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Edward Polański, Olga Przybyła

Komputerowe nauczanie ortografii
w zintegrowanym kształceniu wczesnoszkolnym
W ostatnich latach kom puter stał się pow szechną pom ocą w edukacji języko
wej. N ależy bow iem do środków dydaktycznych, które rozw ijają zdolności po
znaw cze (głów nie percepcję w zrokow o - słuchow ą), angażują em ocjonalnie
uczniów, przez co w yzw alają ich spostrzegaw czość, obserw ację i zdolności tw ór
czego myślenia, w zm acniają m otywację, rozw ijają zainteresow ania oraz w yw ołu
j ą ciekawość, chęć i gotow ość do uczenia się. D ostarczają rów nież w zorów dzia
łania i instruktażu w izualnego. Istotny jest także fakt, że kom puterow e nauczanie
ortografii um ożliw ia podm iotow e traktow anie ucznia, uw zględnianie antropocentrycznego sposobu nauczania1, dzięki którem u m ożna brać pod uw agę osobiste
preferencje każdego ucznia. I tak osoba o preferencjach w izualnych (dom inacja
w zrokow ego system u) z łatw ością będzie kojarzyła poszczególne słow a z ich gra
ficznym obrazem , szybciej zapam ięta pisow nię nowych wyrazów, gdyż je zobaczy
i otrzym a ich w izualny opis, a osoba z preferencjam i audytywnym i (dom inacja
słuchow ego system u) będzie m ogła usłyszeć słowa, które zapisuje, natom iast
w przypadku osoby z preferencjam i kinestycznym i (dom inacja czuciowo - m cho
wego system u) skuteczność nauczania w iązać się będzie z w yw ołanym i przez
pracę z program em kom puterow ym jego reakcjam i uczuciow ym i, emocjami.
Ortograficzne program y kom puterow e ogólnie m ożna podzielić na trzy rodzaje:
1. program y edukacyjne, do których przede w szystkim należą gry kom puterowe,
które są oparte na konw encji gier w ideo, funkcjonujące poza szkołą;
2. program y dydaktyczne pisane z m yślą o sprawdzaniu um iejętności ortograficz
nych ich użytkowników, ale rów nież doskonaleniu tych um iejętności w proce
sie kształcenia szkolnego i pozaszkolnego;
3. program y narzędziow e, do których należą kom puterow e słowniki ortograficz
ne, przede w szystkim służące popraw ianiu tekstów napisanych2.
Spośród istniejących na rynku program ów do nauki ortografii znaczna część na

1 Por. E. P olański, O an tro p o cen try c zn e u jęcie dydaktyki orto g rafii, (w :) Z uczniem pośrodku,
podm iotowa dydaktyka literatury, języka, kultury, pod. red. Z. Budrewicz, M. Jędrychowskiej, W ydawnictwo
N aukow e A kadem ii Pedagogicznej, K raków 1999, s. 334-338.
2 E. Polański: D ydaktyka ortografii i interpunkcji, W arszawa 1995, s. 82.

leży do program ów edukacyjnych, czyli program ów działających w konwencji gry
komputerowej.
W ortograficznych grach kom puterow ych uw zględnia się pam ięć em ocjonalną3
stosując, zasadę: „bawiąc, uczyć” . Gry przyciągają uw agę uczniów m.in. przez
ocenianie wyników, zliczanie uzyskanych przez użytkowników punktów. Ze w spo
m nianą pam ięcią em ocjonalną w iążą się takie elementy, jak: uw zględnianie różnej
szybkości przebiegu obrazu (dostosowanej do poziom u ortografii uczniów), m ożli
wość uczestniczenia w grze kilku osób (atm osfera rywalizacji korzystnie w pływ a
na proces uczenia się). W grach istotne jest także w ykorzystanie czynnika uwagi,
którą się realizuje m iędzy innym i przez budzenie zainteresow ania uczniów, atrak
cyjność program u (obraz, kolor, dźwięk), m obilizacyjne działanie program u, pole
gające na przykład na każdorazow ym (w kontakcie osobistym ) podaw aniu ocen
i punktów (w odróżnieniu od oceniania przez nauczyciela to nie stresuje).
Zdecydow ana większość ortograficznych gier kom puterow ych oparta je st na
jednego rodzaju ćw iczeniu - uzupełnianiu w yrazów z luką. Do tego typu progra
m ów należy zakw alifikow ać O rtom anię. O stateczne rozwiązanie.

