
„ Z KODOWANIEM ZA PAN BRAT”

INNOWACJA PEDAGOGICZNA REALIZOWANA W KLASACH III W ROKU 
SZKOLNYM 2020/2021



GŁÓWNYM CELEM INNOWACJI “Z KODOWANIEM ZA PAN BRAT” BYŁO WSPIERANIE WIELOSTRONNEGO, 
HARMONIJNEGO ROZWOJU UCZNIÓW ORAZ ROZWIJANIE LOGICZNEGO MYŚLENIA.

-  Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, a ich tematyka została skorelowana z 
obchodami świąt, także tych nietypowych, jak np. Dzień Mycia Rąk czy 
Dzień Postaci z Bajek. 

- Podczas innowacji wykorzystane zostały maty do kodowania z użyciem 
różnych przyborów: obrazków, cyfr, liczmanów i kolorowych kubeczków. 



TEMATYKA ZAJĘĆ: 

1. ZAKODOWANY DZIEŃ KROPKI 

Dzieci musiały m.in. kodować wyrazy za pomocą kubeczków na kolorowych 
matach i stworzyć kod, który musi pokonać kropka, aby dotrzeć do celu. 



 2. RUCH DROGOWY WAŻNA SPRAWA

Na tych zajęciach uczniowie przypomnieli sobie podstawowe zasady ruchu 
drogowego. Ich zadaniem było np. przeprowadzenie pionka do gry przez pola, 
na których znajdowały się grafiki kojarzące się z bezpiecznym poruszaniem się 
po drogach, a ominięcie grafik kojarzących się z sytuacjami niebezpiecznymi. 



3. JESIEŃ W LESIE I W OGRODZIE

Zadaniem uczniów było m.in. odtworzenie wzoru na podstawie słownej 
instrukcji, układanie kodów z warunkami i ułożenie jesiennego sudoku. 



4. MYJĘ RĘCE I UŚMIECHAM SIĘ WIĘCEJ (ŚWIATOWY DZIEŃ MYCIA RĄK)

Świetliczaki ułożyły kod dotyczący etapów mycia rąk oraz dyktando graficzne 
związane z tematyką zajęć, a także wykonały doświadczenie z „uciekającym” 
pieprzem. 



5. ZAKODOWANY DZIEŃ POSTACI Z BAJEK

Zadaniem dzieci było np. bezpieczne przeprowadzenie Czerwonego Kapturka 
do babci (omijając pola z wilkiem), dopasowanie rekwizytów do znanych bajek, 
a także tworzenie nowych bajek na podstawie wylosowanych obrazków. 



6. POLSKA – MOJA OJCZYZNA

Podczas tych zajęć dzieci musiały najpierw odkodować ich tematykę. Potem 
przedstawiały swoje rozumienie pojęcia „Ojczyzna” za pomocą zakodowanych 
na kartkach papieru wyrazów i układały na macie obrazek (flaga Polski) na 
podstawie słownej instrukcji. 



7. ZAKODOWANY DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Do zadań dzieci należało m.in. utworzenie kodu z warunkami (dojście z pola 
startowego do pola z babcią, zbierając po drodze wszystkie kwiaty) oraz 
ułożenie na macie do kodowania dyktanda graficznego (napis „100 LAT”).  



8. PTAKI ZIMUJĄCE W POLSCE

Podczas tych zajęć uczniowie m.in. grali w „Sikorkę” – nauczyciel ”sterował” 
sikorką za pomocą kierunków świata, a zadaniem uczestników zabawy było 
„śledzić” sikorkę w głowie, żeby wiedzieć na którym polu znajduje się ona w 
danym momencie. 



9. DZIEŃ DINOZAURA

Zadaniem dzieci było m.in. odszyfrowanie znaczenia słowa „dinozaur”

 oraz rozwiązanie różnych dyktand graficznych. 



10. KODMA

Uczniowie rozwiązywali zakodowane aktywności matematyczne z 
wykorzystaniem kart pracy i kolorowych kubeczków. 



11. NA TROPIE WIOSNY

Zadaniem dzieci było m.in. odkodowanie tematyki zajęć, ułożenie obrazka na 
podstawie słownej instrukcji oraz zbudowanie kubeczkowych wież według 
podanych kodów. 



12. KODOWANIE Z WIELKANOCNYM ZAJĄCZKIEM

Ostatnie zajęcia innowacji związane były ze zbliżającymi się świętami 
wielkanocnymi. Świetliczaki miały za zadanie np. zebrać wszystkie pisanki do 
koszyczka, a także ułożyć na macie za pomocą kolorowych kartoników  obrazek 
zajączka. 



Podsumowaniem innowacji było wypełnienie krótkiej ankiety ewaluacyjnej. Na 
pytanie „Czy chętnie brałeś udział w zajęciach z kodowania?” 92 % dzieci 
odpowiedziało, że tak. Wszyscy uczniowie poprawnie zaznaczyli symbol 
graficzny, który oznacza początku kodu i jego koniec. Świetliczaki nie miały też 
większych problemów z wykonaniem czterech zadań związanych z tematyką 
innowacji. 



WSZYSTKIM UCZNIOM BIORĄCYM UDZIAŁ W INNOWACJI „Z KODOWANIEM ZA 
PAN BRAT” SERDECZNIE DZIĘKUJĘ ZA WSPÓLNIE SPĘDZONY CZAS, ZADANIOWE 

PODEJŚCIE DO STAWIANYCH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ PRACY W 
ZESPOLE 

Agata Skurska
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