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-Załącznik nr 1- 

 

Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie  

innowacja pedagogiczna  

Opis zasad funkcjonowania 

programu nauczania 

podstaw programowania  

dla klas IV, V i VI 

pod nazwą 

„Każdy może 

programować”  

realizowanego na zajęciach dodatkowych w ramach  

kółka informatycznego 

w roku szkolnym 2016-2017 
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Wprowadzenie 

Człowiek spotyka się z komputerem już od najmłodszych lat swojego życia, 

szczególnie w zakresie poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji. 

Technologie informacyjne przenikają obecnie wszystkie płaszczyzny 

współczesnego świata. Posiadanie i użytkowanie komputera należy dziś już do 

rzeczy codziennych i oczywistych. Dzieci mają kontakt z edukacją 

informatyczną w domu rodzinnym, a następnie w szkole podstawowej, gdzie 

uczą się pierwszych umiejętności komputerowych. Często już wtedy ich wiedza 

i umiejętności są ponadprzeciętne. 

Wobec takiego stanu rzeczy współczesna szkoła ma obowiązek dostosować 

kształcenie do zmian wynikających z postępu naukowo-technicznego 

i przygotować absolwenta do życia w społeczeństwie informacyjnym. Fakt ten 

został uwzględniony w ogólnych zadaniach szkoły zapisanych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego.  

Niezwykle pożądane w nauczaniu zarówno informatyki jak i innych 

przedmiotów jest kształtowanie umiejętności efektywnego wyszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł. Priorytetowe w 

edukacji staje się również kształtowanie umiejętności logicznego, 

algorytmicznego myślenia oraz kreatywnego rozwiązywanie problemów. 

Realizację powyższych priorytetów umożliwia nauka programowania. 

Programowanie na poziomie podstawowym staje się narzędziem, które uczy 

uczniów wielu umiejętności, kluczowych w dzisiejszym świecie - świadomego 

korzystania z technologii, logicznego myślenia, analizowania informacji, 

wykorzystywania wiedzy w praktyce, kreatywności, samodzielności 

w dochodzeniu do rozwiązań i umiejętności współpracy w zespole. Młody 

człowiek poprzez naukę programowania uczy się rozumieć otaczający go świat 

i zachodzące w nim zmiany. Nie jest tylko biernym odbiorcą technologii, ale 

samodzielnie wykorzystuje ją do realizowania własnych projektów.  
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„Wszyscy w tym kraju powinni nauczyć się 

programować komputer, ponieważ to uczy  

człowieka jak myśleć…” 

– powiedział Steve Jobs. 

 

Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. 

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4 poz. 17 

z 2009 r.). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. 

w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania 

przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku 

szkolnego podręczników (Dz. U. z 2009 r. Nr 89 poz. 730).  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. 

w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. 

poz. 204 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i 

eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. nr 56, poz. 506 

z dnia 15 maja 2002 r. z późniejszymi zmianami). 

 

Informacje o szkole 

Nazwa szkoły/placówki:  Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie 

Adres do korespondencji:  Ożarów 142, 98-345  Mokrsko 

Adres e-mail:  ozarow.szkola@interia.pl 

Telefon kontaktowy: (43)8411721 

Nazwisko i imię dyrektora szkoły/placówki:   Halina Gniłka 

 

 

Informacja dotycząca autora innowacji 
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Imię i nazwisko:  Krzysztof Łuczak 

Kwalifikacje zawodowe: magister matematyki, studia podyplomowe z informatyki  

Zajmowane stanowisko w szkole: nauczyciel matematyki i zajęć komputerowych 

Stopień awansu zawodowego:   nauczyciel mianowany  
 

Informacje dotyczące koncepcji opracowania innowacyjnego 

Tytuł innowacji: „Każdy może programować”  

Rodzaj innowacji: Prezentowana innowacja jest innowacją metodyczno-programową 

 

 

Opis zasad innowacji 

Adresaci innowacji: Zainteresowani uczniowie z klas IV, V i VI  

Zajęcia edukacyjne: Innowacja będzie realizowana na kółku informatycznym  

Przewidywana liczba godzin przeznaczona na realizację innowacji:   – 1 godzina 
tygodniowo   

Czas trwania innowacji: wrzesień 2016 r. - czerwiec 2017 r. 
 

 

Charakterystyka innowacji 

Innowacja dedykowana jest dla wybranych uczniów z klas IV – VI, 

zainteresowanych tematyką informatyczną. Będzie realizowana na kółku 

informatycznym, które odbywać się będzie w wymiarze jednej godziny 

tygodniowo. Zaplanowana jest pilotażowo na jeden rok - od 01.09.2016 do 

30.06.2017. Zależnie od uzyskanych efektów będzie przedłużana na kolejne 

lata. 

