
                              
 

Kompetencje cyfrowe w przedszkolach i szkołach podstawowych 
 

Tematyczne zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2011-2020 opracowane w oparciu  
o publikacje dostępne w zasobach Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu.  
 
 

I. Wychowanie przedszkolne 
 
Artykuły z wydawnictw ciągłych 
 
1. Borowiecka, Agnieszka. Apki na iPadki. Cz. 3. "EduFakty - Uczę Nowocześnie" 2013, nr 25, s. 4-10. 

Prezentacja i opis działania aplikacji na telefon lub tablet dotyczące nauczania matematyki - 
od najprostszych dla przedszkolaków i uczniów edukacji wczesnoszkolnej po szkołę średnią. 

 

2. Broda-Bajak, Maria. Komputer w przedszkolu?. "Bliżej Przedszkola" 2011, nr 1, s. 56-57. 
Organizowanie zajęć  z wykorzystaniem komputera. 

 

3. Chmiel, Joanna. Mój przyjaciel komputer : scenariusz zajęć dla najstarszej grupy przedszkolnej. 
"Bliżej Przedszkola" 2014, nr 7/8, s. 100-[103]. 

Zasady bezpiecznego korzystania z sieci. 
 

4. Dziamska, Dorota. Cyfrowe, matematyczne, społeczne, komunikacyjne, kluczowe ... 
kompetencje : czy podstawa programowa wychowania przedszkolnego o nich zapomniała?. 
"Wychowanie w Przedszkolu" 2019, nr 4, s. 34-38. 

Kluczowe kompetencje a podstawa programowa. 
 

5. Janczak, Dorota. Programowanie od przedszkola. "Wychowanie w Przedszkolu" 2013, nr 
7.dod.Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola s. 6-8. 

Kiedy zacząć. Jak wprowadzić dzieci w świat programowania. Czego używać. 
 

6. Janczak, Dorota. Tablety w przedszkolu. "Wychowanie w Przedszkolu" 2013, nr 9.dod.Poradnik 
Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola s. 7-8. 

W jaki sposób wykorzystać tablety w przedszkolu. Do czego można wykorzystać tablety. 
 

7. Janczak, Dorota. TIK - poradnik dla kreatywnych nauczycieli. "Wychowanie w Przedszkolu" 2012, 
nr 7.dod.Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola s. 6-7. 

Wykorzystanie nowych technologii w pracy z dziećmi przedszkolnymi. Przykładowe możliwości 
edukacyjnego wykorzystania TIK. Sprzęt. Przykładowe oprogramowanie do zainstalowania. 
Aplikacje działające online. Materiały edukacyjne dostępne w Internecie. Przykładowe strony i 
serwisy internetowe. 

 

8. Jaworski, Krzysztof. Nowoczesne technologie w edukacji przedszkolnej. "TIK w Edukacji" 2017, nr 
4, s. 50-53. 

Rozmowa z oligofrenopedagogiem, koordynatorem ogólnopolskiego programu 
edukacyjnego Mistrzowie Kodowania i Mistrzowie Kodowania Junior - Krzysztofem 
Jaworskim na temat specyfiki pracy z nowoczesnymi technologiami w przedszkolu. 

 
9. Grzęda, Marzena. WebsQie Smykusie, czyli WebQuest w przedszkolu. "Meritum" 2018, nr 3, s. 

152-156. 



Edukacja poprzez zabawę z wykorzystaniem komputera w pracy z dzieckiem w wieku 
przedszkolnym. Wprowadzanie dziecka w świat TIK - Technologii Informacyjno-
Komunikacyjnej.  

 

10. Klaska, Justyna. Z komputerem na Ty. "Bliżej Przedszkola" 2011, nr 1, s. 61-64. 
Program dla dzieci pięcio- i sześcioletnich. Zajęcia z komputerem. Komputer a różne formy 
aktywności. Nauczyciel i dziecko wobec TI. 

 

11. Krauze, Monika. "Smykusiowa Polska" : WebQuest w przedszkolu. "Wychowanie w 
Przedszkolu" 2013, nr 7, s. 26-28. 

Cykl spotkań z pięciolatkami. Projekt edukacyjny z udziałem rodziny dziecka wykorzystujący 
zasoby Internetu. 

 

12. Kurzak, Ewa. "Ferie z myszką" - warsztaty technologii informacyjno-komunikacyjnej w 
przedszkolu. "Przed Szkołą" 2012, [nr] 1, s. 19-21. 

Omówienie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy z 
przedszkolakami: zabawa w animowane rysunki na tablicy interaktywnej, powiększanie 
przedmiotów poprzez mikroskop cyfrowy, wirtualne lego, nagrywanie kompozycji 
dźwiękowych. 

 

13. Łoskot, Małgorzata. Entliczek, Pentliczek, Czerwony Stoliczek, A Na Tym Stoliczku... : o 
edukacyjnych grach komputerowych nawet dla dwulatków. "Doradca Nauczyciela Przedszkola" 
2011, nr 1, s. 50-51. 

Korzyści dla rozwoju dziecka we wczesnym wieku przedszkolnym wynikające z edukacyjnych 
gier komputerowych wykorzystywanych w przedszkolu i w domu. 

 

14. Małyska, Aleksandra. Przedszkolak w sieci. "Wychowanie w Przedszkolu" 2011, nr 10, s. 24-30. 
Znaczenie komputerów i gier komputerowych dla rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. 
Pozytywny wpływ gier komputerowych na prawidłowe kształtowanie się procesów psycho-
poznawczych. Komputery we wczesnej edukacji jako nieodłączny element postępu 
cywilizacyjnego. 

 

15. Mądrowska, Wiesława. Podstawy kompetencji cyfrowych dzieci w wieku przedszkolnym - 
wyzwanie na miarę XXI wieku. "Monitor Dyrektora Przedszkola" 2019, nr [2] (99), s. 39-41. 

Kompetencje cyfrowe - korzyści, zagrożenia, mądra edukacja. 
 

16. Media w edukacji. "Monitor Dyrektora Przedszkola" 2016, nr 77, s. 35-38. 
Od czego zacząć pracę z TIK. Korzyści ze stosowania TIK. Technologie multimedialne w 
edukacji małych dzieci. Szanse stwarzane przez TIK dla rozwoju dzieci w wieku 3-6 lat. 

 

17. Micorek, Iwona. Programowanie - czas start... już w przedszkolu. "Monitor Dyrektora 
Przedszkola" 2016, nr 75, s. 54-58.  

Jak programować/kodować w przedszkolu. 
 

18. Micorek, Iwona. Webquest : innowacyjna i nowoczesna metoda nauczania : praktyczne porady 
i przykłady. "Monitor Dyrektora Przedszkola" 2016, nr 77, s. 47-51. 

Zastosowanie innowacyjnej metody nauczania łączącej w sobie wykorzystanie tradycyjnych 
mediów takich jak książki, czasopisma itp. z bardziej nowoczesnymi, jak komputer, 
smartfon, tablet do pogłębiania znajomości tradycji bożonarodzeniowych i karnawałowych 
przez przedszkolaki i ich rodziców. Wskazówki i zadania do przeprowadzenia projektu. 

 

19. Pasternak, Agnieszka. Przedszkolak i bezpieczny komputer : scenariusz zajęć dla starszaków. 
"Bliżej Przedszkola" 2014, nr 6, s. 20-21. 

 
 

20. Przykład wykorzystania TIK w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. "Monitor Dyrektora 
Przedszkola" 2016, nr 77, s. 39-40. 

 



21. Sobkowiak, Monika. Nowe technologie w świecie przedszkolaka. "Przedszkole" 2019, nr 5, s. 
56-59. 

Stosowanie nowych technologii przez nauczyciela i dzieci, zasady bezpieczeństwa, 
umiejętność obsługi, poszukiwanie informacji, profilaktyka mowy nienawiści. Kodowanie, 
tworzenie schematów, rozumienie algorytmów. 

 

22. Świć, Anna. Przedszkolak w świecie kodowania. "Przedszkole : miesięcznik dyrektora" 2018, nr 
7, s. 56-59. 

Propedeutyka programowania. 
 

23. Świć, Anna. Mistrzowie Kodowania Junior w Przedszkolu nr 83 w Lublinie. "Wychowanie w 
Przedszkolu" 2016, nr 9, s. 46-49. 

Bezpieczne i kreatywne wykorzystanie nowoczesnych technologii przez dzieci. 
 

24. Świć, Anna. Wstęp do programowania z robotami Dash i Dot. "IT w Edukacji" 2016, nr 2, s. 22-
24. 

Wprowadzenie przedszkolaków w świat programowania - tworzenia zdarzeń, algorytmów, 
sekwencji i pętli - scenariusz zajęć w przedszkolu lub szkole. 

 
 
 

Wydawnictwa zwarte 
 
1. Pietrasik-Kulińska, Kinga, Szuba, Dorota, Stańdo, Jacek. Edukacja informatyczna dzieci młodszych. 

Z. 1, Kształcenie umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi 
przez dzieci młodsze. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.  

W publikacji: Narzędzia TIK w nauczaniu wczesnoszkolnym ; Metody i techniki aktywizujące w 
nauczaniu zintegrowanym.  

 
2. Stępień-Rejszel, Kamila Olga. Media elektroniczne a rozwój dziecka. Poznań : Forum, cop. 2019.  

W publikacji: Media elektroniczne a emocje najmłodszych. Tablet, smartfon - wróg, czy przyjaciel 
w kształtowaniu rozwoju emocji ; Rozwój dziecka a media elektroniczne ; Urządzenia mobilne jako 
sprzymierzeniec?  

