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Postęp technologiczny zagościł w naszych domach i miejscach pracy, a digitalizacja co-
dziennego życia jest widoczna niemal na każdym kroku, w każdym mieście i w każdej 
szkole czy przedszkolu. Wychodząc naprzeciw nieuchronnym zmianom w sposobach 
edukacji naszych dzieci, stworzyliśmy publikację, która pozwala na użycie nowoczesnych 
technologii w edukacji przedszkolnej, jednocześnie dając możliwość przeprowadzenia 
proponowanych zabaw w bardziej tradycyjny sposób.

Książka Przedszkolak zwiedza świat została wydana jako e-book z dostępem do piosenek 
w streamingu oraz zdigitalizowanych pomocy dydaktycznych przeznaczonych do wyświe-
tlania podczas zajęć na tablicy multimedialnej czy z wykorzystaniem rzutnika (lub ewen-
tualnie na ekranie monitora lub laptopa – należy mieć jednak świadomość, że wielkość 
obrazu pozwala na prezentowanie treści tylko mniejszym zespołom). Forma ta, oprócz 
niepodważalnych walorów ekologicznych (oszczędność papieru i plastiku, brak odpadów 
poprodukcyjnych, brak zanieczyszczenia wody, zdecydowanie mniejszy ślad węglowy), 
pozwala w pełni wykorzystać dostępną współcześnie technologię, co byłoby niemożliwe 
w przypadku wydania książki w formie drukowanej.

Tym samym staraliśmy się tak opracować poszczególne zabawy, aby konieczność druko-
wania pomocy dydaktycznych ograniczyć do niezbędnego minimum, przy czym, jeśli ta-
kie działania są konieczne, to przeważnie są to wydruki czarno-białe (a więc tańsze i bar-
dziej ekologiczne od wydruków kolorowych). Oczywiście, karty pracy, przeznaczone in-
dywidulanie dla każdego dziecka, pozostały w formie pozwalającej na ich wydruk w ilości 
odpowiadającej liczbie przedszkolaków w grupie.

Szanując doświadczenie i przyzwyczajenia nauczycieli, tam gdzie było to możliwe, do za-
baw stworzone zostały także tradycyjne pomoce dydaktyczne (do samodzielnego wydru-
ku). Przy czym dostęp do ich podglądu i pobrania także jest nowatorski, a przez to jeszcze 
bardziej intuicyjny i użyteczny – pomoce te można pobrać za pomocą jednego kliknięcia, 
bez konieczności gromadzenia ich na swoim komputerze i późniejszego żmudnego poszu-
kiwania plików.

Publikacja składa się z następujących elementów:
•	e-book – zawiera opisy zabaw oraz linki służące do wyświetlania lub pobierania pomo-
cy dydaktycznych i kart pracy;

•	album z piosenkami do zajęć i ich podkładami instrumentalnymi – zamieszczony 
w serwisie streamingowym Moja płytoteka (kod odblokowujący dostęp do pełnych wer-
sji utworów znajdziesz w mailu wysłanym na adres, z którego został dokonany zakup 
e-booka);

•	prezentacje multimedialne „Wyprawa dookoła świata” oraz „Tradycyjne stroje” – do-
stępne są pod linkami znajdującymi się w e-booku;

•	pomoce dydaktyczne w formie slajdów – dostępne są pod linkami znajdującymi się 
w e-booku;

•	pomoce dydaktyczne i karty pracy do samodzielnego wydruku – dostępne są pod lin-
kami znajdującymi się w e-booku.
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Życzymy przyjemnej pracy i wyrażamy nadzieję, że wraz z nami zbudujecie nowe podej-
ście do sposobów przekazywania wiedzy w przedszkolach – z poszanowaniem potrzeb 
rozwojowych dzieci, jak i z uwzględnieniem wyzwań dzisiejszych czasów.

Zatem… jak korzystać z publikacji?
Być może opis wyda się Wam skomplikowany, niemniej sam proces jest bardzo prosty i in-
tuicyjny. Aby przeprowadzić zajęcia z pomocami zdigitalizownymi należy posiadać:
•	dostęp do internetu;
•	komputer;
•	 tablicę multimedialną lub monitor (bądź rzutnik) podłączony do komputera;
•	głośniki podłączone do komputera lub wbudowane w tablicę multimedialną.

Przy opisie każdej zabawy zostały zamieszczone miniatury pomocy dydaktycznych, któ-
rym towarzyszą odpowiednie linki:
•	 takie, które po kliknięciu wyświetlają pomoce dydaktyczne do danej zabawy

 wyświetl na tablicy lub monitorze

•	 takie, które przekierowują nas do miejsca w internecie, z którego możemy pobrać po-
moce i karty pracy, potrzebne nam do danej zabawy

pobierz i wydrukuj

•	do odtwarzania piosenek lub utworów instrumentalnych (linki w tytułach tych utwo-
rów wyróżnione są kolorem niebieskim i podkreśleniem).

Pomoce dydaktyczne (jeśli dla przeprowadzenia zajęć niezbędne są w formie wydruko-
wanej) oraz karty pracy należy przygotować przed zajęciami. Pozostałe pomoce (zdjęcia, 
prezentacje, piosenki i utwory muzyczne) uruchamiamy wprost z e-booka, klikając w od-
powiedni link.

Korzystając z prezentacji multimedialnych pamiętajcie, że do nawigacji służą:
•	przyciski „Home” i „Powrót” umieszczone po prawej stronie slajdu;
•	 strzałki „Dalej” i „Wstecz” umieszczone na dole każdego slajdu (w trybie pełnoekrano-
wym funkcję tę pełnią także strzałki na klawiaturze komputera).

Zatem… jak korzystać z publikacji?