Gra komputerowa pt. Ortomania.
Ostateczne rozwiązanie4
„O rtom ania” to zestaw trzech ortograficznych gier kom puterowych, które opar
to na uzupełnianiu w yrazów z luką odpowiednim i literami. Pierw sza gra jest now ą
w ersją dawnej gry kom puterowej „O rtotris”, urucham ianej jeszcze w system ie
DOS. Był to jed en z pierw szych program ów do użytku dom owego. O becnie jest
m ożliw ość skorzystania z wersji dla W indows. „O rtotris” naw iązuje do gry „Te
tris” , w której gracz m a za zadanie ułożenie spadających klocków tak, aby były
one położone obok siebie.
„O rtotris” to gra, w której spadającym elem entem je st w yraz z luką. Zadaniem
gracza je st w ybranie jednej z dwóch opcji za pom ocą strzałek na klawiaturze. W
czasie gdy w yraz z luką spada należy zdecydować się na w ybór pom iędzy u a ó, rz
a ż, ch a h, a także wybrać pisow nię łączną lub rozdzielną, pisow nię w ielką lub
m ałą literą. Błędnie zapisany w yraz pozostaje przez chw ilę na ekranie, ale w m o
m encie, kiedy się zatrzym a, zm ienia sw oją form ę na poprawną. Gdy wyrazów,

3 Por. D. G olem an, Inteligencja em ocjonalna, P oznań 1997, s. 47-51, 310-329, 402-469. P am ięć
em ocjonalna w raz z pam ięcią wzrokową, słuchową, m otoryczną, uw agą oraz m yśleniem logicznym należą
do determ inantów , które w pływ ają na kom petencją o rtograficzną uczniów , por. E. Polański, D ydaktyka
ortografii..., op. cit., s. 42-55. Por. także E. Polański, A. Jakubow icz, F. D yka, O rtografia i interpunkcja
w nauczaniu początkow ym , Ł ódź 1996, s. 16-32.
4 O rtom ania. O stateczne rozw iązanie, producent: U H O & T im Soft.

które gracz zapisał błędnie, je st ju ż tyle, że niem ożliw a staje się dalsza gra, ko
nieczne jest ponow ne „przerobienie” m ateriału, który pozostał na ekranie. A by
zakończyć grę, należy kliknąć na każdy z wyrazów, a następnie pow tórnie uzupeł
nić w yrazy odpow iednią literą. Jeśli i teraz pojaw iłyby się błędy, całe działanie
należałoby powtórzyć. Trw ałoby to dopóty, dopóki nie zniknąłby ostatni błędnie
zapisany wyraz. „O rtotris” je st pierw szą na rynku polską grą ortograficzną. W y
daje się nam, że pom ysł stw orzenia gry ortograficznej w konw encji popularnego
„Tetrisa” jest pom ysłem ciekawym . U czniowie, którzy lubią gry typu „Tetris” ,
z pew nością zainteresują się rów nież w ersją ortograficzną tej gry. M ocną stroną
om aw ianego program u jest eksponow anie ortogram ów w postaci w yraźnych
i kolorowych napisów, które um ożliw iają wykorzystanie pamięci wzrokowej, a tak
że wym óg popraw iania błędów. N atom iast w adą je st to, że błędnie zapisany w y
raz w prawdzie tylko przez krótki czas je st widoczny, przez co, niestety, w takiej
postaci m oże być zapam iętany. Podsum ow anie osiągnięć gracza pokazuje się
z prawej strony ekranu: liczba punktów (za każdą popraw ną odpowiedź - 50 punk
tów, za błędną - 0), liczba i procent popraw nych i błędnych odpowiedzi. W progra
m ie istnieje m ożliwość w łączenia się do gry większej liczby osób (sposobność do
współzawodnictwa), w pisania ich im ion (zw iększenie m otywacji em ocjonalnej),
w yboru stopnia trudności, który sprawia, że m ożliw a je st ryw alizacja i porów ny
w anie w yników (aktyw izow anie pam ięci em ocjonalnej5).
Kolejnym program em w zestaw ie „O rtom ania” je st gra „A stro” . Centralnym
m otyw em je st tutaj przestrzeń kosm iczna, w której znajdują się dw a „ciała niebie
skie” - elem enty do wyboru. N a dole znajduje się ortogram , w którym trudność
ortograficzną zastąpiono znakiem zapytania. Gra polega na zestrzeleniu odpowied
niej litery za pom ocą specjalnego „działka”.
Podobna do gry „A stro” je st ostatnia gra w zestaw ie - „O rtoidy” . Różnica m ię
dzy nim i polega na tym, że „ciała niebieskie” spadają (tak jak w „O rtotrisie”),
a zamiast znaku zapytania w wyrazie na dole znajduje się luka, natom iast literki do
zestrzelenia w ystępują na „chm urkach” . Poza tym sterow anie odbywa się za po
m ocą "chłopka", którego w pozostałych grach nie ma. Różnice te są niewielkie,
toteż sądzimy, że w zasadzie zbędne było tworzenie dwóch bardzo podobnych gier.
„O rtom ania” to zestaw gier kom puterowych, który z pow odzeniem m ożna pole
cić uczniom jako pom oc w zdobyw aniu spraw ności ortograficznej. Program ten
m oże być też w ykorzystyw any podczas lekcji języka polskiego. „O rtom ania” jest
program em czytelnym i łatw ym w obsłudze. Nie zaw iera błędów m erytorycz
nych, realizuje postulat „nauki poprzez zabaw ę”, a także angażuje pam ięć w zroko
w ą i pam ięć ruchów. N iestety, program zupełnie nie w łącza pam ięci słuchowej.

cit.,

5 Por. E. Polański, O antropocentryczne ujęcie dydaktyki ortografii, (w:) Z uczniem pośrodku..., op.
s. 334-338.

Obniża to jego wartość dydaktyczną. M imo to uważamy, że „O rtom ania” je st dość
dobrym program em , który m oże w zbogacić uczenie się ortografii.
W konwencji gry nie m ieszczą się program y dydaktyczne, do których należy
program kom puterow y „D yktando”6.

Program komputerowy „Dyktando”
Pracując z program em „D yktando”, użytkow nik m a m ożliw ość w ykonyw ania
dwóch rodzajów ćw iczeń ortograficznych: pisania z pam ięci i pisania ze słuchu.
Pisanie z pam ięci m oże być stosowane na początku nauki ortografii (w szkołach
funkcjonuje przede w szystkim w zintegrow anym kształceniu wczesnoszkolnym ),
gdyż angażuje głównie pamięć m echaniczną ucznia, pam ięć bezpośrednią, doraźną.
Ćwiczenia zawarte w program ie polegająna obserwowaniu i zapam iętywaniu zdań,
a następnie odtw arzaniu tego tekstu z pam ięci. Pow szechnie znaną i stosow aną
form ą ćwiczeń ortograficznych jest pisanie ze słuchu (dyktando), ćwiczeniem, pod
czas którego uczniow ie zapisują tekst dyktowany przez nauczyciela (w przypadku
om awianego program u - przez lektora). Tekstu tego uczniow ie nie w idzą, jedynie
słyszą w ypow iadane przez lektora zdania.
Warto prześledzić, jak w omawianym program ie kształtują się determ inanty kom 
petencji ortograficznej uczniów. Decydującym czynnikiem w nauczaniu ortografii
jest pam ięć w zrokow a7. Pod w zględem graficznym program je st przygotow any
starannie: zapis ortogram ów jest w yraźny (ułatwia to ich zapam iętanie), użytkow 
nik nie m a kontaktu w zrokow ego z błędnie zapisanym i w yrazam i (kontakt użyt
kowników z wyrazam i zapisanym i niepoprawnie prowadzić może do ich przysw a
jan ia albo do rozregulow ania popraw nych nawyków). Przy popraw nym zapisie
wykorzystano kolory: czerw ony (dla zasygnalizow ania błędów ortograficznych
pierw szego stopnia) i zielony (dla zasygnalizow ania błędów ortograficznych dru
gorzędnych). K olory te pom agają utrw alić ortogramy, bow iem barw a czerw ona
pobudza, działa em ocjonalnie, przyśpiesza reakcje wizualno - werbalne; z kolei
barw a zielona natom iast pozostaje najdłużej w pam ięci8.
Staranna strona graficzna program u idzie w parze z dopracow aną strona dźw ię
kową, w ten sposób aktyw izow ana je s t pam ięć słuchowa. Teksty dyktand czytane
są bardzo wyraźnie, grupy spółgłoskow e i sam ogłoskow e w ym aw iane poprawnie,
akcent w yrazow y je st poprawny, frazowanie tekstów dobre. Teksty są dyktowane
zgodnie z regułam i określającym i ten sposób postępow ania dydaktycznego: naj6 P. Imiela, D. Krzyżyk, A. M arkowski, E. Polański, Dyktando. Wersja 1.0 dla W indows, CD-ROM .
Kom puterowy program edukacyjny, ZiP Soft s. c., Gliwice 1995, SOFTARG '96 III NAGRODA.
7 Por. E. Polański, Dydaktyka ortografii..., op. cit., s. 43-46; Badania nad ortografią uczniów, Prace
N aukow e U niw ersytetu Śląskiego w K atow icach nr 50, K atow ice 1973, s. 17-21, 91-93.
8 E. Polański, D ydaktyka ortografii..., op. cit., s. 51-52.

