Czym jest programowanie? Sterowanie osobą
w świecie fizycznym, postacią na przygotowanej planszy oraz robotem Photonem.

Warsztaty pod hasłem „Tropimy z detektywem język kodowania i programowania” (bogacenie
czynnego słownictwa uczniów z realizowanym tematem; burza mózgów).

Kodowanie bez komputera – wykorzystujemy swoje umiejętności i widzę. Trening logicznego
myślenia i rozumowania.










Prowadzący zajęcia zachęca uczniów do udziału w burzy mózgów. Naprowadza
uczestników projektu do stwierdzenia, że istotą programowania są instrukcje,
polecenia, komendy, że każdego dnia, robiąc różne czynności wykonujemy polecenia.
Nauczyciel tłumaczy, że wykonanie zadania w postaci ułożonych krok po kroku
instrukcji nazywamy algorytmem.
Uczniowie pracując w trzyosobowych grupach wykonują kolejno podane instrukcje
(praca z mapą, obrazkami…), następnie wykorzystując tablicę kodów graficznych
tworzą odpowiednie trasy.
Kolejne zadanie to sterowanie osobą - robotem w świecie fizycznym, postacią na
odpowiednio przygotowanej planszy. Dzieci wydają precyzyjne polecenia typu:
„Skręć w lewo”, „Idź dwa kroki”, „Podskocz”, itp.
Uczestnicy zabawy siedzą w kręgu wokół planszy na której znajduje się robot Photon.
Prowadzący omawia działanie aplikacji do sterowania danym robotem. Uczniowie
kolejno wprowadzają wybrane przez siebie polecenia (programują robota),
a następnie uruchamiają go.
Podsumowanie zajęć.

Kodowanie w programie Kodable.
Tworzymy własną animację w programie Scratch (praca z komputerem).

Kodowanie z włochatą kulką w programie Kodable.
„Tajemniczy Scratch” – tworzenie animacji z wykorzystaniem języka kodowania
i programowania.







Prowadzący wprowadza uczniów do tematu (wierszyk, zabawa w robota).
Uczestnicy pracują samodzielnie przy stanowiskach komputerowych
z programem – Kodable (przeprowadzają włochatą kulkę przez labirynt wybierając
odpowiednie komendy).
Kolejne zadanie to utworzenie animacji (budowanie skryptów) w programie Scratch.
Prezentacja swoich animacji.
Podsumowanie zajęć.

Warsztaty w Centrum Edukacji Nauczycieli
Wycieczka do Centrum Edukacji Nauczycieli - warsztaty twórcze z edukatorem kodowania.









Nauczyciel wprowadza uczniów do tematu (zabawa w robota).
Uczestnicy zabawy siedzą w kręgu wokół planszy na której znajduje się kolorowe
kubeczki i układają je według podawanych komend, następnie pracując w grupach
tworzą własne kompozycje.
Kolejne zadanie to zabawa z książką i odpowiednią aplikacją w smartfonie, która
„ożywia” postacie i przedmioty z książki.
Dzieci otrzymują grę „Scottie” , która składa się z kilkudziesięciu zadań podzielonych
na 10 modułów. Uczestnicy programują ruchy Scottiego za pomocą specjalnych
klocków oraz odpowiedniej aplikacji.
Podsumowanie zajęć.

