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Innowacja „Programuję więc myślę w klasach 4-6” jest innowacją programowo- 

organizacyjną realizowaną podczas lekcji zajęć komputerowych. Zaplanowana została na 

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

2016/2017 rozpoczęli naukę w klasie 4 szkoły podstawowej w oddziale ogólnodostępnym 

(dwie grupy).  

Opis działań podjętych w pierwszym roku realizacji 

rok szkolny 2016/2017 

Każda z grup realizowała, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dwie godziny 

zajęć komputerowych w trakcie trwania roku szkolnego (od października 2016r.). Zajęcia 

prowadzone były w oparciu o modyfikację programu nauczania dla klas 4-6 szkoły 

podstawowej „Lubię to!” (autor: Michał Kęska, wydawnictwo: Nowa Era, modyfikacja: 

Karolina Walaszczyk- Szkutnik). Nowatorstwo innowacji opiera się na wykorzystaniu 
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podczas zajęć komputerowych języka programowania Scratch 2.0. jako edytora grafiki, 

narzędzia do tworzenia prezentacji oraz sterowania obiektem po ekranie.  

Obie grupy klasy 4, objęte innowacją, zrealizowały w całości tematykę związaną 

z programowaniem w Scratch’u, wynikającą z dostosowanej, na jej potrzeby jej, modyfikacji 

programu nauczania. Uczniowie poznali środowisko pracy oraz podstawowe polecenia 

(klocki) Scratch’a, opanowali sposoby tworzenia prostych skryptów gier i animacji 

w programie. Wszystkie założone dla klasy 4 cele zostały zrealizowane podczas lekcji 

z działu „Pierwsze kroki w Scratch’u” o następującej tematyce: 

 Poznajemy podstawowe polecenia (klocki) Scratch’a - w wymiarze 3 godzin 

lekcyjnych. 

 Modyfikujemy kostium i animujemy duszka. Edytujemy tło sceny – w wymiarze 

2 godzin lekcyjnych. 

 Rysujemy kwadrat – w wymiarze 2 godzin lekcyjnych. 

 Projekt „Lew na pustyni” – w wymiarze 3 godzin lekcyjnych. 

 Projekt „Biedronka zjada jabłka”- w wymiarze 3 godzin lekcyjnych. 

 Tworzenie własnej gry – w wymiarze 3 godzin lekcyjnych. 

Po wprowadzeniu powyższych tematów uczniowie potrafią wyjaśnić na czym polega 

programowanie, wymienić budowę programu Scratch oraz podstawowe zasady 

programowania, omówić zastosowanie podstawowych poleceń i pętli. Zaznajomili się 

również z pojęciami takimi jak duszek, scena, skrypt, kostium, gra. Uczestnicy innowacji 

tworzyli proste gry z wykorzystaniem języka Scratch, wykorzystywali pętlę i poznane 

polecenia do pracy z programem, a w końcowej fazie sprawnie wykorzystywali składnię 

języka Scratch do samodzielnego pisania własnych programów. Przykładowe efekty realizacji 

tematyki działu „Pierwsze kroki w Scratch’u” zaprezentowano w Załączniku nr 1. Przebieg 

zajęć oparto na scenariuszach programistycznych stworzonych w ramach programu 

Mistrzowie Kodowania. Są one udostępnione na wolnej licencji (CC BY-SA) na stronie 

http://wiki.mistrzowiekodowania.pl/. 

 W trosce o rozwój umiejętności programowania uczniów prowadzono w naszej 

placówce zajęcia pozalekcyjne dla klas 4-6 w ramach programu Mistrzowie Kodowania 

w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Kierowane były one zarówno dla uczniów zdolnych, 

pragnących rozwijać swoją wiedzę z zakresu programowania w języku Scratch, jak i dla 

uczniów mających problemy z opanowaniem materiału przerabianego 
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w ramach obowiązkowych zajęć lekcyjnych. Uczniowie potrzebujący wsparcia mogli liczyć 

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

 Realizatorzy innowacji Karolina Walaszczyk- Szkutnik oraz Karolina Siwczyk brali 

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. Realizatorzy dołączyli również do sieci nauczycieli 

uczestniczących w pilotażowym wdrożeniu programowania w szkołach zorganizowanym 

w roku 2016/2017 przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” 

w Katowicach.  

