
Wakacyjne zajecia z programowania dla dzieci ze

szkół podstawowych.

WAKACJE Z
PYTHON

Oferujemy 3 poziomy zajęć dostosowane do możliwości i

zainteresowań poszczególnych grup wiekowych.

Z A P R A S Z A M Y  D Z I E C I  J U Ż  O D  1 1  R O K U  Ż Y C I A



C E L  P R O J E K T U

Głównym celem wydarzenia jest propagowanie nauki programowania wśród
dzieci i młodzieży oraz promowanie nowych rozwiązań technologicznych.

Program zajęć dostosowany jest do danej grupy wiekowej i obejmuje
stworzenie własnej gry komputerowej bądź aplikacji mobilnej, a także

zapoznanie się z podstawami jednego z języków programowania.
Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny, a rezerwacja miejsca
wymaga jedynie wypełnienia formularza zapisowego przez rodzica lub

opiekuna.
Udział w zajęciach mogą wziąć uczniowie od 11. do 18 roku życia. Dla

najmłodszych uczestników jedynym wymogiem jest umiejętność czytania,
pisania oraz liczenia w zakresie do 20. Uczestnicy realizują projekt

edukacyjny, który przygotowany jest specjalnie z myślą o tych, którzy swoich
sił w programowaniu próbują po raz pierwszy.

 

Poza zdobyciem wiedzy technicznej dziecko ulepszy swoje umiejętności
miękkie. Nauczy się traktować błędy nie jako porażki, ale jako

informacje zwrotne, które pozwalają rozwiązywać zadania. Polepszy ono
swoją zdolność logicznego i abstrakcyjnego myślenia a zarazem

zdobędzie dodatkowe informacje z informatyki, matematyki oraz fizyki.

Organizacja kursu

60 min

do 6 dzieci

Przez cały Lipiec

3 zajęcia



F O R M A  Z A J Ę Ć

Program nie przewiduje nagranych zajęć, lecz interaktywne lekcje z instruktorem.
Dzięki małym grupom nasi instruktorzy mogą poświęcić czas każdemu dziecku z
osobna. Nasi mali programiści mają też śmiałość zadawać pytania, a także dzielić
się swoimi pomysłami. Dzięki programowi ZOOM, chociaż instruktor znajduje się

daleko od dzieci, to nie wpływa to na poziom interakcji między nimi. 
Podczas zajęć instruktor udostępnia swój ekran by krok po kroku omówić

konkretne zagadnienie. Również samo dziecko, w dowolnym momencie, kiedy
napotka problem może pokazać swój ekran i razem z prowadzącym rozwiązać go.

Chcesz się dowiedzieć więcej?
https://cyberfun.pl
Telefon: 519 799 847
Email: bok@cyberfun.pl

F O R M A  



S C R A T C H

Te zajęcia edukacyjne zapoznają dzieci z podstawami składni i
semantyką języków programowania. Pod okiem instruktora tworzą
one proste gry korzystając z oprogramowania w języku graficznym.

To środowisko wyróżnia niezwykle krótki czas potrzebny do
osiągnięcia rezultatu. Już jeden klocek pozwala stworzyć animację.

Kursy odbywają się za pośrednictwem programu ZOOM, dzięki czemu
nie istnieje potrzeba instalowania żadnych dodatkowych programów.
Przed zajęciami dzieci otrzymują unikatowy link do zajęć. Jedynym

warunkiem koniecznym by skorzystać z zajęć jest stabilne łącze
internetowe.

W zależności od poziomu zaawansowania dzieci mogą przystąpić do
jednego z powyższych kursów.



P Y T H O N

Python to oparty na tekście język programowania, idealny dla dzieci w wieku
powyżej 10 lat. Za pomocą tego języka i bogatej ilości bibliotek, uczniowie z

łatwością mogą zacząć przekształcać swoje dowolne pomysły w rzeczywistość. 
 

Pisanie kodu przypomina pisanie poleceń - tyle że w języku angielskim.
Warsztaty programowania dla dzieci w Pythonie sprawiają, że dzieci szybko
poznają podstawy i nauczą się, jak używać tego języka do tworzenia gier i

animacji. W ramach kursu przedstawiamy ten język jako przyjazny dla
początkujących dzieci. Specjalnie dobrane projekty zmniejszają ryzyko

frustracji, która czasami może powodować, że dzieci przestają interesować się
programowaniem.

