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Scenariusz: Tworzymy własną
grę offline z wykorzystaniem instrukcji
programistycznych
Scenariusz może być zastosowany w dowolnym momencie, ale nie wcześniej niż na 9. zajęciach.
Zajęcia do przeprowadzenia w bibliotece lub domu kultury.
Autor: Scenariusz stworzony przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, objęty licencją
CC-BY-SA „Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska”.
Czas trwania: 90 min
Cele szczegółowe. Uczeń:
––
––
––
––

Definiuje i analizuje problemy (wymyślenie zasad do gry, sterowanie postacią po planszy).
Tworzy algorytmy za pomocą poznanych wcześniej instrukcji programistycznych („Idź”, „Skręć”,
„Potwórz”, „Jeżeli…”).
Testuje swój program, grając w grę zgodnie z ustalonymi zasadami.
Prezentuje swój sposób rozwiązania problemu pozostałym uczniom.

Potrzebne zasoby:
––
––
––

Zestawy kart z instrukcjami do sterowania: „Idź do przodu”, „Skręć w prawo”, „Skręć w lewo”,
„Potwórz x razy”, „Jeżeli…, to…” – jeden zestaw na grupę dwóch-czterech osób (do wykorzystania
karty z gry Cody Roby)
Karty z planszą i zestawem kart z obiektami oraz konstrukcjami programistycznymi do wykorzystania
w grze - jeden na grupę dwóch-czterech osób (do pobrania >).
Kredki do tworzenia własnych postaci.

Szczegółowy przebieg zajęć:
1
2

Bibliotekarz lub pracownik domu kultury oprowadza uczniów po swojej instytucji
i przedstawia ofertę, z której mogą skorzystać, ze szczególnym uwzględnieniem oferty związanej
z nowymi technologiami (np. dostęp do komputerów z internetem, zajęcia z robotami, zajęcia
z programowania, zajęcia z wykorzystaniem tabletów).
Wprowadzenie do tworzenia własnej gry – przez nauczyciela i bibliotekarza lub pracownika
domu kultury:
––

Pytają uczniów, czy pamiętają jakąś grę, która uczyła programowania (uczniowie powinni wymienić
co najmniej jedną grę, w którą grali na zajęciach, np. Cody Roby). I zapowiadają, że dziś na zajęciach
uczniowie będą tworzyli własną grę.

––

Proszą uczniów o przypomnienie instrukcji programistycznych, z których uczniowie dotychczas korzystali i zapisują je na flipcharcie, tablicy lub papierze pakowym przyczepionym do ściany. Uczniowie
powinny wymienić takie polecenia jak: „Idź do przodu”, „Skręć w prawo”, „Skręć w lewo” „Potwórz
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x razy”, „Jeżeli…”. Trener dzieli uczestników na grupy (dwu-czteroosobowe) i każdej grupie wręcza
bloczki do sterowania zawierające wymienione przez nich instrukcje.
––

3
4
5
6

Tłumaczą zasady ćwiczenia. Każda grupa otrzymuje planszę (strona A4) z pustymi polami. Dodatkowo każda grupa otrzymuje arkusz z kwadracikami – na części z nich są rysunki, np. grzybków,
drzew, jabłek, psów; część jest pusta – uczniowie mogą narysować na nich potrzebne elementy.
Zadaniem uczniów jest przygotowanie planszy (naniesienie na pustą planszę wybranych obiektów)
oraz wymyślenie zasad gry. Zadaniem w każdej grze musi być sterowanie postacią za pomocą
otrzymanych wcześniej poleceń, jednak od uczniów zależy, jaką drogę postać musi przemierzyć,
jakie zadania wykonać, czy za wykonanie zadania przyznawane będą punkty itd.

Uczniowie budują plansze i wymyślają zasady gry.
Uczniowie grają w gry wymyślone przez swoją grupę.
Uczniowie zamieniają się stolikami (np. wszyscy przesuwają się o jeden stolik w prawo) i grają
w gry wymyślone przez kolegów i koleżanki z innej grupy.
––

Uczniowie przekazują sobie wymyślone zasady.

Nauczyciel, bibliotekarz lub pracownik domu kultury wspólnie z uczniami podsumowują
ćwiczenie, zachęcając ich do refleksji (np.: Co było najtrudniejsze? Jak sobie z tym poradziliście?
Co było najfajniejsze? Co w instrukcji okazało się niejasne? Jak można zmodyfikować gry?), również
w kontekście przyszłości zawodowej (twórca/twórczyni gier planszowych, programista/programistka
gier komputerowych).
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