
SCENARIUSZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH MISTRZOWIE KODOWANIA 

1. Zajęcia przeprowadzono 19.02.2019 r. 

2. Temat zajęć: Jak się tworzy gry komputerowe? 

3. CELE- przewidywane osiągnięcia uczniów: 

a) Główny: 

Uczeń tworzy własną grę poznając bardziej zaawansowane 

funkcjonalności Scratcha. 

b) Szczegółowe: 

Uczeń: 

 potrafi programować zależności między duszkami w aplikacji Scartch; 

 potrafi dodawać duszki i je edytować; 

 potrafi w poprawny sposób wykorzystywać opcję pętli; 

 potrafi ułożyć skrypt poruszający robotem mBot; 

 potrafi korzystać z aplikacji mblock. 

 

Realizacja podstawy programowej: 

I. Edukacja polonistyczna. 

1. Osiągnięcia w zakresie słuchania. Uczeń: 

a) słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, w 

różnych 

sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego 

zrozumienia; 

okazuje szacunek wypowiadającej się osobie; 

b) wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w 

sytuacji braku rozumienia lub braku pewności zrozumienia słuchanej 

wypowiedzi; 

II. Edukacja matematyczna. 

1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia stosunków przestrzennych i cech 

wielkościowych. 

Uczeń: 

a) określa i prezentuje wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie 

i w przestrzeni; określa i prezentuje kierunek ruchu przedmiotów oraz 

osób; 

b) określa położenie przedmiotu na prawo/na lewo od osoby widzianej z 

przodu (także przedstawionej na fotografii czy obrazku). 

 

2. Osiągnięcia w zakresie rozumienia liczb i ich własności. Uczeń: 

a) liczy (w przód i wstecz) od podanej liczby po 1, po 2, po 10 itp. 



III. Edukacja społeczna. 

1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego. Uczeń:  

a) przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa w grupie i własnego 

w niej postępowania w odniesieniu do przyjętych norm i zasad. 

IV.  Edukacja plastyczna 

1. Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej. Uczeń:  

a) ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane 

wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem i muzyką; korzysta z narzędzi 

multimedialnych. 

V. Edukacja informatyczna. 

1. Osiągnięcia w zakresie programowania i rozwiązywania problemów 

z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń: 

a) programuje wizualnie: proste sytuacje lub historyjki według 

pomysłów własnych i pomysłów opracowanych wspólnie z innymi 

uczniami, pojedyncze polecenia, a także ich sekwencje sterujące 

obiektem na ekranie komputera bądź innego urządzenia cyfrowego;  

b) zapisuje efekty swojej pracy we wskazanym miejscu. 

2. Osiągnięcia w zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami 

cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń: 

a) posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz 

urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania; 

b) kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z 

efektami pracy z oprogramowaniem;  

3. Osiagnięcia w zakresie rozwijania kompetencji społecznych. Uczeń: 

a) współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i 

doświadczeniami, wykorzystując technologię;  

4. Osiągnięcia w zakresie przestrzegania prawa i zasad 

bezpieczeństwa. Uczeń: 

a) posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi 

zasadami; 

b) rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania innych osób 

(również uczniów) korzystających z technologii, zwłaszcza w sieci 

Internet. 

4. ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

Tablica interaktywna, komputery, tablety, roboty mBoty, karta pracy - 

rozsypanka. 

 

 

 



 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

1. Rozwiązanie przez uczniów rozsypani (łączenie w pary klocków ze Scratch 

i ich wyjaśnienia) oraz sprawdzenie poprawności odpowiedzi. 

2. Rozmowa z uczniami na temat gier komputerowych:  

 Co najbardziej lubicie robić na tabletach i komputerach? 

 W jakie gry gracie – na tabletach i na komputerach?  

 Na czym te gry polegają? 

3. Praca przy komputerach: tworzenie własnego duszka- robota w aplikacji 

Scratch, wybranie tła dla sceny oraz zatytułowanie swojej gry 

(wykorzystanie komputerów). 

4. Programowanie skryptów poruszających duszkiem (wykorzystanie 

tablicy interaktywnej). 

5. Prezentowanie swoich gier (wykorzystanie tablicy interaktywnej). 

6. Zapoznanie uczniów z działaniem aplikacji mblock (wykorzystanie 

tabletów). 

7. Tworzenie skryptów poruszających roboty mBot (wykorzystanie 

tabletów i robotów mBot). 

8. Podsumowanie zajęć- omówienie dotychczasowych osiągnięć grupy. 

9. Zakończenie zajęć- wyłączenie sprzętów. 

 
 

Opracowanie scenariusza i przeprowadzenie zajęć: 

Iwona Gidzińska 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 


