krytycznego podejścia do reklamy. Aby wzmocnić swoje umiejętności 

medialne, ważne jest, aby rozpoznawali, rozumieli i krytycznie przetwarzali 

reklamy. To ujawnia potrzebę działania na różnych poziomach. Z jednej strony po-

trzebujemy pedagogów, którzy pomagają dzieciom uczyć je samodzielnego i re-

fleksyjnego radzenia sobie z reklamą (i innymi treściami medialnymi). Z drugiej 

strony, zachowania konsumenckie i korzystanie z reklam w rodzinie są równie 

ważne, jak rola rodziców jako wzoru do naśladowania. Aby stać się świadomym, 

aktywnym i refleksyjnym użytkownikiem mediów, decydujące znaczenie mają ró-

wnież osobiste doświadczenia samych dzieci. W ten sposób, z pomocą uwrażliwi-

ania krok po kroku i zabawnego podejścia, możesz położyć ważną podstawę dla 

rozwoju umiejętności medialnych u dzieci w wieku przedszkolnym w wieku od 

trzech do sześciu lat. 

Moja rada: dzieci mogą niezawodnie i rutynowo rozpoznawać różne funkcje rekla-

mowe tylko wtedy, gdy towarzyszą im dorośli, radzą sobie z różnymi formami re-

klamy i mają dużo praktyki. W rozmowie z dziećmi możesz zebrać przykłady reklam 

w różnych mediach. Wydrukowane obrazy lub rysunki mogą służyć jako przewod-

nik i pomoc. 
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WYKRES 7: REFLEKSJA DZIECI NA TEMAT REKLAMY 

 

Ten moduł dotyczy tego, jak można pracować nad tematem w przedszkolu. Wy-

jaśnia się, dlaczego reklama skierowana do dzieci jest tak ekscytująca i w jaki sposób 

jest skierowana do dzieci. Przedstawione zostaną różne formy i nośniki reklamy. Po-

nadto ważne warunki ramowe prawne, np. z traktatu o państwie nadawczym lub 

ochrony nieletnich w mediach. Omówiono również wpływ reklamy na dzieci w wie-

ku przedszkolnym i pokazano, jak można pomóc dzieciom jako wychowawcom 

wypracować refleksyjne podejście do reklamy. 

 

Wzmocnienie zdolności dziecka do refleksji 
nad reklamą 

pedagog 

 

Osobiste 
doświadczen

ie dziecka 

Stosunek 
rodziców do 

reklamy 

Moja rada: zamień dzieci w „detektywów reklamowych” w małych grupach. Dzieci 

mogą przeszukiwać magazyny i wycinać reklamy. Wyniki są następnie kompilowa-

ne i wspólnie oceniane. Uzupełnij i powtórz tutaj znane już funkcje reklamowe. 

Wspólne oglądanie wcześniej wybranych reklam w telewizji może również pomóc 

dzieciom utrwalić identyfikacyjne cechy reklamy i stworzyć wiarygodną podstawę 

do odróżnienia reklamy od programu. 
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1. Reklama i młodsze dzieci 
W naszym społeczeństwie dzieci są dziś również atrakcyjną grupą docelową dla 

branży reklamowej. Poniżej dowiesz się, dlaczego dzieci interesują się przekazami 

reklamowymi, jakie elementy projektu mają, aby dzieci skierowały swoją uwagę na 

reklamę oraz jak reklama wpływa na dzieci. 

Jeśli chodzi o adresowanie do dzieci, reklama jest szczególnie ukierunkowana na 

potrzeby podstawowe (potrzeby podstawowe). Takie obietnice reklamowe obejmują 

Popularność, uznanie, uczestnictwo i głos. Reklama odgrywa ważną rolę dla grupy 

docelowej, ponieważ kwestie dzieciństwa, zadania rozwojowe i rozwojowe czynniki 

psychologiczne są w pełni zintegrowane. Ponadto reklama daje dzieciom orientację, 

ponieważ zawsze przekazują informacje o świecie. Potrzeby dzieci, które są 

wyzwalane przez reklamę, sprzyjają ich własnemu kształtowaniu opinii i podejmo-

waniu decyzji. Ważnym czynnikiem w rozwoju osobowości jest radzenie sobie z 

„chęcią posiadania”, roszczeniami dotyczącymi własności i potrzebami kon-

sumpcyjnymi. Dzieci mają okazję poradzić sobie z tym, co jest dla nich ważne i 

nauczyć się podejmować decyzje. 

Podobnie jak w przypadku ogólnych treści medialnych, dzieci są szczególnie 

zafascynowane reklamami, które odnoszą się do ich środowiska i uwzględniają ich 

zainteresowania. Ponadto spoty są łatwo zrozumiałe dla dzieci, ponieważ ich treść 

jest w większości rygorystyczna. To z kolei odpowiada zdolności dziecka do kon-

centracji i uwagi. Oprócz kształtów, głosów, muzyki i kolorów, dzieciom imponuje 

pomysłowość i dowcip reklamy. Wielokrotnie zdarza się, że dżingle reklamowe są 

zdrowe. Tak zapamiętuje się reklamowane produkty. 

Wykorzystanie (dobrze znanych) postaci przyciąga uwagę dzieci do reklamy. Albo 

używane są postacie medialne, które dzieci już znają z innych dziedzin mediów, albo 

dodatkowe znaki są tworzone do celów reklamowych, które szczególnie odnoszą się 

do sympatii i zainteresowań dzieci. Znajomość produktów i marek, a także trendów 

w danej grupie wiekowej może również wpływać na uwagę dzieci. Zainteresowanie 

reklamami wzrasta, gdy etykiety lub marki są ponownie rozpoznawane. 



 

  Moduł 5 - Reklama  

SZKOLENIE KOMPETENCYJNE MEDIÓW DLA PROFESJONALISTÓW W CENTRACH OPIEKI DZIENNEJ I 

PORÓWNYWALNYCH OBIEKTACH NA OBSZARACH WIEJSKICH EUROPY 

Interaktywny podręcznik edukacji medialnej w edukacji przedszkolnej 

96 

 

 

Częste powtarzanie się reklam i marketingu produktów za pośrednictwem wielu 

kanałów medialnych sprawia, że hasła reklamowe i nazwy marek są szybko 

zapamiętywane. To z kolei może wpłynąć na zrozumienie marki przez dzieci (lub 

pośrednio rodziców) lub decyzję o zakupie. Produkt wzbudza w szczególności 

życzenia konsumentów i jest oceniany pozytywnie, jeśli reklama produktu jest 

odbierana pozytywnie. Jeśli przekaz reklamowy obiecuje pozytywne cechy produk-

tu, wtedy dzieci wierzą w te obietnice. Na ogół nie kwestionują wiarygodności re-

klam. Tylko na podstawie własnych pozytywnych i negatywnych doświadczeń dzie-

ci mogą stopniowo korzystać z obietnic reklamowych w bardziej zróżnicowany 

sposób. 

Moja rada: czasami pomaga zmiana perspektywy. Zachęć dzieci do wymyślenia 

małej reklamy określonego produktu i do jej wdrożenia. W ten sposób dzieci lepiej 

rozumieją intencje reklamowe i cele, jakie realizują reklamodawcy w swojej pracy. 

Wtedy ty i dzieci możecie zastanowić się, dlaczego reklama nie zawsze dotrzymuje 

obietnic. W ten sposób można ulepszyć krytyczną analizę reklamy i ponownie zro-

zumieć cele reklamy. 
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Naturalna ciekawość, otwartość i pragnienie wiedzy dzieci sprawiają, że branża re-

klamowa może z łatwością wzbudzić zainteresowanie dzieci i być zauważoną. Po-

nadto młodszym dzieciom trudno jest wyraźnie oddzielić informacje od siebie. Dla-

tego odwołania reklamowe mogą również znaleźć się w ich centrum uwagi. 

Dzieci mogą również czasami rozwijać krytyczne i negatywne nastawienie do re-

klamy. Dzieje się tak np. kiedy dzieci czują się mocno zaniepokojone reklamą po-

dczas korzystania z mediów. 

Jeśli chodzi o reklamę, zachowania konsumenckie i podstawowe wartości w rodzinie 

mają decydujący wpływ na stopień, w jakim reklama może wpływać na dzieci w od-

niesieniu do ich życzeń i potrzeb. Ostatecznie rodzice pokazują swoim dzieciom, jak 

radzą sobie z życzeniami konsumentów i reklamą oraz są odpowiedzialni za rodzin-

ne decyzje zakupowe. 

 

2. Media i formularze reklamowe 
Reklama marki i produktu wykorzystuje różnorodne media, takie jak gazety, radio, 

telewizja lub strony internetowe, w celu wzbudzenia potrzeb i zainteresowania. 

Można tu zidentyfikować kilka istotnych podobieństw w reklamie, ale także różnice. 

Istnieją podstawowe cele reklamy, które są takie same we wszystkich obszarach: re-

klama powinna rozpowszechniać pozytywny wizerunek, zachęcać do zakupu, ge-

nerować potrzeby i życzenia, zwiększać sprzedaż i świadomość oraz zwiększać zain-

teresowanie marką, produktem lub obudzić usługę. Przekazy reklamowe są skiero-

Moja rada: obejrzyj z dziećmi wybraną reklamę żywnościową, np. na jogurt i zbieraj 

wrażenia i wiadomości. Dzieci mogą wtedy zostać inspektorami żywności i przeana-

lizować produkt pod względem smaku i wyglądu. Porównaj opinie na temat pro-

duktu wyrażone wcześniej w grupie z rzeczywistymi „wynikami testów”. W ten 

sposób dzieci mogą rozpoznać różnice i podobieństwa między obietnicami rekla-

mowymi a prawdziwymi produktami. 
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wane do określonej grupy docelowej, którą reklamodawcy są na ogół bardzo dobrze 

zaznajomieni. Tę wiedzę o grupie docelowej, jej sytuacji życiowej, pragnieniach, war-

tościach, postawach czy możliwościach finansowych eksperci ds. Reklamy zdoby-

wają na podstawie wieloletnich i bardzo precyzyjnych obserwacji i badań. Aby o-

siągnąć pożądany efekt i zadowolić specjalne grupy docelowe, marketing często wy-

korzystuje ustalenia semiotyki, teorii koloru i kształtu, nauk o komunikacji i psycho-

logii. W ten sposób koncepcje reklamowe mogą być precyzyjnie dopasowane do od-

powiednich celów i pożądanej grupy docelowej, marki i produktu, a także medium i 

dostępnej przestrzeni. 

Reklama w telewizji, radiu, internecie i aplikacjach stara się wzmacniać swój prze-

kaz poprzez częste powtórzenia i stałą obecność. Ta wysoka częstotliwość używania 

ma na celu pomóc grupie docelowej lepiej zinternalizować komunikaty. Ale to może 

wywrzeć dużą presję w szczególności na młodsze dzieci. Dzieciom trudno jest uni-

knąć częstych i powtarzających się przekazów reklamowych. Ponadto może to być 

bardzo frustrujące dla dzieci, ponieważ wzbudzone życzenia konsumenta zwykle 

pozostają niespełnione. Ponadto dzieci są wielokrotnie niepokojone przez reklamy, 

gdy konsumują rzeczywiste treści, co może prowadzić do poważnego napięcia. 

Trzymanie dzieci z dala od reklamy nie jest rozwiązaniem. Ważniejsze jest 

wcześniejsze dobranie odpowiednich treści medialnych dla dzieci, towarzyszenie w 

korzystaniu z mediów i rozpoczęcie wzmacniania kompetencji medialnych na 

wczesnym etapie. 
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Reklama drukowana i plakatowa: Przekazy reklamowe w mediach drukowanych są 

zwykle przekazywane za pomocą imponujących kombinacji obrazu i tekstu, eks-

cytujących fragmentów obrazów oraz za pomocą zachęt graficznych. Reklama różni 

się od treści redakcyjnej różnymi czcionkami lub bardzo wyrazistymi kolorami. 

Oznaczona jest również słowem „reklama” lub „reklama”. Ważne jest również dobr-

ze widoczne umieszczenie logo firmy lub produktu, ponieważ reklama powinna 

przyciągać uwagę również przy szybkim przeglądaniu nośnika druku. Nawet 

młodsze dzieci mogą używać zdjęć produktów i logo jako wyróżniającej cechy re-

klamy. Ponieważ magazyny i magazyny często mają całe strony reklamowe lub bar-

dzo duże reklamy, które niewiele różnią się od treści redakcyjnych, młodszym dzie-

ciom szczególnie trudno jest skojarzyć reklamy z reklamami. Nawet młodsze dzieci 

są zaznajomione z oglądaniem treści wizualnych, ponieważ obserwują swoich 

rodziców, gdy używają mediów drukowanych i same korzystają z czasopism i 

książek dla dzieci. Nawet jeśli dzieci w wieku od trzech do sześciu lat zwykle nie 

potrafią jeszcze (poprawnie) czytać, wiadomości obrazkowe z pewnością do nich 

docierają 

Moja rada: aby zmniejszyć presję reklamy, warto porozmawiać z dziećmi o ich 

doświadczeniach z reklamą. Można zająć się aspektami emocjonalnymi, takimi jak 

pragnienia, frustracja lub niepokój, w celu wsparcia przetwarzania wrażeń rekla-

mowych. Aby rozpocząć rozmowę, dobrze jest pobawić się razem z dziećmi, aby 

udokumentować, jak często przeszkadza im reklama podczas określonej kon-

sumpcji mediów. W tym celu grupa może np. Słuchajcie razem radia i przyklejajcie 

naklejkę na osi czasu podczas każdej przerwy na reklamy. Za pomocą osi czasu wi-

zualizuje się czas użytkowania i wszystkie przerwy reklamowe, co stymuluje dys-

kusję na temat reklamy. 
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reklama radiowa: Dorośli często używają radia jako medium towarzyszącego, np. na 

śniadanie lub w samochodzie, który jest spożywany nieświadomie i przypadkowo. 

Dlatego reklamy radiowe muszą być identyfikowane za pomocą wyraźnie ro-

zpoznawalnego sygnału dźwiękowego. Do tego same reklamy są również wyraźnie 

zaznaczone, aby słuchacz mógł je nawet usłyszeć. Dlatego reklamy w radiu często 

wykorzystują skrajności, takie jak chwytliwe jingle, nawiedzające głosy, powtórzenia 

lub zabawne gry słowne. Te formalne elementy projektu pozwalają nawet dzieciom 

rozpoznać reklamy w radiu. Reklamy radiowe mają wysoki efekt rozpoznawczy, a 

dzieci są zachęcane do mówienia i śpiewania ze względu na ciągłe powtarzanie. 

Klipy radiowe są zwykle dość krótkie, dzięki czemu przyciągają uwagę dzieci. Dla-

tego też słuchowe komunikaty reklamowe można bardzo szybko zapisać w pamięci 

dzieci (ale także dorosłych). W ten sposób można wpływać na decyzje dotyczące 

konsumpcji i wybór marki. 

Reklama telewizyjna: Reklama telewizyjna przyciąga młodsze dzieci kolorowymi 

obrazkami, zabawną lub wciągającą muzyką oraz opowiadaniami. Ponadto w re-

klamie często używa się języka, który charakteryzuje się rymowankami, krótkimi 

zdaniami i innymi ozdobnikami językowymi. Dzięki temu komunikaty reklamowe 

dla dzieci, zgodnie z ich rozwojem językowym, są ciekawsze i łatwiejsze do zrozu-

mienia. Prywatne stacje telewizyjne stosują reklamy skierowane do dzieci w sposób 

ukierunkowany w kontekście programów ich dzieci. Klipy reklamowe są umies-

zczane w odpowiednim miejscu w programie i pogrupowane tematycznie, podobnie 

jak w przypadku dorosłych grup docelowych. Na przykład przed pokazem na 

zwierzętach i po nim wyświetlane są reklamy produktów, których celem jest 

odwołanie się do ducha badań dzieci. Reklamy lalek będą częściej odtwarzane w 

środowisku programistycznym „Programów dla dziewczynek”. Jednak w telewizji 

dzieci mogą zobaczyć również reklamy skierowane do dorosłych. Niektóre z tych 

klipów mogą upośledzać rozwój dzieci, dlatego nie mogą być nadawane w codzien-

nych programach. Badania telewizyjne pokazują, że dzieci w wieku od trzech do 

sześciu lat nie potrafią odróżnić reklamy od treści programowych. Tylko dzieci od 

siódmego roku życia wiedzą, że reklama chce coś sprzedać. Od jedenastego roku 

życia dzieci zaczynają oceniać reklamy jako coraz bardziej niewiarygodne. Aby 

skutecznie odróżnić reklamę telewizyjną od rzeczywistego programu, potrzebujesz 

kompleksowego zrozumienia reklamy, której przedszkolaki prawie nie mają. Jednak 

kilka prostych cech formalnych może pomóc dzieciom w rozpoznawaniu reklam w 

telewizji. Pomocne znaki identyfikacyjne dla dzieci mogą np. separator reklamy au-

diowizualnej na początku i na końcu programu reklamowego, nazewnictwo znanych 

produktów i marek oraz brakujące logo stacji, które nie jest wyświetlane podczas 

przerwy reklamowej. 
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Reklama w Internecie: W mediach online zawsze można znaleźć nowe formy re-

klamy, wykorzystujące najróżniejsze możliwości techniczne. Na stronach interne-

towych np. Banery reklamowe, które oprócz znanych funkcji reklamy drukowanej 

oferują dodatkowe opcje, takie jak efekty kolorystyczne, tonacje czy zmiana treści. W 

sieciach społecznościowych reklamy są zwykle wyświetlane w spersonalizowanej 

formie między postami lub na krawędzi strony, podczas gdy audiowizualne klipy 

reklamowe są umieszczane przed i pomiędzy filmami. Ponieważ niektóre formy re-

klamy są celowo zaprojektowane tak, aby nie były natychmiast rozpoznawane jako 

reklamy, nawet dorośli czasami mają trudności z wyraźnym rozróżnieniem treści od 

reklamy. Dlatego trudno jest wymienić jasne i jednoznaczne wskaźniki dla reklamy 

internetowej. Jest tylko kilka cech, na które dzieci mogą zwrócić uwagę. Obejmuje to 

na przykład informacje o cenach, zdjęcia produktów i marek, prośby o zakup i 

etykiety z terminami „reklama” lub „reklama”. Reklamy internetowe są często po-

strzegane przez dzieci jako uciążliwe i przytłaczające. Na przykład trudno jest im 

odejść bez pomocy dużych okien reklamowych, które obejmują rzeczywistą witrynę. 

Istnieje również zwiększone ryzyko, że dzieci napotkają reklamy o nieodpowiedniej 

treści. Dlatego należy zawsze zapewnić, aby dzieci odwiedzały tylko te strony inter-

netowe, które są dla dzieci uznane, nawet jeśli są używane przez dorosłych. Ale na-

wet w przypadku stron internetowych przeznaczonych specjalnie dla dzieci zawsze 

pojawiają się problemy z reklamą. W przypadku ofert online dla dzieci jest to zatem 

szczególna cecha jakościowa, jeśli są one wolne od reklam, ponieważ może to chronić 

dzieci przed ewentualnymi nadmiernymi żądaniami. 

