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Temat: Jesień kolorami zakodowana - 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)

Piękne kolorowe liście, kasztany... to idealny materiał 
na stworzenie jesiennych kompozycji. Powstaną z nich 
barwne, zróżnicowane prace.
Na zajęciach przeprowadzonych według zapropono-
wanego scenariusza dzieci wykorzystają materiał na-
turalny lub jesienne krążki do druku do stworzenia 
niezwykłych kompozycji. Zanim to zrobią przekonają 
się jak ważna jest precyzja wydawania komunikatów w 
kodowaniu. Tylko precyzyjne komunikaty w połączeniu 
ze skupieniem i słuchaniem ze zrozumieniem pozwolą 
odtworzyć założony przez autora wzór.

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

· Potrafi odtworzyć wzór na podstawie słownej instrukcji,

· Skupia uwagę na wykonywanym zadaniu,

· Potrafi słuchać ze zrozumieniem,

· Jest twórcze,

· Tworzy kompozycje z różnych materiałów,

· Chętnie pracuje w zespołach.

Cele ogólne 
· Poszerzenie wiadomości na temat jesieni,

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

· Rozwijanie kreatywności,

· Ćwiczenie skupienia uwagi i słuchania ze zrozumieniem, 

· Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.



2
www.uczymydzieciprogramować.pl    |     kontakt: program@uczymydzieciprogramowac.pl 

· Przywitaj się z dziećmi, powiedz, że na dzisiejszych zajęciach  
 porozmawiacie o jesiennych liściach i kasztanach, zastanowicie się,  
 czy z liści można tworzyć różnego rodzaju kompozycje,

· Rozłóż matę do kodowania kratownicą do wierzchu, zaprezentuj  
 dzieciom materiał pomocniczy 01 (zamiennie możesz użyć dużego  
 kartonu papieru podzielonego na sto pól lub kart pracy 01 i materiału  
 pomocniczego do kart pracy 01),

· Powiedz dzieciom, że przeczytasz teraz instrukcję a zadaniem dzieci  
 będzie ułożenie jej z kolorowych kubków i krążków (jeśli masz utrudniony  
 dostęp do drukarki, to zastąp krążki kolorowymi kubkami umawiając  
 się z dziećmi, że kasztany to będą np.: kubki w złotym kolorze, a liście  
 to kubki w kolorze pomarańczowym),

Przebieg zajęć

Jesień kolorami zakodowana

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
Karta pracy 01 i materiał pomocniczy do karty pracy 01 lub mata do kodowania „Kodowanie na dywanie”, materiał pomocniczy 
01 i brązowe (złote, pomarańczowe) kubki, materiał pomocniczy 02, nożyczki, klej, duże kartki papieru. W zastępstwie wyciętych 
krążków możemy wykorzystać materiał naturalny: kasztany i kolorowe liście.

Przygotowanie
Przygotuj wszystkie potrzebne do zajęć materiały, wydrukuj materiał pomocniczy 01 w 6 egzemplarzach, materiał pomocniczy 
02 w kilku egzemplarzach na jeden zespół dzieci.
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Jesień kolorami zakodowana

Kasztanowiec
Brązowe kubki, krążki z listkami i kasztanami oraz mata z kratek utkana,
skupienie uwagi i słuchanie instrukcji sprawi, że praca zostanie świetnie wykonana.
Zaczynamy od dołu maty, popatrzy w lewą stronę,
to ważne inaczej zadanie może zostać niedokładnie zrobione.

Cztery puste pola z lewej i z prawej strony zostawimy,
a na środkowych dwóch kratkach brązowe kubki postawimy.
Czynność, kierując się w górę, dwukrotnie powtarzamy,
i już piękny pień kasztanowca gotowy mamy.

Teraz będziemy budować piękną koronę,
potrzebne nam będą dwa rodzaje krążków, żeby zadanie było skończone.
Układać będziemy je na zasadzie rytmu, inaczej nie wypada,
w ten sposób łatwiej też będzie instrukcję naszą opowiadać.

Wjedźmy na poziom czwarty od dołu, znajdźmy miejsce trzecie z lewej strony,
to na tym miejscu krążek z kolczastym kasztankiem powinien być położony,
Za nim krążek z liściem kasztanowca... i tak występują naprzemiennie,
zostawiamy dwie puste kratki z prawej strony, czyż nie wygląda to pięknie?

Zadanie powtarzamy kierując się w górę jeszcze pięć razy,
Na każdym poziomie naprzemiennie układamy nasze 
przyrodnicze okazy.
Poziom czwarty kasztankiem się zaczynał, więc poziom piąty 
na początku listek otrzyma.
Idąc tym tropem kratownica nam wychodzi,
A korona drzewa na myśl kwadrat nam przywodzi.

Jeśli zadanie starannie wykonałeś,
to właśnie jesiennego kasztanowca ujrzałeś. 



4
www.uczymydzieciprogramować.pl    |     kontakt: program@uczymydzieciprogramowac.pl 

Jesień kolorami zakodowana

· Zapytaj dzieci co było dla nich trudne do wykonania w tym zadaniu, czy któreś fragmenty instrukcji były niezrozumiałe, jeśli  
 tak, to w jaki sposób można je doprecyzować,

· Wytłumacz dzieciom, że kiedy tworzymy program, który będzie odczytany przez komputer, to też musimy robić to bardzo,  
 bardzo precyzyjnie, żeby był dla niego zrozumiały, dlatego czasem będziemy wracać do takich ćwiczeń,

· Jeśli pracujesz ze starszymi uczniami (druga, trzecia klasa  
 szkoły podstawowej, to możesz podzielić uczniów na dwa  
 zespoły i poprosić żeby stworzyli takie instrukcje dla siebie  
 wzajemnie),

· Zaprezentuj dzieciom materiał pomocniczy 02, omówcie co się  
 na nim znajduje. Przy pomocy atlasu lub internetu, spróbujcie  
 ustalić jakie liście znajdują się na krążkach,

· Podziel dzieci na kilkuosobowe zespoły, rozdaj dzieciom duże kartki papieru, materiał plastyczny i poproś żeby stworzyły  
 z krążków dowolną kompozycję. Dodatkowo ozdobiły ją rysunkami według własnego pomysłu,

· Poproś zespoły o zaprezentowanie swoich prac,

· Podziękuj dzieciom za aktywny udział w zajęciach.



Karta pracy 01
Jesień kolorami zakodowana



Karta pracy 01 | rozwiązanie
Jesień kolorami zakodowana



Materiał pomocniczy do karty pracy 01
Jesień kolorami zakodowana



Materiał pomocniczy 01 
Jesień kolorami zakodowana



Materiał pomocniczy 02
Jesień kolorami zakodowana


