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Zapraszamy naszych Czytelników do lektury kolejnego numeru Inspiratora. Tym razem w całości poświęcony został wykorzystaniu nowych technologii,
zagadnieniom kodowania i programowania. Nasi
Autorzy podzielili się swoimi sprawdzonymi pomysłami i pokazali, jak szerokie może być wykorzystanie nowoczesnych środków w edukacji. Nie musimy
(a wręcz nie powinniśmy) ograniczać się w ich stosowaniu tylko do zajęć komputerowych, ale możemy zainspirować się do unowocześniania własnego
warsztatu pracy niezależnie od tego czego nauczamy, czy na jakim etapie pracujemy. W numerze znajdziecie inspiracje do zajęć matematycznych, językowych, logopedycznych czy ekologicznych. Autorzy
wskazują możliwości kodowania, programowania
w przedszkolu, szkole czy w domu z mamą i tatą.
W różnych częściach numeru odnajdą Państwo też
zachętę do włączenia w proces kształcenia prostego, intuicyjnego oprogramowania, jak np. Scratch
Junior, czy wskazówki do zabawy z robotami Photon
czy ozobotami. Niezwykle interesujące dla dzieci są
zawsze i niezmiennie klocki LEGO, które niosą szerokie możliwości wykorzystania w nauce kodowania
i programowania. Zarówno autonomiczna zabawa
klockami i włączenie ich w edukację np. matematyczną wykorzystana przez refleksyjnego nauczyciela
może być niezwykle cenną lekcją myślenia, podobnie, jak zastosowanie klocków z serii Lego Mindstorms (a dla najmłodszych LEGO BOOST), które
dają sposobność do programowania, zabawy robotami, ale też do nauki obsługi prostego programu komputerowego służącego nauce programowania ruchu
i zachowań robotów.
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Uczymy dzieci programować - metodycznie,
merytorycznie, razem
Anna Świć, Rafał Mitkowski
Dlaczego warto uczyć podstaw programowania najmłodszych?
Logiczne, algorytmiczne myślenie, umiejętność
analizy sytuacji problemowych, praca zespołowa to
kompetencje, które są na tyle uniwersalne, że warto
je rozwijać u dzieci już od najmłodszych lat. Słysząc
słowa: programowanie, algorytm, kod, często pierwsze nasuwające się skojarzenie do komputer...i długie linijki wstukiwanego kodu. Nudno, trudno i w samotności. To bardzo błędne wyobrażenie o nauce
podstaw programowania. W rzeczywistości wygląda
to zupełnie inaczej, a pierwsze aktywności to głównie aktywności okołoprogramistyczne, przygotowujące do dalszej nauki programowania.

Najpierw aktywności offlinowe, potem praca z wykorzystaniem robotów i nowoczesnych technologii
Pracując z najmłodszymi, z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnym wieku szkolnym nie możemy
zapominać o potrzebie ruchu i zabawy. Najmłodsi

Fot. Archiwum Autorów
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pracują w oparciu o konkret, poprzez doświadczanie,
działając, próbując. Lubią eksperymentować, sprawdzać wszystko na sobie. Nie dla nich są więc typowe
metody podające, transmisyjny przekaz wiedzy, gdzie
nauczyciel mówi i mówi, a uczeń słucha i odpowiada na zadawane mu pytania. Oni chcą działać, przeżywać, doświadczać. Stąd wiele tworzonych przeze
mnie scenariuszy bazuje na pracy z wykorzystaniem
maty do kodowania. Forma maty, kompatybilne z nią
elementy dodatkowe, takie jak krążki humanistyczne, czy matematyczne poniekąd wymuszają aktywny udział dzieci w zajęciach. Trzeba coś przenieść,
przesunąć, przełożyć... ruch sprawia, że uczniowie
podchodzą do wykonywanego przez nich zadania
z większym entuzjazmem, dłużej też są w stanie
skupić się na wykonywanych czynnościach. Warto
więc, przed zaproponowaniem aktywności wykorzystujących nowoczesne technologie, maksymalnie wykorzystać zabawy unplugged, bez sprzętu. Pracując
z matą, z kolorowymi kubkami, klockami zaczynamy
od zabaw, które uczą dostrzegania pewnych schematów, grupowania elementów, tworzenia kategorii,
zauważania
rytmiczności. Warto
wplatać w zajęcia
takie
aktywności jak: „sudoku”,
„przesuwanka kodowanka”, „kółko
krzyżyk”. Z czasem warto dołączyć aktywności,
w których pojawiają się pierwsze
komendy. Sterując
obiektem łatwiej
będzie to zrobić,
jeśli przygotujemy
sobie przestrzeń,
po której będzie
poruszał się wybrany przez nas
obiekt. To może
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być, wspomniana wyżej mata do kodowania, ale
równie dobrze sprawdzą się ułożone kolorowe
kartki, jednorazowe talerzyki czy ustawione regularnie krzesełka. Wielkość przestrzeni dobieramy
do wieku i możliwości rozwojowych naszych podopiecznych. Czym młodsze dziecko, tym przestrzeń
będzie mniejsza. Kiedy przestrzeń jest gotowa, gotowy jest też obiekt, którym będziemy sterować
potrzebne są jeszcze komendy. Na początek idealnie sprawdzą się strzałki kierunkowe, które będą
wskazywać kierunek przemieszczania się obiektu
po przestrzeni: „do góry”, „do dołu”, „w prawo”,
„w lewo”. Kod tworzymy w jednej linii, od lewej do
prawej lub z góry do dołu, zaczynając od startu,
następnie dokładając kolejne komendy, a kończąc
symbolem „stop”. Kontynuując takie aktywności

bot to robot typu „line follower”, wygląda jak mała
kulka poruszająca się po linii spełniającej określone warunki. Sensory umieszczone w jego podwoziu
rozróżniają natężenie światła, w praktyce przekłada
się to na rozpoznawanie koloru linii i poruszanie
się po narysowanych lub ułożonych ze specjalnych
puzzli trasach. Wspomniany neutralny wygląd robota, pozwala wykorzystać go właściwie na każdych
zajęciach, niezależnie od aktualnie realizowanych
treści. Niewielki rozmiar jest kolejnym atutem tego
robota, bo pozwala używać go właściwie w każdych
warunkach lokalowych. Równie istotny jest fakt, że
kodowanie Ozobotów jest niezwykle proste, nie wymaga szczególnych umiejętności, odnosi się do aktywności naturalnych i wartościowych dla najmłodszych użytkowników. Komendy w tym przypadku, to

Fot. Archiwum Autorów

z czasem w łatwy sposób możemy wprowadzić pojęcia, takie jak „warunek”, czy pętla.
W pewnym momencie zabawy typowo offlinowe
warto wzbogacić o te wykorzystujące nowoczesne
technologie np.: roboty edukacyjne. Na rynku takich
robotów jest sporo, wybierając te, z którymi będziemy pracować musimy uwzględnić kilka czynników.
Warto zastanowić się do czego będą nam te roboty
potrzebne, jaką przestrzenią klasową dysponujemy,
ilu mamy uczniów, a także jakie są nasze umiejętności. Ja pracując z najmłodszymi, ale również ze
starszymi uczniami często wykorzystuję na zajęciach
roboty Ozobot. Dlaczego akurat te? Głównie z powodu ich neutralnego wyglądu, niewielkich rozmiarów i ogromnych możliwości jakie dają. Robot Ozo-
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sekwencje małych, kolorowych kwadratów, umieszczonych na trasie, po której przemieszcza się robot. Dziecko rysując trasę, wzbogacając ją o kody
jednocześnie koduje sposób zachowania się robota. Ma cały szereg różnych komend do wyboru np.:
„jedź prosto na skrzyżowaniu”, „jedź wolno”, „pauza
3 sekundy”, „zawróć na końcu linii” itp. Ponieważ
robot wykona zadanie prawidłowo tylko w sytuacji,
gdy trasa i kody będą starannie pokolorowane, to
automatycznie mamy ćwiczenie grafomotoryki. Nawet dzieci, które nie przepadają za tego typu zadaniami, chętnie uzupełniają trasy i kody kolorem, po
to, żeby robot pojechał zgodnie z ich wymaganiami.
Trasy mogą przyjąć dowolny kształt, ograniczeniem
jest jedynie wyobraźnia dziecka.
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mi może być lightbot, kodable, warto też skorzystać
z propozycji zamieszczonych na stronie code.org.

Różne formy pracy. Od pracy grupowej, poprzez pracę
zespołową, do pracy indywidualnej

Fot. Archiwum Autorów

Pozostając przy kodowaniu przez sekwencje kolorowych kwadratów, możemy wybrać również pracę
z puzzlami do ozobotów. Zasada tworzenia tras będzie analogiczna jak przy rysowaniu, tylko dziecko
nie rysuje linii, a łączy puzzle np., na których znajdują się fragmenty trasy. Część puzzli jest niefunkcyjnych, zawiera tylko ścieżki w jednym z czterech
kolorów, część zawiera kody. Możliwości stworzenia tras z puzzli jest bardzo, bardzo dużo. Z czasem
kiedy uczeń dobrze radzi sobie z kodowaniem przez
rysowanie możemy wykorzystać tego samego robota do nauki programowania. Wystarczy, że wejdziemy na bezpłatną platformę internetową ozoblockly.
pl i przy pomocy łączenia poszczególnych komend
(przypominającego łączenie puzzli) tworzymy program dla robota. Platforma daje nam wybór kilku
poziomów trudności, więc korzystać z niej mogą
zarówno najmłodsi, dzieci 5-6 letnie, jak i znacznie
starsi uczniowie.
Ucząc kodowania warto też w pewnym momencie
włączyć aplikacje tabletowe czy programy komputerowe, które z założenia przeznaczone są do nauki
kodowania. Jednym z moich ulubionych jest Scratch
Junior, aplikacja, z którą śmiało poradzi sobie już
przedszkolak. Scratch Junior daje nam możliwość
tworzenia nie tylko kodu, ale całej historii, do której
utworzymy program. Dziecko może wybrać duszki bohaterów z dostępnej galerii, lub stworzyć je od
podstaw, może wybrać tło, zaplanować całą sytuację. Omawiana aplikacja pozwala tworzyć różnego
rodzaju narracje, świetnie sprawdzi się na zajęciach
rozwijających kompetencje językowe. Innymi aplikacjami, o których warto pomyśleć pracując z dzieć-
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Ucząc podstaw programowania warto uwzględnić
różne formy pracy, od aktywności przeprowadzanych
z całą grupą, poprzez pracę w parach lub kilkuosobowych zespołach, do pracy indywidualnej. Zastosowanie różnorodnych form pracy zwiększa zaangażowanie wszystkich uczniów, podnosi szansę na
to, że udział każdego z dzieci w zajęciach dydaktycznych będzie aktywny na miarę jego możliwości.
Ucząc podstaw programowania sporo czasu warto
przeznaczyć na pracę zespołową. Umiejętność pracy z innymi osobami, wspólnego szukania różnych
możliwości rozwiązywania problemów, a następnie
wybierania tych najlepszych, dyskusja prowadzona
w sposób oparty o poszanowanie rozmówcy i jego
poglądów jest trudna i trzeba się jej zwyczajnie nauczyć. A nauczyć się jej możemy wyłącznie pracując
w zespołach. Warto wspomnieć, że praca programisty również nie jest pracą wyłącznie jednej osoby.
Programiści zazwyczaj pracują w zespołach, tworząc projekty wspólnie. Praca zespołowa powinna
więc być formą pracy zajmującą sporą część czasu
przeznaczonego na zajęcia dydaktyczne. Kontynuacją pracy na dywanie, w ruchu, w zabawie może być
praca indywidualna, utrwalająca. Tworząc zeszyt ćwiczeń dla 5, 6 latków skupiłam się na tym, żeby treści
w nim zawarte uzupełniały, łączyły aktywności, które proponujemy dzieciom grupowo. W ten sposób
mamy pewność, że każde dziecko będzie aktywnie
uczestniczyć w zajęciach.

