
BLOK 5: SCRATCH

Scenariusz do zajęć 1

Temat: Wprowadzenie do środowiska Scratch. Gra „Złap mnie”

Czas trwania: 2 h

Pomoce dydaktyczne sprzęt, język programowania, programy komputerowe:

komputer z dostępem do internetu – 1 na max 2 dzieci

Rola nauczyciela:

Nauczyciel przyjmuje rolę prowadzącego zajęcia realizując je zgodnie z przeprowadzonym w 
ramach etapu I szkolenia i korzystając materiałoww opisujących sposowb realizacji zajęcw.

Cel ogowlny:

W trakcie zajęcw uczniowie zapoznają się ze swrodowiskiem Scratch. Tworzą prostą aplikację z 
wykorzystaniem podstawowych komponentoww. Zapoznają się z pojęciem algorytmu oraz programu 
na przykładach znanych z zyycia codziennego.

Cele szczegowłowe:

Uczniowie osiągają następujące cele szczegowłowe:

- słuchanie polecenw i ich wykonywanie,

- definiowanie problemu samodzielnie lub w grupie,

- analizowanie zaplanowanego działania,

- zaplanowanie kodowania za pomocą swrodowiska Scratch postawionego problemu,

- zaprogramowanie postawionego problemu wg wspowlnie opracowanych pomysłoww,

- sterowanie obiektem na ekranie komputera: pokazywanie i ukrywanie obiektoww, kontrola ich 
zachowania oraz tworzenie prostych skryptoww opisujących zachowanie obiektoww,

Opis zadanw i sposowb ich realizacji:

1. Wprowadzenie do zajęcw. Nauczyciel zadaje uczniom pytanie o gry, ktowre najbardziej lubią.

2. Uczniowie dzielą się w pary lub pracują indywidualnie, jeswli pozwala na to liczba komputeroww w 
sali. Wskazane jest jednak, by przez kilka pierwszych zajęcw uczniowie pracowali w małych grupach. 
Nauczyciel pokazuje uczniom w jaki sposowb uruchomicw swrodowisko Scratch. Uczniowie logują się na 
swoje konta uzyytkownika. Indywidualne konta powinny bycw załozyone wczeswniej, z uwagi na to, zye 
wymagany jest adres e-mail opiekuna dziecka. Nauczyciel powinien przedstawicw kazydemu uczniowi
dane do logowania z zaznaczeniem, zye tych danych nie powinni nikomu przekazywacw. Wskazane 
jest uswwiadomienie/przypomnienie uczniom zasad bezpieczenwstwa w korzystaniu z sieci.
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3. Nauczyciel prezentuje działanie aplikacji, ktowra zostanie stworzona w trakcie zajęcw. Celem gracza 
jest łapanie przy uzyyciu myszki komputera pojawiających się przedmiotoww. W momencie kliknięcia 
na przedmiot z głoswnikoww wydobywa się dzwwięk.

4. Nauczyciel pokazuje uczniom w jaki sposowb utworzycw nowy projekt. Uczniowie zapisują projekt. 
Nauczyciel objaswnia mozyliwoswci konta uzyytkownika, ze wskazaniem na opcję otwierania zapisanych 
projektoww oraz udostępniania swoich aplikacji społecznoswci uzyytkownikoww swrodowiska Scratch.

5. Podczas zajęcw, gdy uczniowie korzystają juzy z programu Scratch, nauczyciel zwraca uczniom 
uwagę, by zapisywali swoją pracę. Nauczyciel dba (szczegowlnie w przypadku młodszych ucznioww), 
by nie zapominali tego robicw. Uczniowie przed wprowadzeniem kolejnych zmian mogą zapisywacw 
kolejne wersje programu nadając im nowe nazwy.

6. Nauczyciel prezentuje uczniom elementy projektu w swrodowisku Scratch. Bohaterowie aplikacji 
nazywani są duszkami, a akcja programu rozgrywa się na scenie. Zarowwno duszki jak i sceny mozyna 
pobieracw gotowe z istniejącej biblioteki. Istnieje rowwniezy mozyliwoswcw tworzenia własnych. Nauczyciel
pokazuje rowwniezy działanie edytora duszkoww oraz edytora scen.

7. Uczniowie wzorując się na aplikacji przedstawionej przez nauczyciele wybierają scenę oraz 
duszka do tworzonej aplikacji oraz dostosowują jego rozmiar proporcjonalnie do rozmiaru sceny. W
tym momencie nauczyciel mozye zaznaczycw, zye wybowr duszkoww oraz sceny jest wynikiem tylko i 
wyłącznie preferencji ucznioww i mogą wybracw elementy, ktowre im wydają się najciekawsze.

8. Nauczyciel pokazuje uczniom w jaki sposowb uruchomicw swoją aplikację (zielona flaga).

9. Nauczyciel omawia pojęcie algorytmu na przykładach z zyycia codziennego. Prosi ucznioww o 
podanie kilku przykładoww rowzynych algorytmoww.

10. Nauczyciel prosi ucznioww, by zastanowili się nad algorytmem pojawiania się duszka (np. 
oswmiornicy, tak jak w przykładowej aplikacji), a następnie inicjuje dyskusję na forum grupy. 
Uczniowie dzielą się swoimi pomysłami. Wspowlnie wybierają jeden z pomysłoww, ktowry nauczyciel 
zapisuje na tablicy.

Przykładowo algorytm mozye wyglądacw następująco:

Po uruchomieniu:
na scenie pojawia ośmiornica
ośmiornica mówi: „Złap mnie” przez 2 sekundy
przez cały czas działania aplikacji:

ośmiornica znika
ośmiornica pojawia się

11. Nauczyciel prosi ucznioww, by wybrali scenę oraz duszka z biblioteki i dodali do swojego 
projektu.
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12. Nauczyciel prosi ucznioww o identyfikację komponentu rozpoczynającego aplikację. Nauczyciele 
wstawiają do skryptu duszka komponent kiedy kliknięto zieloną flagę.
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13. Gra powinna rozpoczącw się komunikatem od duszka o tym, co uzyytkownik powinien zrobicw. 
Uczniowie w parach/indywidualnie ustalają jak ten komunikat powinien wyglądacw. Przykładowo: 
„Złap mnie!”. Czas wyswwietlania komunikatu na ekranie zalezyecw powinien od umiejętnoswci czytania 
ucznioww.

14. Uczniowie tworzą skrypt dla duszka i umieszczają w nim wyswwietlenie stosownego komunikatu.

15. Nauczyciel pyta ucznioww o to, w jaki sposowb zaimplementują algorytm pojawiania i znikania 
duszka. Uczniowie szukają właswciwych komponentoww, a następnie dyskutują swoje propozycje na 
forum grupy. Jedną z propozycji powinno bycw uzyycie instrukcji iteracyjnej zawsze (kategoria 
Kontrola). Jezyeli taka propozycja nie padła, nauczyciel powinien ją zasugerowacw.

16. Uczniowie modyfikują skrypt duszka poprzez dodanie komponentu pętli i instrukcji pokaż, 
ukryj (kategoria Wygląd)oraz czekaj  (kategoria Kontrola). Nauczyciel sugeruje czas pojawiania się 
duszka biorąc pod uwagę umiejętnoswci ucznioww.

17. Nauczyciel zadaje pytanie o łapanie duszka. Prosi ucznioww o zlokalizowanie komponentu 
odpowiedzialnego za obsługę myszy. Uczniowie powinni wstawicw do skryptu komponent kiedy 
duszek kliknięty (kategoria Zdarzenia).

20. Nauczyciel prosi ucznioww o propozycje algorytmu „łapania” duszka a następnie inicjuje dyskusję
na forum grupy. Uczniowie dzielą się swoimi pomysłami. Wspowlnie wybierają jeden z pomysłoww, 
ktowry nauczyciel zapisuje na tablicy. Przykładowo algorytm mozye wyglądacw następująco:

Po kliknięciu duszka:
zagraj dźwięk
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21. Nauczyciel prosi ucznioww, by znalezwli komponent odpowiadający za dzwwięk (komponent zagraj 
dźwięk w kategorii Dźwięk). Wskazuje, zye domyswlnym dzwwiękiem jest miauczenie kota. Bycw mozye 
warto wybracw dzwwięk bardziej pasujący. Nauczyciel objaswnia sposowb zmiany dzwwięku (kategoria 
Dźwięk). Jeswli uczniowie wstawili wczeswniej komponent odpowiadający za dzwwięk, Nauczyciel 
zwraca ich uwagę na fakt, zye muszą ustawicw w nim dzwwięk, ktowry dodali do karty Dźwięki.
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22. Uczniowie sprawdzają działanie aplikacji. Dyskutują nad postacią skryptu. Nauczyciel zadaje 
pytanie czy ich aplikacja zachowuje się tak samo, jak ta prezentowana przez niego na początku 
zajęcw. Uczniowie powinni zauwazyycw, zye w dotychczasowej wersji aplikacji duszek pojawia się cały 
czas w tym samym miejscu. Nauczyciel pyta o propozycje uatrakcyjnienia gry o losowoswcw pozycji 
duszka.