Reklama w aplikacjach: W bezpłatnych aplikacjach reklamy często można znaleźć w 

postaci nałożonych obrazów, importowanych filmów lub małych banerów rekla-

mowych. Płatne pełne wersje są wtedy przeważnie bez reklam. Tak zwane „zakupy 

w aplikacji” lub „elementy w aplikacji” to oddzielna forma reklamy w aplikacjach. 

Oznacza to, że np. W darmowej aplikacji do gry można kupić odpłatnie dodatkowe 

materiały, np. Pomagające graczowi szybciej osiągnąć cel gry. Podczas gdy reklamy 

na dużą skalę w aplikacjach, takie jak banery, filmy lub wyskakujące okienka, zwyk-

le można rozpoznać po różnicach wizualnych i merytorycznych, odpowiednie zale-

cenia dotyczące zakupu produktów w aplikacji można zwykle rozpoznać tylko po 

uważnym przeczytaniu wiadomości i dlatego często są niejasne dla dzieci wyczu-

walny jako reklama. Wybierając aplikacje dla dzieci, należy również zadbać o to, aby 

nie zawierały reklam. Dzieci zwykle oceniają przerwanie przez okna reklamowe jako 

irytujące, np. podczas gry. Ważniejsze są jednak również zagrożenia wynikające z 

kontaktu z reklamą aplikacji. Z jednej strony dzieci mogły beztrosko kupować i pła-

cić za cyfrowe oferty bez zgody rodziców. Z drugiej strony istnieje ryzyko, że rekla-

ma będzie reprezentować nieodpowiednie tematy. 
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3. ramy prawne 
“ Traktat międzypaństwowy w sprawie transmisji”: Państwowa umowa o radiofo-

nii i telewizji” tworzy jednolitą podstawę dla nadawców prywatnych i publicznych 

w Niemczech. Główne wymagania dotyczące reklamy można znaleźć w punktach 1, 

7a, 8, 8a i 45. Reklama w Niemczech nie może zawierać ani promować dys-

kryminacji, promować zachowań zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu lub 

środowisku, nie może szkodzić ani wprowadzać w błąd interesów konsumentów i 

nie może naruszać godności ludzkiej.  

Nadawcy publiczni w większości finansowani z opłat, tacy jak ARD i ZDF, nie mogą 

pokazywać więcej niż 20 minut reklamy na kanał średnio w ciągu dnia roboczego, a 

nie po godzinie 20:00. To ograniczenie nie dotyczy prywatnych kanałów tele-

wizyjnych, takich jak ProSieben czy RTL. Finansują się głównie z dochodów z 

reklam. Zarówno publiczne, jak i prywatne stacje telewizyjne mogą emitować 

maksymalnie dwanaście minut reklam w ciągu jednej godziny.  

Ponadto „Rundfunkstaatsvertrag” stanowi, że reklama jako taka musi być wyraźnie 

odróżnialna i łatwo rozpoznawalna od treści redakcyjnej. W praktyce jest to real-

izowane na przykład za pomocą separatorów akustycznych i optycznych przed i po 

przerwie reklamowej. Z prawnego punktu widzenia pojedyncze klipy reklamowe 

mogą być wysyłane tylko w wyjątkowych przypadkach. 

Zgodnie z prawem istnieje większa ochrona przed reklamami dla dzieci. Na 

przykład programy telewizyjne dla dzieci nie mogą być przerywane reklamami. 

Reklama jest dozwolona tylko po programie i przed rozpoczęciem następnego pro-

gramu. Wymóg wyraźnego oddzielenia programów od reklamy jest szczególnie 

ważny w przypadku dzieci poniżej szóstego roku życia. Umiejętność rozróżnienia 

między tymi dwoma obszarami można rozwiązać za pomocą medialnej pracy peda-

gogicznej wraz z dziećmi w przedszkolu. 

Traktat o stanie ochrony młodzieży - JMStV: Artykuł 6 JMStV zawiera wytyczne 

dotyczące ochrony małoletnich w dziedzinie reklamy telewizyjnej i internetowej. W 

zasadzie reklama nie może szkodzić dzieciom i młodzieży ani psychicznie, ani 

fizycznie. Według JMStV reklama nie może nakłaniać nieletnich do wynajmowania 

lub kupowania towarów lub usług, które wykorzystują ich łatwowierność i brak 

doświadczenia. Ponadto reklamy nie mogą bezpośrednio nakłaniać dzieci i 

młodzieży do nakłaniania rodziców lub osób trzecich do zakupu reklamowanego 

produktu. Nie może wykorzystywać szczególnego zaufania, jakim dzieci i młodzież 

darzą rodziców, wychowawców lub inne osoby, którym ufają, oraz nie może 

pokazywać nieletnich w niebezpiecznych sytuacjach bez uzasadnionego powodu. 
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Reklama musi być również emitowana oddzielnie od treści redakcyjnych dla dzieci i 

młodzieży, jeśli zawiera ona tematy, które mogą utrudniać rozwój. Napoje alko-

holowe nie mogą być reklamowane w sposób szczególnie odpowiedni dla dzieci lub 

młodzieży. 

Niemiecka Rada Reklamy: Jako pozarządowy organ samorządowy zajmujący się 

branżą reklamową, „Niemiecka Rada Reklamy” istnieje w Niemczech od 1972 roku. 

Jego zadaniem jest dopilnowanie, aby reklama dozwolona przez prawo nie prze-

kraczała granic etycznych. Cele obejmują promowanie odpowiedzialnego działania i 

eliminowanie skarg w branży reklamowej. Obywatele mogą wskazać oświadczenia i 

treści, które uważają za nieodpowiednie i złożyć skargę do rady ds. Reklamy. 

Oprócz przepisów prawnych „Niemiecka Rada Reklamy” działa w oparciu o własne 

zasady postępowania. Staje się szczególnie aktywne, gdy reklama postrzegana jako 

niewłaściwa nie istnieje legalnie. Jeżeli rada reklamy zdecyduje się na uwzględnienie 

złożonej reklamacji po przeprowadzeniu przeglądu, firma reklamowa jest proszona 

o zmianę lub zaprzestanie reklamy. Jeśli firma nie zastosuje się, „Niemiecka Rada 

Reklamy” może wydać publiczną naganę. 

Wszechobecność i różnorodność mediów stawia ochronę małoletnich w mediach 

przed trudnymi zadaniami. Z jednej strony, ze względu na dużą liczbę mediów i 

zagmatwane, transgraniczne, głównie elektroniczne kanały dystrybucji, coraz trud-

niej jest zastosować niezawodne mechanizmy kontrolne (np. Terminy) czy środki 

techniczne. Z drugiej strony, środki ochronne stają się niezbędne ze względu na ros-

nącą ilość treści związanych z ochroną małoletnich. Dlatego, szczególnie w przypad-

ku mniejszych dzieci, bezwzględnie konieczne jest towarzyszenie dziecku podczas 

korzystania z mediów. 

 

4. Wspieraj rodziców 
Reklama towarzyszy dzieciom w ich codziennym życiu i dlatego powinna być 

przedmiotem wymiany informacji między wychowawcami a rodzicami. Rodzice 

mogą nie mieć pewności co do tematu reklamy i mieć pytania, na które powinni 

zwrócić się do wychowawców. Jeśli rodzice uzyskają wgląd w medialną pracę 

edukacyjną na ten temat w przedszkolu i postrzeganie reklam przez dzieci, a także 

wskazówki dotyczące ekscytujących ofert informacyjnych, może to być bardzo po-

mocne dla rodziców i wzmocnić partnerstwo edukacyjne. 

Jedną ważną informacją dla rodziców jest to, że temat reklamy w rodzinie jest istotny 

przede wszystkim podczas odwiedzania sklepu z zabawkami lub zakupów w su-

permarkecie, ponieważ dzieci mogą bardzo wcześnie wyrazić swoje preferencje 

dotyczące określonych produktów. Jednak często trudno jest im uzasadnić, dlaczego 

preferują ten konkretny pudding lub tę zabawkę. Dlatego rodzice czasami spotykają 
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się z życzeniami konsumpcyjnymi swoich dzieci, których nie chcą przestrzegać lub 

których nie mogą zrozumieć. Jednak wielu rodziców szybko zdaje sobie sprawę, że 

ich entuzjazm dla dzieci czerpie z reklamy.  

Jeśli temat reklamy zostanie podjęty w przedszkolu, spotka się to z pozytywnym 

uznaniem wielu rodziców. Sami rodzice mogą również przedstawić ważne podejścia 

do medialnej pracy edukacyjnej na ten temat. Ważne jest, aby przekazać rodzicom, 

jak podchodzi się do tego tematu w przedszkolu, i zaproponować im dyskusję. 

 

 

Zacznij od razu i wypróbuj swoją wiedzę w praktyce. Nasze praktyczne przykłady 

mogą dać ci wstępne sugestie. 
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Moduł 6 - Fot 
Praca fotograficzna idealnie nadaje się jako wprowadzenie do edukacji medialnej w 

przedszkolu, gdyż z medium mogą korzystać dzieci od trzeciego roku życia. Oferuje 

różnorodne metody uczynienia reprezentacji rzeczywistości namacalnej i eksploracji 

własnego środowiska. Rozprzestrzenianie się fotografii cyfrowej za pomocą tabletów 

i smartfonów sprawia, że praca tutaj jest szczególnie łatwa. Zapewnia dzieciom łat-

wy dostęp do twórczej i aktywnej pracy medialnej i ma tę zaletę, że wyniki są nat-

ychmiast widoczne. 

Zanim zaczniesz pracować nad zdjęciami, ważne jest, aby znać kilka podstawowych 

zasad fotografii. Ten moduł na temat zdjęć zawiera przegląd tutaj. Pokaże też, gdzie 

praca ze zdjęciami ma sens w przedszkolu i co jest możliwe. Do kreatywnej realizacji 

została przedstawiona aplikacja Pic Collage, która jest wszechstronna i może być 

używana również przez mniejsze dzieci. 

 

 

1. Projekty fotograficzne w przedszkolu 
Odpowiednio wykorzystane we wczesnej edukacji obrazy mogą nie tylko 

powiedzieć więcej niż tysiąc słów, ale także pomagają nauczyć dzieci tysięcy słów i 

wiele innych umiejętności. Zdjęcia, np. z książek, pozwalają dzieciom odkrywać 

rzeczy, których mogą nie być w stanie doświadczyć w prawdziwym życiu. Z pomocą 

zdjęć dzieci mogą zobaczyć kwiaty, które mogą nie rosnąć we własnym ogrodzie lub 

poznać zwierzęta, które istnieją tylko w odległych krajach. Zdjęcia są zwykle uży-

wane w przedszkolu, na przykład do rejestrowania specjalnych wydarzeń lub do 

identyfikacji miejsc szatni dla dzieci. Fotografia jest rzadko używana jako codzienne 

Moja rada: nawet jeśli w dzisiejszych czasach tablety i smartfony są na porządku dzi-

ennym, fotografia analogowa i późniejsze samodzielne wywoływanie zdjęć to wspa-

niałe doświadczenie dla dzieci. To prawie cud, gdy ostateczny obraz staje się 

widoczny na białym papierze fotograficznym. 
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narzędzie nauczania. Ze względu na dużą dostępność aparatów cyfrowych, takich 

jak tablety i smartfony, fotografię można bez problemu wykorzystać w przedszkolu 

jako uzupełnienie lub uproszczenie nauki. 

Kiedy dzieci mają możliwość samodzielnego korzystania z aparatu i robienia 

własnych zdjęć rzeczy, które je interesują, wzrasta ich motywacja do nauki nazw 

treści na zdjęciach i poszerzania słownictwa. Ponadto dzieci uczą się ważnych 

umiejętności, takich jak cierpliwość, poczucie własnej wartości i różne sposoby uży-

wania języka. Danie dzieciom szansy na robienie zdjęć daje wgląd w to, jak dzieci 

widzą świat i na czym się skupić. 

Kiedy dzieci aktywnie i bezpośrednio wchodzą w interakcję ze światem, uczą się 

innych rzeczy niż wtedy, gdy biernie doświadczają świata. Johanna Einarsdottir 

(2005) przeprowadziła badanie, w którym porównano dwie grupy dzieci kor-

zystających z aparatów fotograficznych. Jednej grupie towarzyszyli dorośli podczas 

robienia zdjęć. Druga grupa samodzielnie robiła zdjęcia swojej szkoły. Wyniki poka-

zały, że kiedy dorośli byli z dziećmi, zdjęcia przedstawiały głównie plac zabaw lub 

innych ludzi wokół nich. Badanie sugeruje, że na zdjęcia dzieci mieli wpływ dorośli, 

którzy byli z nimi. Dzieci, które wyszły same, zrobiły zdjęcia o unikalnej treści. 

Zdjęcia często przedstawiały inne dzieci angażujące się w zabawne zajęcia lub 

robiące głupie miny. Większość zdjęć przedstawiała również treści, które Johanna 

Einarsdottir określa jako miejsca prywatne, takie jak Łazienka, korytarze i osobne 

przedziały. Obrazy te uchwyciły światopogląd dzieci, którego nie przefiltrowano z 

perspektywy osoby dorosłej. 

Aby optymalnie promować doświadczenie edukacyjne za pomocą zdjęć i aparatów, 

ważne jest, aby dzieci były aktywnie zaangażowane w proces rejestracji obrazu. 

Kiedy dzieci mogą podjąć decyzję o tym, które zdjęcia zrobić i aktywnie używają 

aparatu do robienia zdjęć, zwiększa się możliwości uczenia się, a to, co jest ofero-

wane, staje się dla nich ważniejsze. Jest to szczególnie widoczne, jeśli chodzi o 

poszerzenie słownictwa dzieci i wzmocnienie rozwoju językowego dzieci. Istnieje 

wiele sposobów, aby pomóc dzieciom przejąć inicjatywę w robieniu zdjęć. 
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WYKRES 8: PROJEKTY FOTOGRAFICZNE W EDUKACJI WCZEŚNIEJSZEJ 

 

 

Ein paar Richtlinien können Erzieher*innen und Kindern helfen, um Fotografie effek-

tiv im Kindergarten zu nutzen. Erzieher*innen sollten erst einmal offen dafür sein, 

dass Kinder Kameras selbstständig nutzen. Das kann bei teuren Digitalkameras be-

sonders schwer sein, da man Angst haben könnte, dass die Kinder sie kaputt ma-

chen. Es empfiehlt sich daher lieber preiswerte Kameras oder günstige Tablets zu 

kaufen und den Kindern beizubringen, wie man vorsichtig mit den Geräten umgeht. 

Wychowawca powinien też być otwarty na dzieci, które robią zdjęcia w niekon-

wencjonalny sposób. Dzieci zwykle postrzegają świat w wyjątkowy sposób, a kame-

ra pozwala im uchwycić te różne perspektywy. Dzieci nie zawsze chcą sfotografować 

cały przedmiot lub osobę; znacznie bardziej interesują ich fragmenty ucha lub stół. 
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•aktywne uczenie się 
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•zdobycie ważnych 
umiejętności 

•kreatywność 

•Współpraca 

Moja rada: jeśli dasz dzieciom możliwość samodzielnego decydowania o treści ob-

razka i porozmawiania o tym, co widać na obrazku, wzmacnia to naukę znaczącego 

słownictwa i języka. 
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Jest to idealne rozwiązanie, jeśli dzieci mają wystarczający dostęp do aparatów lub 

tabletów. Przynajmniej trzy tabletki w grupie byłyby świetne, dzięki którym dzieci 

mogą robić zdjęcia i natychmiast je drukować. Możliwość robienia zdjęć i druko-

wania ich w ciągu kilku minut jest bardzo pomocna, ponieważ umożliwia dzieciom 

natychmiastowe włączenie zdjęć do swoich zajęć. Dzieci mają możliwość natychmi-

astowego wykorzystania zdjęć do opowiedzenia historii, stworzenia projektu ar-

tystycznego lub po prostu udokumentowania tego, co się właśnie wydarzyło. Może 

to być satysfakcjonujące doświadczenie edukacyjne. 

 

 

 

 

 

 

Moja rada: pozwól dzieciom robić własne zdjęcia i ciesz się tym procesem, ponieważ 

otwiera to okno na świat myśli dzieci. Najważniejsze jest to, że ty i dzieci dobrze się 

bawicie i jesteście otwarci na zdobywanie nowych rzeczy o dzieciach. Słuchaj ich i 

ucz się od nich. Porozmawiaj z dziećmi o ich zdjęciach i powiedz im, czego się 

nauczyły. Pomóż im też uczyć się od siebie nawzajem. Zwiększy to motywację dzieci 

do dzielenia się pomysłami w ten nowy sposób. 

 

 



 

  Moduł 6 - Fot  

SZKOLENIE KOMPETENCYJNE MEDIÓW DLA PROFESJONALISTÓW W CENTRACH OPIEKI DZIENNEJ I 

PORÓWNYWALNYCH OBIEKTACH NA OBSZARACH WIEJSKICH EUROPY 

Interaktywny podręcznik edukacji medialnej w edukacji przedszkolnej 

109 

2. Praktyka fotograficzna 
Ważne jest, aby pokazać dzieciom, jak korzystać z aparatu i tabletu, aby zwiększyć 

ich skuteczność w nauce. Aparat lub tablet należy prezentować jako urządzenie, z 

którym należy obchodzić się ostrożnie. Dzieci często wiedzą to z domu. 

 

 

Będą dzieci, które szybko nauczą się trzymać aparat nieruchomo i zrobić konkretne 

zdjęcie. Inne dzieci będą mniej precyzyjne podczas robienia zdjęć. W każdym razie 

powinieneś sfotografować dzieci i pozwolić im spojrzeć na zdjęcia, ponieważ daje im 

to poczucie osiągnięcia i umiejętności. Ponadto bardzo dobrze widać, jaki temat 

wybrało dziecko i czym się interesuje. 

Na wstępie należy omówić z dziećmi funkcje aparatu lub tabletu: 

  

 Gdzie jest włączone urządzenie? 

 Jak wywołać zdjęcie? 

 Gdzie mogę zobaczyć zdjęcia? 

 Jak utrzymać aparat nieruchomo? 

 Jak mogę zrobić zdjęcie, np. nie wyszło tak dobrze, usunąć go ponownie? 

 Jaki jest najlepszy sposób robienia zbliżeń? itp. 

Moja rada: możesz rozważyć zapoznanie się ze wskazówkami dotyczącymi obsługi 

urządzeń cyfrowych w godzinach porannych. Powtórz je później w małych grupach, 

aby upewnić się, że każde dziecko rozumie podstawowe procedury. Wyznacz rów-

nież stałe miejsce w pokoju, aby przechowywać aparaty lub tablety, gdy nie są 

używane. 
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Istnieją różne perspektywy fotografowania, które dają różne efekty. Poniżej wy-

jaśniono kilka najważniejszych perspektyw. 

