
Spostrzeżenia po przeprowadzonej lekcji wg scenariusza „Zaprogramuj 

mnie!”. 

 

Dnia 15.06 w ramach Dnia Pustej Klasy został zrealizowany częściowo scenariusz 

"Zaprogramuj mnie". Zajęcia odbyły się w dwóch grupach: 

10 osobowa ― lekcja informatyki w klasie 4 

29 osobowa ― lekcja matematyki połączone 2 klasy ― klasa 4 i 5. 

W przypadku większej grupy dzieci były podzielone na mniejsze zespoły 4 ― 5 osobowe  

i zajęcia odbywały się w obecności drugiego nauczyciela, również matematyka-informatyka. 

Natomiast w grupie 10 osobowej uczniowie zostali podzieleni na 2 ― 3 osobowe zespoły.  

 

Pierwsza lekcja została przeprowadzona w większej grupie. Dzieci miały dodatkowe zadanie 

wyrysowania kredą, przy użyciu miar, na boisku szkolnym kratownicę 2m x 2m (oczywiście 

można zadać dowolny wymiar kratownicy). W ten sposób dodatkowo ćwiczyliśmy niedawno 

realizowany temat na matematyce ― Kwadraty i prostokąty. Po narysowaniu kratownic 

uczniowie zostali wprowadzeni do części właściwej lekcji. Ta część została realizowana 

zgodnie ze scenariuszem. Uczniowie już wcześniej na lekcjach informatyki dowiedzieli się, 

co to jest algorytm, więc teraz nastąpiło tylko przypomnienie i podanie kilku przykładów. 

Przechodząc do praktycznej części lekcji, na początku uczniowie mieli wybrać osobę, która 

będzie się poruszać po planszy zaprogramowana przez pozostałych członków zespołu. Warto 

zaproponować uczniom, by zmieniali się co jakiś czas, ponieważ chodzenie po planszy jest 

dla nich najatrakcyjniejszą częścią zadań. Następnie każda z grup otrzymała zestaw klocków, 

karty pracy wraz z planszami i uczniowie rozpoczęli programowanie samych siebie. Pierwsza  

karta pracy składa się z 4 planszy z różnym stopniem trudności. Jeśli widzimy, że jest za mało 

prostych przykładów, łatwo można samemu wymyślić kolejne plansze, przestawiając słupki 

na planszy oznaczające przeszkody lub ciasteczka. Pierwsza plansza została wykonana 

wspólnie przez wszystkie grupy. W ten sposób dajemy wszystkim uczniom możliwość 

zaobserwowania „o co tak naprawdę chodzi”. Kolejne plansze zostały wykonywane 

samodzielnie przez zespoły, lecz pod okiem nauczycieli, którzy byli cały czas do dyspozycji 

uczniów, przechodząc pomiędzy grupami. Na lekcji trwającej 45 min z pierwszą grupą udało 

się zrobić 3 plansze oraz przeprowadzić konkurs na zakończenie lekcji. Konkurs polegał na 

jak najszybszym przejściu planszy zadanej przez nauczycieli.  

 



Druga lekcja została przeprowadzona w dużo mniejszej grupie ― 10 osób. Tutaj pod okiem 

już jednego nauczyciela uczniowie rozpoczęli lekcje od razu od programowania 

(wykorzystaliśmy wyrysowane przez poprzednią grupę plansze). Tak jak w poprzednim 

przypadku wykonywanie zadań zostało poprzedzone krótkim wstępem teoretycznym. Po 

wytłumaczeniu zasad uczniowie przeszli do programowania. Ta grupa również pierwszą 

planszę wykonała wspólnie z nauczycielem, a kolejne już samodzielnie, wykorzystując 

wszystkie dostępne pomoce dydaktyczne. Zajęcia trwały również 45 min, jednak  ponieważ 

druga grupa nie rysowała kratownic, to czas pozostały po zaprogramowaniu plansz  

z pierwszej karty pracy przeznaczyła na wymyślanie własnych plansz i programowanie 

odpowiednich ścieżek. Podsumowaniem lekcji był także konkurs na jak najszybsze 

zaprogramowanie zadanej planszy przez nauczyciela.  

 

Na przyszłość: Być może warto pokusić się o przeprowadzenie podsumowania całego cyklu 

lekcji jako Mistrzostwa programowania. Wymyślić dodatkowe plansze, a uczniowie 

wykonywaliby wszystkie plansze na czas.  

  

Uwaga! Warto dodać, że na lekcji oprócz przygotowanych klocków używaliśmy przyrządów 

sportowych takich jak słupki, które wyznaczały przeszkody na planszy.  

 

Foto relacja z przeprowadzonych zajęć 

 



 

 



          