 
W przeciwieństwie do większości języków programowania składnia Pythona

jest zwięzła i czytelna dla każdego. Odzwierciedla język ludzki znacznie lepiej
niż jakakolwiek inna technologia programowania, co czyni go idealnym dla
początkujących. W czasie kursu dzieci zapoznają się z biblioteką Pygame

umożlwiającą tworzenie pełnowymiarowych gier w języku Python.
 

W zależności od poziomu zaawansowania dzieci mogą przystąpić do
jednego z powyższych kursów.



M I N E C R A F T

Minecraft to fenomen w świecie gier komputerowych. Tytuł powstały 6 lat
temu do dziś bawi najmłodszych, rozwijając wyobraźnie i kreatywność. Kurs

Minecraft oferuje połączenie świata gry z nauką logicznego myślenia.
Innowacyjny program zakłada wykorzystanie mechanizmów wbudowanych w

świat minecrafta do tworzenia złożonych konstrukcji (min. oświetlenia,
zautomatyzowanych elementów, maszyn szyfrujących czy czasowych

opóźniaczy). W toku kursu uczestnik podnosi umiejętności matematyczne, a
także poznaje podstawy elektroniki, tworząc wirtualne światy. Choć efektem

zajęć są cyfrowe konstrukcje to zdobyta wiedza przydaje się w nauce
przedmiotów ścisłych, a także samego programowania.

 
 

W zależności od poziomu zaawansowania dzieci mogą przystąpić do
jednego z powyższych kursów.



H A R M O N O G R A M  K U R S Ó W

Cyber Cat
Gra polega zbieraniu gwiazdek, za które dostaje się punkty.

Jednocześnie należy unikać kontaktu z ruszającymi się słońcami.

Tworząc tę grę nauczysz się:

Sterowania za pomocą klawiatury

Wykrywania kolizji Czym są zmienne

Czym są pętle

Star Wars
W tej grze stworzysz kosmiczny krążownik, którym będziesz musiał

unikać opadających X-wingów i zniszczyć złowrogie statki kosmiczne

z Gwiazdą Śmierci na czele. Jak jednak stworzyć tak wielką ilość

przeciwników i niekończące się strzały? Tego dowiesz się podczas tej

części kursu. W tym czasie nauczysz się:

Czym są fabryki i klony

Jak stworzyć w grze bonusy

Czym są funkcje logiczne

Chcesz się dowiedzieć więcej?
https://cyberfun.pl
Telefon: 519 799 847
Email: bok@cyberfun.pl



Mistrz parkowania
Unikaj przeszkód na mapie i dojedź samochodem do mety. Po drodze

będą na ciebie czekać również ruszające się po jezdniach pojazdy.

Spróbuj przejść wszystkie poziomy. 

Jak stworzyć grę wieloosobową

Jak zaprogramować obiekty by
poruszały się same

Zmienne globalne

Jak stworzyć menu

Siatkówka
Pora zrobić prawdziwą grę sportową. Celem tego projektu będzie

odbijanie piłki powyżej siatki tak by znalazła się na polu przeciwnika.

W tej grze będziesz mógł stoczyć pojedynek z własnym komuterem!. A

oto czego się nauczysz:

Tworzenie sztucznej inteligencji

Implementacja fizyki 

Stworzenie wielu poziomów
trudności

Chcesz się dowiedzieć więcej?
https://cyberfun.pl
Telefon: 519 799 847
Email: bok@cyberfun.pl



Flappy Bird
Znasz grę FlappyFird? Na pewno tak. Polega ona na omijaniu

przeszkód latającym ptakim a całość sterowana jest za pomocą

kliknięć. Teraz będziesz mógł stworzyć swoją wersję tej gry. Oto czego

się dowiesz:

