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Lekcja 1:
Mapa Polski i kierunki świata
Lekcja wprowadzająca do projektu, podczas której uczniowie zapoznają się
z mapą Polski, uczestnicząc w aktywnościach grupowych. Pierwsze zajęcia mają
na celu przybliżyć dzieciom tematykę projektu oraz wywołać w nich poczucie,
że Polska to ich Ojczyzna.
Cele lekcji:
Uczeń powinien:
·
wyszukać w internecie potrzebne informacje,
·
odnaleźć na mapie Polski wybrane miejsce,
·
wskazać główne kierunki świata oraz znać ich
skróty,
·
zakodować ćwiczenie w oparciu o znajomość
kierunków świata.
Materiały pomocnicze:
·
mapa Polski,
·
smartfony lub tablety,
·
mata do kodowania,
·
karta pracy z głównymi kierunkami świata,
·
materiały do kodowania umieszczone na
końcu scenariusza.
Pojęcia kluczowe:
→ mapa → kierunki główne
Czas realizacji: 45-60 min.
Metody pracy:
·
pogadanka,
·
burza mózgów,
·
dyskusja,
·
gra dydaktyczna.

Treści programowe:
Podstawa programowa przedmiotu przyroda.
II. Orientacja w terenie. Uczeń:
1) opisuje przebieg linii widnokręgu, wymienia nazwy
kierunków głównych;
6) odczytuje informacje z planu i mapy posługując
się legendą;
Podstawa programowa przedmiotu informatyka:
I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie
problemów. Uczeń:
1) tworzy i porządkuje w postaci sekwencji (liniowo)
lub drzewa (nieliniowo) informacje, takie jak:
a) obrazki i teksty ilustrujące wybrane sytuacje,
b) obiekty z uwzględnieniem ich cech
charakterystycznych;
2) formułuje i zapisuje w postaci algorytmów
polecenia składające się na:
a) rozwiązanie problemów z życia codziennego
i z różnych przedmiotów, np. liczenie średniej,
pisemne wykonanie działań arytmetycznych,
takich jak dodawanie i odejmowanie,
b) osiągnięcie postawionego celu, w tym
znalezienie elementu w zbiorze
nieuporządkowanym lub uporządkowanym,
znalezienie elementu najmniejszego
i największego.

Młodzi patrioci – poziom 2 / Lekcja 1 / 1

#SuperKoderzy / Młodzi patrioci / Mapa Polski i kierunki świata

Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy
W ramach wprowadzenia warto przeprowadzić krótkie zadanie aktywizujące, które nie tylko przybliży
tematykę zajęć, ale również zachęci uczniów do czynnego udziału w lekcji.
●
Mapa myśli – na tablicy nauczyciel pisze drukowanymi literami słowo “Polska” i zaprasza
dzieci, aby kolejno dopisywały swoje skojarzenia z tym hasłem.
●
Wąż zdaniowy – po stworzeniu mapy myśli dzieci układają zdanie zawierające dwa słowa
znajdujące się na tablicy (Przykład – wybrane słowa: Polska, kraj – „Mieszkam w moim
ulubionym mieście, w kraju, który nazywa się Polska.”) Tego typu zadania sprawiają, że
wszystkie osoby w klasie zostają zaangażowane.

Część zasadnicza
Nauczyciel prosi dzieci, aby otworzyły na telefonach stronę www.google.pl i znalazły w wyszukiwarce
zdjęcie wybranego miasta w Polsce, w którym dotychczas spędziły swoje najlepsze wakacje
(np. Kołobrzeg, Gdańsk, Kraków, Zakopane itd., jeżeli w szkole nie ma internetu, uczniowie mogą to
zadanie zrobić w domu i zapisać zdjęcie na urządzeniu). Następnie nauczyciel rozkłada na podłodze
mapę Polski i prosi dzieci, żeby odnalazły wybrane przez siebie miasto i położyły przy nim swój telefon.
Uczniowie mogą sobie nawzajem pomagać i razem szukać miast na mapie, z pewnością wiele telefonów
będzie znajdować się w okolicach morza oraz gór – niech zostaną ułożone po prostu w okolicach
danego miasta. Po rozłożeniu wszystkich telefonów można zachęcić uczniów, aby opowiedzieli,
dlaczego właśnie te wakacje były dla nich takie niezapomniane oraz czy wybraliby się w dane miejsce
ponownie.
Następnie nauczyciel przypomina uczniom nazwy kierunków głównych i prosi, aby uzupełnili kartę pracy
“Kierunki na mapie” (Załącznik nr 1) dołączoną do scenariusza.
Na macie dzieci rozkładają kartoniki z nazwami miast (Załącznik nr 2 – wydrukowany na zielonej kartce)
i kartoniki z imionami (Załącznik nr 3 – wydrukowany na czerwonej kartce). Następnie nauczyciel dzieli
klasę na kilkuosobowe grupy. Zadaniem każdej z nich będzie zakodowanie trasy wszystkich postaci
z kartoników. Uczniowie na karcie pracy (Załącznik nr 4) kodują za pomocą kierunków głównych drogę
każdej osoby (strzałki – Załącznik nr 5). Przykładowy kod może wyglądać tak: “N,N,N,W,W,W,N”, co
oznacza, że np. Ewa pokonała 3 pola, kierując się na północ, 3 pola, idąc na zachód i jedno znów na
północ). Dzieci odkładają na matę kartę z kodami i wymieniają się miejscami, wykonując zadanie
zaplanowane przez swoich kolegów. Układają strzałki zgodnie z kodem i wpisują miasto, do którego
dotarli bohaterowie zabawy.
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Załącznik 1
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Załącznik 2
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Załącznik 3
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Załącznik 4
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Załącznik 5
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Lekcja 2 i 3:
Sąsiedzi Polski
Podczas zajęć dzieci dowiedzą się, z jakimi państwami sąsiaduje Polska,
będą znały położenie tych krajów, wyszukają podstawowe informacje na
ich temat i umieszczą je na interaktywnej tablicy. Stworzą mapę w
programie Scratch.
Cele lekcji:
Uczeń powinien:
·
wyszukać w internecie potrzebne informacje,
·
odnaleźć Polskę na mapie Europy,
·
wskazać państwa sąsiadujące z Polską oraz
określić ich położenie względem naszego
kraju,
·
stworzyć prostą animację w programie
Scratch.
Materiały pomocnicze:
·
mapa Europy,
·
smartfony lub tablety,
·
komputery,
·
wirtualna tablica Jamboard:
https://jamboard.google.com/,
·
Wikipedia: https://pl.wikipedia.org/,
·
uproszczona mapa Polski.
Pojęcia kluczowe:
→ mapa → kierunki główne → sąsiedzi Polski
→ Scratch → duszek → scena → współrzędne
Czas realizacji: 90 min.
Metody pracy:
·
pogadanka,
·
praca z komputerem,
·
prezentacja.

Treści programowe:
Podstawa programowa przedmiotu przyroda.
I. Orientacja w terenie. Uczeń:
1) opisuje przebieg linii widnokręgu, wymienia nazwy
kierunków głównych;
6) odczytuje informacje z planu i mapy posługując
się legendą;
Podstawa programowa przedmiotu informatyka:
I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie
problemów. Uczeń:
1) tworzy i porządkuje w postaci sekwencji (liniowo)
lub drzewa (nieliniowo) informacje, takie jak:
a) obrazki i teksty ilustrujące wybrane sytuacje,
b) obiekty z uwzględnieniem ich cech
charakterystycznych;
2) formułuje i zapisuje w postaci algorytmów
polecenia składające się na:
a) rozwiązanie problemów z życia codziennego
i z różnych przedmiotów, np. liczenie średniej,
pisemne wykonanie działań arytmetycznych,
takich jak dodawanie i odejmowanie,
b) osiągnięcie postawionego celu, w tym
znalezienie elementu w zbiorze
nieuporządkowanym lub uporządkowanym,
znalezienie elementu najmniejszego i
największego.
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Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy
Na mapie Europy zawieszonej w klasie dzieci wskazują Polskę i jej sąsiadów, odpowiadając na pytania
nauczyciela:
·Pokaż na mapie Polskę.
·W jakiej części Europy leży nasz kraj?
·Z jakimi państwami sąsiaduje Polska?
·Określ ich położenie geograﬁczne względem naszej ojczyzny.

Część zasadnicza
Praca z mapą
Na wirtualnej tablicy Jamboard uczniowie wspólnie opisują udostępnioną mapę, nanosząc na nią
informacje dotyczące sąsiadów Polski. Narzędzie to nie wymaga logowania się przez uczniów,
wystarczy wysłać link do tablicy. Dzieci będą widzieć zmiany wprowadzane przez inne grupy w czasie
rzeczywistym.
Etapy pracy:
1. Nauczyciel loguje się na Google i tworzy wirtualną tablicę na stronie https://jamboard.google.com/;
2. Zakłada konto klasowe, na które będą logowali się uczniowie;
3. Kopiuje link do tablicy i podaje dzieciom;
4. Po kliknięciu w link, uczniowie dołączają do wirtualnej tablicy;
5. Nauczyciel wczytuje mapę (Załącznik nr 1);
6. Dzieli dzieci na grupy i przydziela każdej z nich jedno państwo, z którym sąsiaduje Polska;
7. Zadaniem poszczególnych grup będzie wpisanie w odpowiednie miejsce nazwy państwa, jego stolicy
i wklejenie ﬂagi narodowej tego kraju (informacji tych dzieci poszukują w Wikipedii);
8. Gotową graﬁkę nauczyciel drukuje dla każdego ucznia.
Praca w programie Scratch
Wykorzystując wiedzę z poprzedniego zadania, dzieci zaprogramują interaktywną mapę, na której po
kliknięciu w odpowiednie miejsce, wyświetli się nazwa państwa sąsiadującego z Polską.
Z podstawami Scratcha nauczyciel powinien zapoznać swoich uczniów, korzystając z krótkiego kursu
kodowania w języku Scratch pt. „Podstawy Scratcha” – http://superkoderzy.pl/scenariusze-lekcji/.
Jeżeli w szkole nia ma stabilnego internetu, warto pobrać program i zainstalować na szkolnych
komputerach. Plik instalacyjny jest dostępny na stronie: https://scratch.mit.edu/download. Gdy internet
działa dobrze, można pracować bezpośrednio na stronie http://scratch.mit.edu, wówczas nie ma
konieczności instalowania Scratcha.
Etapy pracy:
1. Uczniowie otwierają stronę www.scratch.mit.edu i przyciskiem Stwórz uruchamiają okno programu.
2. Nauczyciel omawia elementy tego okna.
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3. Uczniowie poznają (lub przypominają sobie) program; wybierają sceny, dodają duszki, sprawdzają
działanie bloczków.
4. Po zapoznaniu się z programem, dzieci przystępują do tworzenia interaktywnej mapy.
a. otwierają nowy projekt: Plik → Nowy,
b. zmieniają tło sceny, wybierając z komputera plik (link do pliku, który należy zapisać na komputerze
http://tiny.pl/gn1fm)
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c. dodają duszka, którego stworzą w zakładce Kostiumy. Duszkami będą kolorowe kropki.

d. uczniowie tworzą skrypt dla tego duszka, przeciągając do obszaru pracy bloczek «Kiedy kliknięto
zieloną ﬂagę» (zielona ﬂaga zawsze oznacza początek gry), dalej dodają bloczek «pokaż», dzięki
któremu kropka będzie zawsze widoczna na scenie, oraz bloczek «idź», który ustawi duszka
zgodnie z obranymi współrzędnymi.

e. następnie nauczyciel wspólnie z uczniami zastanawia się, jak sprawić, żeby po kliknięciu na
kropkę, pokazała się nazwa państwa i po chwili zniknęła. Dzieci przeglądają bloczki i próbują
stworzyć skrypt. Gotowy program będzie wyglądał tak:
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f. Duszki wraz z przypisanym do nich skryptem można duplikować. Nauczyciel zachęca
uczniów do skorzystania z tej opcji. Uczniowie dodają w ten sposób kolejne kropki, zmieniając
jedynie w zakładce «kostiumy» ich kolor (narzędzie «kubełek»).

Gotowa gra dostępna jest pod adresem
https://scratch.mit.edu/projects/204732331/. Prezentuje się ona następująco:

Podsumowanie i ewaluacja
Uczniowie prezentują stworzoną animację, określając równocześnie położenie poszczególnych
państw względem Polski.
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Załącznik 1
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Lekcja 4 i 5:
Flaga Polski
Lekcja dotycząca jednego z symboli narodowych – ﬂagi. Uczniowie
dowiedzą się, kiedy obchodzimy Dzień Flagi, w jakich sytuacjach oraz
miejscach wywiesza się ﬂagę, jakie znaczenie mają kolory, które się na niej
znajdują.
Cele lekcji:
Uczeń powinien:
·
opowiedzieć, jak wygląda ﬂaga Polski,
·
wiedzieć, kiedy obchodzony jest dzień
ﬂagi,
·
wskazać sytuacje, w których wywiesza się
ﬂagę naszego kraju,
·
zaprojektować własną ﬂagę,
·
stworzyć prostą animację w programie
Scratch.
Materiały pomocnicze:
·
ﬁlm o polskich symbolach narodowych dla
najmłodszych,
·
infograﬁka z ﬂagami,
·
kartki papieru,
·
kredki,
·
wydrukowana ﬂaga Polski,
·
komputer,
·
znaczenie kolorów – Załącznik nr 1.
Pojęcia kluczowe:
→ ﬂaga → barwy narodowe → Scratch
→ duszek → scena → współrzędne → pisak
Czas realizacji: 90 min.

Metody pracy:
·
dyskusja,
·
pokaz,
·
praca z komputerem,
·
prezentacja.
Treści programowe:
Podstawa programowa przedmiotu historia.
II. Najważniejsze elementy polskiego dziedzictwa
kulturowego. Uczeń:
1) zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn
państwowy), najważniejsze święta narodowe
i państwowe, potraﬁ wytłumaczyć ich znaczenie;
Podstawa programowa przedmiotu informatyka.
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów
z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń
cyfrowych. Uczeń:
1) Projektuje, tworzy i zapisuje w wizualnym języku
programowania:
a) pomysły historyjek i rozwiązania problemów,
w tym proste algorytmy z wykorzystaniem
poleceń sekwencyjnych, warunkowych
i iteracyjnych oraz zdarzeń,
b) prosty program sterujący robotem lub innym
obiektem na ekranie komputera;
2) Testuje na komputerze swoje programy pod
względem zgodności z przyjętymi założeniami
i ewentualnie je poprawia, objaśnia przebieg
działania programów.
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Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy
Zajęcia zaczynają się od przeprowadzenia części dyskusyjnej, gdzie nauczyciel ma okazję sprawdzić
wiedzę dzieci na temat polskiej ﬂagi, zadając następujące pytania:
·Czym jest ﬂaga?
·Czy wiecie, jak wygląda ﬂaga Polski?
·W jakich kolorach jest nasza ﬂaga?
·Czy ktoś może narysować na tablicy ﬂagę Polski?
·W jakich sytuacjach wywiesza się ﬂagę Polski?
·Czy wywieszaliście kiedyś ﬂagę?
·Czy widzieliście kiedyś w naszej szkole ﬂagę Polski? W jakich sytuacjach można ją zobaczyć
w naszej placówce?
·Czy wiecie, kiedy obchodzimy w Polsce Dzień Flagi?
·Czy waszym zdaniem wywieszanie ﬂagi jest ważne? (warto poprosić uczniów o uzasadnienie)
Na koniec części wprowadzającej nauczyciel wyświetla na projektorze krótki ﬁlm dotyczący ﬂagi:
https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA.

