
ZABAWA 
W KODOWANIE, 
TO  TEŻ 
PROGRAMOWANIE

EUROPEJSKI TYDZIEŃ 
KODOWANIA 

8  - 12 PAŹDZIERNIKA 2018 R.



CodeWeek 2018 

Powody, dla których warto uczyć dzieci programowania:

 1. Uczy logicznego i twórczego myślenia

 2. Uczy rozwiązywania problemów, szukania nowych rozwiązań

 3. Rozwija kompetencje matematyczne

 4. Uczy cierpliwości i wytrwałości 

 5. Uczy jasnego wyrażania swoich oczekiwań

 6. Pozwala dzieciom uwierzyć w siebie i swoje możliwości

 7. Rozwija kompetencje miękkie tj. kreatywność, umiejętność 
pracy w zespole

 8. Uczy przestrzegania zasad

„Tydzień ten to szansa dla 
dzieci, młodzieży 

i dorosłych, aby nauczyć 
się kreatywnego 
programowania”



Poziomki
Dzieci z grupy Poziomki wzięły aktywny 

udział w Europejskim  Tygodniu Kodowania
2018.

Na rozgrzewkę z kodowania Poziomeczki 
miały za zadanie doprowadzić króliczka do 

marchewki. Świetnie poradziły sobie 
z zadaniem, idąc zgodnie 

z instrukcją „w górę, „w bok”, 
„w dół”.

Poziomki uczyły się liczyć warzywa i owoce
i ustawiać odpowiednią ilość na 

odpowiednich osiach współrzędnych.



Jeżyki
W październiku Jeżyki 
rozpoczęły przygodę

z kodowaniem. 
Pomagaliśmy znaleźć 

zagubionemu jeżykowi 
drogę do domku 

oraz bawiliśmy się w 
zabawę „Słoneczko zaszło”. 

Dzieci rozwijały 
spostrzegawczość, logiczne 
myślenie oraz kształtowały 

umiejętność nazywania 
kierunków. 



Liski
-kodowały ścieżkę, układały wzory, które
przedstawiałyklaskanie, marsz, obrót i
tupanie,a następniewykonywaływedług
przedstawionegowzoru
-kodowały drogę pięciukolorowych
kwadratów
-ustawiałykwadratyna odpowiednich 
miejscachwgpodanegowarunku
-odszukiwałyodpowiednią drogę do kół
w kolorachpodstawowychprzy okazji
poznaniafigurykoła. 
Łącząckolorypodstawowetworzyłybarwy
pochodnepo to, aby pokolorowaćdomz kół
znajdującysię na planszy.



Krasnale
 Podczas Tygodnia Kodowania

dzieci wysłuchały historię o 
misiu i wspólnie podjęły 
wyzwanie, aby zaprowadzić 
misia do domu:

 -kubeczkami wytyczyły drogę 
misia po macie  do domku

 - segregowały wg podanych
warunków (ilość kropek) 
owoce i warzywa



Misie
Dzieci na przygotowanej planszy 

kolorowały kratki na kolor 
przypisany kombinacji 

odpowiednich liter i liczb.

Wskazując odpowiednie kody dzieci  
powoli odkrywały zakodowany 

obraz domku. 
Dzięki temu zadaniu dzieci mogły 

rozwijać percepcję wzrokową, 
orientację przestrzenną, 

koordynację wzrokowo- ruchową 
oraz koncentracje uwagi.  
Dzieci chętnie kolorowały 

kwadraciki wiedząc, że za chwilę 
zagadka zostanie rozwiązana

i pojawi się  ukryty obrazek.



Motylki
W ramachTygodniaKodowania 

Motylkiwzięłyudziałw zorganizowanej
zabawie„Grzybobranie”.  

Drugie wyzwanie to  doprowadzenie 
misia do lasu. 



