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Polskę można poznawać także przy 
pomocy robotów i programowania! 
SuperKoderzy, którzy wybiorą tę ścież-
kę, poznają mapę Polski, hymn i godło 
oraz legendę o Lechu, Czechu i Rusie, a 
jednocześnie… będą uczyć się kodowa-
nia! Zadania proponowane w tej ścieżce 
tematycznej obfitują w zagadki logiczne, 
szyfry oraz zadania manualne z wykorzy-
staniem robota Ozobot.
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Młodzi patrioci. Poziom 1
Autorzy: Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska

Lekcja 1:
Położenie geograficzne  Polski 
i kierunki świata

Zajęcia wprowadzające do projektu, podczas którego uczniowie będą programować 
i poznawać Polskę. Zajęcia pozwolą uczniom na uporządkowanie najważniejszych 
informacji na temat położenia geograficznego Polski, również w Europie. Uczniowie 
utrwalą rozpoznawanie konturu mapy Polski i wskazywania 4 głównych kierunków 
świata.

Cele w języku ucznia:
 ⋅ będę umiała/ł wskazać położenie  Polski na 

mapie Europy,
 ⋅ nauczę się rozróżniać kontur mapy Polski,
 ⋅ będę umiała/ł wskazać na mapie 4 główne 

kierunki śwaita,
 ⋅ wiem, jak układać skrypt na planszy do kodo-

wania.          
Ponadto uczeń kształtuje postawę patriotyczną 
poprzez poznanie podstawowych wiadomości na 
temat swojej ojczyzny.

Metody i formy pracy:
 ⋅ Metody: pogadanka, metoda zajęć prak-

tycznych, instrukcja, wykład, praca z mapą i 
planszą do kodowania, zabawy ruchowe.

 ⋅ Formy: praca indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne:
 ⋅ karta pracy- kontury Polski, 
 ⋅ plansza- mapa Europy, 
 ⋅ nteraktywne ćwiczenia na platformie, 

 ⋅ tablet, laptop lub smartfon, 
 ⋅ plansza do kodowania, 
 ⋅ kolorowe kubeczki (4 kolory).
 
Pojęcia kluczowe:
→ Polska  → mapa Polski  → kierunki na mapie       
→ kierunki świata

Czas realizacji: 45 min.
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Część przygotowawcza - 10 minut

Część zasadnicza - 25 minut

Nauczyciel prezentuje uczniom mapę Europy. Pyta dzieci, jakie znają państwa leżące w Europie. Jeśli nie 
padnie "Polska", to stawia pytanie: "Na jakim kontynencie leży Polska?". Po uzyskaniu właściwej odpowiedzi 
zaprasza uczniów do wskazania Polski na mapie. Następnie dzieci na podstawie obrazu porównują wielkości 
państw i szacują jak dużym państwem jest Polska. Jaki kształt ma kontur mapy Polski. Uczniowie rysują pal-
cem w powietrzu, a następnie na płaszczyźnie obrysowując kształt naszego kraju. 

1. Nauczyciel rozdaje dzieciom karty pracy (Załącznik Nr 1), na których zamieszczone są 4 małe kontury map 
państw. Zadaniem uczniów jest wskazanie konturu mapy Polski.

2. Utrwalenie głównych kierunków na mapie. Uczniowie po przypomnieniu kierunków świata i wskazaniu ich na 
mapie zapisują na swoim konturze mapy Polski.  Nauczyciel prezentuje polskie i międzynarodowe skróty nazw 
kierunków. Aby przećwiczyć i doskonalić umiejętność wskazania na mapie i nazywania  kierunków propozycja 
interaktywnego ćwiczenia na platformie learninnapps.org - 5 minut.
Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/view4621394
Kod qr do ćwiczenia:
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Przykład takiego ćwiczenia (Załącznik nr 2):
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3.  Aktywność ruchowa na macie. Kodowanie drogi do wskazanych kierunków - 15 minut
Uczniowie pracują z małą, kartonową planszą dydaktyczną, na której uczyć się będą kodowania drogi do 
wskazanych przedmiotów na poszczególnych stronach planszy (kierunkach świata). Na początku to nauczyciel 
układa pojedynczo elementy i prosi o wskazanie, jaki to kierunek świata. Dokłada kolejne klocki, a następnie 
w ten sposób ćwiczą uczniowie w parach. Nauczyciel prosi jednego chętnego ucznia o umiejscowienia klocka 
czy kostki np. po zachodniej stronie. Drugi uczeń ma za zadanie określić najkrótszą drogę dojścia do wskaza-
nego punktu. Pozostali uczniowie za pomocą klocków ruchu (strzałek) układają skrypt dojścia do klocka.

Część podsumowująca - 5 minut
Na podsumowanie zajęć zabawa ruchowa, która nie tylko utrwali zdobytą wiedzę, ale przede wszystkim 
pozwoli na otrzymanie informacji zwrotnej, czy dzieci zapamiętały główne  kierunki świata.  Dzielimy dzieci na 
4 równe grupy. Każdy uczeń  z danej grupy otrzymuje kubeczek. Nauczyciel wydaje komunikat o przykłado-
wej treści: grupa żółtych kubeczków ustawia się na zachodzie, grupa czerwonych kubeczków ustawia się na 
przeciw kierunku północnego itd. Taką zabawę możemy także wykonać prosząc o położenie kubeczków w 
konkretnym miejscu (kierunku).
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Załącznik 1
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Załącznik 2
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Młodzi patrioci. Poziom 1
Autorzy: Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska

Lekcja 2 i 3:
Kim są sąsiedzi Polski?

Zajęcia wprowadzające w tematykę naszej  ojczyzny. Pozwolą uczniom na upo-
rządkowanie wszystkich  najważniejszych informacji na temat państw sąsiadują-
cych z Polską. Ponadto dzieci nauczą się, że można zaprogramować roboty po-
przez graficzny kod - wykorzystamy do tego Ozoboty. 

Cele w języku ucznia:
 ⋅ będę umiała/ł wymienić państwa będące 

sąsiadami Polski,
 ⋅ będę umiała/ł wskazać na mapie państwa 

sąsiadujące z Polską,
 ⋅ będę umiała/ł graficznie zakodować drogę 

ozobota. 

Ponadto uczeń kształtuje postawę patriotyczną 
poprzez poznanie podstawowych wiadomości na 
temat swojej ojczyzny.

Metody i formy pracy:
 ⋅ Metody: pogadanka, metoda zajęć prak-

tycznych, instrukcja, wykład, praca z mapką 
“Kontur mapy Polski” i planszą do kodowania 
Ozobota.

 ⋅ Formy: praca indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne:
 ⋅ karta pracy - kontury Polski (Załącznik nr 1), 
 ⋅ plansza- mapa Polski, 
 ⋅ karta kodów graficznych (Załącznik nr 4), 
 ⋅ karta z konturem Polski do kodowania Ozo-

bota (Załączniki nr 2 i 3),

 ⋅ flamastry, 
 ⋅ Ozoboty. 
 
