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Przedmiot/edukacja: Matematyka 1-3
Klasa: 2 
Tytuł lekcji: Kodowanie na dywanie

Cel ogólny: Kształtowanie umiejętności kodowania i odkodowywania informacji.

Cele szczegółowe:
- grupuje elementy w zbiory według podanych lub obranych przez siebie kategorii;
- potrafi odczytać położenie przedmiotu, przy pomocy jego współrzędnych; 
- poprawnie określa kierunki ,”w prawo”, ,”w lewo”;
- rozwija spostrzegawczość;

Metody pracy:

pogadanka, ćwiczenia praktyczne 

Formy pracy:

praca indywidualna, praca w grupach 

Środki dydaktyczne:

- Kolorowe karteczki 
- Chwytak
- Tablica multimedialna,
-  Kolorowe kubki do kodowania 
- Mata do kodowania 
- Plansze do gry w kółko i krzyżyk 



Opis przebiegu zajęć:

1.Powitanie dzieci rymowanką „Niech każdy wstanie”  – tworzenie koła, sygnalizowanie dzieciom 
rozpoczęcia zajęcia.

Niech każdy wstanie
i rozpoczynamy nasze powitanie.
Ukłony w prawo, ukłony w lewo,
uśmiech szeroki i dwa podskoki.
Jesteśmy gotowi, więc zaczynamy,
bo w planach dziś kodowanie mamy.

2.Odszyfrowanie wiadomości. Na tablicy uczniowie mają zaszyfrowaną wiadomość. Zadaniem uczniów 
jest odszyfrowanie  hasła,,Kodowanie’’ Rozmowa z uczniami: co to jest kodowanie? Jakie znamy kody?

3. Zabawa integracyjna „Kartka w ruch” – dzieci ustawione w kole rytmicznie podają sobie kartkę, 
manipulują nią wg instrukcji n-la ( w górę, w dół, prawą ręką, lewą, następnie dmuchają rytmicznie  
na kartkę, przekładają kartkę dookoła osi ciała w prawo i lewo). Następnie siadają w kole składają 
kartkę na książkę, a następnie na szafę zgodnie z instrukcją. Nauczyciel prezentuje duży format szafy i 
prosi aby dzieci ją otworzyły i wykonały zadania znajdujące się na półkach.

 Zadanie 1. 

 BUDUJEMY MUR 

 Dzielimy uczniów na 4 grupy. Każda grupa otrzymuje 1 chwytak. Instruujemy uczniów i mówimy,  
że każdy z  ich jedną dłonią łapie za jeden sznurek, a drugą rękę trzyma za plecami. Dajemy 
uczniom zestaw kilku kubeczków i prosimy, aby przy pomocy tego chwytaka ułożyli mur składający  
się z minimum 6 kubków.

 Zadanie 2.    

 Nauczyciel rozdaje dzieciom plastikowe kubki w różnych kolorach, zadaniem dzieci jest ułożenie  
w grupach  wg podanego kodu 



 Zadanie 3.  

 Nauczyciel dzieli dzieci na dwa zespoły, każdy z nich otrzymuje matę i kolorowe kubki. Następnie 
nauczyciel układa wzór (kwiatek) z kolorowych kwadratów na macie i prosi dzieci o jego odwzorowanie 
na matach z użyciem plastikowych kubków.

 Zadanie 4. 

 Zadaniem uczniów jest obliczenie sumy.



 Zadanie 5. 

 Gra kółko – krzyżyk kubeczkami. Gra strategiczna. Dzieci w parach mają do dyspozycji kubki i 
plansze do gry w kółko i krzyżyk. Grają w przestrzeni, dzięki czemu rozwijają zdolności logicznego 
myślenia, strategii.

 Zadanie 6.

 Rozkoduj ukryty obrazek-praca z ekranem multimedialnym

4. Podziękowanie za udział w zajęciu, nagrodzenie dzieci znaczkami motywacyjnymi.


