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Zabawy z przestrzenią.  
Doskonalenie kompetencji poznawczych
rozwój poznawczy • zajęcia ruchowe • SPE*

Czas:

45 min

Roboty:

×1

Interfejsy:

Photon Joystick 
Photon Draw

Akcesoria:

Mata edukacyjna

Cele – dziecko:
• Rozróżnia prawą i lewą stronę swojego ciała,
• Obdarza drugą osobę uwagą.
• Nazywa i wskazuje części ciała.
• Posługuje się w praktyce określeniami dotyczącymi stosunków przestrzennych.
• Uczy się wytrwałości i samodzielności w wykonywaniu zadań.

Materiały:
• tablet (do obsługi robota),
• dowolna muzyka,
• różne przedmioty (np. miś),
• frotki – dla każdego dziecka.

Metody pracy:
• metoda czynna – metoda zadań stawianych dziecku do wykonania,
• metoda prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.

Formy pracy:
• indywidualna,
• grupowa.

* SPE – specjalne potrzeby edukacyjne
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Przebieg zajęć:

1. Taniec części ciała – kształtowanie świadomości własnego ciała

Nauczyciel prosi, aby dzieci poruszały wskazanymi częściami ciała w rytm muzyki. 
Tańczą kolejno: głowa, szyja, ramiona, ręce, dłonie, palce, tułów, biodra, nogi, stopy.

2. Moja lewa i prawa strona

Dzieci mają założone frotki na lewej ręce. Na prośbę nauczyciela wykonują polecenia:

• Podnieś prawą/lewą rękę.
• Podnieś prawą/lewą nogę.
• Dotknij prawego/lewego ucha – itd.

3. Zaprowadź robota Photona

Nauczyciel kładzie na podłodze dowolny przedmiot (np. misia). Robot stoi 
przed dzieckiem. Nauczyciel wydaje dziecku polecenia, a ono steruje robotem, 
aby je wykonać:

• robot za misiem,
• robot przed misiem,
• robot z prawej strony (utrudnienie: z prawej strony misia),
• robot z lewej strony (utrudnienie: z lewej strony misia).

Dzieci kolejno wykonują zadania.

4. Sterowanie robotem

Nauczyciel rozkłada matę edukacyjną. Na wybranym polu (np. na środku) stawia robota 
Photona. (W tym ćwiczeniu można zmienić interfejs z Photon Joystick na Photon Draw). 
Dzieci kolejno sterują robotem według poleceń nauczyciela:

• jedno pole w lewo,
• dwa pola do tyłu,
• trzy pola do przodu – itd.

5. Zabawa ruchowa do piosenki „Głowa, ramiona, kolana, pięty”
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Autor: Agnieszka Setnikowska

Przedszkole | Wiek: 5–6 lat

Rozkoduj emocje
rozwój emocjonalny • rozwój poznawczy • edukacja zdalna

Czas:

45 min

Roboty:

×1

Interfejsy:

Photon Badge

Akcesoria:

Mata edukacyjna

Odniesienie do podstawy programowej:
Przedszkole

• II.4, II.6, II.8, II.9,
• III.5, III.6,
• IV.14.

Cele – dziecko:
• Nazywa podstawowe emocje.
• Rozpoznaje oznaki emocji w swoim ciele.
• Odtwarza zaprezentowany mu kod.
• Potrafi wskazać sytuacje, w których odczuwało daną emocję.

Materiały:
• fiszki z symbolem klucza oraz miejscem do wpisania kodu (załącznik nr 1),
• fiszki z symbolem dziurki od klucza oraz z opisem tego, co się dzieje z naszym 

ciałem podczas przeżywania konkretnych emocji (załącznik nr 2),
• fiszki z obrazkami emocji (załącznik nr 3),
• koperty – 3 szt.,
• czysta kartka – dla każdego dziecka,
• mazaki, kredki.
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https://view.genial.ly/5fb22bd0adefec0d0e85b385/interactive-content-
rozkoduj-emocje

Metody pracy:
• aktywizująca,
• poszukująca.

Forma pracy:
• grupowa.

Przygotowanie zajęć:
• Scenariusz zajęć jest opisany dla jednej emocji, jednak w załącznikach znajdują się 

materiały, które pozwolą na przeprowadzenie czterech lekcji. Każda z nich dotyczy 
innej emocji (wesoły, zły, przestraszony, smutny).

