Sprawozdanie z Dnia Kreatywności
W dniu 24 maja 2017r. odbył się w naszej szkole Dzień Kreatywności, podczas
którego uczniowie klas 4-6 brali udział w:
❏ pokazach i warsztatach z programowania z udziałem robotów Dash&Dot, Ozobot Evo
oraz Ozobot Bit przy zastosowaniu platformy www.ozoblockly.pl na tabletach
z dostępem do internetu
❏ zajęciach z programowania w języku Scratch
❏ kodowaniu na platformie www.code.org
❏ kreatywnych zajęciach podczas lekcji języka polskiego, języka angielskiego,
matematyki, przyrody oraz muzyki

I. Warsztaty z robotem Dash&Dot
Te warsztaty obejmowały pokaz umiejętności robotów Dash&Dot, które wprowadziły
uczniów w świat programowania poprzez zabawę. Przy użyciu tableta dzieci uczyły się
programować Dash’a, aby podróżował po Polsce, poznawał nowe rejony oraz miasta
związane z historią Polski, a także odkrywał ciekawe obszary przyrodnicze. Uczestniczyły
również w zespołowej formie programowania w aplikacji Wonder tworząc jeden duży
program, który zawierał m.in. efekty świetlne, dźwiękowe oraz ruchowe. Na koniec
testowały go przy użyciu Dash'a. Dot, młodszy kumpel Dash’a posłużył nam jako kula do
kręgli. Na torze znajdowały się kręgle z nazwami wszystkich siedmiu kontynentów,
a uczniowie kolejno losowali pytania z nimi związane. Prawidłowa odpowiedź prowadziła do
nazwy któregoś z kontynentów i wtedy uczeń rzucał Dot’em próbując strącić kręgla
z właściwą odpowiedzią. Dot reagował na potrząsanie i podrzucanie zmieniając kolory oraz
wydając wcześniej zaprogramowane dźwięki.
(Załącznik nr 1 i nr 2)
II. Warsztaty z robotem Ozobot Bit przy użyciu kolorowych kodów
Tym razem uczniowie mieli okazję poznać jeden ze sposobów programowania tych robotów,
czyli za pomocą kolorowych kodów. Cała klasa była podzielona na pięć zespołów, z których
każdy miał do rozwiązania cztery zadania. W pierwszym zadaniu należało wykorzystać
podstawowe kody, w drugim już bardziej skomplikowane. W trzecim natomiast trzeba było
z pięciu kodów wybrać właściwy i wpisać go w odpowiednie miejsce pamiętając o tym,
że każdy z nich może być zastosowany tylko raz. Ostatnie zadanie dotyczyło znajomości
znaków drogowych i przepisów ruchu drogowego. Należało tak zaprogramować robota,
by bezpiecznie dotarł on do celu.
(Załącznik nr 3, 4, 5, 6)

