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Temat: Kuchcikowo - szukamy algorytmów w codziennym życiu  

- 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)

Co to jest algorytm? Czy znajdziemy algorytmy w co-
dziennych sytuacjach? Czy przepis na daną potrawę też 
jest swojego rodzaju algorytmem? Odpowiedzi na wy-
mienione pytania poszukają dzieci podczas zajęć prze-
prowadzonych według zaproponowanego scenariusza. 
Dodatkowo stworzą przy pomocy symboli graficznych 
algorytm przygotowania sałatki owocowej, przypomną 
sobie również zasady układania sztućców, ćwicząc przy 
tym orientacje na kartce papieru.

Cele operacyjne: 
Dziecko

 · Poszukuje definicji słowa „algorytm”, oraz przykładów 
algorytmów w codziennym życiu,

 · Wie jak powinny być ułożone sztućce (podstawowe, 
najczęściej używane) w stosunku do talerza,

 · Szuka rozwiązań stawianych przed nim problemów,

 · Potrafi stworzyć kod przy pomocy symboli graficznych,

 · Potrafi ułożyć obrazki na kartce papieru zgodnie z 
podanym położeniem np.: na środku, nad, po prawej 
stronie itp.,

 · Chętnie pracuje w zespołach.

 · Wspólne szukanie definicji słowa „algorytm”,

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

 · Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,

 · Kształtowanie orientacji na kartce papieru.

Cele ogólne
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 · Przywitaj się z dziećmi, powiedz, że na dzisiejszych zajęciach 
pobawicie się kodowaniem,

 · Opowiedz dzieciom o programie Uczymy dzieci programować, 
wytłumacz na czym będzie polegał i co będziecie robić na takich 
zajęciach (szczególnie jeśli VII edycja jest waszą pierwszą),

 · Zapytaj dzieci, z czym kojarzy im się słowo programowanie, a z czym 
słowo algorytm,

 · Wytłumacz, że algorytm to przepis rozwiązania jakiegoś problemu/
zadania/wyzwania, sekwencja określonych komend/czynności 
prowadząca do osiągnięcia założonego celu,

 · Poszukajcie w codziennym życiu przykładów, w których można 
odszukać algorytmy, coś co robimy zgodnie z instrukcją (często 
robimy to już nawykowo, nie zastanawiając się nad kolejnymi 
etapami, następującymi po sobie czynnościami). Takimi przykładami 
może być: wykonanie kanapki, przejście na drugą stronę ulicy, mycie 
zębów. Zaprezentuj dzieciom materiał pomocniczy 01, omówcie co 
się na nim znajduje,

Przebieg zajęć

Kuchcikowo

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” (nie jest niezbędna), materiał pomocniczy 01, materiał pomocniczy 02, materiał 
pomocniczy 03, materiał pomocniczy 04 

Przygotowanie  
Przygotuj wszystkie potrzebne do zajęć materiały, sprawdź czy roboty są naładowane.
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Kuchcikowo

 · Podziel dzieci na cztery zespoły, każdemu z zespołów przydziel 
jeden krążek i poproś żeby spróbowali stworzyć algorytm (przepis) 
wykonania czynności widocznej na grafice (opowiedzieli go słowami, 
bez zapisywania, jeśli jeszcze nie potrafią pisać),

 · Omówcie powstałe algorytmy,

 · Zaproponuj dziecim zabawę w kucharza i przygotowanie przepisu 
na sałatkę owocową. Powiedz, że wykorzystacie do tego symbole 
graficzne przedstawiające kolejne etapy pracy,

 · Zaprezentuj wychowankom materiał pomocniczy 02, omówcie co 
się na nim znajduje,

 · Ułóżcie na macie do kodowania lub na podłodze we właściwej 
kolejności krążki, pamiętając żeby układać je od lewej do prawej, 
zaczynając od zielonego koła a kończąc na czerwonym kole,

 · Jeśli macie taką możliwość to przygotujcie sałatkę owocową 
zgodnie z przepisem,

 · Powiedz dzieciom, że z jedzeniem wiąże się też nakrywanie do stołu 
i właśnie to teraz poćwiczycie,

 · Rozłóż matę do kodowania kolorową stron do góry (tą widoczną 
na poniższym zdjęciu). Jeśli nie masz maty wykorzystaj materiał 
pomocniczy 03 (kratownicę dziewięciopolową),

 · Powiedz dzieciom, że kolorowe koła to będą obrusy, podziel 
wychowanków na cztery zespoły, poproś żeby siadły przy 
następujących kolorach: niebieskim (jasnym), szarym, fioletowym i 
zielonym,

 · Rozdaj zespołom materiał pomocniczy 04 i poproś o wycięcie 
poszczególnych elementów,

 · Poproś dzieci o ułożenie nakrycia na „stole” według podanych 
wskazówek:

 ułóż talerz na środku stołu,
 połóż widelec po lewej stronie talerza,
 połóż łyżkę i nóż po prawej stronie talerza,
 połóż małą łyżeczkę nad talerzem

 · Podziękuj dzieciom za aktywny udział w zajęciach.



Materiał pomocniczy 01
Kuchcikowo



Materiał pomocniczy 02
Kuchcikowo



Materiał pomocniczy 03
Kuchcikowo



Materiał pomocniczy 04
Kuchcikowo


