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1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła podstawowa - klasa VI

2. Przedmiot

informatyka

3. Temat zajęć:

Zgadnij liczbę

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Temat zgodny z podstawą podstawową

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Nauka programowania, pracy zdalnej w grupach

7. Cel ogólny zajęć

Stworzenie programu umożliwiającego losowanie i zgadywanie liczby w programie Scratch

8. Cele szczegółowe zajęć

1. Uczeń w algorytmicznym rozwiązywaniu problemu wyróżnia podstawowe kroki: określenie 
problemu i celu do osiągnięcia, analiza sytuacji problemowej, opracowanie rozwiązania, 
sprawdzenie rozwiązania problemu dla przykładowych danych, zapisanie rozwiązania w postaci 
schematu lub programu

2. Uczeń testuje na komputerze swoje programy pod względem zgodności z przyjętymi założeniami 
i ewentualnie je poprawia, objaśnia przebieg działania programów;

3. Uczeń wykorzystuje sieć komputerową (szkolną, sieć internet) do pracy w wirtualnym środowisku 
(na platformie, w chmurze), stosując się do sposobów i zasad pracy w takim środowisku

4. Uczeń uczestniczy w zespołowym rozwiązaniu problemu posługując się technologią taką jak: 
poczta elektroniczna, forum, wirtualne środowisko kształcenia, dedykowany portal edukacyjny;

5. Uczeń identyfikuje i docenia korzyści płynące ze współpracy nad wspólnym rozwiązywaniem 
problemów

6.
9. Metody i formy pracyb>

praca z całą klasą - pokaz i objaśnienie

praca w grupach

10. Środki dydaktyczne
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program Teams, Scratch, portal epodreczniki.pl

11. Wymagania w zakresie technologii

Komputer z dostępem do Internetu oraz programu Teams

12. Przebieg zajęć

Aktywność nr 1

Temat:

Analiza planu ramowego

Czas trwania

5 min

Opis aktywności
Uczniowie oglądają na swoich komputerach udostępniony ekran nauczyciela znajdujący się na stronie

https://epodreczniki.pl/a/zabawa-w-zgadywanie-liczby/DKDNPo06O

i skupiają się na ćwiczeniu 1, w którym analizują plan ramowy programu.

 

Aktywność nr 2

Temat

Wspólny początek

Czas trwania

10 min

Opis aktywności
Uczniowie oglądając udostępniony ekran nauczyciela próbują wspólnie ustalić najważniejsze elementy 
skryptu na program, który będzie losował dowolną liczbę z zakresu 1-100, prosił użytkownika o próbę 
odgadnięcia oraz naprowadzał go mówiąc czy wylosowana przez niego liczba jest większa czy mniejsza 
od podanej przez użytkownika. Nauczyciel pokazuje na swoim ekranie najistotniejsze elementy kodu.

 

 
 
 

Aktywność nr 3

Temat

Grupy

Czas trwania
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20

Opis aktywności
Uczniowie logują się na stronie 

scratch.mit.edu

i w tym czasie zostają podzieleni na losowe 4-5 osobowe grupy przez program Teams, gdzie zaczynają 
pracę w osobnych pokojach, w których wykorzystują "udostępnianie ekranu" oraz "przekazanie kontroli".

W ramach swoich grup próbują stworzyć program. Nauczyciel w tym czasie kontroluje pracę i pomaga 
grupom, które tego potrzebują.

Aktywność nr 4

Temat

Analiza programów

Czas trwania

10

Opis aktywności
Nauczyciel zamyka pokoje w programie Teams i uczniowie wracają do pracy z całą klasą. Tam liderzy 
grup przesyłają na czacie linki do programów, które testuje i omawia nauczyciel oraz chętni uczniowie.

13. Sposób ewaluacji zajęć

Ewaluacja ustna - uczniowie poproszeni przez nauczyciela na koniec lekcji mówią, co im sprawiło 
najwięcej trudności i jak sobie z tym poradzili.

14. Licencja

CC BY-NC-SA 4.0 - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 
Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza
16. Materiały pomocnicze
18. Forma prowadzenia zajęć: zdalna

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl

