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WPEW Warszawa programuje 

w klasach 1-3 

Przeznaczenie 

Szkolenie dla nauczycieli klas 1-3 szkoły podstawowej, którzy chcą wprowadzać 

elementy programowania w języku Scratch na swoich lekcjach. 

Treści szkolenia są zgodne z podstawą programowąedukacji informatycznejwklasach 

1-3 szkoły podstawowej. 

Informacje o organizacji 
Szkolenie obejmuje 15 godzin zajęć stacjonarnych i 15 online. 

Wymagania 
Uczestnik szkolenia powinien mieć możliwość korzystania z Internetui posługiwać się 

kontem pocztowym email. 

Cele 
1. Kształcenie kompetencji nauczycieli w zakresie podstaw programowania 

z wykorzystaniem środowisk do programowania wizualnego. 

2. Wzmocnienie kompetencji cyfrowych i kreatywności uczniów warszawskich szkół. 

3. Wsparcie nauczycieli w kształceniu kompetencji ucznia dotyczących rozwiązywania 

problemów i logicznego myślenia. 

Treści kształcenia 
1. Nauka informatyki w klasach I-III zgodnie z nową podstawą programową. 

Planowanie zajęć dla ucznia z uwzględnieniem treści kształcenia z podstawy 

programowej. 

2. Wprowadzenie do programowania w środowisku Scratch. Walory edukacyjne 

programowania w języku wizualnym. 

3. Tworzenie prostych aplikacji wykorzystujących sekwencję poleceń, instrukcje 

warunkowe i pętle oraz multimedia. Edukacja informatyczna elementem 

powszechnego kształcenia. 

4. Rodzaje bloków i ich zastosowanie: Ruch, Wygląd, Zdarzenia, Kontrola, 

Wyrażenia, Czujniki, Pisak. Wprawianie duszka w ruch. 

5. Zmiana tła i wyglądu duszka – kostiumy, animacja postaci. Projektowanie sceny. 

Grafika rastrowa i wektorowa. 

6. Sterowanie obiektem na ekranie. Komunikacja między duszkami. Interakcja 

z użytkownikiem. 

7. Prezentacja pomocy dydaktycznych i środowisk do nauki programowania. Zasoby 

Internetu wspierające pracę nauczyciela: m. in. Godzina kodowania, konkurs 

Bóbr, ScratchMaths, Przewodnik po informatyce. 

8. Praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych. 
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Informacje o organizacji 
Szkolenie obejmuje: 

 15 godzin wykładów oraz ćwiczeń w formie stacjonarnej (3 spotkania po  

5 godzin) 

 15 godzin online między zajęciami stacjonarnymi. Zajęcia metodą online 

prowadzone są na platformie edukacyjnej OEIiZK 

http://szkolenia.oeiizk.edu.pl.  

Warunkiem zaliczenia szkolenia jest uzyskanie przynajmniej 60% punktów z zadań 

obowiązkowych oraz obecność na minimum dwóch spotkaniach stacjonarnych. 

Uczestnik, który zaliczy szkolenie otrzymuje na ostatnich zajęciach stacjonarnych 

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 
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