Część zasadnicza
Galeria ﬂag
Nauczyciel wyświetla na projektorze następującą graﬁkę:
https://openclipart.org/download/286828/countries_ﬂags.svg i zadaje uczniom następujące pytania:
·Czy dostrzegacie tutaj Polską ﬂagę? Gdzie?
·Czy ktoś z was kojarzy inną ﬂagę i wie, do jakiego kraju należy?
·Czy uważacie, że ﬂagi są zaprojektowane w prosty sposób czy skomplikowany?
·Jak myślicie, dlaczego ﬂagi są zaprojektowane tak prosto? (warto zwrócić uwagę na to, że nie są to piękne
malowidła, tylko proste kształty, najczęściej geometryczne)
·Jakie kolory najczęściej powtarzają się wśród ﬂag różnych krajów?
Graﬁka zostaje cały czas wyświetlana na ekranie, natomiast nauczyciel rozdaje każdemu dziecku po
połowie kartki A4, tłumacząc że jest to ich własne płótno. Uczniowie projektują swoje ﬂagi, pamiętając
o tym, żeby projekt był nieskomplikowany i łatwy do odtworzenia. Dodatkowo każdy uczeń dostaje
ściągę ze znaczeniem kolorów (karta pracy Znaczenie kolorów – Załącznik nr 1), dzięki czemu tworzona
ﬂaga może być jeszcze bardziej spersonalizowana i przemyślana.
Po zakończeniu dzieci tworzą wraz z nauczycielem galerię swoich prac, umieszczając w środku
wydrukowaną na kartce A4 ﬂagę Polski.
Praca w programie Scratch
Kolejne zadanie dla uczniów to stworzenie ﬂagi naszego państwa w programie Scratch.
Etapy pracy:
1. Dzieci zaczynają od stworzenia duszka, który będzie rysował ﬂagę, duszkiem może być np. czarny
kwadrat – pisak.
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2. Uczniowie ustawiają kolor pisaka i dodają bloczek «Wyczyść», dzięki temu po każdym kliknięciu
na zieloną ﬂagę, scena będzie pusta. Ponieważ program po uruchomieniu ma zostawić ślad trasy duszka,
można poprosić dzieci, aby wybrały bloczek, który to umożliwi.

3. Uczniowie przystępują do rysowania prostokąta, przesuwając pisak o 300, od pozycji początkowej x,
następnie o -200 na współrzędnej y. Dalej: x o -300, a y o 200. Aby ruchy duszka były płynne, między
klocki ruchu mogą dodać opóźnienie równe 1 s.

4. Po narysowaniu prostokąta uczniowie ustawiają pędzel w miejscu, w którym można podzielić prostokąt
na dwie części i zmieniają położenie x o 300.
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6. Następnie rysują czerwony prostokąt, który będzie drugim duszkiem w programie. Przekształcają
go w rysunek wektorowy i dopasowują do odpowiedniego rozmiaru.

7. Poprzez dodanie nowego tła uczniowie spowodują nałożenie czerwonego prostokąta na
narysowanym konturze ﬂagi. W tym celu klikają na scenę, następnie zakładkę «Tło» i duplikują «tło1».

8. Po uruchomieniu zielonej ﬂagi czerwony prostokąt ma być niewidoczny, dlatego należy go ukryć,
dodając do drugiego duszka bloczek «Ukryj».
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9. Na koniec uczniowie piszą skrypt powodujący pojawienie się czerwonego prostokąta, kiedy tło
zmieni się na «tło2».

10. Zapisują projekt na swoim Scratchowym koncie.
Link do programu: https://scratch.mit.edu/projects/204774784/.

Podsumowanie i ewaluacja
W ramach podsumowania zajęć każdy z uczniów prezentuje kolegom z klasy ﬂagę Polski w Scratchu oraz
swoją ﬂagę z galerii, tłumacząc, dlaczego wybrał właśnie takie kolory i co każdy z nich oznacza.
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Lekcja 6:
Hymn Polski
Zajęcia przybliżające informacje na temat hymnu Polski.

Cele lekcji:
Uczeń powinien:
·
znać znaczenie słowa “hymn”,
·
rozumieć znaczenie symboli narodowych,
·
znać sylwetki H. Dąbrowskiego
i J. Wybickiego,
·
wyrecytować słowa hymnu,
·
odkodować tekst.
Materiały pomocnicze:
·
nagranie ,,Mazurka Dąbrowskiego”,
·
karta pracy na temat hymnu Polski
(Załącznik nr 1),
·
szyfr GA-DE-RY-PO-LU-KI
·
karta pracy z zaszyfrowanymi
fragmentami tekstu (Załącznik nr 2).

Czas realizacji: 45 min.
Metody pracy:
·
pogadanka,
·
dyskusja,
·
praca z tekstem.
Treści programowe:
Podstawa programowa przedmiotu historia.
II. Najważniejsze elementy polskiego dziedzictwa
kulturowego. Uczeń:
1) zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn
państwowy), najważniejsze święta narodowe i
państwowe, potraﬁ wytłumaczyć ich
znaczenie;

Pojęcia kluczowe:
→ hymn → patriotyzm → szyfr
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Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy
Zajęcia zaczynamy od przeprowadzenia krótkiej pogawędki w klasie, zadając uczniom następujące
pytania:
·Czym jest patriotyzm?
·Czy wiecie, kto jest autorem hymnu?
·Czy znacie słowa hymnu?
·W jakich miejscach bądź podczas jakich wydarzeń śpiewamy hymn?
· Czy ktoś kiedykolwiek był na wydarzeniu sportowym, gdzie śpiewano hymn? (Jeżeli tak, warto poprosić
takiego ucznia o podzielenie się tym doświadczeniem, zapytać, jaka panowała atmosfera, czy osoby
wokół niego znały słowa, czy sam śpiewał etc.)
·Czy wiecie, ile zwrotek ma hymn?
·Czy uważacie, że Polacy powinni znać słowa hymnu?
·Czy myślicie, że hymn jest ważny dla naszej Ojczyzny? (poprosić o uzasadnienie nawet odpowiedzi negatywnej)
·Czy wiecie, jaką postawę należy przybrać podczas śpiewania hymnu?
Po zakończeniu części dyskusyjnej nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy (Załącznik nr 1), na których
uczniowie znajdą notatkę dotyczącą hymnu Polski, w której uwzględnione zostały odpowiedzi na
powyższe pytania. Pod notatką znajduje się zadanie przeznaczone do realizacji podczas części
zasadniczej zajęć.

Część zasadnicza
Nauczyciel prosi, aby dzieci zajrzały do rozdanych kart pracy (Załącznik nr 2), gdzie znajdą tekst hymnu,
w którym niektóre fragmenty są zaszyfrowane. Wyjaśnia zasadę szyfrowania za pomocą szyfru
GA-DE-RY-PO-LU-KI i prosi dzieci, aby zaszyfrowały słowo hymn. Podpowiedź: w szyfrze tym należy literę
kodowaną zastąpić drugą literą z pary. Litery, których nie ma w szyfrze, pozostawia się w szyfrowanym
tekście bez zmian).
Dzieci wymieniają się kartkami z zaszyfrowanym słowem i sprawdzają poprawność kodu. Po wykonaniu
tego zadania uczniowie przystępują do odszyfrowania fragmentów hymnu i uzupełnienia luk. Kiedy
wszyscy uczniowie ukończą zadanie, zapraszamy dzieci do przyjęcia odpowiedniej pozycji i wspólnego
odśpiewania trzech pierwszych zwrotek "Mazurka Dąbrowskiego".

