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Nazwa projektu: Kreatywni i innowacyjni uczniowie konkurencyjni na rynku 

pracy (2016-2018) 

 

 

 

 

Zadanie 1: Zajęcia podnoszące kreatywność uczniów poprzez realizację zajęć 

opartych na metodzie eksperymentu, dodatkowych zajęć z wykorzystaniem TIK   

 

 

 

Rodzaj zajęć: Projektowanie z programowaniem  

 

 

Tytuł scenariusza: „Programujemy animację w Scratchu Juniorze pomagającą 

utrwalić znajomość poznanych słów w języku angielskim”. 

 

Etap edukacyjny: I (klasa  III szkoły podstawowej) 

Liczba spotkań: 10 

Opracowanie: Anna Pławczyk  

 

 

 

 

 

 



 

 

Planowany przebieg cyklu 

 

Spotkanie Tematyka/ opis realizacji 

 

Czas trwania Uwagi   

 

1  Zapoznanie się ze 

środowiskiem Scratch. 

Zapoznanie się z zasadami 

działania programu Scratch 

Junior, który umożliwia 

tworzenie łatwych 

interaktywnych historyjek, 

animacji, gier, muzyki.  

 1 godzina Praca w 

Scratchu 

Juniorze– 

wizualnym 

języku 

programowania 

do tworzenie 

łatwych 

interaktywnych 

historyjek, 

animacji, gier, 

muzyki.  

2 - 9 Realizacja projektu: 

„Programujemy animację w 

Scratchu Juniorze 

pomagającą utrwalić 

znajomość poznanych słów w 

języku angielskim”. 

 

Po wcześniejszym zapoznaniu 

się z zasadami działania 

Scratcha Juniora,  uczniowie 

wykorzystują go do utrwalania 

znajomości słów poznanych na 

poszczególnych lekcjach 

języka angielskiego. Każdy 

opracowuje animację 

polegającą na dodaniu 

grafiki(z załączonego albumu 

obrazków lub własnoręcznym 

narysowaniu na iPadzie) 

8 godzin 

 

Praca w 

Scratchu – 

wizualnym 

języku 

programowania. 



 

 

przedstawiającej słowo, które 

utrwalamy(np. z działu 

Zwierzęta). Kolejnym krokiem 

jest nagranie przez ucznia(co 

umożliwia Scratch Junior) i 

dodanie poprawnie 

wyartykułowanego słowa. Jest 

to dodatkowa atrakcja dla 

dzieci, która jednocześnie 

pozwala nauczycielowi 

sprawdzić umiejętność dobrej 

wymowy. Równolegle 

uczniowie zapisują dane słowo 

zarówno w języku polskim, 

jak i angielskim, co także 

pozwoli utrwalać naszą 

rodzimą ortografię(np. w 

słowach z działu Zwierzęta: 

kangur, papuga, jeż itd.). 

10 Podsumowanie projektu. 

 

Podsumowaniem całego cyklu 

zajęć będzie stworzenie 

animacji - testu dla kolegów 

przez każdego ucznia 

obejmującego swoim 

zakresem znajomość słów z 

określonego działu. Będzie to 

zarówno sprawdzian 

umiejętności programowanie, 

jak również znajomości słów. 

 

1 godzina Lekcja 

polegająca na 

wymianie się 

iPadami przez 

dzieci w celu 

obejrzenia 

animacji 

innych, a 

jednocześnie 

utrwaleniu 

znajomości 

słów i ich 

pisowni. 

Łączna liczba godzin 10 godzin 

 

 

 



 

 

 