 

Ustawianie rozmiarów 

 

 

Suma: Zdjęcie w „sumie” przedstawia otoczenie 

jako całość. To ustawienie jest szczególnie od-

powiednie do ujęć krajobrazowych, ponieważ 

zapewnia widzowi dobry przegląd. Na takim 

zdjęciu widać tylko bardzo małych ludzi. 

 

 

Ujęcie średniodystansowe: Ujęcie śred-

niodystansowe przedstawia ludzi w pełnym 

rozmiarze z niewielkim otoczeniem. Widz może 

zobaczyć więcej szczegółów niż sumy. 

 

Moja rada: pozwól aparatowi przesuwać się z jednego dziecka na drugie, aby każde 

dziecko zrobiło zdjęcie raz. Pokaż dzieciom, jak patrzeć przez wizjer aparatu i skupiać 

się na fotografowanym obiekcie. 
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Pół-blisko: Tutaj motyw wysuwa się nieco dalej 

na pierwszy plan. W przypadku osób foto-

grafowanych jest to szczegół ukazujący osobę od 

głowy po biodra. 

 

 

 

Zamknij: Przy tym ustawieniu jesteś bardzo blis-

ko obiektu. Na zdjęciu widać ludzi od okolic 

głowy do połowy tułowia. Przedmioty są również 

dość rozpoznawalne. 

 

 

 

Zbliżenie: Podczas wykonywania zbliżenia osoby 

głowa osoby wypełnia całe zdjęcie. To np. wyraz 

twarzy jest bardzo rozpoznawalny. Sfoto-

grafowane obiekty również wypełniają cały for-

mat. 

 

 

 

Szczegóły: Robiąc zbliżenie, można zobaczyć 

fragment zbliżenia, taki jak czubek ołówka lub 

oko osoby. Takie obrazy mogą wzbudzić 

zaciekawienie, jeśli widz nie rozpoznaje od razu 

tego, co jest na obrazie 

BILD 20-25: UNTERSCHIEDLICHE KAMERAEINSTELLUNGEN 
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Perspektiven 
 

 
 
 

Widok normalny: Jest to standardowa perspektywa fron-

talna do obiektu. 

Jeśli dziecko chce sfotografować inne dziecko w normal-

nym widoku, oboje dzieci stają naprzeciw siebie na 

wysokości oczu.  

 

 

 
 
 

Widok z niskiego kąta: Osoba lub przedmiot są pobierane 

od dołu. Przedstawiony przedmiot lub osoba wydaje się 

potężna i duża. 

Jeśli dziecko chce sfotografować inną osobę z niskiego 

kąta, może położyć się pod krzesłem, podczas gdy drugie 

dziecko stanie na krześle. Teraz leżące dziecko może robić 

zdjęcia od dołu.  

 

Moja rada: Za pomocą szczegółowych zdjęć, które dzieci wykonują samodzielnie, 

można stworzyć ekscytujące puzzle ze zdjęciami. 
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Widok z lotu ptaka: Widok z lotu ptaka sprawia, że 

fotograf wydaje się wspaniały. Fotografowany obiekt lub 

osoba wydają się małe i przytłumione. 

Jeśli dziecko chce przyjrzeć się drugiemu z lotu ptaka, 

można tu również skorzystać z krzesła. Tym razem dzie-

cko robiące zdjęcie staje na krześle, a dziecko, które ma być 

fotografowane, klęka przed nim. Teraz dziecko stojące na 

krześle może robić zdjęcia z góry. 

 

OBRAZ 22-28: RÓŻNE PERSPEKTYWY KAMERY 

 

3. Z powodzeniem integruj projekty fotograficzne w przedszkolu 
  

1. Fotografia jako sposób na poszerzenie słownictwa: Wykazano, że dzieci, które 

miały wiele życiowych doświadczeń, rozwinęły lepsze słownictwo. Są lepiej przygo-

towani do uczenia się, czytania i rozumienia tego, co czytają. Zdjęcia mogą pomóc 

wprowadzić słowa i wyrażenia w codzienną pracę z dziećmi. Kiedy dzieci robią 

własne zdjęcia, decydują, co jest ważne i konstruują własny sens przeżycia. Uczą się 

znajdować słowa, które pomogą im opisać swoje doświadczenia. W ten sposób dzieci 

mogą odnieść korzyści, gdy dzieci zbierają zdjęcia na różne sposoby iw różnych 

miejscach. 

Moja rada: Pozwól dzieciom samodzielnie wypróbować różne rozmiary i perspekty-

wy, a następnie porozmawiaj o różnych efektach rysunków. 
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WYKRES 9: FOTOGRAFIA JAKO NARZĘDZIE EDUKACYJNE 

 

2. Albumy ze zdjęciami do zapamiętania roku: Zdjęcia zrobione zarówno przez 

dzieci, jak i wychowawców przez cały rok i utrwalające ważne momenty w życiu 

dzieci można łączyć w różnych albumach fotograficznych. Klasowy album foto-

graficzny dokumentujący wydarzenia roku to szczególne wspomnienie dla dziecka. 

Ten album może skupiać się na pojedynczym dziecku i zawierać jego zdjęcia oraz 

zdjęcia, które zrobiło. Album klasowy mógłby również zawierać zdjęcia wszystkich 

dzieci i podkreślać wydarzenia w ciągu roku. Prezentacja Power Point z wybranymi 

obrazami może zostać wykorzystana podczas ceremonii zamknięcia. Album może 

być również używany jako książka obrazkowa, co daje jeszcze więcej możliwości 

poszerzania słownictwa. Dzieci mogły „czytać” zdjęcia jako opowieść o tym, co 

wydarzyło się w ciągu roku. Czytanie każdego dziecka byłoby wyjątkowe i 

dawałoby wgląd w postrzeganie przez dziecko tego, co wydarzyło się podczas 

czynności lub wydarzenia. 

 

3.Rozwój obrazu siebie: Zdjęcia mogą nie tylko poprawić umiejętności językowe, ale 

także wspierać rozwój własnego wizerunku dzieci. 
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rozwój umiejętności językowych 

dokumentacja wydarzeń 

rozwój własnego wizerunku 

rozwój kreatywności 

rozwój emocjonalny 

rozwój społeczny 
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4. Zachęcaj do kreatywności: Wykorzystanie fotografii jest wszechstronne i twórcze. 

Od puzzli po malowanie światłem - kreatywność nie ma granic. Twórczym za-

daniem mogłoby być pozwolenie dzieciom na zrobienie kilku wybranych przez sie-

bie zdjęć, wydrukowanie ich i stworzenie kolażu. 

 

5. Wsparcie rozwoju emocjonalnego i społecznego: Przedszkolaki rozwijają pod-

stawowe i ważne wyobrażenia o emocjach. Zdjęcia mogą pomóc dzieciom lepiej 

mówić o swoich uczuciach, co odgrywa kluczową rolę w ich rozwoju emocjonalnym 

i społecznym. Znajdowanie imion i słów na wyraz twarzy pomaga dzieciom roz-

mawiać o swoich uczuciach. Małe dzieci powinny mieć aktualne zdjęcia przedstawi-

ające własne emocje, jeśli chodzi o mimikę i uczucia. To pozwala im mówić o uczu-

ciach dotyczących ich własnych doświadczeń i siebie. Zdjęcia uśmiechniętych dzieci 

mogą posłużyć do rozmowy o tym, co uszczęśliwia dzieci. Ponadto zdjęcia osób 

płaczących mogą pomóc w rozpoznaniu uczucia smutku. 

Moja rada: Pozwólcie dzieciom robić sobie zdjęcia w różne dni, jeśli mają na sobie 

inne ubrania lub przebierają się (np. Jako ich ulubiona postać medialna). Poproś ich, 

aby zidentyfikowali, kto jest na zdjęciu. Omów, jak mogą wyglądać różne dzieci i 

inne osoby w zależności od tego, co mają na sobie. Niech dzieci zidentyfikują swoje 

własne zdjęcia i omówią różnice i podobieństwa. Jeśli dzieci nie mogą rozpoznać 

siebie na obrazku, wykorzystaj to jako moment do nauki, aby porozmawiać o tym, 

jak ludzie mogą wyglądać inaczej, ale wewnątrz są tacy sami. 
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4. Podstawy aplikacji PicCollage 
Pic Collage to aplikacja do kreatywnego projektowania zdjęć. Można do tego wykor-

zystać zdjęcia z własnej galerii zdjęć, które można pobrać bezpośrednio z aplikacji w 

Internecie lub pobrać z aplikacji. Obrazy można następnie edytować i kreatywnie 

projektować za pomocą różnych „narzędzi”. Na przykład. Można tworzyć kolaże lub 

projektować fotomontaże. Wreszcie istnieje możliwość udostępnienia go innym 

osobom lub wydrukowania. Gotowy kolaż można również wykorzystać w innych 

programach jako plik .jpg. 

Aplikacja jest atrakcyjna i prosta. Nawet młodsze dzieci mogą zaprojektować własne 

kolaże po krótkim wprowadzeniu i pod nadzorem. Kolaże są idealne do nagrywania 

i prezentowania wycieczek, projektów i zajęć. 

Ze względu na wiele opcji przetwarzania obrazu oraz intuicyjną obsługę, PicCollage 

może być bardzo dobrze wykorzystywany w praktyce edukacyjnej. Można tworzyć 

kolaże do spędzania czasu lub do teczek, można projektować pocztówki lub 

zaproszenia, lub tworzyć albumy przypominające o projektach i wycieczkach. Dzieci 

mogą zapisywać wyniki swoich projektów fotograficznych za pomocą PicCollage i 

łatwo je drukować do pokoju grupowego. Niektóre sugestie można znaleźć w prak-

tycznych przykładach w tej instrukcji. 

 

Moja rada: Niech jedno dziecko okaże różne emocje, podczas gdy drugie robi zdjęcia. 

Jeśli dziecku trudno jest przedstawić jakąś emocję, warto porozmawiać o tym, co robi 

w życiu codziennym, np. smutny, zły lub szczęśliwy. 
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PicCollage im Überblick 

 

 

 

 

 

 

 

Deweloper: Cardinal Blue Software, Inc. 

Systemy: Android, iOS i Windows 

Koszty: 
Podstawowa aplikacja jest bezpłatna, pełną wersję można 

kupić poprzez zakup w aplikacji. 

Grupy doce-

lowe: 

Specjaliści pedagogiczni, dzieci w wieku przedszkolnym od 4 

lat, dzieci ze szkół podstawowych, rodzice. 

Tematy: 
Kreatywne projektowanie i malowanie, praktyczna praca w 

mediach. 

Reklama: 

Dostawca reklamuje dalsze własne produkcje (zakupy w ap-

likacji), zawiera nieoznakowane reklamy i linki do usług 

komunikacyjnych. Dlatego należy używać tylko z dziećmi pod 

nadzorem. 

Użyteczność: 
Tylko częściowo działa offline. Powinno być dostępne 

połączenie internetowe. 

Nawigacja: Proste i przejrzyste. 

Układ: 
Prosty, zrozumiały język; wyraźna i kontrastowa kolorystyka; 

przyjazny dla czytelnika; jasno zaprojektowane. 

 

Jak PicCollage? 

Podstawowe funkcje aplikacji są takie same na każdym urządzeniu, ale mogą się 

nieznacznie różnić wyglądem. Poniższy samouczek wyjaśnia, jak działa PicCollage 

na komputerze, laptopie, tablecie lub smartfonie, ponieważ są one bardzo podobne. 

 

1. Stworzyć kolaż:  

Po otwarciu aplikacji możesz wybierać pomiędzy siatką kolażu (zdjęcia: jest szablon 

do ułożenia zdjęć), szablonem (można wybrać gotowe szablony) i dowolnym 

(możesz dowolnie pracować na arkuszu). Projekty, które były już edytowane, można 

tutaj ponownie otworzyć. 
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OBRAZ 29: PICCOLLAGE INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA 

 

2. dodaj zdjęcia:  

Po wybraniu kształtu do nowego kolażu, np. zdjęcia / układ, możesz teraz dodać 

zdjęcia, które zostaną zintegrowane z kolażem. Przeglądarka plików otwiera się au-

tomatycznie dla zdjęć. Z freeform klikasz w dowolnym miejscu w tle. Pojawi się 

małe menu z zapytaniem o lokalizację, z której należy wybrać zdjęcia. Dostępne op-

cje: 

  

OBRAZ 30: MOŻLIWOŚCI EDYCJI KOLAŻU 

 

 Dodaj zdjęcia: Możesz wybrać jedno lub więcej zdjęć z przeglądarki plików. 

Aby zaznaczyć wiele zdjęć jednocześnie, przytrzymaj klawisz Ctrl podczas ich 

wybierania. 

 Użyj aparatu: Samodzielnie robisz zdjęcia wewnętrznym aparatem. 

 Zdjęcia z internetu: Możesz zintegrować zdjęcia z kolażem bezpośrednio z In-

ternetu. Jednak ze względu na prawa autorskie należy zadbać o to, aby zdjęcia 

mogły zostać wykorzystane. 

 Tekst: Stąd przejdziesz do edytora tekstu w aplikacji, za pomocą którego 

możesz dodawać teksty do kolażu.  
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 Dodaj naklejki: Stąd przejdziesz do wyboru naklejek, które możesz wstawić 

do kolażu. Obejmuje to emotikony, serca, kwiaty, dymki myśli i mowy i wiele 

więcej.  

 Zmień tło: Tutaj otwiera się menu, w którym można wybrać różne tła. Tła, na 

których widać kłódkę, można kupić za opłatą. Tła bez zamka są bezpłatne. 

  

 

OBRAZ 31: DRUGI PLAN 

 

3. Ułóż zdjęcia na kolażu:  

Np. Aby zmienić rozmiar obrazu lub go obrócić, użyj dwóch palców na tablecie i 

przeciągnij lub obróć obraz. Istnieje również możliwość zmiany kolejności, czyli 

poziomu zdjęć jeden na drugim. Wszystko, co musisz zrobić, to dotknąć lub kliknąć 

zdjęcie poniżej, a zdjęcie jest na pierwszym planie. Zdjęcia można usunąć za pomocą 

funkcji usuwania lub przenosząc obraz do kosza w prawym górnym rogu. Jeśli dot-

kniesz kosza, proces można również cofnąć.  

 

  

OBRAZ32: UKŁADANIE I EDYCJA ZDJĘĆ W KOLAŻU 
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4. Edytować zdjęcia:  

Opcje edycji obrazu, które oferuje PicCollage, są całkowicie odpowiednie dla 

większości zdjęć, więc zwykle nie jest konieczna edycja zdjęć za pomocą dodat-

kowego programu. Aby edytować obraz w PicCollage, dotknij dwukrotnie od-

powiedniego obrazu. Otworzy się menu z następującymi opcjami: „Edytuj zdjęcie”, 

„Wytnij”, „Kopiuj” i „Jako tło”. Jeśli wybierzesz funkcję „Edytuj zdjęcie”, otworzy 

się edytor, za pomocą którego można zmienić określone efekty, takie jak regulacja 

kolorów, rozmycie lub ostrość, a także przyciąć zdjęcie. Dzięki funkcji „Wytnij” 

wybrany obraz można wyciąć odręcznie, tzn. Nie za pomocą prostych linii, jak w 

obszarze „Edytuj zdjęcie”. Aby to zrobić, wokół obszaru cięcia rysowana jest odręcz-

nie linia. Dzięki funkcji „Kopiuj” obraz można skopiować i ponownie wstawić do 

kolażu. Dzięki funkcji „Ustaw jako tło” wybrane zdjęcie staje się obrazem tła. Można 

teraz ułożyć na nim inne zdjęcia i kształty. 

 

 

5. Dodaj naklejki:  

Są dwa sposoby dodawania naklejek, takich jak emotikony, symbole lub dymki. Z 

jednej strony możesz raz dotknąć tła lub symbolu plusa u dołu wyświetlacza i 

wybrać „Dodaj naklejkę”. Naklejki są pogrupowane w określonych obszarach. 

Niektóre naklejki są bezpłatne, a inne płatne. Aby wybrać naklejkę, po prostu kliknij 

żądaną naklejkę i potwierdź haczykiem w prawym górnym rogu za pomocą symbo-

lu. Naklejki można również zmienić rozmiar i położenie, podobnie jak zdjęcia. 

 

 

6. Dodaj tekst:  

Aby wstawić tekst do kolażu, kliknij raz tło lub symbol plusa na dole. Po wybraniu 

opcji „Dodaj tekst” otwiera się edytor, w którym można wprowadzić żądany tekst. 

Można wybrać różne czcionki i kolory. Podziały wiersza można wstawiać za pomocą 

klawisza Enter. Po zredagowaniu tekstu wybór jest potwierdzany za pomocą 

haczyka w prawym górnym rogu wyświetlacza i wstawiany do kolażu. Rozmiar i 

położenie tekstu, podobnie jak zdjęć i naklejek, można również dostosować. Aby 

ponownie edytować tekst, po prostu kliknij go dwukrotnie. 
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7. Zapisz kolaż:  

Wenn die Collage gespeichert werden soll, rechts unten auf „Fertig“ tippen. Es er-

scheint ein neues Fenster. Wählen Sie die Funktion „Speichern“, um die Collage auf 

dem Gerät zu speichern. Anschließend erscheint oftmals eine Werbeeinblendung, 

welche problemlos weggeklickt werden kann. Anschließend auf „Fertig“ tippen.  Die 

fertige Collage kann von hier aus bspw. auch direkt in Facebook geteilt oder ausge-

druckt werden. 

  

OBRAZ 33: ZAPISZ LUB UDOSTĘPNIJ KOLAŻ 

 

8. Przenieś kolaż do komputera:  

W razie potrzeby kolaż można następnie przesłać do komputera jak każdy inny plik. 

 

 

Moja rada: Jeśli nie podoba Ci się PicCollage jako narzędzie robocze lub jeśli aplikacja 

nie jest dostępna w Twoim kraju w Twoim języku ojczystym, na stronach interne-

towych znajdziesz dalsze zalecenia dotyczące aplikacji do edycji zdjęć. 
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Zacznij od razu i wypróbuj swoją wiedzę w praktyce. Nasze praktyczne przykłady 

mogą dać ci wstępne sugestie. 
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Moduł 7 - Zatrzymanie ruchu i wideo 
Kreskówki są bardzo popularne wśród dzieci. Opowiadają ekscytujące i zabawne 

historie, które oferują mnóstwo rozrywki i są zabawne. Ale jak możesz samodzielnie 

stworzyć kreskówkę (film poklatkowy) lub wideo? Wiele dzieci i dorosłych nie zdaje 

sobie z tego sprawy. Nie zdajesz sobie sprawy z tego, ile pracy wymaga wyprodu-

kowanie filmu (poklatkowego), ponieważ nie jest on odwracany jeden po drugim, a 

następnie gotowy. Aby film był ekscytujący i interesujący dla widzów, bardzo ważne 

jest zastosowanie różnych perspektyw i różnych rozmiarów sceny. Jeśli chodzi o 

kręcenie filmu (poklatkowego) z dziećmi w wieku przedszkolnym, ten projekt powi-

nien być dobrze zaplanowany. 