 
3. Świć, Anna. Kodowanie na dywanie : w przedszkolu, w szkole i w domu. Opole : Wydawnictwo 

Nowik, 2017.  
Od września 2017 nauką programowania objęci zostaną wszyscy uczniowie szkół 
podstawowych. Jak mogą wyglądać takie zajęcia? Czy zawsze do ich przeprowadzenia 
niezbędny jest sprzęt komputerowy? Absolutnie nie, podstawowe zagadnienia 
programistyczne można wdrażać podczas zabaw bazujących na aktywności uczniów – bez 
użycia tabletów, smartfonów czy komputerów. Zabawy wprowadzające dzieci w świat 
kodowania sprawdzą się zarówno w przedszkolu, szkole jak i w domu, trzeba je tylko 
starannie dobrać do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. Każdy rozdział to propozycja 
zabaw z wykorzystaniem innego materiału dydaktycznego. Zabawy pogrupowane są i 
oznaczone symbolami, podzielone na odpowiednie dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów 
klas 1–3 i zabawy do wykorzystania w domu, z rodzicami. 

 

 
4. Wpływ technologii na rozwój dziecka. Red. Patryk Cichoracki, Kinga Kamińska]. Poznań : Forum 

Media Polska, cop. 2017.  
Książka adresowaną jest przede wszystkim do nauczycieli, począwszy od nauczycieli 
wychowania przedszkolnego, poprzez tych zajmujących się edukacją wczesnoszkolną, aż po 
nauczycieli starszych klas szkoły podstawowej. Sporo miejsca poświęcono omówieniu zmian w 



kształceniu informatycznym, wprowadzonym przez nową podstawę programową. Dalej 
nauczyciele z różnych poziomów nauczania znajdą wskazówki, jak ciekawie realizować 
założenia nowej podstawy, w sposób dostosowany do możliwości i wieku dzieci. Jest to 
bardzo inspirująca książka, która pokazuje, w jaki sposób szkoła podstawowa i przedszkole 
powinny przygotowywać dzieci do życia we współczesnym świecie. Jak w sposób mądry 
wychować cyfrowych użytkowników, nie biernych odbiorców, a świadomych użytkowników i 
twórców. 

 
 

II. Edukacja wczesnoszkolna 
 
Artykuły z wydawnictw ciągłych 

 
1. Antkowiak, Karolina. Inteligentny robot TRUE TRUE - nauka programowania nigdy nie była taka 

prosta. "TIK w Edukacji" 2018, nr 1, s. [38]-[39].  
Działanie robota TRUE-TRUE do nauki programowania dzieci.  

 

2. Balon Blum : nauka przez zabawę. "Życie Szkoły" 2018, nr 4, s. 8-9.  
Prezentacja portalu Balon Blum, który przeznaczony jest dla dzieci młodszych.  

 

3. Borowiecka, Agnieszka. Apki na iPadki. Cz. 3. "EduFakty - Uczę Nowocześnie" 2013, nr 25, s. 4-10. 
Prezentacja i opis działania aplikacji na telefon lub tablet dotyczące nauczania matematyki - 
od najprostszych dla przedszkolaków i uczniów edukacji wczesnoszkolnej po szkołę średnią. 

 

4. Borowiecka, Agnieszka. Scratch, matematyka i klocki LEGO. "Meritum" 2017, nr 4, s. 26-33.  
Wprowadzanie uczniów w świat programowania.  

 

5. Borowiecka, Agnieszka. Szyfrowanie i roboty. "W cyfrowej szkole" 2018, nr 1 s. 33-36. 
Wykorzystanie ozobotów do przekazywania szyfrowanej wiadomości, przykłady ich 
zastosowania na lekcjach. 

 

6. Borowiecka, Agnieszka. Warszawa programuje w klasach 1-3. "W cyfrowej szkole" 2019, nr 1 s. 
60-64. 

Wykorzystanie środowiska Scratch do nauki podstaw programowania w klasach 1-3. 
Omówienie jednego ze scenariuszy wykorzystywanego na zajęciach dla nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej w ramach projektu "Warszawa programuje". Etapy pracy, animacje, 
testowanie. 

 

7. Borowiecki, Maciej. Nadchodzi Scratch 2.0. Cz. 2. "EduFakty - Uczę Nowocześnie" 2013, nr 26, s. 
58-62. 

Nauka programowania dla najmłodszych dzieci przy pomocy programu Scratch 2.0. 
 

8. Borowiecki, Maciej. Scratch podbija świat. "EduFakty - Uczę Nowocześnie" 2013, nr 25, s. 52-55. 
Opis jak działa Scratch - wizualny język programowania, stowrzony do uczenia dzieci i 
młodzież podstaw programowania. 

 

9. Breguła, Izabela. Kodowanie - dekodowanie w edukacji polonistycznej. "Życie Szkoły" 2018, nr 4,  
s. 2-6.  

Organizacja pracy z kodowaniem. Zestaw gier i zabaw dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, 
których celem jest rozwijanie umiejętności około programistycznych, które ułatwiają naukę 
programowania. 

 

10. Breguła, Izabela. Wykorzystanie aplikacji multimedialnych na zajęciach edukacyjnych. "Życie 
Szkoły" 2018, nr 2, s. 2-7. 



Zalety wykorzystania audiobooków i e-booków na zajęciach z dziećmi w wieku 
wczesnoszkolnym. 

 

11. Drop, Lidia. Baśniowe awatary. "IT w Edukacji" 2014, nr 4, s. 26-28. 
Scenariusze lekcji z edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem aplikacji Voki do tworzenia 
mówiących awatarów - uczniowie tworzą postać awatara z baśni i układają wypowiedź z 
poznanej baśni. 

 

12. Gałecka, Anna. Kisilowska, Małgorzata. Kompetencje informacyjne uczniów klas I-III w świetle 
podstawy programowej dla edukacji informacyjnej i informatycznej – eksploracyjne badania 
jakościowe. "Przegląd Biblioteczny" 2017, z. 1, s. [58]-74.  

 

13. Grzegory, Anna. Rezygnowanie z nowych technologii w procesie nauczania to jak chowanie 
głowy w piasek. Rozm. przepr. Anna Przybył. "Głos Pedagogiczny" 2016, nr [7] (81), s.10-13.  

Rozmowa z logopedką i nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej, dyrektorką poradni 
psychologiczno-pedagogicznej LOGOFIGLE w Łodzi o zastosowaniu i wspomaganiu nauczania 
dzieci ze SPE poprzez TIK.  

 

14. Janczak, Dorota. TIK i nowe trendy w nauczaniu. "W cyfrowej szkole" 2018, nr 2 s. 66-68. 
Idee pedagogiczne, które zachęcają do nauki treści nie związanych z technologią, ale z jej 
użyciem: konstrukcjonizm, konektywizm, blended learning, game based learning, gamifikacja, 
metoda projektu. 

 

15. Jaros, Izabela. Technologie cyfrowe we wczesnej edukacji językowej. "Języki Obce w Szkole 
(czasopismo elektroniczne)" 2014, nr 1, s. 57-60.  

Oferta cyfrowych wydawnictw językowych dla pierwszego etapu edukacyjnego. Omówienie 
najciekawszych multimedialnych propozycji wydawniczych : digitalbooki, oprogramowanie do 
tablic interaktywnych, cyfrowe zeszyty ćwiczeń (on-line). Technologie web 2.0 : Storybird, 
Wordle, QuizRevolution, program eTwinning.  

 

16. Jaworski, Krzysztof. Mali mistrzowie kodowania. "IT w Edukacji" 2014, nr 1, s. 30-32.  
Scenariusz zajęć dla uczniów II klasy szkoły podstawowej z wykorzystaniem programu Scratch 
do tworzenia prostych skryptów programowania na zajęciach komputerowych i z edukacji 
wczesnoszkolnej.  

 

17. Klimczyk, Justyna. Sterujemy robotem - program Lightbot. "TIK w Edukacji" 2018, nr 1, s. 32-34.  
Opis działania aplikacji Lightbot do nauki programowania. Scenariusz zajęć w szkole 
podstawowej z wykorzystaniem aplikacji.  

 

18. Musioł, Marcin. Zróżnicowanie poziomu kompetencji informatycznych uczniów klas 
początkowych. "Chowanna" T. 2 (2012), s. [313]-323. 

Różnice w poziomach kompetencji informatycznych uczniów. Przebieg pracy nauczyciela z 
uczniami o różnych poziomach tych kompetencji. Badania. 

 

19. Olszewska, Margareta. Oterman, Marzena. Uczę ciekawiej : kodowanie i programowanie. "Życie 
Szkoły" 2018, nr 5, s. 19-23.  

Dwie drogi wprowadzenia kodowania bez użycia komputera oraz programowania z 
przyjaznym dla dzieci programem Baltie. Zamieszczono również przykłady zadań.  

 

20. Ostarek, Ewa. TIK w szkole. "Życie Szkoły" 2019, nr 1, s. 11-16.  
Czym jest TIK, kilka jego zasad, jego zalety oraz o czym warto pamiętać. Propozycja narzędzi 
TIK do wykorzystania w edukacji wczesnoszkolnej.  

 

21. Ostarek, Ewa. Wykorzystanie narzędzi technologicznych do tworzenia własnych materiałów do 
pracy. "Życie Szkoły" 2018, nr 4, s. 38-42.  