Uczymy dzieci programować - Ogólnopolski program edukacyjny dla każdego nauczyciela
Uczymy dzieci programować to program edukacyjny
kierowany do szeroko rozumianej edukacji. Głównymi odbiorcami programu są nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych oraz ich wychowankowie.
Aktualnie trwa już 3 edycja programu. Prowadząc
warsztaty dla nauczycieli mieliśmy czas na rozmowę
o ich obawach, o tym jak podchodzą do nauki podstaw programowania. Z rozmów wynikało, że w momencie wprowadzenie programowania do podstawy
programowej już od klasy pierwszej szkoły podstawowej nauczyciele poczuli niepokój, zostali troszkę
pozostawieni samym sobie. Czuli obawę, że sobie
nie poradzą, bo wcześniej nie zajmowali się tą tematyką. Stąd pomysł na program. Na czym dokładnie
polega udział w naszym projekcie? Raz w tygodniu
umieszczamy na stronie programu dwa scenariusze
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zajęć, z których nauczyciele wybierają jeden i realizują go wspólnie z dziećmi. Do scenariuszy dołączone są materiały dodatkowe, takie jak elementy
do wycięcia, czy potrzebne karty pracy. W każdej
edycji programu przewidzieliśmy też specjalne tematyczne tygodnie - wyzwania, które prowadzone
są w formie konkursowej. Nauczyciele, którzy aktywnie włączają się w wyzwania mają szansę wygrać
różnego rodzaju pomoce dydaktyczne. W tej edycji
za nami jest już „Tydzień z technologią”, a aktualnie przygotowujemy kolejne wyzwanie „Dzielmy
się radością programowania”, które przewidziane
jest na drugą połowę maja. W każdej edycji grupa
nauczycieli biorących udział w programie znacznie
się powiększa, powiększa się też liczba członków
zamkniętej grupy Facebook, na której dzielimy się
inspiracjami dotyczącymi nauki kodowania „Uczymy
dzieci programować”. Do programu można dołączyć
w każdej chwili. Program jest w pełni bezpłatny, nie
obciążony jest też żadną papierologią. Patrząc na
przebieg programu dla nas najcenniejsze są reakcje
dzieci. Uczniowie to szczególna grupa, w której radość z osiągnięcia celu jest spontaniczna i od razu
widoczna. Kiedy widzimy, że dzieci nie chcą wychodzić na przerwę tylko dalej kodować, to wiemy, że
warto poświęcać czas i energię na zaangażowanie
się w koordynowanie programu.

Koduj z mamą, koduj z tatą
Ponieważ program Uczymy Dzieci Programować
spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem zarówno przez dzieci jak i nauczycieli a z propozycji zamieszczonych na naszej stronie korzystali też rodzice, bawiąc się z dziećmi w domach, postanowiliśmy
stworzyć materiały przystosowane typowo do pra-
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cy dziecko - rodzic, a razem z materiałami zbudować społeczność zainteresowaną nauką kodowania w domu. Powstał fanpage na Facebook „Koduj
z mamą, koduj z tatą”, zamknięta grupa o tej samej
nazwie, a wkrótce dostępna będzie także strona internetowa nowego, kierowanego typowo do rodziców programu.
Warto uczyć podstaw programowania i w szkole
i poza nią, bo poza rozwojem uniwersalnych kompetencji, to zwyczajnie dla dzieci świetna zabawa.

Anna Świć
Nauczycielka, logopedka, miłośniczka wykorzystywania nowoczesnych technologii w edukacji. Trenerka w programie „Mistrzowie Kodowania”, trenerka w
projekcie ,,Zaprogramuj przyszłość”, autorka i koordynatorka Ogólnopolskiego
Programu „Uczymy dzieci programować”.
Właścicielka firmy szkoleniowej „Kodowanie na dywanie”, w ramach której
przeprowadziła kilkaset autorskich warsztatów dla nauczycieli przedszkoli i
szkół w zakresie wprowadzania programowania, robotyki i nowych technologii
do zajęć dydaktycznych.
Autorka bloga www.kodowanienadywanie.blogspot.com, oraz licznych książek
dotyczących kodowania i programowania dla dzieci.

R a f a ł M i t kow s k i
Prezes Zarządu Edu-Sense Sp z o. o.
Zawsze zainteresowany nowymi technologiami i możliwościami, jakie dają
one w szeroko rozumianej edukacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w
zarządzaniu projektami związanymi z edukacją: platform e-learningowych,
e-podręczników, multibooków. Jako jeden z pierwszych w Polsce był współwydawcą encyklopedii multimedialnych dla młodzieży: Encyklopedia Kosmosu,
Encyklopedia Świata i portali medycznych: zdrowie.med.pl, leki.med.pl. Swoim
doświadczeniem wspierał zarządy spółek Grupa Edukacyjna S.A., InteliWise
S.A. Medical Web Design, Optimus Nexus. Czynnie uczestniczy w licznych
konferencjach dla nauczycieli pokazując możliwości jakie daje wykorzystanie
robotów w edukacji nie tylko na lekcjach informatyki
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Programuję i koduję – nowe technologie wykorzystuję,
czyli jak wykorzystać nowe technologie w edukacji
Dagmara Zosiuk

Ż

yjemy w czasach, w których Internet i technologie informacyjne odgrywają znaczącą rolę
i wywierają duży wpływ na wiele sfer naszego życia i edukacji. Zaczyna to być widoczne nie tylko
na poziomie szkoły podstawowej czy średniej, ale
również edukacji wczesnoszkolnej, a także przedszkolnej. Nauczyciele w swojej pracy korzystają
z dostępnych na rynku urządzeń multimedialnych,
takich jak komputery, smartfony, tablety, projektory czy tablice multimedialne. Oczywiście wszystko
to, z czego korzysta młodzież i dzieci, zwłaszcza,
gdy dzieje się to poza kontrolą, może mieć na nich
różny wpływ, ma swoje wady i zalety. Nowoczesne
technologie wykorzystywane w odpowiedni sposób
i z umiarem z pewnością uatrakcyjniają i ułatwiają
proces dydaktyczny. Dzieci przyswajają najwięcej
informacji poprzez edukację sensoryczną, dlatego
nowoczesne technologie mogą to znacznie uprościć. Na przykład w kontekście nauczania języków
obcych w przedszkolu możemy wykorzystać, np. tablicę multimedialną, która pokazuje obrazki, filmy
edukacyjne, co pozwala przy okazji dodatkowo okazać szacunek dla przyrody i nie używać znacznej
ilości papieru do drukowania. Wiele argumentów
przemawia za stosowaniem nowoczesnych technologii w edukacji, gdyż świat nieustannie się zmienia
i nowoczesne rozwiązania są nieodłącznym elementem naszej codzienności1. Dzięki nauczaniu z wykorzystaniem komputera, dziecko rozwija wyobraźnię
przestrzenną, dostosowuje odpowiednio poziom
wiedzy, staje się bardziej samodzielne, może także
w sprawny sposób przekazać informację zwrotną2.

W parze z nowoczesnymi technologiami w edukacji,
również w przedszkolu idzie kodowanie. W przedszkolu dzieci po prostu bawią się, wykorzystując do
1
E. Prokopek, Nowoczesne technologie w nauczaniu języków
obcych, ,,Bliżej Przedszkola’’, 2011, nr 4, s. 20.
2
H. Pitler, E. R. Hubbell, M. Kuhn, Efektywne wykorzystanie
nowych technologii na lekcjach, CEO, Warszawa 2015, s. 11.
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tego kodowanie, a przy tym kształcą logiczne myślenie, współpracę w grupie przedszkolnej, umiejętność rozwiązywania problemów. Słysząc słowo
,,kodowanie” od razu na myśl przychodzą skomplikowane informatyczne programy i procedury,
jednak jest to prostsze niż nam się wydaje. Dzieci już w przedszkolu uczą się kodowania i notabene ,,kodują”, ale nie są tego do końca świadome,
a robią to choćby poprzez segregowanie klocków,
porównywanie równoliczności zbiorów, sortowanie kasztanów, szyszek (które są wspaniałą pomocą dydaktyczną). Te wszystkie wymienione powyżej
zadania to właśnie kodowanie, które zaczyna się
już na etapie edukacji przedszkolnej, a może nawet
jeszcze wcześniej3. Kodowanie można wykorzystać
do wszystkich rodzajów edukacji w młodszym wieku szkolnym lub przedszkolnym, nie tylko w toku
edukacji matematycznej lub informatycznej, ale
również przyrodniczej, np. dopasowywanie zwierząt do jednej rodziny, tj. wróble do ptaków, koty
do ssaków itd., na edukacji językowej można ,,zakodować”, czyli ułożyć w kolejności litery alfabetu,
nawet na zajęciach z edukacji fizycznej można wykonywać ćwiczenia według określonego kodu, np.
skłon, wyprost, przysiad etc.4
Jeśli mowa o kodowaniu, to przy tej okazji należy
wspomnieć o programowaniu w przedszkolu. Programowanie, podobnie jak kodowanie uczy dzieci
rozwiązywania problemów i logicznego myślenia.
Jeśli dziecko bliżej pozna to zagadnienie, nauczy
się wielu praktycznych umiejętności, które z pewnością przydadzą się na dalszych szczeblach edukacji.
Być może dziecko odkryje w sobie zmysł małego
inżyniera? Programowanie wprowadza do zajęć dy3
http://www.oswajamyprogramowanie.edu.pl/2017/02/kodowanie-z-przedszkolakami-kolorowe.html, dostęp z dnia 23.01.2019,
godzina 14:10.
4
http://kodowanienadywanie.blogspot.com/p/mata-edukacyjna-kodowanie-na-dywanie.html, dostęp z dnia 23.01.2019, godzina
15:55.
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daktycznych elementy automatyki i robotyki, dzieci kształtują dzięki temu zmysł techniczny i obcują
z nowoczesną technologią5. Zgodnie z programem
Mistrzowie Kodowania Junior dla przedszkolaków, dzieci programowały na ogromnej różnobarwnej macie edukacyjnej, na której można grać, np.
w memory lub nawet szachy czy warcaby. Mata, to
nie wszystkie atrakcje owego programu, ponieważ
nauczyciele stworzyli dodatkowo ok. 400 klocków
z ilustracjami i cyframi. Dzięki macie edukacyjnej,
przedszkolaki tworzą proste labirynty, zbiory liczbowe, a nawet gry edukacyjne6. Kodowanie jest idealne, jeśli chodzi o naukę, np. kolorów. Dzieci na konkretny sygnał mogą stąpać na dany kolor na chuście
animacyjnej. Kodowanie można połączyć z ćwiczeniami gimnastycznymi, gdyż można powiedzieć, np.
szary słoń macha ogonem i wtedy dzieci wchodzą