Motywem podjęcia działalności innowacyjnej jest potrzeba dostosowanie 

kształcenia do zmian wynikających z postępu naukowo-technicznego. 

Innowacja jest odpowiedzią na ogólnopolską akcję pilotażowego wdrażania 

programowania w edukacji formalnej w szkołach publicznych.  
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Istotny jest również fakt ciągle rosnącego zainteresowania naszej młodzieży 

rozwojem wiedzy informatycznej, nowościami z obszaru TIK. 

Zadaniem koła informatycznego ma być również wspieranie uczniów 

w rozpoznaniu i rozwijaniu ich własnych uzdolnień i zainteresowań oraz 

stanowienie alternatywnej możliwości spędzenia czasu wolnego. Ponadto 

rozbudzenie zainteresowania jak największej liczby uczniów przedmiotami 

ścisłymi poprzez naukę programowania prowadzoną w atrakcyjny sposób.  

Programowanie uczy analitycznego myślenia i odwagi w rozwiązywaniu 

problemów. Napisanie najprostszego programu wymaga rozłożenia zadania na 

czynniki pierwsze, zrozumienia, z jakich kroków składa się zadanie i w jakiej 

kolejności należy je wykonać. Dzieci będą uczyć się w ten sposób wytrwale 

podchodzić do każdego problemu, co przyda się im w przyszłości i to nie tylko 

do programowania. 

Podczas zajęć podopieczni nauczą się programowania w obiektowych 

środowiskach programistycznych: Baltie, Logomocja oraz Scratch. 

Program Baltie  to doskonałe narzędzie do nauki programowania. Baltie 

to pierwszy, całkowicie graficzny język programowania, w którym program 

tworzy się, przeciągając ikony. Baltie zawiera polecenia dla animacji, 

multimediów, pętle, podejmowania decyzji, operatory logiczne, polecenia dla 

myszy, polecenia z klawiatury, polecenia do pracy z katalogami i plikami, 

funkcji, matematyczne. Przyjazne środowisko sprawia, że z Baltim mogą 

pracować nawet zupełnie małe dzieci, a możliwości funkcjonalne tworzą z niego 

narzędzie nawet dla całkiem zaawansowanych programistów. 

Logo to język programowania powstały jako narzędzie do nauczania 

dzieci informatyki i matematyki. Większości kojarzy się on z grafiką żółwia, 

jednak umożliwia także wykonywanie obliczeń, definiowanie własnych funkcji 

i poleceń oraz badanie i rozwiązywanie różnych problemów z wielu dziedzin. 

Scratch to intuicyjny, edukacyjny język obiektowy, stworzony jako 

środek do nauczania dzieci i młodzieży podstaw programowania oraz 

środowisko programistyczne służące do tworzenia i uruchamiania programów 

w tym języku. Scratch umożliwia łatwe tworzenie interaktywnych historyjek, 

animacji, gier, muzyki. Programowanie odbywa się w sposób wizualny – 

elementy języka mają kształt puzzli, a poprzez przeciąganie mogą być układane 

w określonym porządku. W ten sposób tworzy się kod przypisany określonemu 

obiektowi. Obiekty mogą reagować na zdarzenia zewnętrzne. Wygląd postaci 

przypisanych do obiektów można wybierać z zasobnika, tworzyć lub 

importować z zewnątrz. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Matematyka
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Scratch to także serwis społecznościowy, pozwalający każdemu na 

umieszczanie stworzonych w tym języku programów, dyskutowanie o nich oraz 

oglądanie i pobieranie prac stworzonych przez innych użytkowników tego 

serwisu. 

Podczas zajęć wykorzystywane będą również zasoby stron do nauki 

programowania m. in. www.baltie.pl, wiki.mistrzowiekodowania.pl, 

logomocja.pl. 

Cel innowacji 

Głównym celem innowacji „Każdy może programować” jest rozbudzenie 

w uczniach zamiłowania do programowania jak i rozwijanie umiejętności 

programistycznych uczniów zdolnych. Realizacja celu wskaże uczniom na 

pożyteczną stronę zastosowania komputera i Internetu, ponadto pozwoli 

zagospodarować ich czas wolny. 

 

Cele ogólne 

 Przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym; 

 Rozwijanie zainteresowań informatycznych. 

