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Jedna zo základných požadovaných schopností súčasného človeka je aj počítačová
gramotnosť, resp. schopnosť ovládať aspoň najzákladnejšie užívateľské funkcie osobného
počítača, ktorý sa dnes stal už bežnou súčasťou nášho života. Počítač je nenahraditeľnou
pomôckou a silným nástrojom nielen vo výrobnej sfére, vede, výskume, školstve, vo
finančníctve, ale aj vo všetkých ostatných oblastiach verejného života. Počítač je dnes už aj
bežnou súčasťou väčšiny domácnosti.
Je preto v záujme každého mladého človeka, získať čo najskôr aspoň základnú
počítačovú gramotnosť a túto neustále rozvíjať. Výučba počítačovej techniky sa stala
súčasťou učebného procesu na mnohých stredných školách a možnosť získať základne
poznatky majú už aj žiaci základných škôl, a to formou rôznych počítačových krúžkov.
Človek v mladom veku sa oveľa ľahšie naučí pracovať s modernou technikou ako starší
ľudia, je preto veľmi dôležité a potrebné umožniť výučbu počítačovej techniky už aj deťom
v najmladšom veku života.
Preto aj naša Materská škola na Budapeštianskej ul. 1 v Košiciach ponúka deťom
možnosť získavať prvé informatické vedomosti a zručnosti a to najmä hravou formou, tak aby
deti získali už v rannom veku pozitívny vzťah k tejto technike. Vzhľadom na individuálne
danosti detí, ako sú motorické schopnosti, záujmová orientácia a stupeň znalostí je potrebný
individuálny prístup ku každému dieťaťu zvlášť. Naše deti v počítačovom krúžku získavajú
prvotné návyky pre prácu s PC. Najskôr sa naučia koordinovať pohyby pri používaní myši
a klávesnice a neskôr sa učia spúšťať aj jednoduché aplikácie. Spočiatku sú to najmä
jednoduché hry, zodpovedajúce veku detí a neskôr aj rôzne vzdelávacie programy pre deti:
Veselá lienka: Deti pomáhajú splniť lienke 6 úloh, aby sa dostala do domčeka. Vyfarbujú,
skladajú, dopĺňajú tvary a pritom si rozvíjajú kľúčové kompetencie.
Čím budem: Deti poznávajú najrôznejšie povolania, hasič, inštalatér, maliar izieb, vizážistu,
modelky, módny návrhár. Deti si môžu preveriť svoje vedomosti pri plnení rôznych aktivít –
priraďovanie typických pokrývok hlavy ku správnym povolaniam, nástrojov a prístrojov ku
správnym povolaniam, poznávanie povolaní podľa charakteristického zvuku, „kto vyrieši túto
situáciu“ – priraďovanie povolaní k situáciám v reálnom živote.
Vševedkovo – Safari: Deti sa zábavnou formou zoznamujú s rôznymi druhmi zvierat
žijúcich na celom svete. Pri väčšine zvierat je k dispozícií aj ich hlasový prejav. Deti si nielen
overujú svoje znalosti, ale zdokonalia si aj svoj postreh i vnímanie zvukov.
Alík – Než pôjdem do školy: Dieťa má možnosť osvojiť si schopnosť rozlišovania farieb,
tvarov čísel, veľkostí, smerov či jednoduchých logických závislostí. Hrami si dieťa precvičuje
jednotlivé tematické okruhy a dôkladne preverí získané znalosti. Tento didaktický
multimediálny CD-ROM je súborom výukových hier a primeraných poznávacích aktivít, ktoré

sú zamerané na osvojenie a precvičenie základných znalostí a zručností, potrebných pre
úspešný začiatok školských rokov dieťaťa.
Alík – Môj prvý šlabikár: Deti majú možnosť poznávať písmenká, môžu si precvičiť svoje
znalosti v 8 hrách, ktoré zábavnou formou skúšajú ich vedomosti. Každá z hier je zameraná
na rôzne poznávacie aktivity, počas ktorých si deti zároveň trénujú postreh a pamäť. Tento
CD-ROM je určený deťom, ktoré sa chcú naučiť poznávať všetky písmenka slovenskej
abecedy a potom sa precvičiť i v ich znalosti. Hlavnou postavičkou je psík Alík, sprievodca
a kamarát detí, ktorý je v každej chvíli nablízku so svojou radou či pomocou.
Moje prvé slovíčka: Tento CD-ROM je určený pre najmenšie deti, ktoré chcú spoznávať
cudzí jazyk-anglický. V hrách počúvajú a ukazujú slovíčka, určujú farby, počty predmetov,
vyberajú, čo patrí do jednotlivých skupín.
Počítačový krúžok pracuje v špeciálnej triede, ktorá je zriadená účelovo na prácu tohto
krúžku. K dispozícii máme deväť osobných počítačov. Krúžok deti navštevujú jeden deň
v týždni.
Podľa ohlasu deti je vidieť, že deti prejavujú o túto činnosť obrovský záujem. Sme
preto radi že sme mohli aj vďaka sponzorom na našej materskej škole zaviesť okrem iných
krúžkov aj krúžok počítačovej techniky, a sme presvedčení, že táto naša činnosť má veľký
význam pre rozvoj a vzdelávanie detí. Deti ktoré absolvujú v MŠ tento krúžok, získajú už
v rannom veku pozitívny vzťah k počítačovej technike, a ktorý budú môcť v budúcnosti ďalej
rozvíjať.
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