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KARTY DO PROGRAMOWANIA 

art. nr 139621 

 

Let’s Go Code! 

 

Gra zawiera: 

 20 dwustronnych kart do programowania 

 20 mat do układania labiryntu 

 2 roboty 

 2 koła zębate 

 2 sprężyny 

 2 strzałki startowe 

 2 znaki X 
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Czym właściwie jest programowanie?  

Dlaczego pojęcie to jest wyjaśniane poprzez ruch kinestetyczny? 

 

Programowanie to specjalny język, zbiór komend, które mówią komputerowi, co ma robić. W skrócie: 

programowanie określa sposób działania komputera zgodny z oczekiwaniami użytkownika. Istnieje 

jednak wiele możliwości przyswojenia sobie tej wiedzy. Nie trzeba siedzieć przed ekranem komputera 

i zajmować się bitami i pamięcią RAM. W gruncie rzeczy elementy składowe programowania to 

myślenie logiczne, przetwarzanie informacji, wyznaczanie tras pomiędzy punktami końcowymi oraz 

pomoc dzieciom w uporaniu się z dużymi zadaniami poprzez podzielenie ich na mniejsze minizadania, 

które dzieci są w stanie zrozumieć. 

 

Dzięki elementowi ruchu myślenie w kategoriach obliczeniowych jest zaprezentowane w sposób 

dostosowany do dzieci, tzn. w formie aktywnej zabawy. To ważne, ponieważ specjaliści coraz częściej 

zalecają, aby koncepcje programowania wyjaśniać bez pomocy ekranu komputera i zamiast niego 

wykorzystywać uchwytną materię. Kinestetyczny styl uczenia się działa poprzez ruch i jego 

odczuwanie. To idealny sposób, zwłaszcza dla dzieci w tym wieku, aby zainteresowały się tą tematyką 

i zapamiętały informacje. „Zespół programistów” jest tak pomyślany, żeby gracze w razie popełnienia 

błędu mogli się samodzielnie skorygować. Nie ma lepszej metody nauczenia się złożonej, technicznej 

koncepcji debugowania (usuwania błędów) niż poprzez sprawdzenie i korektę błędów 

programowania. Warto poznać tę i inne koncepcje i zachęcić dzieci do aktywności, ruchu oraz 

wzajemnej pomocy! 

 

Wprowadzenie do labiryntu i kart do programowania 

 

Rozpocznij od zbudowania prostego labiryntu.  

Ułóż cztery maty w dowolnych kolorach i w dowolnej konfiguracji, jak na obrazku.  

Na pierwszej macie połóż strzałkę startu, tak aby wskazywała kierunek poruszania się po labiryncie.  

Na końcowej macie umieść robota.  

Celem gry jest dotarcie do robota.  
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Poruszaj się krok po kroku po labiryncie i wypowiadaj komendy, które odpowiadają wykonywanym 

ruchom: „Prosto (1), prosto (2), w lewo zwrot (3), prosto (4).  

Następnie ułóż w odpowiedniej kolejności cztery odpowiednie karty do programowania (zob. 

ilustracja).  

Wyjaśnij, że odtwarzają one drogę, którą właśnie pokonałeś/-aś przez labirynt.  

Upewnij się, czy dzieci zrozumiały, że zwrot oznacza skręt w odpowiednim kierunku.  

Nie oznacza wykonania kroku w kierunku wskazywanym przez strzałkę.  

Wyjaśnij, że ruch lub krok jest przedstawiany za pomocą karty Naprzód. 

 

 

Poćwicz, używając nowego labiryntu.  

Tym razem najpierw ułóż karty do programowania, zanim przejdziesz przez labirynt.  

Poleć dzieciom, żeby kolejno wypowiadały komendy przedstawione na kartach, zanim je wykonasz.  

Następnie dwoje dzieci powtarza ten proces.  

Jedno dziecko buduje prosty labirynt, a drugie układa we właściwej kolejności karty do 

programowania i następnie prowadzi pierwsze dziecko przez labirynt, wydając mu ustne komendy.  

Zachęć dzieci, aby w razie wystąpienia problemów wspólnie opracowały rozwiązanie.  

Kiedy wystąpi błąd programowania, dzieci mogą wymienić niewłaściwą kartę oprogramowania na 

prawidłową.  