 Zapoznanie z obiektowymi środowiskami programistycznymi  

tj: Baltie, Logomocja, Scratch. 

 Nabycie umiejętności opracowywania prostych algorytmów; 

 Zdobycie umiejętności tworzenia prostych programów, gier, animacji, 

skryptów. 

 Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni 

i wnioskowania.  

 Rozwijanie kompetencji społecznych, kształcenie umiejętności pracy 

zespołowej.  

 Stworzenie możliwości odniesienia sukcesu m.in. poprzez 

samodzielne stworzenie działającego programu, gry, aplikacji. 

 Kształcenie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów.   

 Rozwijanie cechy determinacji w dążeniu do celu oraz podejmowania 

planowych działań. 

 

Cele szczegółowe 

o Uczeń wyjaśnia, na czym polega programowanie, 
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o w algorytmicznym rozwiązywaniu problemu wyróżnia podstawowe kroki: 

określenie celu do osiągnięcia, znalezienie rozwiązania problemu 

dla przykładowych danych, opracowanie rozwiązania, zaprogramowanie 

rozwiązania i przetestowanie poprawności programu na przykładach, 

o wykorzystuje programowanie do sterowania żółwiem (Logomocja), 

czarodziejem (Baltie), duszkiem (Scratch)  na ekranie komputera, 

o wykorzystuje polecenia, instrukcje, procedury i zmienne do pracy 

z programem (Logo, Baltie, Scratch), 

o wykorzystuje składnię języka Logo do pisania własnych programów, 

o tworzy procedury bez parametru i z parametrem, 

o korzysta z pętli w celu powtórzenia określonej czynności, 

o korzysta z instrukcji warunkowych (If) 

o tworzy scenę, zmienia i edytuje tło sceny, 

o potrafi przesuwać oraz obracać obiekty na scenie/ekranie oraz zmieniać 

i edytować ich właściwości, 

o korzysta z Banku przedmiotów (Baltie), 

o tworzy własne przedmioty w SGP Paint, 

o zmienia tryby pracy w programie Baltie, 

o zna obsługę zdarzenia spotkania z przedmiotem (Baltie), 

o porządkuje obrazki/teksty tworząc historyjki, 

o pisze program na podstawie analizy podanego kodu, 

o potrafi założyć konto na potrzeby użytkowania programu Scratch, 

o potrafi zmienić scenę oraz duszka (Baltie, Scratch), 

o umie wykonać własną postać (Scratch,), 

o samodzielnie tworzy proste skrypty w programie Scratch, 

o potrafi wykorzystać losowość w programie, 

o samodzielnie przygotowuje prostą animację (w Logo, Baltie, Scratch), 

o potrafi stworzyć prostą grę, 

o tworzy algorytmy pozwalające rozwiązywać określone problemy 

matematyczne np. obliczanie pola figury płaskiej,  

o tworzy matematyczne konstrukcje w programie Logomocja, Scratch, 

utrwala własności figur płaskich, 

o testuje na komputerze swoje programy pod względem zgodności 

z przyjętymi założeniami, 

o przestrzega zasad bezpieczeństwa w pracy na komputerze. 

 

Założone cele innowacji nie obciążą budżetu placówki. 



8 
 

Innowacja koreluje z „Podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół 

podstawowych”.  

 

 

 

Treści nauczania 

 Programujemy w Logomocji - Żółw w języku Logo: 

 Poznanie środowiska programu –„Żółwiem po ekranie”, 

 Poznanie Edytora postaci – tworzenie przykładowych rysunków, 

 Tworzenie animacji w Edytorze postaci, 

 Poznanie podstawowych poleceń (grafika żółwia) i funkcji programu, 

 Pisanie prostych programów: rysowanie figur geometrycznych, kształtów 

– kwadrat, krzyż, klepsydra; ustawianie kolorów, właściwości pisaka; 

wypełnianie narysowanych figur, 

 Tworzenie i zastosowanie procedur–„Od wielokąta do rozety”,  

 Użycie pętli na przykładzie procedury „Powtórz”, 

 Przykłady procedur bez parametru i z parametrem: przykład rysowania 

kwadratu, wielokąta, koła, 

 Poznanie dodatkowych funkcji–„zmieniamy postać żółwia”, „więcej 

żółwi”, programowanie „Przycisków” – rysowanie domku, 

 Wykorzystaniu zmiennych w programowaniu, 

 Przykłady procedur wtórnych wzajemnie zależnych – rysowanie gwiazdy, 

serwety, posadzki, rozety, 

 Tworzenie animacji z użyciem polecenia „Czekaj”, rysowanie losowo 

wybranym kolorem. 