Pojęcia kluczowe:
→ Polska  → mapa Polski  → sąsiedzi Polski  
→Ozoboty

Czas realizacji: 2 x 45 min.
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Część przygotowawcza - 20 minut

Część zasadnicza. Kodowanie Ozobotów - 40 minut

Nauczyciel prezentuje uczniom mapę Polski z zaznaczonymi na niej państwami granicznymi (może to być 
tradycyjna mapa lub elektronicznie wyświetlona na przykład na monitorze dotykowym, tablicy interaktywnej lub 
rzutniku.). Prosi chętnego ucznia o podejście do monitora i wskazanie granic Polski. Następnie za pomocą bu-
rzy mózgów staramy się, aby dzieci określiły, co ich zdaniem oznacza słowo "sąsiad". Starając się naprowadzić 
na właściwy tok rozumowania, wspólnie ustalamy definicję pojęcia "sąsiad Polski". Następnie prosimy uczniów, 
aby na podstawie mapy wskazali, z jakimi państwami graniczy Polska. Po uzyskaniu odpowiedzi dzieci otrzy-
mują wykreślankę. Ich zadaniem jest odszukanie nazw państw graniczących z Polską. 

Wykreślankę można pobrać TUTAJ lub skorzystać z Załącznika nr 1. Można także skorzystać z interaktyw-
nej wykreślanki - link do ćwiczenia: https://learningapps.org/view4657472 Kod QR do interaktywnej wykre-
ślanki:

Dzieci otrzymują 4 kolory pisaków (czarny, zielony, niebieski i czerwony), Ozobota, kartę pracy z konturem 
mapy Polski i jej sąsiadami oraz kartę kodów do Ozobota. Wyjaśniamy dzieciom jak pracuje Ozobot i jak kodu-
jemy graficznie jego aktywność.
Kartę kodów można pobrać ze strony: https://edu-sense.com/pl/user/pages/02.lessons/01.kalibracja-i-
-tablice-kodow/.downloads/ogolne-tablice-kodow-kalibracja.pdf lub skorzystać z Załącznika nr 4.

1. Nauczyciel rozdaje dzieciom kartę pracy (Załącznik nr 2), na których zamieszony jest kontur mapy Polski 
oraz jej sąsiedzi. Ponadto dzieci dostają flamastry i kartę kodów. Zadaniem uczniów jest zaprogramowanie 
ruchu Ozobota według konkretnych wskazówek np:
 ⋅ zaprogramuj Ozobota tak, aby przy Niemcach zatrzymał się na 3 sekundy,
 ⋅ zaprogramuj trasę robocika tak, by przy Czechach zawrócił,
 ⋅ zaprogramuj robocika tak, aby  przyspieszył mijając Białoruś, a zwolnił przy Słowacji. 
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2. Drugie zadanie jest nieco trudniejsze - można je zaproponować chętnym lub szybciej pracującym uczniom.  
Dzieci najpierw mają za zadanie wpisać nazwy państw sąsiadujących z Polską, a następnie zakodować trasę 
Ozobota, według własnego pomysłu - Załącznik nr 3.  

 3.  Zabawa przestrzenno-ruchowa - 20 minut
Uczniowie za pomocą taśmy wyklejają kontur mapy Polski na podłodze, dywanie lub innym większym obsza-
rze. Nauczyciel prosi uczniów, aby ustalili wspólny, kolorowy, kubeczkowy  kod dla poszczególnych państw. 
Przypisujemy danemu państwu konkretny kolor np.: Czecby - niebieski, Niemcy - czerwony, Białoruś - nie-
bieski, Litwa - żółty, Ukraina - pomarańczowy, Słowacja - różowy. Następnie prosimy dzieci o ułożenie wzdłuż 
granic Polski kubków o takich kolorach, które odpowiadają państwom tam leżącym. 
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Na podsumowanie lekcji dzieci odczytują wylosowane etykiety z nazwami państw sąsiadującymi z Polską i 
wykorzystując zdobyte na poprzednich zajęciach wiadomości określają po jakiej stronie Polski położone są te 
kraje (wschodniej, zachodniej, północnej czy południowej). Etykiety układają na wcześniej naklejonych kontu-
rach Polski.

Kolejne trudniejsze zadanie polega na zapamiętywaniu konkretnych kolorów dla danego państwa. Na począ-
tek dajemy dzieciom po 1 kubku. Na nasz sygnał, czyli wypowiedzenie nazwy danego państwa, kubek do góry 
podnosi dziecko, które ma kolor odpowiadający danemu krajowi. Czyli jeśli wypowiemy Czechy, to kubek do 
góry podnosi dziecko mające niebieski kolor. Inna zabawa może polegać na tym, że układamy na podłodze 
konfigurację np. 10 kubków z dostępnych kolorów. Chętne dziecko odczytuje zakodowane nazwy państw, 
wymawiając je na podstawie złożonej sekwencji. 
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Słowa do odnalezienia:
 ⋅ Rosja, 
 ⋅ Litwa, 
 ⋅ Białoruś, 
 ⋅ Ukraina, 
 ⋅ Czechy, 
 ⋅ Słowacja, 
 ⋅ Niemcy.



Załącznik 2
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Załącznik 3
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Załącznik 4
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Młodzi patrioci. Poziom 1
Autorzy: Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska

Lekcja 4:
Jak długie i piękne są polskie 
rzeki?

Zajęcia na temat największych polskich rzek. Pozwolą uczniom na uporządkowa-
nie wszystkich  najważniejszych informacji na temat Wisły, Odry i Warty.

Cele w języku ucznia:
 ⋅ będę umiała/ł wymienić największe  polskie 

rzeki,
 ⋅ będę umiała/ł wskazać na mapie bieg Wisły, 

Odry i Warty,
 ⋅ wskażę przez jakie największe miasta przepły-

wa Wisła.
 ⋅ będę umiała/ł graficznie zakodować drogę 

Ozobota zgodnie z biegiem Wisły.            

Metody i formy pracy:
 ⋅ Metody: pogadanka, metoda zajęć prak-

tycznych, instrukcja, wykład, praca z mapką 
“Kontur mapy Polski” i planszą do kodowania 
Ozobota.

 ⋅ Formy: praca indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne:
 ⋅ karta pracy - Wisła (Załącznik nr 2), 
 ⋅ karta kodów graficznych (Załącznik nr 3), 
 ⋅ karta z konturem Polski do kodowania Ozo-

bota,
 ⋅ flamastry, 

 ⋅ Ozoboty. 
 
