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CO DAJE
PROGRAMOWANIE?

CO TO JEST
PROGRAMOWANIE?

1.  Programowanie uczy logicznego
myślenia.
2.  Programowanie wspiera kreatywność.
3.  Programowanie uczy rozwiązywania
problemów.
4.  Programowanie doskonali pamięć
wzrokową, zdolności poznawcze i
umiejętności językowe.
5.  Programowanie wymaga współpracy w
grupie oraz dobrej komunikacji w zespole.
6.  Programowanie pomaga odnaleźć się w
świecie technologii.
7.  Programowanie to inwestowanie w
zawodową przyszłość dziecka.

Programowanie, nazywane także kodowaniem można prosto
opisać jako pisanie instrukcji dla komputera. Programowanie, to
nakazanie komputerowi (lub innemu urządzeniu) zachowywania
się w konkretny, pożądany przez nas sposób. W zasadzie
sprowadza się to do tego, że wymyślamy jakąś potrzebę (albo
rodzi się ona sama i po prostu na nią odpowiadamy), a następnie
kombinujemy, jak zmusić komputer, by podporządkował się i
wykonał zaplanowane zadanie. Żeby jednak do naszego
komputera przemówić, nie wystarczy język polski, angielski czy
chiński. Musimy mówić w dialekcie, który będzie zrozumiany
przez obydwie strony. Do tego służą języki programowania. Za
pomocą jednego z języków nakazujemy, by urządzenie
zachowało się w pożądany przez nas sposób.

http://www.koderatornia.pl
Agata i Oliwia

Scratch 
To wizualny język programowania
zaprojektowany przez Mitchela Resnicka,
rozwijany przez  zespół pracujący w
Lifelong Kindergarten Group w MIT Media
Lab.
Scratch umożliwia łatwe tworzenie
interaktywnych historyjek, animacji, gier,
muzyki. Programowanie odbywa się w
sposób wizualny - elementy języka mają
kształt puzzli, a poprzez przeciąganie
mogą być układane w określonym
p o r z ą d k u . Scratch to także
społecznościowy serwis, pozwalający
każdemu na umieszczanie stworzonych 
programów, dyskutowanie o nich oraz
oglądanie i pobieranie prac stworzonych
przez innych użytkowników. Strona jest
dostępna w języku polskim.
Scratcha można pobrać bezpłatnie z działu
download na stronie domowej programu.

. Lena
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Scratch w pięciu,
prostych krokach!

1.Przygodę ze Scratchem rozpoczniesz na oficjalnej
stronie Scratch www.scratch.mit.edu. Wpisz ten adres
w dowolną przeglądarkę. Następnie za pomocą opcji
,,Dołącz do Scratch” załóż konto i zapisuj oraz dziel się
z innymi swoimi projektami!
2.Kolejny krok to opcja ,,Stwórz” dostępna w górnym
menu. Dzięki niej  będziesz mógł rozpocząć zabawę!

3.Najważniejszym elementem programu są klocki za
pomocą, których możesz w dowolny sposób
sterować- programować działania wybranego
,,duszka” w tym wypadku jest nim kot. Konkretne
komendy pogrupowane są w kategorie takie jak
,,zdarzenia”, ,,dźwięk”. Zapoznaj się z nimi i pomyśl
jaka będzie brzmiała pierwsza wydana przez Ciebie
komenda.

5.Gdy zakończysz pracę i będziesz chciał ją
zachować w górnym menu wybierz opcje ,,Plik”. Po
rozwinięciu pokaże się polecenie ,,Pobierz na swój
komputer” naciśnij i zapisz swój projekt.