Propozycje narzędzi technologicznych, które pomogą nauczycielom w organizacji ich pracy 
oraz pozwolą urozmaicić zajęcia (edukacja wczesnoszkolna). 



 

22. Rosiak, Mariusz. Bezprzewodowe zajęcia STEAM z zestawem Curious Cars. "TIK w Edukacji" 2017, 
nr 5, s. 40-44.  

Przedstawienie jak działa oraz jakie są wady i zalety pracy z zestawem do nauki 
programowania Curious Cars dla dzieci w klasach I-III.  

 

23. Rostkowska, Małgorzata. Wspomaganie powszechnej nauki programowania - czy można je 
znaleźć w podstawach programowych innych przedmiotów niż informatyka. "Meritum" 2017, nr 
4, s. 8-15.  

Autorka analizuje inne przedmioty (język polski, historia, WOS). Ważny wydaje się zapis w 
podstawie programowej nauczania wczesnoszkolnego wyodrębniający edukację 
informatyczną.  

 

24. Samulska, Agnieszka. Tworzymy prostą grę. "W cyfrowej szkole" 2019, nr 2 s. 56-60.  
Omówienie krok po kroku jak zaprojektować prostą gę w środowisku Scratch, w której steruje 
się postaciami z klawiatury.  

 

25. Sobierańska, Dorota. ArtApki w edukacji plastycznej uczniów w wieku wczesnoszkolnym. 
"Problemy Wczesnej Edukacji (czasopismo elektroniczne)" 2018, nr 2, s. [129]-136. 

Analiza wybranych aplikacji, dostępnych na stronach internetowych amerykańskich muzeów, 
które odnoszą się do sztuk wizualnych oraz ogólne rozważania dotyczące możliwość ich 
włączenia do zajęć plastycznych w klasach I–III szkoły podstawowej. 

 

26. Stolarczyk, Ewa. Nauka programowania od klasy pierwszej. "Życie Szkoły" 2017, nr 7, s. 10-14.  
O nowoczesnych technologiach w edukacji wczesnoszkolnej.  

 

27. Taniewicz, Barbara. Kosmiczna podróż Ozobotów . "TIK w Edukacji" 2017, nr 6, s. 34-35.  
Scenariusz lekcji w kl. I-III szkoły podstawowej dotyczący Układu Słonecznego i podstaw 
programowania z wykorzystaniem Ozobotów.  

 

28. Walkowiak, Monika. Tabletowy piątek. "IT w Edukacji" 2015, nr 2, s. 28-[29]. 
Scenariusz zajęć z edukacji wczesnoszkolnej - wspólne planowanie wycieczki do ZOO z 
wykorzystaniem pracy w grupach i posługiwaniem się nowoczesnymi technologiami 
informatycznymi. 

 

29. Walter, Natalia. Szkoła jako przestrzeń inkubacji aktywności cyfrowej nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolne. "Problemy Wczesnej Edukacji (czasopismo elektroniczne)" 2018, nr 2, s. [20]-27. 

Informatyka w edukacji wczesnoszkolnej. Omówienie wyników badań, których celem było 
dokonanie analizy działań szkoły w zakresie wsparcia rozwoju kompetencji cyfrowych 
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Zadania szkoły. 

 

30. Wierzbicki, Jan A. Bazy danych dla najmłodszych, zaprogramuj je wizualnie. "W cyfrowej szkole" 
2018, nr 1 s. 37-42. 

Autor omawia jak wprowadzić pojęcie bazy danych w młodszych klasach szkoły podstawowej. 
Realizacja opisanego projektu  

 

31. Zawisła, Beata. Programowanie z czarodziejem. "IT w Edukacji" 2013, nr 1, s. 20-22.  
Scenariusze zadań z edukacji informatycznej w klasach I-III szkoły podstawowej - nauka 
programowania przy pomocy programu Baltie 3.  

 
32. Żudro, Klaudia. Nowoczesne technologie w edukacji wczesnoszkolnej. "Wczesna Edukacja" 2018, 

nr 3, s. 17-19.  
Przykłady zastosowania nowoczesnych technologii w edukacji wczesnoszkolnej. 

 

 
 



Wydawnictwa zwarte 
 
1. Cyfrowy tubylec w szkole - diagnozy i otwarcia. T. 1, Współczesny uczeń a dydaktyka 2.0. Red. 

Marzenna Nowicka, Joanna Dziekońska. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018.  

Niniejsza książka jest pierwszą z przygotowanej serii: Cyfrowy tubylec w szkole – diagnozy i 
otwarcia. Zapraszamy w niej do podjęcia rozważań nad szkołą w kontekście zmediowanej kultury 
współczesnej. Kierunek namysłu wyznacza zaczerpnięta z terminologii Marca Prencky'ego 
kategoria „cyfrowego tubylca”. Chcemy bowiem zwrócić uwagę, że w sytuacji technologicznego 
boomu dzieciństwo współczesnego ucznia przebiega w zupełnie odmiennych warunkach 
kulturowych niż dzieciństwo jego nauczyciela. Dlatego też w szkole spotkanie ucznia (cyfrowego 
tubylca) i nauczyciela (cyfrowego imigranta) to jak kontakt dwóch odmiennych cywilizacji. [...] 
Obcowanie uczniów z nowymi technologiami przekłada się na ważne dla edukacji  zmiany. [...] 
Samo wzbogacanie techniczno-informatycznego oprzyrządowania szkoły nie przyniesie 
pożądanych rezultatów. Warto zatem uruchomić namysł nad pytaniem, na czym ma współcześnie 
polegać adekwatność kulturowa szkoły? Rozważania za pomocą czego uczyć zawsze pozostają 
wtórne w stosunku do dociekań na temat jak i czego uczyć ucznia nowej generacji – cyfrowego 
tubylca.  

 
2. Dzieci i młodzież w świecie technologii cyfrowej. Red. Ewa Janicka-Olejnik, Krzysztof Klimek. Łódź 

: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2016.  

W publikacji podjęto próbę ukazania wpływu Internetu i nowych technologii na młode pokolenie. 
Autorzy artykułów skoncentrowali się przede wszystkim na wskazaniu negatywnych, ale też 
pozytywnych aspektów korzystania przez dzieci i młodzież z mediów cyfrowych. W książce 
omawiane są m.in. takie tematy, jak: cyberagresja, wybrane prawno-karne aspekty zwalczania 
cyberprzestępczości, destruktywny i konstruktywny wpływ gier komputerowych oraz aksjologiczny 
kontekst funkcjonowania nastolatków w wirtualnym świecie. Autorzy zgodnie podkreślają, że 
nowe technologie oraz Internet mogą stać się zarówno źródłem poważnych problemów młodzieży, 
jak i szansą na ich wszechstronny rozwój. Zwracają również uwagę na ciągłą konieczność 
podejmowania działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych w celu ograniczenia 
negatywnych wpływów świata cyfrowego. 

 
3. Edukacja wczesnoszkolna - scenariusze lekcji z komputerem, tabletem i nie tylko. Red. Eryk 

Chilmon. Wrocław : Presscom, cop. 2015.  
W książce znajdują się gotowe scenariusze zajęć, które pozwolą zrealizować nawet 60 godzin 
dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Autorzy scenariuszy krok po kroku 
pokażą, jak za pomocą narzędzi IT uatrakcyjnić wszystkie rodzaje zajęć w ramach edukacji 
wczesnoszkolnej. Pokarzą m.in., jak przy użyciu komputera, smartfonu, tabletu czy tablicy 
multimedialnej: wzbogacać słownictwo uczniów i doskonalić ich umiejętność czytania ze 
zrozumieniem, kształtować pojęcia matematyczne i umiejętność logicznego myślenia, rozwijać 
pamięć muzyczną, słuch i poczucie rytmu, ćwiczyć koordynację wzrokowo-ruchową, ośmielać i 
aktywizować uczniów uczestniczących w terapii pedagogicznej, uczyć dzieci wytrwałości, 
samodzielnego podejmowania decyzji i pracy w grupie. Autorzy opracowania podpowiadają 
również, jak wybrać sprzęt i oprogramowanie odpowiednie do pracy z najmłodszymi dziećmi i 
gdzie szukać darmowych narzędzi IT przydatnych w procesie nauczania. Radzą, na co zwrócić 
uwagę podczas projektowania szkolnej pracowni komputerowej, by umożliwiała efektywne 
kształcenie nowych umiejętności i nie stwarzała zagrożenia dla zdrowia korzystających z niej 
uczniów i nauczycieli.  

 
4. Kulesza, Radosław [i in]. Młodzi giganci programowania : Scratch. Gliwice : Helion, cop. 2019.  

Scratch to doskonałe narzędzie, dzięki któremu młodzi pasjonaci na całym świecie bez trudu 
poznają tajniki programowania komputerów od podstaw. Scratch ułatwia rozpoczęcie nauki i 



umożliwia szybkie tworzenie atrakcyjnych gier, animacji i aplikacji, będąc przy tym narzędziem 
zupełnie bezpłatnym. Jeśli chcesz dołączyć do społeczności użytkowników Scratcha, jesteś na 
dobrym tropie! Książka Młodzi giganci programowania. Scratch szybko i bezboleśnie wprowadzi 
Cię w niezwykły świat. Krok po kroku poznasz sposób tworzenia gier komputerowych i przeżyjesz 
przy tym wspaniałą przygodę! Ta publikacja sprawdzi się zarówno w przypadku młodych adeptów 
sztuki programowania, jak i nauczycieli zainteresowanych prowadzeniem zajęć z informatyki dla 
najmłodszych. Pierwsza część zawiera bardzo dokładny opis środowiska, a druga to doskonałe 
pomysły na rozbudowane gry komputerowe.  