Pojęcia kluczowe:
→ Polska  → mapa Polski  → polskie rzeki   
→ Wisła  → Ozoboty

Czas realizacji: 45 min.
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Część przygotowawcza - 15 minut

Część zasadnicza. Kodowanie Ozobotów - 20 minut

Nauczyciel prosi uczniów, aby wypowiedzieli się na temat tego, jakie znaczenie w życiu człowieka mają rzeki. 
Po uzyskaniu satysfakcjonujących odpowiedzi prosi uczniów, aby wysłuchali wiersza Jana Brzechwy “Kłótnia 
rzek”. Po jego interpretacji, dzieci wymieniają zapamiętane przez nie nazwy rzek, które zostały przedstawione 
w wierszu. Karta pracy z wierszem - Załącznik nr 1.
Następnie korzystając z mapy Polski ustalają, która z rzek Polski jest największą i w którym miejscu jest jej 
źródło oraz ujście. Następnie odczytują największe miasta przez które przepływa Wisła. 
Po odczytaniu największych miast, zadaniem uczniów jest narysowanie trasy ozobota, która prowadzić będzie 
tak jak Wisła przez wyróżnione w karcie pracy miasta. 

Dzieci otrzymują 4 kolory pisaków (czarny, zielony, niebieski i czerwony), Ozobota, kartę kodów do Ozobota 
(Załącznik nr 3), kartę pracy z konturem mapy Polski i i zaznaczonymi na niej największymi miastami (Załącz-
nik nr 2 - pozostałe miasta uczniowie mogą dopisać sami). 

Na podsumowanie lekcji dzieci prezentują swoje prace, czyli zakodowaną trasę robota biegnącą przez naj-
większe miasta. Przy okazji odczytują wspólnie miasta, przez które przepływa Wisła. Na koniec prosimy chęt-
nego ucznia o zdefiniowanie własnymi słowami co to jest źródło rzeki i ujście rzeki. 

Nauczyciel przypomina dzieciom, jak działa Ozobot i jak kodujemy graficznie jego aktywność.
Nauczyciel rozdaje dzieciom kartę pracy (Załącznik nr 2), na których zaznaczonyjest kontur mapy Polski oraz 
większe miasta, przez które przepływa Wisła. Ponadto dzieci dostają flamastry i kartę kodów (Załącznik nr 3). 
Zadaniem uczniów jest zaprogramowanie trasy Ozobota, tak aby:
 ⋅ zaczął swoją wędrówkę u źródła - tam należy narysować kod "start";
 ⋅ trasa Ozobota przebiegła przez największe miasta zgodnie z kolejnością;
 ⋅ jego trasa zakończyła się u ujścia Wisły - zależy zakończyć ją odpowiednim kodem.
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Załącznik 1
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Jan Brzechwa

Kłótnia rzek

Wybuchła kłótnia między rzekami.
A co się stało? Zobaczcie sami:
Odra zaraziła Bobra.
Ten ugryzł Wieprza w szyję.
Czy żyje? Oczywiście,
lecz zaraził świnką Wisłę,
a tam przy niej całkiem blisko,
stała Noteć. Było ślisko,
więc zwichnęła sobie łokieć.
Trochę dalej znów Wisłoka,
za bary się wzięła z Sołą
i chlapnęła jej do oka.
Co paniom jest tak wesoło?- 
zapytał stanowczo San.
Panie, odczep się pan.
Narastało już napięcie,
Dobra, widząc co się świeci,
zawołała szybko Rabę,
poprosiła ją o radę.
Ratuj. Co czynić moja droga?
Stanowczość. Jedyna droga.
Skoro takie są uparte,
to zawołać trzeba Wartę.
Warta, widząc co się dzieje,
rzekła: tego już za wiele.
Która żarty robi ze mnie?
Wyślę ją w Morze Śródziemne.
Droga wolna. A tymczasem
zgodnie płynąć mi z atlasem.
Przestraszone nie na żarty
posłuchały rzeki Warty
i spokojnie, w równym szyku,
popłynęły do Bałtyku.



Załącznik 2
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Młodzi patrioci. Poziom 1
Autorzy: Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska

Lekcja 5:
Znam symbole narodowe Pol-
ski! Flaga.

Zajęcia na temat symboli narodowych, w szczególności flagi Polski. Podczas tej 
lekcji uczniowie nauczą się także posługiwać online'owym generatorem kodów.

Cele w języku ucznia:
 ⋅ będę umiała/ł wymienić polskie barwy naro-

dowe,
 ⋅ będę umiała/ł wskazać i wymienić najważniej-

sze symbole narodowe,
 ⋅ będę umiała/ł wskazać i opisać flagę Polski,
 ⋅ poprawnie zakoduję flagę Polski.         

Metody i formy pracy:
 ⋅ Metody: film pt. "Polak mały", pogadanka, 

metoda zajęć praktycznych, instrukcja, praca 
z generatorem kodów.

 ⋅ Formy: praca indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne:
 ⋅ karta pracy - flagi (Załącznik nr 1), 
 ⋅ komputer, tablet lub smartfon,
 ⋅ flaga Polski
 
Pojęcia kluczowe:
→ symbole narodowe  → flaga  → Polska

Czas realizacji: 45 min.
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Część przygotowawcza - 15 minut

Część zasadnicza. Kodowanie flagi - 20 minut

Uczniowie  oglądają krótki film pt. "Polak Mały" na temat polskich symboli narodowych. Po jego obejrzeniu 
wymieniają najważniejsze symbole narodowe. 
Film: https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A

Następnie nauczyciel prezentuje uczniom flagę, która będzie głównym tematem zajęć. Prosi uczniów o zdefi-
niowanie, czym według nich jest flaga, jakie ma barwy i dlaczego jest symbolem Polski. Warto też wspomnieć, 
kiedy w Polsce obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolite Polskiej.
Następnie uczniowie otrzymują kartę pracy (Załącznik nr 1), gdzie zaznaczają właściwą flagę naszego kraju. 

Uczniowie mają za zadanie zakodowanie w generatorze flagi Polski. Mogą to zrobić wykorzystując generator 
do kodowania, którego autorami są Maciej Danieluk i Jakub Sacha. Generator pozwala na tworzenie zako-
dowanych rysunków, z których następnie uczniowie mogą odczytywać wygenerowany kod. Po stworzeniu 
obrazu zakodowanej flagi możemy ją wydrukować. 
Adres generatora: http://nowoczesnenauczanie.edu.pl/generator1.html

Przykładowe rozwiązanie:
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Część podsumowująca - 10 minut

Na podsumowanie lekcji uczniowie kodują flagę Polski za pomocą dyktanda graficznego (Załącznik nr 2). 
Pod kratownicą umieszone są krótkie kody, które pozwolą na narysowanie flagi Polski.
Powyższe dyktando graficzne można także pobrać TUTAJ. 
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Załącznik 1
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Załącznik 2
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Zacznij od czarnej kropki, jadąc kolorem po liniach według wzoru. Następnie rozpocznij od kropki 
czerwonej. Górną część zamaluj na biało, a dolną na czerwono. Jakiego państwa to flaga??? 
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#SuperKoderzy
www.superkoderzy.pl

Młodzi patrioci. Poziom 1
Autorzy: Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska

Lekcja 6:
Znam symbole narodowe Pol-
ski! Godło i hymn.