23. Nauczyciel prosi, by uczniowie przetestowali działanie komponentu idź do  x … y ... (kategoria 
Ruch) oraz losuj od … do … (kategoria Wyrażenia). Nauczyciel podaje z jakich wartoswci nalezyy 
losowacw wspowłrzędne (wymiary sceny to ←240; 240l dla x oraz <180; 180l dla y). Pyta, w ktowrym 
miejscu skryptu nalezyy umieswcicw nowy komponent. Uczniowie modyfikują skrypt.

24. Nauczyciel prosi, by kazydy zespowł uruchomił aplikację kilka razy. Przynajmniej w jednym 
przypadku powinno dojswcw do sytuacji, zye duszek pojawia się na krawędzi sceny i nie jest widoczny 
w całoswci. Nauczyciel wyjaswnia powowd takiego zachowania – połozyenie duszka losowane jest dla 
jego swrodka (w tym momencie nauczyciel prosi ucznioww, by weszli do edytora duszkoww i pokazuje 
jak zlokalizowacw swrodek duszka).
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24. Nauczyciel zadaje pytanie: w jaki sposowb losowacw połozyenie duszka, tak by był on zawsze 
widoczny w całoswci? Uczniowie wspowlnie starają znalezwcw rozwiązanie tego problemu. O ile 
uczniowie sami nie znajdą rozwiązania, nauczyciel podpowiada, zye mozyna losowacw wspowłrzędne z 
ograniczonego zakresu, a nie z całej szerokoswci/wysokoswci sceny. Nauczyciel prosi, by uczniowie 
zdecydowali z jakiego przedziału powinny bycw losowane wspowłrzędne. Uczniowie sprawdzają 
wymiary sceny i decydują w jaki sposowb je wykorzystacw przy losowaniu.

25. Nauczyciel prosi ucznioww o przetestowanie swoich aplikacji. Kolejne kilka minut zajęcw 
przeznaczone jest na zabawę w łapanie przedmiotoww.

26. Nauczyciel pyta ucznioww, czy są zadowoleni z osiągniętego efektu. Wspowlnie podsumowują 
zajęcia. Nauczyciel prosi o pomysły na modyfikację gry.

Ile komputeroww/tabletoww mozye przypadacw na dziecko? (1 lub 2)

min. 1 na dwoje dzieci

Czy zajęcia mogą bycw prowadzone wspowlnie dla klas 1-3, czy oddzielnie 1,2,3?

Zajęcia powinny bycw prowadzone oddzielnie dla klasy I oraz II i III. Uczniowie klas I mogą wymagacw 
większej pomocy ze strony nauczyciela z uwagi na mniej opanowaną umiejętnoswcw czytania oraz na 
mniejszą umiejętnoswcw operowania myszą komputerową.
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Scenariusz do zajęć 2

Temat: Gra „Zgadnij liczbę”

Czas trwania: 2 h

Pomoce dydaktyczne sprzęt, język programowania, programy komputerowe:

komputer z dostępem do internetu – 1 na max 2 dzieci

konto dziecka w swrodowisku Scratch

Rola nauczyciela:

Nauczyciel przyjmuje rolę prowadzącego zajęcia realizując je zgodnie z przeprowadzonym w 
ramach etapu I szkolenia i korzystając materiałoww opisujących sposowb realizacji zajęcw.

Cel ogowlny:

W trakcie zajęcw uczniowie utrwalają poznane wczeswniej polecenia i konstrukcje języka Scratch. 
Wspowlnie opracowują projekt gry logicznej polegającej na odgadnięciu nieznanej liczby. 
Implementują projekt w swrodowisku Scratch.

Cele szczegowłowe:

Uczniowie osiągają następujące cele szczegowłowe:

- słuchanie polecenw i ich wykonywanie,

- definiowanie problemu samodzielnie lub w grupie,

- analizowanie zaplanowanego działania,

- zaplanowanie kodowania za pomocą swrodowiska Scratch postawionego problemu,

- zaprogramowanie postawionego problemu wg wspowlnie opracowanych pomysłoww,

- sterowanie obiektem na ekranie komputera i/lub tabletu: kontrola zachowania obiektoww, 
tworzenie prostych skryptoww opisujących zachowanie obiektoww,

- interakcja programu z uzyytkownikiem (wykorzystanie reakcji uzyytkownika w dalszym działaniu 
programu),

- umiejętnoswcw wykorzystywania zmiennych,

- poznanie i prawidłowe uzyycie instrukcji warunkowej,

- poznanie i prawidłowe uzyycie instrukcji iteracyjnej.

Opis zadanw i sposowb ich realizacji:

1. Nauczyciel przypomina pojęcie algorytmu oraz programu na przykładach z zyycia codziennego.
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2. Nauczyciel prezentuje uczniom działanie aplikacji, ktowrą będą tworzycw w trakcie zajęcw. Gra polega 
na zgadywaniu nieznanej liczby. W trakcie działania uzyytkownik podaje zgadywaną wartoswcw. W 
przypadku niepowodzenia otrzymuje komunikat zwrotny z podpowiedzią, czy wprowadzona przez 
niego wartoswcw jest mniejsza, czy większa od szukanej. Aplikacja konwczy się, gdy uzyytkownik poda 
właswciwą odpowiedzw. 
Początkowo aplikacja umozyliwia tylko jedną prowbę odgadnięcia.

3. Nauczyciel wspowlnie z uczniami omawia działanie aplikacji: zdefiniowanie problemu, 
zaplanowanie działania.

4. Uczniowie podzieleni na pary tworzą i zapisują własny projekt, po uprzednim zalogowaniu na 
konto uzyytkownika. Nauczyciel przypomina o bezpieczenwstwie zachowania haseł. Podczas zajęcw, 
gdy uczniowie korzystają juzy z programu Scratch, nauczyciel zwraca uczniom uwagę, by zapisywali 
swoją pracę. Nauczyciel dba (szczegowlnie w przypadku młodszych ucznioww), by nie zapominali tego 
robicw. Uczniowie przed wprowadzeniem kolejnych zmian mogą zapisywacw kolejne wersje programu 
nadając im nowe nazwy.

5. Nauczyciel przypomina pojęcia związanych z elementami projektu: scena, duszek.

6. Nauczyciel prosi ucznioww, by w parach przeanalizowali zachowanie postaci. Następnie uczniowie 
na forum grupy prezentują swoje wnioski. Tworzą słownie algorytm zachowania postaci. 
Nauczyciel zapisuje algorytm na tablicy.  Przykładowo algorytm mozye wyglądacw następująco:

Po uruchomieniu aplikacja:
wyświetla komunikat informujący, na czym polega gra, np.: „Pomyślałem sobie liczbę 

od 1 do 50. Zgadnij, co to za liczba!”
losuje liczbę (w przedziale od 1 do 50) i zapamiętuje w zmiennej
wyświetla napis „Podaj liczbę” i czeka na odpowiedź uczestnika gry
porównuje odpowiedź uczestnika z wylosowaną liczbą:
jeżeli liczba nie zgadza się

sprawdza, czy liczba podana przez uczestnika zabawy jest większa od 
wylosowanej

jeśli tak
wyświetla napis: „Za dużo!".

w przeciwnym przypadku
wyświetla napis „Za mało!”

ponownie wyświetla pytanie uczestnikowi gry, czeka na odpowiedź i porównuje ją z 
wylosowaną liczbą

jeżeli liczba zgadza się
wyświetla napis „Brawo!”
kończy wykonywanie skryptu

7. Uczniowie wybierają scenę oraz umieszczają na niej wybraną z galerii postacw.

8. Nauczyciel prosi ucznioww o identyfikację komponentu rozpoczynającego aplikację. Uczniowie 
wstawiają do skryptu duszka komponent kiedy kliknięto zieloną flagę.
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9. Gra powinna rozpoczącw się komunikatem od duszka o tym, co uzyytkownik powinien zrobicw. 
Uczniowie w parach/indywidualnie ustalają jak ten komunikat powinien wyglądacw. Przykładowo: 
„Myswlę o pewnej liczbie od 1 do 50. Zgadniesz o jakiej?”. Uczniowie powinni zdecydowacw jak długo 
komunikat jest wyswwietlany na ekranie. Powinni takzye ustalicw z jakiego przedziału będzie losowana 
wartoswcw.

10. Uczniowie tworzą skrypt dla duszka i umieszczają w nim wyswwietlenie stosownego komunikatu.

11. Nauczyciel zadaje pytanie o sposowb przechowywania zgadywanej wartoswci. Wprowadza pojęcie 
zmiennej. W programach komputerowych często korzystamy z wczeswniejszych informacji. Program 
musi je jakosw zapamiętacw i wykorzystuje do tego celu zmienne. Zmienną mozyemy porowwnacw do 
szuflady/pudełka, w ktowrej cosw chowamy i mozyemy to potem wykorzystacw.

12. Uczniowie dodają do projektu zmienną o nazwie Liczba. Zmienną dodajemy w kategorii Dane 
poprzez wciswnięcie przycisku „Stwowrz”. W oknie Nazwa zmiennej uczniowie powinni wpisacw 
„Liczba”. W przypadku pytanw, czy zmienna ma bycw dostępna tylko dla tego (aktualnie wybranego) 
duszka, czy dla wszystkich duszkoww – nauczyciel prosi, pozostawiono opcję domyswlną, dla 
wszystkich duszkoww.
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13. Nauczyciel pyta nauczycieli kiedy i w ktowrym miejscu powinna zostacw wylosowana wartoswcw 
zgadywanej liczby. Jedną z mozyliwoswci jest umieszczenie tej instrukcji w skrypcie duszka przed 
wyswwietleniem komunikatu.