na szare pole na chuście i naśladują ten gest. Zajęcia muzyczne także można łączyć z programowaniem. Do każdego koloru na chuście przypisujemy
inny instrument. Na dźwięk, np. tamburyna, dzieci
wchodzą na czerwony, grzechotka to zielony itp.7
Zabawa ze znakami drogowymi również jest kodowaniem, ponieważ mamy różne znaki drogowe,
na których umieszczone są inne symbole, dzieci
w przedszkolu, np.: w szatni i na krzesełkach mają
swoje znaczki, również każda grupa w przedszkolu nosi inną nazwę. Nie zastanawiamy się nad tym
na co dzień, ale to również jest element kodowania. Nauczyciele w grupach także stosują kody, np.
podniesione obie ręce w górze są prośbą o ciszę,
dzwonienie tamburynem może sygnalizować sprzątanie sali. Oczywiście te kody nie zadziałają od
razu, należy je z dziećmi przećwiczyć. Kodowanie
doskonale sprawdza się podczas zabaw matematycznych,
np. w kartach pracy dzieci zamalowują na niebiesko ostatnią
piłkę od lewej strony, rysują
kwiatek pod drzewem itd. Muszą wykonać konkretne zadanie, czasami konkretnym kolorem kredki. Stworzenie własnej
gry planszowej z oznaczeniem
kodu, również będzie dla dzieci wspaniałą zabawą i przygodą
z kodowaniem. Wystarczy na
dużym arkuszu narysować równe kwadraty i dzieci mogą według określonej sekwencji układać kubeczki, np. od prawej
do lewej strony u góry planszy układamy kubeczki zielone itp. Możliwości jest wiele8.
Na tej planszy można układać
litery i tworzyć wyrazy lub nawet proste zdania. Jeśli litery,
to również cyfry, więc ułóżmy
konkretne numery, np. numery
alarmowe, które dziecko przy
okazji utrwali lub jeśli nie zna,
Źródło: http://www.oswajamyprogramowanie.edu.pl/2017/02/kodowanie-zto pozna.
przedszkolakami-kolorowe.html, dostęp z dnia 24.01.2019, godzina 17:00.

5
https://uczymydzieciprogramowac.pl/pl#wsparcie, dostęp z dnia
23.01.2019, godzina 16:35.
6
https://mamotoja.pl/nie-bojmy-sie-nowych-technologii-nauka-programowania-dla-przedszkolakow,dziecko-w-przedszkolu-artykul,20010,r1p1.html, dostęp z dnia 24.01.2019, godzina 11:30.
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7
http://www.cen.edu.pl/Bank-dobrych-praktyk,86/Kodowanie-na-chuscie-animacyjnej,473.html, dostęp z dnia 30.01.2019,
godzina 10:20.
8
K. Ziomek, Kodowanie w przedszkolu, ,,Bliżej Przedszkola’’,
2018, nr 9, s. 16-18.
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Źródło: http://www.wszpwn.com.pl/wydarzenie/kodowanie-w-przedszkolu,412.html, dostęp z dnia 24.01.2019, godzina 17:30.

Społeczeństwo XXI wieku nieustannie się zmienia, ludzie żyją coraz bardziej nowocześnie i szybko. Technologie informacyjne i komunikacyjne za
kilkanaście lat będą jeszcze bardziej powszechne
niż teraz, dlatego nie bójmy się kodowania i programowania już w przedszkolu, nie trzeba do tego
wykształcenia informatycznego, wystarczą podstawy, które każdy z nas posiada. Mimo tego wielu
rodziców ma opory przed udostępnianiem dziecku
smartfona czy komputera, jednak jeśli stosuje się
nowinki technologiczne z umiarem i mądrze, dzieci
będą czerpać z nich korzyści dla swojego rozwoju
intelektualnego. Wykorzystując multimedia do gier
edukacyjnych dajemy dzieciom nowe możliwości
poznawania świata. Technologia powinna ułatwiać
nam życie, a nie je utrudniać, dlatego nowoczesna
edukacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom nie tyl-

ko najmłodszych, ale również rodziców i pedagogów. Mądry rodzic i nauczyciel wykorzystując urządzenia multimedialne do pracy z dziećmi, będzie
potrafił odpowiednio zaaranżować przestrzeń edukacyjną, aby nie było w niej za dużo niepotrzebnych
bodźców, które będą jedynie rozpraszać i pobudzać
dziecko. Postarajmy się więc sprostać oczekiwaniom nowoczesnej edukacji. Pokazujmy dzieciom
nowe technologie, zachęcajmy do korzystania
z nich, podsuwajmy ciekawe pomysły i rozwiązania, jednak pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa,
umiarze i obecności przy dziecku, by móc je wspierać, tłumaczyć i dawać wzór.
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14:45.
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Nauczycielka w Przedszkolu Miejskim nr 30 w Gorzowie Wielkopolskim.
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Teoria

Programowanie – to frajda!
Joanna Dębek, Karolina Olejak, Aleksandra Zacharska

N

auka programowania na dobre przestaje być
kojarzona jedynie z informatykami i skomplikowaną linią kodu. Z roku na rok coraz więcej nauczycieli dostrzega, że to przede wszystkim nauka
logicznego myślenia, współpracy, radzenia sobie ze
skomplikowanymi problemami poprzez rozkładanie
ich na mniejsze, a przede wszystkim dobra zabawa.
To umiejętność, którą można wykorzystywać w nauce
każdego przedmiotu. Nieważne czy Twoi uczniowie
planują zostać lekarzami, pisarzami, czy rozpoczną
pracę jako sprzedawcy. Nowe technologie z pewnością będą ich otaczać – a to nauka programowania
pozwala zrozumieć, w jaki sposób działają. I to właśnie ona zamieni Twoich uczniów z biernych odbiorców w… twórców! Próbujemy?

Metoda małych kroków
Jeszcze do niedawna programowania uczyli się głównie najmłodsi mieszkańcy dużych miast i ci, których
rodzice mogli pozwolić sobie na udział ich pociech
w płatnych, dodatkowych zajęciach. Już tak nie jest.
Powód? Między innymi szkolenia rozwijające kompetencje cyfrowe nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z gmin wiejsko-miejskich. W ramach szkoleń
nauczyciele m.in. uczą się jak wprowadzać elementy
programowania w ich klasach. A wszystko to w ramach ogłoszonego pod koniec sierpnia 2016 r. przez
Ministerstwo Cyfryzacji i Centrum Projektów Polska
Cyfrowa konkursu na dofinansowanie projektów Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.
Pierwsze efekty już widać. To nie wszystko.
Kolejnym krokiem upowszechniającym dostęp do
zajęć z nauką programowania było wprowadzenie
jej elementów, na wszystkich poziomach edukacji,
w podstawie programowej, która obowiązuje od 1
września 2017 r.

Wyzwanie podjęte
Według najnowszych danych Komisji Europejskiej
w 2020 roku na europejskim rynku pracy zabrak-
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nie 600 tys. specjalistów z branży IT. Choć w ciągu
ostatnich lat deficyt nieco się zmniejszył (wcześniejsze dane KE mówiły o deficycie na poziomie 900 tysięcy), trend utrzymuje się. Deficyt dotyczy nie tylko
osób ze ścisłym wykształceniem informatycznym, ale
także pracowników, którzy – posługując się nowymi technologiami – wykorzystują umiejętności logicznego i analitycznego myślenia w tworzeniu kreatywnych rozwiązań. To nowa rzeczywistość, z którą
polska szkoła musi się zmierzyć. Ministerstwo Cyfryzacji (MC) podjęło to wyzwanie. Promocja nauki programowania, wsparcie nauczycieli w tym zakresie,
podnoszenie kompetencji cyfrowych społeczeństwa
to obecnie jedne z kluczowych działań MC.
Jednym z projektów są Kluby Młodego Programisty.
To punkty warsztatowe, które oferują bezpłatne zajęcia nie tylko dla dzieci, ale i… ich rodziców. Nie przez
przypadek powstały w miastach średniej wielkości
(od 30 do 100 tys. mieszkańców). Chodzi o wyrównywanie szans edukacyjnych tamtejszych uczniów
z szansami tych, którzy mieszkają w dużych ośrodkach. Dotąd właśnie tam oferta tego typu kursów
była znacznie szersza. Już dziś wiadomo, że Kluby
na pewno będą działały do października 2020 roku.
Do tego czasu w zajęciach weźmie udział ponad 41
tysięcy dzieci. Chcemy, aby o zaletach programowania i zabawie, jaka może mu towarzyszyć, wiedzieli
wszyscy.

Wstąp do naszego Klubu
16 lokalizacji, tylko pół roku i blisko 17 tysięcy
uczestników – tak w skrócie można podsumować
pierwsze miesiące funkcjonowania Klubów Młodego
Programisty. Głównym założeniem tej inicjatywy jest
stworzenie przestrzeni do przybliżenia nauki programowania dzieciom i rodzicom. To nie tylko punkty
warsztatowe. To kreatywne przestrzenie, w których
dzieci – wraz ze swoimi rodzicami – uczą się programowania, przy okazji poznając płynące z tego korzyści.
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Otwarcie Klubów to element realizowanego przez
Ministerstwo Cyfryzacji oraz Państwowy Instytut Badawczy NASK projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych”. Kampanie mają
na celu promowanie wykorzystywania technologii
w codziennym życiu przez osoby w różnym wieku,
przełamywanie barier z tym związanych oraz podniesienie poziomu cyfrowych kompetencji społeczeństwa. Projekt obejmuje cztery obszary: jakość życia,
e-usługi publiczne, bezpieczeństwo w sieci i programowanie.

