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Temat: Zwierzęta szykują się do zimy - 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)

Na zajęciach przeprowadzonych według zaproponowa-
nego scenariusza dzieci wykonają szereg aktywności, 
które będzie łączył wspólny temat, przygotowywanie 
się ptaków do okresu zimowego. Podczas wykonywania 
zadań dzieci poćwiczą ważne w procesie uczenia się ko-
dowania umiejętności.

Cele operacyjne: 
Dziecko

 · Wie, które gatunki ptaków zimują w Polsce, a które 
odlatują na zimę do ciepłych krajów,

 · Szuka rozwiązań stawianych przed nim problemów,

 · Potrafi ułożyć obrazek na podstawie podanej instrukcji 
słownej,

 · Potrafi tworzyć kod offline,

 · Potrafi ułożyć obrazki na podstawie podanych 
warunków,

 · Chętnie pracuje w zespołach.

 · Poszerzenie wiadomości na temat przygotowywania się 
ptaków do zimy,

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

 · Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,

 · Słuchanie ze zrozumieniem.

Cele ogólne
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 · Przywitaj się z dziećmi, powiedz, że na dzisiejszych zajęciach porozmawiacie o 
tym jak ptaki przygotowują się do zimy,

 · Zaprezentuj materiał pomocniczy 01, materiał pomocniczy 02 i materiał 
pomocniczy 05. Omówcie co się na nim znajduje, wspólnie przeczytajcie nazwy 
ptaków zapisane na karteczkach,

 · Poproś dzieci, żeby spróbowały „podpisać” odpowiednie gatunki ptaków, jeśli 
dzieci będą miały jakieś wątpliwości poszukajcie wspólnie zdjęć ptaków w 
internecie lub w atlasie ptaków,

Przebieg zajęć

Zwierzęta szykują się do zimy

Kompetencje kluczowe kształtowane podczas zajęć
 · Kompetencje cyfrowe,

 · 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”, kolorowe kubki, materiał pomocniczy 01, materiał pomocniczy 02, materiał 
pomocniczy 03, materiał pomocniczy 04, materiał pomocniczy 05, karta pracy 01

Przygotowanie  
Przygotuj wszystkie potrzebne do zajęć materiały.
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 ·Podzielcie wspólnie krążki na dwa zbiory: w 
jednym krążki z grafikami ptaków, które zimują 
w Polsce, w drugim z grafikami ptaków, które 
na zimę odlatują do ciepłych krajów,

 ·Rozłóż matę do kodowania pokratkowaną stroną do góry, obok maty postaw kolorowe kubki,

 ·Powiedz dzieciom, że teraz będziesz czytać rymowankę - instrukcję, a zadanie dzieci będzie 
polegało na ustawianiu kubków na odpowiednich polach,

 ·Zwróć uwagę dzieci na to, że muszą się bardzo skupić i postępować ściśle według instrukcji,
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Zwierzęta szykują się do zimy

Karmnik 

Mata do kodowania, kwadraty czarne i brązowe są już przygotowane,
pora na ogromne skupienie, bo zaraz zadanie zostanie odczytane.

Zaczynamy na samym dole maty, patrzymy w lewą stronę,
to ważne inaczej zadanie może nie zostać prawidłowo zrobione.
Cztery puste pola od lewej zostawiamy,
na piątym polu brązowy kwadrat układamy.

Nad brązowym kwadratem jeszcze cztery takie same w pionie zostawiamy,
następnie po lewej i prawej stronie ostatniego po dwa kwadraty dokładamy.
Wjeżdżamy na poziom szósty od dołu,
teraz maleńka podpowiedź...zimą tu ptaki przylatują jak do stołu.
Po lewej stronie dwa puste pola zostawimy,
następnie jedną kratkę brązową barwą wypełnimy.
Kolejne 3 kratki omijamy, a za nimi jeden kwadrat zostawiamy.
Następny poziom będzie identyczny,
więc wykonanie go pójdzie błyskawicznie.

Kolor brązowy już odkładamy, teraz kolor czarny do układanki wprowadzamy.
Wjeżdżamy na poziom ósmy, tu siedem kwadratów ułożymy,
zaczynając od drugiej kratki od lewej strony, bo pierwszą pustą zostawimy.
Kolejny poziom podobnie zostanie zrobiony,
tylko z lewej i prawej strony po jednym kwadracie uszczuplony.

Brawo! Zadanie zostało ukończone,
Włóż ptaszki do karmnika, będą zimą nakarmione.

 · Zapytaj dzieci co ich zdaniem przedstawia powstały wzór,

 · Zaproponuj dzieciom aktywność, w której będą tworzyły kod,

 · Zaprezentuj wychowankom kartę pracy 01, omówcie co się na niej znajduje,

 · Wytłumacz dzieciom na czym będzie polegało zadanie (należy stworzyć 
dwa alternatywne kody, które zaprowadzą ziarnko do karmnika, po drodze 
przechodząc przez wszystkie pola, na których znajduje się zdjęcia ptaków 
zimujących w Polsce),

 · Podziel dzieci na dwuosobowe zespoły i zaproś do wykonania zadania,

 · Poproś zespoły o zaprezentowanie swoich prac,

 · Porównajcie zaprezentowane rozwiązania, zastanówcie się, które są najbardziej 
optymalne,

 · Podziękuj dzieciom za aktywny udział w zajęciach.



	 




Karta pracy 01
Zwierzęta szykują się do zimy



	 




Materiał pomocniczy 01
Zwierzęta szykują się do zimy



Materiał pomocniczy 02
Zwierzęta szykują się do zimy



Materiał pomocniczy 03
Zwierzęta szykują się do zimy

	 




Materiał pomocniczy 04
Zwierzęta szykują się do zimy
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