ŹRÓDŁO:
http://koduj.gov.pl

4.Następnie przesuwaj „klocki” na obszar roboczy po
prawej stronie ekranu i łącz je jak puzzle w dowolnej
kolejności. Każdy skrypt rozpoczynamy od zielonej
flagi, symbolizującej start (lub innego klocka z kategorii
,,Zdarzenia”). Dzięki temu stworzysz kod pozwalający
twojej postaci wykonywać konkretne działania. Ty
decydujesz co zadzieje się na ekranie. Gdy będziesz
chciał usunąć któryś z ,,klocków” przesuń go na
środkowy obszar skryptów i upuść. Próbuj, układaj,
zmieniaj!
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ANKIETA DLA RODZICÓW 
"SCRATCH DAY #SUPERKODERÓW"

PYTANIE 1

PYTANIE 2

PYTANIE 3

PYTANIE 4

PYTANIE 5

PYTANIE 6

W trakcie "Scratch Day #SuperKoderów"
przeprowadziłyśmy wśród dorosłych krótką ankietę.
Na początku zapytałyśmy, czy pociechy uczą się
programowania. 22 osoby są rodzicami dzieci, które
nabywają tę umiejętność. W drugim pytaniu
respondenci ujawnili, że dla nich najważniejsze  w
programowaniu jest:
- rozwijanie logicznego myślenia,
- wspieranie kreatywności,
- uczenie rozwiązywania problemów. Najmniej
dorosłych uważa, że proces ten pomaga zaistnieć w
świecie technologii.
22 osoby chciałyby, aby ich dzieci uczyły się
dodatkowo kodowania.
Ponad połowa twierdzi, że programowanie jest trudne,
około 35% myśli, że kodowanie jest łatwe, a 13% nie
wie.
90% sądzi, że kodowanie jest potrzebne.
23 osoby wystawiły naszej akcji  5, dwie czwórki, a
jedna jedynkę, ale pewnie się pomyliła. 
W ankiecie brało udział 26 dorosłych, a jej wyniki
potwierdziły konieczność nauki kodowania w szkole.

Agata i Maja

#SuperKoderzy
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"Programowanie jest rewelacyjne, chociaż trudne."
Tak twierdzi jedna z osób dorosłych, która brała udział  w lekcji programowania.

Tuż przed mundialem trzeba
potrenować! Robomecz piłki nożnej
pod czujnym okiem
superinstruktorów rozegrali głównie
tatusiowie i młodsze rodzeństwo.
Dziennikarze przyszłości
zaprezentowali swoje reportaże –
podkasty. W trakcie odlotowej akcji
#SuperKoderów dorośli mówili, co
sądzą o kodowaniu. Twierdzili, że
jest ciekawe, potrzebne, a nawet
wystrzałowe, choć nie zawsze
łatwe.

Na zakończenie SuperKoderzy jak
prawdziwi nauczyciele wystawili
oceny rodzicom, a nasi goście
wzięli udział  w ankiecie.
To wydarzenie przyniosło wiele
korzyści i satysfakcji  debiutującym
młodym nauczycielom  i
powracającym do szkoły
dorosłym. 
Mamy nadzieję, że nasze
spotkanie będzie inspiracją dla
rodziców i zaczną razem z nami
kodować.

Oliwia i Agata

25 kwietnia w SP 11 w Pile odbył
się odjazdowy SCRATCH-DAY
#SuperKoderów pod hasłem „Dziś
wielkie dorosłych namawianie na
scratchowe programowanie”. Przy
wejściu do szkoły przybyli goście
otrzymywali ulotki z zakodowaną w
Scratchu drogą do krainy
programowania. Odlotowa nauka
kodowania dla dorosłych
rozpoczęła się od wyjaśnienia
zasad tworzenia skryptów w
programie Scratch. Następnie nasi
goście z entuzjazmem rozpoczęli
przygodę ze Scratchem. Założyli
konta, poznali funkcje oraz
komendy, zaprogramowali działania
wybranego duszka. Świetnie im
szło przesuwanie klocków na
obszarze roboczym i łączenie ich w
puzzle w dowolnej kolejności. Było
głośno i radośnie. Kolejnym
punktem programu była możliwość
zagrania w grę Scottie Go! Oj, wiele
hałasu narobił dron, który wystąpił
tym razem w roli poduszkowca.
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