Jak zacząć na własną rękę?

Organizowane w Klubach Młodego Programisty zajęcia skierowane są do dwóch grup uczniów: z klas
1-3 i 4-6 szkoły podstawowej. Jedna grupa to nawet
15 osób. Dzieci uczą się programowania w salach
wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne:
tablety, zestawy robotów edukacyjnych, czy maty
edukacyjne. Co ważne, zajęcia są w pełni bezpłatne,
prowadzą je wykwalifikowani trenerzy.

Oto kilka ćwiczeń, pochodzących ze scenariuszy ze
strony www.koduj.gov.pl, które możesz zrealizować
korzystając z najprostszych materiałów papierniczych. Przykład? Ćwiczenie z wykorzystaniem planszy z kwadratami, za pomocą, którego wyjaśnisz
uczniom na czym polega system binarny. Dzięki
temu zadaniu dzieci ćwiczą uwagę i koncentrację
potrzebne każdemu dobremu programiście.

Tak jak wspominałyśmy, Kluby działają w 16 miastach,
po jednym w każdym województwie: w Nysie, Siedlcach, Lubinie, Inowrocławiu, Zamościu, Żarach,
Piotrkowie Trybunalskim, Nowym Sączu, Przemyślu,
Suwałkach, Kwidzynie, Jaworznie (wcześniej: Żory),
Ostrowcu Świętokrzyskim, Ełku, Gnieźnie i Stargardzie. Zlokalizowane są w domach kultury, centrach
nauki, ośrodkach edukacyjnych bibliotekach, i świetlicach. Chodzi o to, żeby było blisko.

Aktywność „3... 2...1...”

Jak wyglądają zajęcia? Dzieci nie siedzą przed komputerem i nie piszą skomplikowanych kodów. Rozwiązują łamigłówki, układają sudoku, działają na matach edukacyjnych, pracują z tabletami i oczywiście
programują roboty! Trenerzy pokazują im, że nauka
programowania to niebanalny sposób na spędzenie
wolnego czasu.
Jeśli chcesz zgłosić dziecko na warsztaty lub zachęcić do tego swoich uczniów, już dziś wejdź na stronę www.klubmlodegoprogramisty.pl Znajdziesz tam
komplet informacji o Klubach, a także m.in. formularze zgłoszeniowe. Miejsca na warsztaty szybko znikają. Obecnie trwa nabór na ostatnią przed wakacjami turę zajęć. Po krótkiej letniej przerwie wracamy
z pełną mocą! O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń, które są przyjmowane do wyczerpania miejsc w danym cyklu szkoleniowym. Jedna
tura to 10 jednogodzinnych zajęć, prowadzonych na
czterech poziomach trudności.
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Spokojnie – nie musisz być informatykiem! Programowania uczą poloniści, historycy, opiekunowie
przedszkolaków i matematycy. Wystarczy dobór
odpowiednich narzędzi i chęci. Na końcu drogi nie
chodzi o stworzenie armii programistów, ale o rozwijanie umiejętności, które uczniowie będą mogli
wykorzystywać w konfrontacji ze złożonymi problemami gramatycznymi, matematycznymi czy tymi
związanymi z historią. Jeśli martwisz się, że programować można tylko na drogim sprzęcie, robotach,
tabletach – nic bardziej błędnego.

W jaki sposób, przy pomocy tylko dwóch stanów
(0-1), można zakodować złożone informacje? Jak
na przykład zakodować wartości liczbowe? Zaproś
pięcioro dzieci, rozdaj im kolejno karty z załącznika. Dzieci wcielają się w rolę „bitów”. Każdy kolejny
„bit” będzie otrzymywał kolejne karty, rozpoczynając
od tej zawierającej jedną kropkę przekazanej pierw-

szej osobie stojącej z prawej strony, druga dostaje
kartę z dwoma kropkami, a trzecia z czterema. Ile
kropek będzie na kolejnej karcie? Czy można dostrzec regułę?
Po krótkim omówieniu przećwicz z dziećmi konwertowanie liczb z systemu dziesiętnego na system
dwójkowy, odsłaniając i zasłaniając kolejne karty.

Dostosuj formę realizacji tego zadania do możliwości i potrzeb dzieci, proponując pracę wspólną,
w grupach lub w parach. Np.: Liczba 7=4+2+1, reprezentowana jest przez kolejno wyłączone dwa bity
oraz włączone trzy ostatnie (00111).
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Liczba 12=8+4, reprezentowana jest przez kolejno
wyłączony bit, włączone dwa bity i wyłączone kolejne dwa (01100).

Aktywność „Zero-jeden”

Jak przy użyciu tylko komunikatu „tak/nie” możemy zakodować informację? Najpierw odkoduj razem z dziećmi ukrytą wiadomość. Zadanie możesz
wykonywać korzystając np. z kolorowych karteczek,
które zgodnie z instrukcją należy układać na kratownicy. Rozłóż kratownicę. Ustalcie, że odczytywanie kodu rozpoczniecie od lewej do prawej strony
lub zapisywania kodu przez programistów.

Bity umożliwiają nie tylko kodowanie liczb, ale i liter.
Zaproponuj dzieciom pracę w małych 2-3 osobowych
grupach. Każda grupa otrzymuję do dyspozycji małą

wersję kart binarnych. Każdy uczestnik może zakodować np.: pierwszą literę swojego imienia korzystając z tabeli:
Np.: Litera A, oznaczona liczbą 1, w systemie dwójkowym będzie miała „włączoną” tylko ostatnią kartę:

Litera L, mająca wartość 12, w systemie dwójkowych
będzie miała „włączone” dwie karty:

Aktywność „Bit”
A w jaki sposób przebiega komunikacja człowieka
z komputerem? Tu także do przekazywania informacji potrzebny jest symbol, który będzie nośnikiem informacji. Takim symbolem w przypadku komputerów
lub robotów jest bit. Nazwa bit jest skrótem wyrażenia binary digit (z języka angielskiego – cyfra binarna). Hasło to nawiązuje do systemu dwójkowego,
w którym podstawą pozycji są kolejne potęgi liczby
2, a nie potęgi liczby 10 jak ma to miejsce w systemie dziesiętnym. Ponieważ podstawą elektroniki jest
prąd elektryczny, który w układach elektronicznych
albo płynie albo nie, komputery korzystając z zasad
systemu binarnego, odczytują tylko czy coś jest (1)
lub czy czegoś nie ma (0).
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W ramach rozgrzewki odczytaj prosty kod, np.:
101010 010101 pokazujący rytm układania pół szachownicy.
Więcej pomysłów na zabawy oraz gotowe scenariusze zajęć są dostępne na stronie www.koduj.
gov.pl. Znajdziesz tam gotowe scenariusze lekcji,
które możesz wykorzystać w swojej klasie. Pomysły
na zajęcia zostały przygotowane przez ekspertów
i metodyków pracujących z nowymi technologiami
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
– „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji
cyfrowej” na lata 2014-2020.

Joanna Dębek
Ministerstwo Cyfryzacji, specjalista ds. komunikacji w projekcie
„Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania
korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych”.

Karolina Olejak
Koordynator warszawskiego oddziału Klubu Jagiellońskiego.
Wcześniej pracowała w Instytucie Badawczym NASK, gdzie
zajmowała się m.in. projektami związanymi z wykorzystaniem
nowych technologii w edukacji.

Aleksandra Zacharska
Państwowy Instytut Badawczy NASK, specjalista ds. obszaru
programowania w projekcie „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych”.
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Teoria

Kodowanie jako nowa metoda pracy z dziećmi
w przedszkolu – refleksje nauczycieli
Marta Pohl-Szymendera, Małgorzata Szychowiak, Monika Mościcka
kodowaniem i programowaniem coraz częściej
spotykamy się już na pierwszym etapie edukacji – w przedszkolu. Proponowana metoda pracy
z dziećmi jest dla nich niezwykle atrakcyjna. Z uwagą
i w skupieniu dzieci uczestniczą w proponowanych sytuacjach edukacyjnych, wyzwalających w nich radość,
zaangażowanie i odnoszenie osobistego sukcesu.
Każda z nas zetknęła się z proponowaną metodą na
szkoleniu. Miałyśmy wówczas możliwość zaobserwowania czegoś nowego, wspaniałej propozycji rozwijania dziecięcej wyobraźni i kształtowania logicznego
myślenia. Wprowadzenia inności, świeżości do codziennej pracy z dziećmi. By utrwalić zdobytą wiedzę
i ukazać dzieciom atrakcyjną propozycję, elementy
kodowania chciałyśmy wprowadzić jak najszybciej.
Wiązałoby się to jednak z niemałym wydatkiem. Jak
to bywa w nowej technologii pomoce dydaktyczne
i proponowany sprzęt jest w dość wysokich cenach.
Wówczas rodzi się pytanie, jak sobie poradzić bez
wszystkich proponowanych pomocy, by nie zapomnieć, utrwalić i zwyczajnie podzielić się z dziećmi
tymi atrakcjami i wszystkim, co nas zaciekawiło.
Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozpoczęłyśmy
od zwykłej kartki z nadrukiem pól, w których dzieci oznaczyły start i metę. Pola oznaczyły strzałkami
tworzącymi drogę, jaką ma przebyć sterowane auto
na baterie…(nie dysponowałyśmy jeszcze robotem
ozobotem)

Źródło: Archiwum Autorek

…i tak powstało wiele dróg.

INSPIRATOR 2019/1

Dzieci podzielone na małe zespoły sterowały zabawkami według własnych pomysłów, kolegi czy koleżanki.