• Nauczyciel przygotowuje fiszki z symbolem klucza. Na każdej z nich za pomocą 
strzałek zapisuje kod. Odpowiada on trasie, jaką robot będzie musiał pokonać, 
aby dotrzeć do właściwej fiszki z dziurką od klucza. Znajduje się tam podpowiedź 
dotycząca emocji omawianej na lekcji. Na odwrocie fiszek z symbolem dziurki 
od klucza nauczyciel zapisuje podpowiedzi dotyczące danej emocji (załącznik nr 2).

• Tak przygotowanie fiszki z symbolem klucza nauczyciel chowa w sali.
• Następnie umieszcza w kopertach fiszki z symbolem dziurki od klucza i zapisanymi 

na nich podpowiedziami dotyczącymi emocji i układa je na macie.
• Należy pamiętać, żeby fiszki z podpowiedziami były ułożone zgodnie z kodami 

znajdującymi się na ponumerowanych fiszkach z symbolem klucza – tak aby robot 
po przejechaniu kodu zgodnie z kluczem nr 1 znalazł się na polu z wybraną 
odpowiedzią (kopertą). Następnie, kontynuując podróż z tego miejsca i po wykonaniu 
kodu zgodnie z kluczem nr 2, aby znalazł się na kolejnym polu z odpowiedzią (kopertą).

Zdalna edukacja: Nauczyciel opowiada dzieciom o temacie zajęć (czym są emocje, skąd 
się biorą, kiedy się pojawiają, w jaki sposób możemy je okazywać) i wysyła dzieciom link 
do gry.
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Przebieg zajęć:
• Dzieci siadają wokół maty do kodowania. Nauczyciel wprowadza dzieci w temat zajęć. 

Pyta, czy wiedzą, czym są emocje i czy jakieś znają.
• Następnie przedstawia zasady zabawy.
• Nauczyciel prosi dzieci, aby wstały i poszukały w sali karteczek z symbolem klucza 

i numerkiem, które wcześniej ukrył. Tłumaczy, że dzięki nim dzieci będą w stanie 
rozkodować jedną z emocji.

• Kiedy dzieci odnajdą wszystkie trzy karteczki, kładą je przed sobą. Mają już trzy 
klucze potrzebne do otwarcia kopert z ukrytymi podpowiedziami dotyczącymi emocji. 
Jednak aby je poznać, muszą wcześniej pokierować robotem w taki sposób, aby ten 
znalazł się kolejno na polach z kopertami. Wskazówki, jak to zrobić, znajdują się 
na fiszkach z kluczami – to kody.

• Nauczyciel wyznacza uczniom pole startowe. Następnie wybrane dziecko za pomocą 
kodu (strzałek), który dzieci znalazły na karcie nr 1, programuje robota (Photon 
Badge). Jeżeli mu się nie uda dotrzeć do koperty, nauczyciel prosi kolejne dziecko, 
aby pomogło koledze/koleżance. Pierwsza odkodowana karteczka zawiera 
stwierdzenie, np. rozluźnione ciało. Zadaniem dzieci jest odkrycie wszystkich trzech 
karteczek, które będą dla nich wskazówkami, o jakiej emocji jest mowa. Robot 
kontynuuje podróż od miejsca, w którym zatrzymał się po wpisaniu poprzedniego 
kodu, a nie z miejsca startowego.

• Po odkodowaniu wszystkich wskazówek nauczyciel pyta dzieci, czy wiedzą już, o jakiej 
emocji będą mówić. Nazywa emocję, obrazuje ją przy pomocy fiszki, a następnie 
omawia z dziećmi odkodowane reakcje organizmu na tę emocję.

• Każde dziecko ma za zadanie narysować tę emocję w dowolny sposób 
na swojej kartce.

