
 

 

 

 

 

klasy 3-6 

„Mistrzowie Kodowania” to objęty patronatami Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwa Gospodarki program edukacyjny. Głównym 
celem projektu jest wspieranie rozwoju kompetencji cyfrowych oraz propagowanie nauki tak zwanego 
trzeciego języka świata, za który już dziś uznawane jest programowanie.  

Kodowanie, to trzeci język świata? O co chodzi? O programowanie komputerowe. To 
właśnie możliwość kreowania rzeczywistości podbija dzisiejszy świat.  Tak jak uczymy się 
angielskiego - bo jest on niezbędny by sprostać wyzwaniom naszych czasów, tak dzisiaj językiem 
komunikacji - jest język programowania, a  wymuszają to cyfryzacja i rozwój technologii. 

Języki programistyczne nie są już tylko domeną informatyków, lecz narzędziem, które pozwala 
uczniom rozwijać myślenie kreatywne, doskonalić umiejętności analityczne, nadążać za postępem 
techniki i z owoców tego postępu świadomie korzystać. Poza tym nauka programowania to metoda 
kształcenia pożytecznych kompetencji, mianowicie: myślenia przyczynowo-skutkowego, analityki, 
kreatywności, czy pracy w zespole. 

W trakcie trwania projektu Mistrzowie kodowania, uczniowie pracują z nauczycielem, na bazie 
materiałów z specjalistycznego  edukacyjnego kursu on-line - na stronie code.org (kl. 3) oraz 
ogólnopolskiego projektu „Mistrzowie kodowania” w języku programowania Scratch (kl. 4-6), 
które w prosty sposób wprowadzają uczniów w fascynujący świat programowania i uczą jego podstaw. 
Są one intuicyjne i pozwalają uczniowi w sposób wizualny tworzyć gry, pokazy multimedialne, 
historyjki i inne ciekawe projekty. Zaletą tych projektów i zadań jest błyskawiczny efekt, jaki widzi autor 
tworząc swój program, a jest to najlepsza motywacja do zgłębiania tajników programowania 
poprzez znakomitą zabawę.  

Materiały są podzielone na kilka różnych projektów/zadań/etapów,  które stanowią bazę do 
nauczania programowania. Następnie, po wykonaniu danego zadania i zdobycia danych umiejętności, 
uczniowie modyfikują projekty wg własnych pomysłów i kreatywności, lub tworzą swoje nowe projekty. 
Uczniowie uczą się w ten sposób m.in.  rozwiązywania problemów w celu osiągnięcia zaplanowanego 
efektu postawionego przed samym sobą. 

W grupach klas 4-6 najpierw jednak przygotowujemy się do konkursu informatycznego Bóbr, 
który odbywa się w listopadzie, a przygodę ze Scratchem zaczynamy tuż po nim :) W konkursie tym, 
zakres wiedzy i materiału jest na ogół związany z posługiwaniem się komputerem i jego 
oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów - pochodzących z różnych 
zastosowań i przedmiotów nauczania tjk.: język ojczysty, język obcy, przyroda, historia, sztuka, 
technika i oczywiście matematyka. Niektóre pytania dotyczą budowy komputerów, inne 
oprogramowania użytkowego. Pytania często związane są również z kulturą i językiem. Konkurs ten 
m.in. wspiera zwiększenie zaangażowania uczniów w stosowaniu komputerów i technologii 
informacyjnej podczas poznawania różnych dziedzin wiedzy, a wiele pytań umożliwia uczniom 
wykazanie się umiejętnością logicznego i algorytmicznego myślenia.  

Cele ogólne: 
• rozwijanie umiejętności komputerowych 
• propagowanie nauki tak zwanego trzeciego języka, za który już dziś uznawane jest 

programowanie 
• rozwijanie myślenia kreatywnego 
•  rozwijanie myślenia analitycznego i strategicznego  
• rozwijanie logicznego rozumowania w kategoriach związków przyczynowo-skutkowych 



• zastosowanie warunków i reguł w osiąganiu celu 
• cierpliwość, dokładność  
• poszukiwanie sposobów na rozwiązywanie problemu 
• współpraca w zespole 
• wzbudzanie zainteresowania nowymi technologiami 
• budzenie zainteresowania naukami ścisłymi 
• pokazanie uczniom, że programowanie komputerowe jest umiejętnością w zasięgu ich rąk.   

 
Cele szczegółowe: 

 
• uczeń potrafi przesuwać oraz obracać duszka na scenie,  
• uczeń potrafi konstruować proste skrypty reagujące na naciśnięcie klawisza,  
• uczeń rozumie i umie stosować instrukcję pętli do powtarzających się czynności,  
• uczeń potrafi przełożyć prosty algorytm (przepis) na program w języku Scratch.  
• uczeń rozumie i umie stosować instrukcję warunkową,  
• uczeń potrafi konstruować proste skrypty sterujące duszkami,  
• uczeń potrafi implementować prostą grę w środowisku Scratch.  
• uczeń potrafi kontrolować zachowanie duszka na podstawie jego położenia,  
• uczeń potrafi zmieniać i edytować tło sceny,  
• uczeń potrafi zaimplementować zachowanie duszka na podstawie projektu.  
• uczeń rozumie i potrafi stosować odpowiednie instrukcje iteracji (powtórz i zawsze),  
• uczeń rozumie i potrafi stosować odpowiednie instrukcje warunkowe (jeżeli i jeżeli ... w 

przeciwnym przypadku),  
• uczeń potrafi wykorzystać losowość w programie,  
• uczeń rozumie pojęcie zmiennej i potrafi ją wykorzystać w programie.  
• uczeń rozumie i potrafi stosować odpowiednie instrukcje strukturalne,  
• uczeń umie wysyłać komunikaty i programować reakcje na otrzymanie komunikatu,  
• uczeń potrafi posługiwać się tłami sceny,  
• uczeń rozumie jak działają zdarzenia i umie je wykorzystać w programie,  
• uczeń potrafi implementować prostą grę zręcznościową w środowisku Scratch.  
• uczeń rozumie i potrafi stosować odpowiednie instrukcje strukturalne, w tym iterację 

warunkową,  
• uczeń posługuje się algorytmem przeszukiwania binarnego.  
• uczeń rozumie i potrafi stosować odpowiednie instrukcje strukturalne,  
• uczeń rozumie pojęcia zmiennej globalnej i lokalnej i potrafi je wykorzystać w programie,  
• uczeń potrafi zaprojektować i zaimplementować prostą grę w środowisku Scratch, w której 

występują procesy wykonywane równolegle.  
 

Uczniowie biorący udział w Mistrzach kodowania, będą umieli tworzyć własne animacje i 
minigry komputerowe, będą umieć konstruować  algorytmy dotyczące rozwiązania danego problemu, 
będą sami umieli dostrzegać przyczynowość i skutkowość swoich działań i pomysłów. Umiejętność 
programowania sprawia, że uczeń nie jest biernym odbiorcą szeroko rozumianej technologii 
informacyjno-komunikacyjnej, ale potrafi ze zrozumieniem realizować własne projekty i wykorzystywać 
dla własnych potrzeb. 

Kodowanie sprzyja rozwojowi intelektualnemu uczniów. Budzi kreatywność i uruchamia 
niestandardowe myślenie. Programowanie nastawione jest na pomysł. Chodzi o znalezienie sposobu 
na to, by uzyskać zaplanowany efekt. Kształci zatem umiejętności analityczne i zmienia podejście do 
świata. Dziecko przestaje być jedynie biernym odbiorcą rzeczywistości, zaczyna na nią wpływać i ją 
kreować.  
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