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Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 
w Polkowicach  

 
59 – 100 Polkowice, ul. Targowa 1, tel. 76 74615 70, fax. 76 746 15 71, e-mail: podm@polkowice.edu.pl, 

http://www.polkowice.edu.pl 

ZAPRASZA 
 

zainteresowanych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 
 

NA  WARSZTATY DOSKONALĄCE 

„KODOWANIE BEZ PRĄDU- wprowadzenie w świat programowania” 

 
  15 listopada 2017 roku, godz. 15.30 – 19.30 

(5 godzin dydaktycznych) 
   
Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala konferencyjna parter) 
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 08.11.2017r., na podstawie formularza zgłoszeniowego (do pobrania  
na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM). 
 
Program: 

 Zabawy i gry  wprowadzające dzieci w kodowanie bez użycia komputerów.  

 Przykłady zabaw wprowadzających w programowanie, rozwijających logiczne myślenie, 

kreatywność, analizowanie i rozwiązywanie problemów, kodowanie i odczytywanie informacji, 

przekładanie kodu na konkretne działania oraz sposoby samodzielnego wykonania plansz i 

rekwizytów do działań 

 zabawy rytmiczne i ruchowe.  

          Uczestnik: 

 nabywa i doskonali umiejętności stosowania prostych i efektywnych metod pracy pozwalających 

uczniom na samodzielne odkrywanie i doświadczanie w obszarze programowania bez 

wykorzystania komputerów, 

 poznaje zabawy w programowaniu liniowym i binarnym,  

 zapoznaje się z podstawowymi pojęciami programistycznymi: instrukcja, algorytm, instrukcja 

warunkowa, pętla oraz symbolami graficznymi do tworzenia algorytmów, 

 nabywa umiejętność  wykorzystania kartki papieru w samodzielnym tworzeniu przez dzieci kart 

pracy do działań z kodowaniem oraz wykorzystania prostych i dostępnych materiałów, 

 uświadamia sobie możliwość przełożenia gier z programów komputerowych kierowanych do dzieci 

na działania bez komputerów – bez prądu, 

 uświadamia sobie znaczenie aktywności uczniów  oraz potrzebę wykorzystywania gier i zabaw w 

edukacji dzieci w obszarze programowania. 

Prowadzący szkolenie: Lucyna Bzowska – Centrum Szkoleniowe KLANZA, trenerka III stopnia, superwizor,  

dyplomowana nauczycielka, autorka publikacji i artykułów kierowanych do nauczycieli edukacji 

wczesnoszkolnej. 

                                             Serdecznie zapraszamy  
                                do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 
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