12. Nauczyciel prosi ucznioww o zapoznanie się z nowymi opcjami w kategorii Dane, ktowre pojawiły 
się po dodaniu zmiennej. Uczniowie w parach zastanawiają się w jaki sposowb mogą działacw nowe 
komponenty i ktowre z nich powinni wykorzystacw. Nauczyciel prosi nauczycieli o znalezienie 
komponentoww odpowiedzialnych za ustawienie wartoswci zmiennej (komponent ustaw … na … z 
kategorii Dane) i losowanie wartoswci (komponent losuj od … do … z kategorii Wyrażenia)oraz 
umieszczenie ich w skrypcie.

13. Uczniowie sprawdzają działanie aplikacji. W parach dyskutują nad postacią skryptu. Zauwazyają, 
zye wartoswcw szukanej liczby wyswwietla się na ekranie, co nie jest wskazane.
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14. Nauczyciel prosi o rozwiązanie tego problemu. Uczniowie lokalizują komponent ukryj zmienną 
(kategoria Dane) słuzyący do ukrywania wartoswci zmiennej i umieszczają go w skrypcie. Sprawdzają 
działanie.

15. Nauczyciel pokazuje uczniom w jaki sposowb gracz mozye udzielicw odpowiedzi na pytanie duszka. 
Uczniowie umieszczają w skrypcie komponent zapytaj i czekaj (kategoria Czujniki). Zwraca uwagę, 
na pole odpowiedzw umieszczone pod komponentem. Prosi ucznioww o sprawdzenie działania 
aplikacji przy zaznaczonym polu oraz w przeciwnym przypadku. Uczniowie zauwazyają, zye po 
zaznaczaniu pola odpowiedzw w lewym gowrnym rogu sceny pojawiło się pole o nazwie odpowiedź. 
Nauczyciel zadaje pytanie, czy jest to konieczne dla prawidłowego działania aplikacji? Uczniowie w 
parach/indywidualnie podejmują decyzję o zostawieniu bądzw usunięciu pola.

16. Nauczyciel prosi ucznioww o podsumowanie dotychczasowej pracy. Czego jeszcze brakuje, by 
aplikacja spełniała załozyenia? Uczniowie powinni m.in. zauwazyycw, zye brakuje komunikatu 
zwrotnego w przypadku błędnej odpowiedzi. Nauczyciel wprowadza pojęcie instrukcji warunkowej
i pokazuje uczniom komponenty jeżeli … to … (kategoria Kontrola) oraz jeżeli … to … w przeciwnym 
razie … (kategoria Kontrola). Pokazuje rowwniezy komponenty słuzyące do porowwnywania wartoswci. 
Nauczyciel prosi ucznioww, by dodali do skryptu instrukcje warunkowe wraz z reakcją na nie. Prosi 
ucznioww, by po kolei powiedzieli, ktowre wybrali i dlaczego. Nauczyciel powinien zaznaczycw, zye 
istnieje kilka rozwiązanw i wszystkie mogą prowadzicw do tego samego wyniku. Uczniowie powinni 
wspowlnie zastanowicw się czym one się rowzynią i jakie mogą bycw konsekwencje tych rowzynic.
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17. Uczniowie testują działanie aplikacji.

18. Nauczyciel mozye zaproponowacw modyfikację gry. Tym razem duszek nie losuje liczby z zadanego
przedziału, tylko najpierw musi wylosowacw początek i koniec przedziału. Dalej aplikacja działa tak 
samo. Nauczyciel powinien naprowadzicw ucznioww na to, zye kranwce przedziału nalezyy podacw 
uzyytkownikowi zanim zacznie zgadywacw.

18. O ile czas pozwala w trakcie tej lekcji nauczyciel mozye zaproponowacw rozwinięcie aplikacji o 
mozyliwoswcw wielokrotnego zgadywania. Uczniowie dyskutują nad nową postacią algorytmu. W razie 
potrzeby nauczyciel naprowadza ucznioww na to, ktowre czynnoswci są powtarzane tak długo, azy 
udzielona odpowiedzw będzie prawidłowa. Przypomina pojęcie instrukcji iteracyjnej. Uczniowie 
identyfikują blok pętli i definiują warunek zatrzymania. Modyfikują skrypt i testują działanie 
aplikacji.

19. Podsumowanie zajęcw. Nauczyciel pyta ucznioww, czy potrafią wskazacw inne sytuacje z zyycia 
codziennego, ktowre wymagają poznanych konstrukcji programistycznych (instrukcja warunkowa, 
instrukcja iteracyjna). Prosi o podanie propozycji modyfikacji napisanej gry.

Ile komputeroww/tabletoww mozye przypadacw na dziecko? (1 lub 2)

min. 1 na dwoje dzieci

Czy zajęcia mogą bycw prowadzone wspowlnie dla klas 1-3, czy oddzielnie 1,2,3?

Zajęcia powinny bycw prowadzone oddzielnie dla klasy I oraz II i III. Uczniowie klas I mogą wymagacw 
większej pomocy ze strony nauczyciela z uwagi na mniej opanowaną umiejętnoswcw czytania oraz na 
mniejszą umiejętnoswcw operowania myszą komputerową.
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Scenariusz do zajęć 3

Temat: Generator haseł

Czas trwania: 2 h

Pomoce dydaktyczne sprzęt, język programowania, programy komputerowe:

komputer z dostępem do internetu – 1 na max 2 dzieci

Rola nauczyciela:

Nauczyciel przyjmuje rolę prowadzącego zajęcia realizując je zgodnie z przeprowadzonym w 
ramach etapu I szkolenia i korzystając materiałoww opisujących sposowb realizacji zajęcw.

Cel ogowlny:

W trakcie zajęcw uczniowie utrwalają poznane wczeswniej polecenia i konstrukcje języka Scratch. 
Wspowlnie opracowują projekt aplikacji słuzyącej do generowania haseł. Implementują projekt w 
swrodowisku Scratch.

Cele szczegowłowe:

Uczniowie osiągają następujące cele szczegowłowe:

- słuchanie polecenw i ich wykonywanie,

- definiowanie problemu samodzielnie lub w grupie,

- analizowanie zaplanowanego działania,

- zaplanowanie kodowania za pomocą swrodowiska Scratch postawionego problemu,

- zaprogramowanie postawionego problemu wg wspowlnie opracowanych pomysłoww,

- sterowanie obiektem na ekranie komputera i/lub tabletu: kontrola zachowania obiektoww oraz 
tworzenie prostych skryptoww opisujących zachowanie obiektoww,

- interakcja programu z uzyytkownikiem (wykorzystanie reakcji uzyytkownika w dalszym działaniu 
programu),

- umiejętnoswcw wykorzystywania zmiennych,

- poznanie i prawidłowe uzyycie instrukcji warunkowej,

- poznanie i prawidłowe uzyycie instrukcji iteracyjnej.

Opis zadanw i sposowb ich realizacji:

1. Nauczyciel zadaje uczniom pytanie czym jest hasło i do czego słuzyy. Prosi o podanie sytuacji kiedy
hasło jest potrzebne? Jakie hasło jest dobrym hasłem? Pyta ucznioww, czy znają zasady tworzenia 
mocnych, czyli trudnych do odgadnięcia (złamania) haseł? Uczniowie powinni wiedziecw, zye:

- hasło musi składacw się z minimum 8 znakoww,
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- hasło nie mozye zawieracw w sobie Twojego imienia, imienia ulubionego zwierzęcia, daty urodzin,

- hasło nie mozye zawieracw polskich znakoww,

- hasło powinno zawieracw zarowwno małe jak i duzye litery,

- hasło powinno zawieracw cyfry,

- hasło mozye zawieracw rowwniezy znaki specjalne (np. &, @, !).

Ponadto, hasło powinno pozostacw znane wyłącznie osobie, ktowra je ustala. Nie nalezyy go 
udostępniacw, ani zapisywacw w miejscach dostępnych dla innych uzyytkownikoww. W przypadku, gdy 
wiedza ucznioww jest niepełna nauczyciel powinien ją uzupełnicw.

2. Nauczyciel prosi ucznioww, by wymyswlili slogan o bezpiecznym haswle, np. „Nie moww nikomu hasła 
swojego, bo to dla ciebie cosw bardzo wazynego". Uczniowie wysuwają swoje propozycje, nauczyciel 
nagradza najciekawsze propozycje.

3. Uczniowie logują się na swoje konta uzyytkownika. Nauczyciel przypomina o zasadzie ukrywania 
haseł. Podczas zajęcw, gdy uczniowie korzystają juzy z programu Scratch, nauczyciel zwraca uczniom 
uwagę, by zapisywali swoją pracę. Nauczyciel dba (szczegowlnie w przypadku młodszych ucznioww), 
by nie zapominali tego robicw. Uczniowie przed wprowadzeniem kolejnych zmian mogą zapisywacw 
kolejne wersje programu nadając im nowe nazwy.