Podsumowanie i ewaluacja
Na koniec zajęć prosimy dzieci o ponowne wyciągnięcie uzupełnianych wcześniej kart pracy i każdemu
uczniowi przydzielamy jeden wers (wersy przydzielamy uczniom zgodnie z kolejnością, w jakiej siedzą w
ławkach). Po rozdaniu wszystkich wersów, nastawiamy alarm na 2 minuty i prosimy dzieci o szybkie
zapamiętanie swojego wersu – wyzwaniem jest niezapisywanie go na kartce papieru.
Po upływie czasu dzieci chowają swoje karty pracy i wspólnie, jedna osoba po drugiej, wypowiadają wersy
hymnu, składając je w zwrotki i tworząc tym samym ich własne, wspólne wykonanie hymnu Polski. Jeżeli
dzieci będą chętne, można zaproponować zaśpiewanie zapamiętanych wersów do podkładu muzycznego.
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Lekcja 7:
Godło Polski
Lekcja dotycząca kolejnego symbolu narodowego – godła Polski.
Uczniowie poznają genezę orła w godle, dowiedzą się, czym jest godło
oraz wyrażą własną opinię na temat znaczenia symboli narodowych.
Cele lekcji:
Uczeń powinien:
·
opisać godło Polski,
·
wyjaśnić słowo "patriotyzm”,
·
zaprogramować Ozobota sekwencją
kolorów.
Materiały pomocnicze:
·
godła Polski,
·
karta pracy z labiryntem,
·
karta kodów,
·
Ozoboty (w dowolnej ilości - możliwa jest
praca w grupach oraz praca
indywidualna).
Pojęcia kluczowe:
→ godło → patriotyzm
Czas realizacji: 45 min.
Metody pracy:
·
pogadanka,
·
dyskusja,
·
praktyczne działanie.

Treści programowe:
Podstawa programowa przedmiotu historia.
II.Najważniejsze elementy polskiego dziedzictwa
kulturowego. Uczeń:
1) zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn
państwowy), najważniejsze święta narodowe
i państwowe, potraﬁ wytłumaczyć ich znaczenie;
Podstawa programowa przedmiotu informatyka.
I.Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów.
Uczeń:
2) tworzy i porządkuje w postaci sekwencji (liniowo)
lub
drzewa (nieliniowo) informacje, takie jak:
a) obrazki i teksty ilustrujące wybrane sytuacje,
b) obiekty z uwzględnieniem ich cech
charakterystycznych;
1) formułuje i zapisuje w postaci algorytmów polecenia
składające się na:
a) rozwiązanie problemów z życia codziennego
i z różnych przedmiotów, np. liczenie średniej,
pisemne
wykonanie działań arytmetycznych, takich jak
dodawanie i odejmowanie,
b) osiągnięcie postawionego celu, w tym znalezienie
elementu w zbiorze nieuporządkowanym lub uporządkowanym, znalezienie elementu najmniejszego
i największego,
c) sterowanie robotem lub obiektem na ekranie.
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Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy
Uczniowie poznali dotychczas dwa inne symbole narodowe – ﬂagę oraz hymn. W ramach zajęć
dotyczących ostatniego z omawianych symboli narodowych – godła – warto przeprowadzić dyskusję,
w której dzieci będą mogły podzielić się własnym zdaniem dotyczącym patriotyzmu oraz szacunku
wobec symboli narodowych.
Trzeba jednak pamiętać, że są to pytania, które wymagają od dzieci przełamania się oraz wypowiadania
swoich poglądów na forum klasy. Nie dla każdego ucznia może to okazać się łatwe, dlatego aby
zmotywować dzieci do aktywności, można zapowiedzieć nagrody dla najbardziej aktywnych osób
(np. oceny, plusy, pochwały). Nauczyciel inicjuje wymianę zdań poprzez zadanie następujących pytań:
·Jakie dotychczas poznaliśmy symbole narodowe?
·Czy ktoś z was mógłby przypomnieć, jak wygląda ﬂaga Polski?
·Czy ktoś z was pamięta, od jakich słów zaczyna się Hymn Polski?
·Jak sądzicie, czy każdy Polak powinien znać Hymn Polski? Dlaczego?
·Czy myślicie, że każdy Polak zna słowa Hymnu Polskiego?
·Czy uważacie, że każdy Polak powinien mieć w swoim domu ﬂagę Polski?
·Czy symbole narodowe są ważne? Dlaczego tak/dlaczego nie?
·Czy znacie słowo “patriotyzm”? (Jeżeli w klasie padnie odpowiedź pozytywna, nauczyciel prosi danego
ucznia, aby podzielił się z rówieśnikami, czym jest dla niego patriotyzm)
·Jak myślicie, w jakim wieku dzieci powinny poznawać symbole narodowe?
·Czy czujecie się Polakami? Dlaczego?
·Czy uważacie, że obchodzenie świąt narodowych (Dzień Flagi, Święto Niepodległości itd.) jest ważne?
·Jak myślicie, w jaki sposób można w dzisiejszych czasach okazywać szacunek dla własnej ojczyzny?
·Czy był w waszym życiu szczególny moment, kiedy naprawdę poczuliście się Polakami?

Część zasadnicza
W ramach części zasadniczej nauczyciel wyświetla Godło Polski, omawiając wraz z klasą poszczególne
jego elementy. Nauczyciel losowo wybiera uczniów, prosząc, aby krótkim zdaniem opisali jedną rzecz
dotyczącą godła np. "Orzeł ma koronę". Uczniowie odpowiadają tak długo, aż zostaną opisane wszystkie
elementy godła.
Godło Polski do wyświetlenia: http://tiny.pl/gnnlg.
Kolejne zadanie dzieci to pokonanie labiryntu i dotarcie do godła Polski. W zadaniu tym po raz pierwszy
zostaną wykorzystane Ozoboty. Nauczyciel prezentuje je uczniom. Omawia ich działanie oraz sposoby
programowania. Uczniowie testują Ozobota, rysują proste trasy i programują, używając wybranych
komend, które wybierają z wyświetlonej przez nauczyciela karty kodów. Kartę kodów nauczyciel pobierze
ze strony: https://akademia.uczymydzieciprogramowac.pl/pl/zadania?#search/tablica-kodow/.
Następnie uczniowie programują trasę Ozobota w taki sposób, aby robot odnalazł najkrótszą drogę do
celu – korzystają z karty pracy (Załącznik nr 1) oraz z kolorowych ﬂamastrów.

Podsumowanie i ewaluacja
W ramach podsumowania uczniowie prezentują trasę Ozobota, który pokonując labirynt, dociera do orła.
Jeżeli robot zagubi się w labiryncie, warto dać uczniom drugą szansę i poprosić o ponowne
zaprogramowanie trasy i skorygowanie błędów.
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Lekcja 8:
Legenda o Lechu, Czechu
i Rusie
Lekcja, podczas której uczniowie poznają legendę o Czechu Lechu i Rusie,
utrwalą znaczenie słowa "legenda" oraz zaprogramują trasę Ozobotów, które
wcielą się w bohaterów legendy.
Cele lekcji:
Uczeń powinien:
·
wyjaśnić znaczenie słowa legenda,
·
wskazać elementy rzeczywiste w legendzie,
·
narysować komiks,
·
zaprogramować Ozobota sekwencją kolorów.
Materiały pomocnicze:
·
tekst legendy (nauczyciel korzysta z samodzielnie
wybranego tekstu legendy),
·
karta pracy z szablonem komiksu – Załącznik nr 1,
·
kredki,
·
animacja do wyświetlenia "Legenda o Lechu,
Czechu i Rusie" –
https://www.bajkowyzakatek.eu/2010/11/polskie-le
gendy-o-lechu-czechu-i-rusie.html,
·
karty pracy z trasami robotów – Załącznik nr 2,
·
Ozoboty,
·
ﬂamastry do programowania Ozobotów.
Pojęcia kluczowe:
→ legenda → chronologia → komiks
→kierunki główne
Czas realizacji: 45-60 min.
Metody pracy:
·pogadanka,
·burza mózgów,
·mapa myśli,
·praktyczne działanie.