Zajęcia na temat symboli narodowych, w szczególności godła i hymnu.

Cele w języku ucznia:
 ⋅ będę umiała/ł wymienić polskie barwy naro-

dowe,
 ⋅ będę umiała/ł wskazać i wymienić najważniej-

sze symbole narodowe,
 ⋅ będę umiała/ł poprawnie układać skrypt  

najkrótszej i najdłuższej drogi na planszy do 
kodowania prowadzącej do godła. 

 ⋅ wiem kiedy i w jakiej postawie należy śpiewać 
hymn Polski.      

Metody i formy pracy:
 ⋅ Metody: film pt. "Polak mały", pogadanka, 

metoda zajęć praktycznych, instrukcja, plan-
sza i mata do kodowania, klocki ruchu, ety-
kiety z symbolami.

 ⋅ Formy: praca indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne:
 ⋅ mata do kodowania, 
 ⋅ godło, 
 ⋅ odtwarzacz CD, 
 ⋅ hymn Polski, 

 ⋅ etykiety do planszy z wizerunkiem godła i 
hymnu

 
Pojęcia kluczowe:
→ symbole narodowe  → godło  → hymn Polski

Czas realizacji: 45 min.
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Część przygotowawcza - 15 minut

Część zasadnicza - 20 minut

Uczniowie  oglądają krótki film pt. "Polak Mały" na temat polskich symboli narodowych. Po jego obejrzeniu 
wymieniają najważniejsze symbole narodowe. 
Film: https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A

Następnie nauczyciel prezentuje uczniom godło Polski, które będzie głównym tematem zajęć. Prosi uczniów o 
zdefiniowanie, czym według nich jest godło, jakie ma barwy i dlaczego jest symbolem Polski. 
Następnie uczniowie odpowiadają co to jest hymn narodowy i w jakich okolicznościach go śpiewamy. Po 
włączeniu podkładu muzycznego hymnu prosimy uczniów o powstanie i jego odśpiewanie, przypominając o 
pozycji na baczność.

Zabawa "zakodowana mucha". Grę z kodowaniem drogi muchy zaczynamy od rozłożenia maty do ko-
dowania i umiejscowienia na macie wizerunku muchy (etykieta muchy dostępna jest w Załączniku nr 1). Na 
początku dzieci  śledzą wzrokiem drogę muchy, która porusza się zgodnie z instrukcją nauczyciela np. "mucha 
idzie w górę", "mucha idzie w dół", "mucha idzie w prawo", "mucha idzie w lewo", "mucha wyszła”- w przy-
padku, kiedy mucha wyjdzie poza planszę. 
Następnie na matę układamy w różnych miejscach symbole państwowe, takie jak flaga, godło i zapis nutowy 
oznaczający hymn (etykieta z tymi symbolami dostępne są w Załączniku nr 1). Nauczyciel ponownie wydaje 
komendy, które stanowią o ruchu muchy, np. "mucha idzie w górę", mucha idzie w prawo". Na początku, jeśli  
uczniowie będą mieli problem z kierunkami, mucha może "chodzić" z nimi po macie (można ją przekładać), 
następnie uczniowie mogą ćwiczyć wyłącznie wodząc wzrokiem za nią. W momencie kiedy mucha wejdzie na 
pole z danym symbolem, dzieci muszą wypowiedzieć jego nazwę. 
Po opanowaniu zasad gry z symbolami można wprowadzić aktywności ruchowe. Można się umówić, że kiedy 
mucha wejdzie na rozłożony na macie symbol to dzieci muszą wykonać jakiś ruch, np. wstać, klasnąć itd.
Dodatkowym zadaniem jest ułożenie kodu, dzięki którym należy wskazać najkrótszą i najdłuższą drogę muchy 
do domku. Jeden ruch to jedna kratka na macie. Kod możemy ułożyć za pomocą klocków ruchu, lub zapisać 
na kartce (strzałki). Etykiety z symbolami muchy, hymnu, flagi i godła można także pobrać TUTAJ. Klocki ruchu 
można natomiast pobrać TUTAJ, są one także dostępne w Załączniku nr 3.
Gra w muchę na macie:
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Część podsumowująca - 5 minut
Na podsumowanie lekcji uczniowie kodują najkrótszą drogę lub najdłuższą drogę muchy do domku z wykorzy-
staniem karty pracy - Załącznik nr 2. 
Kartę pracy można pobrać także TUTAJ. 



Załącznik 1
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Załącznik 2

Patriotyczny wyścig

Wstajemy! Klaszczemy!

Krzyczymy "hurraaa!"Podskakujemy!
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Załącznik 3
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#SuperKoderzy
www.superkoderzy.pl

Młodzi patrioci. Poziom 1
Autorzy: Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska

Lekcja 7:
Gniezno - pierwszą stolicą 
Polski

Zajęcia dotyczące Gniezna, czyli pierwszej stolicy Polski. Przybliżą one uczniom 
położenie Gniezna, najważniejsze miejsca i ramy czasowe, kiedy to miasto pełniło 
rolę najważniejszego ośrodka w Polsce.

Cele w języku ucznia:
 ⋅ będę umiała/ł wymienić wszystkie stolice 

Polski,
 ⋅ będę umiała/ł wskazać na mapie wszystkie 

stolice Polski,
 ⋅ zakoduję nazwę pierwszej stolicy Polski za 

pomocą "szyfru Cezara" i "szyfru harcerskie-
go", 

 ⋅ będę umiała/ł zakodować na macie za pomo-
cą kubeczków atrybut króla np. koronę.      

Metody i formy pracy:
 ⋅ Metody: prezentacja pogadanka, metoda 

zajęć praktycznych, instrukcja
 ⋅ Formy: praca indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne:
 ⋅ mapa Polski, 
 ⋅ prezentacja multimedialna, 
 ⋅ film o Gnieźnie, 
 ⋅ plansza i mata do kodowania, 
 ⋅ kubeczki, 
 ⋅ plansze z szyframi.