• Nauczyciel pyta dzieci, kiedy one odczuwają daną emocję. Dzieci odpowiadają po kolei.
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 Edukacja zdalna

Gra Rozkoduj emocje odkrywa cztery emocje. Zadaniem dzieci jest odkodować 
i odgadnąć, o jakich czterech emocjach będzie mowa na zajęciach. Mogą korzystać 
z podpowiedzi nauczyciela i robota Photona. Dzieci wraz z robotem muszą 
odnaleźć cztery klucze. Gdy robot ma już klucz w określonym kolorze, dzieci 
przeprowadzają go przez labirynt do kłódki. Po jej otwarciu pojawiają się wskazówki 
dotyczące możliwych sposobów okazywania jednej z emocji (dzieci omawiają je 
z nauczycielem). Następnie każdy ma za zadanie odgadnąć, o jakiej emocji była 
mowa we wskazówkach.

Podsumowanie zajęć:
Nauczyciel omawia jeszcze raz odkodowane sygnały z ciała. Zwraca uwagę, że każdy z nas 
może inaczej odczuwać daną emocję w ciele.

Załącznik nr 1
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Załącznik nr 3
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Autor: Joanna Król-Mazurkiewicz

Przedszkole | Wiek: 3–6 lat

Wiosna, lato, jesień, zima… Która pora 
czego nie ma?
przyroda • rozwój poznawczy • programowanie

Czas:

45 min

Roboty:

×1

Interfejsy:

Photon Badge

Akcesoria:

Mata edukacyjna

Odniesienie do podstawy programowej:
Przedszkole

• IV.11, IV.12, IV.15, IV.16, IV.18.

Cele – dziecko:
• Programuje robota na wybrane pola na macie, uwzględniając odpowiednie 

kierunki drogi.
• Nazywa obrazy dotyczące danej pory roku i wyjaśnia, dlaczego pasują akurat do niej.
• Dopasowuje wylosowany obraz do konkretnej pory roku.
• Przelicza elementy w grupach.

Materiały:
• zdjęcia przedstawiające daną porę roku – do rozłożenia na macie,
• obrazki robota Photona – każdy z charakterystyczną cechą dla danej pory roku,
• tablica (magnetyczna, korkowa),
• tablet,
• 4 duże arkusze białego papieru,
• kredki, farby – do wyboru,
• klej.
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Metody pracy:
• metoda działań praktycznych uczniów,
• pogadanka,
• metoda pokazu,
• metoda opisu.

Formy pracy:
• zbiorowa,
• indywidualna,
• grupowa.

Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie

Rozpocznij zajęcia rozmową o różnych porach roku. Dzieci wymienią je, możesz 
podpowiadać. Zapytaj uczniów, z czym im się kojarzą pory roku. Naprowadzaj.

2. Część główna zajęć

• Przedstaw dzieciom cztery obrazki z Photonem, reprezentujące każdą porę roku. 
Zapytaj dzieci, który obraz pasuje do jakiej pory roku i dlaczego. Podziel tablicę 
na ćwiartki i w każdej części powieś zdjęcie robota – jesiennego, wiosennego, 
letniego i zimowego.

• Wyjaśnij, dlaczego tablica została podzielona – będzie to wprowadzenie 
do omówienia zabawy.

• Rozłóżcie matę edukacyjną. Opowiedz dzieciom o kartach, które będą leżały 
obrazem do dołu na każdym polu maty (oprócz pola z rozbitą rakietą – to początek 
drogi, z którego robot zawsze wyrusza). Nie pokazuj jednak tych kart – wystarczy, 
że powiesz, co się na nich znajduje. Wprowadź i wyjaśnij nowe słowo: atrybut.

• Ustawcie Photona na rakiecie. Niech dzieci usiądą wkoło maty. Każde kolejno 
ma za zadanie sterować robotem na wybrane przez siebie pole. Gdy robot 
na nie dotrze, dziecko podchodzi i odkrywa kartę, a następnie mówi, do której 
pory roku wylosowane zdjęcie pasuje i dlaczego. Następnie przyczepia je 
w odpowiednie miejsce.
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 Ważne!

Dla dobrego samopoczucia dzieci ważne jest to, aby każde z nich miało szansę 
sterować robotem, odkrywać zdjęcia i je wieszać. Jeśli w grupie jest więcej niż 23 
dzieci, przygotuj więcej zdjęć i w trakcie zabawy dokładaj je na puste już pola.