 
5. Majewska, Kamila. Tablica interaktywna w procesie nauczania wczesnoszkolnego. Toruń : 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015.  
Książka prezentuje szereg atrakcyjnych i aktualnych zagadnień dotyczących współczesnej edukacji. 
Głównym założeniem było ukazanie sensu i wartości nauczania wczesnoszkolnego wspartego 
mediami, w tym tablicą interaktywną. W konsekwencji kolejne rozdziały monografii przybliżają 
zagadnienia związane z interaktywnością, rolą technologii informacyjnej w procesie edukacji 
wczesnoszkolnej oraz metodyką nauczania w środowisku hipermedialnym.  

 
6. Pietrasik-Kulińska, Kinga, Szuba, Dorota, Stańdo, Jacek. Edukacja informatyczna dzieci młodszych. 

Z. 3, Ekspresja artystyczna dzieci młodszych z użyciem technologii informacyjno-
komunikacyjnych. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.  

W publikacji: Aktywność twórcza ucznia ; Metody pracy z uczniami ; Zajęcia dla dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym ; Zajęcia muzyczne dla dzieci młodszych. 

Wersja online książki    

 
7. Pietrasik-Kulińska, Kinga, Szuba, Dorota, Stańdo, Jacek. Edukacja informatyczna dzieci młodszych. 

Z. 1, Kształcenie umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi 
przez dzieci młodsze. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.  

W publikacji: Narzędzia TIK w nauczaniu wczesnoszkolnym ; Metody i techniki aktywizujące w 
nauczaniu zintegrowanym. 

Wersja online książki 
 
8. Pitler, Howard, Hubbell, Elizabeth R., Kuhn, Matt. Efektywne wykorzystanie nowych technologii 

na lekcjach. Tł. Patrycja Szmyd. Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015.  

Poradnik wykorzystywania TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) w codziennej pracy 
nauczyciela – do udzielania informacji zwrotnej i formułowania celów lekcji, a także inicjowania 
współpracy, przygotowywania podsumowań czy zadawania pracy domowej. Autorzy 
przedstawiają i omawiają programy służące do tworzenia dokumentów, multimediów i baz 
danych, wspierających przeprowadzanie burz mózgów i zabaw ruchowych, a także platformy 
edukacyjne.  

Wersja online książki 

 
9. Podleśna, Małgorzata. Zostanę programistą : pierwsze zadania z kodowania dla uczniów 

edukacji wczesnoszkolnej. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2019.  
Publikacja przeznaczona dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i nieco starszych. Zamieszczone w 
niej zadania mają na celu rozbudzenie u najmłodszych uczniów zainteresowania nauką 
programowania. Ćwiczenia znajdujące się w książce polegają między innymi na: • uzupełnianiu i 
tworzeniu różnego typu ciągów logicznych; kodowaniu i odkodowywaniu danych; wykorzystaniu 
kodów literowych, strzałkowych, geometrycznych i obrazkowych; • formułowaniu komunikatów i 
odkrywaniu algorytmów; • wykrywaniu zależności między danymi; • poszukiwaniu obiektów o 
wskazanych cechach przez eliminowanie tych, które nie spełniają podanych kryteriów. 

 

https://aleph.dbp.wroc.pl/F?func=service&doc_library=DBP01&doc_number=000223914&line_number=0001&func_code=WEB-BRIEF&service_type=MEDIA
https://aleph.dbp.wroc.pl/F?func=service&doc_library=DBP01&doc_number=000223908&line_number=0001&func_code=WEB-BRIEF&service_type=MEDIA
https://ceo.org.pl/sites/default/files/pitler-hubbel-kuhn_efektywne-wykorzystanie-nowych-technologii.pdf


10. Scott, Marc. Kodowanie dla dzieci. Il. Mick Marston ; tł. Krzysztof Wołczyk. Warszawa : 
Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 2018.  

Marzysz o tworzeniu własnych gier komputerowych? Chcesz wydać polecenie swojemu 
komputerowi, by odparł atak latających robotów? Czas zacząć naukę programowania! Dowiedz 
się: jak stworzyć kosmiczną grę, jak zaprogramować złudzenie optyczne, jak wydawać polecenia 
gadającym duszkom. To proste wprowadzenie w świat kodowania pomoże ci poznać języki 
programowania: Scratch i Python.  

 
11. Świć, Anna. Kodowanie na dywanie : w przedszkolu, w szkole i w domu. Opole : Wydawnictwo 

Nowik, 2017.  
Od września 2017 nauką programowania objęci zostaną wszyscy uczniowie szkół podstawowych. 
Jak mogą wyglądać takie zajęcia? Czy zawsze do ich przeprowadzenia niezbędny jest sprzęt 
komputerowy? Absolutnie nie, podstawowe zagadnienia programistyczne można wdrażać podczas 
zabaw bazujących na aktywności uczniów – bez użycia tabletów, smartfonów czy komputerów. 
Zabawy wprowadzające dzieci w świat kodowania sprawdzą się zarówno w przedszkolu, szkole jak 
i w domu, trzeba je tylko starannie dobrać do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. Każdy 
rozdział to propozycja zabaw z wykorzystaniem innego materiału dydaktycznego. Zabawy 
pogrupowane są i oznaczone symbolami, podzielone na odpowiednie dla dzieci w wieku 
przedszkolnym, uczniów klas 1–3 i zabawy do wykorzystania w domu, z rodzicami. 

 
12. Wainewright, Max. Napisz kod : programowanie dla najmłodszych : krok po kroku. Cz. 1. Tł. 

Wiktor Garliński ; il. Mike Henson. Warszawa : Wydawnictwo Zielona Sowa, 2016.  
Seria „Napisz kod” jest doskonałym wprowadzeniem dziecka w arkana programowania. Zawiera 
zwięzłe i jasne informacje, proste i praktyczne zadania, m.in. rysowanie kształtów, pisanie poleceń 
w kodzie, tworzenie prostych gier i wiele więcej. W każdej kolejnej części omawiane są coraz 
trudniejsze zagadnienia, ale instrukcje i przykłady zawsze są łatwe do zrozumienia, a zabawne 
aktywności pomagają w zrozumieniu treści. Pierwsza książka z serii wprowadza czytelnika krok po 
kroku w podstawowe pojęcia związane z programowaniem. Naucz się pisać polecenia w kodzie, 
debugować kod, rozwiązywać najczęstsze problemy i używać algorytmów. Część 1 jest 
przeznaczona dla początkujących, dzieci w wieku powyżej 5 lat mogą z niej korzystać z pomocą 
rodziców lub nauczycieli. 

 
13. Wainewright, Max. Napisz kod : programowanie dla najmłodszych : krok po kroku. Cz. 2. Tł. 

Wiktor Garliński ; il. Mike Henson. Warszawa : Wydawnictwo Zielona Sowa, 2016.  
Druga część serii jest rozwinięciem podstaw programowania i krok po kroku wprowadza pojęcia 
pętli i zmiennych. Naucz się korzystać z Logo i twórz programy oraz gry w Scratchu. 

 
14. Wainewright, Max. Napisz kod : programowanie dla najmłodszych : krok po kroku. Cz. 3. Tł. 

Wiktor Garliński ; il. Mike Henson. Warszawa : Wydawnictwo Zielona Sowa, 2016.  
W trzeciej części serii pokazano krok po kroku, jak korzystać z wyboru za pomocą wyrażeń „jeżeli” 
oraz jak zacząć pracę w bardziej zaawansowanym języku programowania, jakim jest Python. 

 
15. Wainewright, Max. Napisz kod : programowanie dla najmłodszych : krok po kroku. Cz. 4. Tł. 

Wiktor Garliński ; il. Mike Henson. Warszawa : Wydawnictwo Zielona Sowa, 2016.  
Czwarta część serii pozwala jeszcze bardziej rozwinąć umiejętności programowania. Opisano w 
niej krok po kroku sposób tworzenia stron internetowych w języku HTML. Naucz się programować 
w języku JavaScript i tworzyć interaktywne strony internetowe. 

 
16. Wainewright, Max. Napisz kod : podręcznik pomocniczy dla rodziców i nauczycieli : przewodnik 

dla dorosłych. Tł. Wiktor Garliński ; il. Mike Henson. Warszawa : Wydawnictwo Zielona Sowa, 
2016.  



Seria „Napisz kod” jest doskonałym wprowadzeniem dziecka w arkana programowania. Zawiera 
zwięzłe i jasne informacje, proste i praktyczne zadania, m.in. rysowanie kształtów, pisanie poleceń 
w kodzie, tworzenie prostych gier i wiele więcej. W każdej kolejnej części omawiane są coraz 
trudniejsze zagadnienia, ale instrukcje i przykłady zawsze są łatwe do zrozumienia, a zabawne 
aktywności pomagają w zrozumieniu treści. Przewodnik strona po stronie przedstawia wszystkie 
kluczowe zagadnienia, a dodatkowe zadania pozwalają dzieciom pogłębić wiedzę. Książka zawiera 
porady techniczne na temat każdego języka omawianego w serii: Logo, Scratcha, Pythona, HTML-
a i JavaScriptu, oraz wskazówki, jak radzić sobie z problemami.  