Treści programowe:
Podstawa programowa przedmiotu historia.
II. Najważniejsze elementy polskiego dziedzictwa
kulturowego. Uczeń:
1) zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn państwo2) wy), najważniejsze święta narodowe i państwowe,
potraﬁ wytłumaczyć ich znaczenie;
3) zna legendy o początkach państwa polskiego;
4) wiąże najważniejsze zabytki i symbole kultury polskiej
z właściwymi regionami.
III. Reﬂeksja nad historią jako nauką. Uczeń:
1) odróżnia historię od dziejów legendarnych.
Podstawa programowa przedmiotu informatyka.
I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów.
Uczeń:
1) tworzy i porządkuje w postaci sekwencji (liniowo) lub
drzewa (nieliniowo) informacje, takie jak:
a) obrazki i teksty ilustrujące wybrane sytuacje,
b) obiekty z uwzględnieniem ich cech
charakterystycznych.
2) formułuje i zapisuje w postaci algorytmów polecenia
składające się na:
a) rozwiązanie problemów z życia codziennego
i z różnych przedmiotów, np. liczenie średniej,
pisemne wykonanie działań arytmetycznych, takich
jak dodawanie i odejmowanie,
b) osiągnięcie postawionego celu, w tym znalezienie
elementu w zbiorze nieuporządkowanym lub
uporządkowanym, znalezienie elementu
najmniejszego i największego,
c) sterowanie robotem lub obiektem na ekranie.
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Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy
Zanim uczniowie przystąpią do poznania legendy, nauczyciel przeprowadza burzę mózgów, aby razem
z dziećmi dojść do stworzenia poprawnej deﬁnicji legendy. Proces ten rozpoczyna wspólnie tworzona
mapa myśli – nauczyciel pisze na tablicy słowo “legenda”, następnie zaprasza każdego ucznia, aby
wyprowadził od słowa głównego strzałkę i dopisał jedno słowo, które kojarzy mu się z legendami. Po
stworzeniu mapy myśli nauczyciel wspólnie z klasą analizuje skojarzenia oraz prosi chętnych
o wytłumaczenie, czym ich zdaniem jest legenda.
Legenda – opowieść często dotycząca życia świętych i bohaterów lub jakichś wydarzeń historycznych,
nasycona motywami fantastyki i cudowności.
Nauczyciel rozdaje uczniom tekst legendy o Lechu, Czechu i Rusie. Jest ona odczytana na głos przez
dzieci.
Nauczyciel może zapytać, czy jest ktoś chętny do czytania, natomiast jeżeli nie znajdzie się ochotnik,
powinien wyznaczyć kogoś sam. Dzieci czytają po krótkim fragmencie tak, aby jak najwięcej osób wzięło
udział w tej aktywności.

Część zasadnicza
Tworzymy komiks
Uczniowie dobierają się w 2-3 osobowe grupy. Nauczyciel rozdaje każdej z grup kartę pracy (Załącznik
nr 1), na której znajduje się sześć pustych pól. Zadaniem uczniów jest stworzenie komiksu,
składającego się z sześciu okienek (uczniowie mogą pracować z tekstem legendy). Po zakończeniu
pracy następuje prezentacja, podczas której grupy dzielą się na forum klasy swoimi komiksami.
Praca z Ozobotem
Nauczyciel rozdaje karty pracy (Załącznik nr 2) z ukrytymi literami określającymi kierunki świata. Prosi
uczniów o przypomnienie kierunków głównych i ich skrótów. Następnie dzieci dobierają do Lecha, Czecha i
Rusa litery symbolizujące kierunki świata zgodnie z treścią legendy. Na poszczególnych kartach pracy
odczytują kształt liter, wypełniają kolorem czarnym i wstawiają kody w taki sposób, aby robot, poruszając
się po literce, przejechał całą trasę, przed zakrętami zwalniał, a na końcu drogi zatrzymywał się.

Podsumowanie i ewaluacja
W ramach podsumowania uczniowie prezentują zakodowane litery i nawzajem sprawdzają, czy użyli
odpowiednich kodów do narysowania trasy. W ramach zakończenia nauczyciel wyświetla uczniom
animację, która jest krótką realizacją legendy oraz dodatkowym przypomnieniem, dzięki czemu treść
zostanie lepiej utrwalona.
Animacja: https://www.bajkowyzakatek.eu/2010/11/polskie-legendy-o-lechu-czechu-i-rusie.html.
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Lekcja 9 i 10:
Gniezno – pierwsza stolica
Polski
Podczas zajęć dzieci dowiedzą się jak wyglądało dawniej Gniezno, odbędą
wirtualny spacer po gnieźnieńskim grodzie, stworzą makietę osady oraz
zaplanują trasę dla Ozobota.
Cele lekcji:
Uczeń powinien:
·
wskazać na mapie Gniezno i określić jego
położenie,
·
wymienić najważniejsze miejsca znajdujące się we
wczesnośredniowiecznym grodzie,
·
zaprogramować Ozobota, używając właściwej
sekwencji kolorów.
Materiały pomocnicze:
·
kolorowa piłeczka do zabawy wprowadzającej
w tematykę zajęć,
·
aplikacja «Gniezno 3D»,
·
znaczniki (plakaty) aplikacji,
·
arkusz białego kartonu,
·
pisaki, kredki,
·
komputer, smartfon lub tablet,
·
model katedry,
·
Ozoboty,
·
ﬂamastry do programowania Ozobotów.
Pojęcia kluczowe:
→ gród → stolica → katedra
Czas realizacji: 90 min.
Metody pracy:
·
dyskusja,
·
prezentacja,
·
praktyczne działanie,
·
pokaz.

Treści programowe:
Podstawa programowa przedmiotu historia.
II. Najważniejsze elementy polskiego dziedzictwa
kulturowego. Uczeń:
3) wiąże najważniejsze zabytki i symbole kultury
polskiej z właściwymi regionami.
Podstawa programowa przedmiotu informatyka.
I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie
problemów. Uczeń:
1) tworzy i porządkuje w postaci sekwencji (liniowo)
lub drzewa (nieliniowo) informacje, takie jak:
a) obrazki i teksty ilustrujące wybrane sytuacje,
b) obiekty z uwzględnieniem ich cech
charakterystycznych.
2) formułuje i zapisuje w postaci algorytmów
polecenia składające się na:
a) rozwiązanie problemów z życia codziennego
i z różnych przedmiotów, np. liczenie średniej,
pisemne wykonanie działań arytmetycznych,
takich jak dodawanie i odejmowanie,
b) osiągnięcie postawionego celu, w tym
znalezienie elementu w zbiorze
nieuporządkowanym lub uporządkowanym,
znalezienie elementu najmniejszego
i największego,
c) sterowanie robotem lub obiektem na ekranie.
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Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy
Na wstępie nauczyciel siada z dziećmi w kręgu. Nawiązuje do legendy o Czechu Lechu i Rusie. Rzucając
kolorową piłeczką, wybiera ucznia, który zaczyna opowiadać tę legendę. Po kilku zdaniach dziecko
wybiera kolejną osobę, rzucając do niej piłkę, a ona kontynuuje opowieść. W taki sposób wybierane
są kolejne dzieci do momentu, aż opowiedzą całą legendę.

Część zasadnicza
Praca z aplikacją 3D
Nauczyciel wyjaśnia uczniom znaczenie słowa “stolica” i nawiązuje dyskusję:
·Jakie miasto jest stolicą naszego kraju?
·Jakie miasto było pierwszą stolicą Polski?
·Wskażcie na mapie Gniezno i określcie jego położenie.
Następnie dzieci oglądają animację przedstawiającą średniowieczny gród:
https://youtu.be/SZBhDy90W9Y.
Dzieci dzielą się swoimi wrażeniami i opowiadają, co szczególnie zwróciło ich uwagę podczas
zwiedzania grodu.