Źródło: Archiwum Autorek

Z

W następnych dniach same chciały i prosiły o nowe
karty, by tworzyć coraz to inne plany. Wiadomo, że
do tej zabawy wykorzystano podstawowe kody w formie przyjętych znaków, że zielony to start a czerwony
meta oraz kierunki, które wyznaczały strzałki. Zabawa utrwaliła dzieciom pięcioletnim przede wszystkim poruszanie się według wyznaczonych kierunków,
co jest zawsze bardzo trudne dla dzieci, pobudziła
chęć do tworzenia coraz trudniejszych tras a nawet
tras, w których znalazły się tunele, mosty budowane
z drewnianych klocków na użytek zaplanowanej trasy
i inne zadania.
Z młodszymi dziećmi zamiast strzałek można wykorzystać kwadraty z kolorami i według nich układać
trasę dla naszego robota, auta lub ludzika. Dzieci
same też mogą sterować jedne drugimi według ułożonej trasy, by dojść do zaprogramowanego celu
w parach ustalając kody – nacisk na kark to krok
w przód, nacisk na prawy bark to krok w prawo itd.
Z każdych takich zajęć zostają nam refleksje, ale też
materiały, które jak każdy nauczyciel wykorzystujemy
dodając nowe elementy. Bardzo ważna jest ta radość
i zaangażowanie dzieci, to jest cały motor do proponowania i szukania nowych propozycji dla nich. Matę
znanej i bardzo lubianej przez dzieci gry „Twister”
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również można wykorzystać we wprowadzeniu dzieci
w metodę, gdy nie mamy jeszcze specjalistycznych
materiałów. Wtedy można wyznaczyć punkty dzieciom np.: położyć zabawki – takie prezenciki, które ma zebrać króliczek i wyznaczając miejsce startu
poprosić dzieci, by zaplanowały króliczkowi drogę
po wszystkie prezenty. I tak dzieci tworzą swoje
drogi. Każda może być inna, bo i dzieci mogą wybrać
kolejność odbierania prezencików inną. Więc może
być droga: zielony, zielony, zielony, żółty, niebieski,
niebieski, niebieski, niebieski lub zielony, żółty, niebieski, niebieski, niebieski, niebieski, niebieski, niebieski lub też można zapisać trasę w postaci:

Można również ustalić z dziećmi samodzielnie dobrane i skomponowane kody obrazkowe i wykorzystywać do wykonywania zadań i kart pracy. Kształtujemy wtedy samodzielność oraz umiejętność
myślenia zadaniowego.

INSPIRATOR 2019/1
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Opracowała: Marta Pohl-Szymendera, Przedszkole Nr 92 Wrocław

Poniżej prezentujemy przykład wykorzystania takich kodów obrazkowych w tzw. Fiszce prowadzącej – jednej
z technik pedagoga Celestyna Freineta.

INSPIRATOR 2019/1
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Opracowała: Marta Pohl-Szymendera, Przedszkole Nr 92 Wrocław

Kiedy już mamy materiały dydaktyczne i sprzęt robi
się coraz ciekawiej, ale też i trudniej.

Dlaczego?
Robot porusza się po drodze wykonując określone zadania (np. skręć w prawo/lewo, jedź szybko,
zatrzymaj się itp.) według zaprogramowanych kodów, które dzieci muszą zapamiętać, aby dobrze
zaplanować trasę. W zależności od tego, jakie mają
zadanie do wykonania odpowiednio dobierają kolejność kolorów ustalonych w kodzie. Robot odczytując sekwencję kolorów, wie jakie zadanie wykonać.
Do oznaczania kodów najlepiej używać pisaków nie
kredek, wtedy są lepiej odczytywane przez robota.
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Ważna jest również precyzja oraz grubość linii, po
której robot się porusza. Dlatego podczas pracy
z dziećmi młodszymi nauczyciel wykorzystuje materiały otrzymane podczas szkoleń i kursów, w których
brała udział (źródło: „Uczymy Dzieci Programować
– Edukacja Przedszkolna” autorstwa Anny Świć) lub
tworzy je sama. Starszakom natomiast tworzenie
tras wychodzi sprawniej i daje im to jeszcze więcej
radości. Dlatego warto pozwolić im na kreatywność,
usprawniając tym samym ich motorykę małą oraz
precyzję wykonywanych zadań.
Poniżej zamieszczamy przykładową kartę pracy, którą na zajęciach czterolatki musiały zakodować, aby
osiągnąć zamierzony cel.
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Źródło: Archiwum Autorek

Dzieci nie od razu zapamiętują odpowiednią kolejność kolorów danej czynności. Dlatego dobrym sposobem
jest za pomocą kolorowych kwadratów przypomnienie kodów wskazując ich sekwencję, tak jak podczas zajęć
zrobił nauczyciel. Wówczas dzieci mogą poprawnie uzupełniać pola na karcie pracy.

Źródło: Archiwum Autorek

Następnie wszystkie karty zostały połączone, a dzieci sprawdzały czy robot wykona zadanie właściwie, pokonując całą zaplanowaną trasę. Ta część zadania budzi zazwyczaj najwięcej emocji. Dzieci obserwują „Przyjaciela” w dużym skupieniu i radości, czekając na efekt swojej pracy.

Źródło: Archiwum Autorek

INSPIRATOR 2019/1
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Tematem zajęć było „Święto Babci i Dziadka”, dlatego w środku prostokątów pojawiły się również kolorowe
portrety wykonane przez dzieci.

Źródło: Archiwum Autorek

Robota można wykorzystywać na różne sposoby. Zdjęcie znajdujące się poniżej przedstawia robota, który
wybiera (losowo) zadania do wykonania dla grupy przedszkolaków. Jego rolą jest dotarcie do każdego kubeczka, w którym znajduje się „zadanie-niespodzianka”. Mogą to być zabawy ruchowe, matematyczne, zagadki lub innego rodzaju aktywności, które zaplanuje sobie nauczyciel.

Źródło: Archiwum Autorek

Podczas pracy z robotem nauczyciel przybliżała również tematykę znanych bajek, gdzie robot wcielił się między innymi w postać Czerwonego Kapturka. Zastosowań jest całe mnóstwo, dlatego uważamy, że korzystanie
z nowych metod nauczania daje wiele możliwości i poszerza horyzonty.

INSPIRATOR 2019/1
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Źródło: Archiwum Autorek

Zajęcia takie pokazują dzieciom, jaką mają moc
sprawczą. Uczą również umiejętności logicznego i
matematycznego myślenia, pomagają w nauce kierunków, ćwiczą pamięć i koncentrację oraz pracę w
grupie. Takie innowacyjne metody nauczania dają
wiele radości zarówno dzieciom, jak i nauczycielom. Natomiast otwieranie się na nowe technologie
powoduje, że nabywanie umiejętności staje się dla
dziecka atrakcyjne i przyjemne. W dzisiejszych czasach możemy pokusić się o stwierdzenie, że technologia nie jest dla przedszkolaków wyzwaniem i
dzieci bardzo szybko czują się w tej dziedzinie jak
ryba w wodzie.
Mamy nadzieję, że nasz artykuł zachęci nauczycieli
do dzielenia się pomysłami zajęć dotyczących nowych metod nauczania. Zarówno z wykorzystaniem
pomocy dydaktycznych przygotowanych przez specjalistów, jak i własnych spostrzeżeń i obserwacji
wykorzystując to co mamy.
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Marta Pohl-Szymendera
Nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog z 15-letnim stażem, specjalizuje się w pedagogice przedszkolnej,
absolwentka Wydziału Pedagogicznego o kierunku pedagogika opiekuńcza z promocją zdrowia oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, ukończone studia podyplomowe
na kierunku zarządzanie oświatą w DSWE we Wrocławiu.
Pracowała jako pedagog i wychowawca świetlicy w gminnym gimnazjum, prywatnym przedszkolu oraz w publicznym
przedszkolu we Wrocławiu. Obecnie pracuje w szkole podstawowej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Animatorów
Pedagogiki Celestyna Freineta oraz Polskiego Komitetu
Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP.
Ukończone kursy i szkolenia w zakresie programowania i robotyki w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Małgorzata Szychowiak
nauczyciel wychowania przedszkolnego z 18 letnim stażem
pracy pedagogicznej. Na swoim koncie ma wiele osiągnieć i
sukcesów w pracy pedagogicznej. Od 2015 roku pełni funkcję Dyrektora Przedszkola we Wrocławiu.

Monika Mościcka
Absolwentka Edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu.
Aktywna uczestniczka kursów i szkoleń z zakresu programowania i robotyki w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
– w tym między innymi: Udział w warsztatach pt. „Robotyka i
LEGO” zorganizowanych przez WCDN oraz w szkoleniu pt.
„Programowanie i robotyka w edukacji wczesnoszkolnej”.
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Praktyka

Kodujemy na zajęciach logopedycznych

Arleta Formela

L

ogopedia jest prężnie rozwijającą się nauką, stale
poszukującą nowych metod pracy z dziećmi. Mając na uwadze fakt, że popularność wykorzystania
kodowania online oraz offline wśród dzieci 6-7-letnich rośnie z każdym rokiem, postanowiłam wykorzystać mini roboty w zajęciach logopedycznych.
Zestaw programowalnych robotów, takich jak mysz
-robot, czy ozobot doskonale nadaje się do pracy z młodszymi dziećmi. Małe roboty są przez nie
uwielbiane w dużej mierze przez ich prosty i przyjazny wygląd.

zek – uczeń układa kod – sprawdzamy poprawność
skryptu –sprawdzamy poprawność wykonania zadania, uczeń układa zdanie z nazwą obrazka lub powtarza zdanie po logopedzie. Inny sposób różnicowania
głosek [sz/s] - na jednej planszy znajdują się dwa
domki – żółty i niebieski – dach niebieski oznaczam literą [s], zaś dach żółtego literą [sz], uczeń ma
zaprowadzić myszkę do właściwego domku – koduje trasę.

Zajęcia logopedyczne zostały tak zaplanowane, aby
każdorazowo oprócz bloku logopedycznego znalazły
się w nich aktywności z kodowania. Zamieszczam
poniżej przykłady wykorzystania robotów w terapii
logopedycznej.

Różnicowanie słuchowe sz/s w nazwach obrazków
Rozkładam przed uczniem obrazki (nazywam je)
szafa, sanki, ser, szklanka, słońce, samochód, szynka, szelki, sople, sukienka - norki „syczki” i „szumki” oznaczono odpowiednio literami [sz] lub [s] zadaniem ucznia jest zakodowanie drogi myszce do
odpowiednich norek. Myszkę na polu [start] kładzie
logopeda lub uczeń.

Źródło: Archiwum Autorki

Gra – zapamiętaj kolejność
Rozkładam przed uczniami 6 obrazków, nazwa każdego zaczyna się na głoskę [sz] uczniowie mają zapamiętać ich kolejność np. szafa, szuflada, szklanka,
szelki, szalik, szabla – obrazki zakrywam – uczniowie kolejno rzucają kostką – liczba oczek wskaże, jaki obrazek mają odgadnąć np. wyrzucił cztery
oczka (obrazek to szalik). Kiedy wszystkie obrazki
zostały odgadnięte, w nagrodę uczniowie mogą ułożyć dowolny kod i uruchomić myszkę.

