Blok 2 – Scratch Jr
Wstęp
ScratchJr jest programem do nauki programowania przeznaczonym dla dzieci w wieku 5-8 lat.
Środowiskiem uruchomieniowym są systemy operacyjne iOS i Android. W poniższym dokumencie
przedstawiane są metody uruchomienia Scratch Jr w Windows 10, ale procedurę można zastosować
również na komputerach z zainstalowanymi starszymi wersjami tego systemu operacyjnego.

Uruchamianie programu Scratch Jr w systemie Windows 10
Maszyny wirtualne
Maszyna wirtualna jest programem emulującym system operacyjny. Dzięki niej możemy uruchamiać
programy przeznaczone na inne systemy operacyjne (np. Linux) wewnątrz naszego systemu.
Ta metoda jest polecanym sposobem uruchamiania Scratch Jr poza urządzeniami mobilnymi. W
każdym przypadku musimy stworzyć lub podać istniejące dane konta email na serwerach gmail.com.
Następnym krokiem jest instalacja programu ze Sklepu Play analogicznie, jak w przypadku urządzeń
mobilnych, np. tabletów.
NOX
Program można pobrać ze strony https://www.bignox.com/ lub bezpośrednio po kliknięciu
https://www.bignox.com/en/download/fullPackage .

MEmu
Program można pobrać ze strony http://www.memuplay.com/ lub bezpośrednio po kliknięciu
http://www.memuplay.com/download.php?file_name=Memu-Setup&from=official_release .

Instalacja emulatora NOX
Po ściągnięciu instalatora uruchamiamy go i wybieramy opcję Install .

Po zainstalowaniu emulatora wybieramy Start

Zamykamy ekran początkowy klikając krzyżyk w prawym górnym rogu

Otwieramy przeglądarkę (Browser)

W pasku adresu wpisujemy scratchjr.org

Następnie wybieramy About i FAQ

Znajdujemy na stronie current version of ScratchJr APK i klikamy

Klikamy na pasku u góry i trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy przeciągamy w dół.\

Następnie wybieramy Install.

Krótki przewodnik po Scratch Jr
Interfejs użytkownika

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zapisz
Scena
Tryb prezentacji
Siatka
Zmień tło
Wstaw tekst
Reset duszków – przywraca duszki na ich domyślne miejsca i resetuje wszelkie zmiany
Zielona flaga – sygnał rozpoczęcia prezentacji
Strony prezentacji
Informacje na temat projektu

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Przyciski cofnij zmiany i przywróć zmiany
Skrypt programu
Obszar do programowania
Paleta bloków do budowy programu
Kategorie bloków
Lista duszków

Edytor rysunkowy

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przycisk cofnij zmiany
Przycisk przywróć zmiany
Kształty
Nazwa duszka/sceny
Wytnij
Skopiuj

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Obrót
Przeciągnij
Zapisz zmiany
Wypełnienie kolorem
Zrób zdjęcie
Paleta kolorów
Grubość linii

Bloki do programowania
Bloki związane ze zdarzeniami

Rozpocznij skrypt, gdy została dotknięta zielona flaga

Rozpocznij skrypt, gdy duszek został dotknięty przez użytkownika

Rozpocznij skrypt, gdy duszek został dotknięty przez innego duszka

Rozpocznij skrypt, gdy zaszło zdarzenie o określonym kolorze

Wyślij informację, że zaszło zdarzenie o określonym kolorze

Bloki związane z ruchem

Ruch w prawo

Ruch w lewo

Ruch do góry

Ruch do dołu

Obróć duszka zgodnie ze wskazówkami zegara (1 jednostka odpowiada 1
godzinie na zegarze)

Obróć duszka odwrotnie do ruchu wskazówek zegara (1 jednostka
odpowiada 1 godzinie na zegarze)

Podskok

Powrót duszka na miejsce startowe

Bloki związane z wyglądem

Powiedz

Powiększ duszka; ten blok może zostać użyty poza skryptem, aby
ustawić początkowy rozmiar duszka

Pomniejsz duszka; ten blok może zostać użyty poza skryptem, aby
ustawić początkowy rozmiar duszka

Resetuj rozmiar duszka

Ukryj duszka; ten blok może zostać użyty poza skryptem, aby ukryć
duszka przed rozpoczęciem prezentacji

