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Informacje wstępne  

Zajęcia prowadzone w Szkole Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie  w ramach 

projektu „Przyszłość zaczyna się dziś” . 

Nazwa przedmiotu:  Programowanie i robotyka 

Planowana liczba godzin: 40 

 

Ogólna charakterystyka zajęć  

Program zajęć rozwijających zainteresowania informatyczne „Programowanie i robotyka” 

przeznaczony jest dla dzieci z drugiego etapu edukacyjnego (klasy 6-7).  

Program ma na celu rozwijanie u dzieci umiejętności pracy zespołowej i współpracy, logicznego 

myślenia, przygotowania do samodzielnej nauki w przyszłości, rozwijania pasji i chęci zwiększania 

wiedzy oraz zdolności wizualno – przestrzennych. 

Uczniowie poprzez zabawę poznają wiele zagadnień z zakresu informatyki, fizyki, mechaniki, 

co będzie miało wpływ na ich wszechstronny rozwój. 

LEGO MINDSTORMS to pomysł na „ożywienie” konstrukcji wykonanych z klocków LEGO Technic. 

Podstawowym elementem składowym zrobotyzowanego zestawu jest kostka, wyposażona w 32-

bitowy procesor, cztery porty wejścia do komunikacji z sensorami (np. nacisku/dotyku, 

ultradźwięków, koloru i natężenia światła) oraz cztery porty wyjścia do podpięcia silników. 

Dla zestawów LEGO MINDSTORMS przygotowane zostało graficzne środowisko programowania. 

Programowanie sprowadza się do budowania graficznych schematów działania robotów 

(programowanie wizualne). 

Na początku dzieci będą budować roboty z gotowych instrukcji (na wzór instrukcji Lego), 

pokazujących krok po kroku jakie klocki należy wziąć i jak je ze sobą połączyć. W kolejnych etapach 

nauki dzieci otrzymają jedynie pomoce, z których będą mogli korzystać (zdjęcia i wskazówki 

konstrukcyjne). Po zbudowaniu robotów, uczniowie będą je programować w specjalnie 

przygotowanym programie (zgodnie z wcześniej założoną funkcjonalnością). Program jest bardzo 
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intuicyjny i posiada przyjazny interfejs graficzny, w którym dzieci przeciągają i upuszczają 

poszczególne ikony odpowiedzialne za określone czynności robota. 

Ostatnim i najciekawszym elementem zajęć będzie testowanie robota i zabawa. To bardzo ważny 

element, który pozwala poczuć satysfakcję z efektów swojej pracy, ucząc wytrwałości w osiąganiu 

zamierzonych celów. Każde spotkanie będzie się kończyć podsumowaniem i powtórzeniem 

poznanych pojęć w trakcie zajęć. 

Cele kształcenia 

Cele ogólne: 

-zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas 

wykonywania zadań i rozwiązywania problemów, 

-kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne 

funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

 a) cele kształcenia: 

 - zapoznanie z podstawowymi pojęciami dotyczącymi algorytmiki i programowania; 

- umiejętność programowania w środowisku Sctatch; 

- nauka budowy i programowania robotów; 

 - zapoznanie z pracą czujników: koloru, dotyku, podczerwieni; 

- zapoznanie z pracą silników i kostki;  

- umiejętność zamontowania oraz znajomość zastosowania przekładni;  

- nauka i doskonalenie czytania instrukcji;  

- umiejętność budowy robota o skrętnych kołach;  

- umiejętność korzystania z programu Lego Mindstorms EV3; 

 - nauka i doskonalenie umiejętności stosowania algorytmów. 
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b) cele wychowania: 

 - rozwijanie zainteresowań myślą techniczną; 

 - kształtowanie wyobraźni przestrzennej, rozwijanie pomysłowości i twórczego 

działania;  

- kształtowanie cierpliwości i dokładności;  

- dbanie o szacunek do innych osób; 

 - kształtowanie nawyku dbania o cudzą własność. 

 

Metody nauczania 

-podające – informacje, objaśnienia, opis przedmiotów, zjawisk, sytuacji, podawanie 

gotowych wzorów do naśladowania; 

-poszukujące – rozwiązywanie przez uczniów problemów o charakterze praktycznym, 

a w elementarnym stopniu również i teoretycznych, dyskusja, inspirowanie 

do samodzielnego myślenia; 

-eksponujące - sytuacje, dostarczające uczniom przeżyć emocjonalnych, pozwalające 

na formułowanie pewnych sądów; 

-metody praktyczne – wiązanie poznawania, informacji z działaniem praktycznym. 

 

Środki dydaktyczne 

-komputery z dostępem do Internetu, 

-zestawy klocków Lego Mindstroms ev3, 

-oprogramowanie Lego Mindstroms ev3, w którym uczniowie tworzą programy 

sterujące robotami, 

-plansza testowa, 
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-środowisko Scratch, 

 -drony. 