4. Nauczyciel prosi ucznioww, by umieswcili w stworzonym projekcie scenę oraz postacw duszka, ktowry 
będzie wymyswlał hasło. Podczas zajęcw, gdy uczniowie korzystają juzy z programu Scratch, nauczyciel 
zwraca uczniom uwagę, by zapisywali swoją pracę. Nauczyciel dba (szczegowlnie w przypadku 
młodszych ucznioww), by nie zapominali tego robicw. Uczniowie przed wprowadzeniem kolejnych 
zmian mogą zapisywacw kolejne wersje programu nadając im nowe nazwy.

5. Nauczyciel przypomina pojęcie algorytmu. Prosi ucznioww, by w parach zastanowili się jak 
algorytmem generowania hasła, a następnie prosi o przedstawienie ich pomysłoww. Dla 
uproszczenia, w pierwszej wersji aplikacji mozyna przyjącw, zye hasło składa się z 4 liter. Uczniowie 
dzielą się swoimi propozycjami. Nauczyciel z uczniami wspowlnie wybierają jedną z propozycji, ktowrą 
nauczyciel zapisuje na tablicy.
Przykładowo algorytm mozye wyglądacw następująco:

wylosuj pierwszą cyfrę i zapamiętaj ją w zmiennej z1
wylosuj drugą cyfrę i zapamiętaj ją w zmiennej z2
wylosuj trzecią cyfrę i zapamiętaj ją w zmiennej z3
wylosuj czwartą cyfrę i zapamiętaj ją w zmiennej z4
wyświetl wszystkie zmienne w postaci jednego ciągu znaków

6. Nauczyciel prosi ucznioww, by wybrali elementy aplikacji i utworzyli odpowiednie zmienne.
W pierwszej wersji uczniowie potrzebują czterech zmiennych na kazydą literę hasła oraz zmiennej 
przechowującej całe hasło.
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8. Nauczyciel pyta ucznioww, czy są zadowoleni z wyglądu skryptu i czy mozyna go zapisacw w inny, 
krowtszy  sposowb? Uczniowie powinni zauwazyycw, ze cztery razy wykonywane są te same czynnoswci: 
ustaw zmienną z na … oraz ustaw hasło na …. Nauczyciel sugeruje uzyycie instrukcji iteracyjnej. 
Uczniowie z pomocą nauczyciele modyfikują skrypt generujący hasło. Sprawdzają jego działanie. 

9. Nauczyciel zadaje pytanie w jaki sposowb mozyna zwiększycw siłę hasła, tak by było trudniejsze do 
złamania. Proponuje wydłuzyycw hasło. Pyta ucznioww, jaką długoswcw uwazyają za bezpieczną i w jaki 
sposowb ta długoswcw powinna bycw ustawiana w programie (losowo czy na zyądanie uzyytkownika). 
Uczniowie z pomocą nauczyciele modyfikują skrypt generujący hasło. Sprawdzają jego działanie.

10. Nauczyciel ponownie pyta o mozyliwoswcw wzmocnienia hasła.  W razie potrzeby podpowiada 
uczniom, zye mozyna losowacw nie tylko cyfry, ale i litery. Nauczyciel pyta ucznioww, jakie zmiany 
powinny bycw wprowadzone go algorytmu. Uczniowie dzielą się swoimi pomysłami. Wspowlnie 
wybierają jeden z pomysłoww, a nauczyciel zmienia zapisany na tablicy algorytm. Uczniowie z 
pomocą nauczyciele modyfikują skrypt generujący hasło. Sprawdzają jego działanie.
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11. Nauczyciel prosi ucznioww o przetestowanie swoich aplikacji. Kolejne kilka minut zajęcw 
przeznaczone jest na testowanie stworzonej aplikacji. Uczniowie porowwnują hasła generowane 
przez kolegoww z wynikami swojej aplikacji.

12. Nauczyciel pyta ucznioww, czy są zadowoleni z osiągniętego efektu. Wspowlnie podsumowują 
zajęcia. Nauczyciel prosi ucznioww, by powtowrzyli zasady bezpiecznego generowania hasła. Pyta o 
pomysły na dalsze modyfikacje aplikacji.

Ile komputeroww/tabletoww mozye przypadacw na dziecko? (1 lub 2)

min. 1 na dwoje dzieci

Czy zajęcia mogą bycw prowadzone wspowlnie dla klas 1-3, czy oddzielnie 1,2,3?

Zajęcia powinny bycw prowadzone oddzielnie dla klasy I oraz II i III. Uczniowie klas I mogą wymagacw 
większej pomocy ze strony nauczyciela z uwagi na mniej opanowaną umiejętnoswcw czytania oraz na 
mniejszą umiejętnoswcw operowania myszą komputerową.
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Scenariusz do zajęć 4

Temat: Gra „Zapamiętaj litery”

Czas trwania: 2 h

Pomoce dydaktyczne sprzęt, język programowania, programy komputerowe:

komputer z dostępem do internetu – 1 na max 2 dzieci

Rola nauczyciela:

Nauczyciel przyjmuje rolę prowadzącego zajęcia realizując je zgodnie z przeprowadzonym w 
ramach etapu I szkolenia i korzystając materiałoww opisujących sposowb realizacji zajęcw.

Cel ogowlny:

W trakcie zajęcw uczniowie utrwalają poznane wczeswniej polecenia i konstrukcje języka Scratch. 
Tworzą grę ktowrej celem jest odtworzenie podanego ciągu cyfr lub liter. Implementują projekt w 
swrodowisku Scratch.

Cele szczegowłowe:

Uczniowie osiągają następujące cele szczegowłowe:

- słuchanie polecenw i ich wykonywanie,

- definiowanie problemu samodzielnie lub w grupie,

- analizowanie zaplanowanego działania,

- zaplanowanie kodowania za pomocą swrodowiska Scratch postawionego problemu,

- zaprogramowanie postawionego problemu wg wspowlnie opracowanych pomysłoww,

- sterowanie obiektem na ekranie komputera i/lub tabletu: kontrola zachowania obiektoww oraz 
tworzenie prostych skryptoww opisujących zachowanie obiektoww,

- interakcja programu z uzyytkownikiem (wykorzystanie reakcji uzyytkownika w dalszym działaniu 
programu),

- umiejętnoswcw wykorzystywania zmiennych,

- poznanie i prawidłowe uzyycie instrukcji warunkowej,

- poznanie i prawidłowe uzyycie instrukcji iteracyjnej.

Opis zadanw i sposowb ich realizacji:

1. Nauczyciel przypomina pojęcie algorytmu oraz programu na przykładach z zyycia codziennego.

2. Nauczyciel prezentuje uczniom działanie aplikacji, ktowrą będą tworzycw w trakcie zajęcw.
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3. Uczniowie logują się na swoje konta uzyytkownika. Nauczyciel przypomina o zasadzie ukrywania 
haseł.  Podczas zajęcw, gdy uczniowie korzystają juzy z programu Scratch, nauczyciel zwraca uczniom 
uwagę, by zapisywali swoją pracę. Nauczyciel dba (szczegowlnie w przypadku młodszych ucznioww), 
by nie zapominali tego robicw. Uczniowie przed wprowadzeniem kolejnych zmian mogą zapisywacw 
kolejne wersje programu nadając im nowe nazwy.

4. Nauczyciel prezentuje działanie aplikacji a następnie prosi ucznioww, by umieswcili w stworzonym 
projekcie scenę oraz postacw duszka, ktowry będzie wymyswlał ciąg znakoww. Gra polega na 
zapamiętaniu ciągu cyfr i powzwniejszym otworzeniu go. W trakcie działania uzyytkownik wpisuje 
zapamiętane znaki. Aplikacja konwczy się komunikatem o sukcesie lub porazyce.

5. Nauczyciel przypomina pojęcie algorytmu. Prosi ucznioww, by w parach zastanowili się jak 
algorytmem generowania ciągu, a następnie prosi o przedstawienie ich pomysłoww. Dla 
uproszczenia, w pierwszej wersji aplikacji mozyna przyjącw, zye ciąg składa się z 4 cyfr. Uczniowie 
dzielą się swoimi propozycjami. Nauczyciel z uczniami wspowlnie wybierają jedną z propozycji, ktowrą 
nauczyciel zapisuje na tablicy.  Przykładowo algorytm mozye wyglądacw następująco:

zapytaj użytkownika o długość zgadywanego ciągu i zapisz ją w zmiennej d
powtórz d razy:

wylosuj cyfrę
wyświetl wylosowaną cyfrę
dopisz wylosowaną cyfrę do generowanego ciągu

zapytaj użytkownika o ciąg cyfr
jeżeli wprowadzony ciąg jest taki sam jak wygenerowany

wyświetl komunikat „BRAWO”
słychać dźwięk aplauzu

w przeciwnym razie
wyświetl komunikat „Pomyliłeś się”

6. Nauczyciel prosi ucznioww, by wybrali elementy aplikacji i stworzyli odpowiednie zmienne.
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7. Uczniowie z pomocą nauczyciela tworzą skrypt realizujący zapisany algorytm. Nauczyciel prosi, 
by przez chwilę zajęli się testowaniem aplikacji.

8. Uczniowie mogą zauwazyycw, zye tworzona aplikacja jest podobna do aplikacji generującej hasła. 
Jeswli nie, to nauczyciel powinien ich na to naprowadzicw wskazując podobienwstwa.