 
17. Wiejak, Urszula. Programowanie dla najmłodszych. Gliwice, Wydawnictwo Helion, cop. 2019.  

Programowanie to wspaniała, pełna przygód zabawa. Ty i Twoje dziecko możecie się o tym 
przekonać dzięki tej wyjątkowej książce. Została opracowana na bazie kilkuletnich doświadczeń 
zgromadzonych przez Akademię Komputerową Komputrilo podczas przedszkolnych warsztatów 
programowania. Książka jest przeznaczona dla dzieci w wieku 5 lat, ale znakomicie nadaje się 
również dla dzieci starszych, rozpoczynających przygodę informatyczną. Szczególny nacisk 
położono na przedstawienie trudnych zagadnień w sposób przystępny dla każdego dziecka oraz na 
naukę przez zabawę i w ruchu.  

 
18. Wiejak, Urszula, Niemira, Karolina, Wojciechowski, Adrian. Programowanie z Minecraftem dla 

dzieci : poziom podstawowy. Gliwice, Wydawnictwo Helion, cop. 2019.  

Programowanie to wspaniała, pełna przygód zabawa. Ty i Twoje dziecko możecie się o tym 
przekonać dzięki tej wyjątkowej książce. Przedstawione w niej treści zostały opracowane na bazie 
kilkuletnich doświadczeń zgromadzonych podczas warsztatów programowania dla dzieci i 
młodzieży w Komputrilo Akademii Komputerowej. Książka jest przeznaczona dla dzieci w wieku 8 
lat, ale znakomicie nadaje się również dla dzieci starszych i dorosłych rozpoczynających przygodę 
informatyczną. Szczególny nacisk położono na przedstawienie trudnych zagadnień w sposób 
przystępny dla każdego dziecka.  

 
19. Wpływ technologii na rozwój dziecka. Red. Patryk Cichoracki, Kinga Kamińska]. Poznań : Forum 

Media Polska, cop. 2017.  

Książka adresowaną jest przede wszystkim do nauczycieli, począwszy od nauczycieli wychowania 
przedszkolnego, poprzez tych zajmujących się edukacją wczesnoszkolną, aż po nauczycieli 
starszych klas szkoły podstawowej. Sporo miejsca poświęcono omówieniu zmian w kształceniu 
informatycznym, wprowadzonym przez nową podstawę programową.[2] Dalej nauczyciele z 
różnych poziomów nauczania znajdą wskazówki, jak ciekawie realizować założenia nowej 
podstawy, w sposób dostosowany do możliwości i wieku dzieci. Jest to bardzo inspirująca książka, 
która pokazuje, w jaki sposób szkoła podstawowa i przedszkole powinny przygotowywać dzieci do 
życia we współczesnym świecie. Jak w sposób mądry wychować cyfrowych użytkowników, nie 
biernych odbiorców, a świadomych użytkowników i twórców.  

 
20. Zbisławska, Dorota. Tablica interaktywna w edukacji wczesnoszkolnej : zbiór ćwiczeń dla klas 1-3 

szkoły podstawowej. Wyd. 2 popr. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2013.  

Wszystko, co potrzebne na lekcje z tablicą interaktywną: płyta z ćwiczeniami + książka z instrukcją 
i wskazówkami. 146 gotowych ćwiczeń interaktywnych Język polski, matematyka, przyroda i 
muzyka. Bez problemu wybierzesz te ćwiczenia, które pasują do tematu zajęć i poziomu klasy. 
Wskazówki metodyczne W książce znajdują się polecenia do ćwiczeń oraz wskazówki, jak 
poprawnie wykonać zadanie i na co zwrócić szczególną uwagę uczniów. Podstawy obsługi tablicy 
Jak uruchomić tablicę? Do czego przydają się poszczególne narzędzia? Wszystko to w instrukcji 
przygotowanej dla początkujących i średniozaawansowanych.  

 
 



III. Starsze dzieci szkoły podstawowej 
 
Artykuły z wydawnictw ciągłych 
 
1. Apanasiewicz, Joanna. Ortografia na tablicy interaktywnej. "TIK w Edukacji" 2017, nr 5, s. 35-37. 

Scenariusz zajęć w szkole podstawowej dotyczącej ortografii, z wykorzystaniem tablicy 
multimedialnej i ćwiczeń w aplikacji LearningApps, strony PisuPisu i generatora Class Tools. 

 

2. Banasik, Agata. Nowe media w szkole podstawowej. "Lubelski Rocznik Pedagogiczny" T. 36, z. 1 
(2017), s. [223]-234. 

Celem artykułu jest przedstawienie rozważań teoretycznych, jak również wyników badań 
dotyczących funkcjonowania technologii informacyjno-komunikacyjnych na poziomie szkoły 
podstawowej. Autorka zaprezentuje charakterystykę współczesnego ucznia i nauczyciela oraz 
omówi model wdrażania nowych technologii do procesu edukacyjnego. 

 

3. Barańska, Marta. Językowa podróż w świat technologii. "TIK w Edukacji" 2017, nr 2, s. 20-22. 
Scenariusz lekcji języka polskiego w szkole podstawowej, dotyczącej nauki części zdania, z 
wykorzystaniem aplikacji LearningApps, Prezi, Symballo, Kahoot i Quizizz. 

 

4. Borowiecki, Maciej. Python w szkole od podstawówki do liceum. "EduFakty - Uczę Nowocześnie" 
2013, nr 23, s. 20-23. 

Wykorzystanie języka programowania Python podczas lekcji informatyki lub zajęć 
komputerowych. Opis jak zainstalować i jak pracować w programie. 

 

5. Czech-Czerniak, Dorota. Kreatywne programowanie z BeCreo. "TIK w Edukacji" 2017, nr 3, s. 40-
41.  

Przedstawienie zestawu do nauki projektowania, prototypowania, programowania i myślenia 
algorytmicznego BeCreo. Zestaw zawiera mikrokontroler Genuino 101 wraz z modułami 
wyświetlaczy, diod, czujników, silników oraz oprogramowanie i materiały szkoleniowe w 
formie kursów i lekcji.  

 

6. Czechowska, Zyta. Majkowska, Jolanta. Inspirujące projekty edukacyjne. "TIK w Edukacji" 2017, 
nr 6, s. 22-25. 

Przykłady udanych projektów edukacyjnych w szkole podstawowej. 
 

7. Fecek, Agata. Prosty program dla robota. "IT w Edukacji" 2016, nr 2, s. 37-39. 
Scenariusz lekcji informatyki w gimnazjum i szkole podstawowej - poznanie zestawu do nauki 
programowania LEGO Mindstorms NXT oraz budowa i programowanie robota. 

 

8. Grześlak, Michał. Chmura w szkole, szkoła w chmurze : bezpieczeństwo, powszechność i koszty. 
"W cyfrowej szkole" 2018, nr 1 s. 61-63. 

Podstawowa wiedza na temat "chmury: czym jest, co oznacza w praktyce, gdzie znajdują się 
dane, przepisy prawne, koszty. 

 

9. Janczak, Dorota. TIK w podstawie programowej. "Dyrektor Szkoły" 2018, nr 3, s. 42-45. 
Zapisy w podstawie programowej kształcenia ogólnego dotyczące wykorzystania w nauczaniu 
technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

 

10. Janicki, Bartłomiej. Multimedialny da Vinci. "TIK w Edukacji" 2017, nr 6, s. 28-30. 
Scenariusz lekcji w szkole podstawowej z wykorzystaniem urządzeń mobilnych i rozszerzonej 
rzeczywistości, na temat człowieka renesansu. 

 

11. Kopciewicz, Lucyna. Jak nauczyciele wykorzystują technologie komunikacyjne w pracy szkoły? : 
cyfrowe projektowanie dydaktyczne i teoria Pierra Rabardela w badaniach dydaktycznego 
potencjału urządzeń mobilnych. "Problemy Wczesnej Edukacji (czasopismo elektroniczne)" 2018, 
nr 2, s. [7]-19. 



Prezentacja oraz omówienie wyników badań empirycznych przeprowadzonych podczas 2 
semestrów w szkole podstawowej w Polsce. Badanie oparte jest na podejściu  jakościowym i 
ma na celu śledzenie procesu wdrażania tabletów i robotów do projektu dydaktycznego w 
szkole podstawowej, śledzenie postępowych zmian w zakresie praktyk nauczania i uczenia się. 

 

12. Kranas, Witold. Allgorytmy z nowej podstawy programowej w środowisku Snap!. "W cyfrowej 
szkole" 2019, nr 1 s. 40-48. 

Przykładowe projekty zrealizowane na platformie Snap! (portal Edukator): rzuty kostkami i 
sortowanie przez zliczanie, obliczanie częstości występowania wyników, sortowanie przez 
zliczanie, sortowanie przez wybieranie, algorytm Euklidesa. 

 

13. Krzemińska, Joanna. Kodowanie na humanie, czyli zakodowanie słowa. "TIK w Edukacji" 2017, nr 
5, s. 32-[34]. 

Scenariusz zajęć z języka polskiego w szkole podstawowej o częściach mowy, z 
wykorzystaniem kodowania. 

 

14. Kubala-Kulpińska, Aleksandra. E-lekcje, e-uczeń, e-nauczyciel, czyli kilka słów o cyfrowej szkole. 
"Głos Pedagogiczny" 2014, nr [8] (62), s. 53-54. 

