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I. Wstęp

Dlaczego warto uczyć dzieci korzystać z nowoczesnych technologii? Bo

to przyszłość. Programowanie staje się dziś ważnym trendem w edukacji na

wszystkich  poziomach  kształcenia.  Programowanie  to  komunikacja  z

komputerem i  wydawanie mu poleceń. Dzięki  programom komputer  i  inne

urządzenia wiedzą jak mają zareagować na nasze komendy: jakie działania

wykonać,  co  zapisać  w  pamięci,  co  pokazać  na  wyświetlaczu.  W

najprostszym  ujęciu  programowanie  to  pisanie  instrukcji  działania  dla

urządzeń i komputerów. Programowanie to sprawienie, żeby komputer robił to

co  my  zechcemy.  Obecnie  uczenie  dzieci  programowania  jest  też

porównywane  do  uczenia  czytania  i  pisania.  Wkrótce  nie  wystarczy  nam

posiadanie  umiejętności  interakcji  z  nowymi  technologiami,  trzeba  będzie

umieć je samemu tworzyć. Programowanie stało się – obok języka ojczystego

i jednego języka obcego – trzecim językiem, który każdy człowiek powinien

znać choć na podstawowym poziomie,  by  rozumieć otaczający go świat  i

zachodzące  w  nim  zmiany.  Języki  programistyczne  są  narzędziem,  które

pozwala rozwijać myślenie kreatywne, doskonalić umiejętności analityczne,

nadążać  za  postępem  techniki  i  z  owoców  tego  postępu  świadomie

korzystać.  Programowanie  pozwala  zrozumieć  i  wykorzystać  nowoczesne

rozwiązania techniczne. Sprawia przez to, że nie jesteśmy biernym odbiorcą

szeroko  rozumianej  technologii  informacyjno-komunikacyjnej,  ale  potrafimy

ze zrozumieniem realizować z jej użyciem własne projekty i wykorzystywać

dla  własnych potrzeb.  Programowanie  sprzyja  rozwojowi  intelektualnemu i

kreatywności  dzieci,  a  także  w  dalszej  perspektywie  może  ułatwić  im

znalezienie dobrej pracy, w różnych, niekoniecznie związanych z informatyką

dziedzinach. Tworzenie oprogramowania jest jednym z filarów innowacyjnej

gospodarki,  przez  co  niesie  korzyści  nie  tylko  dla  jednostek,  ale  całego

społeczeństwa.  Ucząc się  programowania  dzieci  spędzają  czas w sposób

wartościowy i rozwijający. Uczenie się programowania to nie tyle nabywanie



umiejętności  czysto technicznych ile  dbanie o swój wszechstronny rozwój.

Zajęcia z programowania uczą precyzyjnego myślenia, rozwijają umiejętność

myślenia  logicznego,  kreatywność,  pomysłowość,  dbałość  o  szczegóły,

powodują  wzrost  różnorodności  pomysłów.  Pozwalają  pokazać  dzieciom

nowy  sposób  rozwiązywania  problemów,  wykorzystujący  komputery  w

sposób aktywny, pozwalający poznać zasady działania nowych technologii,

pozwalający lepiej, głębiej zrozumieć komputery. Aby jednak młodzi ludzie z

powodzeniem kodowali,  powinniśmy  zacząć  uczyć  krytycznego  myślenia  i

pozytywnego  "kombinowania"  jeszcze  na  etapie  przedszkola.  Nie

potrzebujemy  do  tego  wcale  sprzętu  komputerowego,  ponieważ  do  nauki

programowania można wykorzystać wiele elementów powszechnie obecnych

w  przedszkolach,  na  przykład  układanki  3  typu  sudoku,  klocki,  czy  też

memory  obrazkowe  i  inne  przedmioty  wokół  nas,  które  z  powodzeniem

można wykorzystać w nauce kodowania a przy okazji zachęcić również dzieci

do  twórczego  wykorzystywania  różnorodnych  przedmiotów  i  materiałów.

