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Od września 2018 r do czerwca 2019 r. grupa Jagódki aktywnie realizowała program na zajęciach 

dydaktyczno-wychowawczych i podczas swobodnej zabawy. W ramach realizacji grupa: 

-brała udział w programie i konkursach z kodowania organizowanych przez Uczymy Dzieci 

Programować 

- realizowała akcje dotyczące kodowania np. Code Week, Hour of code, Dzień Nowych Technologii 

w Edukacji, Zakodowana wiosna z eTwinning 

- wzięła aktywny udział w obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu 

- zorganizowała spotkanie dla rodziny „Zakodowany Dzień Rodziny. Koduj z mamą, koduj z tatą”. 

Ważnym zadaniem była realizacja projektów eTwinning związanych z kodowaniem: Robot European 

Dance, Beebot in kindergarten.  

Podjęte działania rozwinęły zainteresowania dzieci 6-letnich w zakresie zdobywania 

kompetencji miękkich, uczenia się przez zabawę, logicznego myślenia oraz samodzielnego 

poszukiwania rozwiązań problemu. Zabawy w kodowanie podzielono na dwa bloki: 

1. Kodowanie na dywanie z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych: mata do kodowania, 

kubeczki, robot Beebot, Bluebot,  robot Doc, Ozobot, drzewo do kodowania, plansze do 

kodowania, karty do programowania, puzzle do Ozobota, puzzle AR itp. 

2. Kodowanie na ekranie–z wykorzystaniem robota Dash i Dota i aplikacji, aplikacji Kodable, 

Run Marco, Wirtualnej Maty, podstawy Scratch Junior. 

Cele główne i szczegółowe programu zostały osiągnięte.  

Efekty – dzieci,  w tym osiągnięcia wykraczające poza podstawę programową wychowania 

przedszkolnego:  

- rozwijały kompetencje miękkie, myślenie komputacyjne, myślenie matematyczne 

-zapoznały się z pojęciem kodowania offline dzięki zorganizowanym zabawom 

- potrafią obsługiwać roboty i wykonywać zadania: Beebot, DOCa, Bluebot 

- poznały prostą grę Cody Roby – do nauki programowania bez komputera 

- rozwijały umiejętność tworzenia poleceń i sekwencji obrazkowych 

- nabyły umiejętność programowania Ozobota za pomocą sekwencji kolorów 

- uczyły się kodowania Dasha na ekranie poprzez aplikację GO, Blockly  i Wonder 

- poznały ciekawe aplikacje do nauki podstaw  programowania Kodable i Run Marco, Lightbot, 

Scratch Junior 



- wzięły udział w wielu ważnych wydarzeniach doskonaląc przy tym swoje umiejętności 

okołoprogramistyczne i zdobywając nagrody z UDP za najlepsze inicjatywy.  

Po roku realizacji programu stworzyłam ankietę ewaluacyjną 

https://www.surveymonkey.com/r/RJM2XF6 dla rodziców. Wyniki przedstawiają się 

następująco:  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.surveymonkey.com/r/RJM2XF6


Poniżej relacja z niektórych ciekawych i twórczych zajęć. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: 

Joanna Pacholczyk-Mizdalska, 


