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„Programuję, więc myślę w klasach 1-3” 
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Innowacja „Programuję, więc myślę w klasach 1-3” jest innowacją programowo- 

organizacyjną realizowaną podczas lekcji zajęć komputerowych. Zaplanowana została na 

okres od września 2016 r.- czerwca 2017 r. Adresatami są uczniowie, którzy w roku szkolnym 

2016/2017 rozpoczęli naukę w klasie 1 szkoły podstawowej. W innowacji zaplanowano klasę 

ogólnodostępną, z uwagi na to, że w roku szkolnym 2016/17 nie utworzono tego oddziału, 

innowacja była realizowana w oddziale integracyjnym. Sprawozdanie obejmuje opis działań, 

które zostały podjęte w pierwszym roku realizacji.  

Klasa realizowała, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, do października jedną 

godzinę. Od października dwie godziny zajęć komputerowych w trakcie trwania roku 

szkolnego. Zajęcia prowadzone były w oparciu o modyfikację programu nauczania dla klas 1 

– 3 szkoły podstawowej „Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy I-III” 

autorstwa Grażyny Koby 
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Klasa, objęta innowacją zrealizowała w całości tematykę związaną 

z programowaniem w Baltie, wynikającą z dostosowanej, na jej potrzeby, modyfikacji 

programu nauczania. Uczniowie poznali środowisko pracy oraz podstawowe polecenia trybu 

budowania – który został zaplanowany do realizacji w klasie pierwszej, opanowali sposoby 

tworzenia prostych rysunków. Wszystkie założone dla klasy pierwszej cele zostały 

zrealizowane. Odbyły się lekcje o następującej tematyce: 

1. Uruchamiamy program Baltie i budujemy pierwszą scenę – 4 godz.  

2. Przenosimy przedmiot w inne miejsce sceny i usuwamy przedmioty ze sceny – 4 

godz. 

W nauce programowania zostaną wykorzystane scenariusze programistyczne stworzone w 

ramach programu Programowanie i kodowanie w Baltie dla dzieci i młodzieży i udostępnione 

na wolnej licencji (CC BY-SA) na stronie https://www.sgpsys.com/pl 

W trosce o rozwój umiejętności programowania uczniów prowadzono w naszej placówce 

zajęcia pozalekcyjne dla klas 1-3 w ramach Środowiskowego Programu Profilaktycznego 

„Dzieci Tysiąclecia - Integracja” – gry i zabawy przy komputerze z elementami 

programowania dla klas 1-3 w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Kierowane były one 

zarówno dla uczniów zdolnych, pragnących rozwijać swoją wiedzę z zakresu programowania, 

jak i dla uczniów mających problemy z opanowaniem materiału przerabianego w ramach 

obowiązkowych zajęć lekcyjnych. Uczniowie potrzebujący wsparcia mogli liczyć zarówno na 

pomoc nauczyciela, jak i bardziej biegłych w tej tematyce rówieśników. 

Jednocześnie dla uczniów klas 1- 3 Biblioteka Publiczna w ramach innowacji prowadziła na 

terenie naszej szkoły zajęcia dla uczniów klas 1-3 z programowania w programie Scratch – 

wymiarze 1 godziny tygodniowo. 

Ja, jako realizator brałam udział w indywidualnych formach doskonalenia zawodowego 

mających na celu zwiększenie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu 

programowania, a także uzyskania szczegółowych informacji dotyczących nowej podstawy 

programowej wprowadzającej programowanie do edukacji formalnej. Dołączyłam również do 

platformy edukacyjnej zorganizowanej w roku 2016/2017 przez Regionalny Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach dla nauczycieli uczestniczących w 

pilotażowym wdrożeniu programowania w szkołach, gdzie nauczyciele dzielili się 

materiałami merytorycznymi oraz dydaktyczno- metodycznymi. 

Szkolenia: 

1. Szkolenie - wideokonferencja urządzenia mobilne w nauczaniu dzieci o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych 
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2. Webimar - Programowanie z wykorzystaniem robotów. 

