mapa zasobów

Zaprogramowana
kartka urodzinowa

11

Instrukcja może być wierszem

Droga do celu (z obrotami)

15 pomysłów na zdalne lekcje z uczniami klas 1-3

Misja: urodziny.
Zaprogramowana kartka

Rozkoduj to z ekorobotem

Edukacja zdalna bez komputera

5

W świecie pikseli
piksele/dyktando graficzne
/współrzędne

10

kodowanie
offline

Kosmicznych
przygód ciąg dalszy

roboty

piksele/dyktando graficzne

13

/scratch junior/animacja

tutaj znajdziesz
dyktanda graficzne

programowanie
– czas start!

Photon Coding/droga do celu

Misja: programowanie – pierwsze lądowanie

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

1

Photon w labiryncie

scratch/animacja poklatkowa

aplikacje
webinaria, które warto obejrzeć
zanim zaczniesz zajęcia:

12

Robot w świecie
geometrii
Photon Coding/droga do celu

Piksele – zakodowane kwadraty

Piksele – zakodowane kwadraty

Droga do celu (z obrotami)

Scratch Jr

cody roby

Kosmiczne
przygody

9

Misja: kosmos.
Zaprogramowana opowieść

instrukcja/programowanie/błędy

Majsterkowanie: katapulta,
czyli trenujemy celność

scottie go/szyfry

Majsterkowanie: Rakieta,
czyli podbijamy kosmos

4

Zakodowana
droga

Szyfry – szyfr Cezara
Majsterkowanie:
Rakieta, czyli podbijamy kosmos

problem/kierunki/pętla

Instrukcja. W świecie algorytmów
Błędy – trzeba sobie z nimi radzić

6

Instrukcja może być wierszem
Pętla

Na tropie komputerów

Na szerokich wodach
programowania
piksele/dyktando graficzne/obroty/kod

Kodable

8

14

Godzina Kodowania
code.org

po 9. scenariuszu
masz możliowść
zrealizowania spotkania w bibliotece

Robot robi robotę
robot/ łazik marsjański
/cody roby/ lightbot

Droga do celu (cztery kierunki)

STEAM dla początkujących

Zaprogramuj się na czytanie

Piksele – zakodowane kwadraty

Roboty – skąd się biorą?

Kodable i waruki

Instrukcja może być wierszem

Lightbot – zapal niebieskie pola

Droga do celu (z obrotami)

Rozkoduj to z ekorobotem

Majsterkowanie:
Rakieta, czyli podbijamy kosmos

Rozkoduj to z ekorobotem

Majsterkowanie:
katapulta, czyli trenujemy celność

15

Pionki na start
gra planszowa/zajęcia w bibliotece

cody roby
Misja: budujemy robota

3

sekwencja,
kod i taniec
webinaria, które warto obejrzeć:

ciąg logiczny/kod/symbol

7
2

Zakodowany słowik,
czyli baśń Andersena

Tablet i jego super moce

piksele/dyktando graficzne/obroty/kod

programowanie
i logiczne myślenie
sudoku/kółko krzyżyk/mucha

Nauczanie zdalne w edukacji wczesnoszkolnej
Szkoła w czasie pandemii

Pętla

Kodable

Misja: nauczyciel! Jak uczyć w XXI wieku

Szyfry – szyfr Cezara

Kodable i waruki

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

Droga do celu (z obrotami)
Zaprogramuj sięna czytanie

Sudoku – programiści mądre głowy

1

scenariusz

karta pracy

filmik

gra

webinarium
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