Szkolenia Karolina Walaszczyk- Szkutnik: 

 Spotkanie webinarowe organizowane w ramach IV edycji programu Mistrzowie 

Kodowania- „Spotkanie organizacyjne dla uczestników IV edycji programu- założenia 

i zasady pracy”. 

 Dwa spotkania webinarowe w ramach IV edycji programu Mistrzowie Kodowania- 

„Programowanie w języku Scratch dla początkujących”. 

Szkolenia Karolina Siwczyk: 

 E- konferencja organizowana przez wydawnictwo MAC- „Nauka programowania 

w klasach 1-3. Jak realizować proponowaną podstawę programową kształcenia 

informatycznego”. 

 Szkolenie w formie warsztatowej z programowania w języku Scratch w ramach IV edycji 

programu Mistrzowie Kodowania na poziomie średniozaawansowanym.  

 Konferencja „Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017- informatyka” 

zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” 

w Katowicach. 

 Warsztaty- podsumowanie projektu „Pilotażowe wdrożenie programowania w szkołach” 

zorganizowanych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” 

w Katowicach.  

Realizatorzy uczestniczyli także w wymianie, pomiędzy nauczycielami biorącymi udział 

w pilotażu organizowanym przez WOM Katowice, materiałów merytorycznych oraz 

dydaktyczno- metodycznych na Platformie Edukacyjnej RODN WOM. Szkoła zadbała 

również, aby na jej stronie internetowej został umieszczony odnośnik do strony głównej 
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Mistrzów Kodowania, na której zarówno uczniowie, jak i rodzice i nauczyciele mogą 

zapoznać się z założeniami programu.  

 W celu zweryfikowania atrakcyjności tematyki zajęć komputerowych z zakresu 

programowania dokonano wstępnej ewaluacji i zapytano uczniów: 

„Czy programowanie w Scratch’u było według Was ciekawe, i dlaczego?”.  

Wśród 21 uczniów biorących udział w innowacji 100% zadeklarowało, że zajęcia oparte na 

programowaniu w języku Scratch podobały im się.  

Przykładowe wypowiedzi uczniów: 

 „Lekcje programowania podobały mi się, ponieważ fajnie było stworzyć coś dla siebie 

i innych”, 

 „Podobało mi się, ponieważ tworzenie gier jest bardzo ciekawe”, 

 „Podobało mi się, ponieważ mogłam stworzyć swoją wymarzoną grę”, 

 „Tworzenie gier w Scratch’u podobało mi się, ponieważ mogłem wykazać się 

wyobraźnią”. 

Z przeprowadzonej przez realizatorów obserwacji wynika, że uczniowie wykazywali się 

wysoką aktywnością, zaangażowaniem i ciekawością poznawczą podczas prowadzonych 

lekcji. Postawy te umożliwiły im opanowanie podstaw posługiwania się algorytmami, a także 

sprawiły, że uczniowie znacznie zwiększyli swoje zainteresowanie tematyką programowania, 

a także twórczego korzystania z urządzeń cyfrowych. Efekty te są wskaźnikiem stopnia 

realizacji założonych celów. Innowacja „Programuję więc myślę w klasach 4- 6” będzie 

kontynuowana w roku szkolnym 2017/2018 zgodnie z nową podstawą programową.  

Opis działań podjętych w drugim roku realizacji 

rok szkolny 2017/2018 

 W roku szkolnym 2017/2018 ze względu na zmniejszenie się ilości uczniów w klasie 

kontynuowano realizację innowacji „Programuję, więc myślę w klasach 4-6” w jednej grupie 

w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo. Uczniowie doskonalili umiejętności 

programowania w języku Scratch oraz opanowali nowe zagadnienia. Dział „Programujemy 

w Scratch’u. Tworzymy gry” zawierał następującą tematykę: 

1. Przypomnienie podstawowych informacji – programowanie w języku Scratch  

w wymiarze 3 godzin lekcyjnych. 

