
 

Projekt badawczy 
Małych Medyków



Projekt badawczy 
wykonany przez uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 69 im. J. Drwęskiego 
Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu.



Temat: 
„Wpływ ilości spędzonego czasu przed komputerem na 
proces zapamiętywania i kojarzenia u dzieci w wieku 

szkolnym (szkoła podstawowa klasy 4-8).”



ETAPY BADAŃ





 Czy wpływ ilości czasu spędzonego przed komputerem 
wpływa na proces zapamiętywania i kojarzenia u dzieci w 
wieku szkolnym (szkoła podstawowa klasy 4-8)?

PROBLEM BADAWCZY



1. Obserwujemy wpływ czasu (długiego i krótkiego) spędzonego 
przy komputerze na proces zapamiętywania i kojarzenia u 
dzieci.
2. Przygotowujemy i rozwiązujemy (uczniowie biorący udział 
w badaniach) test sprawdzający.
3. Chcemy dowiedzieć się jaka jest odpowiedź na nasze pytanie. 

CELE I PYANIA SZCZEGÓŁOWE



 Wpływ wielu godzin spędzonych przy komputerze powoduje 
problemy z zapamiętywaniem i kojarzeniem u dzieci w wieku 
szkolnym.

HIPOTEZA



1. Przeprowadzenie na wybranych uczniach naszej szkoły 
odpowiednio przygotowanego testu.
    W tym celu typujemy dwie grupy dzieci: 
           - grupa kontrolna (5 osób z klasy 7 szkoły podstawowej),
           - grupa badawcza (5 osób z klasy 7 szkoły 
podstawowej).
2. Test odbył się na terenie szkoły w czwartek 16 października.
3. Po napisaniu testu wytypowana grupa sprawdza wyniki.

OKREŚLENIE METOD BADAWCZYCH, TECHNIK I NARZĘDZI



1. Test został wykonany na grupie badawczej 5 uczniów oraz 
próbie kontrolnej 5 uczniów.
Próba kontrolna – to uczniowie klasy 7 szkoły podstawowej, 
którzy bardzo mało czasu (do 1 godziny, bądź wcale) spędzają 
przy komputerze.
Próba badawcza – to uczniowie klasy 7 szkoły podstawowej, 
którzy ok. 6 godzin dziennie i więcej spędzają przy komputerze.
2. Uczniowie mieli 45 minut na wypełnienie testu.
3. Po sprawdzeniu i przeanalizowaniu zadań testowych można 
wskazać:
- dzieci z próby kontrolnej w zadaniach wypadły zdecydowanie 
lepiej niż z próby badawczej,
- można było zaobserwować podczas pisania testu 
rozkojarzenie, brak długiego skupienia u dzieci z próby 
badawczej,
- niektóre z pytań dzieci z próby badawczej wcale nie 
próbowały rozwiązać,
- uczniowie z próby kontrolnej do samego końca czasu 
próbowali rozwiązywać zadania, natomiast dzieci z próby 
badawczej dużo wcześniej oddawały wypełnione testy,
- po podsumowaniu punktów można było zaobserwować dużą 
dysproporcję ostatecznych punktów pomiędzy uczniami z próby 
kontrolnej i badawczej,
- najlepiej test został wypełniony przez uczennicę z próby 
kontrolnej,
- najsłabiej test został wypełniony przez ucznia z próby 
badawczej.

WYNIKI I WNIOSKI



Nasza HIPOTEZA została potwierdzona!
Dzieci w wieku szkolnym, które zbyt wiele 
godzin  spędzają przy komputerze, mają 
problemy 
z zapamiętywaniem i kojarzeniem.



Dziękujemy za uwagę.
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