Pokaż duszka

Bloki związane z dźwiękiem

Odtwórz dźwięk pop

Nagraj dźwięki

Odtwórz nagrany dźwięk

Bloki kontrolne

Wstrzymaj wykonywanie skryptu

Zatrzymaj wszystkie skrypty duszka

Ustaw prędkość

Powtórz bloki znajdujące się wewnątrz tego bloku

Blok kończący skrypt

Powtarzaj skrypt bez końca

Przejdź do innej sceny

Scenariusze do zajęć
Scenariusz do zajęć 1/Blok 2
Temat: Zapoznanie ze środowiskiem Scratch Junior – tańczące dzieci

Czas trwania: 2 h
Pomoce dydaktyczne sprzęt, język programowania, programy komputerowe:
urządzenie mobilne: tablet, smartfon – 1 na max 2 dzieci lub komputer z dostępem do
internetu – 1 na max 2 dzieci

Cel ogólny:
W trakcie zajęć uczniowie zapoznają się ze środowiskiem Scratch Junior. Tworzą prostą
aplikację z wykorzystaniem podstawowych komponentów.

Opis tworzonej aplikacji:
Stworzenie prostej aplikacji, mającej na celu zapoznanie z ideą programowania oraz
prezentację podstawowych komponentów środowiska Scratch Junior. Aplikacja zawiera dwie
wybrane z galerii duszków postacie poruszające się po scenie (jednej z dostępnych w
środowisku). Przykładowe sekwencje ruchów postaci mogą wyglądać następująco: jeden z
duszków porusza się od lewej do prawej strony sceny, a drugi podskakuje.

Cele szczegółowe:
Uczniowie osiągają następujące cele szczegółowe:
- słuchanie poleceń i ich wykonywanie,
- definiowanie problemu samodzielnie lub w grupie,
- analizowanie zaplanowanego działania,
- zaplanowanie kodowania za pomocą środowiska Scratch Junior postawionego problemu,
- zaprogramowanie postawionego problemu wg wspólnie opracowanych pomysłów,

- sterowanie obiektem na ekranie komputera i/lub tabletu: przesuwanie obiektów na
ekranie, kontrola ich zachowania oraz tworzenie prostych skryptów opisujących zachowanie
obiektów,
- poznanie i prawidłowe użycie instrukcji iteracyjnej.
Opis zadań i sposób ich realizacji:
1. Wprowadzenie do zajęć, omówienie idei programowania.
2. Prezentacja przez nauczyciela działania aplikacji, którą uczniowie będą tworzyć w trakcie
zajęć.
3. Omówienie działania aplikacji: zdefiniowanie problemu, zaplanowanie działania.
4. Stworzenie i zapisanie własnego projektu. Wprowadzenie pojęcia edycji projektu.
5. Objaśnienie pojęć związanych z elementami projektu: scena, duszek. Zapoznanie z
edytorem scen i edytorem duszków.
6. Wybór sceny oraz umieszczenie na niej dwóch wybranych z galerii postaci.
7. Analiza zachowania postaci, stworzenie algorytmu ich poruszania.
8. Wprowadzenie pojęcia skryptu (programu). Omówienie kategorii wybranych
komponentów wraz z demonstracją ich użycia.
9. Zakodowanie algorytmu ruchu postaci za pomocą skryptów.
10. Rozbudowa aplikacji poprzez wprowadzenie pojęcia instrukcji iteracyjnej.
11. Podsumowanie zajęć.
Ile komputerów/tabletów może przypadać na dziecko? (1 lub 2)
min. 1 na dwoje dzieci
Czy zajęcia mogą być prowadzone wspólnie dla klas 1-3, czy oddzielnie 1,2,3?
wspólnie dla klas I,II,III

Scenariusz do zajęć 2/Blok 2
Temat: Wycieczka na Księżyc – prosta aplikacja interaktywna

Czas trwania: 2 h
Pomoce dydaktyczne sprzęt, język programowania, programy komputerowe:
urządzenie mobilne: tablet, smartfon – 1 na max 2 dzieci lub komputer z dostępem do
internetu – 1 na max 2 dzieci
Cel ogólny:
W trakcie zajęć uczniowie zapoznają się z kolejnymi komponentami środowiska Scratch
Junior. Tworzą prostą aplikację interaktywną z wykorzystaniem poznanych komponentów.
Opis tworzonej aplikacji:
Dwóch kosmonautów Tomek i Krzyś wylądowało na Księżycu. Rakieta cały czas krąży po
orbicie. Krzyś po dotknięciu zaczyna poruszać się w stronę stojącego Tomka. W pewnym
momencie Krzyś zderza się z Tomkiem. Obaj podskakują. Tomek zatrzymuje się po dwóch
podskokach, a Krzyś zawraca.