Cyfrowi tubylcy (uczniowie) i cyfrowi imigranci (nauczyciele) w szkole - charakterystyka obu 
grup pod względem umiejętności zastosowania TIK w nauczaniu i uczeniu się. Przykłady 
adresów internetowych do wykorzystania podczas e-lekcji na poziomie edukacji 
wczesnoszkolnej, klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum. 

 

15. Łukawski, Tomasz. Konstruktywistyczne spojrzenie na naukę programowania w szkole 
podstawowej. "Meritum" 2017, nr 4, s. 16-21. 

Aktywne zadania prowadzące do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. 
 

16. Okuniewska, Jolanta. Przegląd wybranych projektów eTwinning. "TIK w Edukacji" 2017, nr 3, s. 
16-18. 

 Charakterystyka projektu w eTwinning, opis projektów dla szkół podstawowych i przedszkola. 
 

17. Olędzka, Katarzyna. Jochemczyk, Wanda. Czego uczymy się, programując : refleksje o nauczaniu 
programowania w szkole podstawowej. "Meritum" 2014, nr 3, s. 82-88. 

 

18. Omirski, Paweł. Tworzenie ankiet online przy użyciu Google Forms. "TIK w Edukacji" 2017, nr 5, s. 
30-31. 

Scenariusz zajęć informatyki w szkole podstawowej lub gimnazjum - tworzenie przez uczniów 
ankiet online. 

 

19. Piechocki, Rafał. TIK na lekcji języka niemieckiego w szkole podstawowej i gimnazjum. "Język 
Niemiecki - Nauczaj Lepiej" 2013, nr 1, s. 4-9. 

Scenariusze lekcji języka niemieckiego - praca z materiałem filmowym o szkole, oraz reklamą 
sieci salonów fryzjerskich. Poziom sprawności językowej A1+/A2. 

 

20. Rabenda, Małgorzata. Zabawa w robotykę na poważnie. "IT w Edukacji" 2015, nr 2, s. 34-36. 
Scenariusz zajęć komputerowych dla klas IV-VI szkoły podstawowej, dotyczących podstaw 
programowania. 

 

21. Rostkowska, Małgorzata. Cyfrowa szkoła, czyli jaka?. "Meritum" 2013, nr 4, s. 22-26. 
Cyfrowa szkoła - znaczenie tego określenia i co go różni od innych nazw szkoły. Opisano, jak 
zmieniały się oczekiwania w stosunku do edukacji szkolnej na podstawie kształcenia w niej 
najważniejszych kompetencji potrzebnych do życia uczniom. Przedstawiono w różnych 
aspektach porównania obecnej publicznej szkoły z tą, którą się określa mianem cyfrowa. 
Opisano, jak mogłaby wyglądać publiczna szkoła przyszłości. Przedstawiono inne zmiany, 
polegające np. na przyjęciu kanonu wiedzy, współpracy z rodzicami, w organizacji przestrzeni 
szkolnej, a przede wszystkim w zmianie metod nauczania uczniów. 



 

22. Rostkowska, Małgorzata. Kompetencje nauczycieli wszystkich przedmiotów oraz poziomów 
edukacyjnych w cyfrowej szkole. "Trendy (czasopismo elektroniczne)" 2012, nr 4, s. 124-128. 

Opis jak można uczyć z wykorzystaniem środków i narzędzi TIK - opis metod nauczania: 
WebQuest, metoda "odwróconej lekcji", praca za pomocą narzędzi TIK, wykorzystywanych na 
co dzień przez uczniów (np. przez założenie grupy dla swoich uczniów na Facebooku i 
wykorzystania jej do dyskusji nad ważnymi tematami omawianymi na lekcji, tworzenie 
materiałów edukacyjnych w postaci filmów, komiksów itp., wykorzystanie serwisów Google). 
Publikacja zapisów z podstawy programowej z zajęć komputerowych odnoszących się do 
spraw związanych z etyką komputerową, bezpieczeństwem i prawem skierowanych do 
małych dzieci. 

 

23. Świć, Anna. Zagadkowy labirynt w aplikacji Kodable. "TIK w Edukacji" 2016, nr 4, s. 26-27. 
Scenariusz lekcji dotyczącej kodowania w szkole podstawowej lub w przedszkolu - 
przygotowanie do pracy w aplikacji Kodable. 

 

24. Zasoński, Sylwester. Obliczanie obwodu i pola za pomocą robota. "TIK w Edukacji" 2016, nr 3, s. 
33-35.  

Scenariusz zajęć matematyki w szkole podstawowej - zbudowanie zdalnie sterowanego 
robota, którego zadaniem jest dokonywanie pomiarów odległości. Kodowanie w systemie 
Makeblock. 

 

25. Zasoński, Sylwester. Podstawy Stem z littleBits. "TIK w Edukacji" 2017, nr 4, s. 28-30. 
Scenariusz zajęć komputerowych, matematyki lub fizyki w szkole podstawowej lub gimnazjum 
wykorzystujących podstawy edukacji STEM (nauk przyrodniczych, inżynierii i matematyki) z 
wykorzystaniem kreatywnego zestawu do nauki elektroniki littleBits. 

 
 
 

Wydawnictwa zwarte 
 
1. Borkowska, Agnieszka, Borkowski, Paweł. Młody mistrz programowania : języki Baltie i Scratch 

dla dzieci. Gliwice : Helion, cop. 2018.  
Gry komputerowe to jedna z tych rzeczy, które dzieci lubią najbardziej. Zwykle mogłyby bez końca 
siedzieć przed ekranem i zabijać kolejne smoki, projektować domy, przedzierać się przez dżunglę 
lub jeździć wyścigówkami. Jednak rzadko przychodzi im do głowy, że równie wielką przyjemność 
może sprawić zaprojektowanie i zbudowanie własnej gry! Tu zaczyna się Twoje zadanie. Nie 
musisz być programistą, żeby pomóc swojemu dziecku odkryć fascynujący świat programowania 
— wystarczy Ci ta książka. Zainstaluj proste, przyjazne dzieciom środowiska Baltie i Scratch, by 
rozpocząć podróż po czarodziejskiej krainie. Z pierwszymi zadaniami z powodzeniem poradzą sobie 
nawet kilkulatki, a im dalej w las, tym ciekawsze stają się wyzwania. 

 
2. Czekaj-Kotynia, Katarzyna, Danowski, Bartosz. Minecraft : kreatywna nauka i zabawa. Gliwice : 

Wydawnictwo Helion, cop. 2016.  
Minecraft to kraina, w której ogromna liczba dzieci spędza mnóstwo czasu. Ta gra komputerowa 
wyróżnia się spośród innych, niezbyt wymagających intelektualnie gier — otóż w Minecrafcie to 
użytkownik decyduje o kierunku rozwoju akcji, a jego wybory determinują przebieg gry. Gracz musi 
się tu wykazać najróżniejszymi umiejętnościami i kompetencjami: od przewidywania konsekwencji 
swoich posunięć i szacowania ryzyka, przez zdobywanie potrzebnych zasobów, aż po przeliczanie 
parametrów do konstruowania narzędzi czy całych budynków. Te właściwości gry oraz jej 
popularność już jakiś czas temu zainteresowały pedagogów, którzy zaczęli używać Minecrafta w 
ramach nauczania wielu przedmiotów szkolnych. 

 



3. Payne, Bryson. Uczymy dzieci programowania : przyjazny przewodnik po programowaniu w 
Pythonie. Tł. Maciej Baranowski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.  
Uczymy dzieci programowania to przewodnik dla rodziców i nauczycieli, przeznaczony do uczenia 
dzieci podstaw programowania i rozwiązywania problemów za pomocą Pythona, potężnego 
języka wykorzystywanego na zajęciach uniwersyteckich i przez firmy technologiczne, takie jak 
Google i IBM. Informacja o autorze/ redaktorze: Dr Bryson Payne od ponad 15 lat wykłada 
informatykę na Uniwersytecie w Północnej Georgii. Uczył również matematyki oraz 
programowania na poziomie szkoły średniej. Kontynuuje swoją pracę w szkołach K-12, aby 
promować edukację technologiczną. 

 
4. Pietrasik-Kulińska, Kinga, Szuba, Dorota, Jacek Stańdo. Narzędzia informatyczne służące ekspresji 

artystycznej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej.  Z. 1 ,Tworzenie 
grafik komputerowych i cyfrowa rejestracja obrazów oraz ich edycja . Warszawa : Ośrodek 
Rozwoju Edukacji, 2017. 
Na okładce: Metody i formy nauczania ; Przykłady projektów ; Przydatne informacje. 

Wersja online książki 
 

5. Pietrasik-Kulińska, Kinga, Szuba, Dorota, Stańdo, Jacek. Narzędzia informatyczne służące ekspresji 
artystycznej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 2, 
Generowanie dźwięków komputerowych i rejestracja sygnałów audio oraz ich edycja. Warszawa 
: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017. 
Na okładce: Zespoły nauczycielskie ; Dyskusja dydaktyczna jako metoda aktywizująca ; Wskazówki 
dla nauczycieli stażystów i ich mentorów. 

Wersja online książki 
 
6. Pietrasik-Kulińska, Kinga, Szuba, Dorota, Stańdo, Jacek. Narzędzia informatyczne służące ekspresji 

artystycznej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 
3,Przygotowanie animacji komputerowych, rejestracja wideo oraz edycja filmów. Warszawa : 
Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017. 
Na okładce: Wybrane metody aktywizujące ; Korelacja międzyprzedmiotowa ; Praca z uczniami. 