Przygotowanie makiety grodu – praca w grupach
Nauczyciel dzieli klasę na czteroosobowe grupy. Zadaniem uczniów będzie zaprojektowanie na dużym
białym kartonie planu Gniezna.
Inspiracją może być makieta dostępna na stronie https://3rstudio.com/portfolio/gniezno-3d/. Dzieci
rysują plan grodu będący zarazem trasą dla Ozobota. Na planie tym ustawiają katedrę i wstawiają kody
w taki sposób, aby Ozobot:
• wystartował z podgrodzia,
• odwiedził katedrę, przy której na chwilę się zatrzyma,
• zakończył spacer przy siedzibie księcia.
Można skorzystać z gotowego planu grodu w formacie A3, w którym wystarczy nanieść kody
dla Ozobota i narysować najważniejsze budowle osady. Plan można pobrać tutaj: http://tiny.pl/g2qdr.

Podsumowanie i ewaluacja
Uczniowie włączają Ozobota i sprawdzają, czy zakodowana trasa doprowadzi robota do celu.
Równocześnie, podążając za Ozobotem, opowiadają o miejscach, które odwiedza robot.
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Lekcja 11:
Legenda o smoku wawelskim
Lekcja poświęcona poznaniu legendy związanej z Krakowem. Uczniowie
zapoznają się z deﬁnicją słowa "legenda" oraz treścią «Legendy o smoku
wawelskim».

Cele lekcji:
Uczeń powinien:
·
wyjaśnić znaczenie słowa legenda,
·
znać treść legendy związanej z Krakowem,
·
stworzyć prostą animację w programie
Scratch.
Materiały pomocnicze:
·
nagranie «Legendy o smoku wawelskim»,
·
ilustracje Szewczyka, smoka i owcy,
·
komputer.
Pojęcia kluczowe:
→ legenda → chronologia → kostium
→ współrzędne → komunikat
Czas realizacji: 60 min.
Metody pracy:
·
pogadanka,
·
burza mózgów,
·
praca z komputerem,
·
prezentacja.

Treści programowe:
Podstawa programowa przedmiotu historia.
II. Najważniejsze elementy polskiego dziedzictwa
kulturowego. Uczeń:
2) zna legendy o początkach państwa polskiego;
III. Reﬂeksja nad historią jako nauką. Uczeń:
4) odróżnia historię od dziejów legendarnych.
Podstawa programowa przedmiotu informatyka.
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z
wykorzystaniem komputera i innych urządzeń
cyfrowych. Uczeń:
1) projektuje, tworzy i zapisuje w wizualnym języku
programowania:
a) pomysły historyjek i rozwiązania problemów,
w tym proste algorytmy z wykorzystaniem
poleceń sekwencyjnych, warunkowych
i iteracyjnych oraz zdarzeń,
b) prosty program sterujący robotem lub innym
obiektem na ekranie komputera.
2) testuje na komputerze swoje programy pod
względem zgodności z przyjętymi założeniami
i ewentualnie je poprawia, objaśnia przebieg
działania programów.
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Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy
Zanim uczniowie przystąpią do poznania legendy, nauczyciel przeprowadza burzę mózgów, aby
razem z dziećmi dojść do stworzenia poprawnej deﬁnicji legendy. Proces ten rozpoczynają od wspólnie
tworzonej mapy myśli – nauczyciel pisze na tablicy słowo “legenda”, a następnie zaprasza każdego
ucznia, aby wyprowadził od słowa głównego strzałkę i dopisał jedno słowo, które kojarzy mu się
z legendami. Po ukończeniu tego zadania nauczyciel wspólnie z klasą analizuje skojarzenia oraz prosi
chętnych o wytłumaczenie, czym ich zdaniem jest legenda.
Legenda – opowieść często dotycząca życia świętych i bohaterów lub jakichś wydarzeń historycznych,
nasycona motywami fantastyki i cudowności.

Część zasadnicza
W części zasadniczej nauczyciel odtwarza nagranie «Legendy o smoku wawelskim». Uczniowie zwracają
szczególną uwagę na chronologię zdarzeń. Audio:
http://audio-bajki.pl/bajki-klasyczne/item/109-legenda-o-smoku-wawelskim.
Po wysłuchaniu legendy dzieci programują w Scratchu labirynt, przez który musi przejść Szewczyk, aby
dotrzeć do smoka wawelskiego i podać mu skórę owcy wypełnioną siarką. Linki do graﬁki, którą dzieci
mogą wykorzystać w swojej prezentacji znajdują się poniżej:
·http://tiny.pl/gnprd
·http://tiny.pl/gnprf
·http://tiny.pl/gnpr5.
1. Pracę w aplikacji zaczynamy od wczytania labiryntu, który będzie naszą sceną. Następnie dodajemy
duszki: Szewczyka i Smoka Wawelskiego. Dostosowujemy ich rozmiar w zakładce «Kostiumy».

2. Szewczyka ustawiamy na jednym końcu labiryntu, a smoka na drugim. Następnie ustalamy trasę
chłopca, dodając kolejne współrzędne obiektu. Aby ruchy duszka były płynne, wybieramy bloczek «czekaj
1s.». Kiedy Szewczyk dociera do smoka, na scenie pojawia się owca. Nauczyciel może zapytać uczniów,
w jaki sposób pokazać owcę. Duszka tego wywoła bloczek: «Nadaj komunikat i czekaj».
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3. Gdy klikniemy na zieloną ﬂagę, owca ma być niewidoczna. Można spytać uczniów, jakich
bloczków użyć, aby ukryć owcę i ustawić ją w odpowiednim miejscu.

4. Po dotarciu do smoka, Szewczyk nadaje komunikat, który odbiera owca, po czym pojawia się na
scenie. Po chwili znika pożarta przez smoka, nadając komunikat do smoka «owca_zjedzona».

5. Smoka, widocznego na scenie od początku animacji, należy ustawić w odpowiednim miejscu i ustalić
stan początkowy, czyli rozmiar 100%. Gdy smok odbierze komunikat od owcy, zmienia położenie
i mówi, że bardzo chce mu się pić. Zmienia rozmiar na 200% i pęka znikając ze sceny. Można dodać
dźwięk, który uatrakcyjni animację.
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6. Po odebraniu komunikatu od smoka Szewczyk cieszy się, że pokonał bestię.

Link do gotowej animacji: https://scratch.mit.edu/projects/205097125/.

Podsumowanie i ewaluacja
Prezentacja projektów przez uczniów.
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Lekcja 12 i 13:
Kraków – dawna stolica Polski
Lekcja, podczas której dzieci poznają najważniejsze miejsca w Krakowie
oraz zaprogramują quiz o dawnej stolicy Polski w programie Scratch.

Cele lekcji:
Uczeń powinien:
·
wskazać na mapie Kraków i określić jego
położenie,
·
wymienić najważniejsze zabytki Krakowa,
·
zaprogramować quiz w Scratchu.
Materiały pomocnicze:
·
melodia hejnału mariackiego,
·
aplikacja «Zagraj hejnał»,
·
tablica interaktywna lub projektor,
·
aplikacja NeoReader – zainstalowane
wcześniej na tabletach/smartfonach szkolnych
lub uczniowskich,
·
kody QR załączone do scenariusza,
·
smartfon lub tablet,
·
komputer,
·
karta pracy z zabytkami Krakowa.
Pojęcia kluczowe:
→ hejnał → stolica → zamek → barbakan
→ Scratch → duszek → scena → współrzędne
→ zmienna
Czas realizacji: 90 min.