Programowanie  wiąże  się  również  z  bardzo  ważnym elementem procesu

uczenia  się  –  kontaktami  społecznymi  dziecka  z  partnerem  edukacyjnym

wspierającym jego wysiłki programistyczne. Może być nim nauczyciel, może

rodzic,  czy nawet  starszy kolega,  ważne,  żeby zabawa w programowanie

była odczuwana przez przedszkolaka jako coś ważnego. A będzie to możliwe,

gdy osoba wspierająca dziecko będzie doceniała jego wysiłki. 

Typ innowacji: innowacja metodyczna 

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Libidzy

Zasięg: Oddział Przedszkolny

Czas realizacji: działania innowacyjne prowadzone będą, co najmniej 2 razy 

w miesiącu w oddziale przedszkolnym przez cały rok. 

Czas trwania innowacji rok szkolny 2020/2021



Program realizowany w Oddziale Przedszkolnym: Odkrywamy siebie, MAC

II. Opis innowacji pedagogicznej „Kodowanie na dywanie”:

1. Motywacja do wprowadzenia zmian:

Inspiracją  do  wprowadzenia  innowacji  pedagogicznej  „Kodowanie  na

dywanie” były działania podjęte na terenie naszej placówki w roku szkolnym

2019/2020  w  ramach  realizacji  projektu  Akademia  „Uczymy  dzieci

programować „ Edusense. W tym czasie w naszym oddziale odbywały się

zajęcia  z  kodowania  na  dywanie  prowadzone  przez  nauczyciela.

Przygotowywanie  się  do  zajęć,  tworzenie  pomocy,  zgłębianie  wiedzy  na

temat  kodowania,  uczestnictwo  w  szkoleniach  warsztatowych,  szukanie

informacji i inspiracji do tworzenia scenariuszy zajęć oraz zainteresowanie i

aktywność  dzieci  w  trakcie  kodowania  wyzwoliło  potrzebę  kontynuacji  tej

formy zabaw i  nauki  z  dziećmi.  W zabawach brały  udział  dzieci  w  wieku

przedszkolnym od 4 do 6 roku życia. Początkowo dzieci zapoznawały się z

tajnikami  programowania,  przygotowywały  swoje  umysły  do  nabywania

umiejętności  kodowania  poprzez  ćwiczenia  i  zadania  rozwijające  logiczne

myślenie,  pamięć,  spostrzegawczość,  a  także  koordynację  wzrokowo-

ruchową, umiejętność tworzenia ciągów przyczynowo - skutkowych, rozwój

kompetencji  miękkich,  umiejętność  pracy  w  zespole  i  współdziałania,

wsparcie  inteligencji  emocjonalnej  i  wiele  innych  wartości.  Dzieci

uczestniczyły w zajęciach z użyciem maty do kodowania.   

Mata do kodowania 

Mata to duża  plansza, kratownica 10 na 10, czyli 100 kwadratów jednakowej

wielkości.  Dodatkowo  do  maty  przyporządkowane  są  zestawy  klocków  z

obrazkami.  Mamy tu  strzałki,  symbole  obrotów,  skoków,  zmiany wielkości,

start i stop. Mata może funkcjonować jako sudoku, jako forma zapisu kroków



tanecznych, jako podstawa do snucia kodowanych opowieści czy narzędzie

do gry „Memory”, dzięki tym zabawom dzieci nabywają podstawy wiedzy o

kodowaniu. 

Wykorzystanie maty do kodowania 

Zajęcia  na  macie:  wspomagają  rozwój  mowy dzieci:  9  różnych  obrazków,

podzielonych na kategorie to świetny punkt wyjścia do rozmów z dziećmi,

mogą  tworzyć  historyjki,  układać  całe  opowieści  (budować  coraz  dłuższe

wypowiedzi,  zdania  złożone),  wzbogacać swoje  słownictwo.  Dzieci  ćwiczą

prawidłową mowę pod względem gramatycznym, fleksyjnym i składniowym.