 
Pojęcia kluczowe:
→  Gniezno  → stolica  → kodowanie

Czas realizacji: 45 min.
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Część przygotowawcza - 10 minut

Część zasadnicza. Kodowanie flagi - 25 minut

Uczniowie  oglądają krótki film o Gnieźnie. Po jego obejrzeniu wymieniają najważniejsze informacje, które 
zapamiętali z projekcji filmu. Następnie umiejscawiają na mapie położenie Gniezna, posługując się kierunkami: 
pónoc, południe, wschód, zachód.
Film: https://www.youtube.com/watch?v=YiBtt13ZZvI&t=33s

Prezentujemy uczniom sposoby kodowania informacji i ich odczytywania, czyli odkodowywania. Objaśniamy, 
na czym polega "szyfr Cezara" oraz "harcerski szyfr GA-DE-RY-PO-LU-KI". Polegają one na zamianie prawdzi-
wych liter innymi - takimi, które zostały wskazane w danym szyfrze.
W objaśnieniach pomoże graficzny schemat szyfru, która ułatwi uczniom odkodowywanie informacji - Załącz-
nik nr 1.  Na początku  prosimy dzieci, aby odkodowały prosty szyfr np. słowo "Gniezno", a następnie, by 
same szyfrowały proste wyrazy, na przykład: "stolica", "król", "korona", "władca". 

Nauczyciel rozdaje karty pracy (Załącznik nr 2) i zaprasza uczniów do rozpracowania szyfrów.
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Część podsumowująca - 10 minut

Na podsumowanie zdobytych informacji na lekcji, zadaniem uczniów jest zakodowanie na macie lub w gene-
ratorze do kodowania wybranego atrybutu króla, np. korony.  Do tego zadania niezbędne będą nam kubeczki 
(najlepiej żółte lub złote). Uczniowie sami określają wielkość i kształt korony. 



Młodzi patrioci - poziom 1 / Lekcja 7 / 3

#SuperKoderzy / Młodzi patrioci / Gniezno - pierwszą stolicą Polski

Link do generatora kodowania: http://nowoczesnenauczanie.edu.pl/generator1.html

Przykładowy atrybut Króla: jabłko



Załącznik 1
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SZYFR CEZARA

Każdą literę w alfabecie zastępujemy literą znajdującą się 3 miejsca dalej.

HARCERSKI SZYFR GA-DE-RY-PO-LU-KI

Literę  występującą w wyrazie zastępujemy znajdującą się obok w szyfrze, a jeśli jej nie ma, pozostaje 
bez zmian.

A B C D E F G H I J K L M

D E F G H I J K L M N O P

N O P Q R S T U V W X Y Z

Q R S T U V W X Y Z A B C

G A D E R Y

P O L U K I
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Zadanie 1
A) Odkoduj wyrazy zaszyfrowane kodem Cezara:

B) Zakoduj wyrazy:

J Q L H C Q R

S T O L I C A

K A T E D R A

B O L E S Ł A W

N R U R Q D
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Zadanie 2
A) Odkoduj wyrazy zaszyfrowane kodem GA-DE-RY-PO-LU-KI:

B) Zakoduj wyrazy:

B K S I L O

B I S K U P

E P B Y G N P C

K A T E D R A

S T P U K C G O P U S I K

G N I E Z N O
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www.superkoderzy.pl

Młodzi patrioci. Poziom 1
Autorzy: Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska

Lekcja 8 i 9:
Kraków - drugą stolicą Polski

Zajęcia dotyczące Krakowa, czyli drugiej stolicy Polski. Warto przybliżyć dzieciom 
położenie Krakowa, najważniejsze miejsca i ramy czasowe, kiedy to miasto pełni-
ło rolę stolicy Polski.

Cele w języku ucznia:
 ⋅ będę umiała/ł wymienić wszystkie stolice 

Polski,
 ⋅ będę umiała/ł wskazać na mapie wszystkie 

stolice Polski,
 ⋅ będę umiała/ł zbudować wirtualną budowlę 

np. Wawel z użyciem aplikacji,
 ⋅ zakoduję drogę dojścia przez labirynt do 

Smoka Wawelskiego.

Metody i formy pracy:
 ⋅ Metody: pogadanka, metoda zajęć praktycz-

nych, instrukcja, TIK
 ⋅ Formy: praca indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne:
 ⋅ mapa Polski, 
 ⋅ prezentacja o Krakowie, 
 ⋅ plansza i mata do kodowania, 
 ⋅ kubeczki, 
 ⋅ ilustracje z zabytkami Warszawy.
 

Pojęcia kluczowe:
→ Kraków → stolica  → kodowanie  → smok    
→ Wawel
Czas realizacji: 2 x 45 min.
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Część przygotowawcza - 15 minut

Część zasadnicza 

Uczniowie  oglądają krótką prezentację lub film o Krakowie. Po jej obejrzeniu wymieniają najważniejsze infor-
macje, które zapamiętali ze slajdów. Następnie umiejscawiają na mapie Położenie  Krakowa, wskazując na 
kierunki na mapie Polski. 
Link do filmu o Krakowie: https://www.youtube.com/watch?v=fRk4nywvWjg

Kodowanie na macie (35 minut). Nauczyciel przypomina uczniom ważny i lubiany przez dzieci symbol Kra-
kowa - Smoka Wawelskiego. Prezentuje zagadkę logiczną (Załącznik nr 1) i prosi uczniów o zapisanie drogi 
dojścia do uwięzionego smoka. Najpierw uczniowie otrzymują wydrukowaną planszę i ruszają z punktu Start. 
Wyszukują najkrótszą drogę dojścia do smoka, zapisując przy tym skrypt za pomocą strzałek i liczb. Następnie 
układają kolejny skrypt- dłuższej drogi do smoka. Kolejnym zadaniem dla dzieci może być ułożenie drogi do 
smoka z warunkiem przejścia przez wszystkie żółte pola i ułożenie kodu tej drogi. 

Kolejne zadanie polega na samodzielnym ułożeniu przez uczniów labiryntu na większej macie podłogowej. 
Kolorowymi kubkami zakrywają pola, które będą tworzyć labirynt. Następnie wspólnie ustalają najkrótszą i 
najdłuższą drogę dojścia do smoka. Wprowadzamy także kolejne warunki np. pokonując drogę trzeba przejść 
przez wszystkie pola czerwone i niebieskie. 
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Ćwiczenie logicznego myślenia - przejście labiryntu (20 minut). Aby ćwiczyć z uczniami logiczne myśle-
nie warto zaproponować platformę do nauki kodowania. Niniejsze ćwiczenie usprawnia myślenie algorytmicz-
ne oraz orientację przestrzenną. Polegać ono będzie na przejściu labiryntu poprzez wymyślenie kodu (napisa-
nie skryptu). Ćwiczenie z labiryntem jest wstępem do nauki pętli i wyrażeń warunkowych. Zaczyna się łatwo, 
ale każdy poziom jest trudniejszy niż ostatni, stopień trudności zadań wzrasta wraz z przejściem konkretnego 
zadania.
Link do platformy: https://blockly-games.appspot.com/maze?lang=pl
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Do tego zadania dzieci wykorzystują strzałki - klocki ruchu, które należy ułożyć na dole maty w samodzielnie 
stworzonej sekwencji. Są one skryptem zakodowanej drogi. Strzałki - klocki ruchu można pobrać TUTAJ lub 
skorzystać z Załącznika nr 2.