3. Szkolenie Mistrzów kodowania - Programowanie w środowisku App Inventor 

4. Konferencja - Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 – informatyka 

5. Udział w warsztatach – Podsumowanie projektu „Pilotażowe wdrożenie 

programowania w szkołach” 

W celu zweryfikowania atrakcyjności tematyki zajęć komputerowych z zakresu 

programowania dokonano wstępnej ewaluacji i zapytano uczniów: 

„Czy zajęcia z czarodziejem im się podobały” (czarodziej to postać Baltiego) 

Wśród 17 uczniów biorących udział w innowacji 100% zadeklarowało, że zajęcia oparte na 

programowaniu z czarodziejem (w Balti) podobały im się, kilkoro z nich zainstalowało sobie 

ten program na komputerach domowych. 

Z przeprowadzonej obserwacji wynika, że uczniowie wykazywali się wysoką aktywnością, 

zaangażowaniem i ciekawością poznawczą podczas prowadzonych lekcji. Postawy te 

umożliwiły im opanowanie podstaw posługiwania się w pierwszej części programu Baltie, 

jakim jest tryb budowania. Efekty te są wskaźnikiem stopnia realizacji założonych celów. 

Innowacja „Programuję, więc myślę w klasach 1-3” będzie kontynuowana w roku szkolnym 

2017/2018.  

Przykładowe prace uczniów 
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 Opracowała: Małgorzata Błotko 

  



Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi  
w Katowicach 

Opis działań podjętych w drugim roku realizacji 

rok szkolny 2017/2018 

 W roku szkolnym 2017/2018 kontynuowano realizację innowacji „Programuję, więc 

myślę w klasach 1-3” w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo. Uczniowie doskonalili 

umiejętności programowania w języku Baltie oraz opanowali nowe zagadnienia – pracowali  

w trybie czarowania. 

Praca w Baltie zawierała następującą tematykę: 

1. Budujemy sceny, w tym sceny symetryczne w wymiarze 2 godzin lekcyjnych. 

2. Czarujemy sceny w wymiarze 2 godzin lekcyjnych. 

3. Powtarzanie poleceń w wymiarze 2 godzin lekcyjnych. 

4. Zadania utrwalające” w wymiarze 2 godziny lekcyjnej. 

5. Wykonujemy ćwiczenia ortograficzne w wymiarze 2 godzin lekcyjnych. 

6. Dodajemy i odejmujemy w wymiarze 2 godzin lekcyjnych. 

7. Mnożymy i dzielimy w wymiarze 2 godziny lekcyjnej. 

8. Zadania utrwalające i gry w wymiarze 2 godzin lekcyjnych. 

W sumie zrealizowane zostały 16 godziny lekcyjne, podczas, których uczniowie utrwalili 

wszystkie umiejętności opanowane w klasie 1, doskonalili umiejętność tworzenia scen w 

trybie budowania oraz poznali mowy tryb czarowania. Trudność w trybie czarowania 

polegała na połączeniu umiejętności informatycznych z umiejętnością praktycznego 

zastosowania wiedzy, która strona jest prawa, a która lewa. 

 Realizator innowacji, mgr Małgorzata Błotko, przystąpiła do kilku form 

indywidualnego doskonalenia zawodowego w celu poszukiwania nowych pomysłów  

i inspiracji na tworzenie ciekawych lekcji. 

Odbyte szkolenia: 

1. Programowanie z wykorzystaniem robotów – szkolenie webinar w ramach V edycji 

programu Mistrzowie Kodowania 

2. Nauka programowania w edukacji wczesnoszkolnej – warsztaty WOM Katowice 

3. Jak kształcić konstruktorów i programistów. Kurs mechatroniki zamknięty w pudełku 

– warsztaty WOM Katowice 

4. Druk 3D – stwórz swoje własne pomoce dydaktyczne - warsztaty WOM Katowice 

 Po raz kolejny przeprowadzono wstępną ewaluację, z której wynika, że uczniowie 

chętnie biorą udział w zajęciach opartych na programowaniu w środowisku Baltie. 