Metody pracy:
·
dyskusja,
·
prezentacja,
·
praca z komputerem,
·
gra.
Treści programowe:
Podstawa programowa przedmiotu historia.
II. Najważniejsze elementy polskiego dziedzictwa
kulturowego. Uczeń:
2) zna legendy o początkach państwa polskiego.
III. Reﬂeksja nad historią jako nauką. Uczeń:
4) odróżnia historię od dziejów legendarnych.
Podstawa programowa przedmiotu informatyka.
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów
z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń
cyfrowych. Uczeń:
1) projektuje, tworzy i zapisuje w wizualnym języku
programowania:
a) pomysły historyjek i rozwiązania problemów,
w tym proste algorytmy z wykorzystaniem
poleceń sekwencyjnych, warunkowych
i iteracyjnych oraz zdarzeń,
b) prosty program sterujący robotem lub innym
obiektem na ekranie komputera.
2) testuje na komputerze swoje programy pod
względem zgodności z przyjętymi założeniami
i ewentualnie je poprawia, objaśnia przebieg
działania programów.
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Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy
Zajęcia zaczynają się od wysłuchania hejnału mariackiego. Nauczyciel zadaje uczniom pytania,
wyświetlając mapę Polski:
·Z jakim miastem kojarzy Wam się wysłuchana melodia?
·Gdzie leży Kraków?
·Jaka rzeka przepływa przez to miasto?
·Gdzie można usłyszeć hejnał?
·Jakie znaczenie dla Polski ma to miasto?
Uczniowie instalują na swoich smartfonach aplikację «Zagraj hejnał» (do pobrania za darmo np. przez
Google Play) i dmuchając w mikrofon, starają się wygrać tę melodię.

Część zasadnicza
Nauczyciel rozwiesza w sali przygotowane kody QR (Załącznik nr 1). Uczniowie w domu, na swoich
smartfonach/ tabletach instalują aplikację NeoReader. Dzięki niej sczytają kody QR i odkodują informacje
o najważniejszych miejscach w Krakowie. Po zapoznaniu się z nimi wypełniają kartę pracy (Załącznik nr 2).
Następnie wybiorą trzy atrakcje turystyczne dawnej stolicy Polski, aby w programie Scratch
zaprogramować krótki quiz.
Quiz w programie Scratch
Uczniowie mają za zadanie stworzyć w programie Scratch quiz na temat zabytków Krakowa.
1. Dzieci zaczynają pracę od wyszukania trzech zdjęć, których użyją do animacji. Warto w tym miejscu
wspomnieć o przestrzeganiu praw autorskich i podać uczniom strony, na których znajdą darmową
graﬁkę np. www.pixabay.com.
2. Przygotowują duszki:
·trzy obrazki związane z Krakowem,
·trzy przyciski,
·obrazki sygnalizujące poprawną i błędną odpowiedź.
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3. Następnie uczniowie tworzą zmienną "wynik" (kilkamy «utwórz zmienna» i wpisujemy nazwę "wynik").
Skrypt też powinien "wiedzieć", które pytanie jest aktualnie wyświetlane. Trzeba więc jeszcze dodać
zmienną o nazwie "numer_pytania". Lista zmiennych powinna wyglądać następująco:

4. Programowi należy podać informację, który przycisk jest aktualnie wyświetlany. Dlatego trzeba dodać
jeszcze jedną zmienną: «numer_pytania». Pierwsze pytanie (Wawel) ma numer 0 (w programowaniu
zawsze numerujemy od zera).

5. Duszek "Wawel" – jeżeli pierwsze zdjęcie zostało kliknięte, a numer pytania wskazuje «0», to
znaczy, że jest to poprawna odpowiedź. Wówczas program powinien nadać komunikat, że kolejne
pytanie będzie dotyczyło Sukiennic.

Odbiorcą tego komunikatu jest duszek «przycisk1», któremu musimy dodać następujący skrypt:
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Jeżeli odpowiedź jest błędna, nadajemy komunikat, który pokaże nam duszka, reprezentującego
niepoprawną odpowiedź.
6. Skrypt dla duszka poprawnej odpowiedzi (zielony ptaszek): za każdym razem, kiedy kliknięto start
skryptu, duszek ma się ukryć oraz ustawić wynik na zero. Natomiast jeżeli odtrzyma komunikaty
o poprawnej odpowiedzi, ma się pokazać.

7. Duszek błędnej odpowiedzi (czerwony krzyżyk): ma się pokazać za każdym razem, gdy któryś
z duszków nada komunikat złej odpowiedzi. Na początku quizu zawsze powinien się ukryć.

Kiedy skrypt rozpocznie działanie, pierwszy przycisk ma zawsze wyzerować numer pytania na «0»
i ukryć tę zmienną, ponieważ nie jest ona potrzebna do wyświetlania.
Kiedy przycisk «Wawel» otrzyma komunikat «wawel», zmienia numer pytania o 1, dodaje jeden punkt do
wyniku i nadaje komunikat sprawiający, że kolejne pytanie dotyczyło Sukiennic. Skrypty powtarzamy aż
do ostatniego pytania.
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8. Duszek «przycisk 2»

Duszek ze zdjęciem Sukiennic:
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9. Duszek ze zdjęciem Kościoła Mariackiego:

«Przycisk Kościół Mariacki»
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Kończąc quiz, uczniowie dodają bloczek, który wyświetli alert tekstowy przez 2 sekundy i nada komunikat
«KONIEC», który uruchomi na wszystkich elementach ukrywanie. Wcześniej do widocznych na scenie
duszków (po rozwiązaniu quizu) należy dodać skrypt, które je ukryje.

Quiz kończy duszek «przycisk4».

Link do gotowej gry: https://scratch.mit.edu/projects/205132662/.

Podsumowanie i ewaluacja
Podsumowaniem zajęć będzie zabawa polegająca na rozwiązywaniu w parach quizu, który na
zajęciach zaprogramowali uczniowie.
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Załącznik 1
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Załącznik 2
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Lekcja 14:
Legenda o Warsie i Sawie
Lekcja dotycząca jednej z trzech legend omawianych w projekcie – legendy o
Warsie i Sawie. W bohaterów legendy wcieli się Ozobot, który doprowadzi
Warsa do Sawy.

Cele lekcji:
Uczeń powinien:
·
opowiedzieć treść legendy,
·
wskazać elementy rzeczywiste w legendzie,
·
ułożyć pytania do legendy,
·
zaprogramować Ozobota sekwencją kolorów.

Treści programowe:
Podstawa programowa przedmiotu historia.
II. Najważniejsze elementy polskiego dziedzictwa
kulturowego. Uczeń:
3) wiąże najważniejsze zabytki i symbole kultury
polskiej z właściwymi regionami.

Materiały pomocnicze:
·
ﬁlm przedstawiający treść legendy,
·
tekst legendy,
·
koszyczek,
·
karta pracy z trasą dla Ozobota
– Załącznik nr 1,
·
Ozoboty,
·
ﬂamastry do programowania Ozobotów.

Podstawa programowa przedmiotu informatyka.
I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie
problemów. Uczeń:
1) tworzy i porządkuje w postaci sekwencji (liniowo)
lub drzewa (nieliniowo) informacje, takie jak:
a) obrazki i teksty ilustrujące wybrane sytuacje,
b) obiekty z uwzględnieniem ich cech
charakterystycznych;
2) formułuje i zapisuje w postaci algorytmów
polecenia składające się na:
a) rozwiązanie problemów z życia codziennego
i z różnych przedmiotów, np. liczenie średniej,
pisemne wykonanie działań arytmetycznych,
takich jak dodawanie i odejmowanie,
b) osiągnięcie postawionego celu, w tym
znalezienie elementu w zbiorze
nieuporządkowanym lub uporządkowanym,
znalezienie elementu najmniejszego
i największego,
c) sterowanie robotem lub obiektem na ekranie.

