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Witajcie Trzecioklasiści!  

 

Za nami już kilka tygodni nauki zdalnej. Mam 

nadzieję, że dobrze sobie z tym radzicie.  

A właściwie, jestem pewna, że tak jest!  

Chciałabym Was zaprosić do kolejnego projektu  

 w Scratch. 

Akwarium 

Spróbujemy stworzyć piękne akwarium z pływającymi w nim rybkami! 

Do lekcji będzie potrzebne zalogowanie się na naszym koncie Scratch.  

Dobrze znacie swoje nazwy użytkownika i hasła- w końcu tyle razy używaliśmy ich na 

lekcjach  

Jeśli ktoś zapomniał- spokojnie! proszę o kontakt ze mną- wszystko przypomnę  

 

Zaczynamy lekcję! 

 Oto nasze działania krok po kroku. 

Postępuj zgodnie ze wskazówkami. 

1. Wchodzimy na Scratch  Kliknij w kota! 

 

 
 

2. Logujemy się na nasze konto w Scratch- swoją nazwą użytkownika i hasłem. 

3. Po zalogowaniu klikamy na nasz login- z listy wybieramy- Moja Klasa 

https://scratch.mit.edu/


  
 

4. Wybieramy zakładkę- Studia 

 

 

W naszej klasie w Scratch stworzyłam już nowe klasowe studio- Akwarium. 

Zajrzyjcie do niego, aby obejrzeć przykładowe projekty akwarium. 

 

5. Otwieramy studio- Akwarium 

 
 



6. Po obejrzeniu wszystkich projektów umieszczonych przeze mnie w Studio 

„Akwarium” wchodzimy w link, aby obejrzeć prosty film na Youtube, jak samemu 

wykonać taki projekt.   Kliknij w link! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g41DevwM520 

 

W filmiku pokazane jest krok po kroku, jak dodać tło, rybki, polecenia (skrypty). 

Możecie równocześnie robić projekt- w jednej zakładce, a w drugiej oglądać 

filmik- zatrzymywać, cofać, aby wszystkiego się dowiedzieć  

 

Przypominam- aby stworzyć projekt- klikamy przycisk STWÓRZ 

 
 

7. Po wykonaniu projektu, należy go nazwać i udostępnić- u góry- pomarańczowy 

przycisk. 

 
 

8. Po udostępnieniu, podaj krótką instrukcję i dodaj projekt do klasowego studia. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g41DevwM520


9. Gotowe, czekaj na mój komentarz do swojego projektu. 

10. Możesz także „polubiać” i komentować projekty innych uczniów w klasowym 

studio, ale pamiętaj, aby wszystkie Twoje komentarze były KULTURALNE i nikomu 

nie sprawiały PRZYKROŚCI. 

Pamiętaj- widzę wszystkie Twoje komentarze. 

 

 

Pozdrawiam Was serdecznie, 

 

Julia Szopa 

 

Projekty są na ocenę! 

Czekam na Wasze projekty 

do 11 maja do 18.00 

 

 

 

 

 