2. Projekt „Kot w labiryncie” w wymiarze 2 godzin lekcyjnych. 

3. Projekt „Kot zastawia pułapkę na mysz” w wymiarze 2 godzin lekcyjnych. 

4. „Rysowanie w Scratchu” w wymiarze 1 godziny lekcyjnej. 
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5. Gra zręcznościowa „Odbijanie piłeczki” w wymiarze 3 godzin lekcyjnych. 

6. Projekt „Akwarium” w wymiarze 3 godzin lekcyjnych. 

7. Quiz o Scratch w wymiarze 1 godziny lekcyjnej. 

8. Potrafię programować w Scratchu – praca nad projektem – w wymiarze 5 godzin 

lekcyjnych. 

9. Prezentacja własnych projektów w wymiarze 2 godzin lekcyjnych. 

W sumie zrealizowane zostały 22 godziny lekcyjne podczas, których uczniowie utrwalili 

wszystkie umiejętności opanowane w klasie 4, doskonalili umiejętność tworzenia skryptów 

reagujących na naciśnięcie klawisza, opanowali wykorzystywanie iteracji, instrukcji 

warunkowych oraz losowości w programie. W dalszym etapie uczniowie zaczęli 

implementować gry, gdzie przyswoili zagadnienia związane ze stosowaniem instrukcji 

strukturalnych oraz tworzeniem zmiennych. Wszystkie wykorzystane projekty pochodziły ze 

strony http://wiki.mistrzowiekodowania.pl/. Dział zakończony został zajęciami polegającymi 

na samodzielnym tworzeniu prostej gry w programie. Efekty pracy uczniów przedstawione 

zostały w Załączniku 2. 

 Kontynuowano również realizację zajęć „Mistrzowie Kodowania w klasach 4-6”, 

które uczniowie chętnie wykorzystywali do rozwijania swoich umiejętności związanych 

z programowaniem. Uczniowie doskonalili projekty wykonywane na lekcjach lub tworzyli 

nowe, często według własnych autorskich pomysłów.  

 Realizator innowacji, mgr Karolina Siwczyk, przystąpiła do kilku form 

indywidualnego doskonalenia zawodowego w celu poszukiwania nowych pomysłów 

i inspiracji na tworzenie ciekawych lekcji i zajęć pozalekcyjnych. 

Odbyte szkolenia: 

1. „Lekcje programowania” część 1, 2 i 3 – wydawnictwo WSiP 

2. „Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej- szkolenie teoretyczne” cz.1, 2, 3 – 

wydawnictwo MAC Edukacja 

3. „”Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej- szkolenie praktyczne” cz. 1 i 2 – 

wydawnictwo MAC Edukacja. 

4. Udział w webinarach w ramach V edycji programu Mistrzowie Kodowania z cyklu 

„zaSCRATCHowani”.  

Na stronie internetowej szkoły w zakładce „innowacje” na bieżąco zamieszczane były 

postępy uczniów związane z samodzielnym tworzeniem projektów w środowisku Scratch. 

Przykładowe aplikacje i gry dostępne są dla wszystkich odwiedzających stronę- 

http://www.sp58katowice.pl/index.php/innowacje. 
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 Po raz kolejny przeprowadzono wstępną ewaluację, z której wynika, że uczniowie 

chętnie biorą udział w zajęciach opartych na programowaniu w środowisku Scratch. Wartym 

podkreślenia jest fakt, że kilku uczniów najchętniej korzysta z gotowych zestawów skryptów 

w celu stworzenia aplikacji, a samodzielne działania wymagają pomocy nauczyciela. Z 

obserwacji wynika również, że zwiększył się nie tylko poziom umiejętności oddziału 5a, ale 

również ich kreatywność w podejściu do tematu. Zdecydowana większość klasy z 

największym 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 

powinny zostać utrwalone w przyszłym roku szkolnym podczas kontynuacji realizacji 

innowacji „Programuję, więc myślę w klasach 4-6”.  

