Robaczkowa Przygoda
z Kodowaniem

Wraz z grupą najmniejszych "Robaczków" z Przedszkola Samorządowego
w Ślęzie z ogromnym zapałem i wypiekami na twarzy przystąpiliśmy do
realizacji wszystkich 10 zaproponowanych działań w ramach wyzwania
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intensywne dwa tygodnie w życiu naszej grupy :) Gwarantujemy, że choć
pierwsze, na pewno nie ostatnie! Programistyczna przygodo trwaj!!! :)
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MUZYCZNE KODY.

W myśl cytatu: „ Pamiętajcie marzenia się nie spełniają, marzenia się
spełnia” zainspirowane wynalazkami Leonarda da Vinci Maluszki
zaprojektowały swój własny wehikuł czasu.
Tym samym zrealizowały zadanie nr 3 MARZĘ, MYŚLĘ, KONSTRUUJĘ.

RYSUJĘ, MALUJĘ, KODUJĘ. Pod tym hasłem rozpoczęliśmy kolejny dzień
wyzwania. Rysowanie zakodowanego obrazka wg instrukcji słownej dla
3-latków było ogromnym wyzwaniem. Niemniej jednak autorzy prac
pomimo sporych rozbieżności pomiędzy rysunkami byli zachwyceni swoimi
dziełami
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KUBECZKI OD A DO Z!

Robaczkom najbardziej podobało się
zadanie numer 6.
ZAKODOWANA GRA PLANSZOWA
W naszym wydaniu
wielkoformatowa:)

W trakcie realizacji wyzwania nie mogło zabraknąć muzycznych rytmów.
GESTY, SYMBOLE, BLOCZKI - PROGRAMY NA RÓŻNE SPOSOBY
UTOWRZONE u nas w Dzień Cha-Chy zamienione. 

W ramach naszych działań Maluszki przekonały się także

jak sieci

internetowe potrafią być tajemnicze i niebezpieczne. Dowiedziały się jakie
środki ostrożności należy zachować podczas korzystania z Internetu, aby
być BEZPIECZNYM W SIECI!

Pojęcie PĘTLI też nie jest nam już obce.
Doskonale wiemy, że nieustająco po nocy nadchodzi dzień!

Na koniec wyzwania Cała Polska Programuje jak na Robaczki przystało
Całą grupą DEBUGUJEMY - błędy w kodach odnajdujemy!

Na tym jednak nie koniec naszych programistycznych działań. Choć
wyzwanie Cała Polska Programuje dobiegło końca, my szkolimy się nadal
w ramach Eropejskiego Tygodnia Kodowania.
Przez kolejne dwa tygodnie będziemy poznawać nowoczesne narzędzia do
kodowania oraz aplikacje edukacyjne wprowadzające w świat kodowania
takie jak Wirtualna mata, wirtualne puzzle, LIghtbot, Genibot,Ozobot czy
Scrach Junior.
Jeszcze trochę a staniemy się prawdziwymi Mistrzami Kodowania!!!

