
 
Europejski Tydzień Kodowania #CodeWeek 

9 – 24.10.2021 

 

Na wszystkie wydarzenia obowiązują zapisy 

 

 

 

12.10.21 

 

 14.40, WiMBP (Filia nr 13 dla dzieci i młodzieży ul. Połczyńska 3) 

Szukaj liter i składaj słowa – zajęcia edukacyjne dla dzieci z wykorzystaniem 

zestawu wyposażonego w robota programowanego za pomocą ultradźwięków. 

 15.30, WiMBP (Filia nr 4 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul. 

Czerkaska 11) 

Zabawy z kodowaniem dla najmłodszych. Wprowadzenie w świat kodów - 

zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 5-7 lat, podczas których uczestnicy 

zapoznają się z podstawowymi pojęciami i warunkowaniem występującym 

podczas programowania. 

 

14.10.21 

 

 13.00, WiMBP (Filia nr 4 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul. 

Czerkaska 11) 

Gramy w popularne gry rodzinne poznając tajniki kodowania - zajęcia 

edukacyjne dla dzieci w wieku 12-15 lat. Poprzez zabawę popularnymi grami 

takimi jak „Dobble” oraz „Statki” uczestnicy rozwiną zmysł spostrzegawczości, 

logicznego myślenia i przewidywania. 

 

 14.00, WiMBP (Filia nr 13 dla dzieci i młodzieży ul. Połczyńska 3) 

Uczę się bawiąc - zajęcia edukacyjne dla dzieci z wykorzystaniem zestawu 

wyposażonego w robota oraz karty kierunkowe. 

 

 16.00, WiMBP (Filia nr 11 dla dorosłych i dla dzieci ul. Czołgistów 8) 

 

Kodowanie na dywanie – zajęcia edukacyjne dla dzieci z Robotem Photonem. 

 

 

 



15.10.21 

 10.00, WiMBP (Filia nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 

ul. Broniewskiego 1) 

 

Kreatywne kodowanie w bibliotece – zajęcia edukacyjne dla dzieci poświęcone 

zasadom kodowania. 

 

19.10.21 

 15.00, WiMBP (Filia nr 24 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 

ul. Pielęgniarskiej 17) 

Zakodowana ortografia – zajęcia edukacyjne dla dzieci z klasy III szkoły 

podstawowej z wykorzystaniem Robota Cody. 

20.10.21 

 10.00, WiMBP (Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci ul. Grunwaldzka 33) 

Krótki wstęp do logicznego myślenia, czyli kiedy wspólnie kodujemy, lepiej się 

rozumiemy – zajęcia edukacyjne dla dzieci z klasy I szkoły podstawowej. 

21.10.21 

 

 16.00, WiMBP (Filia nr 11 dla dorosłych i dla dzieci ul. Czołgistów 8) 

Kodowanie na dywanie: Scottie Go! – zajęcia edukacyjne dla dzieci z Robotem 

Photonem. 

22.10.21 

 9.30, WiMBP (Filia nr 13 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul. 

Gawędy 1) 

Kodowanie z Codey Rocky – zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 

przedszkolnym z wykorzystaniem robotów gąsienicowych oraz języka 

graficznego Scratch. 

 16.00, WiMBP (Filia nr 24 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 

ul. Pielęgniarskiej 17) 

Kodowanie na dywanie – zabawy dla dzieci i rodziców z wykorzystaniem 

kolorowych kubeczków. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