Jagódki
W ramach Tygodnia Kodowania dzieci z grupy 
Jagódki podjęły nowe wyzwania:
- aplikacja internetowa Kodable - przy pomocy 
poleceń programowały trasę włochatego 
stwora.
- robotyka w przedszkolu - ćwiczyły 
programowanie z robotami: 
*układały trasy dla  Ozobota wykorzystując  
puzzle z kolorowymi kodami,
*utrwalały poznane litery programując 
Beebota
*sterowały robotem Dashem wykorzystując 
aplikację GO



Wróbelki

Dzieci z grupy Wróbelki 
w ramach Europejskiego 

Tygodnia Kodowania 
rozpoczęły swoją przygodę 
z kodowaniem. Nazywały 

kolory kubeczków i ustawiały je 
na macie według kolorów. 
Wyznaczały również drogę 

misia do jego domu, 
wykorzystując karteczki 

samoprzylepne i matę do 
kodowania.



Kangurki

 Realizując akcję Tydzień Kodowania 
dzieci z grupy Kangurki za pomocą 

strzałek kodowały drogę 
od startu do mety.



Biedronki

Dzieci z grupy Biedronek bawiły się 
w kodowanie. Odczytywały położenie 

klocków na macie do kodowania, 
wykonały kartę pracy, w której była 

zakodowana dziupla leśnego 
zwierzątka używając strzałek. 

Przedszkolaki były aktywne i taka 
forma zajęć zachęciła dzieci 

do wspólnej zabawy doskonaląc 
umiejętność liczenia  i klasyfikowania



Pszczółki
W tygodniukodowania grupaPszczółekmiałaokazjępracowaćna macie wraz z żółwiemTadziem. Zadaniemdzieci byłoporuszanie

się żółwiemzgodniez instrukcją, tak, aby dojśćdo odpowiedniegokubeczka, pod którymkryłysię zaczarowanekasztany. Na każdym
z nichnarysowanybyłsymbol, którydzieci musiałyodczytać, a następniepodaćdo niego jakieśskojarzenie.  

DziękitejzabawiePszczółkićwiczyły orientacjęw przestrzeni, znajomośćkierunków, odczytywaniesymbolii interpretowanieich.



Kotki

W ciągu Tygodnia Kodowania 
dzieci z grupy Kotki zostały 

zachęcone do ćwiczeń 
logicznego myślenia, określania 

stosunków przestrzennych, 
wyobraźni i wnioskowania. 

Podczas naszych zabaw 
wykorzystywana była tablica 

multimedialna. 



Tygryski

 Zabawa w kodowanie podczas Tygodnia 
Kodowania dzieci:
 - układały karty wg podanych warunków
 - tworzyły ilustrację wg instrukcji
 - bawiły się w Robota i Programistę



Żabki
W ramach CodeWeek dzieci 
z grupy żabek wykonały kilka 
zadań. Jednym z zadań było 

doprowadzenie biedroneczki do 
listka za pomocą specjalnego 

kodu. Dzieci wykonały to 
ćwiczenie bardzo szybko 

i chętnie. 
Wzięły udział  w zadaniach gdzie 

musiały wyznaczyć trasę 
do zabawek znajdujących się 

w obręczach. Przedszkolakom 
bardzo podobała się zabawa 

z kodowaniem. 



„Młody matematyk” 
CodeWeek w Krainie Liczb

W ramach zajęć dodatkowych dzieci ze wszystkich 
grup wzięły udział w ciekawych zajęciach z  
elementami kodowania i programowania
Dzieci miały okazję  wziąć  udział w zabawach:

- Beebot w akcji - programowany 
robot podłogowy dla dzieci, na którego 
grzbiecie znajdują się 4 przyciski kierunku 
ruchu, a także przyciski: start, pauza i anuluj.

- Klocki Diensa – klocki do rozwoju 
logicznego myślenia i do nauki matematyki.

- Programowanie w ruchu –
dzieci były robotami, które zgodnie z 
instrukcją programisty miały za zadanie 
uratować smoka 



Programowanie 
to doskonała, 

rozwijająca 
myślenie 
zabawa

Dziękujemy wszystkim grupom za aktywny udział 
i ciekawe pomysły na wspólne kodowanie. 

Ten certyfikat należy do Was.
Gratulujemy.

Koordynator: Joanna Pacholczyk-Mizdalska


