
„ŚLADAMI DINOZAURÓW”  
funkodowanie -

czyli jak w przedszkolu rozwijać 
myślenie komputacyjne.



• Projekt realizowany był w Integracyjnym Przedszkolu
Publicznym nr 4 w Bartoszycach. Pomysł zrodził się
spontanicznie a związany był z tematyką zajęć i obchodzonym
w grupie Dniem Dinozaura. Duże zainteresowanie dzieci
tematem spowodowało podjęcie dalszych działań związanych z
prehistorycznymi zwierzętami.

• Uczestnicy projektu: grupa dzieci 4 – letnich

Cel główny:

✓ Rozbudzanie zainteresowań dzieci i wzbogacenie ich wiedzy na
tematy niedostępne bezpośredniemu poznaniu z zakresu
prehistorii;

✓ Rozwijanie myślenia komputacyjnego;



Cele i zadania

✓ Kodowanie ruchem i graficznie;

✓ Kodowanie i dekodowanie;

✓ Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowej;

✓ Rozwój dużej motoryki;

✓ Rozwój myślenie logicznego – m.in. uzupełnianie 
niekompletnych wzorów;

✓ Przygotowanie do nauki czytania;

✓ Nauczanie myślenia komputacyjnego (w tym programowania);



Umiejętności wynikające z podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego

I Fizyczny obszar rozwoju dziecka:

• inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując 
zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;

• wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie 
przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z 
wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, 
używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i 
pierwszych prób pisania;

• wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym 
na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich 
jak czytanie i pisanie.



II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka:

✓ rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić 
sobie z ich przeżywaniem;

✓ rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma 
świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;

✓ szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego 
emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane 
przez osoby dorosłe lub rówieśników;4

✓ dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego 
jako źródła satysfakcji estetycznej.



III Społeczny obszar rozwoju dziecka:

✓ przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża 
szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, 
nawiązuje relacje rówieśnicze;

✓ obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

✓ komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując 
komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje 
oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.



IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka:

✓ wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim 
otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, 
gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i 
modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

✓ odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od 
medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

✓ odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność 
zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje 
wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

✓ wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., 
tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty 
wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, 
wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, 
przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed 
zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub 
liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;



• czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki 
znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;

• wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, 
zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej 
przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje 
przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

• określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a 
także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;

• przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i 
wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i 
porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z 
tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji 
użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

• podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, 
zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, 
korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;

• wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, 
wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód;



Cele operacyjne:
dziecko:

✓ Poszerza zakres wiadomości o dinozaurach;

✓ Wykorzystuje różnorodne źródła wiedzy w celu pogłębienia 
wiadomości o świecie niedostępnym bezpośredniej obserwacji;

✓ Korzysta z Internetu, książek, czasopism, encyklopedii;

✓ Poznaje zawód paleontologa;

✓ Rozwija wyobraźnię i fantazję oraz kreatywność w zabawach 
twórczych;

✓ Słucha ze zrozumieniem tekstów literatury i potrafi odróżnić 
elementy fikcji od rzeczywistości;

✓ Doskonali umiejętność odgrywania przyjętych na siebie ról;



✓ Wyzwala ekspresję słowno-ruchową w scenkach dramowych;

✓ Tworzy polecenie lub sekwencje poleceń dla określonego planu 
działania prowadzące do osiągnięcia celu;

✓ Rozwiązuje zadania, zagadki i łamigłówki prowadzące do 
odkrywania problemu;

✓ Programuje wizualnie: proste sytuacje lub historyjki według 
pomysłów własnych i pomysłów opracowanych wspólnie z innymi 
dziećmi;

✓ Porusza robotem na macie – doprowadza obiekt do celu;

✓ Rozwija umiejętność programowania;



REALIZACJA:
PIERWSZE ZAJĘCIA PODCZAS KTÓRYCH DZIECI 
DOWIEDZIAŁY SIĘ KIM JEST PALEONTOOLOG 



MALI ODKRYWCY-
eksperymentowanie, 
organizacja współpracy 
w grupie;





Poznanie gatunków dinozaurów, podział na 
roślinożerne i mięsożerne.

Rozumienie sensu informacji podanych w formie uproszczonych

rysunków, oznaczeń, symboli.



