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Lekcja 2:
Silniki, brzęczyki i diody, czyli
poznajemy się bli ej z mBotem
Lekcja, podczas której uczniowie oswajają się z programowaniem mBota,
wykorzystując jego diody, brzęczyk i silniki. Poznają tak e model RGB barw i będą
testować, jakie kolory wiatła mo e wy wietlać robot. Podejmą tak e próbę
muzykowania przy u yciu mBota.
Cele lekcji:
Ucze powinien:
wykorzysta informacje dotycz ce cz ci robota do
zaprogramowania ruchu,
wykorzysta wiat a robota do pokazania flag wybranych
pa stw,
stworzy kr tk melodi gran przez robota,
stworzy kr tk gr , która wykorzystuje wcze niej poznane
funkcjonalno ci Scratcha i mBota.
Materiały pomocnicze:
roboty mBot V1.1,
4 baterie AA dla ka dego z robotów lub 4 akumulatorki AA
z adowark (wersja bardziej ekonomiczna) - zasilanie
robota,
1 bateria CR2025 dla ka dego z robotów - zasilanie pilota,
program mBlock (do kodowania robota), scenariusze s
zgodne z wersj v5.2.0):: http://www.mblock.cc/download/,
komputery stacjonarne lub laptopy (ze sprawnym portem
USB),
projektor, ekran lub tablica interaktywna - pod czone do
komputera nauczyciela.
Pojęcia kluczowe:
robot
silnik
dioda RGB
kontroler mCore
mBlock

brz czyk (buzzer)

Czas realizacji: 45 min.
Metody pracy:
grupowa - praca w grupach z robotem,
wiczenia praktyczne.

mikro-

Tre ci programowe:
Podstawa programowa kszta cenia ogólnego dla szk podstawowych II etap edukacyjny klasy IV-VIII, matematyka:
Liczby naturalne w dziesi tkowym uk adzie pozycyjnym. Ucze
powinien:
1.1. zapisywa i odczytywa liczby naturalne wielocyfrowe;
1.3. por wnywa liczby naturalne;
Podstawa programowa kszta cenia ogólnego dla szk podstawowych II etap edukacyjny klasy IV-VIII, informatyka:
I. Rozumienie, analizowanie i rozwi zywanie problemów. Ucze :
2) formu uje i zapisuje w postaci algorytmów polecenia sk adaj ce
si na:
12. rozwi zanie problem w z ycia codziennego i z r nych
przedmiotów, np. liczenie redniej, pisemne wykonanie dzia a
arytmetycznych, takich jak dodawanie i odejmowanie,
13. osi gni cie postawionego celu, w tym znalezienie elementu
w zbiorze nieuporz dkowanym lub uporz dkowanym,
znalezienie elementu najmniejszego i najwi kszego.
14. sterowanie robotem lub obiektem na ekranie.
II. Programowanie i rozwi zywanie problem w z wykorzystaniem
komputera i innych urz dze cyfrowych. Ucze :
1) Projektuje, tworzy i zapisuje w wizualnym j zyku
programowania:
a) pomys y historyjek i rozwi zania problemów, w tym proste
algorytmy z wykorzystaniem polece
sekwencyjnych,
warunkowych i iteracyjnych oraz zdarze jednoczesnych;
b) prosty program steruj cy robotem lub innym obiektem na
ekranie komputera.
Testuje na komputerze swoje programy pod wzgl dem zgodno ci
z przyj tymi za o eniami
i ewentualnie je poprawia, obja nia przebieg dzia ania programów.
IV. Rozwijanie kompetencji spo ecznych. Ucze :
2) Identyfikuje i docenia korzy ci p yn ce ze wsp pracy nad
wsp lnym rozwi zywaniem problemów
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Przebieg zajęć:
Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy
Nauczyciel nawi zuje do zadania domowego zadanego po pierwszej lekcji, sprawdza, kto z uczni w obejrza
filmiki. Zach ca do udzielenia odpowiedzi na pytanie kontrolne: jakie czujniki zosta y wykorzystane do
zaprogramowania robota rozwi zuj cego labirynt? . Pyta tak e uczni w, jakie cz ci robota potrafi wymieni .