  

 

W pracy poklatkowej i wideo z dziećmi należy stosować proste opcje, które są nadal 

ekscytujące pod względem treści, ale możliwie najtańsze. Celem tego modułu nie jest 

tworzenie misternie opracowanych filmów (poklatkowych) z dziećmi, ale nauczenie 

dzieci pracy z filmami w praktyczny i kreatywny sposób. 

 

 

1. Co to jest film poklatkowy? 
Filmy poklatkowe to filmy złożone z pojedynczych obrazów / zdjęć - dawniej znane 

również jako klasyczne flipbooki. Wygląd ruchu jest tworzony przez nieznaczną 

zmianę położenia figur lub obiektów w każdej klatce. Obrazy są wyświetlane w kró-

tkich odstępach czasu, np. za pomocą aplikacji Stop-Motion Studio, zestawionych 

tak, aby przejścia były ledwo zauważalne. Technika poklatkowa to prosty sposób na 

Moja rada: Porozmawiaj z dziećmi o tym, że nie da się zrealizować filmu poklat-

kowego o długości filmu Disneya. Oczywiście jakość filmu też nie może być taka sa-

ma. Chodzi raczej o wspólne ustalenie, jak faktycznie powstaje film lub animacja oraz 

kreatywne i rozsądne wykorzystanie dostępnych zasobów. 
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kręcenie filmów z postaciami i przedmiotami bez znajomości animacji komput-

erowej. 

Prawie wszystko może służyć jako przedmiot do przesunięcia lub jako figura do 

przesunięcia. Nie tylko lalki czy gliniane figurki, znane z programów typu „Sand-

man” czy „Shaun das Schaaf”, mogą zostać aktorami w filmach poklatkowych. 

Wyobraźnia nie ma prawie żadnych ograniczeń.  

Filmy poklatkowe można tworzyć najprostszymi środkami, dzięki czemu można je 

dość łatwo wyprodukować nawet z młodszymi dziećmi. W szczególności technolo-

gia cyfrowa i aplikacje sprawiają, że produkcja filmów animowanych jest tutaj 

jeszcze łatwiejsza.  

Kilka sugestii, jak i za pomocą jakich narzędzi można stworzyć film poklatkowy 

znajduje się poniżej: 

W malarskich kreskówkach widzowie widzą obraz lub tekst utworzony magicznie 

wiersz po wierszu. Efekt uzyskuje się robiąc zdjęcie po każdej narysowanej małej 

kresce, aż do ukończenia całego zdjęcia. 

 

 

OBRAZ 34: WIDEO PRZYKŁAD FILMU MALARSKIEGO (KLIKNIJ OBRAZ, ABY ROZPOCZĄĆ WIDEO) 

 

W przypadku folii typu overlay figury lub przedmioty wycięte z papieru mogą 

sprawiać wrażenie, jakby same poruszały się na tle. Oczywiście ręce dzieci przesu-

wają je między poszczególnymi obrazami. 

 

OBRAZ 35: PRZYKŁAD FILMU KARTONOWEGO WYKONANEGO PRZEZ DZIECI (KLIKNIJ ZDJĘCIE, ABY 

ROZPOCZĄĆ WIDEO) 

https://www.youtube.com/watch?v=2tZcnlKScyo
https://www.youtube.com/watch?v=Gwuys8owvzA


 

  Moduł 7 - Zatrzymanie ruchu i wideo  

SZKOLENIE KOMPETENCYJNE MEDIÓW DLA PROFESJONALISTÓW W CENTRACH OPIEKI DZIENNEJ I 

PORÓWNYWALNYCH OBIEKTACH NA OBSZARACH WIEJSKICH EUROPY 

Interaktywny podręcznik edukacji medialnej w edukacji przedszkolnej 

125 

Czy np. Zabawki, klocki lub inne trójwymiarowe obiekty używane w roli aktora 

nazywane są filmem animowanym. Obejmuje to również dobrze znane filmy poklat-

kowe z postaciami Lego w roli głównej lub filmy z figurkami glinianymi. Postacie 

poruszają się tutaj w scenerii, która przypomina nieco domek dla lalek. 

 

 

OBRAZ 36: WIDEO PRZYKŁAD FILMU AKCJI WYKONANEGO PRZEZ DZIECI (KLIKNIJ ZDJĘCIE, ABY ROZPOCZĄĆ 

WIDEO) 

 

Prawdziwi ludzie odgrywają rolę aktorów w tak zwanych prawdziwych kresków-

kach. Sztuczka polega na tym, aby pozwolić, aby coś się poruszyło, co normalnie nie 

może się samo poruszać, np. książka lub talerz. Możliwość samodzielnego robienia 

czarów i sztuczek lub ożywiania lalek i pluszaków jest szczególnie popularna wśród 

dzieci. Na przykład dziecko może sprawić, że rzeczy lub ludzie znikną. Albo 

siedzisz wyjątkowo spokojnie na podłodze i nagle lalka siedząca obok ciebie zaczyna 

się poruszać. 

 

OBRAZ 37: WIDEO PRZYKŁAD PRAWDZIWEGO FILMU ANIMOWANEGO WYKONANEGO PRZEZ DZIECI ZE SZTUCZKAMI STOP-

MOTION (KLIKNIJ NA ZDJĘCIE, ABY ROZPOCZĄĆ WIDEO) 

 

Zasadniczo technika poklatkowa oferuje niezliczone możliwości twórcze, co sprawia, 

że korzystanie z przedszkola jest szczególnie ekscytujące i daje wiele radości dzi-

eciom i wychowawcom. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qMyP2DS3vhA
https://www.youtube.com/watch?v=gjxHfSqabF8
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2. Projekty poklatkowe i wideo w przedszkolu 
Jak ciekawie inscenizuje się opowieści o miłości i kłótniach, wielkich i małych bo-

haterach, czy informacje o produkcji tortu powstają w formie audiowizualnej, dzieci 

dowiadują się, kiedy mogą same korzystać z aparatu. Przy pomocy aparatu (np. 

Aparatu w tablecie) dowiadują się, jak powstają filmy i programy telewizyjne. 

Ponadto dzieci mają możliwość wykazania się kreatywnością i wyrażenia siebie. 

Możesz zaangażować się od samego początku: począwszy od stworzenia opowiada-

nia, poprzez zaprojektowanie sceny, aż po montaż i oprawę muzyczną.  

Bazując na wiedzy i doświadczeniu dzieci z różnych gatunków filmowych i tele-

wizyjnych, telewizyjne produkcje wideo takie jak kreskówki, teleturnieje, reklamy 

czy filmy telewizyjne mogą być przedmiotem realizacji w przedszkolu. 

 

 

Filmy są dla dzieci bardzo fascynujące, dlatego czasami nie jest im łatwo uniknąć 

medialnych iluzji. Przemysł filmowy i telewizyjny używają pewnych sztuczek pod-

czas robienia swoich filmów. Duże miasta są odtwarzane w miniaturowej formie i 

mają wpływ na ustawienia kamery, sceny są cyfrowo przetwarzane na komputerze 

lub aktorzy są zastępowani przez kaskaderów. Dzieci w wieku przedszkolnym nie 

mają jeszcze odpowiedniej wiedzy, aby zrozumieć te sztuczki. Wypróbowując proste 

sztuczki filmowe, można promować umiejętności medialne dzieci w zabawny 

sposób. 

Jeśli chodzi o ulubione programy, dzieci w wieku przedszkolnym nie kierują się 

przede wszystkim sekwencją opowiadanej historii. Zwykle koncentrują się na szcze-

gółach, za pomocą których mogą odnieść się do rzeczywistości ich życia lub z 

którymi mają emocjonalny związek. Postrzeganie obrazu u młodszych dzieci jest 

przypadkowe, niezbyt systematyczne i oparte na chwili. To samo dotyczy ak-

tywnego korzystania z aparatu przez dziecko. Podobnie jak podczas pracy ze zdjęci-

Moja rada: Dzieci mogą odtworzyć swój ulubiony program w warunkach studyjnych i 

kreatywnie go przeprojektować. W ten sposób dzieci nabywają podstawowe formy 

produkcji dla tych gatunków filmowych i telewizyjnych. 
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ami, można uzyskać wgląd w to, jak dzieci widzą świat, jeśli pozwolisz dzieciom 

swobodnie i intuicyjnie korzystać z aparatu. 

 

 

Im więcej form projektowych, zasad montażu i sztuczek dzieci poznają, tym 

wcześniej mogą klasyfikować i rozumieć bardziej skomplikowane historie, z retro-

spekcjami, równoległymi akcjami i skokami w czasie i przestrzeni. Ta forma pracy 

wideo z dziećmi polega na stosowaniu i uczeniu się podstawowych narzędzi drama-

turgii filmowej, które są również ważne w filmie i telewizji. Wypróbowując w za-

bawny sposób narzędzia twórcze specyficzne dla danego filmu, a tym samym lepiej 

rozumiejąc przebieg akcji, dzieci nie tracą fascynacji ekscytującymi historiami. Mimo 

zdobytej wiedzy chcą nadal bawić się filmem i telewizją.  

Kilka wskazówek może pomóc zarówno wychowawcom, jak i dzieciom podczas 

pracy z wideo i poklatkową, aby skutecznie wykorzystać te media w przedszkolu. 

Podczas gdy dzieci pracują z kamerą, wychowawcy nie powinni być zbyt nachalni, 

aby zbytnio nie wpływać na intencje filmującego. W pracy wideo może być jednak 

wzbogacający, jeśli np. Pomoc jest udzielana podczas dialogów w celu uzyskania 

informacji na temat. Wychowawca nie zawsze musi wyprzedzać wiedzę dzieci, ale 

raczej musi być otwarty i otwarty na wspólne procesy uczenia się. 

 

Moja rada: Daj dzieciom możliwość instynktownego i spontanicznego filmowania 

kamerą bez scenariusza i przygotowanego planu. Pozwól dzieciom wyjść bez opieki 

dorosłego i uwiecznij „ich chwilę”. Dzieci mogą wtedy zobrazować to, co postrzegają 

„swoimi” oczami i sprawić, by ich „wewnętrzne” oko było widoczne dla Ciebie. 
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3. Film poklatkowy i wideo w praktyce 
Podobnie jak w strefie zdjęciowej, należy pokazać dzieciom, jak korzystać z urządzeń 

do nagrywania wideo. Obowiązują tu te same zasady, które przedstawiono w mod-

ule 6.  

 

Różne rozmiary ustawień i perspektywy z modułu 6 naturalnie również ożywiają 

wideo (poklatkowe). Są szczególnie ważne w dziedzinie poklatkowej i wideo, aby 

film nie był nudny dla widza. Jednak w pracy z dziećmi szczególnie ważne jest, aby 

nie skupiać się tutaj na doskonałości, ale raczej na eksperymentowaniu z technologią 

i promowaniu kreatywności. 

 

 

 

 

 

 

 

Moja rada: Jeśli chcesz opowiedzieć historię za pomocą filmu poklatkowego lub wi-

deo, powinieneś wcześniej opracować z dziećmi krótki scenariusz i długość filmu. 

Ułatwia to realistyczne planowanie i zapobiega zbyt dużym wysiłkom. 
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4. Możliwości integracji poklatkowej i wideo w przedszkolu 
Promocja i artykulacja języka: Tworzenie własnych filmów na podstawie krótkich 

scenariuszy może poszerzyć słownictwo dzieci. Muszą znaleźć słowa do dialogów, 

które chcą mówić. Jest to również bardzo pomocne w nauce wyrażania siebie w 

określonych sytuacjach i komunikowania się. 

 

Promowanie rozwoju emocjonalnego i społecznego: Tworzenie filmu to praca 

zespołowa. Czy to jako aktor, za kamerą, czy podczas montażu, każdy pomaga i mu-

si ze sobą współpracować. Jest to bardzo ważne dla rozwoju społecznego dzieci. 

Dzięki pracy wideo dzieci uczą się wiele o różnych emocjach i mogą wypróbować 

różne wyrazy twarzy. Dzięki temu można rozmawiać z dziećmi o uczuciach związa-

nych z ich własnymi przeżyciami, np. co sprawia, że jesteś szczęśliwy lub smutny. 

Promowanie kreatywności i wyobraźni: Samodzielne wymyślenie historii, a 

następnie samodzielne jej odtworzenie lub wdrożenie w filmie poklatkowym 

niesamowicie pobudza wyobraźnię. Dzieci muszą pomyśleć o tle, kostiumach i mate-

riałach do wykorzystania, a następnie ewentualnie samodzielnie je wykonać. Jest 

kreatywny i niezwykle produktywny. Możliwość zobaczenia rezultatów swoich 

działań po stosunkowo krótkim czasie również sprawia, że jesteśmy bardzo dumni. 

Dzieci zauważają, że mogą coś stworzyć. 

Tworzenie wspomnień: Filmy, które dzieci i nauczyciele, np. na przyjęciu w przed-

szkolu może być miłym wspomnieniem dla rodziców lub prezentem na wieczór 

rodziców. Możesz też pozwolić dzieciom spojrzeć z ich perspektywy na codzienne 

życie przedszkola. W ten sposób rodzice uzyskują później bardzo szczególny wgląd 

w codzienne życie dzieci, które zwykle pozostaje przed nimi ukryte. 

Moja rada: Angażuj dzieci na każdym etapie produkcji (poklatkowej) filmu. Inaczej 

może się zdarzyć, że w końcu jest tylko jeden Twój film, w którym dzieci występują 

wyłącznie w roli statystów. Spróbuj tego uniknąć. 
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Promowanie ruchu: Wielką zaletą filmów wideo jest to, że można robić zdjęcia 

ruchem. Dlatego możesz oczywiście użyć tego narzędzia, aby zachęcić dzieci do 

ruchu. Na przykład możesz obejrzeć teledysk. Następnie wspólnie rozmawiamy o 

tym, co widzieliśmy, a następnie wideo jest odtwarzane własnymi środkami i nag-

rywane kamerą. Oczywiście dzieci mogą również zdecydować, czego użyć do 

dekoracji, kostiumów itp. I jak chcą zrealizować wideo. 

Obserwacja i refleksja: A nagranie wideo jest dobrym sposobem jednorazowej ob-

serwacji dzieci, a następnie refleksji nad nimi w zespole lub z rodzicami. Poziom 

rozwoju dziecka można tutaj szczególnie dobrze zarejestrować i ocenić. Ale także 

wychowawca może normalnie rano uruchomić kamerę, aby zobaczyć, jak zachowuje 

się wobec dzieci i jak dzieci na niego reagują. W takim projekcie należy sprawdzić, 

czy wymagana jest dodatkowa zgoda rodziców. 

 

 

 

 

 

 

 

Moja rada: Upewnij się przed jakimkolwiek projektem medialnym, że nie naruszasz 

wytycznych dotyczących ochrony danych ani praw autorskich. 
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WYKRES 10: INTEGRACJA PROJEKTÓW WIDEO W PRZEDSZKOLU 

 

5. Podstawy aplikacji „Stop Motion Studio” 
Aplikacja „Stop Motion Studio” to aplikacja, której można używać do łatwego 

tworzenia kreatywnych kreskówek. Jest dobrze przystosowany do użytku w 

edukacji medialnej i jest łatwy w obsłudze dla młodszych dzieci z towarzyszeniem. 

Zdjęcia można robić bezpośrednio w aplikacji i zawsze bezpośrednio przeglądać 

wyniki. Można ustawić sekwencję czasową obrazów lub usunąć wadliwe obrazy. Do 

pełnej wersji możesz także dodawać napisy i kredyty, wszelkiego rodzaju nagrania 

audio lub efekty. Wersja podstawowa w zupełności wystarcza do wykonania pro-

stego filmu poklatkowego. Jeśli później obejrzysz film np. chcesz dodać muzykę do 

tła, możesz to zrobić później w programie Movie Maker. Na koniec film można 

wyeksportować w popularnym formacie .mp4. 

Aplikacja może być używana na systemach operacyjnych Android, iOS i Windows i 

powinna być zainstalowana na tablecie lub smartfonie.  

 

 

•Dzieci komunikują się ze 
sobą 

•tworzą dialogi 

język 

•uczą się współpracować 

•kiedy wślizgują się w 
inne role, uczą się lepiej 
rozumieć uczucia innych 
ludzi 

Umiejętności 
społeczne i 
emocjonalne 

•Dzieci tworzą historie i 
sceny 

•eksperymentują z 
przedmiotami 

•. 

kreatywność 

•pozwala ci towarzyszyć i 
rozumieć swoje życie 

•pomaga im tworzyć 
wspomnienia 

Zdolności 
poznawcze 

•wspierana jest 
aktywność fizyczna dzieci 

•grają, tańczą itp. 

Ruszaj się 

Integracja projektów wideo w przedszkolu: 
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Poniżej znajduje się krótkie wprowadzenie do pracy z aplikacją „Stop Motion Stu-

dio”, która ma na celu przekazanie podstaw. Symbol „na pasku menu w prawym 

dolnym rogu aplikacji przenosi Cię do pomocy online, która zapewnia przejrzystą i 

dalszą pomoc. 

 

OBRAZ 38: MENU POMOCY W APLIKACJI STOP MOTION STUDIO 

„Stop Motion Studio ”w skrócie 

 

 

 

 

 

 

 

 

deweloper: Cateater 

Systemy: Android, iOS and Windows 

Koszty: Podstawowa aplikacja jest bezpłatna. Pełną wersję można kupić za 

4,99 lub 5,99 EUR.  

Grupa doce-

lowa: 

Specjaliści pedagogiczni, dzieci w wieku przedszkolnym od 4 lat z 

towarzyszeniem, dzieci ze szkół podstawowych, rodzice 

Tematy: Kreatywne projektowanie i malowanie, praktyczna praca w mediach 

Reklama: Podstawowa aplikacja obejmuje zakupy w aplikacji. Do korzystania 

ze wszystkich funkcji wymagana jest pełna wersja. 

Użyteczność: W pełni funkcjonalny offline. 

Nawigacja: Proste i przejrzyste 

Układ: Prosty, zrozumiały język; wyraźne i kontrastowe kolory; przyjazny 

dla czytelnika; jasno zaprojektowane. 
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Jak działa program „Stop Motion Studio ”? 

 

1. Utwórz nowy film: 

Po otwarciu aplikacji wszystkie utworzone do tej pory projekty poklatkowe można 

zobaczyć na ekranie startowym. Możesz kliknąć je ponownie tutaj i kontynuować 

pracę nad nimi, jeśli nie są jeszcze ukończone. Aby otworzyć nowy projekt filmu 

poklatkowego, kliknij symbol plusa. 

 

 

OBRAZ 39: ROZPOCZNIJ NOWY PROJEKT „STOP MOTION STUDIO” 

 

Otworzy się teraz nowy projekt. Początkowo aplikacja wyświetla również 

wskazówkę, że należy kliknąć symbol aparatu, aby dodać zdjęcia. Otworzy się okno 

nagrywania. Tutaj można teraz wykonać pojedyncze zdjęcia. Czerwony przycisk to 

spust. Teraz robisz zdjęcie, trochę zmieniasz obszar nagrywania, tj. jeden się rusza 

np. jego figurę, a potem ponownie naciskasz spust migawki. 
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OBRAZ 40: INTERFEJS UŻYTKOWNIKA - DODAJ ZDJĘCIA 

Bardzo pomocna jest tak zwana funkcja warstwy cebuli (funkcja warstwy cebuli). 