KOLEKCJA 
DINOZAURÓW-
grupowanie, 
klasyfikowanie, 
uogólnianie.



Hodowla dinozaurów



W OCZEKIWANIU NA NARODZINY DINOZAURÓW -
wnioskowanie o wprowadzonych i obserwowanych 
zmianach.



Nasze wyklute z jaj 
dinozaury



Nadajemy imiona naszym dinozaurom



ZABAWY Z ELEMENTAMI 
KODOWANIA I 

PROGRAMOWANIA

Rozumienie sensu informacji
podanych w formie

uproszczonych rysunków,
oznaczeń, symboli.

Kodowanie na dywanie 
– zaprowadź dinozaura 

do celu 





ZABAWY PLASTYCZN0-TECHNICZNE:
Szkielet dinozaura - ćwiczenie graficzne przygotowujące do 
nauki pisania





Wykonanie dinozaurów z masy solnej, malowanie ich wg własnego 
pomysłu - rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie 

umiejętności napinania mięśni i rozluźniania napięcia mięśniowego.







Wykonanie karty pracy – przygotowanie dzieci do 
nauki czytania wg metody Jagody Cieszyńskiej –
utrwalenie poznanych samogłosek





Zabawy matematyczne -rozwijanie umiejętności posługiwania się 
liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie dostępnym 
dziecku, kojarzenie liczby elementów z jej zapisem graficznym -
cyfrą 







Wykorzystanie „Magicznej ściany” -
Rozumienie mediów

Korzystanie z technologii informacyjnej i komunikacyjnej





Zabawy muzyczno-ruchowe-
Komunikowanie się

Współpraca w grupie







Podsumowanie
• Realizacja zajęć przyniosła:

✓ wzrost zainteresowania tematem dotyczącym dinozaurów i 
prehistorii;

✓ Rozwój myślenia komputacyjnego;

✓ wzbogacenie słownictwa w nowe wyrazy;

✓ poznanie nowego zawodu (paleontolog);

✓ umiejętność obserwacji prostych eksperymentów;

✓ rozwój myślenia przyczynowo - skutkowego i kreatywności,

✓ wyzwalanie ekspresji słowno-ruchowej



✓ doskonalenie umiejętności korzystania z książek, Internetu jako 
źródła wiedzy;

✓ doskonalenie umiejętności współpracy w zespole:

podejmowanie decyzji grupowych,

rozwiązywanie konfliktów,

wyrażanie własnych opinii i słuchanie opinii innych osób,

poszukiwanie kompromisu,

dzielenie się w grupie rolami i zadaniami,

✓ rozwijanie umiejętności budowania więzi i nawiązywania 
pozytywnych relacji z innymi członkami grupy podczas zabaw i 
zajęć;



• Podczas projektu wykorzystano materiały:

• prezentacja multimedialna: https://przedszkolankowo.pl/2017/01/11/dinozaury-
prezentacja-multimedialna/

• „Gość” – słuchanie wiersza Magdaleny Ledwoń „Bliżej Przedszkola 4.1/5/2016

• „Bajka o dinozaurach – Franek na konkursie ryków” – opowiadanie nauczycielki na 
podstawie utworu Pawła Księżyka https://bajki-zasypianki.pl/bajki-o-dinozaurach

• „Dziwne pytania o dinozaury” – słuchanie piosenki grupy „Śpiewające brzdące” 
https://www.youtube.com/watch?v=wfJJtouF8_M

• „Dino i zabawa w chowanego” – nauka piosenki grupy „Śpiewające brzdące” 
https://www.youtube.com/watch?v=NmPSMjyymTM

• „Przygoda dinozaura” – opowieść ruchowa.

• „Dinuś” – zabawa ruchowa ze śpiewem do słów Magdaleny Ledwoń „Bliżej Przedszkola” 
4.1/5/2016

• „Spacer przez jurajską dżunglę” – zajęcia ruchowe według Magdaleny Ledwoń „Bliżej 
Przedszkola” 4.1/5/2016

• Mery Jones w świecie dinozaurów - opowieść ruchowa dla dzieci

• https://www.youtube.com/watch?v=CIQM33QbDCA

https://przedszkolankowo.pl/2017/01/11/dinozaury-prezentacja-multimedialna/
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