Szkoła Podstawowa im. Hymnu Narodowego
KARTA PRACY DLA UCZNIA W RAMACH ZDALNEGO NAUCZANIA
Data:4-8.05.2020

Przedmiot: informatyka

Nauczyciel: Anna Skrzypczak

Klasa: VII

Temat: Tydzień programowania. Praca ze scratchem online – praca na 2 lekcje
Cel: Uczeń zakłada konto na stronie scratch.mit.edu, zapoznaje się z samouczkami i opracowuje swój własny
projekt, który następnie udostępnia.

Moi Drodzy!
Zaczynamy kolejny tydzień zdalnego nauczania! Nowe zadania i nowe wyzwania.
Tym razem zadanie dla Was, to przygotowanie projektu (macie na to 2 lekcje, czyli 2 tyg.) z
wykorzystaniem programowania w scratch. Załączam filmik, instrukcję i przykładowe skrypty, które
ułatwią pracę.
Pierwszy tydzień pracy, czyli 1 h, to zapoznanie się z platformą, poczytanie samouczków, ewentualna
próba stworzenie projektu.
Zad. 1 Załóż swoje konto na scratch.mit.edu
Zad. 2 Zapoznaj się z samouczkami
Zad. 3 Zobacz kilka projektów udostępnionych przez innych
Zad. 4 Nieobowiązkowe – spróbuj „coś” stworzyć
Drugi tydzień to praca nad projektem (temat projektu otrzymacie za tydzień), który będzie podlegał
ocenie, jego udostępnienie na platformie scratch.mit.edu i przesłanie linka do nauczyciela
Zad.1 Zaprogramuj projekt na wskazany temat. Postaraj się zrobić to najlepiej, jak potrafisz.
Zad.2 Udostępnij swoją pracę
Zad.3 Skopiuj link i prześlij go nauczycielowi-tylko taka forma będzie oceniona
Teraz czekaj na wysoką ocenę
Zadanie dla chętnych:
Konkurs na DZIEŃ MAMY
Załączniki dl karty pracy:
Filmik https://youtu.be/2-fLY2GevUI
karta pracy zwierająca zrzuty ekranu poszczególnych kroków
podczas zakładania konta i opis możliwości programu

Zadania do wykonania przez ucznia:
1. Wykonaj zadania online .
Jeśli napotkasz na trudności, skontaktuj
się ze mną.

przykładowe skrypty do przećwiczenia – podręcznik scratch
wydawnictwa HELION- dla ambitnych
Forma sprawdzenia wiedzy:
Ocena udostępnionej pracy na wagę 3

Termin oddania pracy:
15.05.2020
ania03skrzypczak@interia.pl

Konsultacje dla uczniów:
telefoniczne – codziennie od pon.- pt w godz. 10:00-11:00, pod nr Tel. 661 071 211,
na kanale DISCORD- codziennie od pon – pt w godz. 11:00-11:30
pod adresem e-mail ania03skrzypczak@interia.pl codziennie od pon – pt w godz. 8:00-14:30
przez dziennik – codziennie

Szkoła Podstawowa im. Hymnu Narodowego

Anna Skrzypczak

Dla rodziców: http://www.ortografka.pl/o-projekcie Proszę zastanowić się, czy tego typu zadania będą pomocne dla
Państwa dziecka (raczej dla uczniów klas młodszych, ale ortografia nie zaszkodzi nikomu)
W tych trudnych czasach warto zwrócić uwagę, czy dziecko nie ma problemów związanych z depresją. Polecam
filmik: https://www.youtube.com/watch?v=_96_Ck_w_gw