Jeśli suwak zostanie przesunięty w górę po lewej stronie ekranu, poprzedni obraz 

nieco prześwituje. W ten sposób można uniknąć bardzo silnych zmian w przebiegu 

obrazu. Funkcja rastra, bezpośrednio pod funkcją warstwy cebuli, może również 

pomóc w odpowiednim zaprojektowaniu obrazu. 

 

 

OBRAZ 41: FUNKCJA WARSTWY CEBULI I SIATKI 

 

2. Odtwórz film w projekcie: 

Po zrobieniu kilku zdjęć należy odtwarzać film w tę iz powrotem między i na końcu, 

aby zobaczyć (tymczasowy) wynik. Aby to zrobić, wyjdź z trybu nagrywania za po-

mocą strzałki w lewym górnym rogu. Teraz możesz odtworzyć film za pomocą 

przycisku odtwarzania. 
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OBRAZ 42: ODTWARZAJ FILM W PROJEKCIE 

 

 

3. Dodaj nagrania głosowe: 

Dzięki aplikacji masz możliwość wypowiadania odpowiedniego tekstu do obrazów 

lub nagrywania odpowiednich dźwięków. Aby to zrobić, kliknij symbol mikrofonu 

po lewej stronie ekranu. Otworzy się małe okno, w którym można nagrywać i 

odtwarzać. 

 

OBRAZ 43: DODAJ NAGRANIA GŁOSOWE 

 

4. kopiuj i wklej: 

Zdjęcia można usuwać, kopiować i wklejać. Dzięki funkcji „Odwróć” zdjęcia mogą 

być odtwarzane w przeciwnym kierunku. Aby to zrobić, najpierw należy wybrać 

odpowiednie obrazy. Ta funkcja może być przydatna, jeśli na przykład obiekt taki 

jak czekolada ma zostać zmiażdżony, ale powinien połączyć się w filmie, jakby sam-
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oczynnie. Następnie najpierw robisz zdjęcia, jak czekolada jest kruszona, a następnie 

po prostu odwracasz kolejność zdjęć. Aby móc korzystać z funkcji „Przytnij”, 

„Usuń”, „Maluj” i „Połącz”, należy mieć aplikację w wersji Pro. 

 

 

 

OBRAZ 44: RÓŻNE FUNKCJE 

Można również dodać dźwięk. Aby to zrobić, kliknij symbol dźwięku i otworzy się 

okno, w którym dostępnych jest kilka efektów dźwiękowych, takich jak odgłos 

jadącego samochodu lub ciągły deszcz. W sekcji „Albumy” możesz także uzyskać 

dostęp do muzyki zapisanej na urządzeniu.  

 

OBRAZ 45: DODAJ HAŁAS I MUZYKĘ 

 

5. Dostosuj prędkość: 

Symbol koła zębatego przenosi Cię do innego menu.  Tutaj możesz m.in. usta-

wić czas, przez jaki poszczególne obrazy mają być wyświetlane w ciągu sekundy. Im 

szybciej obrazy są wyświetlane, tym płynniejsze są ruchy na końcu. Dlatego usta-
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wienie domyślne to zwykle 12 obrazów na sekundę. Podczas pracy z dziećmi 

wskazane jest, aby obrazki przebiegały nieco wolniej, aby mogły lepiej zrozumieć 

proces ruchu. Tutaj czas trwania można ustawić na 5 do 3 klatek na sekundę. Po 

prostu wypróbuj i zobacz, jak film wygląda na końcu. Możesz zmieniać prędkość raz 

za razem. 

 

 

OBRAZ 46: DOSTOSUJ PRĘDKOŚĆ 

6. Format ekranu: 

Istnieje również możliwość dostosowania filmu do różnych formatów ekranu. Aby 

to zrobić, wystarczy zastanowić się, na jakim ekranie film ma być wyświetlany na 

końcu i odpowiednio dostosować format ekranu 

. 

 

BILD 47: BILDSCHIRMFORMATE 
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7. Efekty: 

W podstawowej aplikacji wybór efektów jest bardzo ograniczony. Ale jeśli chcesz, 

możesz uruchomić film w czerni i bieli. Wszystkie inne efekty są dostępne tylko w 

wersji Pro i dlatego są oznaczone symbolem kłódki. 

 

OBRAZ 48: EFEKTY 

 

8. Zapisz i wyeksportuj film: 

Po ukończeniu projektu filmowego w aplikacji można go zapisać jako film. Aby to 

zrobić, wyjdź z projektu za pomocą strzałki w lewym górnym rogu ekranu. Cała 

zawartość projektu zostaje zachowana.  

Teraz masz przegląd, np. o długości i wielkości pamięci projektu filmowego. Film 

można zatytułować i wyeksportować. Aby wyeksportować i zapisać film na dysku 

twardym, kliknij symbol udostępniania. 

 

 

OBRAZ 49: ZAPISZ I EKSPORTUJ FILM „STOP MOTION STUDIO” 
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Teraz wybierz „Zapisz plik”. Wskazane jest zapisanie filmu w wysokiej 

rozdzielczości na urządzeniu w wybranym miejscu przechowywania, aby mógł np. 

można bez problemu wyświetlać na projektorze. 

 

OBRAZ 50: ZAPISZ FILM 

 

 

9. Prześlij film do komputera: 

Wreszcie, jak każdy inny plik, film można przenieść do komputera. Tutaj film 

mógłby np. można dalej edytować za pomocą programu Windows Movie Maker 

2012 (patrz następny rozdział), dodając napisy początkowe i końcowe. Jeśli kupisz 

wersję Pro „Stop Motion Studio”, możesz zintegrować kredyty i kredyty za pomocą 

aplikacji. 

 

6. Podstawy programu Windows Movie Maker 2012 
Program Windows Movie Maker 2012 to prosty program do edycji wideo, służący do 

tworzenia i wycinania filmów w systemie Windows 7 lub Windows 10. Ponieważ 

program ten nie może być używany przez same młodsze dzieci, nauczyciel powinien 

(Stop -Motion) filmy do edycji i wycinania, tak aby wyniki dzieci były w „ładniejszej 

formie” na przykład można przedstawić rodzicom. 

Poniżej znajduje się krótkie wprowadzenie do pracy z programem Movie Maker, 

które ma na celu przekazanie podstaw.  
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Movie Maker 2012 w skrócie 

 

 

 

 

 

 

Deweloper: Microsoft 

Systemy: Windows 

Koszty: Program jest bezpłatny. 

Grupa docelowa: Pedagodzy, uczniowie klas IV, rodzice. 

Uwaga: Dzieci w wieku przedszkolnym nie są jeszcze w stanie 

samodzielnie korzystać z tego programu, ponieważ zazwyczaj 

nie potrafią jeszcze czytać i jest on bardzo złożony dla tej grupy 

wiekowej. 

Tematy: Edycja wideo, praktyczna praca z mediami 

Reklama: Bez reklam 

Użyteczność: W pełni funkcjonalny offline 

Nawigacja: Prosty i przejrzysty dla starszych dzieci i dorosłych i nadal bar-

dzo złożony dla młodszych dzieci. 

Układ: Prosty, zrozumiały język; wyraźna i kontrastowa kolorystyka; 

przyjazny dla czytelnika; jasno zaprojektowane. 

 

Ważna uwaga:  

Window Movie Maker 2012 nie jest już rozwijany przez Microsoft, dlatego pro-

gramu nie można już pobrać ze sklepu Microsoft Store. 

W związku z tym program należy nabyć od dostawców zewnętrznych. W tym 

celu skorzystaj z wyszukiwarki, np. Wyszukaj w Google „Windows Movie Maker 

Download”. Wyświetlanych jest kilka wyników, które umożliwiają pobranie pro-

gramu. 
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Jak działa program Movie Maker 2012? 

Po uruchomieniu programu automatycznie otwiera się nowy projekt o nazwie „Mój 

film”. 

 

Zaleca się najpierw zapisać otwarty projekt pod nową nazwą w ustalonym folderze. 

Ułatwia to orientację i późniejszą edycję filmu. Pomocne jest również zebranie 

„surowych danych” w oddzielnym folderze. 

 

OBRAZ 51: INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 

 

 

Moja rada: Najpierw zorientuj się w programie. Jeśli przesuniesz myszką nad pola 

funkcyjne, otworzą się okna objaśniające, które ułatwią ich poznanie. 
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1. Importuj pliki: 

Kliknięcie ikony Dodaj filmy i zdjęcia otwiera własną bibliotekę, z której można 

wywołać zdjęcia lub filmy. 

Podgląd filmu pokazuje, czy zdjęcia lub filmy odpowiadają ustawionemu 

współczynnikowi proporcji. Menu „Projekt” umożliwia dostosowanie współczynni-

ka kształtu i ustawień dźwięku. 

 

 

OBRAZ 52: DODAJ ZDJĘCIA I / LUB FILMY 

 

 

Możesz wykonywać czynności za pomocą strzałek  obok symbolu dys-

kietki cofnij (undo) lub powtórz później (do) . 

 

2. Układanie i cięcie: 

Kolejność zdjęć i sekwencji filmowych można zmienić, wskazując kursorem / myszką 

ikonę w obszarze roboczym i naciskając lewy przycisk myszy. Niebieska ramka 

wskazuje, że element jest aktywny. Teraz element, który ma zostać przeniesiony, 

można przesunąć w żądane położenie, naciskając przycisk myszy. 

Moja rada: Regularnie zapisuj postęp projektu, klikając symbol dyskietki w lewym 

górnym rogu linii programu lub naciskając kombinację klawiszy [Ctrl] [S]. 
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OBRAZ 53: WIDEO - EDYCJA 

Jeśli element jest aktywowany przez kliknięcie na nim, menu „Edycja” pokazuje 

narzędzia dostępne dla tego elementu. Na podstawie zapisanych kolorów możesz 

rozpoznać, z jakiego narzędzia do obróbki aktualnie korzystasz. Ścieżka wideo ma 

żółte tło. 

 

BILD 54: ANORDNEN UND SCHNEIDEN 

 

Pole „Narzędzie przycinania” służy do przycinania folii. Obszar, który chcesz 

zachować, można ustawić za pomocą zakładek po lewej i prawej stronie osi czasu 

pod oknem odtwarzania. Czasy można również ustawić ręcznie, korzystając z 

punktu początkowego i końcowego. Klikając na symbol dyskietki, wybrany element 

filmu jest teraz wycinany do obszaru wewnątrz znaczników cięcia i zapisywany. 
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OBRAZ 55: NARZĘDZIE TNĄCE 

 

 

 

Aby podzielić film na dwa filmy, zaznaczany jest odpowiedni element filmu. Ma 

niebieską ramkę. Teraz suwak odtwarzania (czarna linia) jest przesunięty do punktu, 

w którym film ma zostać podzielony. Ten etap przetwarzania kończy się kliknięciem 

pola „Udostępnij”.  

 

OBRAZ 56: ZAGRAJ W SUWAK, ABY UZYSKAĆ ORIENTACJĘ 

 

Jeśli tylko początek lub koniec klipu ma zostać usunięty z elementu filmu, można 

użyć pól „Ustaw punkt początkowy” lub „Ustaw punkt końcowy”. Dzięki „Ustaw 

punkt początkowy” wszystko, co znajduje się PRZED pozycją na suwaku odtwarza-

nia, zostanie usunięte z tego jednego elementu filmu. Wszystkie inne elementy filmu, 

które miały miejsce wcześniej, zostaną zachowane. W przypadku „Ustaw punkt 

końcowy” wszystko za punktem, w którym znajduje się suwak odtwarzania, jest 

usuwane z tego jednego elementu filmu. Wszystkie pozostałe elementy filmu zos-

taną zachowane. 
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3. Przejścia obrazu i filmu: 

Przejścia między zdjęciami i sekwencjami filmowymi tworzą wizualne połączenie, a 

tym samym ułatwiają percepcję. Przejścia nie wydają się takie trudne. W zakładce 

menu „Animacje” można znaleźć różnorodne efekty przejścia. Jeśli kursor / mysz 

wskazuje na jedno z odpowiednich przejść, jego efekt można natychmiast zobaczyć 

w podglądzie. 

 

 

OBRAZ 57: PRZEJŚCIA 

 

Kliknięcie żądanego przejścia powoduje przeniesienie go do aktywnej grafiki w ok-

nie wyboru (rozpoznawalnej po niebieskiej ramce). Szary trójkąt na początku 

sekwencji filmowej wskazuje, że zostało mu przypisane przejście. 

  

OBRAZ 58: SYMBOL AKTYWACJI PRZEJŚĆ 

 

Jeśli kilka zdjęć i filmów ma mieć to samo przejście, można wybrać kilka sekwencji 

przytrzymując klawisz Ctrl i klikając żądane sekwencje myszą. Jeśli chcesz, aby 

wszystkie sekwencje miały to samo przejście, wybierz opcję „Zastosuj do 

wszystkich”. 

Czas trwania przejścia może być różny. Zwykle jest ustawiony na 1 lub 1,5 sekundy. 

Kliknięcie strzałki wyboru obok pola menu „Czas trwania” otwiera okno wyboru. 

Możliwe jest jednak również wprowadzenie (nie ustawionego) czasu bezpośrednio 

w oknie. 
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4. Efekty wizualne: 

„Efekty wizualne” można dodawać do pojedynczych zdjęć lub całych sekwencji 

filmowych. W punkcie menu „Efekty wizualne” dostępnych jest kilka opcji. Jeśli 

kursor / mysz wskazuje na jeden z odpowiednich efektów, jego efekt można nat-

ychmiast zobaczyć w podglądzie. 

 

 
 

OBRAZ 59: EFEKTY WIZUALNE 

 

 

Moja rada: Czasami ze względu na mnogość efektów można pokusić się o prze-

ciążenie widza wieloma różnymi przejściami, a tym samym oderwanie się od fakty-

cznej treści. Pomocne może być odwołanie się do podstawowych zasad projekto-

wania ekranu: z jednej strony „mniej znaczy więcej”, tj. liczba efektów powinna być 

ograniczona, az drugiej strony „jednolitość”, tj. że kilka efektów nie powinno być 

nakładanych pochopnie jeden po drugim. Lepiej jest wybrać jeden rodzaj przejścia 

na temat lub rozdział. Jeśli chcesz zwrócić szczególną uwagę na coś wyjątkowego w 

swoim filmie, może to być również wyraźnie wskazane przez efekt przejścia. 
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Kliknięcie dolnej strzałki na pasku przewijania obok obszaru wyboru otwiera cały 

zakres możliwych efektów podzielonych na różne kategorie. 

Kliknięcie myszą na efekt przypisuje go do aktywnej sekwencji w oknie wyboru (ro-

zpoznawalnej po niebieskiej ramce).  

 

 

OBRAZ 60: EFEKT WIZUALNY JEST AKTYWOWANY 

 

Piktogram w lewym górnym rogu ramki wskazuje, że został do niej przypisany efekt 

wizualny. 

 

5. Tytuł, tytuł obrazu i napisy: 

Narzędzie do wstawiania tekstu znajduje się na karcie Strona główna. 

 

 

OBRAZ 61: TYTUŁ, TYTUŁ OBRAZU I KREDYT 

Moja rada: jeśli chcesz uzyskać ten sam efekt w kilku sekwencjach filmowych lub jeśli 

chcesz to zastosować do wszystkich sekwencji, postępuj zgodnie z opisem w punkcie 

3 „Przejścia obrazu i filmu”. Ponownie, widz nie powinien być na końcu przeciążony 

zbyt wieloma efektami. Lepiej jest użyć ich specjalnie, aby niektóre części filmu były 

bardziej interesujące. 
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Tutaj możesz dodać tytuł, tytuł zdjęcia i napisy końcowe do filmu. 

 

 Dodaj tytuł: W punkcie menu „Tytuł”, element z tekstem jest wstawiany 

przed aktualnym obrazem i sekwencjami filmowymi. Kliknięcie tego przycis-

ku powoduje otwarcie „Texttool” (niemieckie narzędzie tekstowe). Karta i 

ścieżka tekstowa są różowe, aby lepiej odróżnić je od ścieżek wideo i 

dźwiękowych. W ten sposób możesz lepiej zorientować się, z jakim narzędzi-

em aktualnie pracujesz.  

Nakładka tytułowa ma na celu nałożenie tytułu filmu i przygotowanie widza 

na to, co będzie dalej. Tytuł może być wprowadzany różnymi efektami, które 

pojawiają się w „narzędziu tekstowym”. Procedura jest znowu podobna do 

stosowania przejść i efektów w sekwencjach wideo. W tym miejscu można 

również edytować czas wyświetlania. 

 

 

OBRAZ 62: DODAJ TYTUŁ 

 

 Dodaj tytuł zdjęcia: „Tytuł zdjęcia” pojawia się na wybranym zdjęciu lub w 

wybranej sekwencji filmowej. Może być używany jako tytuł rozdziału lub jako 

tekst opisowy. Teksty można edytować tymi samymi metodami, co teksty ty-

tułów. Efekty pojawiania się i funkcje definiowania początku i czasu trwania 

przejścia są również dostępne dla tytułów obrazów. 
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OBRAZ 63: DODAJ TYTUŁ ZDJĘCIA 

 

 Dodaj kredyty: Film jest niekompletny bez napisów. Dodatkowe informacje, 

współautorzy i ich zadania lub osoby wspierające są wymienione w tym 

tekście. Jeśli klikniesz „Kredyty”, kursor przeskoczy na koniec filmu i otworzy 

element tekstowy podobny do tytułu. Przetwarzanie odpowiada projektowi 

tytułu. 

 

 

OBRAZ 64: DODAJ GWARANCJĘ 
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6. Muzyka i dźwięk: 

Muzyka i dźwięk uzupełniają wizualne wrażenie filmu. Możliwe jest ustawianie 

muzyki w całym filmie lub tylko w poszczególnych punktach. 

 

 

Jeśli otworzysz menu kontekstowe za pomocą małej strzałki w prawym dolnym rogu 

symbolu notatki, możesz wyszukać odpowiednią muzykę online lub dodać muzykę 

lub dźwięk bezpośrednio z nośnika danych. Należy zauważyć, że połączeni 

dostawcy oferują nie tylko bezpłatne pliki dźwiękowe. 

Poradnik: 

Przy dodawaniu muzyki (a także przy dodawaniu zdjęć, filmów i grafiki stron 

trzecich) należy zawsze brać pod uwagę warunki licencji i prawa autorskie!  

 

Moja rada: pamiętaj, aby od czasu do czasu zapisywać swój projekt, aby nie stracić 

części lub nawet całej swojej pracy. 
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OBRAZ 65: DODAJ MUZYKĘ I DŹWIĘK 

 

Muzyka jest teraz umieszczona jako zielona ścieżka muzyczna poniżej klipów wideo. 

Zakładka „Narzędzia muzyczne” służąca do edycji ścieżki jest również zielona. 