pierw następuje czytanie całego dyktanda, następnie czytanie zdania, frazowanie,
z kolei m am y do czynienia z ponownym odczytaniem zdania, na zakończenie pracy
następuje ponow ne czytanie całego dyktanda. O m aw iany program ćw iczy rów 
nież pam ięć m otoryczną (przy tego typu program ach nie je st to zjaw isko częste).
W praw dzie pisanie na klaw iaturze nie m oże zastąpić ciągłości ruchu ręki, z czym
m am y do czynienia przy ręcznym pisaniu całych wyrazów, zw rotów i zdań oraz
dłuższych wypowiedzi, niemniej także pisanie na komputerze - rzecz jasna, w stop
niu m niejszym niż przy ręcznym pisaniu - kształtuje autom atyzm pisania, który
właśnie je st w arunkow any pam ięcią ruchów.
W tym program ie czynnik uwagi jest w ykorzystyw any przez budzenie zaintere
sow ania uczniów, na które m ają w pływ jego atrakcyjność, które stanow ią obraz,
kolor, dźwięk, charakter tekstów oraz podaw anie ocen. W ykorzystywane je st rów 
nież m yślenie logiczne uczniów - użytkow nicy pracują z tekstem ciągłym , który
bardziej angażuje m yślenie niż w yrazy podaw ane w izolacji. Z m yśleniem logicz
nym m a zw iązek rozw iązyw anie zadań za pom ocą reguł ortograficznych.
Do analizowanego program u dołączono książeczkę z tekstam i dyktand, pod któ
rymi znajdują się przypisy wyjaśniające pisow nię niektórych ortogramów, zw łasz
cza trudnych, m otyw ow anych przede w szystkim zasadą konwencjonalną.

Program komputerowy pt. Ortografia 20009
Program O rtografia 2000 zaw iera 170 dyktand o różnym stopniu trudności: frag
m enty bajek dla dzieci (m. in. Stanisław M rozek, Słoń, Jan Brzechwa, Akadem ia
pan a K leksa, Henryk Sienkiewicz, Janko M uzykant, Hans Christian Andersen,
K w iaty m alej Idy, Carlo Collodi, Pinokio, Lucy M aud M ontgom ery, Ania z Zielo
nego Wzgórza, L udw ik Jerzy K em , Ferdynand W spaniały oraz M ark Twain,
Juliusz Veme, Daniel Defoe), fragm enty innych tekstów literackich (m. in. Henryk
Sienkiewicz, W p u styn i i w puszczy, Potop, Krzyżacy, Pan Wołodyjowski, Ste
fa n Żeromski, Popioły, Syzyfow e prace, Paw eł Jasienica, Polska Piastów, M aria
Konopnicka, N asza szkapa, Ferenz M olnar, Chłopcy z pla cu broni, A rkady Fie
dler, D ywizjon 303 oraz Jack London, Ernest Hem ingw ay), a także, wym yślone
przez autorów, żartobliw e teksty.
Ponadto w program ie um ieszczono 500 reguł pisowni, które m ają charakter prak
tyczny, tzn. zaw ierają w iedzę łatw ą do zapam iętania i najczęściej w ykorzystyw a
n ą w praktyce. Reguły ortograficzne m ożna w yryw kow o przeglądać za pom ocą
specjalnego edytora pełniącego rolę elektronicznego słownika ortograficznego. Od
pow iednie reguły są w yśw ietlane w przypadku popełnienia błędu ortograficznego
z zakresu pisowni: skrótów, skrótowców, złożeń; bezokoliczników; przedrostków:

z-/s-, W Z -/W S -, wez-/wes-; głosek zm iękczonych/m iękkich: ci/ć, si/ś, ni/ń, zi/ź, dzi/
di; głosek nosowych: ą, ę, em, en, om, on; h/ch; jot: i/j, ii/ji/ij; łącznej/rozdzielnej;
zbitek spółgłosek: trz/cz, strz/szcz, ższ/sz (rzsz); u/ó; rz/ż; wielkich liter; interpunk
cji. Znajdujem y tutaj rów nież inform acje dotyczące m. in. liczby m ożliw ych do
popełnienia błędów w zakresie pisowni h/ch, u/ó, rz/ż; wielkich liter; długości tek
stu i fraz; szybkości czytania tekstu oraz m am y rozbudow aną statystykę.
N a om awiany program, podobnie ja k w „D yktandzie”, złożyły się teksty czytane
przez lektora. Różnica m iędzy tym i program am i polega na tym, że program „O rto
grafia” nie zakłada pisania tekstu dyktanda. To pow ażna usterka dydaktyczna.
Praca z tym program em polega na uzupełnianiu zadań z luką, co zm usza do działa
nia nienaturalnego, niezgodnego z przyswój onym ju ż przez uczniów automatyzmem
pisania, uw arunkow anym pam ięcią ruchów 10. U żytkow nik pow inien zapisyw ać
tekst dyktanda tak, aby pam ięć w zrokow a i słuchow a łączyły się z pam ięcią m otoryczną11. Kolejnym błędem jest kontakt wzrokowy użytkowników program u z błęd
nie zapisanym i form am i wyrazów, które, niestety, m ogą zostać przez ucznia zapa
miętane. N a dodatek w arianty do w yboru zapisano kolorem czerwonym , co w pły
w a na zapam iętyw anie ... błędu. I tak na przykład w yraz Julia m ożna zapisać aż
na... 16 sposobów (*jułia, *jółja, *Jólja itp.). Taka liczba w ariantów utrudnia intu
icyjny wybór. Podczas pracy z program em łatw o m ożna „zw ątpić” w e w łasne
umiejętności, gdyż spośród ogromnej liczby wariantów, klikając dwukrotnie myszą,
należy w ybrać w łaściw ą form ę wyrazu. Jednym z nielicznych atutów tego progra
mu je st pokazujące się w przypadku popełnienia błędu okienko z odpow iednią re
gułą ortograficzną. Pod w zględem graficznym program nie je st atrakcyjny. W yko
nanie każdego zdania przez użytkow nika zakończone je st oceną. Jednakże sposób
oceniania jest dość nietypow y - 95% bezbłędnych odpowiedzi kom puter ocenia na
„bardzo dobrze”, 98% na „znakom icie”, 99% i 100% na „w ybitnie” (w naszym
przekonaniu w ynik odpow iada wów czas ocenie celującej).

Program komputerowy pt. „Ortofrajda”12
„O rtofrajda” to program , w skład którego w chodzą gry planszow e, m alow ane
dyktanda, „ortopuzzle” , „ortogi”, kasety wideo, słowniki oraz „ortom ozaika” . Sys
tem „O rtofrajdy” polega na zastępow aniu ortogram ów kolorami. A utorzy ustalili,
które kolory odpow iadają poszczególnym ortogram om i opracow ali serię dydak
tyczną, która jest zgodna z tym system em . Pow stała naw et „K raina O rtofrajdy” m iejsce spotkań autorskich z dziećmi.

10 Por. E. Polański, D ydaktyka ortografii..., op. cit., s. 85.
11 Ibidem, s. 85.
12 O rtografia, (w): Język Polski, Edu-ROM , producent: Young Digital Poland.

A kcja gry „O rtofrajda” rozgryw a się w różnych rejonach Polski. Gra m a więc
charakter krajoznawczy. Celem gry jest przyw rócenie Ortofrajdzie kolorów, które
skradła zła czarow nica Gram atyka. Podczas gry czytany je st tekst (w yśw ietlany
na ekranie z lukami), który należy uzupełnić odpowiednimi kolorami. Po uzupełnie
niu w łaściw ym kolorem kw adrat zam ienia się w odpow iadającą m u literę. N ie jest
m ożliwy kontakt z błędnym zapisem wyrazu, bow iem w przypadku, kiedy uzupeł
nim y tekst niepraw idłow ym kolorem , pojaw ia się straszna B aba - Jaga i całe zda
nie m usim y uzupełniać od początku. W raz z w pisyw anym i zdaniam i odbywam y
kolejne etapy podróży. „O rtofrajda” je st grą ortograficzną, która przeznaczona jest
dla dzieci do lat dziesięciu. W ydaje się, że naw et najm łodsi gracze m ogą być roz
czarowani niew yszukaną opraw ą graficzną programu.
Pod w zględem m erytorycznym i dydaktycznym program je st poprawny. Bardzo
dobrym pom ysłem jest przyporządkow anie kolorów poszczególnym ortogramom.
Zastosow anie kolorów stym uluje pam ięć wzrokową, a poprzez podanie formy
dźwiękowej w yrazu przez lektora uruchom iona zostaje także pam ięć słuchowa.
Pam ięć ruchów stym ulow ana je st w niew ielkim stopniu, poniew aż program nie
wym aga w pisyw ania całych wyrazów, a jedynie w ybór jednej z opcji za pom ocą
strzałek na klawiaturze. G racz nie m a kontaktu z błędnym zapisem w yrazu, unie
m ożliw ia to zapam iętanie niewłaściwej postaci ortogramu. Pom im o niedopraco
wanej grafiki "Ortofrajda" m oże m otyw ow ać ucznia do pracy nad ortografią. Pro
gram ten pozytyw nie w pływ a na kształtow anie dobrych naw yków ortograficz
nych, toteż m ożna go w ykorzystyw ać podczas lekcji języka polskiego, a także
w czasie indywidualnej pracy ucznia.

