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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 pomagającą nam 

utrwalić wiedzę dotyczącą funkcjonowania układów w ciele człowieka”. 

 

Etap edukacyjny: II (klasa  VI 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 Scratcha, który 

umożliwia tworzenie łatwych 

interaktywnych historyjek, 

animacji, gier, muzyki.  

 1 godzina Praca w 

Scratchu – 

wizualnym 

języku 

programowania 

do tworzenie 

łatwych 

interaktywnych 

historyjek, 

animacji, gier, 

muzyki. 

2 - 8 Realizacja projektu: 

„Programujemy animację w 

Scratchu pomagającą nam 

utrwalić wiedzę dotyczącą 

funkcjonowania układów w 

ciele człowieka”. 

 

Po wcześniejszym zapoznaniu 

się z zasadami działania 

Scratcha,  uczniowie 

wykorzystują go do 

zapoznania się i utrwalania 

wiedzy z zakresu biologii. 

Każdy uczeń opracowuje 

animację polegającą na 

przedstawieniu budowy i 

zasad funkcjonowania 

poszczególnych układów, np. 

układu oddechowego, 

pokarmowego. Uczeń 

7 godzin 

 

Praca w 

Scratchu – 

wizualnym 

języku 

programowania. 



 

 

powinien tak zaprojektować i 

zaprogramować projekt, by 

przejrzyście i jasno 

prezentował oglądającemu 

budowę i funkcjonowanie 

naszego ciała. Tym samym 

uczniowie jednocześnie 

programują i przyswajają 

wiedzę z zakresu biologii. 

 

9-10 Podsumowanie projektu. 

 

Podsumowaniem całego cyklu 

zajęć będzie stworzenie 

animacji - testu dla kolegów 

przez każdego ucznia 

obejmującego swoim 

zakresem wszystkie omawiane 

układy w ciele człowieka. 

Przed rozpoczęciem pracy 

należy podjąć decyzję, czy 

zadanie będzie dotyczyło np. 

tylko samej budowy układów, 

czyli będzie brzmiało np. 

„Dopasuj organ do układu” i 

będzie pojawiało się zdjęcie 

np. żołądka, kości nogi. 

Będzie to zarówno sprawdzian 

umiejętności programowanie, 

jak i utrwalenie wiedzy. 

 

2 godziny Animacja-test 

stworzona przez 

uczniów z 

całego 

omawianego 

zakresu. 

Łączna liczba godzin 10 godzin 

 

 

 



 

 

 