Wskazujemy miejsce położenia ćwiczonej głoski w strukturze wyrazu
Źródło: Archiwum Autorki

Obrazki przymocowywane są do grzbietu myszki za
pomocą masy mocującej - logopeda nazywa obra-

INSPIRATOR 2019/1

Rozkładam na stole obrazki, nazywam je. Uczniowie
dzielą nazwy obrazków na sylaby, liczą ile jest sylab.
Obrazki tasuję, a następnie kładę do góry nogami,
uczeń wybiera obrazek nazywa go, wskazuje miej-

20

sce położenia obrazka w strukturze wyrazu [N, Śr.,
W]. Koduje trasę myszce – tym razem myszka ma
trzy norki (na wprost) – tu mieszka Szymon - obrót
w lewo – tu mieszka Masza, obrót w prawo – tu
mieszka Bartosz. Każda norka jest podpisana klockami logo – dodatkowo pojawia się kod z kostek
(różowa kostka oznacza miejsce położenia głoski [sz]
w strukturze wyrazu).

6. Jestem Polką i Polakiem – zajęcia z ozobotem, matą do
kodowania
Rozkładam przed uczniami: kontur naszego kraju,
fotografie miast, kartoniki z wypisanymi miastami .
Uczniowie otrzymują komplet puzzli do ozobota. Zadanie – należy każdej fotografii przyporządkować
etykietkę z nazwą miasta, a następnie odpowiednio
ułożyć ją na mapie. Uczniowie utrwalają kierunki
świata, wzbogacają słownictwo, kodują trasę, którą będzie podążać „turysta” (ozobot). Skorzystano
z pomysłu ze strony internetowej https://uczymydzieciprogramowac.pl/pl/zadania/100-lecie-odzyskania-niepodleglosci-mata-do-kodowaniattps://
uczymydzieciprogramowac.pl/pl/zadania/100-lecie
-odzyskania-niepodleglosci-ozobot

Źródło: Archiwum Autorki

4. Pomóż myszce znaleźć drogę do norki – kodowanie
z warunkiem
Rozkładam na macie obrazki, w nazwach występuje
albo głoska [ż] lub [z]. Polecenie dla uczniów jest
następujące – zaplanujcie drogę myszce, do norki
pamiętając o tym, że nie może stanąć na polu w nazwie której występuje głoska [ż] - polecenie można
zmodyfikować np. prosimy ucznia, aby pomógł myszce zebrać wszystkie obrazki, w nazwie których występuje głoska [z].

Źródło: Archiwum Autorki

Uczniowie pracowali zgodnie z instrukcją – zakodowany obrazek (opracowanie własne - karta pracy
dla ucznia – opcjonalnie można skorzystać ze strony
http://nowoczesnenauczanie.edu.pl/generator.html)

C1 D1 E1 F1 G1 H1 J1 K1 L1 M1 B2 C2 D2 F2 G2 K2 M2 N2 A3 B3 F3 J3 K3 O3
A4 F4 G4 J4 K4 A5 A6 B6 O6 A7 B7 C7 N7 O7 A8 B8 C8 D8 F8 G8 J8 K8 M8 N8
O8 A9 B9 C9 D9 E9 F9 K9 L9 M9 N9 O9 A10 B10 C10 D10 E10 G10 J10 L10 M10
N10 O10 A11 B11 C11 D11 F11 G11 J11 K11 M11 N11 O11 A12 B12 C12 E12 F12
G12 J12 K12 L12 N12 O12 A13 B13 D13 E13 F13 K13 L13 M13 O13 B14 C14
D14 E14 G14 J14 L14 M14 N14 C15 D15 E15 F15 G15 H15 I15 J15 K15 L15 M15
I1 H2 J2 C13 N13

Źródło: Archiwum Autorki

5. Pomóż myszce nauczyć się tańczyć (karnawał)
Opowiadamy historyjkę obrazkową – utrwalamy poprawną wymowę ćwiczonych głosek. Daję uczniom
wykazać się kreatywnością. Mają obmyśleć kod taneczny myszce oraz zaprojektować jej strój z kolorowej bibuły przykładowy kod – do przodu, do przodu,
obrót w lewo (x3) do tyłu.
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G3
A1 B1 N1 O1 A2 O2 A14 O14 A15 B15 N15 O15
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Mucha wyszła - niepodległościowa zabawa dla dzieci (opracowanie według własnego pomysłu).

Źródło: Archiwum Autorki
Źródło: Archiwum Autorki

8. Gra cztery w linii – kodowanie offlinowe
Uczniom przyporządkowuję kubeczki – każdy gracz
ma inny kolor – pod kartonikami z cyferkami kryć

„Mucha wyszła” to dość popularna zabawa, ale nie
wiadomo kto jest jej autorem. Mucha porusza się po
zakratkowanej planszy. Używa się na ogół komend –
do góry, na dół, w lewo, w prawo.

7. Kubeczkowe sudoku – algorytmy

Obrazkowe sudoku – wykorzystano obrazki z programu komputerowego Edusensus Logopedia
Uczniowie grając w sudoku utrwalają prawidłową wymowę głoski [sz] w różnych pozycjach w wyrazach

INSPIRATOR 2019/1

Źródło: Archiwum Autorki

Zadanie polega na układaniu kubeczków w taki sposób, aby kolory nie pokrywały się w rzędach poziomych i pionowych
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mogą się różne zadania np. rozwiąż zagadkę, nazwij
obrazek, za poprawne udzielenie odpowiedzi można
położyć swój kubek.
Zadanie specjalne (skracające troszkę czas gry) każdy uczeń może dwa razy nie rzucić kostką i położyć
kubek w dowolnym miejscu na macie pod warunkiem, że wykona zadanie.

10. Gra - Odczytaj zakodowany wyraz
Uczeń utrwala prawidłową wymowę ćwiczonych głosek
– nazywa obrazek – jednocześnie obmyśla kod – szuka
ukrytej nazwy w obrazkach obrazki: kapelusz – żarówka –
orzech – grzyby [ukryty wyraz to: szachy] Interakcja dziec-

a) Buźki na różowym tle – powiedzenie wierszyka;
b) Strzałka kierunkowa – uczeń ma zaprogramować kolegę/koleżankę aby ten np. otworzył
okno.
W tym zadaniu skorzystałam z pomysłu ze strony
internetowej https://uczymydzieciprogramowac.pl/
pl/zadania/100-lecie-odzyskania-niepodleglosci-mata-do-kodowania

9. Przykładowe zagadki graficzne – opracowanie własne

Źródło: Archiwum Autorki

ka sześcioletniego, siedmioletniego z mini robotami ma
pozytywny wpływ na kształtowanie jego mowy. Proces ten
jest związany ze zrozumieniem i aktywnym wykorzystaniem
przez ucznia werbalnych desygnatów związków przestrzennych wyrażanych przez przyimki, przysłówki, umiejętność
rozpoznawania i odróżniania stosunków przestrzennych
i relacji. Należy pamiętać, że rozwój mowy i myślenia
dziecka jest ściśle związany z rozwojem sprawności manualnej. Przyjazne dla dzieci mini-roboty mogą być jednym ze
sposobów wprowadzania małych dzieci do podstaw technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Mini roboty
wpłyną na wspomaganie zdobywania podstawowych kompetencji i umiejętności ucznia poprzez naukę kodowania,
w tym doskonalenie umiejętności wypowiadania się, czytania, liczenia, oraz kształtowanie postaw społecznych, uczy
współdziałania.
Metody określania efektywności zajęć są oceniane na podstawie tego, jak dobrze dziecko opanowało materiał, (jak
przyswoiło wiedzę). W związku z tym dwa razy w roku przeprowadzana jest diagnoza poziomu rozwoju umiejętności.
Dla nowoczesnego logopedy opanowanie TIK otwiera nie
tylko nieograniczone możliwości skutecznej twórczej pracy, ale przede wszystkim rozwija jego kreatywność.

Bibliografia:
Witryna: mistrzowiewiekodowania.pl
Witryna: uczymydzieciprogramowac.pl
Portal oświatowy: portaloswiatowy.pl- Portal MEN: programowanie.men.gov.
pl
Źródło: Archiwum Autorki

Legenda: strzałka – start, flaga – meta
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Arleta Formela
Neurologopeda, Szkoła Podstawowa w Gościcinie.
Absolwentka kierunku pedagogika specjalna  na Uniwersytecie Gdańskim, interesuje się wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych  w pracy z
uczniami.
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Ucz się z Photonem
Dorota Dankowska

P

hoton to interaktywny, jeżdżący robot edukacyjny, o bardzo przyjemnym wyglądzie, który już przy
pierwszym spotkaniu wzbudza ogromną sympatię
u dzieci oraz zachęca do nauki poprzez zabawę. Jest
fantastyczną zabawką, dzięki której wprowadzamy
dzieci w świat technologii i uczymy podstaw programowania, logicznego myślenia oraz szybkiego podejmowania decyzji.
Robot wyposażony został w świecące diody, głośnik
i szereg czujników. Na głowie ma czujniki
światła i dotyku,
z przodu czujnik odległości,
a pod spodem
czujniki
kontrastu.
Jeździ
w różnych kierunkach,
obraca się, miga
czułkami,
wydaje
dźwięki.
Sterowany jest
poprzez mobilną aplikację na Źródło: chip.pl
tablecie, a jego
obsługę dostosowano do różnego etapu rozwoju
dzieci, oferując różne poziomy programowania, począwszy od sterowania strzałkami do programowania
blokowego – ekspert. Ostatni poziom Photon Code
jest już poziomem zaawansowanym przeznaczonym
dla dzieci starszych.
Programując roboty Photon uczniowie uczą się kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów
oraz pracy w grupie. Poniżej zaprezentuję dwa przykłady zastosowania robota podczas zajęć edukacyjnych w szkole. Moi drugoklasiści naukę programo-
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wania wizualnego rozpoczęli już w klasie pierwszej,
dlatego do zabawy z Photonem wybraliśmy poziom
programowania blokowego– ekspert.

Edukacja przyrodniczo – matematyczna - Od bieguna do
bieguna
Inspiracją do zajęć stały się wcześniej omawiane lektury „Zaczarowana Zagroda” (H.Cz. Centkiewiczowie)
i „Anaruk, chłopiec z Grenlandii” (Cz. Centk i e w i c z ) .
Głównym zadaniem
uczniów
było zaprogramowanie Photona
według
określonych warunków, w taki
sposób,
aby
odwiedzał poszczególne, wyznaczone miejsca na mapie
świata. W czasie
zajęć wykorzystałam jeden egzemplarz robota. Klasę podzieliłam na pięcioosobowe zespoły. Na podłodze rozłożyłam dużą mapę
świata. Uczniowie odszukali nasz kraj i tam ustawiliśmy Photona. Każdy zespół losował zadanie. Numer
zadania ustalał również kolejność pracy z Photonem.
Zadania były zróżnicowane. Uczniowie odczytywali je, opracowywali w zespole drogę, jaką powinien
przebyć robot, następnie programowali na tablecie.
Aby dodać pikanterii działaniom uczniów, ograniczyłam czas wykonania zadania, który odmierzany był
przy pomocy czasomierza na platformie edukacyjnej
https://www.classroomscreen.com/.