Cele szczegółowe:
Uczniowie osiągają następujące cele szczegółowe:
- słuchanie poleceń i ich wykonywanie,
- definiowanie problemu samodzielnie lub w grupie,
- analizowanie zaplanowanego działania,
- zaplanowanie kodowania za pomocą środowiska Scratch Junior postawionego problemu,
- zaprogramowanie postawionego problemu wg wspólnie opracowanych pomysłów,
- sterowanie obiektem na ekranie komputera i/lub tabletu: przesuwanie obiektów na
ekranie, kontrola ich zachowania oraz tworzenie prostych skryptów opisujących zachowanie
obiektów
- utrwalenie prawidłowego użycia instrukcji iteracyjnej.

Opis zadań i sposób ich realizacji:

1. Wprowadzenie do zajęć, omówienie idei programowania.
2. Prezentacja przez nauczyciela działania aplikacji, którą uczniowie będą tworzyć w trakcie
zajęć.
3. Omówienie działania aplikacji: zdefiniowanie problemu, zaplanowanie działania.
4. Stworzenie projektu, dodanie sceny, dodanie i edycja duszków.
5. Analiza zachowań poszczególnych obiektów.
6. Ustalenie początkowego położenia obiektów oraz ich rozmiarów. Wprowadzenie nowych
komponentów.
7. Wskazanie różnych sposobów rozpoczynania i kończenia skryptu dla różnych obiektów.
Wprowadzenie nowych komponentów.
8. Wskazanie możliwości definiowania różnych zachowań obiektu w zależności od
okoliczności.
9. Opracowanie algorytmu działania – stworzenie schematu poruszania się obiektów.
10. Zakodowanie algorytmu ruchu obiektów za pomocą skryptów.
11. Testowanie działania aplikacji.
12. Podsumowanie zajęć.
Ile komputerów/tabletów może przypadać na dziecko? (1 lub 2)
min. 1 na dwoje dzieci
Czy zajęcia mogą być prowadzone wspólnie dla klas 1-3, czy oddzielnie 1,2,3?
wspólnie dla klas I,II,III.

Scenariusz do zajęć nr 3/Blok 2
Temat: Scratch Junior – tworzenie sekwencji ruchów duszka w labiryncie

Czas trwania: 2h
Pomoce dydaktyczne sprzęt, język programowania, programy komputerowe:
- tablet lub komputer z emulatorem środowiska mobilnego Andy z aplikacją ScratchJr z
dostępem do internetu – 1 na max 2 dzieci
Rola nauczyciela:
- koordynacja scenariusza zajęć,
- nadzór nad współpracą w zespołach,
- wyjaśnienie zasad odwzorowania codziennych czynności na instrukcje komputerowe,
- koordynacja w identyfikacji i konstrukcja zdarzeń i warunków logicznych
- nadzór nad tworzeniem aplikacji
- pomoc w sprawdzeniu utworzonego programu

Cel ogólny:
- odwzorowanie codziennych czynności na instrukcje komputerowe - nauka umiejętności
budowania logicznego ciągu sekwencji skryptów
Cele szczegółowe:
- tworzenie tła aplikacji w edytorze
- tworzenie i modyfikacja postaci w edytorze
- nauka funkcji powtórzeń
- współpraca w grupie dwuosobowej,
- tworzenie logicznego porządku instrukcji,
Opis zadań i sposób ich realizacji:
1.
Wprowadzenie do zajęć – nauczyciel podaje prosty przykład codziennych czynności i
odwzorowania ich na instrukcje komputerowe. Dzieci podają podobne przykłady i próbują
proponować instrukcje programów związane z tymi przykładami.

2.
Symulacja aplikacji z sekwencją ruchów. Dzieci ustawiają w klasie przeszkody (ławki,
krzesła, plecaki) w różnych miejscach klasy, a także wskazują miejsce startu oraz mety.
Pierwsza połowa grupy również ustawia się w różnych miejscach w klasie. Każde z dzieci z
drugiej połowy kolejno staje w miejscu startu, a reszta grupy głośno wymawia instrukcje
pozwalające na przemieszczanie się dziecka ze startu do mety umożliwiające ominięcie
przeszkód oraz odwiedzenie każdego dziecka z pierwszej połowy grupy.
3.
Dzieci w parach z pomocą nauczyciela piszą aplikację, w której duszek będzie
sterowany sekwencją czynności. Jedno dziecko z pary rysuje tło (labirynt, ścieżka), a drugie
wybiera postać duszka i koduje jego ruchy.
4.