Te najmniejsze, jak same jeszcze w mowie czynnej nie używają wszystkich

nazw obrazków, mogą na nie reagować (pokaż kotka, piłkę, troszkę starsze:

podaj tego kotka, jakiego koloru jest ta gruszka, a jakiego ten piesek). Zajęcia

z matą wspierają dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują

w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia, czyli przewidywania

skutków czynności manipulacyjnych, klasyfikowanie obiektów, formułowanie

uogólnień  typu  to  do  tego  pasuje  itp.  I  wszystko  tu  jest:  segregowanie

obiektów  na  różne  możliwe  sposoby,  kolor,  rodzaj,  ilość,  szukanie

podobieństw  i  różnic.  Zabawy  z  matą  wspierają  wychowanie  zdrowotne  i

kształtowanie sprawności fizycznej dzieci, czyli w dużej mierze ruch. I tu mata

pomaga,  świetnie  sprawdzają  się  klocki  do  krótkich  zabaw  ruchowych,

układów  tanecznych  (są  obroty,  podskoki,  strzałki  symbolizujące  ruch  w

określonym  kierunku),  w  łatwy  sposób  za  ich  pomocą  można  zapisać

wybraną  choreografię  lub  kroki  wybranego  przez  nauczyciela  tańca,  ale

przede wszystkim zajęcia z matą nie są zajęciami siedzącymi na dywanie, tu

dzieci chodzą, schylają się, kucają, skaczą, doświadczają, więc ruch jest przy

okazji,  pomimo  tego,  że  głównym  celem  przykładowych  zajęć  było  na

przykład: doskonalenie umiejętności dodawania albo szukanie drogi do celu.

Zabawy  te  wspomagają  rozwój  intelektualny  dzieci  wraz  z  edukacją

matematyczną:  znajdziemy  tutaj  cyfry,  liczmany,  figury  geometryczne,



działania  matematyczne,  symetria,  orientacja  w  przestrzeni,  w  schemacie

własnego ciała, tworzenie zbiorów, porównywanie ilości, wielkości, kształtują

gotowość  do  nauki  czytania  i  pisania,  a  w  szczególności:  określanie

kierunków na kartce papieru, rozumienie przez dziecko poleceń typu narysuj,

kółko  w  lewym  górnym  rogu,  uważne  patrzenie  (dziecko  organizuje  pole

spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na

obrazkach,  interesowanie  się  czytaniem  i  pisaniem,  dysponowanie

sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo - ruchową, układaniem krótkich

zdań, dzielenie 6 wyrazów na sylaby, rozumie sensu informacji podanych w

formie  uproszczonych  rysunków.  Mata  jest  pomocą  doskonałą  do

realizowania  tego  obszaru.  To  przecież  odpowiednik  kartki  papieru,  tylko

duży, orientacja na kartce jest w ten sposób ćwiczona każdorazowo, to samo

rozumienie  poleceń,  zapamiętywanie  obrazków  (zabawa  w  memo,

przypominanie  odwróconej  historyjki  obrazkowej),  układanie  opowiadań  z

danym obrazkiem, tworzenie skojarzeń, dokańczanie wypowiedzi, dzielenie

na  sylaby,  wyodrębnianie  pierwszej,  ostatniej  głoski.  Rozumienie  symboli,

czym jest start, stop, strzałki. 

Tworząc innowację wytyczone zostały następujące cele:

Cele ogólne: 

Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce

dzieci  o  zróżnicowanych  możliwościach  fizycznych  i  intelektualnych;

Rozbudzanie  zainteresowania  otaczającym  światem,  nauka  szukania

rozwiązań,  wyciągania  wniosków,  kreatywnego  myślenia  w  działaniu;

Doskonalenie  wiedzy,  umiejętności  i  warsztatu  pracy  nauczyciela  poprzez

stosowanie nowoczesnych metod aktywizujących dzieci; 

Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola. 



