
Klasa 5 11-15.05.2020 

Lekcja  

TEMAT: Pawie oczka. 

Po lekcji uczniowie powinni umieć:  
• rysować okręgi i koła na scenie w Scratchu, 
• zmieniać kolor i odcień pisaka, 
• budować skrypty rysowania figur złożonych z kół i okręgów 
 
UWAGA!!! 
W nowej wersji Scratcha dostępnej na stronie internetowej nie ma domyślnie paska narzędzi 
"pisak". Oto jak go włączyć: 
https://www.youtube.com/watch?v=4o2rq5K8HxA 
 
Na podstawie filmu: https://www.youtube.com/watch?v=kxuHI6H6SJ4 
przećwicz rysowanie kół i okręgów.  
Utwórz projekt według swojego pomysłu złożony ze skryptów rysujących koła i okręgi w 
programie Scratch, na przykład jak w ćwiczeniach 1 lub 2 str 108. Mogą to być również inne 
projekty. 
 
Ponownie przesyłam filmik do udostępniania projektów: 
https://www.youtube.com/watch?v=o6_HFSb_Qfg  

Jeśli  w programie nie wyświetla się opcja UDOSTĘPNIJ, prawdopodobnie adres e-mail podany 
podczas rejestracji do programu Scratch nie został przez Państwa potwierdzony. Na adres e-mail 
podany przez Państwa zostaje wysłany link aktywacyjny programu Scratch w który trzeba kliknąć. 
Jeśli w dalszym ciągu będzie problem udostępnianiem projektów można mi przesłać 
zdjęcia projektu. 

 

ZADANIE DLA OSÓB MAJĄCYCH KŁOPOTY Z DOSTĘPEM DO KOMPUTERA 
LUB Z DZIAŁANIEM PROGRAMU: 

Proszę przygotować referat opisujący sposób rysowania kół i okregów w programie 
Scratch 

Przesyłamy efekt swojej pracy z 2 tematów jednocześnie w jednej wiadomości na adres 
e-mail: wisniowa.sala65@gmail.com  

do 23 maja 2020 podając w temacie swoje imię i nazwisko oraz klasę.  

Prace będą oceniane 

https://www.youtube.com/watch?v=4o2rq5K8HxA
https://www.youtube.com/watch?v=kxuHI6H6SJ4
https://www.youtube.com/watch?v=o6_HFSb_Qfg


Klasa 5 18-22.05.2020 

Lekcja  

TEMAT: Gwiazdy i gwiazdeczki. 

Po lekcji uczniowie powinni umieć:  
• rysować gwiazdy w miejscu kliknięcia na scenie w Scratchu, 
• tworzyć nowe bloki w Scratchu 
 

 

Na podstawie filmu: https://www.youtube.com/watch?v=gG2L5DLHJcQ 
utwórz podobny projekt.  Spróbuj w projekcie stworzyć różne gwiazdy :) 
 

ZADANIE DLA OSÓB MAJĄCYCH KŁOPOTY Z DOSTĘPEM DO KOMPUTERA 
LUB Z DZIAŁANIEM PROGRAMU: 

Proszę przygotować referat opisujący sposób rysowania gwiazd, oraz tworzenia nowych 
bloków w programie Scratch 

 

Przesyłamy efekt swojej pracy z 2 tematów jednocześnie w jednej wiadomości na adres 
e-mail: wisniowa.sala65@gmail.com  

do 23 maja 2020 podając w temacie swoje imię i nazwisko oraz klasę.  

Prace będą oceniane. 

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI DLA UCZNIÓW BĘDZIE  STOPNIOWO UDOSTĘPNIANE 
NA DYSKU POD LINKIEM (PROSZĘ GO SKOPIOWAĆ I WKLEIĆ DO 

PRZEGLĄDARKI):  

https://drive.google.com/open?id=1XmTdiCUKuNNA8RrCrYjfFVvWgJwT2DjQ 

 

W razie problemów proszę o kontakt e-mail: wisniowa.sala65@gmail.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gG2L5DLHJcQ
https://drive.google.com/open?id=1XmTdiCUKuNNA8RrCrYjfFVvWgJwT2DjQ


 