 

 Programujemy w Baltie: 

 Poznajemy środowisko programu – tryby pracy: Budowanie, Czarowanie, 

Programowanie; bank przedmiotów, 

 Budujemy scenę –budujemy zamek, tworzymy napis,  

 Poznanie komend oraz funkcji programistycznych;  

 Czarujemy z Baltim – spadochron, labirynt, kształt psa, uliczka, 
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 Sterujemy obiektem na ekranie – programujemy zmianę pozycji Baltiego 

– „Tworzymy napis w określonym miejscu”, 

 Programujemy z Baltim - stosujemy ciąg poleceń, tworzymy proste 

programy – budujemy flagę, domek (tryb Nowicjusz), układanie domina, 

ramki ozdobnej, zamieniamy postać Baltiego na inną, 

 Kopiujemy Fragmenty programu – „budujemy schody z prezentami”, 

 Łączymy elementy w bloki – powtarzamy polecenia - (tryb Nowicjusz) 

dom pod gwieździstym niebem, (tryb Zaawansowany) sadzimy las, 

budujemy mur, schody, 

 Wyświetlamy obrazy na wybranych współrzędnych, 

 Zapisujemy nowe elementy do banku przedmiotów, 

 Modyfikujemy program – zmieniamy polecenia Baltiego: „budowa domu 

i gaszenie światła”, 

 Wykorzystujemy elementy animacji w tworzonych programach: (zmiana 

wyglądu) tańcząca myszka, ćwicząca małpka, rosnący 

grzybek,(poruszanie przedmiotem)niebo z obracającą gwiazdą, lot 

samolotu, jadący rowerzysta, 

 Tworzymy animacje złożone: otwieranie, zamykanie drzwi, Balti 

w oknie, latający ptak, 

 Programowanie Zaawansowane - stosujemy polecenia warunkowe, 

programowanie reakcji na zdarzenia. 

 

 Programujemy w Scratch: 
 

 Przygotowanie do pracy w Scratch – utworzenie konta online, 

 Pierwsze kroki ze Scratchem - Okno programu, środowisko pracy: 

narzędzia, skrypty, kostiumy, dźwięki, 

 Tworzymy proste skrypty – „pierwsze ruchy Kotka i wykonywane 

czynności – gra na bębenku, wita się” 

 Tworzymy pierwszy program – Kalejdoskop, 

 Obliczamy pole kwadratu, 

 Tworzymy skrypty: rysowanie kolorowych linii wzdłuż wskaźnika 

myszy, 

 Rysujemy ze Scratchem - Kwadrat, Okrąg, Równoległobok,  

 Stosujemy procedurę Powtórz: „płatek różnokolorowy”, 

 Tworzymy skrypt– Kotek pokonuje labirynt, 

 Budujemy skrypt do przemieszczania duszka za pomocą klawiatury, 
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 Zmienne na przykładzie n-kąta foremnego, 

 Tworzymy skrypty: Pentagram, Rozeta Labirynt, 

 Piszemy gry w Scratch – Zgadywanie Liczb, Kot goni mysz, Gra w piłkę, 

 Tworzymy skrypt  - Tabliczka mnożenia, 

 Publikujemy programy na stronach internetowych. 

 

Formy i metody pracy 

Założone cele będą realizowane poprzez zadania dla ucznia. Zadania te mają 

przede wszystkim charakter praktyczny, będą to ćwiczenia przy komputerze, 

poprzedzone niekiedy krótką pogadanką wprowadzającą, pokazem, 

instruktażem lub prezentacją z wykorzystaniem sprzętu komputerowego. 

Każdy uczeń będzie miał zapewnione osobne stanowisko komputerowe, zatem 

najczęściej stosowaną formą pracy, będzie indywidualna praca ucznia. Jednak 

przy wielu zadaniach w celu znalezienia optymalnego rozwiązania konieczne 

będzie zespołowe działanie, czyli praca w grupach.  

Głównym zadaniem nauczyciela będzie ukierunkowywanie uczniów 

w wykonywanych zadaniach, udzielanie wskazówek, zachęcanie uczniów do 

samodzielnego zdobywania umiejętności programistycznych, kształcenie 

umiejętności logicznego myślenia u uczniów oraz koordynacja pracą grupy. 