8. Nauczyciel pyta ucznioww, jakie zmiany powinni wprowadzicw w algorytmie, by losowany ciąg był 
bardziej skomplikowany (przykładowo losowanie liter lub cyfr). Uczniowie dzielą się swoimi 
pomysłami. Wspowlnie wybierają jeden z pomysłoww, a nauczyciel zmienia zapisany na tablicy 
algorytm.

9. Uczniowie z pomocą nauczyciele modyfikują skrypt generujący hasło. Sprawdzają jego działanie.

10. Nauczyciel pyta ucznioww, jakie zmiany powinni wprowadzicw w algorytmie, by długoswcw 
losowanego ciągu była podawana przez uzyytkownika. Uczniowie dzielą się swoimi pomysłami. 
Wspowlnie wybierają jeden z pomysłoww, a nauczyciel zmienia zapisany na tablicy algorytm.

11. Uczniowie z pomocą nauczyciele modyfikują skrypt generujący hasło. Nauczyciel prosi ucznioww 
o przetestowanie swoich aplikacji. Kolejne kilka minut zajęcw przeznaczone jest na losowanie i 
odtwarzanie zapamiętanego ciągu znakoww.
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12. Nauczyciel pyta ucznioww, czy są zadowoleni z osiągniętego efektu. Wspowlnie podsumowują 
zajęcia. Nauczyciel pyta o pomysły na dalsze modyfikacje aplikacji (przykładowo aplikacja mozye 
działacw do momentu azy uzyytkownik udzieli prawidłowej odpowiedzi).

Ile komputeroww/tabletoww mozye przypadacw na dziecko? (1 lub 2)

min. 1 na dwoje dzieci

Czy zajęcia mogą bycw prowadzone wspowlnie dla klas 1-3, czy oddzielnie 1,2,3?

Zajęcia powinny bycw prowadzone oddzielnie dla klasy I oraz II i III. Uczniowie klas I mogą wymagacw 
większej pomocy ze strony nauczyciela z uwagi na mniej opanowaną umiejętnoswcw czytania oraz na 
mniejszą umiejętnoswcw operowania myszą komputerową.
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Scenariusz do zajęć 5

Temat: Na nieznanej planecie – część 1

Czas trwania: 2 h

Pomoce dydaktyczne sprzęt, język programowania, programy komputerowe:

komputer z dostępem do internetu – 1 na max 2 dzieci

Rola nauczyciela:

Nauczyciel przyjmuje rolę prowadzącego zajęcia realizując je zgodnie z przeprowadzonym w 
ramach etapu I szkolenia i korzystając materiałoww opisujących sposowb realizacji zajęcw.

Cel ogowlny:

W trakcie zajęcw uczniowie utrwalają poznane wczeswniej polecenia i konstrukcje języka Scratch. 
Wspowlnie opracowują projekt gry przygodowo-zręcznoswciowej. Implementują projekt w swrodowisku
Scratch.

Cele szczegowłowe:

Uczniowie osiągają następujące cele szczegowłowe:

- słuchanie polecenw i ich wykonywanie,

- definiowanie problemu samodzielnie lub w grupie,

- analizowanie zaplanowanego działania,

- zaplanowanie kodowania za pomocą swrodowiska Scratch postawionego problemu,

- zaprogramowanie postawionego problemu wg wspowlnie opracowanych pomysłoww,

- sterowanie obiektem na ekranie komputera: przesuwanie obiektoww na ekranie, kontrola ich 
zachowania oraz tworzenie prostych skryptoww opisujących zachowanie obiektoww,

- interakcja programu z uzyytkownikiem (wykorzystanie reakcji uzyytkownika w dalszym działaniu 
programu),

- umiejętnoswcw wykorzystywania zmiennych,

- poznanie i prawidłowe uzyycie instrukcji warunkowej.

Opis zadanw i sposowb ich realizacji:

1. Nauczyciel przypomina pojęcie algorytmu oraz programu na przykładach z zyycia codziennego. 
Zadaje uczniom pytanie o gry, ktowre najbardziej lubią.

2. Nauczyciel prezentuje uczniom działanie aplikacji, ktowrą będą tworzycw w trakcie zajęcw. Bohaterem
aplikacji jest robot poruszający się po powierzchni nieznanej planety. Uzyytkownik steruje robotem 
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przy uzyyciu strzałek. W momencie, gdy robot dotknie krawędzi ekranu, odbija się od niej i 
zatrzymuje.

3. Nauczyciel wspowlnie z uczniami omawia działanie aplikacji: zdefiniowanie problemu, 
zaplanowanie działania.

4. Uczniowie podzieleni na pary tworzą i zapisują własny projekt, po uprzednim zalogowaniu na 
konto uzyytkownika. Nauczyciel przypomina o bezpieczenwstwie zachowania haseł. Podczas zajęcw, 
gdy uczniowie korzystają juzy z programu Scratch, nauczyciel zwraca uczniom uwagę, by zapisywali 
swoją pracę. Nauczyciel dba (szczegowlnie w przypadku młodszych ucznioww), by nie zapominali tego 
robicw. Uczniowie przed wprowadzeniem kolejnych zmian mogą zapisywacw kolejne wersje programu 
nadając im nowe nazwy.

5. Nauczyciel przypomina pojęcia związanych z elementami projektu: scena, duszek.

6. Uczniowie wybierają scenę oraz umieszczają na niej wybraną z galerii postacw duszka.

7. Nauczyciel prosi ucznioww, by w parach przeanalizowali zachowanie postaci. Następnie uczniowie 
na forum grupy prezentują swoje wnioski. Tworzą słownie algorytm zachowania postaci. 
Nauczyciel zapisuje algorytm na tablicy.

8. Uczniowie wspowlnie z nauczycielem identyfikują potrzebne bloki i umieszczają je w skryptach 
postaci.
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9. Uczniowie testują działanie aplikacji.

10. Uczniowie powinni zauwazyycw, zye duszek-robot jest zawsze zwrowcony w jedną stronę. Sprawia to 
wrazyenie, zye chodzi tyłem. Nauczyciel wprowadza pojęcie kostiumu duszka. Przypomina uczniom 
edytor duszkoww i pokazuje jak stworzycw kilka kostiumoww.

11. Uczniowie z pomocą nauczyciela modyfikują napisany skrypt.
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12. Nauczyciel pyta ucznioww, czy ich aplikacja działa jak ta przedstawiona na początku zajęcw? 
Uczniowie powinni zauwazyycw, zye ich duszek nie odbija się od krawędzi, tylko chowa za nie. 
Nauczyciel pomaga zlokalizowacw komponenty obsługujące zderzenie. 

13.  Nauczyciel pyta ucznioww, czy są zadowoleni z osiągniętego efektu. Wspowlnie podsumowują 
zajęcia. Nauczyciel pyta o pomysły na dalsze modyfikacje gry.

Ile komputeroww/tabletoww mozye przypadacw na dziecko? (1 lub 2)

min. 1 na dwoje dzieci

Czy zajęcia mogą bycw prowadzone wspowlnie dla klas 1-3, czy oddzielnie 1,2,3?

Zajęcia powinny bycw prowadzone oddzielnie dla klasy I oraz II i III. Uczniowie klas I mogą wymagacw 
większej pomocy ze strony nauczyciela z uwagi na mniej opanowaną umiejętnoswcw czytania oraz na 
mniejszą umiejętnoswcw operowania myszą komputerową.
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Scenariusz do zajęć 6

Temat: Na nieznanej planecie – część 2.

Czas trwania: 4 h

Pomoce dydaktyczne sprzęt, język programowania, programy komputerowe:

komputer z dostępem do internetu – 1 na max 2 dzieci

Rola nauczyciela:

Nauczyciel przyjmuje rolę prowadzącego zajęcia realizując je zgodnie z przeprowadzonym w 
ramach etapu I szkolenia i korzystając materiałoww opisujących sposowb realizacji zajęcw.

Cel ogowlny:

W trakcie zajęcw uczniowie utrwalają poznane wczeswniej polecenia i konstrukcje języka Scratch. 
Wspowlnie opracowują projekt rozbudowy gry przygodowo-zręcznoswciowej tworzonej na 
poprzednich zajęciach. Implementują projekt w swrodowisku Scratch.

Cele szczegowłowe:

Uczniowie osiągają następujące cele szczegowłowe:

- słuchanie polecenw i ich wykonywanie,

- definiowanie problemu samodzielnie lub w grupie,

- analizowanie zaplanowanego działania,

- zaplanowanie kodowania za pomocą swrodowiska Scratch postawionego problemu,

- zaprogramowanie postawionego problemu wg wspowlnie opracowanych pomysłoww,

- sterowanie obiektem na ekranie komputera i/lub tabletu: kontrola zachowania obiektoww, 
tworzenie prostych skryptoww opisujących zachowanie obiektoww,

- interakcja programu z uzyytkownikiem (wykorzystanie reakcji uzyytkownika w dalszym działaniu 
programu),

- umiejętnoswcw wykorzystywania zmiennych,

- poznanie i prawidłowe uzyycie instrukcji warunkowej,

- poznanie i prawidłowe uzyycie instrukcji iteracyjnej.

Opis zadanw i sposowb ich realizacji:

1. Nauczyciel prezentuje uczniom działanie aplikacji, ktowrą będą tworzycw w trakcie zajęcw. Na scenie 
pojawiają się nowe postacie. Po niebie nieprzerwanie porusza się rakieta. Robot zjada pączki 
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pojawiające się w losowych miejscach. W momencie zjadania pączka robot mowwi „Mniam”, a pączek 
znika ze sceny.

