
Programowanie, kodowanie w przedszkolu w domu.

Coraz częściej słyszymy o programowaniu i kodowaniu. Myślimy o komputerach, smartfonach i 
grach interaktywnych. Jednak nie do końca, można do nauki technologii informatycznej można się 
przygotowywać bez użycia prądu i komputera. A naszym zadaniem jest wprowadzenie dzieci w ten 
świat wykorzystując myślenie kmputacyjne.  

Pojęcie myślenie komputacyjne (computational
thinking) ma swoje początki w informatyce, ale od
kilku lat pojawia się w kontekście rozwiązywania
problemów z różnych dziedzin. Posiadanie
świadomości informatycznej, która nie oznacza
samej umiejętności korzystania z nowinek
technologicznych, ale jest znajomością metod
komputerowych służących rozwiązaniu problemu,
ułatwia funkcjonowanie w coraz szybciej
zmieniającym się świecie.

Czym jest myślenie komputacyjne?

Chociaż nazwa pochodzi z dziedziny IT, to myślenie
komputacyjne (Jeannette Wing, 2006) określa użyteczne postawy i umiejętności, jakie każdy, nie 
tylko informatyk, może wykształcić i stosować. Programowanie może być narzędziem, które 
umożliwi rozwijanie myślenia kreatywnego. Stąd też, myślenie komputacyjne jest procesem 
znajdowania rozwiązań do problemów różnych dziedzin przy świadomym wykorzystaniu 
metod i narzędzi informatycznych. 

Na jego proces składają się następujące etapy:

1. Rozłożenie problemu na części składowe.
2. Analiza, czyli rozpoznanie prawidłowości.
3. Eliminowanie nieistotnych elementów przez uogólnianie.
4. Tworzenie algorytmu: rozwiązanie problemu.

Wśród podejść do rozwiązywania problemów 
zaliczających się do myślenia komputacyjnego 
możemy wymienić chociażby rozpoznawanie 
wzorców, rozłożenie problemu na mniejsze, 
których rozwiązania są znane, czy bazowanie 
na trafnej intuicji. Tak rozumiane myślenie 
komputacyjne jest odzwierciedleniem niemal 
każdego procesu myślowego ukierunkowanego 
na rozwiązanie problemu.

Dlaczego warto uczyć myślenia 
komputacyjnego?

W dobie tak szybko zmieniających się czasów 
nauka informatyki wydaje się być naturalnym 

procesem służącym nadążeniu za postępem technologicznym. Oczywistym staje się, że to, czego 
nauczymy się dzisiaj będzie już przestarzałe w przyszłości, dlatego należy nauczyć się nie 



gotowych wzorów i rozwiązań, a raczej wypracować umiejętność analizowania, testowania i 
wyciągania wniosków. Nie chodzi o to, aby wykształcić pokolenie informatyków, ale o to, aby 
nauczyć sposobu myślenia, który pozwoli na osiągnięcie sukcesu w różnych dziedzinach. 
Popełnianie błędów nie powinno być demotywujące, a jedynie pokazać, że należy poszukać innego 
rozwiązania. Dzięki myśleniu komputacyjnemu w dzieciach kształtują się również postawy 
prospołeczne. Aby rozwiązać problem pracują w grupach lub zespole, co wymaga współpracy i 
myślenia o drugim człowieku.

Dzieci w obliczu problemu często gubią się stosując wcześniej poznane modele. Dzięki 
umiejętności myślenia komputacyjnego uczniowie są w stanie testować rozwiązania, 
analizować je i dokonać wyboru właściwego wniosku. Taka umiejętność zdecydowanie przyda 
się na dalszych etapach edukacji i w dorosłym życiu.

Bardzo ciekawe propozycje zabaw do przygotowania do nauki programowania.

https://mojedziecikreatywnie.pl/2020/07/kodowanie-w-przedszkolu-i-szkole/
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