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Projekt „Ozoboty na szkolne kłopoty” dotyczył zakupu potrzebnych pomocy oraz wprowadzenia dzieci  

w świat kodowania i programowania. Pokazano, że bawiąc się zwykłymi kolorowymi kubeczkami dzieci robią 

wstęp do kodowania, a później programowania. Warsztaty odbywały się w szkołach w Krzówce, Serokomli 

i w Bibliotece Plus w Adamowie.   

W każdym z tych punktów przeprowadzono trzy dwugodzinne spotkania dla 15- to osobowych grup. Zajęcia 

odbywały się w czerwcu, lipcu i sierpniu 2019 r. Dzieci nauczyły się kodować i programować dash and dot. 

Były bardzo zainteresowane i ciekawe ozobotów, które dzięki zakodowaniu im odpowiednich tras poruszały 

się zgodnie z zamysłem dzieci. Układały puzzle ale w taki sposób aby odpowiednio poprowadzić ozoboty. 

Zobaczyły jak można przy wykorzystaniu puzzli i odpowiednich aplikacji przenieść się do krainy wyobraźni. 

Miały zajęcia z matą i krążkami, przy których uczyły się ortografii, budowania zdań, dodawania, 

odejmowania, mnożenia i dzielenia. Uczestnicy zobaczyli jak uczyć się mniej standardowo a bardziej 

ciekawie. Warsztaty szybko znalazły odbiorców i dlatego poprowadzono jeszcze dodatkowe warsztaty dla 

młodzieży w bibliotece w Adamowie. Poza tym wielokrotnie przy współpracy z biblioteką w Adamowie 

wykorzystywane są nabyte pomoce i prowadzone zajęcia.  

W sierpniu 2019 r., na zakończenie projektu, odbyły się dwugodzinne zajęcia dla uczestników, którzy mogli 

zabrać ze sobą rodzica, babcię, dziadka itp. Zabawa była niesamowita a sami uczestnicy bardzo zadowoleni. 

Miło też było słuchać kiedy dzieci bardzo pozytywnie wypowiadały się o przeprowadzonych zajęciach 

a dziadkowie, rodzice też byli  pod wrażeniem, że uczą się czegoś nowego. Najważniejsze jednak były efekty, 

okazało się, że dzieci potrafią uczyć się z matą, ozobotami i dash, a mieszkańcy pytają kiedy będą następne 

warsztaty.  

W projekt zaangażowana była większość członków stowarzyszenia oraz inni mieszkańcy Józefowa Dużego. 

Osoba prowadząca warsztaty jest członkiem Stowarzyszenia i swoją pracę wykonała wolontarystycznie. Pani 

Prezes Agata Sokołowska wzięła na siebie wszystkie szczegóły dotyczące organizacji warsztatów, wyjazdów 

do poszczególnych miejsc zajęć oraz pomagała przy ich przeprowadzeniu. Także zajmowała się promocją 

projektu. Około 10 osób  przygotowało świetlicę do spotkania kończącego projekt. Cztery osoby zadbały 

o przygotowanie swojskiego ciasta, kawy, herbaty itp. Dwie osoby pomagały przy zakupie pomocy 

dydaktycznych do warsztatów.  

 

 
 

 


