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Temat: Dary jesieni - scenariusz zajęć z elementami 

kodowania

Wiek:  edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna
Autor:  Anna Świć
Czas trwania:  45 - 60 min (uzależniony od wieku, możliwości rozwojowych grupy oraz jej liczebności)

Las i jesień to bardzo zgrany duet...pasują do siebie 
idealnie. Na zajęciach przeprowadzonych według zapro-
ponowanego scenariusza przeniesiemy się właśnie do 
lasu... będziemy w nim poszukiwać grzybów. Najpierw 
w zabawach z wykorzystaniem materiału obrazkowego, 
potem grając w grę planszową.

Cele operacyjne: 
Dziecko
· Szuka rozwiązań stawianych przed nim problemów,

· Wie, że grzyby można zbierać wyłącznie w towarzystwie  
 doświadczonego grzybiarza,

· Cieszy się z samego faktu wspólnej gry, nie tylko  
 z wygranej,

· Chętnie pracuje w zespołach

Cele ogólne 
· Poszerzenie wiadomości na temat grzybów,

· Rozwijanie miękkich kompetencji (umiejętność pracy  
 zespołowej, logiczne, algorytmiczne myślenie,  
 zadaniowe podejście do stawianych problemów,

· Ćwiczenie skupienia uwagi i słuchania ze zrozumieniem,

· Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,

· Kształtowanie postawy fair play.
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· Przywitaj się z dziećmi, powiedz, że na dzisiejszych zajęciach zagracie w grę planszową, zanim to jednak zrobicie  
 porozmawiacie o grzybach, ułożycie też obrazki, na podstawie wskazanych warunków,

· Wyszukajcie w atlasie lub na internecie grzyby jadalne i grzyby trujące,

· Uczul dzieci na to, że grzyby można zbierać wyłącznie  
 w towarzystwie doświadczonego grzybiarza, nigdy nie można  
 zrywać grzybów, których nie znamy,

· Zaprezentuj dzieciom materiał pomocniczy 01,

· Omówcie co się na nim znajduje, wskażcie co jest podobnego  
 w obrazkach oraz jakie są różnice pomiędzy obrazkami,

· Wykorzystaj obrazki do układania rytmów, sudoku lub zabawy  
 w bystre oczko,

· Zaproponuj dzieciom grę planszową, ułóż krążki na macie  
 (materiał pomocniczy 02, 03, 04, 05) wzorując się na karcie pracy  
  01,

Przebieg zajęć

Dary jesieni 

Kompetencje kluczowe kształtowane podczas zajęć:
· Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

· Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii

Metody
Poszukujące, podające, praktycznego działania.

Formy
Grupowe, zespołowe, indywidualne.

Pomoce dydaktyczne
Mata do kodowania „Kodowanie na dywanie” i materiał pomocniczy 02, 03, 04, 05 lub karta pracy 01, materiał pomocniczy 01

Przygotowanie
Przygotuj wszystkie potrzebne do zajęć materiały, materiał pomocniczy 01 wydrukuj w czterech egzemplarzach
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· Omów na czym będzie polegała gra (Dzielimy dzieci  
 na dwa zespoły, każdy z zespołów otrzymuje po dwa  
 pionki, każdy pionek stawia na koszyku. Jeden zespół  
 po jednej stronie maty, drugi po drugiej. Zadanie polega  
 na przeprowadzeniu swoich pionków na miejsca, na  
 których znajdują się koszyki drugiej drużyny, poruszamy  
 się „do przodu”, „do tyłu”, „w prawo”, „w lewo” o tyle  
 oczek, ile wskaże rzut kostką. Do koszyków musimy  
 dojść maksymalnie w 20 ruchach. Nie wolno przechodzić  
 przez pola z muchomorami. Po drodze zbieramy grzyby,  
 jeśli staniemy na borowika, to otrzymujemy 2 punkty,  
 jeśli na kurkę, to otrzymujemy 1 punkt. W momencie  
 kiedy staniemy na grzyba, zdejmujemy go z planszy.  
 Wygrywa zespół, który doprowadzi swoje pionki do  
 koszyka w mniej niż 20 ruchów i uzbiera więcej punktów),

· Omów z dziećmi zasady fair play, które obowiązują podczas gry,

· Podziel dzieci na zespoły i zagrajcie w grę

· Podziękuj dzieciom za aktywny udział w zajęciach.
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