
 

 

 

 

 

 

                                                 
PROGRAM : 

 

MODUŁ I – Zastosowanie Metody EduMix. Wstęp do nauki programowania, elementarne działania w 
obszarze edukacji matematycznej 

 
1. Założenia innowacyjnej Metody EduMix jako wstęp do nauki programowania w 

edukacji wczesnoszkolnej na bazie pomocy dydaktycznej EduMATRIX Firmy 
„Pilch” z Ustronia oraz innych środowisk przygotowujących do wizualnego 
programowania. 

2. Demonstracja wybranych przykładów zastosowań metody. 
3. Sekwencja liniowa jako „kroczenie” w metodzie nauczania matematyki 

prof. Hejnego w kontekście Metody EduMix. 
4. Praca w grupach – opracowanie przykładowych zadań, prezentacje. 

Czas trwania: 
 2 godz. 
(zegarowe) 

 
Termin: 
14 listopada 2017 r. 
godz. 15:30 
 

Miejsce: 
ODZ w Cieszynie ul. 
ks. Świeżego 8 

 

MODUŁ II – Zastosowanie Metody EduMix w obszarze edukacji polonistycznej i społecznej 

 
1. Jak metoda EduMix pomaga wspierać rozwój uczniów  w edukacji 

polonistycznej? 
2. Demonstracja przykładów kodowania i dekodowania z wykorzystaniem 

bloczków oraz innych pomocy np. dywanu. 
3. Przykłady gier, zabaw słownych z użyciem elementów programowania – praca 

w grupach. 
4. Praca w grupach – modyfikacje propozycji, opracowanie nowych pomysłów, 

prezentacje. 

Czas trwania: 
 2 godz. 
(zegarowe) 

 
Termin: 
12 grudnia 2017 r. 
godz. 15:30 
 

Miejsce: 
ODZ w Cieszynie ul. 
ks. Świeżego 8 

 

MODUŁ III – Zastosowanie Metody EduMix. Programowanie i zjawiska przyrodnicze, działania w 
obszarze edukacji przyrodniczej, ekologicznej i zdrowotnej 

 
1. Programowanie i zjawiska przyrodnicze – zagadnienia edukacyjne podstawy 

programowej realizowane Metodą EduMix. 
2. Prezentacja przykładów kodowania i dekodowania                                       

z wykorzystaniem bloczków EduMATRIX oraz innych pomocy. 
3. Wizualizowanie na planszy, dywanie – praca w grupach – wykonanie 

zleconych zadań i pomocy dydaktycznych, własne inspiracje, prezentacje. 
4. „Giełda” nowych pomysłów. 

Czas trwania: 
 2 godz. 
(zegarowe) 

 
Termin: 
15 stycznia 2018 r. 
godz. 15:30 
 

Miejsce: 
ODZ w Cieszynie ul. 
ks. Świeżego 8 

 

 

 

MODUŁ IV – Zastosowanie Metody EduMix. Programowanie w obszarze edukacji plastycznej, 
technicznej i bezpieczeństwa komunikacyjnego 



 

 

 

 

 

 

 
1. Programowanie w „plastyce” i „technice” – jak to możliwe? 
2. Prezentacja przykładów kodowania i dekodowania                                         

z wykorzystaniem bloczków oraz innych pomocy. Piksel jako element 
bitmapy w plastyce. Instrukcja jako przykład „kroczenia”.  

3. Rysuj i koduj, dekoduj i rysuj – ćwiczenia praktyczne. 
4. Projektuj, wykonaj, zapisz (zakoduj) – inspiracje do ćwiczeń z zakresu 

edukacji technicznej. 
5. Plastyczno – techniczne inspiracje, prezentacja pomysłów. 

Czas trwania: 
 2 godz. 
(zegarowe) 

 
Termin: 
13 lutego 2018 r. 
godz. 15:30 
 

Miejsce: 
ODZ w Cieszynie ul. ks. 
Świeżego 8 

 

 

 

 

MODUŁ V –  Zastosowanie Metody EduMix. Programowanie w obszarze edukacji muzycznej i ruchowej 

 
1. Muzyka i ruch jako specyficzny przykład sekwencyjności działań – wstęp. 

Zagadnienia edukacyjne podstawy programowej realizowane Metodą 
EduMix. 

2. Ruchowe ćwiczenia ogólnorozwojowe inspirowane Metodą EduMix. 
3. Tworzenie schematów ruchowych z wykorzystaniem bloczków – 

prezentacje nowych rozwiązań. 
4. Rozwijanie wyobraźni poprzez ruchowe zabawy teatralne – kodowanie 

improwizowanych czynności – praca w grupach ćwiczeniowych. 
5. Tworzenie wzorów rytmicznych za pomocą bloczków na planszy, 

dywanie, odtwarzanie zakodowanej „muzyki” - ćwiczenia praktyczne.  
Programowanie muzyki za pomocą sampli muzycznych (w programach 
komputerowych) – pokaz sekwencji zdarzeń. 

6. Prezentacja własnych pomysłów. 
 

Czas trwania: 
 2 godz. 
(zegarowe) 

 
Termin: 
13 marca 2018 r. 
godz. 15:30 
 

Miejsce: 
ODZ w Cieszynie ul. ks. 
Świeżego 8 

MODUŁ VI –  Zastosowanie Metody EduMix. Zaawansowane działania w obszarze edukacji 
matematycznej. Wstęp do edukacji informatycznej / „Scratch” na dywanie” / 

           
1. Prezentacja wybranych przykładów zastosowań Metody EduMix. 
2. Algorytmizacja w wykonywaniu określonych zadań –  

przykłady. 
3. Przykłady zadań matematycznych. Metoda EduMix  i metoda  nauczania 

matematyki prof. Hejnego- kompatybilność obu metod. Sekwencja 
czynności „kroczenia”.  

4. Programowanie w Scratchu, a co to takiego ? 
5. „Manualne programowanie” z wykorzystaniem poleceń zawartych  w 

programie Scratch, środowisku  EduMATRIX  jako przygotowanie do 
użycia programu komputerowego. 

6. Ćwiczenia ruchowe z wykorzystaniem napisanego programu Scratch – 
kodowanie na dywanie. 

Czas trwania: 
 2 godz. 
(zegarowe) 

 
Termin: 
10 kwietnia 2018 r. 
godz. 15:30 
 

Miejsce: 
ODZ w Cieszynie ul. ks. 
Świeżego 8 



 

 

 

 

 

 

 

MODUŁ VII – Zastosowanie Metody EduMix. Działanie w obszarze edukacji informatycznej i nauki 
programowania  - Scratch  na  ekranie 

1. Wykorzystanie komputera do uczenia się z wykorzystaniem bloczków 
EduMATRIX. 

2. Praktyczne ćwiczenia na planszy i w arkuszu kalkulacyjnym Excel. 
3. Prezentacja programu Scratch – „programowanie na ekranie”. 
4. Ćwiczenia praktyczne. 
5. Inne programy i aplikacje w nauce programowania: Code Monkey; Pivot; 

Code Combat; Scottie Go!. Eksploracja ich szerokich możliwości 
edukacyjnych. 

6. Podsumowanie kursu i ewaluacja. 

Czas trwania: 
 2 godz. 
(zegarowe) 

 
Termin: 
15 maja 2018 r. 
godz. 15:30 
 

Miejsce: 
ODZ w Cieszynie ul. ks. 
Świeżego 8 

 

 

 

 

 

 