Opracowała: Karolina Siwczyk 

 

Opis działań podjętych w trzecim roku realizacji 

rok szkolny 2018/2019 

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

myślę w klasach 4-6” w jednej grupie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo. 

Uczniowie doskonalili umiejętności programowania w języku Scratch oraz mieli możliwość 

wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności przy tworzeniu własnego, rozbudowanego 

projektu gry. Dział „Programujemy w Scratchu” zawierał następującą tematykę: 

- „Przypomnienie i utrwalenie wiadomości o Scratch” – 2 godziny 

- „Wprowadzenie nowych pojęć” – 2 godziny 

- „Gra logiczna – zgadywane liczby” – 1 godzina 

- „Interaktywna mapa Polski” – 2 godziny 

- „Interaktywna kartka dla babci – Scratch” –1 lekcja 

- „Odgadywanie daty urodzin” – 1 lekcja 

- „Programuję, więc myślę – praca nad projektem” – 3 lekcje 

- „Prezentujemy projekty” – 2 lekcje 

Zrealizowano w sumie 14 zajęć lekcyjnych z zakresu programowania. Uczniowie na 

zajęciach mieli możliwość tworzenia gier z zastosowaniem instrukcji warunkowych i pętli, 

a także poznali sposoby posługiwania się komunikatami i programowali reakcji na nie. 

W tworzonych grach uczniowie uczyli się stosować zmienne globalne i lokalne oraz 

wprowadzać efekty dźwiękowe. Praca nad projektami przebiegała w oparciu o indywidualne 

konta uczniów założone na stronie www.scratch.mit.edu. Przykładowe, indywidualnie 
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wykonane projekty gier uczniów, znajdują się w Załączniku nr 3. Efekty pracy uczniów 

zamieszczone zostały również na szkolnej stronie internetowej w zakładce „Innowacje” 

(http://sp58katowice.pl/index.php/innowacje).  

Ponadto uczniowie 10 grudnia 2018 roku brali udział w godzinie kodowania, 

wykorzystując materiały z strony internetowej code.org. 

Troje uczniów klasy 6a wykonało dodatkowo projekty gry w Scratch’u pod hasłem 

„Liczby rządzą światem”, gdzie podjęli próby stworzenia gier pomocnych w nauce 

matematyki. W tworzonych projektach pojawiły się elementy nauki tabliczki mnożenia, 

obliczania pól powierzchni czy prostych procentów.  

 Uczniowie oprócz treści z programowania w trakcie roku szkolnego zapoznawali się 

z możliwościami programu Pivot Animator, w którym tworzyli proste animacje. Poznawali 

program MS Excel, w którym uczyli się tworzyć tabele oraz wykresy, a także wykonywali 

projekt „Moja klasa w statystykach”. Na koniec roku szkolnego uczniowie poznali program 

GIMP, w którym uczyli się wprowadzać elementy retuszu i fotomontażu zdjęć. 

 Część uczniów klasy 6a miała także możliwość wykorzystać zdobyte umiejętności 

programistyczne i myślenie algorytmiczne w trakcie uczestnictwa w projekcie „Projekt 

i budowa innowacyjnych bolidów z napędem elektrycznym”, prowadzonym z ramienia szkoły 

przez panie mgr Małgorzatę Błotko oraz mgr Sandrę Jakubowską. 

