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Temat: Dawno, dawno temu - scenariusz zajęć 

z elementami kodowania

Wiek:  edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna
Autor:  Anna Świć
Czas trwania:  30 - 60 min (uzależniony od wieku, 
możliwości rozwojowych grupy oraz jej liczebności)

W jakim okresie żyły dinozaury i co spo-
wodowało, że wyginęły? Kiedy powstały 
pierwsze malowidła jaskiniowe? Na zaję-
ciach przeprowadzonych według zapro-
ponowanego scenariusza dzieci cofną się 
w czasie i spróbują znaleźć odpowiedzi 
na powyższe pytania. Dodatkowo, przy 
pomocy symboli graficznych, stworzą na 
macie do kodowania kod, który będzie 
musiał spełnić określone warunki.
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Cele operacyjne: 
Dziecko
·   Wie, jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna wyginięcia dinozaurów,

·   Planuje swoje działania, sprawdza ich efekt,

·   Potrafi, przy pomocy symboli graficznych, stworzyć kod, który będzie spełniał określone warunki,

·   Chętnie pracuje w parach lub zespołach.

Metody:
poszukujące, podające, praktycznego działania.

Formy:
grupowe, zespołowe, indywidualne.

Pomoce dydaktyczne:
Mata do kodowania „Kodowanie na dywanie” lub inny typ kratownicy, materiał pomocniczy 01, 02, 03, materiał 
pomocniczy 04 lub 05 lub 06 lub 07, karta pracy 01, karta pracy 02.

Przygotowanie:
Przygotuj wszystkie potrzebne do zajęć materiały.

Cele ogólne 
·   Poszerzenie wiadomości na temat dinozaurów,

·   Rozwijanie umiejętności planowania,

·   Rozwijanie umiejętności swobodnej wypowiedzi,

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

Dawno, dawno temu 
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Przebieg aktywności na zajęciach

· Przywitaj się z dziećmi, powiedz, że na dzisiejszych zajęciach porozmawiacie o bardzo dawnych czasach,

· Podziel dzieci na dwuosobowe/czteroosobowe zespoły, każdemu z nich daj kopertę z przygotowanymi do złożenia  
 puzzlami (skorzystaj z materiału pomocniczego 04 - 07, wybierz ten, który będzie najbardziej odpowiadał  
 możliwościom dzieci). Materiał pomocniczy 06 warto wzbogacić. Można to zrobić wpisując w puste kratki dowolne  
 działania matematyczne, w taki sposób, żeby wyniki działań zapisanych na kolejnych puzzlach były coraz większe,

· Zapytaj dzieci, jaki wzór ukazał się po złożeniu puzzli,

· Zaprezentuj dzieciom materiał pomocniczy 01, omówcie co się na nim znajduje. Porozmawiajcie o tym, jak dawno  
 żyły dinozaury, dlaczego wymarły (najpopularniejsza teoria wyjaśniająca wyginięcie dinozaurów mówi o uderzeniu  
 meteorytu w Ziemię, co spowodowało, że chmura pyłu zasłoniła słońce, uniemożliwiając fotosyntezę, a tym samym  
 wyginięcie roślin, brak roślinności spowodował wymarcie roślinożernych dinozaurów z głodu, a w efekcie również  
 mięsożernych, bo łańcuch pokarmowy został przerwany),

· Zwróć uwagę dzieci na krążek przedstawiający malowidła jaskiniowe, zapytaj ich jak sądzą, czy powstały przed  
 okresem, w którym żyły dinozaury, czy później,

· Postawcie na podłodze kubeczek (będzie symbolizował teraźniejszość), a następnie cofnijcie się w czasie. Umieśćcie  
 krążek przedstawiający malowidła jaskiniowe pomiędzy kubkiem a krążkami z dinozaurami. Krążek z malowidłami  
 umieśćcie w znacznie mniejszej odległości od kubka niż od krążków z dinozaurami,

Przebieg zajęć
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Dawno, dawno temu 
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· Rozłóż matę do kodowania kratownicą do góry, postaw na dowolnym polu kubek, rozłóż krążki (materiał pomocniczy  
 01, oraz krążki z obrazkami z materiału pomocniczego 02),

· Powiedz dzieciom, że stworzycie przy pomocy symboli graficznych (materiał pomocniczy 02, 03) kod, który  
 zaprowadzi kubek na pole, na którym znajduje się wybrany dinozaur (dzieci wybierają, do którego dinozaura wolą  
 zaprowadzić kubek). Dodatkową trudnością będzie uwzględnienie następującego warunku: trasa, po której będzie  
 przemieszczał się kubek musi przebiegać przez wszystkie krążki przedstawiające malarstwo jaskiniowe (przenosimy  
 się od współczesności, poprzez czasy prehistoryczne, do czasów, w których żyły dinozaury),

· Zaprezentuj dzieciom kartę pracy 01 lub 02 (dobierz do możliwości dzieci), wytłumacz na czym będzie polegało  
 zadanie (w przypadku karty pracy 01 należy określić współrzędne pól, na których znajdują się dinozaury; 
 w przypadku karty pracy należy przeliczyć poszczególne obrazki, następnie określić, których jest najmniej, a których  
 najwięcej)

· Podziękuj dzieciom za aktywny udział w zajęciach.

Uwaga!
Materiał pomocniczy 01 może posłużyć również do wykonania „obrazkowego sudoku”. Po wydrukowaniu 6 egzemplarzy 
należy ułożyć krążki, w taki sposób, żeby ten sam obrazek nie powtórzył się ani w linii pionowej, ani w linii poziomej. 
W przypadku najmłodszych dzieci można wybrać tylko 3 obrazki.
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Karta pracy 01  | Dawno, dawno temu 
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Karta pracy 02  | Dawno, dawno temu 



Materiał pomocniczy 01  | Dawno, dawno temu 



Materiał pomocniczy 02  | Dawno, dawno temu 



Materiał pomocniczy 03  | Dawno, dawno temu 



Materiał pomocniczy 04  | Dawno, dawno temu 
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Materiał pomocniczy 05  | Dawno, dawno temu 

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10



Materiał pomocniczy 06  | Dawno, dawno temu 



Materiał pomocniczy 07  | Dawno, dawno temu 