Gra komputerowa pt. „Bolek i Lolek na tropie zaginionej
księgi ortografii”13
Z kolei „Bolek i Lolek na tropie zaginionej księgi ortografii” to zestaw gier kom 
puterowych, w których gracz wybiera swojego ulubionego bohatera film u „Bolek i
Lolek” i bierze udział w grze jako jedna z postaci. W grze uczestniczyć m o g ąl, 2,
3 lub 4 osoby. W skład w ym ienionego program u kom puterow ego w chodzą nastę
pujące części:
1. K ra in a O rto g ra fii
K raina Ortografii to czytane przez lektora i zapisane na ekranie reguły ortogra
ficzne dotyczące pisowni: spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych; ą i om; cząstki
-by; rz i i; z' i j; h i ch; u i ó; m ałych i wielkich liter; partykuły nie. Ta część
program u, niestety, zaw iera błąd merytoryczny. Podczas czytania w yrazów z h

głoska w sposób sztuczny w ym aw iana jest dźwięcznie. W ym owę taką w prow a
dzono w celu odróżnienia pisow ni h i eh. N ie je st to dobry pom ysł, poniew aż
dźw ięczne h je st dzisiaj w ym aw iane tylko przez niew ielką liczbę Polaków z kre
sów.
2. T u rn iej o rto g ra ficzn y to gra, w której należy popraw nie uzupełniać w yrazy
z luką przez w ybór jednej z opcji za pom ocą strzałek na klawiaturze. W ygrywa ten,
kto udzieli największej liczby poprawnych odpowiedzi.
3. Z d o byw anie zam k ó w je st to gra, w której przez uzupełnianie w yrazów z luką
m ożna zdobyć zamek. W ygrywa ten, kto zdobędzie najw iększą liczbę zamków.
4. P oszukiw anie zaginionej księgi o rto g ra fii to gra, której celem je st odnale
zienie księgi ortografii. Poszukiw ania prow adzone są w różnych m iejscach i sytu
acjach, m. in.: na D zikim Zachodzie, na krze lodow ej, w jaskini, w puszczy,
w czasie lotu balonem lub w trakcie rejsu po Nilu.
R óżnorodność ćw iczeń znajdujących się w grze „Bolek i Lolek ...’’je st pozorna.
N iem alże każde ćw iczenie polega tutaj na uzupełnianiu wyrazu z luką. Fabuła gier
rozczarowuje, bow iem pom im o zastosow ania tła odpow iadającego tem atow i gry
w zasadzie jesteśm y skazani na wykonyw anie ciągle tych sam ych czynności, czyli
m usim y wybierać odpow iednią literę za pom ocą strzałek na klawiaturze. Sądzimy,
że m onotonia i schem atyczność ćw iczeń w grze „B olek i Lolek...” je st głównym
czynnikiem osłabiającym m otyw ację ucznia. Faktu tego nie zm ienia w ykorzysta
nie postaci ze znanego film u anim owanego.
U żytkow nik nie m a m ożliw ości w pisyw ania całego w yrazu czy zdania, zatem
nie jest aktyw izow ana pam ięć ruchów, poszczególne słow a w yrw ane są z kontek
stu, to osłabia jakość ich zapam iętania i kojarzenia przez uczestnika gry. W dużym
stopniu natom iast angażow ana je st pam ięć w zrokow a i słuchowa. N iew ątpliw ą
zaletą program u jest to, że gracz nie m a kontaktu z błędnie zapisaną form ą w yra
zu. Lektor inform uje, że w yraz został błędnie zapisany, a na ekranie pojaw ia się
tylko form a poprawna. Wyrazy, w których należy uzupełnić lukę, lektor czyta nie
wyraźnie. Użytkow nik m oże m ieć problem y z ich poprawnym zrozum ieniem .
M imo wszystko om awiany program m oże być program em pożytecznym . „Bolka
i Lolka...” m ożna w ykorzystyw ać w nauczaniu ortografii zarówno podczas lekcji,
jak i w czasie indywidualnej pracy ucznia w domu.