24

Zadanie 1
Photon z Polski wyrusza na Antarktydę. Zmierz odległość w linii prostej z Polski do Antarktydy. Zaprogramuj Photona. Kiedy Photon dotrze do celu powinien zatrzymać się, zmienić światła na czułkach na
czerwone i wydać dźwięk.

Zadanie 2
Photon zwiedza Antarktydę. Zaprogramuj go tak, aby
objechał Antarktydę, następnie dojechał do bieguna
południowego. Tam powinien się zatrzymać. Możesz
go pogłaskać. Podczas głaskania robot miauczy jak
kotek.

Zadanie 3
Photon z bieguna południowego zmierza na biegun
północny. Zmierz odległość w linii prostej. Zaprogramuj Photona. Kiedy dotrze do celu powinien zamrugać czułkami i wydać dowolny dźwięk.

Zadanie 4

drużyny. Każda drużyna otrzymała swojego Photona
i tablet. Na stoliku zadaniowym ułożyłam ponumerowane cztery pudełka z treścią zadań tekstowych.
W każdym pudełku było po kilka zadań. Numer pudełka informował o tym, ile punktów otrzyma drużyna za prawidłowe rozwiązanie. Ustaliliśmy miejsce startowe dla Photonów. Na podłodze w różnych
miejscach klasy uczniowie poukładali karty z działaniami, będące rozwiązaniem zadań tekstowych
znajdujących się w pudełkach. Do losowania zadań
wykorzystałam tablicę interaktywną oraz interaktywne koło fortuny - https://www.classtools.net/random
-name-picker/49_hBFmH9. Każda drużyna otrzymała kartę turniejową. Kolejno zespoły kręciły kołem
fortuny losując numer pudełka, z którego należało
wziąć zadanie. Odczytywali je, zastanawiali się nad
jego rozwiązaniem. Szukali działania -rozwiązania
wśród kart leżących na podłodze. Następnie musieli
zaprogramować robota w taki sposób, aby dotarł do
rozwiązania. Treść zadania i rozwiązanie naklejali na
kartę turniejową. Po obliczeniu i zredagowaniu odpowiedzi, przystępowali do losowania kolejnego zadania. Wygrywał ten zespół, któremu udało się zdobyć najwięcej punktów w określonym czasie. Czas
ustaliliśmy na początku lekcji – 20 minut.

Kolejnym etapem podróży Photona jest Grenlandia.
Tam odwiedzi Anaruka i z nim zatańczy. Następnie
wróci do Polski. Kiedy dotrze do celu, wyda dźwięk
– kichnie trzy razy. Zaprogramuj odpowiednio Photona.

Końcowym etapem zajęć było sprawdzenie poprawności wykonania zadań, podliczenie punktów, ogłoszenie zwycięskiej drużyny oraz ewaluacja, podczas
której uczniowie wskazywali zadania, które sprawiły
im najwięcej trudności, następnie próbowali określić
przyczynę tych trudności.

Wykonanie tych zadań w odpowiednim czasie –
maksymalnie 5 minut - wymagało od uczniów organizacji pracy, podziału wykonywanych czynności. Kiedy jedni odszukiwali miejsca na mapie i dokonywali
pomiaru, inni współpracowali przy programowaniu,
a jeszcze inni pilnowali czasu.

Zajęcia wymagały od drużyn ścisłej współpracy, podziału pracy i koordynowania działań. Photona programowali według ustalonej w zespole zasady. Ja nie
wnikałam w ich ustalenia.

Tego rodzaju zajęcia wzbudzają wiele emocji i dostarczają mnóstwo radości. Efekt finałowy pracy danego zespołu, czyli etap podróży Photona obserwowali pozostali uczniowie. Oni również kontrolowali,
czy wszystkie warunki wykonania zadania zostały
spełnione.
Istotnym elementem takich zajęć jest podsumowanie i ewaluacja. W mojej klasie jest to stały element
zajęć. Uczniowie siadają w kręgu na dywanie i dzielą
się swoimi wrażeniami: co im się najbardziej podobało, czego się nauczyli, co sprawiło najwięcej trudności, na co muszą zwrócić uwagę przy następnych
zajęciach.

Edukacja matematyczna - Rozwiązywanie zadań tekstowych
Zajęcia matematyczne zorganizowałam w formie turniejowej. Podzieliłam klasę na cztery pięcioosobowe
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Zaprezentowane przykłady zajęć z Photonem ukazują
inny sposób uczenia się poprzez zabawę i współpracę
w zespole. Photon stał się narzędziem do wykonania
zadań, których celem było kształcenie kompetencji
zarówno edukacyjnych: matematycznych, informatycznych, geograficznych, polonistycznych (czytanie
ze zrozumieniem) i kompetencji miękkich, takich jak
komunikacja i współpraca w zespole. Ponadto uczyły
logicznego myślenia, opracowywania własnej strategii działania, wyzwalały u dzieci kreatywność i dostarczały fantastycznej zabawy.

Dorota Dankowska
Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Słupsku.
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W krakowskiej „Trzydziestej czwartej” łączymy
programowanie z ekologią i świadomym
obywatelstwem
Katarzyna Ratkowska
Jak pierwszaki radzą sobie z programowaniem? Do czego
namawiają naszych uczniów twórcy Gwiezdnych Wojen?
Skąd trzecioklasiści wiedzą jak budować roboty? Czy uda
im się założyć filtry na krakowskie fabryczne kominy?

H

our Of Code, czyli po polsku Godzina Kodowania, to wyjątkowa inicjatywa edukacyjna, w której do tej pory wzięło udział ponad 140 milionów
uczestników z całego świata. Między nimi są także
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 34 w Krakowie!
W ubiegłym roku szkolnym w popularnej „Trzydziestce czwórce” zakończyliśmy realizację kolejnego
dwuletniego, międzynarodowego projektu - tym razem robotycznego SOS Planet. W projekcie Erasmus
plus, finansowanym przez Unię Europejską uczestniczyły szkoły z Polski, Słowacji, Hiszpanii, Grecji
i Turcji. Uczniowie klas 4-6 mieli okazję - we współpracy z partnerami – projektować i budować roboty oraz programować je do realizacji misji związanych z ekologią. Zorganizowaliśmy także spotkanie
międzynarodowe pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego, podczas którego uczniowie z pięciu krajów europejskich mieli przyjemność
sprawdzić, jak pracują roboty w krakowskich zakładach przemysłowych (dziękujemy Wawel SA), a także zaprogramować robotyczne misje ograniczające
smog w Krakowie i ratujące przed zanieczyszczeniami zdrowie zwierząt w Ojcowskim Parku Narodowym. Przy okazji, nasi uczniowie poprowadzili lekcje
pokazowe programowania robotów dla okolicznych
placówek edukacyjnych.
Przez cały następny rok szkolny uczestnicy projektu
uczyli tego samego swoich młodszych kolegów i koleżanki z klasy trzeciej.
Pierwszym krokiem jest nauka programowania robotów. Zaczynamy od zrealizowania niezwykłej lekcji
informatyki, bazującej na programowaniu zachowań
najsławniejszych obecnie na świecie droidów: BB8
i R2D2 – jednych z bohaterów Gwiezdnych Wojen.
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Zafrapowani uczniowie zasiadają przed monitorami
komputerów w szkolnej pracowni informatycznej.
Najpierw mamy okazję obejrzeć wideo przygotowane specjalnie na Godzinę Kodowania – twórcy
Gwiezdnych Wojen zachęcają do nauki informatyki
i tłumaczą, dlaczego programowanie staje się w tej
chwili niezbędną umiejętnością każdego ucznia.
Potem już rozpoczyna się wielka przygoda; każdy
z nas ma za zadanie zaprogramować odpowiednie
działania droidów, tak aby osiągnąć zamierzone cele

Fot. Archiwum Autorki

ale i uniknąć pułapek zastawionych przez Najwyższy Porządek. Pierwsze chwile programowania wydają się trudne, ale już po kwadransie wszyscy, łącznie z pierwszoklasistami, są tak pochłonięci pracą,
że godzina mija jak jedna chwilka. Wielu uczniów
chciałoby zostać w pracowni na dłużej, ale niestety...
Godzina Kodowania trwa tylko 60 minut !
Na szczęście dla adeptów programowania, w „Trzydziestce czwórce” dzieje się jeszcze wiele innych
rzeczy: ta podstawówka jest znana z realizacji wielu
projektów i wydarzeń międzynarodowych i już w ciągu trzech miesięcy roku szkolnego uczniowie wzięli
udział w wielu tego typu inicjatywach.
Wrzesień 2018 poświęcony był na programowanie bez komputera w międzynarodowym projekcie
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Fot. Archiwum Autorki

eTwinning „Wzorowy uczeń”, czego dodatkowym
efektem było wyróżnienie naszej szkoły prestiżową Krajową Odznaką Jakości eTwinning. Październik
zakończył się uzyskaniem przez klasę trzecią i koło
robotyczne certyfikatów uczestnictwa w Międzynarodowym Tygodniu Kodowania „Europe Code Week”,
a w listopadzie koło robotyczne klasy trzeciej zorganizowało wydarzenie w ramach Europejskiego Tygodnia Robotyki „European Robotics Week”. Grudzień
został przeznaczony na specjalny projekt adwentowy
realizowany przy współpracy z EduSense i Kodowanie na dywanie: Czekając na Święta. Uczymy Dzieci programować. Przed trzecioklasistami pojawiało
się codziennie jedno zabawowe wyzwanie związane
z programowaniem!

bezprzewodowo z robotami, przekazując im do wykonania zaprogramowane komendy. To była teoretyczna część warsztatów, które potem przekształciły się
w wielką kreatywną zabawę. Trzecioklasiści zbudowali roboty, które teraz programują do wykonywania
różnorodnych misji. Początki - takie jak programowanie maszyn do jazdy po prostej czy do pokonywania zakrętów to była „bułka z masłem”; teraz trzeba tak zaprogramować roboty aby „odwiedziły” na
mapie wybrane kraje europejskie, zatrzymując się na
chwilę w każdej ze stolic. Kolejne misje do zaprogramowania przez uczniów to na przykład oczyszczenie
Morza Śródziemnego ze śmieci i posegregowanie
ich według rodzajów, zakładanie za pomocą robotów
filtrów na kominy krakowskich fabryk czy nawadnianie greckich sadów zagrożonych suszą.
Z jednej strony programowanie, z innej ekologia,
a wszystko to z podbudową świadomego działania
obywatelskiego dla dobra całego środowiska.
Dzieciaki spędziły cały rok na nauce programowania zbudowanych przez siebie robotów, a także wiele
innych zabaw bez komputera, ale związanych z kodowaniem – teraz przed nimi kolejne wyzwania już
na informatyce – trzymamy za Was kciuki, Młodzi
Programiści i Programistki!