Sterowanie za pomocą myszki

Jak stworzyć niekończącą się planszę

Zapis wyników do sieci

Among us
Kolejna gra, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Among Us ma

fanów na całym świecie i pewnie ty również świetnie ją znasz. Wykryj

kto jest sabotarzystą na pokładzie zanim on cię dorwie. Podczas kursu

stworzymy swoją własną, w pełni grywalną wersję Among Us. Dowiesz

się:

Jak grać z innymi przez sieć

Jak dokonywać zaawansowanych edycji obrazków i animacji

Chcesz się dowiedzieć więcej?
https://cyberfun.pl
Telefon: 519 799 847
Email: bok@cyberfun.pl



Z O O M
Narzędziem wykorzystywanym do prowadzenia zajęć jest ZOOM. Na
podany adres mailowy został przesłany unikalny link do konferencji.
Można skorzystać z wersji przeglądarkowej programu lub pobrać go

ze strony  producenta: https://zoom.us/download
 

Podczas korzystania z konferencji może się okazać pomocna
znajomość funkcji udostępniania ekranu. Jak to możemy zrobić

opisano w poniższym filmie:
 

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

 Dzieci krok po kroku mogą powtarzać kolejne etapy tworzenia gry,
obserwując pulpit instruktora. W przypadku wystąpienia problemu
prowadzący widząc ekran dziecka może mu pomóc go rozwiązać.

Tworzone gry bezwzględnie będą wymagać
klawiatury do sterowania. W związku z tym

zaleca się by podczas zajęć korzystać z
komputera lub w ostateczności z tabletu z

podłączoną klawiaturą.
 

W celu jednoczesnego oglądania ekranu
prowadzącego zajęcia i posiadania otwartej

własnej przestrzeni roboczej, wygodnym może
być podłączenie dwóch ekranów. Nie jest to
jednak wymogiem. Jeden ekran możemy też

podzielić za pomocą kombinacji:

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


P R Z Y G O T O W A N I E  D O
Z A J Ę Ć  P Y T H O N

Narzędziem wykorzystywanym do prowadzenia zajęć jest ZOOM. Na
podany adres mailowy zostaje przesłany 30 minut przed zajęciami
unikalny link. Dzieci krok po kroku mogą powtarzać kolejne etapy

tworzenia gry, obserwując pulpit instruktora. W przypadku
wystąpienia problemu prowadzący widząc ekran dziecka może mu

pomóc go rozwiązać. Do programowania w Python należy
odpowiednio przygotować swoje środowisko. 

Chcesz się dowiedzieć więcej?
http://roboty-dla-dzieci.pl
Telefon: 602 544 602
Email: biuro@roboty-dla-dzieci.pl

Instalacja Python:1.

Należy pobrać kompiler Python ze strony
https://www.python.org/downloads/



P R Z Y G O T O W A N I E  D O
Z A J Ę Ć  P Y T H O N

Narzędziem wykorzystywanym do prowadzenia zajęć jest ZOOM. Na
podany adres mailowy zostaje przesłany 30 minut przed zajęciami
unikalny link. Dzieci krok po kroku mogą powtarzać kolejne etapy

tworzenia gry, obserwując pulpit instruktora. W przypadku
wystąpienia problemu prowadzący widząc ekran dziecka może mu

pomóc go rozwiązać. Do programowania w Python należy
odpowiednio przygotować swoje środowisko. 

Chcesz się dowiedzieć więcej?
http://roboty-dla-dzieci.pl
Telefon: 602 544 602
Email: biuro@roboty-dla-dzieci.pl

Instalacja Mu:

Należy pobrać edytor Python ze strony
https://codewith.mu/



Chcesz się dowiedzieć więcej?
https://cyberfun.pl
Telefon: 519 799 847
Email: bok@cyberfun.pl

podstawowa znajomość komputera

obsługa programu ZOOM

preferowany system operacyjny WIN 7 lub nowszy

stworzone konto na portalu https://scratch.mit.edu/

Przed przystąpieniem do zajęć, upewnij się, że możesz bez przeszkód
korzystać z edytora znajdującego się pod adresem

 
https://scratch.mit.edu/projects/editor/

Przeglądarka internetowa Chrome lub Firefox

Do Z
obac

zeni
a

na z
ajęci

ach

P R Z Y G O T O W A N I E  D O
Z A J Ę Ć  S C R A T C H