Dzieci w parach zamieniają się rolami.

5.
Zawody. Każde dziecko rysuje propozycję labiryntu (do 20 ruchów) na kartce i wrzuca
do worka z losami. Pary losują kartki i kodują labirynt.
6.

Nauczyciel nagradza dzieci, które najszybciej napisały poprawną aplikację.

Ile komputerów/tabletów może przypadać na dziecko? (1 lub 2)
min. 1 na dwoje dzieci
Czy zajęcia mogą być prowadzone wspólnie dla klas 1-3, czy oddzielnie 1,2,3?
wspólnie dla klas I,II, oddzielnie dla klasy III.

Scenariusz do zajęć nr 4/Blok 2
Temat: Scratch Junior – nauka nazw zwierząt w języku angielskim

Czas trwania: 3h
Pomoce dydaktyczne sprzęt, język programowania, programy komputerowe:
- tablet lub komputer z emulatorem środowiska mobilnego Andy z aplikacją ScratchJr z
dostępem do internetu – 1 na max 2 dzieci
Rola nauczyciela:
- koordynacja scenariusza zajęć,
- nadzór nad współpracą w zespołach,
- nadzór nad tworzeniem aplikacji
- pomoc w sprawdzeniu utworzonego programu
Cel ogólny:
- nauka tworzenia programów interaktywnych z wykorzystaniem tekstu postaci, dźwięku,
pliku z aparatu
Cele szczegółowe:
- sterowanie zachowaniem duszka poprzez interakcję
- umieszczanie tekstu na ekranie
- dodawanie obiektów multimedialnych
- współpraca w grupie dwuosobowej,
- nauka słówek w języku angielskim
Opis zadań i sposób ich realizacji:
1.
Wprowadzenie do zajęć – nauczyciel podaje nazwy zwierząt w języku angielskim, a
dzieci tłumaczą je na język polski.
2.
Dzieci wyszukują w internecie zdjęcia zwierząt i wyszukują w słowniku ich nazwy w
języku angielskim.
3.
Dzieci w parach z pomocą nauczyciela piszą aplikację, w której duszkami będą
zwierzęta. W zależności od wieku dziecka, duszek będzie komunikował się tekstem lub

dźwiękiem. Dzieci w parach dodają kolejno zwierzęta i nagrywają ich nazwy lub wpisują je w
dymki. Duszki mogą uruchamiać się poprzez kliknięcie lub jedno po drugim.
4.
Zawody. Zespoły prezentują wzajemnie swoje aplikacje i próbują odgadnąć nazwy
zwierząt. Za każdą poprawnie odgadniętą nazwę dostają 1 punkt.
5.

Nauczyciel nagradza dzieci, które uzyskały najwięcej punktów.

6.

Dzieci rozwijają aplikacje o własnoręcznie wykonane zdjęcia przedmiotów w klasie.

Ile komputerów/tabletów może przypadać na dziecko? (1 lub 2)
min. 1 na dwoje dzieci
Czy zajęcia mogą być prowadzone wspólnie dla klas 1-3, czy oddzielnie 1,2,3?
wspólnie dla klas II,III oddzielnie dla klasy I

Scenariusz do zajęć nr 5/Blok 2
Temat: Scratch Junior – literowanie, głoskowanie słów oraz podział wyrazów na sylaby

Czas trwania: 3h
Pomoce dydaktyczne sprzęt, język programowania, programy komputerowe:
- tablet lub komputer z emulatorem środowiska mobilnego MEmu lub Nox z aplikacją
ScratchJr z dostępem do internetu – 1 na max 2 dzieci
Rola nauczyciela:
- koordynacja scenariusza zajęć,
- nadzór nad współpracą w zespołach,
- wyjaśnienie zasad tworzenia programu z alternatywnymi ścieżkami,
- koordynacja w identyfikacji warunków logicznych oraz komunikatów
- nadzór nad tworzeniem aplikacji
- pomoc w sprawdzeniu utworzonego programu
Cel ogólny:

- nauka umiejętności budowania logicznego ciągu sekwencji skryptów związanego z
wyborem jednej z opcji
Cele szczegółowe:
- tworzenie przycisku w edytorze
- tworzenie komunikacji pomiędzy elementami aplikacji
- korzystanie z elementów interaktywnych
- współpraca w grupie dwuosobowej,
- tworzenie alternatywnych ciągów instrukcji,
Opis zadań i sposób ich realizacji:
1.
Wprowadzenie do zajęć – nauczyciel omawia cel zajęć, prezentuje działającą
aplikację. Nauczyciel podaje wyrazy, dzieci je literują, głoskują i dzielą na sylaby.
2.
Dzieci w parach z pomocą nauczyciela piszą aplikację, w której będzie można wybrać
jedną z czynności: literowanie, sylabizowanie i głoskowanie. Jedno z dzieci wybiera wyrazy
do ćwiczeń i nagrywa związane z nimi ścieżki dźwiękowe, a drugie przygotowuje skrypty.
3.

Dzieci w parach zamieniają się rolami.

4.

Nauczyciel nagradza dzieci, które najszybciej napisały poprawną aplikację.

Ile komputerów/tabletów może przypadać na dziecko? (1 lub 2)
min. 1 na dwoje dzieci

Czy zajęcia mogą być prowadzone wspólnie dla klas 1-3, czy oddzielnie 1,2,3?
wspólnie dla klas I,II, oddzielnie dla klasy III

Scenariusz do zajęć nr 6/Blok 2
Temat: Scratch Junior – nauka alfabetu

Pomoce dydaktyczne sprzęt, język programowania, programy komputerowe:


tablet lub komputer z emulatorem środowiska mobilnego MEmu lub Nox z aplikacją
ScratchJr z dostępem do internetu – 1 na max 2 dzieci
Rola nauczyciela:








koordynacja scenariusza zajęć,
nadzór nad współpracą w zespołach,
wyjaśnienie instrukcji pętli w programach komputerowych
wyjaśnienie zasad tworzenia programu z pętlą,
koordynacja w identyfikacji powtórzeń w algorytmie
nadzór nad tworzeniem aplikacji
pomoc w sprawdzeniu utworzonego programu

Cel ogólny:
 nauka umiejętności budowania programu z pętlą oraz z sekwencją ekranów
Cele szczegółowe:





wykorzystanie dostępnych instrukcji przemieszczeń do zbudowania animacji
tworzenie komunikacji pomiędzy elementami aplikacji
wykorzystanie powtórzeń oraz części kodu do konstrukcji bardziej złożonej funkcji
współpraca w grupie dwuosobowej.

Opis tworzonej aplikacji
 utworzenie aplikacji, której zadaniem jest przedstawienie dwóch następujących po
sobie liter alfabetu. Druga z nich jest ukryta przez pewien czas odmierzany przez
animowany zegar. Zadaniem testowanego jest odgadnięcie owej ukrytej litery.
 utworzenie pierwszego ekranu z parą liter oraz obiektem zegara
 utworzenie skryptu ukrycia i pojawienia się drugiej z pary liter
 wykorzystanie instrukcji pętli do animacji upływu czasu poprzez obrót obiektu zegara
 utworzenie następnego ekranu

Opis zadań i sposób ich realizacji:
1.Wprowadzenie do zajęć – nauczyciel omawia cel zajęć, prezentuje działającą aplikację.
Nauczyciel podaje przykłady powtórzeń z życia codziennego analogicznych do instrukcji pętli.
2.Nauczyciel koordynuje wykonywanie przez dzieci symulacji instrukcji pętli, np. pakowanie
plecaka. Dzieci liczą przedmioty, które należy spakować i ustnie wydają polecenia wkładania
do plecaka kolejnych rzeczy.
3.Dzieci w parach z pomocą nauczyciela piszą aplikację, w której odgaduje się kolejną literę
alfabetu w zadanym czasie (klasa I) lub aplikację (klasy II i III), w której należy uzupełnić
brakującą literę w wyrazie (rz/ż, ó/u, h/ch). Instrukcja pętli jest wykorzystana do animacji
zegara odmierzającego czas.
4.Nauczyciel pomaga w tworzeniu poszczególnych skryptów i sprawdzeniu poprawności
działania aplikacji.
5.Dzieci prezentują swoje aplikacje na forum klasy.
6.Nauczyciel nagradza dzieci, które najlepiej napisały poprawną aplikację.
Ile komputerów/tabletów może przypadać na dziecko? (1 lub 2)
min. 1 na dwoje dzieci
Czy zajęcia mogą być prowadzone wspólnie dla klas 1-3, czy oddzielnie 1,2,3?
wspólnie dla klas II,III oddzielnie dla klasy I

