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SCENARIUSZ ZAJĘĆ 

 
 

Warsztaty wprowadzające dzieci w świat superbohaterów. Podczas zajęć uczestnicy poprzez zabawę 
będą mieli okazję zaznajomienia się z pojęciem komiksu i narracją komiksową. W innowacyjny sposób 
wiedza o komiksie zostanie połączona z nowymi technologiami, w tym programowaniem. Ponadto dzięki 
wykorzystaniu metody skojarzeń dzieci pobudzą swoją wyobraźnię i stworzą własną historię obrazkową.  

 

Do przygotowania wcześniej: 

- 5 kartek z symbolem ołówka 

- 5 kartek z symbolem gwiazdy 

- 5 kartek z rysunkiem mózgu 

- 5 kartek z symbolem dłoni 

- wydrukowane na drukarce 3D postaci z komiksów lub rzeczy z nimi związane (mogą być też ulepione z 
plasteliny – np. nietoperz jako znak Batmana). 

Rozkładamy kartki na planszy obrazkami w dół. Planszę rozkładamy na środku sali, prosimy dzieci, by 
usiadły wokół niej. (Plansza może być ułożona w fantazyjny wzór).  

 

Potrzebne materiały: 

Piankowa mata (lub wycięte kwadraty/koła); robot Photon, którego będziemy programować (lub 
jakikolwiek przedmiot, który będzie naszym „pionkiem” – wtedy do zabawy użyjemy również kostki, dzięki 
której będziemy się przesuwać do przodu), tablet z zainstalowaną aplikacją Photon Coding;  

 

Przebieg zajęć: 

1. Dyskusja z dziećmi na temat ich wiedzy o komiksach. Pytanie o to, czy wiedzą, czym jest komiks. 
Jakie znają komiksy? Czy wiedzą, że superbohaterowie znani im z filmów powstali w komiksach?  

2. Podzielenie dzieci na 2 drużyny (można też na więcej, w zależności od liczebności grupy). 

3. Zaprezentowanie robota wraz z krótką instrukcją obsługi. 

4. Tłumaczenie zasad gry – dzieci wspólnie w drużynie programują robota przy użyciu tabletu, by 
dojechał na wybrane przez drużynę pole. W ten sposób zostaje odkryte, a prowadzący wybiera 
zadanie z odpowiedniej kategorii. Dzieci wspólnie zajmują się zadaniem lub typują spośród siebie 
osoby do jego wykonania. Następuje ruch kolejnej drużyny. 

 

ZADANIA DLA DZIECI (zadania mogą się powtarzać; dobierane są losowo w obrębie kategorii) 

Symbol: gwiazda – zadania dla obu drużyn 

1. Przynieść 3 komiksy z działu dziecięcego, których tytuły zaczynają się na literę K. 

2. Wypisać jak najwięcej słów związanych z komiksem na literę K. 

3. Przynieść 1 film animowany dla dzieci, w którym występuje chociaż jedna postać, która była 

wymieniona podczas zajęć. 

4. Przynieść 1 film animowany dla dzieci, w którym występuje chociaż jedna postać, o której była 

mowa w czasie zajęć (inny). 
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5. Przynieść komiks, w którym występuje Spiderman (lub jakakolwiek inna postać, którą sobie 

wymyślimy). 

Symbol: ołówek – zadania rysunkowe 

6. Narysuj krótki komiks (wystarczy 3-kadrowy) na wybrany przez drużynę przeciwną temat (np. 

przyjaźń, radość, złość). 

7. Narysuj postać z 3 różnymi cechami charakteru.  

8. Kalambury – narysuj Obeliksa (zgadują wszyscy). 

9. Kalambury - narysuj Koziołka Matołka (zgadują wszyscy). 

10. Kalambury – narysuj psa Pluto (zgadują wszyscy). 

Symbol: mózg – zadania wymagające koncentracji 

11. Wymień 3 postaci, które noszą peleryny. 

12. Wymień 3 czarne charaktery. 

13. Przyporządkuj atrybuty superbohaterskie do superbohatera. 

14. Zgadnij, co wylosowałeś (z woreczka z figurkami wydrukowanymi na drukarce 3D dziecko losuje 

3 rzeczy i z pomocą drużyny zgaduje, kogo przedstawia). 

15. Zgadnij, co wylosowałeś (z woreczka z figurkami wydrukowanymi na drukarce 3D dziecko losuje 

3 rzeczy i z pomocą drużyny zgaduje, kogo przedstawia) 

Symbol: dłonie – zadania na pokazywanie 

16. Kalambury – pająk. 

17. Kalambury – superbohater. 

18. Kalambury – Czarna Pantera. 

19. Kalambury – Thor. 

20. Kalambury – Batman. 

 

 

 