2. Nauczyciel wspowlnie z uczniami omawia działanie aplikacji: zdefiniowanie problemu, 
zaplanowanie działania.

3. Uczniowie podzieleni na pary otwierają poprzednio stworzony projekt, po uprzednim 
zalogowaniu na konto uzyytkownika. Zapisują go pod inną nazwą. Nauczyciel przypomina o 
bezpieczenwstwie zachowania haseł. Podczas zajęcw, gdy uczniowie korzystają juzy z programu Scratch,
nauczyciel zwraca uczniom uwagę, by zapisywali swoją pracę. Nauczyciel dba (szczegowlnie w 
przypadku młodszych ucznioww), by nie zapominali tego robicw. Uczniowie przed wprowadzeniem 
kolejnych zmian mogą zapisywacw kolejne wersje programu nadając im nowe nazwy.

4. Nauczyciel przypomina pojęcia związanych z elementami projektu: scena, duszek, kostium 
duszka.

5. Uczniowie dodają duszka rakietę, a następnie wspowlnie omawiają sposowb jej poruszania. Z 
pomocą nauczyciela tworzą skrypt rakiety.

6. Uczniowie rozbudowują istniejącą aplikację poprzez:

- stworzenie duszka-pączka, ktowry będzie zjadany przez robota

- zdefiniowanie zachowania duszka-pączka (w momencie zetknięcia z duszkiem-robotem duszek-
pączek zostaje zjedzony – znika ze sceny)

- zdefiniowanie zachowania duszka-robota (zawsze w momencie zetknięcia z duszkiem-pączkiem 
robot mowwi „Mniam”)

- dodatkowo duszek robot mozye poruszacw się w kierunku gowra-dowł.
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Robot

Pączek 

7. Uczniowie sprawdzają działanie aplikacji. Nauczyciel stawia pytanie, w jaki sposowb umieswcicw 
więcej pączkoww na scenie?

8. Uczniowie omawiają rozwiązania w parach a następnie porowwnują wnioski na forum grupy.

9. Jednym z rozwiązanw będzie najprawdopodobniej pomysł umieszczenia wielu duszkoww-pączkoww 
na scenie. Uczniowie rozbudowują istniejącą aplikację poprzez:

- skopiowanie duszka-pączka wraz z jego skryptem (istotne jest, aby przed skopiowaniem duszek-
pączek posiadał gotowy skrypt; jeswli tak nie jest, to nauczyciel pokazuje w jaki sposowb skopiowacw 
skrypt między duszkami).

10. Uczniowie sprawdzają działanie aplikacji. Nauczyciel stawia pytanie, na ile obecna wersja 
aplikacji jest podobna do tej, ktowrą prezentował na początku zajęcw?

12. Uczniowie powinni zauwazyycw, zye w aplikacji prezentowanej przez Nauczyciela kolejny pączek 
pojawia się dopiero po zjedzeniu tego, ktowry znajduje się na scenie. Dodatkowo, nowe pączki 
pojawiają się przez cały czas działania aplikacji. W obecnej wersji stworzonej przez ucznioww na 
scenie pojawiają się wszystkie pączki jednoczeswnie i jest ich tyle, ile utworzono przed 
uruchomieniem aplikacji.

13. Nauczyciel zadaje pytanie, czym rowzynią się od siebie duszki-pączkoww. Uczniowie powinni 
zauwazyycw, zye są takie same – są swoimi klonami. Jeswli nie padnie takie okreswlenie, nauczyciel 
podpowiada je uczniom.
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14. Uczniowie identyfikują komponent umozyliwiający klonowanie (kategoria Kontrola).

15. Nauczyciel zaczyna dyskusję o zachowaniu duszka, np. poprzez zadanie pytanw: Kiedy powinien 
pojawicw się pierwszy duszek? Kiedy powinien pojawicw się kolejny klon? Co się dzieje z klonem po 
zetknięciu z duszkiem-robotem? Czy duszek-pączek i jego klony powinny zachowywacw się tak 
samo?

16. Uczniowie modyfikują istniejącą aplikację poprzez:

- usunięcie wszystkich dodanych duszkoww-pączkoww zostawiając tylko jeden

- zmianę skryptu pozostawionego duszka-pączka z uwzględnieniem dwowch wariantoww zachowania: 
duszek oryginalny i duszek sklonowany.

17. Uczniowie sprawdzają działanie aplikacji. Powinni zauwazyycw, zye klony pojawiają się cały czas w 
tym samym miejscu. Jeswli tak nie jest, nauczyciel powinien im to wskazacw.

18. Nauczyciel prosi ucznioww o przejrzenie listy komponentoww i znalezienie takiego, ktowry pozwoli 
na umieszczanie klonu duszka-pączka w dowolnej pozycji na scenie.

18. Uczniowie modyfikują skrypty duszka-pączka poprzez dodanie zidentyfikowanego 
komponentu.

19. Uczniowie sprawdzają działanie aplikacji. Nauczyciel stawia pytanie, na ile obecna wersja 
aplikacji jest podobna do tej, ktowrą prezentował na początku zajęcw? Uczniowie powinni zauwazyycw, zye
ich aplikacja zachowuje się tak samo, jak ta prezentowana przez nauczyciela.
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20. Podsumowanie zajęcw. Prosi o podanie propozycji modyfikacji napisanej gry.

Ile komputeroww/tabletoww mozye przypadacw na dziecko? (1 lub 2)

min. 1 na dwoje dzieci

Czy zajęcia mogą bycw prowadzone wspowlnie dla klas 1-3, czy oddzielnie 1,2,3?

Zajęcia powinny bycw prowadzone oddzielnie dla klasy I oraz II i III. Uczniowie klas I mogą wymagacw 
większej pomocy ze strony nauczyciela z uwagi na mniej opanowaną umiejętnoswcw czytania oraz na 
mniejszą umiejętnoswcw operowania myszą komputerową.
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Scenariusz do zajęć 7

Temat: Na nieznanej planecie – część 3.

Czas trwania: 2 h

Pomoce dydaktyczne sprzęt, język programowania, programy komputerowe:

komputer z dostępem do internetu – 1 na max 2 dzieci

Rola nauczyciela:

Nauczyciel przyjmuje rolę prowadzącego zajęcia realizując je zgodnie z przeprowadzonym w 
ramach etapu I szkolenia i korzystając materiałoww opisujących sposowb realizacji zajęcw.

Cel ogowlny:

W trakcie zajęcw uczniowie utrwalają poznane wczeswniej polecenia i konstrukcje języka Scratch. 
Wspowlnie opracowują projekt rozbudowy gry przygodowo-zręcznoswciowej tworzonej na 
poprzednich zajęciach. Implementują projekt w swrodowisku Scratch.

Cele szczegowłowe:

Uczniowie osiągają następujące cele szczegowłowe:

- słuchanie polecenw i ich wykonywanie,

- definiowanie problemu samodzielnie lub w grupie,

- analizowanie zaplanowanego działania,

- zaplanowanie kodowania za pomocą swrodowiska Scratch postawionego problemu,

- zaprogramowanie postawionego problemu wg wspowlnie opracowanych pomysłoww,

- sterowanie obiektem na ekranie komputera i/lub tabletu: kontrola zachowania obiektoww, 
tworzenie prostych skryptoww opisujących zachowanie obiektoww,

- interakcja programu z uzyytkownikiem (wykorzystanie reakcji uzyytkownika w dalszym działaniu 
programu),

- umiejętnoswcw wykorzystywania zmiennych,

- poznanie i prawidłowe uzyycie instrukcji warunkowej,

- poznanie i prawidłowe uzyycie instrukcji iteracyjnej.

Opis zadanw i sposowb ich realizacji:

1. Nauczyciel prezentuje uczniom działanie aplikacji, ktowrą będą tworzycw w trakcie zajęcw. Tym razem
za kazyde zjedzenie pączka gracz otrzymuje jeden punkt. Gra konwczy się, gdy robot zje 5 pączkoww. Po 
zakonwczeniu gry pojawia się plansza z napisem „Brawo”.
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2. Nauczyciel wspowlnie z uczniami omawia działanie aplikacji: zdefiniowanie problemu, 
zaplanowanie działania.

3. Uczniowie podzieleni na pary otwierają poprzednio stworzony projekt, po uprzednim 
zalogowaniu na konto uzyytkownika. Zapisują go pod inną nazwą. Nauczyciel przypomina o 
bezpieczenwstwie zachowania haseł. Podczas zajęcw, gdy uczniowie korzystają juzy z programu Scratch,
nauczyciel zwraca uczniom uwagę, by zapisywali swoją pracę. Nauczyciel dba (szczegowlnie w 
przypadku młodszych ucznioww), by nie zapominali tego robicw. Uczniowie przed wprowadzeniem 
kolejnych zmian mogą zapisywacw kolejne wersje programu nadając im nowe nazwy.

