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Abstract. The main goal of this workshop is to introduce teachers to lessons
on programming included in a workbook “Lessons with computer” in a context of the new core curriculum proposal. It contains some examples of algorithms and Scratch projects covering important topics of the new curriculum.

1. Cel warsztatów
Głównym celem warsztatów jest zapoznanie nauczycieli z lekcjami programowania zawartymi w podręczniku Lekcje z komputerem w kontekście propozycji
nowej podstawy programowej. Przedstawiamy możliwości środowiska Scratch
(zmienne, bloki – procedury), przegląd lekcji ze Scratchem w podręczniku, a następnie przykładowe algorytmy i projekty w Scratchu.

2. Wprowadzenie do warsztatów
W roku 2016 została upubliczniona propozycja nowej podstawy programowej
z informatyki [2], kładąca większy niż obecna podstawa nacisk na programowanie
na wszystkich poziomach edukacyjnych, w tym w gimnazjum. Podręcznik Lekcje
z komputerem dla gimnazjum [1] zawiera kilkanaście lekcji związanych z programowaniem i odpowiada wszystkim wymogom zawartym w propozycji. Wykorzystujemy w nim głównie otwarte (i bezpłatne) środowisko programowania wizualnego
Scratch. Obszerny rozdział „Lekcje programowania w Scratchu” zawiera lekcje:
• Programowanie sterowania duszkiem (obsługa klawiszy, pętla zawsze, blok
warunkowy).
• Tworzenie własnych bloków, procedury bezparametrowe i z parametrem
(wielokąty, nowe bloki, parametry, korzyści z tworzenia własnych bloków).
• Realizacja gry Papier, nożyce, kamień (planowanie, algorytm, zmienne, warunki).
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• Animacje postaci duszka i wykorzystanie dźwięku (pętla animacji, tworzenie
melodii).
• Znajdowanie minimum i maksimum ciągu liczb (listy – tablice liczbowe, operacje na tablicach, porządkowanie).
• Sprawdzanie parzystości liczby, szukanie liczb pierwszych (dzielenie modulo, listy, pętla powtarzaj aż).
• Obliczanie największego wspólnego dzielnika (NWD) – algorytm Euklidesa
(algorytm, schemat blokowy, reprezentacja w języku programowania).
• Tworzenie skryptów rekurencyjnych (nowy blok z rekurencją, warunek stopu, działanie rekurencji).
• Rozwiązywanie problemu wież Hanoi (analiza algorytmu rekurencyjnego).
• Obliczanie kolejnych liczb ciągu Fibonacciego (rożne rozwiązania ich analiza i efektywność algorytmów).
• Algorytm porządkowania przez scalanie (analiza gotowego algorytmu).
Ponadto w rozdziale Lekcje z modelami znajduje się lekcja poświęcona programowaniu fraktali w Scratchu (drzewo binarne, trójkąt Sierpińskiego, krzywa
i płatek Kocha).
W trakcie warsztatów omawiamy dwa przykładowe zagadnienia: sterowanie
duszkiem i tworzenie skryptów rekurencyjnych. Na zakończenie postaramy się
pokazać możliwości wykorzystania środowiska Akademii Khana do uczenia programowania na poziomie gimnazjum. Część Akademii Khana poświęcona programowaniu [3] zawiera bardzo dużo spolszczonych (głównie dzięki staraniom prof.
Lecha Mankiewicza) materiałów, w tym kursy programowania w środowisku ProcessingJS. Część z tych materiałów nadaje się na poziom gimnazjum zwłaszcza
dla uczniów zainteresowanych nauką programowania.