Część podsumowująca - 20 minut
W ramach podsumowanie zdobytych informacji na lekcji, uczniowie mają za zadanie wirtualne zbudować 
wybraną budowlę Krakowa. Wymagać to będzie od uczniów uruchomienia wyobraźni, orientacji przestrzennej i 
logicznego myślenia. Mogą to zrobić z wykorzystaniem aplikacji webowej. Do budowania należy użyć klocków, 
strzałek, kolorów. 
Link do strony: http://toytheater.com/build/
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Załącznik 1
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Młodzi patrioci. Poziom 1
Autorzy: Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska

Lekcja 10 i 11:
Warszawa - naszą stolicą 
Polski

Zajęcia o największym mieście w naszym kraju i obecnej stolicy Polski. Podczas 
ich realizacji wykorzystane zostaną maty oraz kolorowe kubeczki (pomoce do 
kodowania bez komputera). Uczniowie utrwalą także informacje o dwóch innych 
omawianych miastach (Gniezno, Kraków) oraz kierunki świata.

Cele w języku ucznia:
 ⋅ będę umiała/ł wymienić wszystkie stolice 

Polski,
 ⋅ będę umiała/ł wskazać na mapie wszystkie 

stolice Polski, w tym Warszawę.
 ⋅ Ułożę sudoku z kolorowych kubków i z zabyt-

kami Warszawy.

Metody i formy pracy:
 ⋅ Metody: pogadanka, metoda zajęć praktycz-

nych, instrukcja, TIK
 ⋅ Formy: praca indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne:
 ⋅ mapa Polski, 
 ⋅ prezentacja o Warszawie, 
 ⋅ plansza i mata do kodowania, 
 ⋅ kubeczki, 
 ⋅ ilustracje z zabytkami Warszawy.
 
Pojęcia kluczowe:
→ Warszawa  → stolica  → kodowanie  → sudo-
ku

Czas realizacji: 2 x 45 min.
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Część przygotowawcza - 20 minut

Część zasadnicza - 50 minut

Uczniowie  oglądają krótki film o ważnych miejscach w Warszawie. Link do filmu: https://www.youtube.com/
watch?v=U1A-zRuhsvw

Po jego obejrzeniu uczniowie wymieniają najważniejsze informacje o Warszawie, które zapamiętali ze slajdów. 
Następnie umiejscawiają na mapie położenie Warszawy, utrwalając kierunki na mapie Polski. Potem nauczyciel 
prosi o połączenie ilustracji z zabytkami Warszawy z etykietami z ich nazwami (Załącznik nr 1). Aby utrwalić 
ich nazwy nauczyciel może zaproponować także grę w memory. 
Aby nawiązać do poprzednich zajęć, przypomnieć sobie zabytki Krakowa i utrwalić zabytki Warszawy, warto 
wykonać z uczniami interaktywne ćwiczenia. Można je przeprowadzić z użyciem interaktywnej tablicy, table-
tów, ale także smartfonów. Zadanie polega na pogrupowaniu w odpowiednie miejsca ilustracji z zabytkami 
Krakowa do zielonej części, a zabytków Warszawy do różowej.
Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/view4667996

Kodowanie z kolorowymi kubeczkami. 

Na rozgrzewkę proponujemy, aby dzieci ułożyły na macie podłogowej (kolorowa strona) po 9 kubeczków tego 
samego koloru. Następnym zadaniem może być ułożenie w rzędach lub kolumnach tych samych kolorów. Do 
kolejnego ćwiczenia wprowadzamy warunki, ale zaczynając od jednego i stopniowo dokładając kolejne np. 
różowe kubki kubki muszą stać przy żółtych lub zielone kubki nie mogę stać przy granatowych. 

Kod qr do powyższego ćwiczenia:
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Kolejne zadanie, które zaproponujemy uczniom to ułożenie kubeczkowego sudoku. Warunkiem jego ułożenia 
jest to, aby kolory kubeczków nie powtarzały się w pionie i poziomie. 

Trudniejsze zadanie nawiązujące do tematu zajęć i mające na celu utrwalenie nazw ważnych miejsc w Warsza-
wie polegać będzie na ułożenie sudoku obrazkowego z zabytkami Warszawy. 
Do tego zadania niezbędne będzie wydrukowanie etykiet ze zdjęciami tych miejsc (Załącznik nr 2). Można 
skorzystać z dołączonych szablonów ośmiokątów, które pasują do maty, ale można również przygotować 
swoje etykiety. Do dyspozycji są etykiety z białym tłem, które można wydrukować na kolorowych kartkach lub 
etykiety z kolorowym tłem. W analogiczny do poprzedniego ćwiczenia sposób dzieci układają obrazki.
Inne ćwiczenie może polegać na dopasowaniu do konkretnego kubka danej ilustracji, wtedy dzieci układają na 
macie kolorowe kubki, a nie obrazki. Jako kod układamy u góry maty konkretne kolory kubków z przypisanymi 
ilustracjami.
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Inne ćwiczenie może polegać na dopasowaniu do konkretnego kubka danej ilustracji, wtedy dzieci układają na 
macie kolorowe kubki, a nie obrazki. Jako kod układamy u góry maty konkretne kolory kubków z przypisanymi 
ilustracjami. 

Aby podsumować informacje zdobyte na lekcji, uczniowie mają za zadanie ułożyć puzzle - zabytki Warszawy. 

Link do puzzli nr 1: https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=38ada3cfb606

Link do puzzli nr 2: https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3727aeebbe7c

#SuperKoderzy / Młodzi patrioci / Warszawa - naszą stolicą Polski
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Link do puzzli nr 3: https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=278918baf7e2

Link do puzzli nr 4: https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3f9cc7cffd14

Kodowanie nazw stolic. Z użyciem znanych już kodów dzieci mogą zakodować lub odkodować nazwy 
stolic.
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Załącznik 1

Łazienki Królewskie (Pałac 
na Wodzie)

Pomnik  
Warszawskiej Syrenki

Zamek Królewski

Pomnik Małego Powstańca
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Kolumna Zygmunta

Pałac Kultury i Nauki

Grób Nieznanego Żołnierza

Pomnik Fryderyka Chopina
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Załącznik 2
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#SuperKoderzy
www.superkoderzy.pl

Młodzi patrioci. Poziom 1
Autorzy: Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska

Lekcja 12 i 13:
Gniezno, Kraków i Warszawa- 
najpiękniejsze polskie legendy

Zajęcia o polskich legendach związanych z Gnieznem, Krakowem i Warszawą. 
Uczniowie stworzą ich własną interpretację pisząc graficzny kod dla Ozobotów.