III. Warsztaty z robotem Ozobot Bit z zastosowaniem platformy www.ozoblockly.pl na
tabletach z dostępem do internetu
Platforma OzoBlockly oferuje 4 poziomy trudności, od nowicjusza do mistrza. Dzięki temu
już nawet dzieci, które jeszcze nie umieją czytać mogą rozpocząć swoją przygodę
z programowaniem. OzoBlockly.pl bazuje na języku programowania Scratch.
❏ Poziom 1 składa się z trzech kategorii: ruch, efekty, świetlne i czekaj. Ale już tyle
wystarczy 5-7 latkowi aby tworzyć swoje pierwsze projekty. Do dyspozycji ma
39 różnych komend.
❏ Na poziomie 2 puzzle to kombinacja poleceń tekstowych oraz grafik. Dzieci dostają
troszkę szersze spektrum możliwości ale polecenia nadal pozostają jasne i czytelne.
Pojawia się również kategoria pętle, pozwalająca powtarzać stworzony kod.
❏ Poziom 3 to nowe kategorie: nawigacja po linii i logika. Ta pierwsza pozwala
integrować programowanie za pomocą aplikacji z rysowaniem drogi Ozobota
za pomocą markerów. Programowanie robota na poziomie 3 idealnie sprawdza
się na początku przygody z robotyką.
❏ Ostatnim z poziomów jest poziom 4. Najbardziej zaawansowany ze wszystkich.
Wprowadza kolejne nowe kategorie jak i nowe polecenia do już wcześniej
dostępnych. Znajdziemy tu kategorie: funkcje, zmienne, matematyka i zakończ.
Jednak co ważniejsze, zmienia się również treść puzzli które przyjdzie nam łączyć.
Zamiast znanego wcześniej „ruch naprzód odległość 1 krok prędkość średnia”
ujrzycie „ruch 20 mm prędkość 30 mm/s”. Podobnie zmienione są pozostałe
polecenia. Dzięki takiemu zabiegowi, programowanie robota staje się precyzyjniejsze,
a komendy zbliżone do programowania tekstowego.
IV. Warsztaty z robotem Ozobot Evo
Ozobot Evo komunikuje się z nami za pomocą dźwięków i świateł LED, można
go programować za pomocą kolorowych kodów, platformy OzoBlockly oraz sterować nim
dzięki łączności Bluetooth. Dzięki aplikacji Ozobot Evo można dodawać przyjaciół
i komunikować się z nimi oraz wyrażać emocje poprzez wydawanie różnych dźwięków
i efektów świetlnych. Jeżeli na jego drodze pojawi się przeszkoda, to automatycznie
się zatrzymuje. Dzięki tym wszystkim możliwościom pokazaliśmy jak Ozobot Evo porusza
się na otwartej przestrzeni wydając różne dźwięki oraz prezentuje ciekawe efekty świetlne,
ale także wraz z drugim Ozobotem Evo toczy walkę w ringu. Każdy Ozobot Evo posiada
przypisaną skórkę, która po założeniu aktywuje oświetlenie, dźwięki i zachowania
charakterystyczne dla postaci Captain America i Iron Man, dzięki czemu można przechodzić
wiele misji unikając ataku wrogów i omijając przeszkody.
V. Programowanie w języku Scratch
Scratch to język, którego dzieci uczą się w ramach pilotażu programowania podczas kółka
informatycznego “Młodzi i Kreatywni”. To jedno z łatwiejszych narzędzi
programistycznych, opracowane w Massachusetts Institute of Technology (MIT). Jest
to intuicyjny język pozwalający dziecku w sposób wizualny tworzyć gry, pokazy
multimedialne, historyjki i inne programy. Jego niewątpliwą zaletą jest błyskawiczny efekt,
jaki widzi uczeń tworząc swój program i go uruchamiając. Ma to niebagatelne znaczenie

zwłaszcza przy nauce najmłodszych dzieci, które oczekują szybkich rezultatów swojej pracy.
Ten sposób nauki pozwala też utrzymać ich uwagę i motywację do dalszego zgłębiania
tajników programowania. Uczniowie poznają na tych zajęciach efekty pracy uczniów
podczas zajęć koła informatycznego, a mianowicie gry: Sky Ball, Ninja Go oraz Wyścigi 3D.