 

1. Formy pracy: indywidualna, w parach, w grupach.  

2. Metody pracy będą obejmować: 

 podająca - wykład, pogadanka, dyskusja, 

 ćwiczeniowa, problemowa –praca z komputerem w środowisku 

programistycznym, analiza kodu programu, burza mózgów, 

wyszukiwanie na stronach WWW pomocnych informacji, korzystanie 

z materiałów dostępnych na portalach do nauki programowania m. in.:  

o www.baltie.pl,  

o wiki.mistrzowiekodowania.pl,  

o logomocja.pl,  

o scratch.mit.edu. 

 śledzenie akcji promujących programowanie w ramach portalu 

www.mistrzowiekodowania.pl typu CodeWeek (Tydzień Kodowania) 

i Hour of Code (Godzina Kodowania), 

 eksponująca – praca z tablicą interaktywną, pokaz, prezentacja prac 

uczniów, wymiana doświadczeń – na Facebook. 
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Środki dydaktyczne 

 Tablica multimedialna, projektor,  

 Komputery stacjonarne z zainstalowanym systemem operacyjnym 

Windows 10, przeglądarka internetowa, 

 Dostęp do Internetu (sieć WiFi),  

 Oprogramowanie niezbędne do realizacji projektu: Logomocja, Baltie, 

Scratch,  

 Materiały, zadania opracowane przez nauczyciela lub znalezione na 

stronach internetowych,  

 Filmy dydaktyczne 

 Aparat fotograficzny, 

 Wizualizer, 

 Karty pracy z instrukcjami w formie papierowej lub elektronicznej. 

 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia 

Weryfikacji poziomu wiedzy ucznia i jego postępów w opanowaniu 

wiadomości i umiejętności będzie służyć: obserwacja bieżącej pracy ucznia 

(np. stopień samodzielności w wykonywaniu ćwiczeń, aktywność na 

zajęciach) oraz wykonana przez ucznia praca.  

Podczas zajęć koła informatycznego stosowane będą elementy oceniania 

kształtującego w postaci formułowania po każdych zajęciach informacji 

zwrotnej.  

Uczestnicy koła będą mogli na zakończenie każdego miesiąca uczestnictwa 

w zajęciach uzyskać pochwałę, odzwierciedloną w ocenie z zachowania jako 

aktywność. Pod uwagę będzie brany stopień zaangażowania i wysiłek 

włożony w rozwiązywanie zadań oraz systematyczność udziału w zajęciach. 

 

Przewidywane efekty z realizacji innowacji 

Uczniowie w czasie zajęć koła informatycznego nabędą podstawowe 

umiejętności tworzenia prostych skryptów, animacji, będą potrafili samodzielnie 

zaprojektować i zrealizować grę czy prostą animację w programach Baltie, 

Scratch, czy Logomocja oraz zaprogramować swojego czarodzieja, duszka, 

żółwia tak, aby zachowywał się zgodnie z oczekiwaniami. Uczniowie nauczą się 

myślenia perspektywicznego - jak planować, podejmować decyzje, oceniać 
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możliwości i konsekwentnie realizować określone działania oraz jak 

współpracować z grupą przy realizacji określonego zadania. 

Ponadto uczniowie rozwiną swoje umiejętności w zakresie korzystania 

z różnych źródeł informacji, prezentowania wyników swojej pracy w formie 

elektronicznej. 

Zakres korzyści, które daje nauka programowania jest niezwykle szeroki. Przede 

wszystkim pozwala lepiej zrozumieć i wykorzystać nowoczesne rozwiązania 

techniczne. Uczeń nie jest biernym odbiorcą nowoczesnej technologii, ale 

potrafi ze zrozumieniem realizować z jej użyciem własne projekty 

i wykorzystywać ją dla własnych potrzeb.  

We współczesnym społeczeństwie brak podstawowego zrozumienia zasad 

działania komputerów staje się powoli oznaką analfabetyzmu i utrudnia 

odnalezienie się w dzisiejszych realiach. Programowanie rozwija intelekt 

i kreatywności dzieci, co w dalszej perspektywie może ułatwić im znalezienie 

dobrej pracy w różnych dziedzinach. Faktem stało się to, iż proces tworzenia 

oprogramowania jest jednym z podstawowych filarów innowacyjnej gospodarki 

i decyduje o przyszłości naszego społeczeństwa. 

 

Ewaluacja: 

Mierzalnym efektem zrealizowanej innowacji pedagogicznej będą: 

1) przeprowadzone ankiety wśród uczestników innowacji,  

2) prezentacja samodzielnie stworzonych prac – animacji, gier, 

programów (gazetka szkolna, strona internetowa szkoły, filmiki, 

zdjęcia itp.), 

3) ocena umiejętności pracy w grupie, parach (obserwacja, wywiad). 
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