Ułatwia to sprawdzenie, czy edytujesz materiał wideo, czy dźwięk. 

 

OBRAZ 66: NARZĘDZIA MUZYCZNE 

 

 

Dwukrotne kliknięcie klipu muzycznego otwiera pasek narzędzi z narzędziami 

muzycznymi: Tutaj możesz zmienić głośność muzyki, zwiększyć lub wyciszyć 

dźwięk oraz wybrać czas rozpoczęcia, jeśli muzyka nie powinna rozpoczynać się na 

początku filmu. 
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W większości przypadków nie potrzebujesz dźwięku z sekwencji wideo podczas 

odtwarzania muzyki lub potrzebujesz go tylko z pojedynczych sekwencji. W tym 

celu można zmniejszyć lub wyłączyć głośność dźwięku wideo w punkcie menu 

„Narzędzia wideo” (żółty). Możesz więc ustawić głośniejszy język poszczególnych 

sekwencji i nadal odtwarzać muzykę jako podkład muzyczny. 

 

 

BILD 67: VIEDEOLAUTSTÄRKE ANPASSEN 

 

7. Eksportuj film: 

Narzędzie do tworzenia gotowego filmu (w technicznym języku „render”) znajduje 

się w zakładce „Strona startowa” . 

Moja rada: w przypadku prostego wideo w przedszkolu zwykle wystarczy wesprzeć 

film tylko klipem muzycznym. Jeśli jest za krótki, można go po prostu ponownie 

skopiować. Aby muzyka nie zaczynała się i nie kończyła zbyt gwałtownie, zaleca się 

również powolne włączanie i wyłączanie muzyki. Tę funkcję można znaleźć w 

narzędziach muzycznych w sekcji „Fade in” lub „Fade out”. 
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OBRAZ 68: EKSPORT FILMU 

 

Wybór otwiera się za pomocą strzałki kontekstowej obok pozycji menu „Zapisz 

film”. Różne opcje przechowywania są wyświetlane w różnych kategoriach. Przesu-

wając myszką nad poszczególnymi opcjami, pojawia się małe okienko pokazujące 

rozdzielczość wyświetlacza i przybliżony rozmiar pliku gotowego filmu. Dobrym 

rozwiązaniem jest wybranie „Na komputer”.  

Podczas procesu zapisywania poszczególne pliki skompilowane w projekcie są teraz 

łączone w film. Możesz tu potrzebować trochę cierpliwości. To może chwilę potrwać. 

 

 

OBRAZ 69: PASEK POSTĘPU POWYŻEJ PROCESU ZAPISU 

 

 

 

 

 

Następnie pojawia się okno dialogowe wyboru, w którym można otworzyć katalog z 

gotowym plikiem lub natychmiast obejrzeć gotowy film. 
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OBRAZ 70: WYBÓR POMIĘDZY „ODTWARZANIEM”, „OTWÓRZ FOLDER” LUB „ZAMKNIJ ” 

 

 

Moja rada: podczas pracy z programem Movie Maker ważne jest, aby przestrzegać 

kolejności podanej w tych instrukcjach. To znaczy. najpierw edytuj swoje filmy, 

następnie dodaj tytuły, teksty i napisy, a na koniec dodaj muzykę. Jeśli na końcu 

okaże się, że nadal chcesz wyciąć część wideo, tekst i muzyka nie zostaną odpowie-

dnio przesunięte, tj. są teraz w zupełnie złym miejscu i musiałbyś wszystko przero-

bić. Ważne jest również, aby podczas edycji pliki raw i ich projekt nie były przenos-

zone do innej lokalizacji przechowywania. W takim przypadku program nie może 

znaleźć odpowiedniego materiału. 
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Zacznij od razu i wypróbuj swoją wiedzę w praktyce. Nasze praktyczne przykłady 

mogą dać ci wstępne sugestie. 
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Moduł 8 - Audio 
Słuchowiska radiowe i inne oferty audio nadal odgrywają ważną rolę w przypadku 

dzieci, chociaż obecnie istnieje duża liczba ofert multimedialnych. Oferty słuchania 

dla dzieci są szczególnie popularne jako rodzinny rytuał przed pójściem spać lub w 

podróży samochodem. 

Temat audio ma ogromną zaletę, ponieważ wprowadza w tematykę umiejętności 

korzystania z mediów z dużą frajdą i bez większego wysiłku oraz oferuje dobre po-

dejście do pracy pedagogiki medialnej w przedszkolu. Szczególnie dzieci w wieku 

od trzech do sześciu lat szybko dowiadują się, że istnieje medium, z którego mogą 

korzystać niezależnie. Ponadto nośnik audio ma również szereg zalet w zakresie 

produktywnej i twórczej pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Prawie nie ma 

historii lub tematu, którego nie można przetworzyć jako wkładu audio. Technika 

rejestracji dźwięku, np. dyktafon na tablecie jest łatwy w obsłudze. Obsługi można 

się szybko nauczyć, a po krótkim czasie dzieci mogą samodzielnie obsługiwać tech-

nologię. Jedyną trudnością jest wycinanie nagrań, które może przejmować wyłącznie 

prowadzący na komputerze. Ale ta praca jest również łatwa i nieskomplikowana do 

nauczenia się, a ostatecznie każdy korzysta z gotowego i kompletnego produktu. 

Moduł ten koncentruje się głównie na twórczej i produktywnej pracy z dziećmi w 

dziedzinie audio, ale także omawia zalety słuchania słuchowisk radiowych oraz 

znaczenie słuchania w ogóle. 

 

1. Projekty audio w przedszkolu 
Kiedy dzieci produkują własne produkty audio, takie jak słuchowiska radiowe lub 

wywiady, poznają technologię nagrywania i jej rezultaty. Możesz poszerzyć swoje 

umiejętności w zakresie technologii multimedialnych, zdobyć doświadczenie w 

nagrywaniu i technologii mikrofonowej oraz nauczyć się produktywnie i aktywnie 

korzystać z tego medium na wczesnym etapie. Dzieci zajmują się również różnicą 

między słyszeniem a widzeniem, a także pytaniami o to, jak opowiadać tematy bez 

języka ciała, jaką rolę odgrywa akustyka i jak można wykorzystać dźwięki, muzykę i 

dźwięk przestrzenny. Czy dzieci np. słuchowiska, zdobywają ważne doświadczenie 

z rzeczywistością medialną. Na przykład poznają swój głos, nieco zmieniony, a jed-

nocześnie łatwy do odróżnienia od głosów innych dzieci. Rozumieją, że manipulacja 

jest również możliwa, np kawałek papieru, który jest pomarszczony i brzmi jak ogień 

na nagraniu. 
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WYKRES 9: UMIEJĘTNOŚCI ROZWIJANE PRZY PRODUKCJI PRODUKTÓW AUDIO 

 

W słuchowiskach fikcyjnych postaci można ożywić przy niewielkim wysiłku - za 

pomocą samych dźwięków i głosu. To daje dzieciom możliwość ukrycia się za ulu-

bionymi bohaterami i pokazania swoich fantazji, kreatywności, własnych lęków i 

„złych” stron. Nawet powściągliwe dzieci mogą stracić nieśmiałość, jeśli przed 

mikrofonem staną się czarownicą lub królikiem. 

Generowanie i rozpoznawanie szumów jest podstawową podstawą produkcji nagrań 

dźwiękowych, ponieważ wszystko, co ma być nagrane, musi być również słyszalne. 

Szumy mają więc być nie tylko postrzegane jako pomoc w produkcjach audio, ale 

mogą być również wykorzystywane w sposób dramatyczny i wywoływać napięcie 

podczas słuchania. Kiedy dzieci mają do czynienia z dźwiękami, ćwiczą swój słuch, 

doświadczając rozbieżności (dźwiękowego) środowiska i ucząc się je rozszyfrowy-

wać. 

Przy produkcji produktów 
audio dzieci w wieku 

przedszkolnym uczą się: 

jak nagrywać dźwięk i 
głos 

Rozwijaj umiejętności w 
zakresie technologii 

medialnych 

wyostrzyć zmysł słuchu 

wykorzystać potencjał 
ich głosu 

jak używać własnego 
głosu i dźwięków 
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Zdecydowanie należy włączyć dzieci do produkcji nagrań dźwiękowych. Każdy 

powinien otrzymać swoje zadanie, czy to prelegent, operator urządzenia nag-

rywającego, czy uchwyt mikrofonu (jeśli również go używasz). Produkcja audio, 

podobnie jak produkcja filmowa, to praca zespołowa. Jednak ostatecznego cięcia 

powinni dokonać sami nauczyciele, ponieważ programy cięcia nie są przeznaczone 

dla dzieci. Darmowy program do edycji Audacity, który prezentujemy w tym mod-

ule, zakłada na przykład, że potrafisz czytać. 

 

2. Praca z dźwiękiem w praktyce 
 

Podobnie jak w przypadku zdjęć i filmów, należy pokazać dzieciom, jak korzystać ze 

sprzętu do nagrywania dźwięku. Wiele zasad przedstawionych w module 6 można 

również stosować podczas pracy z dźwiękiem.  

Należy omówić z dziećmi funkcje dyktafonu (np. Jako aplikacja na tablecie): Od 

czego mam zacząć nagrywanie? Jak mogę wstrzymać nagrywanie? Jak to się kończy? 

Gdzie mogę ponownie posłuchać nagrania? 

Moja rada: Możesz nauczyć dzieci produkcji produkcji audio, pokazując im, jak 

powstają małe słuchowiska radiowe lub książka z obrazkami jest ustawiona na 

muzykę. Nagrania dźwięków naturalnych i imitacji uświadamiają dzieciom, w jaki 

sposób kreowana jest rzeczywistość medialna, ponieważ naśladowane dźwięki wy-

dają się rzeczywiste w nagraniu. 
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OBRAZ 71: URZĄDZENIE DO NAGRYWANIA AUDIO 

 

 

Jeśli chcesz opowiedzieć historię za pomocą projektu audio, powinieneś wcześniej 

pomyśleć z dziećmi o krótkim scenariuszu i długości filmu. Ułatwia to realistyczne 

planowanie i zapobiega zbyt dużym wysiłkom. 

 

Moja rada: większość tabletów i smartfonów ma już zintegrowaną aplikację do 

dyktowania, za pomocą której można nagrywać dobrej jakości. Wystarczy spojrzeć 

na swoje istniejące urządzenie i zapoznać się z poszczególnymi funkcjami aplikacji. 

Następnie możesz poinstruować dzieci. Jeśli na urządzeniu nie ma wstępnie za-

instalowanej aplikacji, istnieje duży wybór odpowiednich aplikacji do pobrania (np. 

Ze sklepu Google Play). 

 

 

Moja rada: inna muzyka daje różne efekty. Porozmawiaj z dziećmi nie tylko o tym, 

jaką historię chcą opowiedzieć, ale także o emocjach, jakie chcą wywołać w 

słuchaczu. Posłuchajcie razem różnych tytułów muzycznych i przedyskutujcie, jakiej 

muzyki lub jakiego dźwięku użyć w którym momencie opowieści. 
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Nie trzeba dodawać, że fajnie jest znajdować odgłosy w naturze lub sztucznie je 

odtwarzać. Istnieje jednak możliwość pobierania bezpłatnie dostępnych dźwięków z 

Internetu. Poniżej przedstawiono trzy strony. 

 

Stronie internetowej Motyw 

Salamisound: www.salamisound.com  
Muzyka i dźwięki do bezpłatnego pobra-

nia. 

Audiyou: www.audiyou.de 

Portal internetowy do wysyłania i 

pobierania (wysyłania i pobierania) plików 

audio.  

Z dodatkową stroną dla dzieci. 

Auditorix: www.auditorix.de 

To wspólny projekt ukierunkowanej 

edukacji słuchu i wsparcia słuchu dla 

dzieci. 

Z dodatkową stroną dla dzieci. 

Muzyka i dźwięki do bezpłatnego pobra-

nia. 
TABELA 4: ZALECENIA STRONY INTERNETOWEJ DOTYCZĄCE DŹWIĘKU DO POBRANIA 

 

 

3. Opcje integracji audio w przedszkolu 
Produkcje audio wspierające rozwój języków: Słuchanie słuchowisk i tworzenie 

własnych słuchowisk po krótkich ćwiczeniach ramowych może poszerzyć i utrwalić 

słownictwo dzieci. Zapoznasz się z gramatyką i strukturą zdań. Słuchając opowieści, 

dzieci poznają nowe postacie, zachowania i sytuacje, co pozwala im poszerzyć swój 

własny repertuar sposobów rozwiązywania konfliktów, sposobów i sposobów rea-

gowania. Tworząc dla siebie, musisz pomyśleć z wyprzedzeniem, jak postać po-

Moja rada: upewnij się przed jakimkolwiek projektem medialnym, że nie naruszasz 

wytycznych dotyczących ochrony danych ani praw autorskich. 

 

http://www.salamisound.com/
http://www.audiyou.de/
http://www.auditorix.de/
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winna się zachować, zareagować i wyrazić się w określonej sytuacji. Może to rów-

nież pomóc dzieciom dowiedzieć się, jak zachować się w podobnych sytuacjach w 

świecie rzeczywistym. 

 

WYKRES 10: KORZYŚCI Z PRODUKCJI AUDIO 

 

 

Promuj wyobraźnię i kreatywność: Podczas słuchania bajek dzieci malują obrazki z 

bajek, co bardzo pobudza wyobraźnię i kreatywność dzieci. Samodzielne wymyśle-

Produkcja słuchowisk radiowych 

wspiera przedszkolaki w 

  te obszary: 

Wsparcie rozwoju 
języka 

Promuj 
wyobraźnię i 
kreatywność 

Rozwój 
umiejętności 

empatycznych 

Promocja 
koncentracji i 
umiejętności 

słuchania 

Moja rada: Treść własnej historii powinna zawsze odnosić się do świata dzieci. 

Możesz także czerpać inspirację z pojedynczego zdjęcia lub książki z obrazkami. His-

torie tak realistyczne, że wyobraźnia dzieci nie może się rozwinąć, nie są odpowied-

nie. Wskazane jest również, aby nie przemyślać historii w każdym szczególe, ponie-

waż podczas nagrywania często pojawiają się najlepsze pomysły. 
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nie historii i wdrożenie jej w projekcie audio pobudza również wyobraźnię dzieci i 

pozwala im stać się kreatywnymi i produktywnymi. 

 

Rozwój umiejętności empatycznych: Słuchanie i tworzenie słuchowisk radiowych 

może zwiększyć zdolność dzieci do empatii, ponieważ dzieci uczą się rozumieć 

emocje i pozycje innych postaci poprzez opowieści i mogą lepiej postawić się na ich 

miejscu. Ułatwia im to empatyczne działanie w odniesieniu do własnych doświ-

adczeń. 

 

Moja rada: posłuchaj radia z dziećmi i zatrzymaj opowieść w międzyczasie. Następnie 

niech dzieci opowiedzą, jak ta historia mogłaby się toczyć. 

 

Moja rada: szukajcie hałasu i dźwięku razem z dziećmi i świadomie podążajcie za 

słyszeniem. Porozmawiaj z dziećmi o odgłosach, które słyszą: Kiedy zamykamy 

oczy, co słyszymy? Jak brzmi ten hałas? Skąd się to bierze, kto hałasuje? Czy możesz 

opisać dźwięk Które dźwięki lubisz, a które nie? To zachęca dzieci do większej 

wrażliwości na hałas i własne uszy. Hałas i głośne dźwięki zyskują tym samym na 

znaczeniu dla samych dzieci, ponieważ kojarzą z nimi znaczenie na podstawie ich 

doświadczeń słuchowych. 
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Promocja koncentracji i umiejętności słuchania: Podczas słuchania dzieci są 

zachęcane do koncentracji i umiejętności słuchania. Masz wyczucie struktury opo-

wieści i czasu. 

 

4. Podstawy programu Audacity 
Audacity to darmowy program typu open source do edycji plików audio, takich jak dźwięki, 

dźwięki, mowa i / lub muzyka na wielu ścieżkach. Mowę i muzykę można nagrywać, odt-

warzać i edytować. Pliki audio można również importować i eksportować w różnych for-

matach, .wav lub .mp3. 

Muzykę i odgłosy można również dodać między scenami w późniejszym terminie. Słowa, his-

torie lub dźwięki nagrane wcześniej można przekształcić w słuchowisko radiowe lub 

układankę dźwiękową. 

 

 

 

 

Moja rada: polecam nagrywanie nagrań dźwiękowych za pomocą urządzenia 

nagrywającego lub dyktafonu na tablecie przed ich edycją w Audacity. Jest to łat-

wiejsze w obsłudze dla dzieci. Nagrań można dokonywać bezpośrednio za pomocą 

mikrofonu i programu Audacity, ale laptop zawsze musi być przy Tobie, a dzieci 

niekoniecznie same obsługują program. Jeśli nagrania są wykonane z wyprzedzeni-

em, dzieci mogą samodzielnie podjąć się prawie wszystkich zadań pod nadzorem. 

Ostateczne „cięcie” z Audacity powinno być wykonane przez Ciebie jako wycho-

wawcę, ponieważ może to szybko przytłoczyć dzieci. Potrzebny jest spokój i kon-

centracja. 
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Program jest rozwijany i stale rozwijany przez kilku programistów w globalnej sieci i 

działa w systemach operacyjnych Windows, Mac OS i Linux. Jak dotąd nie ma wersji 

dla systemów operacyjnych smartfonów i tabletów, takich jak Android. 

Audacity to dość rozbudowany program, z którego korzystają również profesjonalni 

muzycy i realizatorzy dźwięku. Dostępne są więc rozbudowane funkcje. Wciąż jest 

stosunkowo łatwy w użyciu i jako darmowy program jest obecnie wyjątkowy pod 

względem jakości, dlatego często polecany jest pedagogom do edycji nagrań 

dźwiękowych z dziećmi..  

W tym module naszego podręcznika wyjaśnione są tylko najbardziej potrzebne i 

najważniejsze funkcje Audacity, które mogą być również istotne dla nauczyciela do 

edycji nagrań audio w przedszkolu. 

Ponadto liczne szczegółowe samouczki dotyczące programu można znaleźć w Inter-

necie. Poniżej wymieniono kilka zaleceń. Znajdziesz tutaj również obszerne i łatwo 

zrozumiałe informacje dotyczące instalacji programu. 