Wartym podkreślenia jest fakt, że kilku uczniów najchętniej korzysta z gotowych 

pomysłów przedstawionych przez nauczyciela w celu stworzenia sceny. Jedna uczennica 
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ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pozostała dalej na poziomie budowania i jej 

działania wymagają pomocy nauczyciela. Z obserwacji wynika również, że zwiększył się 

nie tylko poziom umiejętności oddziału 2a, ale również ich kreatywność w podejściu do 

tematu. Zdecydowana większość klasy z bardzo dużym zaangażowaniem podchodziła do 

zadań wymagających wykazania się samodzielnością i logicznym myśleniem, szczególnie 

podczas realizacji własnych projektów. 

 Cele założone na rok szkolny 2017/2018 zostały zrealizowane, a nabyte umiejętności 

zostaną utrwalone w przyszłym roku szkolnym podczas kontynuacji realizacji innowacji 

„Programuję, więc myślę w klasach 1-3” oraz uczniowie będą opanowywali na kolejny etap - 

tryb programowanie.  

Opracowała: Małgorzata Błotko 

Załącznik 1 - przykładowe prace uczniów 

= 
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Opracowała: Małgorzata Błotko 
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Opis działań podjętych w trzecim roku realizacji 

rok szkolny 2018/2019 

 W roku szkolnym 2018/2019 kontynuowano realizację innowacji „Programuję, więc 

myślę w klasach 1-3” w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo. Uczniowie doskonalili 

umiejętności programowania w języku Baltie znane w poprzednich latach oraz poznawali tryb 

programowania nowicjusz. 

W ramach zajęć realizowano następujące tematy 

1. Budujemy sceny w wymiarze 2 godzin lekcyjnych. 

2. Wyczarowujemy sceny w wymiarze 3 godzin lekcyjnych. 

3. Przygotowujemy polecenia dla czarodzieja Baltie w wymiarze 7 godzin lekcyjnych. 

4. Gry i zabawy utrwalające w wymiarze 2 godzin lekcyjnych. 

W sumie zrealizowanych zostało 14 godzin lekcyjnych w ramach których uczniowie utrwalili 

wszystkie umiejętności opanowane w klasie 1, 2, oraz nabyli umiejętności pracy z Baltiem  

w trybie programowania nowicjusz w klasie 3. Przykładowe prace zostaną umieszczone na 

końcu sprawozdania. Realizator innowacji, mgr Małgorzata Błotko, przystąpiła do kilku form 

indywidualnego doskonalenia zawodowego w celu poszukiwania nowych pomysłów 

i inspiracji na tworzenie ciekawych lekcji i zajęć pozalekcyjnych. 

Odbyte szkolenia: 

1. Konferencja „Rozwijanie myślenia komputacyjnego uczniów, jako wyzwanie 

współczesnej polityki oświatowej i zarządzania szkołą” 

2. Konferencja – „Kompetencje przyszłości eksperci programowania na start” 

3. Warsztaty – Czarujemy z Baltie 

4. Warsztaty ”Elementy grywalizacji z zastosowaniem Minecrafta – budujemy escape 

room. 

5. Warsztaty "Projektuj, programuj, rozwijaj kompetencje przyszłości" 

6. Warsztaty "Nauczanie przez programowanie" 

 

Przeprowadzono ewaluację końcową, z której wynika, że uczniowie chętnie biorą udział w 

zajęciach opartych na programowaniu w środowisku Baltie. Podsumowując ewaluację kilku 

uczniów potrafi samodzielnie wykonać skrypty dla Baltiego w trybie programowania 

nowicjusz, kilkoro uczniów z klasy wymaga pomocy nauczyciela lub pomocy kolegi, niestety 

4 uczniów nie opanowało trybu programowania nowicjusz – okazał się on zdecydowanie za 

trudny na ich możliwości – ci uczniowie opanowali Baltiego na poziomie czarowania w tym 

jedna uczennica ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pozostała w trybie budowania z 
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pomocą nauczyciela. Uczniowie w 100% byli zadowoleni z zajęć.

 

 

 Cele założone na rok szkolny 2018/2019 zostały zrealizowane, a nabyte umiejętności 

z pewnością pomogą im w zdobywaniu wiedzy na następnym etapie edukacyjnym.  

Załącznik 1 - przykładowe prace uczniów 
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Opracowała Małgorzata Błotko 