 

Założone efekty do uzyskania 

Dla szkoły: 

-wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły, 

-budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców, 

-wzbogacenie tradycyjnych środków i metod dydaktycznych, 

-forma promocji szkoły. 

Dla uczniów: 

-poznanie podstaw konstrukcji maszyn oraz programowania, 

-wzrost umiejętności logicznego, konstruktywnego myślenia, 

-rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, 

-rozwijanie pasji i chęci zwiększania wiedzy oraz rozwijanie zdolności wizualno – 

przestrzennych. 

 

Treści i rozkład zajęć 

W ramach zajęć technicznych zostaną zrealizowane następujące treści kształcenia. 

Uczeń:   

 zna podstawowe pojęcia dotyczące algorytmów (definicja, przykłady z życia 

codziennego, sposoby przedstawiania algorytmów); 

 umie przedstawić prosty algorytm w postaci schematu blokowego; 

 zna podstawowe pojęcia dotyczące programowania (program, programowanie, kod 

źródłowy, kod wynikowy, translacja, interpretacja, kompilacja, środowisko 

programistyczne); 
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 umie tworzyć proste programy w Scratch z wykorzystaniem zmiennych, obliczeń, 

instrukcji warunkowych i iteracji; 

 wie, co to robot, robotyka; 

  zna typy robotów; 

  zna podstawowe prawa robotyki; 

  wie, z jakich części składa się robot; 

  zna podstawowe elementy zestawu Lego Mindstorm EV3; 

  wie jak działają: czujnik dotyku, podczerwieni, koloru, odległości oraz gdzie można 

je zastosować; 

  wie jak działają silniki robotów; 

  zna środowisko programistyczne Lego Mindstorm EV3; 

 tworzy programy w  środowisku programistycznym Lego Mindstorm EV3; 

  zna techniki zawracania robota; 

  wie, w jaki sposób montować czujniki, by robot działał optymalnie; 

  doskonali umiejętności czytania instrukcji, budowy i programowania robota; 

  dowiaduje się, czym jest przekładania oraz do czego służy; 

  potrafi samodzielnie zastosować przekładnię w budowie robota, w zależności 

od oczekiwanych efektów; 

  wie, czym jest robot klasy Linefollower oraz jakie ma zastosowanie; 

  potrafi zbudować konstrukcję skręcającą; 

  wie, czym są roboty przemysłowe i gdzie znajdują zastosowanie; 

  zna budowę robota przemysłowego; 
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  wie, co to stopień swobody i potrafi samodzielnie określić stopnie swobody robota; 

  wie, czym są czujniki optyczne i zna kilka ich typów; 

  wie, czym jest robot sumo; 

  zna zasadę działania robota sumo; 

  zna kategorie walk sumo robotów; 

  wie, czym jest sortownica i do czego służy; 

  wie, czym są czujniki wizyjne, z czego się składają oraz do czego są wykorzystywane; 

  wie, czym jest Robosiłacz i do czego służy; 

  wie, czym są Robozwierzaki oraz jakie znajdują zastosowanie w życiu codziennym; 

  wie, jak zastosować czujnik i nadajnik podczerwieni; 

wie, czym jest żuraw i do czego służy;  wie, z jakich części składa się dźwig; 

  zna zasadę działania dźwigu; 

 

Rozkład zajęć: 

Zajęcia będą realizowane w 4 modułach. 

I moduł – Pojęcia wstępne związane z algorytmiką i programowaniem  + diagnoza, 

regulamin pracowni -  4h 

II moduł – Programowanie w środowisku Scratch  - 5h 

III moduł – Konstruowanie i programowanie robotów – 27h 

IV moduł – Sterowanie i programowanie dronów – 4h 
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Sposoby ewaluacji  

 

Podstawowym narzędziem do dokonania oceny efektów pracy ucznia będzie obserwacja przez 

nauczyciela podczas zajęć: 

-umiejętności współpracy w grupie, 

-umiejętność naprawiania błędów konstrukcyjnych, 

-umiejętność naprawiania błędów w programowaniu robotów, 

-zaangażowanie ucznia w rozwiązywaniu zaistniałych problemów. 

 

Ewaluacji podlegać również będą: 

-stopień realizacji zaplanowanego programu, 

-skuteczność metod i form pracy, 

-stopień atrakcyjności i użyteczności programu dla jego uczestników. 

 

Narzędzia służące do ewaluacji: 

-diagnoza wstępna i na zakończenie projektu w formie testu 

-rozmowy z uczniami, 

-obserwacja pracy i zaangażowania uczniów, 

-analiza efektów pracy uczniów poprzez sprawdzenie ich umiejętności budowy robotów oraz 

umiejętności programowania robotów. 