3. Streszczenie warsztatów
3.1. Sterowanie duszkiem
Pierwszy projekt to rozwinięcie pomysłu autorstwa Wandy Jochemczyk, Katarzyny Olędzkiej i zespołu EIKO OEIiZK. Otwieramy środowisko Scratch. Na początku zmieniamy postać duszka na strzałkę i budujemy skrypty sterowania duszkiem
(rys. 1).
Dodajemy skrypt zielonej flagi, w którym ustalamy położenie początkowe
i opuszczamy pisak, aby duszek rysował. Sprawdzamy działanie skryptów. Następnie „rozmnażamy” duszka przez klonowanie. Musimy zdefiniować zmienną, mówiącą ile klonów zostanie utworzonych (zmienna ile) i zmienić jej okienko na suwak, by
można było wybierać liczbę klonów. Następnie budujemy skrypt klonowania tak,
aby klony zostały równomiernie rozmieszczone wokół położenia początkowego
(rys. 2).
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Rysunek 1. Skrypty sterowania duszkiem

Rysunek 2. Klonowanie duszka

Rysunek 3. Rozwinięcie projektu Symetria

Możemy już zacząć tworzyć symetryczne rysunki. Możemy też rozwijać dalej
projekt, dodając skrypty: czyszczenia rysunków, podnoszenia i opuszczania pisaka,
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pokazywania i ukrywania wszystkich klonów, zmiany koloru rysowania… Można też
dodać i wykorzystać zmienne ustawiające krok i kąt obrotu duszka (i wszystkich
jego klonów) w trakcie sterowania (rys. 3).
Po zbudowaniu projektu podstawowego wg. wskazówek nauczyciela uczniowie
mogą się bawić jego rozwijaniem, a następnie tworzonymi w nim symetrycznymi
rysunkami.

3.2. Tworzenie skryptów rekurencyjnych
Drugi projekt jest wprowadzeniem do rekurencji umożliwiającym zrozumienie
sposobów rysowania fraktali. Najpierw budujemy nowy blok gwiazda rysujący
różne gwiazdki (rys. 4). Po kliknięciu Utwórz blok wpisujemy nazwę bloku –
gwiazda i rozwijamy opcje, co pozwala na dodanie parametrów liczbowych:
wielkość i obrót. Budowa skryptu jest rekurencyjna, najpierw mamy kroki do wykonania: przejście naprzód (narysowanie linii) i obrót o kąt, który jest parametrem
bloku. Na końcu dokładamy blok gwiazda, zmieniając wielkość o 1. Pozwala to
na ustalenie warunku zatrzymania rekurencji – jeśli wielkość przekracza 40, zatrzymujemy skrypt. Można od razu sprawdzić działanie skryptu, przykładając pisak
i wywołując blok gwiazda. Trzeba w nim określić wartości parametrów, wstawiamy
wielkość 1 (długość pierwszej kreski) i kąt obrotu np. 90. Jeśli blok działa, warto
pobawić się zmieniając wartości kąta obrotu i obserwując powstające rysunki.
„Rozsądne” kąty obrotu mieszczą się w zakresie 30 – 179 stopni. Co się stanie,
jeśli wybierzemy większe kąty?

Rysunek 4. Nowy blok - skrypt rysujący gwiazdki

Jesteśmy gotowi do sfinalizowania projektu. Powinniśmy zbudować skrypt zielonej flagi rysujący pewną liczbę gwiazdek. Jedno z możliwych rozwiązań przedstawia Rysunek 5.
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Rysunek 5. Skrypt rysujący gwiazdki

Ładne rysunki można uzyskać, jeśli gwiazdka będzie rysowana po kliknięciu
w scenę, a samą scenę zamienimy na niebo dodając odpowiednie tło. Wymaga to
zdefiniowania wydarzenia Po kliknięciu sceny. Ponieważ jednak rysuje
ołówek, a nie scena, musimy nadać komunikat np. rysuj gwiazdę.

Rysunek 6. Skrypt sceny

Teraz należy jeszcze napisać skrypt wykonywany po odebraniu komunikatu
rysuj gwiazdę. Ma on za zadanie narysować w miejscu kliknięcia gwiazdkę
o losowym kolorze i kącie obrotu. Przykładowy skrypt przedstawia rys. 7.
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Rysunek 7. Rysowanie gwiazdy po kliknięciu w scenę

Gotowy projekt umożliwia obserwowanie, jakie gwiazdki powstają i analizowanie zależności wyglądu gwiazdki od parametru – kąta obrotu. Oba tworzone na
warsztatach projekty można znaleźć na stronie Scratcha w studio Lekcje z komputerem Gimnazjum [5].
Dodatkowe materiały i opracowania do podręcznika Lekcje z komputerem znajdują się na stronie Mirosława Wyczółkowskiego: zkomputerem.pl [4].
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