4. Nauczyciel przypomina pojęcia związanych z elementami projektu: scena, duszek, kostium 
duszka.

5. Nauczyciel  prezentuje działanie aplikacji, ktowra zostanie stworzona w trakcie zajęcw. Tym razem 
za kazyde zjedzenie pączka gracz otrzymuje jeden punkt. Gra konwczy się, gdy robot zje 5 pączkoww. 
Uczniowie dyskutując w parach o rowzynicach między poprzednią a nową aplikacją lokalizują 
elementy, ktowre się zmieniły. Następnie porowwnują spostrzezyenia na forum całej grupy.

6. Nauczyciel przypomina pojęcie zmiennej. W programach komputerowych często korzystamy z 
wczeswniejszych informacji. Program musi je jakosw zapamiętacw i wykorzystuje do tego celu zmienne. 
Zmienną mozyemy porowwnacw do szuflady/pudełka, w ktowrej cosw chowamy i mozyemy to potem 
wykorzystacw.

7. Uczniowie rozbudowują istniejącą aplikację poprzez:

- dodanie zmiennej o nazwie Punkty. Zmienną dodajemy w kategorii Dane poprzez wciswnięcie 
przycisku „Stwowrz”. W oknie Nazwa zmiennej uczniowie powinni wpisacw Punkty. W przypadku 
pytanw, czy zmienna ma bycw dostępna tylko dla tego (aktualnie wybranego) duszka, czy dla 
wszystkich duszkoww – nauczyciel prosi, pozostawiono opcję domyswlną, dla wszystkich duszkoww.

8. Nauczyciel prosi ucznioww o zapoznanie się z nowymi opcjami w kategorii Dane, ktowre pojawiły się
po dodaniu zmiennej. Uczniowie w parach zastanawiają się w jaki sposowb mogą działacw nowe 
komponenty i ktowre z nich powinni wykorzystacw.

9. Uczniowie modyfikują skrypt duszka-robota poprzez dodanie komponentu zwiększającego 
wartoswcw zmiennej Punkty w przypadku zetknięcia z duszkiem-pączkiem.

10. Uczniowie sprawdzają działanie aplikacji. W parach dyskutują nad działaniem skryptu. Jeswli przy
omawianiu nowych komponentoww nie przewidziano tego wczeswniej, to teraz uczniowie powinni 
zauwazyycw, zye aplikacja zapamiętuje stary wynik i nowe uruchomienie aplikacji nie zaczyna 
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sumowania punktoww od początku. Nauczyciel prosi o zidentyfikowanie komponentu, ktowry będzie 
odpowiadał za zerowanie punktacji przy starcie aplikacji. Zadaje pytanie, w ktowrym miejscu 
powinien zostacw on umieszczony.

11. Uczniowie wstawiają nowy komponent do skryptu duszka-robota.

12. Uczniowie sprawdzają działanie aplikacji. W parach dyskutują nad postacią skryptu. Nauczyciel 
stawia pytanie, na ile obecna wersja aplikacji jest podobna do tej, ktowrą prezentował na początku 
zajęcw?

13. Uczniowie powinni zauwazyycw, zye w aplikacji prezentowanej przez Nauczyciela aplikacja konwczy 
się, gdy robot zje 5 pączkoww. Nauczyciel prosi o propozycje modyfikacji algorytmu.

14. Uczniowie powinni zauwazyycw, zye gra nie toczy się ciągle a do momentu spełnienia pewnego 
warunku. Szukają komponentu, ktowry to umozyliwi.

15. Nauczyciel prosi o zlokalizowanie miejsca w skrypcie, w ktowrym nalezyy dokonacw zmiany. 
Uczniowie powinni dojswcw do wniosku, zye w skrypcie duszka-robota pętlę zawsze nalezyy zastąpicw 
pętlą powtarzaj aż <warunek>, gdzie warunkiem jest to, zye zmienna Punkty=5.

16. Uczniowie modyfikują skrypt oraz sprawdzają działanie aplikacji. W parach dyskutują nad 
postacią skryptu. Nauczyciel stawia pytanie, na ile obecna wersja aplikacji jest podobna do tej, ktowrą
prezentował na początku zajęcw?

17. Uczniowie powinni zauwazyycw, zye pomimo osiągnięcia 5 punktoww robot nadal zjada pączki. Nie 
zmienia się tylko licznik punktoww. Nauczyciel zadaje pytanie w jaki sposowb nalezyy zakonwczycw grę?

18. Nauczyciel przypomina pojęcie instrukcji warunkowej. Prosi ucznioww o zlokalizowanie 
odpowiedniego komponentu i umieszczenie go w skrypcie duszka-robota.
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19.  Uczniowie modyfikują skrypt oraz sprawdzają działanie aplikacji. Nauczyciel stawia pytanie, na 
ile obecna wersja aplikacji jest podobna do tej, ktowrą prezentował na początku zajęcw?

19. Uczniowie powinni zauwazyycw, zye brakuje planszy konwczącej grę, ktowra pojawia się po osiągnięciu
zyądanej liczby punktoww.

20. Nauczyciel przypomina sposowb, w jaki dodajemy do aplikacji kolejną scenę. W tym miejscu 
uczniowie mogą nadacw dostępnych scenom rowzyne nazwy, np. Gra i Koniec Gry. Nauczyciel informuje 
ucznioww, zye nie tylko duszki mogą posiadacw swoje skrypty, ale mozyemy je rowwniezy pisacw dla scen.

21. Nauczyciel zadaje pytanie, kiedy powinna nastąpicw zmiana planszy? Wswrowd odpowiedzi ucznioww 
powinna znalezwcw się taka, ktowra mowwi o osiągnięciu wymaganej liczby punktoww przez gracza, czyli 
zjedzenie pięciu pączkoww. Nauczyciel pyta, skąd wiadomo, zye robot zjadł juzy pięcw pączkoww? 
Podpowiada uczniom słowo komunikat.

22. Uczniowie w parach lokalizują odpowiednie komponenty oraz dyskutują pomiędzy sobą, gdzie 
nalezyy je umieswcicw. Powinni dojswcw do wniosku, zye duszek-robot wysyła komunikat a scena Koniec 
Gry go odbiera i odpowiednio na niego reaguje.

23. Uczniowie modyfikują skrypt duszka-robota
- w kategorii Zdarzenia klikają na komponent Nadaj i tworzą nowy komunikat o nazwie Koniec
- umieszczają komponent Nadaj Koniec w skrypcie duszka-robota

35



24. Nauczyciel pokazuje w jaki sposowb utworzycw skrypt dla sceny.

25. Uczniowie dyskutują nad kolejnoswcią pojawiania się teł sceny oraz zachowaniem wszystkich 
duszkoww. Nauczyciel mozye zadawacw pomocnicze pytania, np. Ktowra scena powinna pojawicw się 
pierwsza? W jaki sposowb to osiągniemy? Kiedy powinniswmy zmienicw scenę? Co się powinno stacw z 
duszkami, gdy zmienimy tło?

25. Uczniowie tworzą i modyfikują istniejące skrypty poprzez:
- zaznaczenie sceny
- dodanie komponentu Kiedy kliknięto zieloną flagę wraz z ustawieniem widocznoswci tła Gra,
- dodanie komponentu Kiedy otrzymam Koniec wraz z ustawieniem widocznoswci tła Koniec Gry 
oraz ukryciem duszkoww.

- w skryptach sceny
* ustawienie tła po uruchomieniu programu zieloną flagą na zatytułowane Gra,
* dodanie skryptu reagującego w następujący sposowb na otrzymanie komunikatu koniec gry:

zmiana tła na zatytułowane Koniec Gry,
zakonwczenie działania wszystkich skryptoww.

26. Uczniowie sprawdzają działanie aplikacji. W parach dyskutują nad postacią skryptu. Nauczyciel 
stawia pytanie, na ile obecna wersja aplikacji jest podobna do tej, ktowrą prezentował na początku 
zajęcw?

27. Uczniowie powinni zauwazyycw, zye po zatrzymaniu gry nadal widoczne są postacie duszkoww. 
Nauczyciel prosi ucznioww o zlokalizowanie komponentu odpowiedzialnego za ukrywanie duszka 
(kategoria Wygląd, komponent ukryj).

28. Uczniowie modyfikują skrypty duszkoww robota, pączka i rakiety. W tym miejscu nauczyciel 
zauwazya, zye skrypty zostają wzbogacone o takie same komponenty i mozye przypomniecw uczniom, w
jaki sposowb kopiujemy skrypty pomiędzy duszkami.

26. Uczniowie sprawdzają działanie aplikacji. Nauczyciel stawia pytanie, na ile obecna wersja 
aplikacji jest podobna do tej, ktowrą prezentował na początku zajęcw? uczniowie powinni zauwazyycw, zye
ich aplikacja zachowuje się tak samo, jak ta prezentowana przez nauczyciela.
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Ile komputeroww/tabletoww mozye przypadacw na dziecko? (1 lub 2)

min. 1 na dwoje dzieci

Czy zajęcia mogą bycw prowadzone wspowlnie dla klas 1-3, czy oddzielnie 1,2,3?

Zajęcia powinny bycw prowadzone oddzielnie dla klasy I oraz II i III. Uczniowie klas I mogą wymagacw 
większej pomocy ze strony nauczyciela z uwagi na mniej opanowaną umiejętnoswcw czytania oraz na 
mniejszą umiejętnoswcw operowania myszą komputerową.
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Scenariusz do zajęć 8

Temat: Na nieznanej planecie – część 4.