Cele w języku ucznia:
 ⋅ będę umiała/ł wymienić opowiedzieć wybrane 

polskie legendy,
 ⋅ będę umiała/ł wskazać na mapie  trzy  stolice 

Polski (Gniezno, Kraków, Warszawa),
 ⋅ będę umiała/ł przygotować lapbook na temat 

ulubionej legendy.
 ⋅ będę umiała/ł odkodować położenie i odczy-

tać współrzędne symboli pochodzących z 
przeczytanych legend. 

Metody i formy pracy:
 ⋅ Metody: pogadanka, metoda zajęć praktycz-

nych, instrukcja, TIK
 ⋅ Formy: praca indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne:
 ⋅ mapa Polski, 
 ⋅ książki z polskimi legendami,
 ⋅ filmy, bajki i animacje prezentujące polskie 

legendy,
 ⋅ plansza do odkodowania symboli,
 ⋅ symbole,
 ⋅ plansza do kodowania Ozobota,
 ⋅ Ozoboty

 Pojęcia kluczowe:
→ legenda  → stolice  → kodowanie  → Ozobot

Czas realizacji: 2 x 45 min.
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Część przygotowawcza - 15 minut

Część zasadnicza - 30 minut

Na początku zajęć warto przypomnieć wszystkie informacje i wiadomości, które już dzieci posiadają na temat 
omawianych miast i przybliżyć im ich położenie na mapie Polski, przy okazji utrwalając główne kierunki świata. 
Nauczyciel proponuje przeczytanie legend lub zapoznanie się z nimi w formie filmów, bajek czy animacji. Mogą 
to być między innymi następujące propozycje:
 ⋅ Legenda o smoku wawelskim: https://www.youtube.com/watch?v=7Q_ejE0QTtg

 ⋅ Legenda o założeniu Gniezna: https://www.youtube.com/watch?v=tlUUy7MI8vA

 ⋅ Legenda o Warsie i Sawie lub o Syrenie: https://www.youtube.com/watch?v=iid3EQOSSFw

Uczniowie wymieniają głównych bohaterów legend i układają plan wydarzeń poprzez zapisanie go, ułożenie 
zdań z wycinanki lub przypisując konkretne cyfry do zdań według kolejności zdarzeń.

Po ich obejrzeniu klipów o legendach uczniowie tworzą mapę myśli dotyczącą wybranej historii. Robią to za 
pomocą aplikacji Popplet. 
 ⋅ Link do aplikacji webowej na komputer: https://popplet.com/

 ⋅ Aplikację na urządzenia mobilne z systemem iOS pobierz TUTAJ

 ⋅ Instrukcja do tworzenia mapy myśli znajduje się TUTAJ

 ⋅ Tutorial wyjaśniający, jak stworzyć mapę myśli znajduje się TUTAJ

Kolejne zadanie polega na odkodowaniu ustalonych symboli charakteryzujących każdą z legend. Mogą to być 
np.; smok, orzeł, syrena. 
Polecenie dla ucznia: Odczytaj współrzędne zamieszczonych na planszy symboli i zapisz je poniżej. 
Plansza dostępna jako Załącznik nr 1.
Po wykonaniu tego ćwiczenia prosimy dzieci, aby na macie podłogowej zakodowali inne wybrane przez siebie 
symbole pochodzące z przeczytanych legend, a następnie doczytali ich współrzędne.
Kodowanie drogi Ozobota. Zadaniem uczniów jest zakodowanie drogi Ozobota, który ma za zadanie 
skręcić w odpowiednią stronę, aby dojechać np. do symbolu związanego z legendą o Smoku Wawelskim, o 
założeniu Gniezna lub powstaniu Warszawy. Polecenie podajemy dzieciom na przykład w następujący sposób:
1. Zakoduj drogę Ozobota tak, aby ojechał do orła, a następnie zawrócił do startu. 
2. Zakoduj drogę Ozobota tak, aby dojechał do smoka, a następnie do syrenki, zawrócił i dojechał do startu.
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Powyższa karta pracy do kodowania Ozobota dostępna jest w Załączniku nr 2 lub do pobrania TUTAJ.

Na podsumowanie zajęć zadaniem uczniów jest przygotowanie tzw. lapbooka na temat wybranej legendy. 
Lapbook to rodzaj książki robionej "na kolanach" przez dzieci (ang. laps - kolana). Wykonana z bristolu, koloro-
wych kartek, wklejek, różnorodnych elementów - podobna do plakatu, ale zawierająca przestrzenne elementy, 
kieszonki, koperty itd. Wcześniej należy przygotować materiały czyli wklejki, ilustracje, kolorowe etykiety, koper-
ty które posłużą do przygotowania kolorowego lapbooka. Chętni lub wybrani uczniowiwwwe zaprezentują na 
forum klasy stworzoną przez siebie “książeczkę na kolanach”.
Lapbookowe inspiracje można znaleźć m. in. TUTAJ.

#SuperKoderzy / Młodzi patrioci / Gniezno, Kraków i Warszawa - najpiękniejsze polskie legendy

Część podsumowująca - 15 minut



Młodzi patrioci - poziom 1 / Lekcja 12 i 13 / Załącznik 1

Załącznik 1
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#SuperKoderzy
www.superkoderzy.pl

Młodzi patrioci. Poziom 1
Autorzy: Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska

Lekcja 14 i 15:
ScratchJr - podstawy progra-
mowania

Podczas ostatnich zajęć z tej serii uczniowie poznają aplikację na urządzenia 
mobilne: ScratchJr. Pozwala ona w prosty sposób projektować mini-gry poprzez 
układanie sekwencji bloczków reprezentujących kod.

Cele w języku ucznia:
 ⋅ będę umiała/ł stworzyć grę w aplikacji 

ScratchJr,
 ⋅ opowiem wybraną legendę za pomocą apli-

kacji ScratchJr,
 ⋅ będę umiała/ł tworzyć proste skrypty w apli-

kacji ScratchJr.     