Realizatorki innowacji: mgr Karolina Siwczyk oraz mgr Karolina Walaszczyk-

Szkutnik, przystąpiły ponadto do kilku form indywidualnego doskonalenia zawodowego 

w celu udoskonalenia własnego warsztatu pracy, związanego z tematyką programowania oraz 

cyfryzacji młodzieży: 

Odbyte szkolenia: 

mgr Karolina Walaszczyk-Szkutnik 

- „Nauczanie przez algorytmikę – kompetencje cyfrowe na przedmiotach 

nieinformatycznych”, warsztaty zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli „WOM” w Katowicach 

- „Kompetencje cyfrowe w aspekcie bezpieczeństwa usług internetowych oraz używania 

aplikacji komputerowych z uwzględnieniem urządzeń mobilnych”, warsztaty zorganizowane 

przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach 

mgr Karolina Siwczyk 

- Ogólnopolska konferencja Kompetencje przyszłości. Eksperci programowania na start - 

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu. 
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- Rozwijanie myślenia komputacyjnego uczniów jako wyzwanie dla współczesnej polityki 

oświatowej i zarządzania szkołą - konferencja 

 Na zakończenie zaplanowanego trzyletniego cyklu innowacji pedagogicznej dokonano 

ewaluacji końcowej. Dokonano jej w oparciu o przygotowane ankiety online oraz obserwację 

uczniów w trakcie pracy nad poszczególnymi projektami. Do utworzenia ankiet online 

wykorzystano portal www.interankiety.pl. Ankieta została rozesłana na pocztę elektroniczną 

uczniów, którzy udzielili odpowiedzi na 6 postawionych przez autora innowacji pytań. 

Poszczególne pytania oraz wyniki ilościowe przedstawione zostały poniżej. W ankiecie brało 

udział 15 osób klasy 6a, co stanowi 100% uczniów tej klasy. 
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 Z analizy ankiet wynika, że zdecydowana większość (14 osób) chętnie uczestniczyła 

w zajęciach komputerowych. Zagadnieniem najbardziej interesującym z klasy szóstej okazało 

się być tworzenie grafiki w programie GIMP. W drugiej kolejności uczniowie wskazali 

zagadnienie programowania w Scratch’u. Zajęcia dotyczące tworzenia gier w programie 

Scratch uczniowie oceniali następnie na pięciostopniowej skali. Dziesięcioro uczniów 

wskazało, że zajęcia te podobały im się, w tym trojgu – bardzo się podobały. Troje uczniów 

wskazało, że średnio podobały im się te zajęcia, a dwoje uczniów wskazało, że zajęcia im się 

nie podobały. Jeśli chodzi o poziom trudności oceniany przez uczniów wprowadzanych 

zagadnień z programowania to średni wynik wyniósł 5.5 na dziesięciostopniowej skali.  

 Na pytanie, czy realizacja zadań z programowania pomogła uczniom rozwijać 

zainteresowania najwięcej uczniów wskazało, że nie mają zdania na ten temat. Równoliczne 

grupy osób wskazały, że raczej tak lub raczej nie pomogły. Jedna osoba wskazała, że 

zdecydowanie zajęcia pomogły jej rozwinąć zainteresowania. Nikt nie zaznaczył odpowiedzi 

„zdecydowanie nie”. Jednocześnie prawie połowa uczniów chce dalej rozwijać swoje 

umiejętności z programowania, a tylko trzy osoby nie chcą dalszego kształcenia w tej 

tematyce. Pozostałe 5 osób nie ma zdania na ten temat. 

 Analiza ankiet, jak również bieżąca obserwacja uczniów na zajęciach w trakcie pracy 

nad projektami wskazuje na grupę osób bardziej zainteresowaną zagadnieniami 
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z programowania. Wykazują się dużą kreatywnością w tworzeniu własnych projektów gier. 

Posługiwanie się narzędziami programu, jak również poszukiwanie i wykorzystanie 

odpowiednich poleceń nie stanowi dużego problemu. Uczniowie ci podejmują samodzielne 

próby rozwiązywania różnych pojawiających się w trakcie tworzenia gry problemów. 