Zestaw gier komputerowych pt. „Ortografia”14
„O rtografia” to zestaw gier ortograficznych autorów gry „B olek i L olek na tro
pie zaginionej księgi ortografii”. Program y te pod w zględem graficznym są do sie
bie podobne, podobny je st także charakter w ystępujących w nich gier. M am y tutaj

do czynienia tylko z pozorną różnorodnością ćwiczeń. Jednakże napraw dę je st to
jedno ćwiczenie, które w ykonuje się pięć razy - za każdym razem w innej oprawie
graficznej. Ćwiczeniam i tym i są wyścigi wodne, zdobyw anie wysp, przygoda na
pontonie, turniej ortograficzny, pom óż królikow i zostać najlepszym bramkarzem.
Zaletą om awianego program u jest m ożliwość uczestniczenia w grze większej licz
by osób oraz obecny w każdej grze system podliczania punktów, dzięki czem u
m ożliwa je st ryw alizacja i porów nyw anie wyników. N ajw iększą w adą program u
"Ortografia" je st to, że jest on program em mało urozmaiconym . Fabuła gier stano
wi jedynie tło do żm udnego uzupełniania luk w wyrazach. R ów nież grafika nie
zachęca ucznia do pracy nad ortografią. K olory są bardzo nieum iejętnie dobrane,
a urok osobisty poszczególnych postaci też jest raczej wątpliwy. Program rozcza
rowuje nie tylko w zakresie dydaktycznym . Rów nież rozw iązania inform atyczne
odbiegają od przyjętych pow szechnie standardów. N iektóre gry „nie chcą” dzia
łać, a cały program często „się zaw iesza” .
Uważamy, że program ten nie je st w stanie w w ystarczającym stopniu m otyw o
wać ucznia do pracy nad ortografią, choć, w niew ielkim stopniu, m oże w zbogacić
lekcję języka polskiego czy indywidualną naukę ortografii.

Internetowy serwis edukacyjny „OrtoUczek” 15
„O rtoU czek” to internetow y serwis edukacyjny w spierający naukę ortografii
w klasach m łodszych. O bejm uje następujące treści z zakresu ortografii: pisow nię
dwuznaków, spółgłosek m iękkich, pisow nię w ielką literę, pisow nię „ó”, „rz” nie
wymiernie, „ó”, „rz” wym ienne, pisow nię w yrazów z „h” , pisow nię „rz” po spół
głoskach, pisow nię w yrazów z „ą” i „ę”, pisow nię „nie” z częściam i mowy, pisow 
nię przym iotnika w stopniu w yższym i najw yższym , pisow nię „ż” w ym iennego
i niewym iennego, pisow nię liczebników, skrótów, zakończeń ,,-ów” i ,,-ówka” , pi
sow nię przyim ków (bez wprow adzania pojęcia przyim ek).
„O rtoU czek” zasługuje na uw agę przede w szystkim z tego względu, że jest to
projekt internetowy, co pow oduje, że z pow odzeniem m ożna go wykorzystyw ać
podczas lekcji w szkolnej pracow ni kom puterow ej, w prow adzając w zintegrow a
nym kształceniu wczesnoszkolnym podstawy korzystania z Internetu. „OrtoUczek”
jest przeznaczony dla uczniów najm łodszych. Z tego względu zaw iera proste ćw i
czenia z dużą ilością kolorow ych ilustracji. Bardzo dobrym rozw iązaniem je st za
stosowanie ilustrowanych ortogramów, które ułatwiają proces zapamiętywania trud
nych ortograficznie wyrazów. W adą program u je st brak m ożliw ości w pisyw ania
całych w yrazów za pom ocą klawiatury. Program jest dostępny także w rozszerzo
nej o w iększą ilość ćw iczeń w ersji offline.