Metody i formy pracy:
 ⋅ Metody: wykład, prezentacja,  metoda zajęć 

praktycznych, instrukcja, TIK.
 ⋅ Formy: praca indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne:
 ⋅ tablet

 Pojęcia kluczowe:
→ ScratchJr  → legenda  → kodowanie  

Czas realizacji: 2 x 45 min.
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Informacje dla nauczyciela przed przystąpieniem do realizacji lekcji

Część przygotowawcza - 20 minut

Część zasadnicza - 50 minut

Scratch Jr to bezpłatna aplikacja dla dzieci (i dorosłych), dzięki której można w prosty sposób nauczyć się 
programować nieskomplikowane gry. Scratch Jr wykorzystuje „klocki” (bloczkiki), które eprezentują fragmenty 
kodu. Należy je ułożyć w samodzielnie zaprojektowaną sekwencję  i przypisać do wybranej postaci-duszka - 
użytkownika aplikacji ogranicza wyłącznie wyobraźnia!
PODSTAWOWE CECHY APLIKACJI: Aplikacja Scratch Jr jest bezpłatna, nie wymaga rejestracji. 
JAK MOŻNA WYKORZYSTAĆ APLIKACJĘ? Aplikację Scratch Jr można wykorzystać na wszystkich przed-
miotach, zajęciach pozalekcyjnych, ale także podczas swobodnych zabaw dziecka.
INSPIRACJA: Obejrzyj film instruktażowy o Scratch Jr: https://www.youtube.com/watch?v=s6zlP3Pu668; 
autor: Łukasz Mańkowski

Nauczyciel wspólnie z uczniami instaluje aplikację na urządzeniach mobilnych, z których grupa będzie korzy-
stać. Następnie prezentuje narzędzia, dzięki którym moża stworzyć w aplikacji ScratchJr krótką grę lub anima-
cję. Nauczyciel opisuje wszystkie klocki oraz funkcje aplikacji. 
Instrukcja instalacji: Aplikację znajdziemy w Sklepie Play, jeśli mamy urządzenia mobilne z systemem Android. 
Jeśli korzystamy z systemu iOS aplikacji szukamy w App Store.  Po wpisaniu w wyszukiwarkę "ScratchJr". 
Wybieramy pierwszy wynik - wizerunek kota na niebieskim tle - i instalujemy bezpłatną aplikację. 
Aplikację na Androida pobierz TUTAJ. Aplikację na iOS pobierz TUTAJ. 

Po zainstalowaniu aplikacji i omówieniu narzędzi  przechodzimy do tworzenia gry. 
Po jej uruchomieniu mamy możliwość przejścia do bazy naszych projektów, obejrzenia filmiku instruktażo-
wego, a także zmiany ustawień czy zapoznania się z pełną dokumentacją MIT na temat tego języka. Chcąc 
stworzyć projekt, dotykamy ikonę domku, a następnie klikamy na "plus".
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Po lewej stronie okna  znajduje się panel "duszków". Klikając na "plus" pod jego wizerunkiem kota, przecho-
dzimy do bogatej biblioteki ilustracji. Uczniowie wybiorą wkrótce z niej postaci, które przydadzą się nam do 
tworzenia animacji na temat wybranej legendy. 

Jeśli nie znajdziemy odpowiedniego duszka, możemy go  sami narysować - służy do tego ikona pędzla na 
górze strony, która przeniesie nas do edytora grafiki. Można też oczywiście wybrać duszka z dostępnych wzo-
rów, po czym wczytać ilustrację do projektu, zaznaczając ją i zatwierdzając "ptaszkiem".

Pędzel, który pojawia się przy każdym z wybranych przez nas duszków, przenosi nas do edytora grafiki, gdzie 
możemy dowolnie zmienić postać (np. zmienić kolor, dorysować coś, odwrócić duszka). Po zakończeniu edycji 
zatwierdzamy pracę "ptaszkiem". W każdej chwili możemy duszka usunąć z projektu przytrzymując palec na 
jego wizerunku, a następnie klikając na czerwony znak X.
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Po wybraniu lub narysowaniu duszka-bohatera, dodajemy tło naszej historii, opowiadania, a w tym przypadku 
legendy o smoku wawelskim. Jak to zrobić? Klikając u góry okna na ikonkę obrazka, pojawią się dostępne w 
galerii zdjęcia i ilustracje, które po kliknięciu i zatwierdzeniu ptaszkiem staną się tłem nasze animacji. 

Po stworzeniu podstaw naszego projektu, czyli wyborze duszka i tła, możemy zacząć kodować. Pamiętajmy 
jednak, że do sceny możemy dodać kilka postaci, wtedy kodujemy tego duszka, który jest akurat podświetlo-
ny w żółtej ramce. Kod układamy dokładając do siebie kolorowe klocki-bloczki i przesuwając je palcem pod 
spód naszej sceny. By sprawdzić poprawność ułożenia kodu klikamy zieloną flagę. Aby usunąć niepotrzebny b 
lub błędnie dodany klocek, przenosimy go poza obszar pracy. 
Aplikacja ScratchJr daje nam do dyspozycji sześć kategorii bloczków, wyróżnionych odmiennymi kolorami.
Skrypt zaczynamy układać od żółtych klocków i od zielonej flagi. Następnie dodajemy niebieskie klocki, czyli 
klocki ruchu. Pod nimi widnieje liczba, która odpowiada za kroki, możemy ją zmienić. 
Taki prosty skrypt wprawia w ruch naszą postać:
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Fioletowe bloczki odpowiadają za  wygląd. Tu możemy zaprogramować, by nad duszkiem wyświetlił się komik-
sowy dymek z wpisanym przez nas tekstem, ale też możemy zmniejszyć i zwiększyć postać. 
Nasz bohater legendy może przemówić. Jak to zrobić? Należy kliknąć na ikonę mikrofonu, by na ekranie 
pojawiło się okienko do nagrywania dźwięku. Klikając na  czerwoną kropkę rozpoczynamy nagranie, a klikając 
na  kwadrat - kończymy je. Przycisk "play" pozawala odsłuchać nagranie, następnie można je zatwierdzić w 
prawym górnym rogu okna. Nasze nagranie jest pod postacią zielonego klocka, który może zostać osadzony 
w odpowiednim miejscu naszego kodu. 
Nagrywanie głosu:
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Kolejne, pomarańczowe klocki pozwalają znacznie usprawnić działanie naszego skryptu. To tu możemy na 
określony czas wstrzymać działanie kodu (bloczek z zegarem), ustawić szybkość dtwarzania skryptu czy za-
trzymać postać. Jeśli jakaś czynność duszka ma być powtórzona, używamy ostatniego klocka z tej grupy, do 
wnętrza którego wkładamy te bloczki, których działanie ma być powielone.
Natomiast czerwone klocki zamykają skrypt. Pierwszy zamyka go całkowicie, natomiast drugi pozwala na po-
wtarzanie skryptu w nieskończoność.
Nasz projekt może mieć więcej niż  jedną scenę.  By dodać nową stronę, naciskamy znak plusa na prawo od 
sceny - ten obszar informuje nas o wszystkich stronach naszego projektu. Warto jeszcze wiedzieć, jak ustawić 
przejście pomiędzy pierwszą a kolejną stroną. Służy do tego czerwony bloczek, który generuje się automatycz-
nie po dodaniu drugiej strony.

Jak zapisać nasz projekt? 
Klikamy w prawy, górny róg ekranu (złota zakładka), wpisujemy nazwę projektu i zatwierdzamy. 

W ramach podsumowani zajęć uczniowie prezentują przygotowane legendy.
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