Pojęcia kluczowe:
→ legenda → chronologia
Czas realizacji: 45 min.
Metody pracy:
·
pogadanka,
·
gra,
·
praktyczne działanie.
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Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy
Zajęcia rozpoczynają się od krótkiego przypomnienia dwóch poprzednich legend. Nauczyciel wybiera
najpierw jednego ucznia, który krótko opowie o legendzie o smoku wawelskim, następnie drugiego, który
przedstawi klasie treść legendy o Lechu, Czechu i Rusie. Następnie nauczyciel włącza uczniom ﬁlm, który
przedstawia treść kolejnej legendy.
Film: https://www.bajkowyzakatek.eu/2010/05/polskie-legendy-wars-i-sawa.html

Część zasadnicza
Uczniowie dobierają się w pary. Nauczyciel rozdaje dzieciom tekst legendy, a następnie prosi, aby w
zeszytach wypisali:
·wszystkich bohaterów legendy,
·miejsce akcji,
·czas akcji
·oraz pięć pytań dotyczących legendy, które później zostaną wykorzystane do klasowego quizu.
Warto wytłumaczyć uczniom, że najlepiej koncentrować się w pytaniach na szczegółach tak, aby
odpowiedzi nie były oczywiste oraz żeby było jak najmniej powtarzających się pytań między parami.
Każde pytanie powinno znaleźć się na osobnej małej karteczce.
Po zakończeniu pracy nauczyciel prosi jedną parę o przedstawienie miejsca, drugą o przedstawienie
czasu akcji oraz trzecią o wymienienie bohaterów legendy. Następnie jedna osoba poproszona jest, aby
przeszła się po klasie i zebrała wszystkie pytania do małego koszyczka. Dzieci pojedynczo podchodzą do
koszyczka, losują pytanie i starają się na nie odpowiedzieć. Jeżeli nie znają odpowiedzi, pytanie wraca
ponownie do koszyczka. Zabawa trwa aż do wykorzystania wszystkich pytań.
Kolejnym zadaniem dla uczniów będzie zakodowanie Ozobota, który wcieli się w Warsa i będzie musiał
odnaleźć drogę do Sawy. Dzieci wybierają z karty kodów odpowiednie sekwencje kolorów, nanoszą je na
kartę pracy i sprawdzają, czy Ozobot dotrze do Sawy. Warto przypomnieć uczniom o konieczności
kalibracji robota, dzięki temu kody zostaną odczytane poprawnie.

Podsumowanie i ewaluacja
W ramach podsumowania nauczyciel rzuca uczniom wyzwanie, aby postarali się opowiedzieć legendę
od tyłu (od ostatniego zdarzenia do pierwszego).
Nauczyciel zaczyna jako pierwszy, wypowiadając słowa “I tak oto powstała Warszawa” oraz wyznacza
ucznia, który powinien opisać wydarzenie poprzedzające zakończenie legendy (będzie to ślub Warsa z
Sawą). Uczeń, który odpowie poprawnie, może wyznaczyć kolejną osobę, która weźmie udział w
zabawie.
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Lekcja 15:
Warszawa – stolica Polski
Lekcja, podczas której dzieci zaplanują wycieczkę po Warszawie, wybierając
te miejsca i zabytki, które chcieliby zobaczyć. Zakodują również Ozobota,
który będzie ich przewodnikiem podczas zwiedzania stolicy Polski.
Cele lekcji:
Uczeń powinien:
·
wymienić atrakcje turystyczne Warszawy,
·
zaplanować wycieczkę po stolicy,
·
zaprogramować robota.
Materiały pomocnicze:
·
strona internetowa www.polskieszlaki.pl,
·
mapy Google - http://maps.google.com,
·
tablica interaktywna lub projektor,
·
komputer,
·
kartki ze słowami pozwalającymi dobrać dzieci w
pary,
·
kolorowe karteczki,
·
Ozoboty,
·
karta pracy z trasą dla Ozobota – Załącznik nr 1.
Pojęcia kluczowe:
→ stolica → zabytek → robot → programowanie
Czas realizacji: 60 min.
Metody pracy:
·
dyskusja,
·
praca z tekstem,
·
praca z komputerem,
·
pokaz,
·
praca w grupach.

Treści programowe:
Podstawa programowa przedmiotu historia.
I. Najważniejsze elementy polskiego dziedzictwa
kulturowego. Uczeń:
1) wiąże najważniejsze zabytki i symbole kultury
polskiej z właściwymi regionami.
Podstawa programowa przedmiotu informatyka.
I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie
problemów. Uczeń:
1) tworzy i porządkuje w postaci sekwencji (liniowo)
lub drzewa (nieliniowo) informacje, takie jak:
a) obrazki i teksty ilustrujące wybrane sytuacje,
b) obiekty z uwzględnieniem ich cech
charakterystycznych;
2) formułuje i zapisuje w postaci algorytmów
polecenia składające się na:
a) rozwiązanie problemów z życia codziennego i z
różnych przedmiotów, np. liczenie średniej,
pisemne wykonanie działań arytmetycznych,
takich jak dodawanie i odejmowanie,
b) osiągnięcie postawionego celu, w tym
znalezienie elementu w zbiorze
nieuporządkowanym lub uporządkowanym,
znalezienie elementu najmniejszego i
największego,
c) sterowanie robotem lub obiektem na ekranie.
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Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy
Zajęcia zaczynają się od przeprowadzenia części dyskusyjnej, w której nauczyciel nawiązuje do tematu
zajęć.
·Jakie miasto jest stolicą naszego kraju?
·Gdzie na mapie Polski leży Warszawa?
·Jaka rzeka przepływa przez to miasto?
·W jakim kierunki należy udać się z naszej miejscowości, żeby dojechać do Warszawy?

Część zasadnicza
Nauczyciel, korzystając ze strony https://www.polskieszlaki.pl/warszawa.html, wyświetla zdjęcia atrakcji
turystycznych Warszawy i wspólnie z uczniami komentuje je. Następnie dzieli klasę na grupy: rozdaje
uczniom karteczki z wypisanymi wyrazami (Załącznik nr 1). Każdy wyraz ma swoje skojarzenie – parę.
Zadaniem dzieci będzie odszukanie osób z wyrazami, które do siebie pasują. Uczniowie dobrani w pary
czytają tekst o zabytkach i atrakcjach stolicy, znajdujący się na powyższej stronie internetowej i wybierają
te miejsca, które chcieliby zwiedzić podczas klasowej wycieczki do tego miasta. Nazwy ciekawych miejsc i
zabytków notują na kolorowych karteczkach.
Po zakończonej pracy uczniowie opowiadają o miejscach, które chcieliby zobaczyć w Warszawie,
uzasadniając swój wybór. Karteczki przyklejają na tablicy.
Na tablicy interaktywnej nauczyciel otwiera mapę stworzoną w Google Maps, wpisując link:
http://tiny.pl/gnjt1.
Zadaniem uczniów będzie naniesienie na mapie wszystkich atrakcji turystycznych Warszawy, które
wypisali na karteczkach. Uczniowie wyszukują lokalizację określonych miejsc oraz dodają zdjęcia.

Podsumowanie i ewaluacja
Jako podsumowanie nauczyciel rzuca uczniom wyzwanie, aby postarali się opowiedzieć legendę od tyłu
(od ostatniego zdarzenia do pierwszego).
Nauczyciel zaczyna jako pierwszy, wypowiadając słowa “I tak oto powstała Warszawa” oraz
wyznaczając ucznia, który powinien powiedzieć rzecz poprzedzającą zakończenie legendy (będzie to
ślub Warsa z Sawą). Uczeń, który odpowie poprawnie może wyznaczyć kolejną osobę, która weźmie
udział w zabawie.
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Znając lokalizację wszystkich atrakcji turystycznych stolicy, uczniowie przystępują do planowania trasy
wycieczki. Na karcie pracy (Załącznik nr 2) wpisują nazwy zabytków, które odwiedzą wspólnie z
przewodnikiem – będzie nim Ozobot. Podążą za nim, opowiadając o miejscach, które napotkają na swej
drodze.
Robota należy zakodować w taki sposób, aby przy atrakcjach turystycznych zatrzymał się na chwilę, oraz
żeby nie pominął żadnego punktu.

Podsumowanie i ewaluacja
Podsumowaniem zajęć będzie prezentacja przez poszczególne grupy zakodowanej trasy wycieczki.
Uczniowie śledząc drogę Ozobota opowiedzą o miejscach, które wybrali i przy których robot zatrzymał
się.
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