
 
 
 
 
 
 
 
 
  

FAJOWE 

PROGRAMOWANIE  

ZE SCOTTIE GO! 



Wprowadzenie 
Kto mógł przypuszczać, że losy miłego i niezwykle ujmującego kosmity Scottiego będą zależeć od Ciebie 

i Twoich umiejętności kodowania. Jest rok 2030. W wyniku niezwykłego zbiegu okoliczności 

przelatująca blisko Ziemi rakieta kosmity Scottiego ulega awarii i spada na boisko szkolne. Scottiemu 

choć uda się wyjść z opresji bez szwanku, to bez Twojej pomocy nie uruchomi rakiety ponownie. 

Kodowanie ze Scottiem 
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe zaprasza na udział w lekcji ze Scottiem. Scottie Go! 

nie jest kolejną, zwyczajną mobilną aplikacją do nauki algorytmiki i kodowania. To multimedialna, 

fabularna gra edukacyjna wykorzystująca do pisania kodu realne, wygodne i przyjazne tekturowe 

klocki.  

Na gracza czeka 10 poziomów gry, każdy po prawie dziesięć plansz. Po wykonaniu jednego zadania, 

odblokowywane jest kolejne, o wyższym stopniu trudności. W czasie gry gracz „bawiąc się” realizuje 

pełny podstawowy kurs kodowania od pisania prostych funkcji (poruszanie Scottiem, skakanie, 

podnoszenie obiektów, uruchamianie urządzeń), po instrukcje warunkowe, zmienne i pętle.  

Jak to działa 
Do realizacji lekcji podczas której uczniowie rozwiązują zadania z wybranych dwóch poziomów gry 

niezbędny jest zestaw składający się z tabletu i kompletu klocków. Zestaw taki zapewniają prowadzący 

(PCSS). W klasie uczniowie pracują w 5 zespołach po max. 3 osoby.  

 

Krok 1. Po uruchomieniu mobilnej aplikacji gracze otrzymują planszę, treść zadania do wykonania 

(problem) oraz listą niezbędnych do programowania tego zadania klocków.  

Krok 2. Układają z klocków kod (program) wykonujący wskazane zadanie. 

Krok 3. Gdy program jest gotowy, wykonują zdjęcie napisanego kodu. 

Krok 4. Następuje proces skanowania klocków, system rozpoznaje je i wprawia w ruch Scottiego.  



Krok 5. Po wykonaniu zadania gracze otrzymują automatyczną informację zwrotną dotyczącą 

wykonanego zadania. Z informacji zwrotnej gracz dowie się gdy istnieje lepsze lub krótsze 

rozwiązanie wskazanego problemu.  

Po wykonaniu zadania odblokowana zostaje kolejna plansza/poziom. 

Scottie Go – innowacyjny program nauki kodowania 
Gra edukacyjna Scottie Go: 

 rozwija intuicję algorytmiczną dzieci, 

 jest połączeniem zabawy z nauką, 

 pozwala przełamywać bariery i lęki związane z programowaniem, 

 rozwija umiejętność krytycznego myślenia i pracy w grupie, 

 jest innowacyjnym połączeniem świata wirtualnego z realnym; 

Pomóż Scottiemu skompletować wszystkie niezbędne urządzenia do uruchomienia rakiety. Podejmij 

dodatkowe wyzwania i rozbuduj statek kosmiczny o dodatkowe narzędzia. Stań się ekspertem w 

pisaniu algorytmów.  

Prawdopodobnie jeszcze nigdy lekcje algorytmiki w szkole lub w domu nie były tak zajmujące. 

 

Informacje techniczne dotyczące warsztatów 
 Czas trwania warsztatu 30-45 minut 

 Maksymalna jednorazowa ilość uczestników warsztatów – 12.  

 Sala – 6 stanowisk, 2 osoby/stanowisko. 

 Dostęp do gniazdka elektrycznego. 

 

 

 