Pozostałe osoby również swobodnie poruszają się po narzędziach programu, ale wykorzystują 

polecenia znane im do tworzenia prostych skryptów. Tworzą oni ciekawe projekty, ale nie są 

one dalej rozbudowywane, czy udoskonalane. Z obserwacji wynika również, że jest 

trzyosobowa grupa uczniów, które wymagają w dalszym ciągu wsparcia nauczyciela 

w zakresie programowania prostych skryptów. 

 Uczniowie jednak w zdecydowanej większości są bardzo kreatywni, mają ciekawe 

pomysły, chcą poznawać zastosowania nowych programów komputerowych i rozwijać swoje 

szeroko rozumiane umiejętności cyfrowe. Uczniowie potrafią bardzo dobrze współpracować 

w grupach i komunikować się za pomocą komputera. W trakcie zajęć bardzo często zwracana 

była także uwaga na przestrzeganie praw autorskich, zwłaszcza przy użyciu grafiki pobieranej 

z Internetu. Uczniowie byli bardzo zadowoleni z efektów swoich prac, zarówno po 

stworzeniu sprawnie działającej gry, czy stworzeniu własnej grafiki w programie GIMP. 

Podsumowując cele postawione w innowacji zostały zrealizowane. 

Opracowała: Karolina Walaszczyk-Szkutnik 

 

Załącznik 1- pierwszy rok realizacji 

1. Łatwa aplikacja „Lew tańczący na pustyni” stworzona przez uczniów na początku ich 

drogi ze Scratch’em. 

 

2. Kolejny projekt, nad którym pracowali uczniowie nosił nazwę „Biedronka zjada 

jabłka”. 

Skrypty do biedronki: 
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Skrypty do jabłek: 

 

3. Przykładowa aplikacja stworzona przez jedną z uczennic – Pies w labiryncie 
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4. Bardziej skomplikowana aplikacja stworzona wraz z uczniami podczas zajęć 

dodatkowych w ramach projektu Mistrzowie Kodowania. 

 

 

Załącznik 2- drugi rok realizacji 

1. Kot w labiryncie 
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2. Kot zastawia pułapkę na mysz 
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Skrypty do kota: 

 

 

Skrypty do myszy: 
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Skrypty do sera: 

 

3. Gra zręcznościowa „Odbijanie piłeczki” 

 

Skrypty do piłki: 
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Skrypty do paletki: 

 

4. Przykładowy projekt stworzony przez uczennicę: 

 



Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi  
w Katowicach 

Załącznik 3 - trzeci rok realizacji 

1. Gra „Duszek i piłeczki” utworzona przez ucznia Wojciecha polega na tym, żeby 

zbierać duszkiem piłeczki (piłeczki zielone dodają 2 pkt, upuszczone piłeczki zielone to 

odjęte 0.5 pkt, piłeczki czerwone odejmują 5 pkt). Duszkiem gracz porusza się za pomocą 

strzałek w kierunku prawo – lewo. W grze zastosowano również zegar rozgrywki oraz 

bieżącą punktację. 

 

Skrypty dla piłeczki zielonej 

 

 

Skrypty dla piłeczki czerwonej 
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Skrypty dla duszka 

 

2. Gra w węża opracowana przez ucznia Daniela przedstawia grę w klasycznego węża, 

gdzie gracz strzałkami kontroluje poruszanie się wężem po planszy w celu zbierania 

pojawiających się losowo kulek.  
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Skrypty dla losowo pojawiających się kulek: 

 

 

Skrypty dla węża: 

 

 

3. Gra matematyczna stworzona przez uczennicę Sandrę sprawdza wiedzę gracza 

z różnych dziedzin matematyki, takich jak pola figur, procenty, nazwy działań, obliczenia 

pamięciowe. Pytania zadawane są przez pojawiające się duszki – kucyki. 
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Skrypty dla poszczególnych duszków: 
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4. Gra „Tabliczka mnożenia” utworzona przez uczennicę Nikolę polega na odpowiadaniu 

przez gracza na pytania różnych duszków – przedmiotów, dotyczących znajomości tabliczki 

mnożenia. 

 

Skrypty dla poszczególnych duszków: 
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