VI. Kodowanie na platformie www.code.org
Na tej platformie uczniowie bez problemu odnajdą miejsce, w którym podejmują pierwsze
próby programowania poprzez “Godzinę Kodowania”, która jest największą inicjatywą
edukacyjną w historii, adresowaną do uczniów z całego świata. Można w niej uczestniczyć
przez cały rok, 24/7, z dowolnego urządzenia i miejsca, w którym jest dostęp do Internetu,
na lekcjach i zajęciach w szkole, jak i poza szkołą, indywidualnie lub w grupie uczniów.
Ta inicjatywa nie jest ograniczona tylko do szkół, może w niej brać udział każdy, w każdym
wieku. Do tego nie jest potrzebne żadne przygotowanie informatyczne, czy w zakresie
programowania.
Pierwotnie, celem tej inicjatywy było przybliżenie uczniom informatyki w formie
łamigłówek z postaciami z ich gier i zabaw, których rozwiązanie polega na ułożeniu
programów z gotowych bloczków. Oferta łamigłówek i kursów jest obecnie bardzo bogata,
dzięki propozycjom wielu partnerów, takich jak Microsoft, czy Disney.
Mottem na stronie code.org jest: “Każdy uczeń w każdej szkole powinien mieć
możliwość nauki informatyki (computer science)”
Na naszych zajęciach uczyliśmy się programować korzystając z następujących
programów:
❏ Codecombat
❏ Angry Birds
❏ Minecraft
VII. Kreatywne zajęcia z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki i przyrody oraz
muzyki
❏ Na lekcji języka polskiego poprzez interesujące formy aktywności takie jak m.in.:
kahoot, interaktywne puzzle, koło fortuny, gra w statki, dobble, gra QR, memory, gra
karciana Czarny Piotruś, uczniowie przemierzali poprzez świat lektur szkolnych
niczym ich główni bohaterowie.
❏ Na zajęciach z języka angielskiego uczniowie tworzyli grę Guess Who, której celem
było rozwijanie umiejętności spostrzegawczych, analitycznego myślenia, refleksu,
pamięci, koncentracji uwagi oraz zapamiętywania wielu informacji. Zakres
tematyczny obejmował słownictwo związane z wyglądem oraz konstrukcje zdaniowe
z wykorzystaniem odpowiednich słówek. Całość była ograniczona czasowo,
co zwiększyło motywację, aktywność uczniów oraz chęć uzyskania jak najlepszego
rezultatu na tle całego zespołu.

❏ Kolejnym wyzwaniem, z jakim zmierzyli się uczniowie to królowa nauk, czyli
matematyka oraz pełna nowych wyzwań i często nieodkryta przyroda. Tu dzięki
umiejętnościom odczytywania współrzędnych geograficznych z ogromnym zapałem
zaczęli szukać skarbu ukrytego na mapie, co dzięki wiedzy zdobytej o skali było dużo
łatwiejsze. Bez problemu odgadywali też różne zagadki o roślinach z wykorzystaniem
tablicy multimedialnej.
❏ Dzięki zabawom z chustą Klanza uczniowie mogli rozwijać swoją kreatywność,
spostrzegawczość, współdziałanie w grupie, zintegrować się z całym zespołem
klasowym, np. poprzez wypowiadanie swoich imion, wspólne celowanie piłką
do środka chusty, czy też przydzielenie uczniom różnych wartości rytmicznych (nuty,
półnuty, ćwierćnuty itp.) i tak np. na hasło “ósemki” osoby nimi będące przebiegały
pod chustą zmieniając swoje położenie, a na słowo “muzyka” wszyscy musieli
zmienić swoje miejsce na inne.

Wnioski
Dzień Kreatywności umożliwił naszym uczniom w namacalny sposób przekonać się
o tym, że programowanie jest niezwykle praktyczną dziedziną, która wykorzystywana jest
w każdym obszarze ludzkiego życia. Ozobot jest od razu gotowy do pracy, pomija się więc
element budowania robota, który ogranicza ilość czasu spędzonego na faktycznym
rozwiązywaniu problemu przez uczniów. Dzięki Ozobotom lekcje stają się również bardziej
angażujące i ciekawsze, nauczyciel jest w stanie zainteresować uczniów tematem i zachęcić
do pracy na zajęciach. Programując z wykorzystaniem Ozobotów są w stanie od razu
zaobserwować efekty swojej pracy oraz przyzwyczajają się do projektowego podejścia
do pracy: otrzymują konkretny problem do rozwiązania za pomocą dostępnych narzędzi,
tj. robota i zestawu zaprogramowanych komend. Ich zadanie polega na merytorycznym
przygotowaniu się do rozwiązania problemu, obmyślenie ścieżki postępowania, wdrożenie,
a na końcu obserwowanie postępów i wprowadzanie działań naprawczych. Takie podejście
leży u podstaw współczesnego biznesu, więc dziecko zostaje w przyjazny sposób oswojony
ze stylem pracy, który towarzyszyć mu będzie w przyszłym życiu zawodowym.
Naszym celem nadrzędnym było, aby każdy uczeń mógł skorzystać z każdej formy
aktywności, którą dla nich przygotowałyśmy. Dzięki temu wszystkie zajęcia były
interesujące i bardzo urozmaicone, ale przede wszystkim wszyscy mogli wykazać się swoją
kreatywnością.