Cele szczegółowe: 

Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich

ciekawości,  aktywności  i  samodzielności,  a  także  kształtowanie  tych

wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej; 

Budowanie  dziecięcej  wiedzy  o  świecie  społecznym,  przyrodniczym  i

technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń

w sposób zrozumiały dla innych; 

Kształtowanie  umiejętności  społecznych  dzieci:  porozumiewanie  się  z

dorosłymi  i  dziećmi,  zgodne  funkcjonowanie  w  zabawie  i  w  sytuacjach

zadaniowych; 

Wspieranie  dzieci  w  rozwijaniu  czynności  intelektualnych,  które  stosują  w

poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia; 

Wspomaganie  rozwoju  umysłowego dzieci  poprzez  zabawy konstrukcyjne,

budzenie zainteresowań technicznych; 

Wspomaganie  rozwoju  intelektualnego  dzieci  wraz  z  edukacją

matematyczną; 

Podniesienie  jakości  pracy  przedszkola  w  zakresie  stosowania

nowoczesnych metod nauczania. 

Zakładane efekty: 

Dzieci  otrzymają  narzędzia  pozwalające  odnaleźć  się  w  świecie

nowoczesnych technologii.  Nauczą się analitycznego myślenia i  odwagi  w

rozwiązywaniu  problemów Dzieci  rozwiną  swoją  kreatywność,  gdyż  każdy

problem ma wiele rozwiązań. Rozwiną umiejętności planowania i logicznego

myślenia. 

Zasady Innowacji: 

Innowacja  pedagogiczna będzie  realizowana w oddziale  przedszkolnym w

Szkole Podstawowej  im. H. Sienkiewicza w Libidzy.  Innowacyjność będzie



polegać  na  wprowadzanie  nowoczesnych  metod  pracy  z  dziećmi  z

wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnej. Treści zajęć będą

związane  z  aktualnymi  realizowanymi  tematami  według  wybranych  przez

nauczycieli  programów edukacyjnych  i  dostosowane  do  możliwości  dzieci

oraz ich aktywności. 

W czasie prowadzenia innowacji będą wykorzystywane metody i formy takie

jak: 

Metody czynne: 

Metoda samodzielnych doświadczeń 

Metoda kierowana aktywnością 

Metoda zadań i ćwiczeń 

Metoda zadań stawianych dziecku 

Metody oglądowe:

Obserwacja, 

Pokaz 

Metody słowne:

Instrukcje i objaśnienia 

Opowiadanie 

Opis 

Rozmowa 

Zagadki 

Sposoby społecznego porozumienia 

Metody aktywizujące; 

Gry dydaktyczne Mapa mentalna Burza mózgów Formy pracy: - praca z całą

grupą, - praca w parach, - praca indywidualna. 



Podczas zajęć będą wykorzystywane następujące pomoce:

Mata do kodowania, klocki do kodowania (zestawy), pomoce przedszkolne,

materiały  przyrodnicze,  obrazki,  kubeczki  jednorazowe  w  wielu  kolorach,

packi na muchy, papierowe elementy. 

III. Ewaluacja 

Ewaluacja  będzie  prowadzona  na  bieżąco.  Nauczyciel  będzie  prowadził

obserwację  dzieci,  ich  aktywności  i  zachowania  podczas  proponowanych

zajęć  i  zabaw.  Na  podstawie  wniosków  z  obserwacji  będzie  na  bieżąco

modyfikować  i  dostosowywać  zajęcia  do  potrzeb  i  możliwości  dzieci.  O

kolejnych  działaniach  w  ramach  innowacji  rodzice  będą  mogli  śledzić

poczynania swoich dzieci na stronie internetowej szkoły. Realizacja innowacji

będzie dokumentowana w planach rocznych i w Internecie. 


