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KREATYWNOŚĆ  
I PROGRAMOWANIE 



 
W roku szkolnym 2018/2019 nasze 

przedszkole podjęło działania z zakresu 
programowania, kodowania i robotyki.  



Wstęp 

 Technologie komputerowe odgrywają coraz większe 
znaczenie w nowoczesnym społeczeństwie, a programowanie 
staje się umiejętnością, która pozwoli dzieciom na 
odnalezieni się w nowej rzeczywistości. Naukę 
programowania, kodowania i robotyki powinno rozpocząć się 
od najmłodszych lat, kiedy dziecko odznacza się największą 
ciekawością  świata, oraz spragnione jest odkrywania, 
budowania i zmieniania. Włączenie programowania, kodowania 
i robotyki pozwoli na lepsze nabycie przez uczniów 
umiejętności kreatywnego, świadomego i bezpiecznego 
wykorzystania technologii w realizacji własnych pomysłów i 
rozwiązywania problemów. Programowanie, kodowanie i 
robotyka są częścią każdej sfery życia. 

 



Cele ogólne programu 

 wprowadzenie elementów programowania w języku wizualnym 
 rozwijanie umiejętności programowania robotów 
 doskonalenie kompetencji społecznych w zakresie współpracy 
 doskonalenie umiejętności matematycznych 
 rozwijanie umiejętności językowych 
 ćwiczenia koncentracji uwagi 
 rozwijanie logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni i 

wnioskowania 
 kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z 

technologii informacyjnej  

 



Cele szczegółowe programu 

 wytrwałość i cierpliwość 
 rozwiązywanie problemów 
 zadawanie odpowiednich pytań 
 formułowanie odpowiednich komunikatów 
 poznanie symboliki klocków 
 umiejętność poruszania się zgodnie z kodem 
 rozumienie sensu kodowania oraz dekodowania informacji 
 odczytywanie uproszczonych piktogramów i rysunków 
 prawidłowe przeliczanie elementów 
 umiejętność dodawania i odejmowania 
 współpracowanie w zespole 
 wprowadzenie do robotyki 

 



Aktywność 
nakierowana na 
segregowanie, 
kategoryzowanie 
porządkowanie, 
wyszukiwanie 
pewnych 
prawidłowości. 
Podczas zajęć dzieci 
manipulują, tworzą 
wieże i inne budowle 
wg własnego pomysłu.  



Dzieci 3 -letnie 



Dzieci 3-letnie 



Dzieci 4-letnie 



Dzieci 5-letnie 



Dzieci 5-letnie 



Dzieci 6-letnie 
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Dzieci 6-letnie 



Mata do kodowania 

Kolejnym krokiem są zajęcia z 
wykorzystaniem maty do kodowania. Jest to 
aktywność na wyodrębnionej, podzielonej 
przestrzeni. 
Wykorzystywane tu są znaki graficzne 

(strzałki) lub zapis graficzny (kod) gdzie ma 
być położony element.  



Mata do kodowania  
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Mata do kodowania  
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Mata do kodowania 



Mata do kodowania 



Ozoboty  

Ozoboty – to małe robociki, które po 
zaprogramowaniu poruszają się po 
wyznaczonej trasie. 
Zaprojektowanie drogi dla Ozobota - 

(dzieci muszą wybrać takie kody by 
pokonał trasę) - podczas tego typu zabaw 
rozwijane jest myślenie przyczynowo- 
skutkowe, podejmowanie działania, 
pokonywanie trudności. 



Ozoboty 



Ozoboty 



Scratch Junior 

 Scratch Junior jest aplikacją przeznaczona na urządzenia 
mobilne.  

 Celem tego programu jest przygotowanie przedszkolaków 
do kreatywnego i świadomego korzystania z technologii 
cyfrowych poprzez szereg zabaw edukacyjnych, w które 
włączone są elementy nauki programowania. 

 Podczas zajęć rozwijana jest spostrzegawczość, 
wyobraźnia, logiczne myślenie, kształtowanie 
umiejętności społecznych i kompetencji miękkich 
(współpraca w parach, w grupie), przygotowanie do 
edukacji szkolnej (umiejętności matematyczne, podstawy 
pisania, czytania), rozbudzanie inwencji twórczej i 
kreatywności .  
 
 



Scratch Junior 
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Scratch Junior 



Klocki lego 

Zabawa klockami lego pomaga w: 
rozwijaniu wyobraźni, kreatywności i zdolności 

manualnych,  
rozwijaniu motoryki małej przygotowując dziecko 

m.in. do nauki pisania,  
budowaniu poczucia własnej wartości.  



Klocki lego 



Klocki lego 



Podsumowanie 

Rozpoczynając zajęcia z kreatywności miałyśmy 
wiele obaw i pytań czy damy sobie radę? Czy 
będziemy w stanie podzielić się z dziećmi wiedzą – 
przede wszystkim z wykorzystaniem programu 
Scrath Junior. Była to dla nas nowość. Jednak z 
czasem poprzez pracę z naszymi wychowankami 
chciałyśmy więcej ich nauczyć i iść do przodu. Czas 
nam pokazał, że można wszystko. My jesteśmy 
usatysfakcjonowane, że nasze pociechy poprzez tego 
rodzaju zajęcia nabywają szeroką wiedzę, ucząc się 
poprzez zabawę.  
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