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Informatyka – co to takiego?

• ...
• algorytmika – tworzenie i analizowanie algorytmów. Podstawowa, najstarsza 

dyscyplina informatyki.
• programowanie – czyli tworzenie kodu źródłowego programów komputerowych. 

Najpopularniejsza dyscyplina informatyki.
• …



Podstawowe zadanie szkoły

 alfabetyzacja w zakresie czytania, 
pisania i rachowania 

 umiejętność rozwiązywania problemów 
z wykorzystaniem metod i narzędzi 
wywodzących się z informatyki

 zrozumienie, jakie są obecne możliwości 
technologii, komputerów i ich zastosowań

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/356
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/356


Kiedy zaczynać naukę programowania?

Seymour Papert
(1926 – 2016)

Programowanie komputera oznacza tylko 
porozumiewanie się z nim w języku, który mogą 
zrozumieć zarówno komputer, jak i człowiek. A uczenie 
się języków jest jedną z tych rzeczy, które dzieci robią 
najlepiej. Każde dziecko uczy się mówić. Dlaczego 
zatem dzieci nie miałyby się uczyć rozmawiać 
z komputerem?



Jak to robić?

 na luzie

 poprzez gry i zabawy, w tym ruchowe

 z komputerem (tabletem), ale i bez

 z odpowiednio dobranym oprogramowaniem

 nieformalnie wprowadzamy takie pojęcia 
jak: polecenie, sekwencja zdarzeń, plan 
działania



Przykład lekcji

Przykład lekcji.mp4
Przykład lekcji.mp4


Edukacja informatyczna I-III

D2017000035601.pdf
D2017000035601.pdf


Jak mamy do dyspozycji roboty…

 Uczeń koncentruje się na obiekcie

 Wydaje polecenia w języku zbliżonym 
do naturalnego

 Obserwuje efekt swojej pracy

 Bada poprawność wykonanego zadania



Kilka słów o grafice żółwia…

William Gray Walter (1910 – 1977)

https://www.youtube.com/watch?v=lLULRlmXkKo
https://www.youtube.com/watch?v=lLULRlmXkKo


Geometria żółwia

oto kwadrat :bok
powtórz 4 [naprzód :bok prawo 90]

już



Od wielokąta do obliczeń

n*kąt=360 n*kąt=m*360



Od wielokąta do obliczeń



Od wielokąta do obliczeń

n*kąt=m*360=NWW(kąt,360) n=NWW(kąt,360)/kąt



Wielokąty, obliczenia…

 Uczenie się przez eksperymentowanie

 Ukazywanie powiązań matematyki 
z informatyką

 Samodzielne odkrywanie wiedzy

 Wyróżnienie podstawowych kroków 
algorytmicznego rozwiązania problemu 

 Zapisanie rozwiązania w wizualnym języku 
programowania z wykorzystaniem poleceń 
sekwencyjnych, warunkowych i iteracyjnych 



Liczymy kropki

http://csfieldguide.org.nz/en/interactives/binary-cards/
http://csfieldguide.org.nz/en/interactives/binary-cards/


Grafika jedno i dwubitowa

https://pl.khanacademy.org/computer-programming/binary-graphics-1-bit/1008616135
https://pl.khanacademy.org/computer-programming/binary-graphics-1-bit/1008616135
https://pl.khanacademy.org/computer-programming/binary-graphics-2-bit/1008640425
https://pl.khanacademy.org/computer-programming/binary-graphics-2-bit/1008640425


Zajrzyjmy do środka rysunku

http://csfieldguide.org.nz/en/interactives/pixel-viewer/
http://csfieldguide.org.nz/en/interactives/pixel-viewer/


Kropki, kolory, obrazy …

 Uczenie się przez eksperymentowanie

 Ukazywanie powiązań matematyki 
z informatyką

 Zapisywanie informacji za pomocą 0 i 1

 Pokazanie różnej formy reprezentowania 
danych

 Wyjaśnianie metody reprezentowania liczb, 
kolorów i obrazów w komputerze

 Pokazanie ograniczeń wynikających 
z przyjętego sposobu zapisu



Programujemy gry



Przykłady gier



Przykłady gier – gra NIM

NIM

../../../ProgramData/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/Python 3.4/IDLE (Python 3.4 GUI - 64 bit).lnk
../../../ProgramData/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/Python 3.4/IDLE (Python 3.4 GUI - 64 bit).lnk
nim.sb2
nim.sb2


Strategia wygrywająca gry NIM

4

13 = 8+4+    1

15 = 8+4+2+1

=     4



Strategia wygrywająca gry NIM

4

13

15 = 8+4+2+1

= 8+4+2+1

= 8+4+2+1
0     1    0    0

1     1    0    1

1     1    1    1



Strategia wygrywająca gry – suma NIM

4

13

15

=(0100)2

=(1101)2

=(1111)2

(0110)2

4=(0100)2

13=(1101)2

9=(1001)2

(0000)2



Jeszcze o grach… - Labirynt

labirynt.sb2
labirynt.sb2


Gry i programowanie…

 Ukazywanie powiązań matematyki 
z informatyką

 Stosowanie podstawowych algorytmów na 
liczbach naturalnych, operacje na liczbach 
binarnych

 Podział problemu na podproblemy

 Praca metodą projektów

 Praca zespołowa

 Zapisanie rozwiązania w wizualnym lub 
tekstowym języku programowania



Jak to przeczytać?

 papiloty

 preparat

 paralela

 pomidory

38 18 76 74 72 18 58 50

38 12 58 12 36 92 36 12

38 12 38 74 36 18 98 50

38 58 92 38 12 58 12 98



Co widzimy?

../../../Users/user/Documents/Processing/szkice/rzeszow1/rzeszow1.pde
../../../Users/user/Documents/Processing/szkice/rzeszow1/rzeszow1.pde


Steganografia



www.madewithcode.com

https://www.madewithcode.com/projects/robots
https://www.madewithcode.com/projects/robots


Arduino i podlewanie



BeCREO.eu – stworzone, by inspirować



Podsumowanie

Nacisk na inne treści i umiejętności.

Spiralność (przyrostowo) kształcenia przez 
poszczególne etapy kształcenia.

Zmiana metodyki  nauczania nie tylko 
przedmiotów informatycznych.

Programowanie dla wszystkich – wyzwanie.



Podsumowanie
Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie 
problemów 

Programowanie z wykorzystaniem komputera 

Posługiwanie się urządzeniami cyfrowymi 

Komunikacja i współpraca w grupie

Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa



Podsumowanie



mrozy.net

prof. Ivan Kalaš 
Programowanie dla wszystkich 
dzieci? Naprawdę?



Dziękuję za uwagę

Maciej Borowiecki
maciej.borowiecki@oeiizk.waw.pl