Wersja online książki 
 

7. Pietrasik-Kulińska, Kinga, Szuba, Dorota, Stańdo, Jacek. Refleksyjne korzystanie z zasobów 
cyfrowych w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 1, 
Wykorzystanie narzędzi informatycznych wspierających proces uczenia się. Warszawa : Ośrodek 
Rozwoju Edukacji, 2017. 
Na okładce: Metody praktyczno-problemowe ; Coaching w pracy z zespołami nauczycielskimi ; 
Przykłady realizacji. 

Wersja online książki 
 

8. Pietrasik-Kulińska, Kinga, Szuba, Dorota, Stańdo, Jacek. Refleksyjne korzystanie z zasobów 
cyfrowych w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 2, 
Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, selekcji i porządkowania informacji oraz krytycznej 
oceny ich przydatności. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017. 
Na okładce: Czytanie za pomocą metody 5 kroków ; Portfolio, czyli co warto pokazać ; WebQuest ; 
Bezpieczeństwo w Internecie ; Wyszukiwanie i porządkowanie ; Ocena przydatności informacji. 

Wersja online książki 
9. Pietrasik-Kulińska, Kinga, Szuba, Dorota, Stańdo, Jacek. Refleksyjne korzystanie z zasobów 

cyfrowych w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 4, Praca z 
narzędziami informatycznymi do gromadzenia, organizowania i przechowywania informacji. 
Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017. 
Na okładce: Formy wspomagania pracy nauczyciela z uczniem: mentoring, tutoring i coaching. 

https://aleph.dbp.wroc.pl/F?func=service&doc_library=DBP01&doc_number=000223959&line_number=0001&func_code=WEB-FULL&service_type=MEDIA
https://aleph.dbp.wroc.pl/F?func=service&doc_library=DBP01&doc_number=000223960&line_number=0001&func_code=WEB-FULL&service_type=MEDIA
https://aleph.dbp.wroc.pl/F?func=service&doc_library=DBP01&doc_number=000223961&line_number=0001&func_code=WEB-FULL&service_type=MEDIA
https://aleph.dbp.wroc.pl/F?func=service&doc_library=DBP01&doc_number=000223991&line_number=0001&func_code=WEB-FULL&service_type=MEDIA
https://aleph.dbp.wroc.pl/F?func=service&doc_library=DBP01&doc_number=000223991&line_number=0001&func_code=WEB-FULL&service_type=MEDIA
https://aleph.dbp.wroc.pl/F?func=service&doc_library=DBP01&doc_number=000223992&line_number=0001&func_code=WEB-FULL&service_type=MEDIA


Wersja online książki 

 
10. Richardson, Craig. Nauka programowania z Minecraftem® : buduj niesamowite światy z 

wykorzystaniem mocy Pythona! Tł. Maciej Baranowski, Małgorzata Dąbkowska-Kowalik. Wyd. 1 - 
7 dodr. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.  

Książka dla dzieci od 10 lat i ich rodziców. "Blokowe” wprowadzenie do programowania.  
Pokonaliście pnącza, podróżowaliście do głębokich jaskiń, a może nawet dotarliście na sam Koniec 
i z powrotem, ale czy kiedyś udało Wam się zmienić miecz w magiczną różdżkę? Zbudowaliście 
pałac w mgnieniu oka? Zaprojektowaliście własną, zmieniającą kolory podłogę do tańca disco? W 
tej książce zrobicie to wszystko i jeszcze więcej dzięki sile Pythona, bezpłatnego języka używanego 
przez miliony zawodowców i początkujących programistów! 

 
11. Sande, Warren, Sande, Carter. Hello world! : przygoda z programowaniem dla dzieci i absolutnie 

początkujących. Tł. Krzysztof Brauner. Wyd. 2. Gliwice : Helion, cop. 2017.  

Trzymasz w ręce chyba najlepszy podręcznik do nauki programowania dla osób absolutnie 
początkujących – nawet takich, które komputera używają wyłącznie do przeglądania stron i 
obsługi poczty. W sposób szczególny nadaje się on dla dzieci, ale skorzystają z niego również 
dorośli, którzy chcą poznać podstawy programowania. Jasno i klarownie przedstawiono tu 
wszystkie niezbędne informacje, a liczne (bardzo zabawne) przykłady pozwalają na głębsze 
zrozumienie prezentowanych treści. Nauka odbywa się w języku Python. Jest to język łatwy w 
nauce, a przy tym bardzo popularny i wciąż rozwijany. Co więcej, przyswojenie sobie Pythona 
pozwala na szybką naukę innych języków! 

 
12. Stasiak, Aneta, Stańdo, Jacek. Praca z dokumentami w edukacji informatycznej w klasach IV-VIII 

szkoły podstawowej. Z. 1, Tworzenie i prawidłowa edycja dokumentów tekstowych. Warszawa : 
Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017. 
Na okładce: Określanie efektów pracy ; Hierarchia celów kształcenia a efekty ; Edytor tekstu na II 
etapie edukacyjnym ; Metody nauczania na lekcjach informatyki. 

Wersja online książki 
 

13. Stasiak, Aneta, Stańdo, Jacek. Praca z dokumentami w edukacji informatycznej w klasach IV-VIII 
szkoły podstawowej. Z. 2,Sporządzanie atrakcyjnych i przejrzystych prezentacji 
multimedialnych. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017. 
Na okładce: Klasyfikacja metod nauczania ; Metody aktywizujące ; Metody nauczania na lekcjach 
informatyki. 

Wersja online książki 
 

14. Stasiak, Aneta, Stańdo, Jacek. Praca z dokumentami w edukacji informatycznej w klasach IV-VIII 
szkoły podstawowej. Z. 3, Prowadzenie operacji w arkuszach kalkulacyjnych oraz tworzenie baz 
danych. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017. 
Na okładce: Nauczanie czy uczenie się ; Arkusz kalkulacyjny na II etapie edukacyjnym ; Metody 
nauczania na lekcjach informatyki. 

Wersja online książki 
 
15. Stasiak, Aneta, Stańdo, Jacek. Praca z dokumentami w edukacji informatycznej w klasach IV-VIII 

szkoły podstawowej. Z. 4, Przygotowanie i publikowanie stron internetowych. Warszawa : 
Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017. 

Na okładce: Ocenianie kształtujące ; Metody i techniki nauczania na lekcjach informatyki ; 
Przykłady realizacji wybranych technik i metod nauczania. 

Wersja online książki 
 

https://aleph.dbp.wroc.pl/F?func=service&doc_library=DBP01&doc_number=000223997&line_number=0001&func_code=WEB-FULL&service_type=MEDIA
https://aleph.dbp.wroc.pl/F?func=service&doc_library=DBP01&doc_number=000223926&line_number=0001&func_code=WEB-FULL&service_type=MEDIA
https://aleph.dbp.wroc.pl/F?func=service&doc_library=DBP01&doc_number=000223928&line_number=0001&func_code=WEB-FULL&service_type=MEDIA
https://aleph.dbp.wroc.pl/F?func=service&doc_library=DBP01&doc_number=000223946&line_number=0001&func_code=WEB-FULL&service_type=MEDIA
https://aleph.dbp.wroc.pl/F?func=service&doc_library=DBP01&doc_number=000223947&line_number=0001&func_code=WEB-FULL&service_type=MEDIA


16. Sweigart, Al. Bawimy się, programując w Scratchu : nauka programowania przez tworzenie 
niezwykłych gier. Tł. Maciej Baranowski i Witold Sikorski. Wyd. 1 - 1 dodr. Warszawa : 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.  
Scratch, kolorowy język programowania, działający na zasadzie „przeciągania i upuszczania”, jest 
używany przez miliony zupełnych nowicjuszy, a dzięki książce „Bawimy się, programując w 
Scratchu”, możesz nauczyć się go poprzez tworzenie niezwykłych gier! Przygotuj się do niszczenia 
asteroidów, rzucenia obręczami oraz krojenia i siekania owoców! Każda gra zawiera przystępne 

instrukcje, pytania kontrolne oraz zadania związane z kreatywnym tworzeniem własnej wersji 
gry. 

 
17. Weinstein, Eric. Magia Ruby : programowanie na wesoło. Tł. Małgorzata Dąbkowska-Kowalik, 

Witold Sikorski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.  

Ruby to doskonały język programowania dla początkujących: łatwy do nauczenia, o dużych 
możliwościach i fajny w użyciu! Czyż nauka nie jest jednak ciekawsza, gdy pomagają nam 
czarodzieje i smoki? Magia Ruby to wesoła, ilustrowana bajka, która nauczy Cię, jak programować 
w Ruby i zabierze w fantastyczną podróż. Śledząc przygody młodych bohaterów - Rubena i Scarlett 
- zdobędziesz prawdziwe umiejętności programistyczne. 

 
18. Wiejak, Urszula, Wojciechowski, Adrian. Programowanie z Minecraftem dla dzieci : poziom 

średnio zaawansowany. Gliwice, Wydawnictwo Helion, cop. 2019.  
Książka uczy programowania w języku Lua. Jest przeznaczona dla dzieci w wieku od 10 lat; 
znakomicie nadaje się również dla nastolatków rozpoczynających przygodę informatyczną. 
Szczególny nacisk położono na to, by trudne zagadnienia przedstawić w sposób przystępny dla 
każdego dziecka. Zadania są wykonywane w edytorze tekstowym, co daje przedsmak 
profesjonalnego pisania kodu. 

