
Kodable

Kodable i waruKi

TableT i jego super moce

programowanie 
– czas sTarT!

instrukcja/programowanie/błędy

błędy – trzeba sobie z nimi radzić

na tropie Komputerów

instruKcja. w świecie algorytmów

instruKcja może być wierszem

1

programowanie 
i logiczne myślenie

sudoku/kółko krzyżyk/mucha

sudoKu – programiści mądre głowy

2

sekwencja, 
kod i Taniec

ciąg logiczny/kod/symbol

szyfry – szyfr cezara

pętla

3

zakodowana 
droga

problem/kierunki/pętla

Kodable

zaprogramuj się na czytanie

Kodable i waruKi

pętla

droga do celu (cztery KierunKi)

4

w świecie pikseli
piksele/dyktando graficzne 

/współrzędne

droga do celu (z obrotami)

piKsele – zaKodowane Kwadraty

cody roby

5

na szerokich wodach 
programowania

piksele/dyktando graficzne/obroty/kod

instruKcja może być wierszem

rozKoduj to z eKorobotem

piKsele – zaKodowane Kwadraty

droga do celu (z obrotami)

6

zakodowany słowik, 
czyli baśń andersena

piksele/dyktando graficzne/obroty/kod

zaprogramuj sięna czytanie

droga do celu (z obrotami)
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godzina kodowania
code.org

14

pionki na sTarT
gra planszowa/zajęcia w bibliotece

majsterKowanie:
raKieta, czyli podbijamy Kosmos

majsterKowanie:
Katapulta, czyli trenujemy celność

sTeam dla począTkujących

kosmicznych  
przygód ciąg dalszy

piksele/dyktando graficzne 
/scratch junior/animacja

scratch jr

majsterKowanie: raKieta, 
czyli podbijamy Kosmos

piKsele – zaKodowane Kwadraty

misja: Kosmos. 
zaprogramowana opowieść

10

zaprogramowana
karTka urodzinowa

scratch/animacja poklatkowa

misja: urodziny.
zaprogramowana KartKa

instruKcja może być wierszem
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lightbot – zapal niebiesKie pola

roboty – sKąd się biorą?

rozKoduj to z eKorobotem

cody roby

roboT robi roboTę
robot/ łazik marsjański 

/cody roby/ lightbot

8

kodowanie 
of f line

aplikacje

roboty

webinaria, kTóre warTo obejrzeć:

Nauczanie zdalne w edukacji wczesnoszkolnej

Szkoła w czasie pandemii

Misja: nauczyciel! Jak uczyć w XXI wieku

Misja: nauczyciel! Jak uczyć w XXI wieku. Dalsze inspiracje

tutaj znajdziesz 
dyktanda graficzne

po 9. scenariuszu 
masz możliowść 
zrealizowania spo-
tkania w bibliotece

Materiał powstał w ramach projektów „Misja: programowanie – podregion ostrołęcki” i „Misja: programowanie – 
podregion płocki” realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Mazowieckie Sa-
morządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zanim zaczniesz zajęcia zapoznaj się z Poradnikiem metodycznym 
dostępnym na stronie: https://issuu.com/frsi1/docs/mp_poradnik_online

mapa zasobów

autorka :    Mariola Fik

misja: budujemy robota

15

karta pracy grascenariusz1 webinarium filmik

Materiał dostępny na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa 4.0. Międzynarodowe. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 
i autorki. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów w tym utworów, tworzenia i rozpowszechniania ich kopii w całości lub we fragmentach, wprowadzania zmian i rozpo-
wszechniania utworów zależnych – pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej i wskazania autorów oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego jako 

właścicieli praw do tekstu. Tekst licencji dostępny na stronie: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.

Misja: programowanie – pierwsze lądowanie

15 pomysłów na zdalne lekcje z uczniami klas 1-3

Edukacja zdalna bez komputera

webinaria, kTóre warTo obejrzeć 
zanim zaczniesz zajęcia:

roboT w świecie 
geomeTrii

Photon Coding/droga do celu

majsterKowanie: Katapulta, 
czyli trenujemy celność

13

phoTon w labiryncie
Photon Coding/droga do celu

rozKoduj to z eKorobotem

droga do celu (z obrotami)

12

kosmiczne 
przygody
scottie go/szyfry

majsterKowanie:
raKieta, czyli podbijamy Kosmos

szyfry – szyfr cezara

9




