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Scenariusz lekcji otwartej z informatyki w klasie 5a 

 

Temat lekcji: Tabliczka mnożenia w Scratchu. 

Cel lekcji: Przygotowanie gry w Scratchu sprawdzającej stopień opanowania tabliczki 

mnożenia. 

Cele operacyjne: Uczeń: 

- dopasowuje bloki w Scratchu do własnych potrzeb, 

- wprowadza w programie instrukcje warunkowe oraz pętle, 

- stosuje zmienne w programie, 

- analizuje problem i układa logiczny plan rozwiązania krok po kroku, 

- wykonuje obliczenia w pamięci. 

Metody: 

Praca w parach, burza mózgów, dyskusja 

Środki dydaktyczne: 

Materiały interaktywne przygotowane przez nauczyciela w kahoot oraz LearningApps, 

rozsypanka w Scratchu, plansze na tablicę interaktywną, krzyżówka a aplikacji HotPotatoes 

Przebieg lekcji: 

1. Czynności organizacyjne – sprawdzenie listy obecności, podział uczniów na pary. 

2. Obliczenie iloczynów przygotowanych w aplikacji kahoot.it i wyłonienie najlepszej oraz 

najszybciej odpowiadającej pary. 

 

 



3. Samodzielne ułożenie „krok po kroku” instrukcji tworzenia skryptu do sprawdzania stopnia 

opanowania tabliczki mnożenia w LearningApps – karta pracy 

 

4. Praca w parach nad ułożeniem bloków z rozsypanki – tworzenie skryptu testującego 

znajomość tabliczki mnożenia oraz zapisanie efektów pracy w miejscu przygotowanym przez 

nauczyciela. Prezentacja rozwiązania przez chętne osoby. 



 

5. Podsumowanie: rozwiązanie krzyżówki o Scratchu sprawdzającej stopień znajomości 

poleceń języka aplikacji Scratch. 
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Hasła do krzyżówki – grupa nieparzysta 

1. Tak ogólnie mówimy o Wordzie, edytorze graficznym MS Paint, Scratchu. 

2. Tak nazywamy postać w Scratchu. 

3. Umożliwia ruch kursora na ekranie bez użycia klawiatury. 

4. Inaczej zmiana wyglądu postaci.  

5. Przedmiot „komputerowy” w szkole.  

8. Czekasz na nią, gdy zapytasz. 

Hasła do krzyżówki – grupa parzysta: 

6. Polecenie to umożliwia działanie programu cały czas. 

7. Instrukcja ta pozwala wykonywać czynności określona ilość razy. 

9. Inaczej program w Scratchu. 

10. Zgodnie z nazwą może przyjmować różne wartości w programie. 

11. Jedna z instrukcji warunkowych w Scratchu. 

12. Nazwa  programu do tworzenia skryptów. 

 

Karta pracy 

Uporządkuj w odpowiedniej kolejności: 

A. Powiedz: „Nie poddawaj się. 

Spróbuj ponownie.” 

B. Powiedz: „To dobry wynik. Brawo.” 

C. Zapytaj: „Jaki jest wynik mnożenia 

tych liczb?” 

D. Podajemy wynik obliczeń. 

E. Powiedz: „Niestety, nie udało się.” 

F. Wybierz losowo dwie liczby do 

obliczeń. 

G. Jeśli odpowiedź jest błędna:   

H. Jeśli odpowiedź jest poprawna: 

I. Podajemy poprawną odpowiedź. 

 

 

 

 