 
 
Edukacyjne zasoby Internetu 
 
1. Adamczyk, Dariusz. Rozwijanie kompetencji cyfrowych.  [online]. [Dostęp 11 maja 2020 r.]. 

Dostępny na:  https://edurada.pl/artykuly/rozwijanie-kompetencji-cyfrowych/ . 
Świat edukacji 2018 wymaga specjalistycznej wiedzy. Nowoczesny proces dydaktyczny opiera 
się w dużym stopniu na kompetencjach cyfrowych. 

 
2. Borgensztajn, Joanna [i in.]. Wytyczne do tworzenia programów nauczania i scenariuszy zajęć. 

[online]. [Dostęp 7 maja 2020 r.]. Dostępny na: https://www.ore.edu.pl/wp-
content/uploads/2018/03/wytyczne_do_tworzenia_programow_nauczania.pdf. 

Istotnym elementem budowy programu jest odwołanie się do naukowej koncepcji 
wychowania z uwzględnieniem kompetencji kluczowych kształtowanych u dzieci już na etapie 
wychowania przedszkolnego. 
 

3. Budzik, Małgorzata. TIKi dla metodyki, czyli narzędzia cyfrowe w szkole podstawowej. [online]. 
[Dostęp 7 maja 2020 r.]. Dostępny na: https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-
attachments/includes/download.php?id=18083 . 

W prezentowanej dobrej praktyce  przedstawiono realizację zajęć z zakresu doskonalenia 
kompetencji cyfrowych przeznaczonych dla nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych w 
szkole podstawowej. 

 
4. Jasiewicz, Justyna. Czym skorupka za młodu… czyli kodowanie w przedszkolach. [online]. [Dostęp 

7 maja 2020 r.]. Dostępny na: https://centrumcyfrowe.pl/czytelnia/czym-skorupka-za-mlodu-czyli-
kodowanie-w-przedszkolach/ . 

https://edurada.pl/artykuly/rozwijanie-kompetencji-cyfrowych/
https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/wytyczne_do_tworzenia_programow_nauczania.pdf
https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/wytyczne_do_tworzenia_programow_nauczania.pdf
https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=18083
https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=18083
https://centrumcyfrowe.pl/czytelnia/czym-skorupka-za-mlodu-czyli-kodowanie-w-przedszkolach/
https://centrumcyfrowe.pl/czytelnia/czym-skorupka-za-mlodu-czyli-kodowanie-w-przedszkolach/


 
5. Kompetencje cyfrowe: kluczowe kompetencje nauczycieli i uczniów XXI wieku. [online]. [Dostęp 

11 maja 2020 r.]. Dostępny na: 
https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/resources/tutorials/digital-competence-the-
vital-.htm . 

Kompetencje cyfrowe są konieczne w nauce oraz w pracy i sprawiają, że stajemy się 
aktywnymi członkami społeczeństwa. W odniesieniu do edukacji tak samo ważna jak 
zrozumienie samych kompetencji jest wiedza na temat sposobów ich rozwijania. Dowiedz się 
więcej z tej instrukcji! 

 
6. Kompetencje kluczowe w edukacji przedszkolaków w Naszym Przedszkolu. [online]. [Dostęp 7 

maja 2020 r.]. Dostępny na: http://przedszkoletrabki.pl/pliki/plik/kompetencje-kluczowe-w-
przedszkolu-w-trabkach-wielkich-1508076924.pdf. 

 
7. Kompetencje w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego w polskiej szkole: raport z badań. [online]. 

[Dostęp 11 maja 2020 r.]. Dostępny na: https://www.cyfrowobezpieczni.pl/biblioteka-
materialow/pobierz/121 . 

Badanie zostało wykonane w ramach projektu Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła 
Cyfrowa, realizowanego przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” ze środków 
pochodzących z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu 
wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu 
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”. 

 
8. Kowalska, Wiktoria. Klucz do rozwoju przedszkolaka. [online]. [Dostęp 7 maja 2020 r.]. Dostępny 

na: https://www.mac.pl/aktualnosci/klucz-do-rozwoju-przedszkolaka. 
Kompetencje kluczowe doskonale wpisują się w obszary realizacji podstawy programowej – w 
fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy obszar rozwoju dziecka. Kształtowanie 
kompetencji kluczowych to nie tylko wiedza, to także dostarczanie dziecku wielu okazji do 
samodzielnego działania, dzięki którym wyrobi sobie odpowiednie nawyki i praktyczne 
umiejętności, które umożliwią mu przyjmowanie odpowiednich postaw w przyszłości. 

 
9. Kształtowanie kompetencji kluczowych. [online]. [Dostęp 7 maja 2020 r.]. Dostępny na: 

http://przedszkolenumer5.pl/ksztaltowanie-kompetencji-kluczowych/. 
Proces kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych trwa przez całe życie, a jego 
instytucjonalnym początkiem jest uczestnictwo dziecka w różnych formach edukacji 
przedszkolnej. 

 
10. Łazuga, Katarzyna. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i 

odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. [online]. [Dostęp 7  maja 2020 r.]. 
Dostępny na: 
http://www.cdnkonin.pl/pbp/images/Kompetencje_cyfrowe_bezpieczny_internet.pdf . 
 

11. Rozwijanie kompetencji kluczowych. [online]. [Dostęp 7  maja 2020 r.]. Dostępny na: 
http://przedszkole80szczecin.szkolnastrona.pl/p,127,rozwijanie-kompetencji-kluczowych. 

Kompetencja jest strukturą poznawczą na którą składa się wiedza, umiejętności oraz 
postawa. Kompetencje kluczowe odgrywają w przedszkolu wyjątkową rolę. Stanowią 
podstawowe, najważniejsze i najistotniejsze umiejętności, które powinno nabyć każde 
dziecko. 

 
12. Soszyńska-Kalinowska, Magdalena. Czy kompetencje kluczowe można kształtować już w 

przedszkolu - część 1. [online]. [Dostęp 7 maja 2020 r.]. Dostępny na:  

https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/resources/tutorials/digital-competence-the-vital-.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/resources/tutorials/digital-competence-the-vital-.htm
http://przedszkoletrabki.pl/pliki/plik/kompetencje-kluczowe-w-przedszkolu-w-trabkach-wielkich-1508076924.pdf
http://przedszkoletrabki.pl/pliki/plik/kompetencje-kluczowe-w-przedszkolu-w-trabkach-wielkich-1508076924.pdf
https://www.cyfrowobezpieczni.pl/biblioteka-materialow/pobierz/121
https://www.cyfrowobezpieczni.pl/biblioteka-materialow/pobierz/121
https://www.mac.pl/aktualnosci/klucz-do-rozwoju-przedszkolaka
http://przedszkolenumer5.pl/ksztaltowanie-kompetencji-kluczowych/
http://www.cdnkonin.pl/pbp/images/Kompetencje_cyfrowe_bezpieczny_internet.pdf
http://przedszkole80szczecin.szkolnastrona.pl/p,127,rozwijanie-kompetencji-kluczowych


https://edurada.pl/artykuly/czy-kompetencje-kluczowe-mo-na-kszta-towac-ju-w-przedszkolu-cz-
c-1/. 

Pojęcie kształtowania kompetencji kluczowych pojawia się wprost dopiero w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej. Nie oznacza to, że na poziomie 
przedszkola ten temat nie powinien zajmować nauczycieli.  

 
13. Szlandrowicz, Elżbieta (oprac.). Jak kształtujemy kompetencje kluczowe w przedszkolu? [online]. 

[Dostęp 7 maja 2020 r.]. Dostępny na: 
http://www.przedszkole117.pl/uploads/Jak%20%20kszta%C5%82tujemy%20kompetencje%20klu
czowe%20w%20przedszkolu[29273].pdf. 

Podstawami poszczególnych kompetencji kluczowych jest rozwój mowy, zabawa jako 
podstawowa aktywność dziecka, ciekawość i zadawanie pytań.   
 

14. Zadania przedszkola w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych. [online]. [Dostęp 7 maja 
2020 r.]. Dostępny na: http://zsp20.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2018/12/KOMPETENCJE-
KLUCZOWE.pdf. 

Naturalne procesy, jakim podlega dziecko w okresie przedszkolnym, a w szczególności proces 
rozwojowy dziecka pozwalają na jego stymulację w kierunku kształtowania kompetencji 
kluczowych. 

 
 

Opracowanie: 
Anna Kokot-Rutkowska 

Wydział Informacji Edukacyjnej 
Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu 

 

https://edurada.pl/artykuly/czy-kompetencje-kluczowe-mo-na-kszta-towac-ju-w-przedszkolu-cz-c-1/
https://edurada.pl/artykuly/czy-kompetencje-kluczowe-mo-na-kszta-towac-ju-w-przedszkolu-cz-c-1/
http://www.przedszkole117.pl/uploads/Jak%20%20kszta%C5%82tujemy%20kompetencje%20kluczowe%20w%20przedszkolu%5b29273%5d.pdf
http://www.przedszkole117.pl/uploads/Jak%20%20kszta%C5%82tujemy%20kompetencje%20kluczowe%20w%20przedszkolu%5b29273%5d.pdf
http://zsp20.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2018/12/KOMPETENCJE-KLUCZOWE.pdf
http://zsp20.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2018/12/KOMPETENCJE-KLUCZOWE.pdf