• Na zakończenie tej części zajęć warto podsumować, co się wydarzyło, np.:

Podzieliliśmy tablicę na cztery części – grupy. I choć każda zawiera różne zdjęcia, 
to w danej grupie pasują do siebie. Takie działania możemy nazwać grupowaniem, 
czyli łączeniem w zbiory. Wyjaśnij, co jeszcze może być zbiorem. Przeliczcie również 
zdjęcia, porównajcie, w którym zbiorze jest ich więcej, mniej, a w którym tyle samo.

3. Zakończenie zajęć, praca plastyczna

• Podziel dzieci na cztery grupy: jesień, zima, wiosna i lato (wybór zasady podziału 
zostawiam Tobie – ja zrobiłabym losowanie lub podzieliła dzieci zgodnie z ideą 
tutoringu rówieśniczego, czyli dzieci mogące dać wsparcie w zadaniu z dziećmi 
potrzebującymi wsparcia w zadaniu).

• Każdej grupie daj biały brystol oraz obrazek robota Photona przedstawiający porę 
roku danej grupy. Możesz też zrobić na odwrót – nie nazywać grup, tylko każdej 
z nich dać możliwość losowania obrazka z robotem i daną porą roku.

• Zadaniem uczniów jest stworzyć obraz robota na wyjeździe z uwzględnieniem danej 
pory roku (np. robot na nartach, robot na plaży, robot na grzybach, robot na majówce). 
Obrazek robota dzieci mogą wkleić w wybrane przez siebie miejsce na brystolu.

• Na koniec omówcie wszystkie prace. Wskazujcie tylko ich mocne strony.

 Uwaga!

Załączone zdjęcia są tylko przykładami. Możesz wykorzystać obrazy, jakie tylko 
chcesz. Zamiast nich mogą być także zwroty pasujące do danej pory roku lub obie 
formy razem – część ze zwrotami, a część ze zdjęciami.
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Dodatkowe załączniki:

https://photon.education/eko/3
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Autor: Renata Idzik

Przedszkole | Wiek: 4–6 lat

Zgadnij, na co patrzę. Doskonalenie 
kompetencji społeczno-emocjonalnych
rozwój poznawczy • SPE

Czas:

45 min

Roboty:

×1

Interfejsy:

Photon Joystick

Akcesoria:

–

Cele – dziecko:
• Odczytuje komunikaty pozawerbalne.
• Nadaje komunikaty pozawerbalne.
• Reaguje na polecenia nauczyciela.
• Dokonuje wyborów.

Materiały:
• tablet (do obsługi robota),
• różne przedmioty (np. miś, autko, klocek),
• piktogramy „JA”, „TY” (załącznik).

Metody pracy:
• metoda zadań stawianych do wykonania.

Formy pracy:
• indywidualna.
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Przygotowanie do zajęć:
• Nauczyciel gromadzi kilka przedmiotów atrakcyjnych dla dziecka (miś, autko, klocek, 

bańki mydlane, książka itp.).

 Uwaga!

Przedmiotów jednorazowo nie może być więcej niż trzy (ale można je wymieniać).

• Nauczyciel siedzi naprzeciw dziecka. Pomiędzy nimi leżą wskazane powyżej  
przedmioty (w bliskiej odległości nauczyciela).

• Robot Photon stoi obok dziecka.

Przebieg zajęć:
• Za pomocą wzroku nauczyciel wskazuje przedmiot. Zadaniem dziecka jest 

pokierowanie robotem tak, aby do niego dojechał.

 Ważne!

Jeśli dziecko nie radzi sobie z zadaniem, nauczyciel wskazuje przedmiot palcem 
i wzrokiem równocześnie. W tym zadaniu jest ważne, aby nauczyciel przenosił 
wzrok z przedmiotu na dziecko.

• Następnie zamieniają się role – dziecko wskazuje, a nauczyciel steruje robotem.

 Ważne!

Jeśli dziecko nie przenosi wzroku z przedmiotu na nauczyciela, nauczyciel nie 
wykonuje zadania.

Zadanie to można wykonywać na zmianę (raz nauczyciel, raz dziecko). Za pomocą 
piktogramów dziecko wskazuje, czyja jest kolej.

• Dziecko na zakończenie wybiera, czy samodzielnie bawi się Photonem, czy wspólnie 
z nauczycielem bawi się wybranym przedmiotem.
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Piktogramy „JA”, „TY”