Czas trwania: 2 h

Pomoce dydaktyczne sprzęt, język programowania, programy komputerowe:

komputer z dostępem do internetu – 1 na max 2 dzieci

Rola nauczyciela:

Nauczyciel przyjmuje rolę prowadzącego zajęcia realizując je zgodnie z przeprowadzonym w 
ramach etapu I szkolenia i korzystając materiałoww opisujących sposowb realizacji zajęcw.

Cel ogowlny:

W trakcie zajęcw uczniowie utrwalają poznane wczeswniej polecenia i konstrukcje języka Scratch. 
Wspowlnie opracowują projekt rozbudowy gry przygodowo-zręcznoswciowej tworzonej na 
poprzednich zajęciach. Implementują projekt w swrodowisku Scratch.

Cele szczegowłowe:

Uczniowie osiągają następujące cele szczegowłowe:

- słuchanie polecenw i ich wykonywanie,

- definiowanie problemu samodzielnie lub w grupie,

- analizowanie zaplanowanego działania,

- zaplanowanie kodowania za pomocą swrodowiska Scratch postawionego problemu,

- zaprogramowanie postawionego problemu wg wspowlnie opracowanych pomysłoww,

- sterowanie obiektem na ekranie komputera i/lub tabletu: kontrola zachowania obiektoww, 
tworzenie prostych skryptoww opisujących zachowanie obiektoww,

- interakcja programu z uzyytkownikiem (wykorzystanie reakcji uzyytkownika w dalszym działaniu 
programu),

- umiejętnoswcw wykorzystywania zmiennych,

- poznanie i prawidłowe uzyycie instrukcji warunkowej,

- poznanie i prawidłowe uzyycie instrukcji iteracyjnej.

Opis zadanw i sposowb ich realizacji:

1. Nauczyciel prezentuje uczniom działanie aplikacji, ktowrą będą tworzycw w trakcie zajęcw. Za kazyde 
zjedzenie pączka gracz otrzymuje jeden punkt. Pączki pojawiają się na ekranie tylko przez pewien 
czas. Gra mozye zakonwczycw się na dwa sposoby, gdy robot zje X pączkoww, gdzie X jest losowane na 
początku programu lub gdy minie wyznaczony czas na zdobycie punktoww.
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2. Nauczyciel wspowlnie z uczniami omawia działanie aplikacji: zdefiniowanie problemu, 
zaplanowanie działania.

3. Uczniowie podzieleni na pary tworzą i zapisują własny projekt, po uprzednim zalogowaniu na 
konto uzyytkownika. Nauczyciel przypomina o bezpieczenwstwie zachowania haseł. Podczas zajęcw, 
gdy uczniowie korzystają juzy z programu Scratch, nauczyciel zwraca uczniom uwagę, by zapisywali 
swoją pracę. Nauczyciel dba (szczegowlnie w przypadku młodszych ucznioww), by nie zapominali tego 
robicw. Uczniowie przed wprowadzeniem kolejnych zmian mogą zapisywacw kolejne wersje programu 
nadając im nowe nazwy.

4. Nauczyciel przypomina pojęcia związanych z elementami projektu: scena, tło sceny, duszek, 
kostium duszka, skrypty duszka i sceny.

5. Nauczyciel prosi ucznioww, by w parach przeanalizowali zachowanie postaci. Następnie uczniowie 
na forum grupy prezentują swoje wnioski. Tworzą słownie algorytm zachowania postaci. 
Nauczyciel zapisuje algorytm na tablicy.

6. Nauczyciel przypomina pojęcie skryptu (programu). Omawia kategorie wybranych komponentoww
wraz z demonstracją ich uzyycia.

7.  Uczniowie dyskutując w parach o rowzynicach między poprzednią a nową aplikacją lokalizują 
elementy, ktowre się zmieniły. Następnie porowwnują spostrzezyenia na forum całej grupy.

8. Pierwsza ze zmian w stosunku do poprzedniej wersji aplikacji to nieznana z gowry liczba punktoww, 
ktowre gracz musi zdobycw. Nauczyciel pyta nauczycieli o propozycje rozwiązania. Uczniowie powinni 
zauwazyycw, zye potrzebna jest dodatkowa zmienna przechowująca liczbę punktoww do zdobycia. 
Nauczyciel omawia sposowb losowania wartoswci w swrodowisku Scratch. Przypomina tezy sposowb 
tworzenia nowej zmiennej. Uczniowie wysuwają propozycje z jakiego przedziału powinna bycw 
losowana wartoswcw.

9. Uczniowie rozbudowują istniejącą aplikację poprzez:
- dodanie zmiennej o nazwie Do zdobycia,
- wylosowanie początkowej wartoswci zmiennej Do zdobycia z ustalonego wspowlnie przedziału,
- modyfikację skryptu duszka-robota: w kazydym miejscu, w ktowrym porowwnywaliswmy wartoswcw 
zmiennej Punkty z wartoswcią 5 powinniswmy teraz ustawicw porowwnanie na wartoswcw zmiennej Do 
zdobycia.
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10. Uczniowie sprawdzają działanie aplikacji. W parach dyskutują nad działaniem skryptu. 
Nauczyciel zadaje pytanie o zasadnoswcw widocznoswci zmiennej Do zdobycia na ekranie. Jeswli 
uczniowie stwierdzą, zye ukrycie tej zmiennej podniesie atrakcyjnoswcw gry, Nauczyciel przypomina w 
jaki sposowb ją ukrycw przed graczem.

11. Nauczyciel stawia pytanie, na ile obecna wersja aplikacji jest podobna do tej, ktowrą prezentował 
na początku zajęcw?

12. Uczniowie powinni zauwazyycw, zye w aplikacji prezentowanej przez Nauczyciela pączki nie 
czekają azy robot je zje, tylko znikają po pewnym czasie. Nauczyciel prosi o propozycje modyfikacji 
algorytmu.

13. Nauczyciel pyta ucznioww, ktowry skrypt nalezyy zmodyfikowacw a następnie prosi o zlokalizowanie 
odpowiednich komponentoww. W razie potrzeby przypomina komponenty idź do losowe położenie, 
pokaż oraz ukryj. Uczniowie dyskutują jak długi powinien bycw czas widocznoswci duszka-pączka i po 
jakim czasie powinien pojawiacw się kolejny. Uczniowie wspowlnie wybierają te wartoswci.

14. Uczniowie modyfikują skrypt oraz sprawdzają działanie aplikacji. Nauczyciel stawia pytanie, na 
ile obecna wersja aplikacji jest podobna do tej, ktowrą prezentował na początku zajęcw?

16. Uczniowie powinni zauwazyycw, zye brakuje licznika czasu. Nauczyciel prosi o propozycje 
modyfikacji algorytmu.

17. Uczniowie powinni zauwazyycw, zye potrzebna jest kolejna zmienna będąca licznikiem sekund. 
Dodają do aplikacji zmienną, np. o nazwie Czas.

18. Nauczyciel pyta ucznioww w jaki sposowb aplikacja będzie liczycw mijające sekundy. W razie 
potrzeby przypomina komponent czekaj 1s.

19. Uczniowie modyfikują skrypt duszka-robota poprzez:
- dodanie bloku komponentoww, w ktowrym:
 * nadają wartoswcw początkową zmiennej Czas
 * w pętli wykonują instrukcje: czekaj 1s oraz zmniejsz Czas o 1,
 * w przypadku, gdy zmienna Czas osiągnie wartoswcw zero, wysyłany jest komunikat Przegrana
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- dodanie bloku konwczącego skrypt duszka w przypadku otrzymania komunikatu Przegrana.

20. Uczniowie modyfikują skrypt oraz sprawdzają działanie aplikacji. W parach dyskutują nad 
postacią skryptu. Nauczyciel zadaje pytanie, czego jeszcze brakuje?

21. Uczniowie powinni zauwazyycw, zye nie obsłuzyyli jeszcze komunikatu Przegrana dla pozostałych 
duszkoww oraz dla sceny.

22. Uczniowie modyfikują skrypty pozostałych duszkoww poprzez dodanie bloku konwczącego skrypt 
duszka w przypadku otrzymania komunikatu Przegrana.

23. Uczniowie tworzą nowe tło pojawiające się na koniec gry, w przypadku przegranej i obsługują 
jego pojawienie się w skrypcie scen.

24. Uczniowie sprawdzają działanie aplikacji. Nauczyciel stawia pytanie, na ile obecna wersja 
aplikacji jest podobna do tej, ktowrą prezentował na początku zajęcw? Uczniowie powinni zauwazyycw, zye
ich aplikacja zachowuje się tak samo, jak ta prezentowana przez Nauczyciela.

15. Podsumowanie zajęcw. Nauczyciel prosi o podanie propozycji modyfikacji napisanej gry.

Ile komputeroww/tabletoww mozye przypadacw na dziecko? (1 lub 2)

min. 1 na dwoje dzieci

Czy zajęcia mogą bycw prowadzone wspowlnie dla klas 1-3, czy oddzielnie 1,2,3?

Zajęcia powinny bycw prowadzone oddzielnie dla klasy I oraz II i III. Uczniowie klas I mogą wymagacw 
większej pomocy ze strony nauczyciela z uwagi na mniej opanowaną umiejętnoswcw czytania oraz na 
mniejszą umiejętnoswcw operowania myszą komputerową.
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