 Na stronie Ostrzałka do uszu znajduje się lekko napisany samouczek Audaci-

ty: https://www.ohrenspitzer.de/methoden/tutorials/tutorials-audacity/  

 Witryna medienkompass.de oferuje krótki przegląd Audacity i po prostu wy-

jaśnia najważniejsze funkcje: https://medienkompass.de/audio-schnitt-audacity-

anleitung/  

 Na stronie mediensyndikat.de znajdziesz bardzo szczegółowe instrukcje od 

pobierania po instalację i edycję:  

http://www.mediensyndikat.de/grafik/material/audacity_reader_200.pdf 

 I na koniec, na oficjalnej stronie Audacity jest również samouczek. Program 

można również pobrać tutaj: https://www.audacity.de/erste-schritte/  

 

 

 

 

 

Audacity im Überblick 

 

Ważna uwaga, jeśli używasz wersji starszej niż 2.3.2: 

Aby pliki mp3 mogły być generowane bezpośrednio z Audacity, należy za-

instalować lame kodera mp3, ponieważ nie jest to implementowane bezpośred-

nio z powodów licencyjnych. W systemach Windows i Mac OS lame można po-

brać z Internetu, ale można je również zainstalować bezpośrednio z Audacity 

(pozycja menu Edycja  Ustawienia  Biblioteki). 

https://www.ohrenspitzer.de/fileadmin/files/Mediathek/Tutorials_Audacity/Audacity_Anleitung_neu.pdf
https://medienkompass.de/audio-schnitt-audacity-anleitung/
https://medienkompass.de/audio-schnitt-audacity-anleitung/
http://www.mediensyndikat.de/grafik/material/audacity_reader_200.pdf
https://www.audacity.de/erste-schritte/
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Deweloper: Ogólnoświatowy zespół programistów sieciowych 

Systemy: Windows, Mac OS i Linux 

Koszty: Darmo 

Grupa docelowa: Pedagogowie, uczniowie szkół podstawowych od 8 roku ży-

cia, rodzice 

Tematy: Praktyczna praca z mediami 

Reklama: Bez reklamy 

Użyteczność: W pełni funkcjonalny offline 

Nawigacja: Wiele funkcji, dlatego nie można ich używać razem z małymi 

dziećmi, które jeszcze nie potrafią czytać. Program jest nadal 

prosty i przejrzysty i może być używany do przetwarzania 

prostych i obszernych projektów audio. 

Układ: Prosty, zrozumiały język; jasno zaprojektowane. 

 

 

 

Jak działa Audacity? 

 

1. Importuj pliki audio: 

Po otwarciu programu dostępne są różne opcje bezpośredniego importowania 

plików audio lub nagrywania dźwięku. Funkcjonalności bezpośredniego włączenia 

do programu nie będą tutaj dalej omawiane. Zakładamy, że pliki audio zostały już 

nagrane i zapisane na komputerze. Pliki audio nagrane wcześniej i zapisane na kom-

puterze można pobrać do programu, klikając dwukrotnie „Plik  Otwórz”. 
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OBRAZ 72: IMPORTUJ PLIKI AUDIO DO AUDACITY 

 

Każdy import lub nagranie audio tworzy nową ścieżkę dźwiękową, która jest 

widoczna jako fale o różnym natężeniu. Ścieżki audio można ponownie wyciszyć lub 

usunąć. W przypadku każdej ścieżki dźwiękowej dostępne są opcje: Ścieżkę można 

usunąć za pomocą przycisku [x]. Naciśnięcie przycisku [Mute] powoduje wyciszenie 

ścieżki dźwiękowej, a w opcji [Solo] można usłyszeć tylko tę jedną ścieżkę. 
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OBRAZ 73: IMPORTOWANY PLIK AUDIO - WIDOCZNY JAK FALE 

 

2. Najważniejsze narzędzia: 

Aby edytować ścieżki audio, potrzebujesz narzędzi, które można znaleźć na pasku 

narzędzi programu. 

 
BILD 74: WERKZEUGE 

 

 

Część ścieżki dźwiękowej do edycji można wybrać za pomocą narzędzia do 

zaznaczania. 

 
OBRAZ 75: NARZĘDZIE SELEKCJI 

 

Moja rada: zawsze zwracaj uwagę na to, które narzędzie właśnie wybrałeś i gdzie je-

steś na ścieżce dźwiękowej. 
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Za pomocą narzędzia do przesuwania część ścieżki dźwiękowej można przenieść w 

obrębie ścieżki dźwiękowej lub do innej ścieżki dźwiękowej, trzymając wciśnięty 

przycisk myszy.  

 
OBRAZ 76: RUCHOME NARZĘDZIE 

 

Jeśli wybrany zostanie kawałek ścieżki dźwiękowej, który ma być edytowany, 

można go wyciąć, skopiować i, jeśli to konieczne, wkleić ponownie w innym miejscu 

za pomocą odpowiednich narzędzi lub odpowiednich kombinacji klawiszy.  

 
OBRAZ 78: WYTNIJ, KOPIUJ, WKLEJ 

 

Za pomocą funkcji Cofnij i Ponów ostatnie kroki można cofnąć lub wykonać 

ponownie. W ten sposób można szybko naprawić drobne błędy.  

 
OBRAZ 78: ZROZUMIEĆ I PRZYWRÓCIĆ 

 

Przy pomocy lupy widok z boku można w razie potrzeby powiększyć lub 

zmniejszyć, pomagając w ten sposób nie stracić z oczu rzeczy.  

 
OBRAZ 79: NARZĘDZIE DO POWIĘKSZANIA 
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3. Efekty: 

Na pasku menu Audacity, w sekcji Efekty, znajduje się szeroki zakres opcji wpro-

wadzania zmian i dostosowań, takich jak zmiana tempa, zmiana wysokości tonu lub 

stopniowe zwiększanie i zmniejszanie. Aby to zrobić, po prostu wybierz odpowied-

nią ścieżkę dźwiękową lub obszar ścieżki, a następnie kliknij żądany efekt 

dźwiękowy. 

 

4. Zapisz i wyeksportuj: 

Aktualny stan przetwarzania można zapisać jako projekt poprzez „Plik  Zapisz 

projekt”. W ten sposób można również przerwać pracę w międzyczasie. Następnym 

razem, gdy ostatni status pracy zostanie ponownie otwarty z Audacity i praca może 

być kontynuowana. Projekt należy zapisywać w regularnych odstępach czasu, aby 

np. w przypadku awarii programu następuje utrata niewielkich lub żadnych kroków 

roboczych. 

 

 

Po zakończeniu edycji projektu można to zrobić np. można wyeksportować jako plik 

mp3 poprzez „Plik  Eksportuj dźwięk”. W oknie, które zostanie otwarte, można 

wybrać żądane miejsce przechowywania i typ pliku. 

 

Moja rada: wybierz unikalną nazwę pliku i miejsce przechowywania swojego pro-

jektu, aby współpracownicy zawsze mogli znaleźć Twoją pracę. 
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Zacznij od razu i wypróbuj swoją wiedzę w praktyce. Nasze praktyczne przykłady 

mogą dać ci wstępne sugestie. 
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Moduł 9 - Kodowanie 
Autorka i programistka książek dla dzieci Linda Liukas mówi: „To pokolenie dzieci 

dorasta w świecie, w którym komputery i oprogramowanie zajmują dużą część 

codziennego życia. Dlatego ważne jest, aby zachęcić dzieci do ciekawości technologii 

i pokazać im, że potrafią wymyślać, projektować i tworzyć wiele rzeczy za pomocą 

prostej klawiatury komputerowej. ”W pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym nie 

chodzi oczywiście o dzieci uczyć programowania z wykorzystaniem kodu 

źródłowego i języka programowania. Chodzi bardziej o zabawne promowanie 

pewnych umiejętności, które są kluczowe nie tylko w programowaniu, ale także w 

życiu codziennym. Kilka ważnych umiejętności, poza przekazywaniem umiejętności 

medialnych, to promowanie cierpliwości i koncentracji, poszerzanie słownictwa, lo-

gicznego i planującego myślenia, umiejętności strukturyzowania i orientacji, a także 

rozumienia symboli. 

Aktywna praca z mediami w obszarze kodowania jest bardzo dostosowana do zas-

pokojenia głównych punktów czasowych w zakresie i wykorzystania i do 

współpracy w skoncentrowanym na temacie. Jednak mianowanie kodowanie 

odstrasza wielu miast. Wydaje się, że wymagana jest wiedza specjalistyczna. 

W tym module przedstawiono kilka sposobów wykorzystania kodowania w codzi-

ennym życiu edukacyjnym. Przedstawione podejścia nie wymagają specjalistycznej 

wiedzy programisty. Ten obszar tematyczny zachęca również pedagoga do uczenia 

się od dzieci. Dzieci stają się bardzo otwarte, mogą błyszczeć swoją fachową wiedzą i 

łatwiej odzwierciedlać własne wykorzystanie mediów. 

 

1. Kodowanie w przedszkolu 
Przez kodowanie rozumie się wydawanie poleceń robotowi lub komputerowi, które 

są wprowadzane za pomocą kodów. W ten sposób tworzone są roboty, strony inter-

netowe i programy lub aplikacje. Kod składa się z symboli i znaków, które następnie 

oznaczają określone polecenia. Charakter kodu może być różny i można go wprow-

adzać na różne sposoby: od prostego wpisywania klawiszy do sterowania robotem 

po złożone języki programowania. 
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W większości przypadków dzieci znają komputery tylko jako urządzenie do ogląda-

nia filmów lub grania w gry cyfrowe. Urządzenie służy głównie do zbierania infor-

macji lub rozrywki. Treść jest tylko konsumowana, a nie aktywnie wytwarzana. 

Jednak programowanie oznacza samodzielne zostanie kreatywnym i aktywnym pro-

jektantem produktów medialnych. Ci, którzy potrafią programować, mogą real-

izować własne pomysły i tworzyć nowe rzeczy. Również w życiu codziennym coraz 

ważniejsze stają się przynajmniej podstawowe umiejętności programistyczne. Bo nie 

tylko większe są szanse na rynku pracy, ale można też bardziej samodzielnie 

poruszać się po naszym (medialnym) świecie i świadomie go kształtować. 

Zainteresowanie podstawowymi zasadami programowania sprzyja kompetencjom 

planowania i logicznemu myśleniu u dzieci oraz stymuluje badanie sekwencji i zasad 

porządku. Dzięki zabawnemu programowaniu dzieci mogą nauczyć się twórczo i 

skutecznie rozwiązywać problemy. Można to osiągnąć w przedszkolu za pomocą 

różnych ćwiczeń i gier lub prostych aplikacji, takich jak ScratchJr. W ten sposób dzie-

ci stopniowo zdobywają wiedzę o działaniu komputera i umiejętnościach informaty-

cznych. Na przykład dowiadują się, że komputery wykonują tylko polecenia, które 

są im wydawane za pomocą kodu i dlatego są kontrolowane przez ludzi. 

 

Moja rada: aby zapoznać dzieci z podstawami programowania, nie musisz ko-

niecznie pracować z komputerem, tabletem czy robotem. Na przykład możesz 

zacząć od bardzo małych rzeczy za pomocą skomplikowanych gier logicznych lub 

gier z ruchem przestrzennym. Polecam gry, które koncentrują się na kreatywnym i 

wspólnym rozwiązywaniu problemów poznawczych. Działając razem, gry te 

promują również społeczne uczenie się, umiejętności rozwiązywania problemów i 

umiejętności komunikacyjne. 
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2. Kodowanie w praktycex 
Nauka podstaw programowania w przedszkolu jest łatwiejsza niż myślisz. Nawet 

przedszkolaki mogą zrozumieć podstawowe pojęcia programowania, nawet jeśli nie 

wiedzą, co dokładnie mają na myśli. 

Jak więc zaprojektować programowanie dla przedszkolaków? Szybko okazuje się, że 

wszyscy regularnie używamy koncepcji programowania, nie myśląc o nich. Wydaje 

się zaskakujące, że prawie wszystko, co robi się w życiu codziennym, można wy-

korzystać jako przykład do nauczenia dzieci koncepcji programowania: pieczenie 

ciast, zakładanie ubrań, mycie zębów i wiele innych. Wszystkie te czynności są prak-

tycznymi algorytmami, które wykonujemy na co dzień i które bardzo dobrze nadają 

się do wykorzystania w przedszkolu jako przykłady programowania. 

Poniżej przedstawiono podstawowe koncepcje programistyczne na prostych przyk-

ładach, które można z łatwością wykorzystać w przedszkolu. Wspaniałą rzeczą jest 

to, że nie potrzebujesz komputera ani żadnego innego nośnika cyfrowego, aby prze-

kazać te podstawowe zasady.  

Koncepcja 1 - algorytm: Próbując wprowadzić dzieci w programowanie, warto 

zacząć od lekcji o algorytmach. Algorytm słów nie będzie początkowo znany pięci-

olatkowi, ale jest to pojęcie używane na co dzień i łatwe do zrozumienia.  

Algorytm to instrukcja, którą podaje się, aby wykonać określone zadanie i osiągnąć 

zamierzony rezultat. Opisuje kolejność lub układ poleceń lub etapów pracy. Zatem 

programista komputerowy pisze algorytm, który mówi komputerowi, JAK wykonać 

określone zadanie, aby uzyskać pożądany rezultat. Aby to zrobić, używa pewnych 

podstawowych instrukcji, takich jak sekwencja, pętla lub gałąź. 

 

 
WYKRES 11: ALGORYTMY ZAWSZE SKŁADAJĄ SIĘ Z KOLEJNOŚCI KROKÓW PRACY 

Krok1 

Krok 2 

Krok 3 
Osiągnięcie 

celu 

Zadanie 
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Dzieci znają zasadę wydawania poleceń i ich kolejność z życia codziennego: wsta-

wanie, mycie zębów, chodzenie do przedszkola, przychodzenie, zdejmowanie, 

zakładanie kapci itp. Oznacza to wyjaśnianie dzieciom algorytmów zrozumiałymi 

dla nich słowami. 

Moja rada: zastanów się, w jakiej kolejności ubierać się z dziećmi. Nie nosiłbyś 

bielizny na spodnie ani T-shirtu na sweter. Podczas ubierania się przestrzega się 

określonej kolejności, aby w końcu ubrać się odpowiednio. Niech dzieci opracują al-

gorytm ubierania się, rysując poszczególne kroki na papierze w odpowiedniej 

kolejności. 
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Koncepcja 2 - instrukcje i sekwencja: Instrukcje i sekwencje należą do podsta-

wowych elementów składowych algorytmu. Bardzo łatwo jest wyjaśnić tę koncepcję 

dzieciom. Zasadniczo oznacza to, że zadanie jest wykonywane w określonej 

kolejności. Sekwencja zadania jest bardzo precyzyjnie uporządkowana za pomocą 

kilku instrukcji. Pojedyncze zadanie powierzone dziecku lub jedno zadanie nazywa 

się instrukcją. Pojedyncza instrukcja to np. „Wstań” lub „przejdź 10 kroków”. Jeśli 

otrzymasz kilka instrukcji z rzędu, jest to sekwencja, np. „Przejdź 10 kroków”, „skręć 

w lewo”, „idź 5 kroków”. Wykonywanie określonych zadań w odpowiedniej 

kolejności jest jedną z podstawowych kompetencji, których dzieci uczą się w wielu 

dziedzinach, co umożliwia wprowadzenie do programowania w różnych dyscyplin-

ach. Nie jest więc konieczne tworzenie dodatkowego czasu na naukę programowania 

w ramach istniejącej codziennej rutyny. 

Moja rada: uświadom dzieciom, jak często napotykają sekwencje / algorytmy w 

życiu codziennym. Oprócz już opisanych sekwencji, takich jak mycie zębów czy 

ubieranie się, algorytmami są również czynności takie jak budowanie, majsterko-

wanie czy gotowanie. Pozwól dzieciom opowiedzieć o poszczególnych etapach 

pracy. 

Radzenie sobie z algorytmami można bardzo dobrze wesprzeć przy pomocy zdjęć, 

na których poszczególne kroki np. podczas pieczenia można uchwycić na zdjęciach. 

Następnie można je zawiesić lub ułożyć w odpowiedniej kolejności. 
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Koncepcja 3 - pętla: Rozmawiając z dziećmi na temat terminu „pętla”, z pewnością 

mają już o tym pojęcie w głowach. Jest czymś, co zawsze kręci się w kółko, to znaczy 

powtarza się. Gdy sekwencje, czyli kilka instrukcji z rzędu, mają być powtarzane 

kilka razy, w kółko lub aż do spełnienia określonego warunku, mówimy o pętlach. 

Również w tym przypadku pomocne jest odniesienie się do codziennej 

rzeczywistości, aby wyjaśnić dzieciom pojęcie pętli. Tu są rzeczy, które dzieci robią 

na co dzień, czyli powtarzają codziennie: mycie zębów, obiad, chodzenie do prze-

dszkola itp. One z kolei wykonują te czynności w określonej kolejności..  

Przy pomocy pętli algorytm komputerowy, ale także nasze codzienne życie, staje się 

prostszy i wydajniejszy. Na przykład. dzieciom w przedszkolu mówi się, aby 

ubierały się tylko wtedy, gdy idą bawić się w ogrodzie, tak jak to robią na co dzień. 

Wychowawca nie wyjaśnia już dzieciom poszczególnych kroków, w jakiej kolejności 

powinny nosić jaką część garderoby.  

Moja rada: możesz włączyć ćwiczenie na temat instrukcji i sekwencji do swojego 

codziennego życia edukacyjnego, czytając książkę dzieciom lub oglądając ją razem. 

Spróbuj rozbić historię na poszczególne zdarzenia (zgodnie z instrukcją) (w 

kolejności wydarzeń jest to sekwencja). Możesz np. niech bajka o Czerwonym Kap-

turku ułoży się we właściwej kolejności wydarzeń. Dzięki temu dzieci nauczą się 

rozumieć sekwencję historii.  
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 Koncepcja 4 - demontaż: Dekompozycja oznacza, że problemy są dzielone na łatwe 

do opanowania i mniejsze etapy. Dla komputera oznacza to, że zadania, które ma on 

wykonać, są opowiadane w tak małych kawałkach, że może je zrozumieć. 

 

 

Koncepcja 5 - rozgałęzienie: Struktury, w których instrukcje są wykonywane, gdy 

spełnione są określone warunki, a inne instrukcje, gdy te warunki nie są spełnione, 

nazywane są rozgałęzieniami. Podejmowana jest więc decyzja o tym, co się dzieje, a 

co nie. 

Aby wyjaśnić dzieciom koncepcję rozgałęziania, można wykorzystać na przykład ich 

codzienne czynności. Dzieci codziennie wstają, jedzą śniadanie, myją zęby, chodzą 

do przedszkola, wracają do domu z przedszkola, bawią się, jedzą kolację, myją zęby, 

czytają książkę na głos i idą spać. Jednak ta codzienna rutyna może być inna w 

czwartek niż w pozostałą część tygodnia, ponieważ na przykład dziecko nadal cho-

dzi do szkoły muzycznej po południu. 

Moja rada: pozwól dzieciom rozłożyć codzienne czynności na małe kroki. Na przyk-

ład pozwól sobie być od dzieci wyjaśniają, jak myć zęby. Łatwo powiedzieć, że 

bierzesz szczoteczkę i myjesz zęby. Niech dzieci myślą o mniejszych wymiarach: 

najpierw bierzesz wodę, potem szczoteczkę do zębów, potem nakładasz pastę na 

szczoteczkę, dodajesz trochę wody, potem szczoteczkę do zębów przykładasz i 

szorujesz szczotkuj zęby w tę iz powrotem, itp. Czynność tę należy oczywiście 

powtarzać aż do jej zakończenia. Jak widać, mycie zębów składa się z wielu etapów.   
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Koncepcja 6 - debugowanie: Zasadniczo debugowanie to proces naprawiania prob-

lemu, który napotkasz podczas wydawania instrukcji, które pozwolą Ci dotrzeć do 

określonego miejsca docelowego. 