Co warto podkreślić –
wszystkie te działania są
dla uczniów całkowicie
bezpłatne i odbywały
się w ramach normalnych lekcji i zajęć rozwijających
prowadzonych przez nauczycieli
tej szkoły oraz uczennice klasy siódmej – wolontariuszki – aktywne
uczestniczki
projektu
SOS Planet.
Ale co konkretnie działo
się na przykład w każdy
czwartek na spotkaniach
koła robotycznego? Na pierwszych zajęciach trzecioklasiści zapoznali się z elementami potrzebnymi
do zbudowania robotów. Silniki, koła, kostka główna,
sensory, porty i czujniki przestały być tajemniczymi
nazwami i przybrały kształty konkretnych klocków
z zestawów Lego Mindstorms, którymi wcześniej
przez dwa lata posługiwali się nieco starsi koledzy.
Przyszli programiści nauczyli się też posługiwania
tableto-komputerami, które zostały zakupione specjalnie dla potrzeb tego projektu i które łączą się
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Fot. Archiwum Autorki

Katarzyna Ratkowska
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej
nr 34 w Krakowie. Koordynuje projekty międzynarodowe w
swojej placówce. Jest ambasadorem programu eTwinning na
Małopolskę. Działa jako mentor w kursie OK zeszyt, pracuje
z wykorzystaniem zasad oceniania kształtującego, bez ocen
wyrażonych stopniem. Kocha swoją pracę.
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Nowość w edukacji
Danuta Klimkiewicz

W

spółczesna edukacja wymaga wykorzystywania
nowoczesnych technologii. Wszelkie nowinki
technologiczne zwiększają atrakcyjność i kreatywność nauczania i uczenia się. Zwykłe nabywanie
wiedzy może wtedy zmienić się w niezwykłą podróż
w nowoczesność.

QR (bezpłatne aplikacje np. QR Droid Private i QR
Barcode Scanner – bez zobowiązań licencyjnych).
W dzisiejszych czasach rozwój technologii może służyć do gier i zabaw, ale także może wspierać edukację poprzez rozwój umysłowy i uatrakcyjnienie procesu uczenia się. Seria książek może stanowić bazę
materiałową każdego nowoczesnego nauczyciela. A
wybrane ćwiczenia mogą być uatrakcyjnieniem lekcji
podczas realizacji treści programowych, do stosowania raz w tygodniu po 20 minut.
Fot. Archiwum Autorki

Polecam!

Korzystanie z TIK (technologii informacyjno - komunikacyjnej) w pracy z dziećmi sprawia, że uczeń jest
nie tylko odbiorcą podawanych wiadomości, ale poprzez szereg działań samodzielnie szuka rozwiązań.
Może on doskonalić swoje zdolności analityczne,
układać ciągi logiczne, odczytywać tajne informacje, rozwijać kreatywne myślenie, spostrzegawczość,
umiejętność rozwiązywania problemów, nadążać za
postępem techniki i z tego postępu świadomie korzystać.
Nowinka technologiczna, jaką jest kod QR – kwadratowy kod graficzny (Quick Response, czyli szybka
odpowiedź) została zaprezentowana w serii nowatorskich publikacji „Tajemnice kodowania” (edukacja
polonistyczna, matematyczna i społeczno - przyrodnicza) autorstwa trzech nauczycielek z Krakowa z wydawnictwa Skrzat. Wykorzystanie kodów QR w tych
książkach wprowadza elementy ciekawości, uruchamia mechanizmy radzenia sobie z niepowodzeniami.
Zestawy różnorodnych ćwiczeń pomogą przyszłym
programistom w zdobywaniu podstawowych wiadomości i umiejętności. A procedura „krok po kroku”
gwarantuje końcowy sukces. Cała zabawa polega na
tym, aby czarnym długopisem lub ołówkiem zamalować kwadraty według instrukcji lub prawidłowo
je odczytać, a w późniejszym etapie właściwie zakodować istotną w procesie nauczania informację.
Do pracy potrzebny jest lubiany przez dzieci sprzęt:
telefon lub tablet z aplikacją do skanowania kodów
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Danuta k l imkiew ic z
Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem w
zakresie edukacji wczesnoszkolnej i terapeuta pedagogiczny.
Autorka ok. 100 książek edukacyjnych dla uczniów klas I-III
oraz książek logopedycznych.
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 149 w Krakowie.
Zakres działania i zainteresowania: rozwój aktywności twórczej dziecka, trening twórczego myślenia, terapia zaburzeń          
mówieniu, pisaniu i czytaniu.
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Edukacyjne wykorzystanie klocków LEGO®
Katarzyna Zmysłowska
Dlaczego klocki?

N

ajbardziej znane klocki na świecie mają szerokie
zastosowanie w edukacji formalnej i nieformalnej. Użytkownik (nie napiszę „dziecko”, bo te klocki
kochają wszyscy, a dorośli fani lego zwą się z angielska „afolami” – adult fun of lego) myśli, tworzy,
planuje i poszukuje, odkrywa, bada, eksperymentuje,
angażuje się, werbalizuje, dyskutuje, współpracuje,
dzieli się. Zdecydowanie jestem afolem, do tego –
nauczycielką. Pracuję w szkole specjalnej, z uczniami
w normie intelektualnej i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Gdzie i jak można je wykorzystać?
•

w realizacji każdego przedmiotu szkolnego (matematyka, chemia, języki, muzyka, plastyka, wychowanie fizyczne): ułamki na klockach, cztery
podstawowe działania, kształty, modele cząsteczek, storytelling, bogacenie słownictwa, teatr,
sztuka itd.

•

podczas zajęć rozwijających społecznie i emocjonalnie (godziny wychowawcze, zajęcia świetlicowe, terapie),

•

na zajęciach z programowania (minifigurka idealnie pokaże prawidłowe kierunki),

•

do organizacji zajęć w klasopracowni (np. losowanie grup zadaniowych na podstawie koloru
czy kształtu klocka; podstawki, pudełka na kredki, ringo, kółko i krzyżyk i wiele innych);

•

do kształtowania kompetencji przyszłości (STEAM), do nauki przez działanie (learning by doing),

•

do filozofowania (odsyłam do idei Lego Logos),

• …
(lista nie ma końca, nieustannie odkrywam nowe
możliwości!)
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Szczególnie polecam:
Lego Education ® – Learn to Learn, More To Math
(te dwie ostatnie jeszcze w tym semestrze mają do
pobrania całą obudowę bezpłatnie!), Maszyny proste;
Duplo, creatory, technic – dla malucha, starszaka i dużego.
Publikacje wydawnictwa Klutz – „Chain reactions”
(Reakcje łańcuchowe), „Gadgets” (Gadżety), ale
przede wszystkim – „Crazy actions contraptions” (16
unikalnych projektów). Są to książki z klockami, idealne dla odkrywców i konstruktorów.
Six bricks „Metoda sześciu klocków” – bogaty zestaw atrakcyjnych, krótkich zabaw, który doskonale wspomaga rozwój umysłowy i społeczny. Każdy
użytkownik dysponuje sześcioma klockami ośmiopinowymi (2x4) w różnych kolorach. W publikacjach
zebrano ćwiczenia w sześć kategorii: rozwijające
percepcję, kompetencje językowe, umiejętność liczenia, sprawność fizyczną, kompetencje społeczne
i emocjonalne oraz gry zespołowe. Wiele materiałów
dostępnych jest bezpłatnie. Można też nabyć zbiór
zadań w postaci książki „6 klocków” polecam także
polską i anglojęzyczną grupę na portalu społecznościowym – nauczycielki z Ukrainy są niewyczerpanym źródłem inspiracji!
Roboty – ulubiony Boost, ale także We Do i Mindstorm oraz nowość – Spike Prime.
Planszówki - producenci co jakiś czas tworzą nowe
gry. Do wyboru jest już naprawdę sporo. Najbardziej
lubię Race 3000, ale fani np. ninjago nie będą zawiedzeni. Dla młodszych – Robots. Dobra zabawa
w gronie rodziny lub kolegów gwarantowana! Zasady
i plansze można modyfikować, by za każdym razem
odkrywać nowe możliwości.
Aplikacje - MathBuilder dedykowany zestawom
More To Math jest moją ulubioną, w dodatku w języku polskim, z bogatą obudową – scenariusze, ilustracje, karty pracy do edukacji matematycznej. Ze-
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stawy zostały wycofane ze sprzedaży („Nie spełniały
oczekiwań klientów”), ale klocki można skompletować samodzielnie lub chociaż się zainspirować.
Bezpłatnie można też pobrać Six Bricks oraz, zależnie od wieku i zainteresowań – mnóstwo gier i instrukcji do budowania.
Le go The rapy – specjalistyczny kurs wykorzystywany w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu
i podobnymi zaburzeniami. Rozwija kompetencje
społeczne. Można znaleźć w Polsce ośrodki i terapeutów. Z pewnością jest świetnym narzędziem ze
względu na wzrost motywacji i aktywności uczestników zajęć.
Lego Serious Play – nowa metoda, zdecydowanie
warta bliższemu przyjrzeniu się (są filmy na You Tube
oraz informacje na stronie producenta).
Pinterest – źródło inspiracji wszelakiej, wystarczy
wpisać szukane hasło (meble, urodziny itd.)
eTwinning – sieć współpracy szkół. Prowadzę kolejny już projekt edukacyjny z wykorzystaniem klocków – Sztuka z klockami lego (Art with lego bricks),

wcześniej Edukacja z lego. Naprawdę atrakcyjne
i przyjemne spędzanie czasu z uczniami czy wychowankami, zgodne z polityką oświatową (metoda projektowa).

Przydatne linki:
www.education.lego.com
www.carefored.co.za (gry warte pobrania i wydrukowania – w języku angielskim)
https://education.lego.com/en-us/support/learntolearn
materiały do zestawów, których nie ma w powszechnej sprzedaży https://education.lego.com/en-us/downloads/retiredproducts
plany lekcji do Maker: https://education.lego.com/
en-us/lessons?Subjects=Maker&pagesize=24

Zdjęcia wykorzystane w artykule pochodzą z prywatnego archiwum Autorki.
Nauka czytania
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Praca z MoreToMath
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katarzy na zmy s ł owska

Praca niewidomej uczennicy z okazji Dnia Ziemi.
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nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, wczesnego wspomagania rozwoju, oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog, terapeuta autyzmu i innych całościowych zaburzeń rozwoju, glottodydaktyk. Pracuje
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i
Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej..
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