Następnie zaczynają od punktu startu w labiryncie.  

Poleć dwojgu innym dzieciom, aby wcieliły się w rolę Przechodzącego i Programisty.  

Gdy dzieci będą zaznajomione z podstawową koncepcją gry, można przejść do jej wariantów. 
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Warianty gry 

 

Łatwa współpraca  

 Utwórz grupę składającą się z dwojga dzieci. Jedno dziecko buduje labirynt i przechodzi przez 

niego. Drugie dziecko układa karty do programowania we właściwej kolejności i krok po 

kroku prowadzi pierwsze dziecko przez labirynt. 

 Mniejsze dzieci budują labirynt z mniejszej ilości mat. Powinny zacząć od 5-6 mat. Labirynt 

można zbudować w prawie każdej możliwej konfiguracji. Jedyny warunek: ścieżka musi mieć 

start (strzałka) i metę (robot). Wskazówka: w instrukcji zamieszczono przykładowe labirynty 

jako podpowiedź. 

 Start! Programista wydaje kolejno komendy przedstawione na kartach do programowania, 

aby doprowadzić Przechodzącego do mety. Czy współpraca się powiodła? 

 Jeśli ścieżka została zaprogramowana nieprawidłowo, dzieci wspólnie się zastanawiają, gdzie 

tkwi błąd. Następnie wymieniają nieprawidłowe karty oprogramowania na prawidłowe, 

zaczynają od początku i dochodzą do mety. 

 



 

 

5 

 

Łatwa współpraca z wykorzystaniem specjalnych obiektów 

 Dołóż koła zębate, sprężyny i znaki X, aby zwiększyć poziom trudności w zakresie myślenia 

logicznego. Te specjalne obiekty można położyć na dowolnej macie. 

 Sprężyna: Podnieś i zanieś robotowi do jego warsztatu. 

 Koło zębate: Podnieś i zanieś robotowi do jego warsztatu. 

 Znak X: Zakaz wstępu! Na tej macie nie wolno stawać. 

 Ułóż karty do programowania z akcją we właściwej kolejności, aby wydać dziecku 

odpowiednią komendę przed specjalnymi obiektami: 

 Szpon: Podnieś sprężynę lub koło zębate i zanieś robotowi. 

 Napęd odrzutowy: Przeleć (przejdź) nad X i stań na następnej macie. Tylko dzięki tej karcie 

dziecko może przemieścić się za X. Jeśli leżą dwa znaki X jeden po drugim, dziecko przy 

pomocy karty do programowania z napędem odrzutowym może jednym ruchem „przelecieć” 

nad nimi obydwoma. 

 Joker: Użyj wyobraźni! Ta karta może oznaczać różne zabawne zadania do wykonania (np. 

gdakanie jak kura, stanie na jednej nodze, dotykanie nosa…). Kartę kładziemy w szeregu kart. 

 Należy pamiętać, żeby na początku labiryntu zawsze leżała strzałka. Musi wskazywać 

kierunek, w którym gracz ma wykonać pierwszy ruch. 

 

Drużyny 

 Utwórz dwie drużyny. Jedna drużyna to Przechodzący: ułóż labirynt i wyznacz drużynę, która 

będzie miała za zadanie przejść tę drogę. Druga drużyna to Programista: ta drużyna 

dokładnie ogląda labirynt, układa karty do programowania we właściwej kolejności i wydaje 

komendy. Połącz wszystkie poznane wcześniej elementy związane z programowaniem i 

spraw, aby gra była niczym urozmaicony bieg z przeszkodami po pomysłowym torze. Udanej 

zabawy! Drużyny mogą być na zmianę Przechodzącym i Programistą. 

 Wyślij dwie drużyny jednocześnie na start! Każda drużyna otrzymuje strzałkę startu i robota. 

Tym razem każda drużyna startuje z innego punktu startu (strzałka). Jeśli istnieje taka 

potrzeba, drużyny mogą napisać na kartkach papieru dodatkowe komendy programu. 

Wskazówka: jeśli dwoje dzieci spotka się na tej samej macie, to najpierw dany odcinek 

pokonuje jedna drużyna, a następnie druga. 

 

 