 

 

 

 

 

 

Moja rada: pozwól dzieciom wyjaśnić ci swoje codzienne czynności. Następnie zapy-

taj ich: „Ale co się stanie, jeśli we wtorek po przedszkolu masz lekcje tańca?” Lub „W 

piątek idziesz do znajomego, żeby pobawić się i zjeść tam kolację. Co to znaczy? ”. W 

ten sposób dzieci będą mogły szybko odnieść się do pojęcia przebaczenia. 

 

Informacje podstawowe - błąd (chrząszcz, owad):  

Błędy to błędy programu lub oprogramowania, które prowadzą do niepożąda-

nego lub nieoczekiwanego zachowania programów komputerowych. Termin 

błąd jest związany z naukowcem Grace Murray Hopper (1906-1992), która od-

kryła martwą ćmę jako przyczynę błędu w częściowo elektromechanicznym 

komputerze (Mark II). 

 

Moja rada: podziel się z dziećmi swoją wiedzą o pochodzeniu słowa. Jestem pewien, 

że uznasz to za zabawne. 
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Tak więc, rozmawiając z dziećmi o koncepcji debugowania, muszą one zrozumieć, że 

chodzi o naprawienie potencjalnego problemu. Nauczanie tej koncepcji jest dobrze 

przystosowane do przedszkola, ponieważ uczy umiejętności wykraczających daleko 

poza podstawowe umiejętności programowania. Należą do nich umiejętności, które 

są niezbędne dla przyszłości dzieci, takie jak Znajdowanie rozwiązań problemów i 

odporności. 

 

 

 

 

Debugowanie nie jest najłatwiejszą do zrozumienia koncepcją programowania. 

Niektóre dzieci mogą się niecierpliwić, jeśli nie otrzymają od razu odpowiedzi lub 

rozwiązania. Jednak koncepcja ta odgrywa ważną rolę w programowaniu komput-

erów, a uczenie się jej może być również bardzo pomocne w życiu codziennym.  

 

 

 

 

 

Moja rada: Dobrym przykładem wyjaśnienia pojęcia debugowania dzieciom w wieku 

przedszkolnym jest powierzenie im zadania, które powinny wykonać w określonej 

kolejności i celowe wprowadzenie błędu. Więc napisz „sekwencję” i zrób zły krok. 

Dzieci zauważą, że nie osiągniesz w ten sposób celu i będą musiały samodzielnie 

dowiedzieć się, gdzie jest problem i go naprawić. 
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Wszystkie przedstawione koncepcje programistyczne są ważne dla dzieci nie tylko 

do nauki programowania, ale także codziennych umiejętności, które mogą być im 

przydatne przez całe życie. Dlatego też należy tu zacząć przekazywać wiedzę nawet 

młodszym dzieciom. Programowanie jest nie tylko dla dorosłych, jest równie ważne 

dla dzieci. Im więcej dzieci uczą się programowania w młodym wieku, tym lepiej i 

skuteczniej są wyposażone na przyszłość.  

 

 

3. Czego uczą się dzieci, ucząc się podstaw programowania w przedsz-

kolu? 
Rozwijaj umiejętności rozwiązywania problemów i odporność: Umiejętność ro-

związywania problemów to umiejętność przydatna w życiu codziennym. Pożądane 

jest, aby później dzieci doskonale rozwiązywały problemy. Oprócz rozwiązywania 

problemów dzieci mogą rozwinąć zdolność szybkiego powrotu do zdrowia po 

Moja rada: Książki o bohaterce Ruby to fajne książki dla dzieci ze świetnymi 

ćwiczeniami, które świetnie nadają się również do przedszkola. W międzyczasie 

młoda autorka Linda Liukas opublikowała cztery opowiadania „Hello Ruby” w 

ponad 22 językach, z których wszystkie są pomysłowe i przyjazne dzieciom w 

świecie komputerów i programowania.  

Kliknij na zdjęcie, aby przejść do strony głównej: 

 
OBRAZ 80: KSIĄŻKA „HELLO RUBY” OFERUJE WIELE MOŻLIWOŚCI PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI KO-

DOWANIA 

 

 

 

http://www.helloruby.com/
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niepowodzeniach. Uczą się, że porażka niekoniecznie jest złą rzeczą. I może to być 

coś pozytywnego, ponieważ postęp w nauce osiąga się dzięki błędom. Programowa-

nie daje dzieciom możliwość ponownego spróbowania czegoś, aż osiągną pożądany 

rezultat. Jednocześnie Twoja cierpliwość i zdolność koncentracji zostaną wyszkolone 

na wczesnym etapie. Nauka programowania daje dzieciom możliwość rozwijania 

umiejętności rozwiązywania problemów i odporności w młodym wieku. Istnieją 

ważne cechy, które mogą stale pomagać dzieciom na ich drodze życiowej. 

Promocja umiejętności matematycznych, orientacji i strukturyzacji: W końcu pro-

gramowanie to nie tylko nauka pisania wierszy kodu. Aby później móc efektywnie 

programować, trzeba umieć myśleć logicznie. Fundamenty do tego można już 

położyć w przedszkolu. Dzieci muszą umieć dostrzec problem, a następnie podzielić 

go na małe części. To jedyny sposób, aby skutecznie go rozwiązać. Jest to również 

znane jako „dekompozycja” i jest jedną z najważniejszych umiejętności matematy-

cznych. 

Promocja kompetencji językowych i komunikacyjnych: Kiedy dzieci uczą się pod-

staw programowania w przedszkolu, mogą nie tylko poszerzyć swoje słownictwo, 

ale także nauczyć się czegoś bardzo ważnego o tym, jak działa komunikacja. Dzieci 

uczą się, że musisz bardzo konkretnie wyrażać siebie językowo, jak radzić sobie z 

nieporozumieniami i że ktoś inny może rozumieć coś inaczej, niż myślałeś. Podczas 

programowania musisz otrzymać bardzo jasne instrukcje, co robić, w przeciwnym 

razie komputer Cię nie zrozumie lub nie zrobi czegoś innego. Ta umiejętność u-

ważnego przemyślenia, jak wyrazić siebie i opisać coś dokładnie swoimi słowami, 

jest umiejętnością, która jest bardzo pomocna we wszystkich dziedzinach życia. 

Promuj kreatywność: W programowaniu dzieci uczą się eksperymentować, co daje 

im pewność kreatywności. Masz możliwość stworzenia czegoś własnego. Podobnie 

jak nauka gry na instrumencie muzycznym czy nowego języka, dzieci potrzebują 

motywacji. Uwielbiają otrzymywać opinie na temat tego, co lubią robić. Ponieważ 

programowanie jest łatwe do nauczenia, dzieci szybko zyskują tutaj pewność siebie. 

Staniesz się pewny siebie i pewny siebie, tworząc coś nowego w zabawny i krea-

tywny sposób.  

Wsparcie umiejętności społecznych: Ponieważ dzieci w wieku przedszkolnym nie 

siadają same przed komputerem i nie piszą kodu, zazwyczaj uczą się podstaw pro-

gramowania w grupach bez komputera. Może to pomóc w promowaniu umiejęt-

ności społecznych, takich jak umiejętność pracy w zespole, uczenie się uważności i 

krytyczności. 

 



 

  Moduł 9 - Kodowanie  

SZKOLENIE KOMPETENCYJNE MEDIÓW DLA PROFESJONALISTÓW W CENTRACH OPIEKI DZIENNEJ I 

PORÓWNYWALNYCH OBIEKTACH NA OBSZARACH WIEJSKICH EUROPY 

Interaktywny podręcznik edukacji medialnej w edukacji przedszkolnej 

182 

 

WYKRES 13: UMIEJĘTNOŚCI NABYWANE POPRZEZ NAUKĘ PODSTAW KODOWANIA 

4. Podstawy aplikacji ScratchJr 
ScratchJr to aplikacja i kolejne narzędzie, za pomocą którego dzieci w wieku przed-

szkolnym od 4 roku życia mogą nauczyć się podstaw programowania poza opcjami 

wymienionymi powyżej. Dzięki ScratchJr możesz pracować twórczo, wspólnie ba-

dać, samodzielnie rozwiązywać problemy i uczyć się przez zabawę, bez potrzeby 

czytania i pisania. Dzieci mogą wyznaczać sobie własne trudne zadania (np. 

Stworzyć małą grę lub opowiedzieć historię) i spróbować znaleźć własny sposób, aby 

sobie z nimi poradzić. W ten sposób uczą się wykonywania zadań w zabawny 

sposób, planowania, ponownego przemyślenia i, jeśli to konieczne, dostosowywania 

się. Cechą szczególną aplikacji jest to, że skupia się ona na pracy w grupach i wspól-

nym rozwiązywaniu problemów. Ponieważ rezultaty działań, które mają być 

wykonane, są widoczne i natychmiast obserwowane, dzieci mogą również uczyć się 

bezpośrednio na błędach. Aplikacja została starannie zaprojektowana, aby odpowi-

adała rozwojowi osobistemu, społecznemu, poznawczemu i emocjonalnemu danej 

grupy wiekowej. 

Za pomocą aplikacji dzieci mogą przesuwać figurki lub przedmioty, zmuszać je do 

tańca, skakania, śpiewania lub reagowania na siebie. Możesz wybierać spośród ró-

żnych środowisk i budować w ten sposób odpowiednie światy lub sceny dla swoich 

postaci. Możliwe jest nagrywanie i odtwarzanie własnego głosu lub dźwięków. 

Można również wstawiać własne zdjęcia. Ostatecznie całe projekty, takie jak historie 

czy gry z kilku scen, mogą być tworzone niezależnie. 

Umiejętności nabyte 
poprzez naukę 

podstaw kodowania: 

Umiejętność rozwiązywania 
problemów 

Sprężystość 

Zdolności matematyczne 

Umiejętność orientacji 

Myślenie strukturalne 

Trening językowy 

Zdolności do porozumiewania 
się 

Kreatywność, 

Kompetencje społeczne 



 

  Moduł 9 - Kodowanie  

SZKOLENIE KOMPETENCYJNE MEDIÓW DLA PROFESJONALISTÓW W CENTRACH OPIEKI DZIENNEJ I 

PORÓWNYWALNYCH OBIEKTACH NA OBSZARACH WIEJSKICH EUROPY 

Interaktywny podręcznik edukacji medialnej w edukacji przedszkolnej 

183 

Aplikację można pobrać bezpłatnie z odpowiednich sklepów z aplikacjami na tablety 

i iPady z systemem Android. 

W tym module prezentowany jest tylko interfejs i najważniejsze elementy aplikacji, 

ponieważ istnieje wiele tutoriali do ScratchJr w różnych językach, które łączą 

szczegółowe objaśnienia programu i konkretne zadania dla grup dzieci. W samej 

aplikacji dostępny jest również pomocny samouczek dla dorosłych i film wpro-

wadzający dla dzieci. Najlepszym sposobem, aby nauczyć się obsługi aplikacji, jest 

podjęcie określonych działań i osiąganie celów. Ponieważ te działania mogą być bar-

dzo różne i pełne pomysłów, naturalnie zależą one od dziecka lub „programisty”, 

który aktualnie korzysta z aplikacji. 

Chcielibyśmy polecić dwie strony internetowe z samouczkami do aplikacji poniżej: 

 Najważniejsze odpowiedzi na pytania, samouczki i przykłady zastosowań 

można znaleźć na oficjalnej stronie ScratchJr: http://scratchjr.org/ 

 Różne materiały robocze dla uczniów szkół podstawowych, które można wy-

korzystać w różnych dyscyplinach, można pobrać z laboratorium stu-

denckiego RWTH Aachen. Zmodyfikowane, z pewnością mogą być używane 

również przez dzieci w wieku przedszkolnym: 

http://schuelerlabor.informatik.rwth-aachen.de/modulmaterialien/scratchjr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://schuelerlabor.informatik.rwth-aachen.de/modulmaterialien/scratchjr
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ScratchJr w skrócie 

 

 

 

Deweloper: 

Stowarzyszenie programistów z Tufts University we 

współpracy z MIT Media Lab i granty od National Science 

Foundation. 

Systemy: 

Na tablety z Androidem (od 7 cali i od wersji Android 4.2 lub 

nowszej) i iPady (na każdym iPadzie 2 lub nowszym, w tym na 

wszystkich iPadach mini z zainstalowanym systemem iOS 7.0 

lub nowszym). 

Koszty: Darmo. 

Grupa docelowa: Dzieci od 4 lat (do 8 lat), pedagodzy, rodzice. 

Tematy: 

Praktyczna praca z mediami, praca matematyczna, rozwiązy-

wanie problemów, orientacja i strukturyzacja, kreatywne pro-

jektowanie. 

Reklama: Bez reklam 

Użyteczność: W pełni funkcjonalny offline. 

Nawigacja: Proste i jasne; nie wymaga umiejętności czytania i pisania. 

Układ: 
Prosty, zrozumiały język; wyraźna i kontrastowa kolorystyka; 

przyjazny dla czytelnika; jasno zaprojektowane. 

 

 

Jak działa ScratchJr? 

 

1. Rozpocznij projekt:  

Po otwarciu aplikacji możesz otworzyć nowy projekt za pomocą symbolu plusa. 

Żądany język można zmienić pod pokrętłem ustawień, a za symbolem książki 

można znaleźć podstawowe informacje i samouczek dotyczący interfejsu 

użytkownika, edytora farb i „bloki instrukcji” dla dorosłych. 
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OBRAZ: STARTBILDSCHIRM 

 

2. Die Benutzeroberfläche:  

Wenn ein neues Projekt geöffnet wurde erscheint folgende Benutzeroberfläche. 

 
BILD 82: INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 

 

„Programowanie” - czyli wydawanie instrukcji - działa w ScratchJr przy użyciu 

bloków o różnych kolorach, które z kolei są opatrzone symbolami. Jeśli chcesz użyć 

jednego z bloków konstrukcyjnych, dotknij go palcami i przeciągnij w pole obok od-

powiedniego znaku lub obok żądanego obiektu. To stopniowo tworzy łańcuch 

bloków (tak zwany skrypt). Może to mieć różną długość, w zależności od pożądane-

go działania. Dla każdej postaci, która ma być animowana w projekcie, napisany jest 

osobny skrypt, tj. zbudował wyraźny łańcuch bloków. 
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3. Bloki:  

Można użyć następujących bloków: 

Tak zwane bloki wyzwalające znajdują się zwykle na początku łańcucha / skryptu. 

Wskazują, jak należy uruchomić łańcuch. Łańcuch można rozpocząć, na przykład, 

dotknięciem zielonej flagi lub dotknięciem figury. 

 

OBRAZ 83: WYZWALANIE BLOKÓW 

 

Tak zwane bloki ruchu mogą służyć do wydawania instrukcji wyzwalających ruch. 

Może to np. oznacza, że postać powinna przejść określoną liczbę kroków do przodu 

lub skręcić w lewo. 

 

OBRAZ 84: BLOKI RUCHOWE 

 

Wygląd figury lub obiektu można zmienić za pomocą bloków wyglądów. Na przyk-

ład figura może stać się mniejsza lub większa. 

 

OBRAZ 85: WYGLĄDA BLOKI 

 

Bloki dźwiękowe mogą być używane do odtwarzania dźwięku „pop” lub głosów, 

muzyki lub dźwięków, które sam nagrałeś. 

 

OBRAZ 86: BLOKI DŹWIĘKOWE 
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Bloki sterujące wpływają na przebieg łańcucha / skryptu. Na przykład mogą być 

używane do wstrzymywania skryptu na określony czas lub do powtarzania go tak 

często, jak potrzeba. 

 

OBRAZ 87: BLOKI STERUJĄCE 

 

Tak zwane bloki końcowe są umieszczane na końcu łańcucha bloków. Z nimi np. 

określa koniec skryptu lub wskazuje, że skrypt powinien być powtarzany tak często, 

jak jest to wymagane. 

 

OBRAZ 88: KOŃCOWE BLOKI 

 

4. Edytor farb:  

Wygląd postaci lub przedmiotu może np. można regulować w kolorze. 

 

 

OBRAZ 89: MALEDITOR 

 

5. Zapisz Projekt:  

Jeśli klikniesz na pomarańczowy domek obok logo ScratchJr, projekt zostanie 

zapisany w obecnym stanie i wrócisz do strony startowej. Tutaj możesz w dowolnym 

momencie otworzyć swój projekt w obecnym stanie i kontynuować pracę nad nim. 
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OBRAZ 90: INTERFEJS UŻYTKOWNIKA - ZAPISZ PROJEKT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zacznij od razu i wypróbuj swoją wiedzę w praktyce. Nasze praktyczne przykłady 

mogą dać ci wstępne sugestie. 
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Streszczenie 

Odpowiednia do sytuacji, nowoczesna pedagogika zorientowana na potrzeby rodzin 

i dzieci jest obecnie uważana za cechę jakości przedszkoli. Obejmuje to również 

wzmacnianie umiejętności medialnych. Ważne jest, aby pomóc dzieciom poznawać i 

odkrywać media (treści) z radością i ciekawością. W ten sposób dzieci mogą już od 

najmłodszych lat nauczyć się orientacji w świecie mediów i nauczyć się bezpiecz-

nego, rozsądnego i krytycznego obchodzenia się z ofertami mediów. 

Produktywna, kreatywna i refleksyjna edukacja medialna może być świetną i 

uzupełniającą metodą w przedszkolu. Przy pomocy aparatu i tabletu zarówno 

nauczyciele, jak i dzieci mogą dowiedzieć się podstawowych rzeczy o sobie i świecie. 

Zdjęcia, filmy, nagrania audio i pierwsze doświadczenia z kodowaniem pomagają 

dzieciom w nauce nowych słów oraz nowych i ważnych umiejętności społecznych 

poprzez np. Wyrażaj uczucia i wydarzenia za pośrednictwem odpowiedniego medi-

um.  

Media (cyfrowe) mogą wzbogacić przedszkole i być impulsem do wielu ciekawych 

ofert i projektów.  

 

 

Daj spokój! Wykorzystaj zdobytą wiedzę, przyjrzyj się praktycznym przykładom 

i aktywnie je przetestuj. Dostosuj go, rozwijaj dalej i pozwól mediom cyfrowym 

stać się naturalnym towarzyszem w przedszkolu. Ucz się, aktywnie korzystaj i 

wybieraj za pomocą multimediów - wypróbuj! 

Mamy nadzieję, że to zaawansowane szkolenie w formie interaktywnego i mo-

dułowego podręcznika rozbudzi Twoją ciekawość i ułatwi Ci włączenie edukacji 

medialnej w codzienną pracę pedagogiczną. 

Życzymy wielu sukcesów i dobrej zabawy w medialnej pracy edukacyjnej z 

dziećmi. 

 

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)! 
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Należy zauważyć, że pomimo starannego przetworzenia wszystkie informacje są 

udzielane bez gwarancji, a wydawca / partner projektu i autor nie ponoszą od-

powiedzialności. 


