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{Wstęp} 

Nasza publikacja przybliża aplikację Scratch 
Junior, która może stać się pierwszym 
ogniwem w drodze poznawania filozofii  
i możliwości edukacyjnych Scratcha.  
To intuicyjne i łatwe w zastosowaniu 
narzędzie o dużych możliwościach. Pozwala 
w prosty i przyjazny sposób wprowadzać 
młodych ludzi w świat kreatywnego 
wykorzystania nowych technologii i podstaw 
programowania. Zostało zaprojektowane 
w taki sposób, aby uczniowie, korzystając 
z niego, poznawali uniwersalne zasady 
związane z programowaniem, jednocześnie 
doświadczali, jaką wartość może mieć 
współpraca oraz uczenie się od innych. 
Scratch Junior może być początkiem 
edukacyjnej przygody, która obiecuje  
i może dać wiele tym, którzy uwierzą  
w niepowtarzalne ścieżki samodzielnego 
uczenia się. Nasz poradnik ma w tym pomóc. 
Ma pokazać przeróżne kierunki  
i możliwości. Jednak prawdziwa moc procesu, 
do którego zaprasza, tkwi w doświadczeniu 
i praktyce. Dlatego ta publikacja to przede 
wszystkim zaproszenie do zrobienia 
pierwszego kroku na scratchowej drodze 
nieskonczonych możliwości.
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{Technikalia}

Scratch Junior to aplikacja, która została 
wydana przez Scratch Foundation  
z myślą o urządzeniach mobilnych typu 
tablet. Ze względu na małe wyświetlacze 
tylko nieliczne telefony mają możliwość 
zainstalowania na nich aplikacji. Aplikację 
pobierzemy za darmo zarówno ze Sklepu 
Play jak i App Store. Linki znajdziecie 
poniżej.

Sklep Play [link-1]

App Store [link-2] 

Od niedawna istnieje również możliwość 
zainstalowania Scratcha Juniora na 
komputerach z systemami Windows i iOS.

Oto link do strony: [link-3]
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Po wejściu na stronę wybieramy 
odpowiedni system i klikamy Download.  
Po pobraniu pliku instalacyjnego wystarczy 
go kliknąć i chwilę poczekać, aż program 
zainstaluje się na komputerach.  Ikona 
skrótu do aplikacji utworzy się na pulpicie 
utomatycznie.

Ponieważ Scratch Junior w wersji 
komputerowej został stworzony przez 
grupę programistów niezwiązanych 
bezpośrednio z MIT Media Lab,  
w programie twórcy nie mogli wykorzystać 
wizerunku kota Scratcha. Dlatego po 
uruchomieniu programu duszkiem 
podstawowym jest Niebieska Fasolka. Scratch Junior w wersji tabletowej

Scratch Junior w wersji desktopowej

Jest to w zasadzie jedyna różnica między 
wersjami Scratcha Juniora. Pozostałe 
funkcje, bloki oraz biblioteka duszków i teł 
są takie same. 

Instalacja Scratcha Juniora na 
komputerach daje szansę na swobodną 
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naukę podstaw programowania również 
tym, którzy nie dysponują w szkole 
tabletami, a korzystają z pracowni 
komputerowych. Poza tym jest to 
doskonała okazja do wykorzystania 
aplikacji w nauczaniu zdalnym. Zanim 
SJ pojawił się w wersji komputerowej, 
mieli dostęp do niego jedynie uczniowie 
posiadający tablety.  
W chwili obecnej nie ma żadnych 
przeszkód, aby organizować lekcje zdalne  
z wykorzystaniem SJ, ponieważ różnic  
w interfejsie nie ma żadnych, zatem każdy 
uczeń ma możliwość stworzenia swoich 
niepowtarzalnych projektów, ucząc się  
w domu. 

Jeśli chodzi o wymagania sprzętowe, 
to tak jak już wspomnieliśmy, potrzebny 
będzie tablet lub komputer.  
W zasadzie każdy tablet nadaje się 
do pracy z aplikacją. Możemy jedynie 
podpowiedzieć, iż tablety  
z większym ekranem (8 czy 10 calowe) 
są wygodniejsze, chociażby ze względu 
na edytor grafiki, który daje możliwość 
rysowania własnych duszków i teł. 
Zdecydowanie łatwiej rysuje się palcem 
na większym ekranie. W przypadku pracy 
na komputerach może powstać problem 
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obsługi myszki i umiejętności rysowania 
przy jej pomocy, ale dzieciaki bardzo 
szybko opanowują sztukę rysowania po 
ekranie i uwalniają pokłady kreatywności, 
dzięki którym powstają nowe duszki. 

Poza wielkością ekranu nie zauważamy 
żadnych większych wymagań związanych 
z funkcjonowaniem aplikacji, dlatego 
można stwierdzić, że jest ona wysoce 
funkcjonalna i użyteczna w każdych 
warunkach.

Jedna uwaga może dotyczyć bardzo 
starych tabletów, na których czasami 
aplikacja zawiesza się w związku ze 
starszym systemem Android, który nie 
ma możliwości uaktualnienia do nowszej 
wersji ze względu na wiek i możliwości 
pamięciowe tabletu. Jeśli pracujesz na 
starszych tabletach, pamiętaj, aby uczulić 
swoich uczniów i wypracować z nimi 
zasadę zapisywania projektu  
w czasie pracy, ponieważ czasami może 
się tak zdarzyć, że aplikacja „zawiesi” 
się i jedynym ratunkiem będzie wtedy 
zamknięcie jej i ponowne uruchomienie. 
Jeśli dzieci nie zapisały wcześniej swojej 
pracy, mogą utracić elementy, które 
wypracowały. Jak zapisać swoją pracę? 
To bardzo proste.
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W górnym prawym rogu aplikacji 
znajduje się pomarańczowa wypustka. 
Kiedy w nią klikniemy, pojawia się okno,  
w którym możemy zapisać nasz projekt.

Po wpisaniu nazwy projektu zapisujemy 
go niebieskim przyciskiem w 
górnym prawym rogu ekranu. Warto 
przypominać uczniom w trakcie pracy  
o zapisywaniu projektu w celu uniknięcia 
sytuacji, w której utracimy własną pracę  
i będziemy musieli zaczynać od początku. 
Przypominamy, że ta uwaga dotyczy 
jedynie starszych wersji tabletów. 
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Jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą 
musisz wiedzieć, zanim rozpoczniesz 
pracę z Juniorem. Podczas pierwszego 
uruchomienia aplikacji na tablecie, 
urządzenie zapyta Cię, czy zezwalasz 
na dostęp do aparatu i mikrofonu. Jeśli 
chcesz wykorzystać funkcję nagrywania 
dźwięku i wstawiania własnych zdjęć 
do projektów, to warto, abyś się na 
to zgodził/a. Jeśli nie zrobisz tego na 
początku, a potem podczas korzystania 
z aplikacji stwierdzisz, że jednak chcesz 
wykorzystać te funkcje, będziesz musiał/a 
wejść do ustawień tabletu i włączyć 
pozwolenia na ich wykorzystanie.

Na iPadzie trzeba wejść w Ustawienia -> 
Prywatność i kolejno Mikrofon oraz Aparat.

Na Androidach wchodzimy w Ustawienia 
-> Aplikacje -> Menedżer aplikacji  
i wyszukujemy Scratcha Juniora, po 
wejściu w opcje ustawień wybieramy 
Zezwolenia. W zależności od wersji 
systemu Android ta kolejność lub 
nazewnictwo w Ustawieniach mogą się 
nieznacznie różnić. 