Z psychologicznego punktu widzenia przedstawione gry i program y dydaktyczne
w ykorzystują m echanizm m yślenia konwergencyjnego, czyli stym ulują takie ope
racje poznawcze, jak pamiętanie, ćwiczenie umiejętności typowych, szablonowych,
rutynowych. Użytkownicy programu urucham iają myślenie konwergencyjne16, gdyż
zm ierzają do rozw ikłania zagadnienia o jednym , określonym rozw iązaniu (zapis
w yrazu zgodny z norm ą ortograficzną). Sprzyja to utrw aleniu w iększości reguł
ortograficznych, które m ają w łaśnie taki jednoznaczny i ściśle określony charak
ter. Sprzyja to także kształtow aniu autom atycznego naw yku popraw nego pisania w łaśnie poprzez m echaniczne ćw iczenie operacji pam ięciow ych. D ecydujący
w nauczaniu ortografii czynnik, pam ięć wzrokowa, w starannie przygotow anych
pod w zględem graficznym program ach jest w dużym stopniu w ykorzystywany:
wyraźne napisy ilustrujące ortogram y ułatw iają ich zapam iętywanie, rów nież uży
wane kolory utrw alają pisow nię (program y niekolorow e są m niej efektyw ne)17.
Reasum ując, należy podkreślić, że dobry kom puterow y program ortograficzny,
aby właściw ie m ógł spełnić sw oją rolę, pow inien realizować cztery podstaw ow e
funkcje:
- inform acyjną (podawanie wiadomości w sposób usystem atyzowany pod w zglę
dem logicznym, rzeczowym, psychologicznym);
- badaw czą (w ytw arzanie sytuacji problem ow ych, które użytkow nik program u
pow inien sam odzielnie rozw iązyw ać i zdobyw ać w ten sposób wiedzę);
- transform acyjną (przygotowanie użytkownika program u do przetw arzania zdo
bytej wiedzy);
- sam okształceniową (poprzez stwarzanie pozytywnej motywacj i, budzenie i roz
wijanie u ucznia zainteresowań, zdolności poznawczych oraz pobudzanie go do
sam odzielnego m yślenia)18.
Ortograficzne program y kom puterow e pozw alają ćwiczyć m echaniczne opera
cje pam ięciow e, um iejętności konw encjonalne i szablonow e - potrzebne w kształ
towaniu autom atycznego naw yku poprawnego pisania, natom iast zbyt rzadko inte
grują w iedzę teoretyczną z um iejętnościam i praktycznym i.
Szczegółow y opis i charakterystyka poszczególnych program ów pow inna
uw zględniać dokładną ocenę prezentow anego w nich m ateriału językow ego, psy
chologiczną analizę sekwencji bodźców w izualnych i dźw iękowych docierających
do użytkownika, czytelność i prostotę graficzną organizacji ekranu, w reszcie em pi
ryczny spraw dzian skuteczności dydaktycznej. Podobnie jak przy w szelkich pod

16 Por. M. W ęglińska, Jak przygotować się do lekcji, W arszawa 1996, s. 25-29 oraz A. Dyduchowa:
M etody kształcenia spraw ności językow ej, K raków 1988, s. 9-11, 32-35.
17 Por. E. Polański, A. Jakubowicz, F. Dyka, Ortografia i interpunkcja w nauczaniu ..., op. cit., s. 2729, 100-104.
18 Por. W. Okoń, Funkcja i treść podręcznika szkolnego. (W:) Z w arsztatu podręcznika szkolnego.
Pod red. T. Parnow skiego. W arszaw a 1973, s. 76-78.

ręcznikach adresow anych do młodzieży, pow inien być tu przestrzegany postulat
m erytorycznej w eryfikacji program ów kom puterow ych, dokonywanej przez spe
cjalistów w zakresie dydaktyki ortografii, zanim program dotrze do odbiorcy. Po
stulat ten w ydaje się zasadny w świetle analizy dopuszczonych do sprzedaży pro
gramów, które niekiedy, jak stwierdziliśmy, zaw ierają nie tylko błędy dydaktyczne,
ale rażące błędy ortograficzne, których „autoram i”, niestety, są sami producenci
program ów pośw ięconych nauczaniu pisowni.
Ułatwieniem dla nauczycieli pracujących z kom puterem i korzystających z goto
wych program ów je st to, iż nie m uszą oni operować rozległą w iedzą dotyczącą
budow y i działania kom putera, urządzeń peryferyjnych, typu drukarki, m onitora,
itd., czy też znajom ością zasad popraw nego program ow ania w danym języku.
Wystarczy, że potrafią przygotow ać odpowiedni zestaw komputerowy, sprawdzić
poprawność jego działania, wprowadzić określony program z pam ięci zewnętrznej
do pam ięci kom putera i w ykorzystać podstaw ow e zestaw y kom end potrzebnych
do realizacji program u kom puterowego. Jest to w ystarczający argum ent, który
przem aw ia za korzystaniem z tej pom ocy dydaktycznej w om aw ianym przez nas
zakresie. Przedstaw ione przez nas w alory dydaktyczne program ów kom putero
wych szczególnie predystynują je do pracy na etapie wczesnoszkolnym .

