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W dzisiejszych czasach spotykamy się ze 

sprzecznymi poglądami, które z jednej strony 

uznają technologię za poważne zagrożenie dla 

rozwoju dzieci. Z drugiej istnieje społeczny 

nacisk, aby upowszechniać korzystanie z TIK. 

Przy czym warto zaznaczyć, że to nie 

narzędzia szkodzą, ale ich niewłaściwe 

używanie. Dlatego tak ważne jest przekazanie 

dzieciom zasad właściwego korzystania z 

nowinek technologicznych, tak by nie zakłócić 

ich relacji z drugim człowiekiem. Wykorzystanie 

nowych technologii w pracy z dziećmi 

przedszkolnymi ma na celu przygotowanie 

małych użytkowników do umiejętnego 

stosowania TIK oraz wspierania ich ogólnego 

rozwoju. 

 

Baztechuś to nowy bazgrołek, którego 

zadaniem jest wprowadzenie dzieci w świat 

technologii. Swoje osiągnięcia dzieci 

zaznaczają na specjalnie przygotowanych 

plakatach – TABLICA OSIĄGNIĘĆ.  

 

Zadania, zostały opracowane z myślą o 

starszych przedszkolach) i przyjęły formę nauki  
 

poprzez zabawę, dzięki której możliwe będzie 

osiągnięcie zaplanowanych celów. 

 

Organizowane zajęcia mają na celu stworzenie 

sytuacji sprzyjających wspomaganiu rozwoju 

dzieci we wszystkich aktywnościach takich jak: 

językowa, poznawcza, artystyczna, ruchowa. 

Głównym zamiarem realizacji projektu jest 

podniesienie poziomu kompetencji 

informatycznych, matematycznych i naukowo-

technicznych. 

 

Przedszkolaki będą miały okazję zobaczyć, jak w 

ciekawy sposób można wykorzystać urządzenia 

technologiczne, a przy tym uczyć się, zdobywać 

nowe umiejętności. 

 

Dlaczego Bazgrołki?  
 

Dlaczego akurat Bazgrołki? Dlaczego nie 

potworki, krasnoludki, ufoludki… ? To proste! 

Niejednokrotnie prace plastyczne młodszych 

przedszkolaków to głównie bazgrołki. Zatem 

stworzenie własnego bazgrołka nie powinno 

sprawić dziecku trudności, bo nie ma brzydkich 

bazgrołków, każdy jest niepowtarzalny… 

wyjątkowy… a z każdego narysowanego na 

kartce bazgroła można stworzyć super 

Bazgrołka! 

 

O projekcie… 
 

 

 
Cele: 

 

• kształtowanie umiejętności pracy w 

zespołach,  

• rozwijanie umiejętności społecznych dzieci,  

• rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej 

dzieci, 

• stwarzanie warunków sprzyjających 

wspólnej i zgodnej zabawie,  

• odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w 

cyfrowy świat oraz twórcze korzystanie z 

nowoczesnych technologii (prezentacje 

multimedialne z wykorzystaniem rzutnika 

itd.), 

• zapoznanie dzieci z zagrożeniami, jakie 

niesie ze sobą nadużywanie urządzeń 

ekranowych i internetu (zbyt długie lub/i 

zbyt częste korzystanie, ale także 

rezygnowanie z innych aktywności na rzecz 

korzystania z urządzeń ekranowych i 

internetu) 

• rozwijanie świadomości dobrych i złych 

aspektów technologii, 

• zapoznanie dzieci z pojęciem internetu oraz 

omówienie do czego można 

wykorzystywać urządzenia ekranowe, 

 

 

 

.  


