
 
Scenariusz lekcji 

Temat: Poruszanie duszkiem w Scratch 

 

Cele:  
W trakcie zajęć uczeń:  

 Zapozna się ze środowiskiem programistycznym Scratch.  

 Pozna podstawowe bloki z grupy Ruch (przesuń, idź do, ustaw kierunek, ustaw styl 

obrotu, jeśli na brzegu, odbij się).  

 Nauczy się, jak działa pętla „zawsze”.  

 

Wstęp  
Uruchomienie programu Scratch w wersji offline dla młodszych dzieci, lub zalogowanie się 

na konta użytkowników i praca online dla dzieci starszych.  

W miarę potrzeb – omówienie budowy okna, przypomnienie w jaki sposób zapisywać i 

uruchamiać programy, jak zmieniać tła, duszki oraz jak tworzyć i uruchamiać proste skrypty.  

Polecam pracę online, w tym przypadku konieczne jest założenie konta na scratch.mit.edu 

dla każdego ucznia 

 

Przebieg zajęć  

 
Zadanie 1 Spacer  

Klocki ruch : przesuń o, idź do, zmień x o,  

Klocki wygląd : zmień tło, zmień kostium, 

Klocki kontrola :  czekaj 

Napisz program, który przeprowadzi kota z lewej strony ekranu na prawą.  

Wybór duszka powinien być ograniczony do duszków „chodzących”, aby widoczna była 

animacja stawiania kroków (zmiana kostiumu). Należy zwrócić uwagę na początkowe 

ustawienie kota na brzegu sceny, (ustawienie warunków początkowych), aby program działał 

zawsze tak samo. W przypadku kostiumów można pokazać dzieciom na przykładzie 

nietoperza jak macha skrzydełkami przy poruszaniu się. W tym celu należy użyć klocków 

zmień kostium i czekaj w pętli 

Dzieciom starszym można pokazać układ współrzędnych i wypróbować instrukcje „przesuń o 

...” oraz „zmień x o ...”  

 

Zadanie 2 Spacer bez końca 

Klocki ruch : ustal styl obrotu, jeżeli na  brzegu odbij się,  

Klocki kontrola : powtórz,  

Spraw, aby kot spacerował tam i z powrotem od brzegu do brzegu.  

Wprowadzamy pojęcia obrotu i ustawienia kierunku, Można wprowadzić pojęcie pętli 

 

Zadanie 3 Budowa  akwarium 
Napisz program, w którym dwie rybki  pływają w akwarium.   

 

Dla nauczyciela:  
Program ten może być podbudową do wielu gier, które będą rozwijane na kolejnych zajęciach 

(np. poruszanie się rybek które klikniętę myszką będą wypuszczać bąbelek powietrza).  

Uczniom bardziej zaawansowanym można utrudnić zadanie – obiekty powinny być 

zmniejszone, mogą poruszać się z różną prędkością oraz w różnych kierunkach  



 

 

Zamiast instrukcji „jeśli na brzegu, odbij” można wprowadzić instrukcję „jeśli dotyka 

krawędzi” i zastosować zmianę tła na następne oraz zmianę położenia duszka na początkowe 

(zmiana położenia na lewy brzeg ekranu, tak jakby duszek przechodził z jednego miejsca do 

drugiego).  