Agnieszka Kostusiak
Anna Jessa

Załącznik nr 1
Wędrówki z Dashem po Polsce - Zagadki

ZAGADKA 1
W TYM MIEŚCIE O DWUNASTEJ,
KOZIOŁECZKÓW PARA
TRYKA SIĘ RÓŻKAMI
W RYTM BICIA ZEGARA.
ZAGADKA 2
SMOK ZIEJĄCY OGNIEM,
WAWEL, SUKIENNICE,
LAJKONIK I GOŁĘBI STO
CZY WIESZ JUŻ JAKIE TO MIASTO?
ZAGADKA 3
KRASNALI GROMADA W ULICZKACH SIĘ CHOWA,
TU MOSTEK CZAROWNIC, TAM KAMIENNA GŁOWA.
MIASTEM SPOTKAŃ NAZYWANY,
PRZEZ ODRĘ NIEGDYŚ BYŁ ZALANY.
ZAGADKA 4
OD WARSA I SAWY
NAZWA MIASTA TEGO
W JEJ HERBIE SYRENA
Z NURTU WIŚLANEGO.
TAM PAŁAC KULTURY
ZAWADZA O CHMURY!
ZAGADKA 5
W HERBIE TEGO MIASTA DWA LWY DUMNIE STOJĄ
MIASTO TO OD WIEKÓW POLSKOŚCI OSTOJĄ.
FONTANNA NEPTUNA PRZED DWOREM ARTUSA,
37 DZWONÓW NA WIEŻY RATUSZA.
ZAGADKA 6
JEST TAKIE MIASTO W POLSKIEJ KRAINIE,
CHOĆ MOGŁOBY PŁYNĄĆ TO JEDNAK NIE PŁYNIE.
TU NA ŁAWECZCE TUWIM WYPOCZYWA,
NA ULICY PIOTRKOWSKIEJ KAŻDY CHĘTNIE BYWA.

Załącznik nr 2
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Najmniejszy kontynent.
Największy kontynent.
Do jakiego kontynentu należy najwięcej światowych rekordów?
Najbardziej suchy kontynent.
Jaki jest najmniejszy kontynent na ziemi?
Kontynent o najmniejszej liczbie ludności.
Na tym kontynencie odkryto największą górę lodową?
Na tym kontynencie znajduje się Alaska.
Znajduje się tam największy park narodowy Yellowstone?
Argentyna jest państwem będącym światowym ekspertem mięsa. Gdzie ona się znajduje?
Kontynent ten jest nazywany czarnym kontynentem.
Ten kontynent nazywany jest mozaiką narodową języków.
Znajduje się tam ziemia ognista.
Powierzchniowo wśród kontynentów zajmuje 4 miejsce.
Na jakim kontynencie znajdują się góry Apeniny.
Na jakim kontynencie znajdują się Himalaje.
Na jakim kontynencie znajdują się: Peru, Brazylia, Argentyna?
Kangury biegają tam po ulicach.
Zimą jest tam 20’C.
Na tym kontynencie znajduje się 59 państw?
Na tym kontynencie znajduje się 46 państw?
Na jakim kontynencie znajdują się góry Kordyliery?
Na jakim kontynencie znajdują się góry Harz ?

Prawidłowe odpowiedzi:
1.
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Australia
Azja
Azja
Australia
Antarktyda
Antarktyda
Antarktyda
Ameryka Północna
Ameryka Północna
Ameryka Południowa
Afryka
Afryka
Ameryka Południowa
Ameryka Południowa
Europa
Azja
Ameryka Południowa
Aaustralia
Australia
Europa
Afryka
Ameryka Północna
Europa
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