Czę ć zasadnicza
Nauczyciel t umaczy uczniom, e na dzisiejszych zaj ciach napisz wsp lnie kilka program w, w których
wykorzystaj r ne funkcjonalno ci mBota. Prosi uczni w o uruchomienie programu mBlock, pod czenie modu u
bluetooth do portu USB komputera, w czenie robota i o sparowanie go z komputerem.

Zadanie 1: programowanie ruchu robota
Nauczyciel poleca uczniom zaprogramowa robota tak, by przejecha z punktu A do punktu B, np. od komputera,
przy kt rym pracuje ucze do biurka nauczyciela, skr ci i by po dotarciu do celu obr ci si kilka razy wok
w asnej osi (odta czy taniec rado ci).
Sytuacj idealn jest, gdy uczniowie samodzielnie znajd spos b na rozwi zanie tego zadania. Je li oka e si ,
e maj z nim problem, nauczyciel podpowiada, jakie bloczki nale y wykorzysta do rozwi zania tego zadania
(np. wy wietla je na projektorze).

Wa ne, eby pami ta , e pr dko robota b dzie uzale niona od na adowania baterii (im bardziej na adowane,
tym szybciej b dzie jecha przy takich samych warto ciach procentowych).
Warto zapyta uczni w, co zrobi , je li robot nie chce si zatrzyma lub nie dojecha dok adnie do za o onego
punktu. Uczniowie mog tu rozpatrze zmian mocy silnik w i/lub czasu jazdy. Warto zaprogramowa tutaj
hamulec bezpiecze stwa i dodatkowe sterowanie klawiatur (przyda si szczeg lnie, kiedy kod jest ju
napisany i po jakim czasie przy mocniej roz adowanych bateriach, ruchy robota nie s tak precyzyjne, jak
wcze niej). Sterownie pilotem jest r wnie mo liwe, ale je li roboty znajduj si blisko (czyli w jednej sali), piloty
b d przejmowa r ne roboty; w zwi zku z tym lepiej nie korzysta z pilot w.
Mo na zaproponowa nast puj cych pi

sekwencji i przesun

ja na bok strony ze skryptami:
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Je li uczniowie szybko wykonaj zadanie, mo na dodawa kolejne stacje , kt re robot odwiedzi.

Zadanie 2: programowanie diod robota
Nauczyciel zaprasza uczni w do wykonania kolejnego zadania, podczas kt rego naucz si wy wietla na
robocie r ne kolory. M wi uczniom, e robot jest wyposa ony w trzy diody o trzech r nych kolorach,
z po czenia kt rych mo e powsta ogromna liczba barw. Jest to model RGB kolor w. Podpowiada uczniom, e
skr t RGB pochodzi z angielskiego i oznacza trzy barwy - zach ca uczni w, by zgadli, o jakie barwy chodzi.
Poprawna odpowied : red - czerwony; green - zielony; blue - niebieski.
Nauczyciel wy wietla stron internetow : http://www.colorspire.com/rgb-color-wheel/. Przy przesuwaniu
suwakiem wida , jak zmieniaj si warto ci trzech modelowych kolor w (RGB) i jakie kolory w wczas powstaj .
mBlock 5.2 pozwala na wybranie koloru wiat a bezpo rednio z palety, bez konieczno ci ustawiania warto ci
RGB. Pokazujemy j uczniom, eby zrozumieli mechanizm powstawania r nych barw.
Nauczyciel proponuje uczniom,
nasyceniem i jasno ci :

eby spr bowali, jakie barwy

wiat a mo na uzyska , manipuluj c kolorem,

Nast pnie nauczyciel zaprasza uczni w do kr tkiego wiczenia-quizu. Prosi uczniów o wyszukanie flagi
wybranego pa stwa w internecie lub rozdaje im za cznik nr 1 (po jednym wydruku dla ka dej z grup). Prosi
uczni w, by ka da z grup wy wietli a na swoim robocie kolory flagi wybranego europejskiego pa stwa. Pozosta e
grupy zgaduj , o flag jakiego pa stwa chodzi.

Np. flaga Francji:
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Np. flaga Polski:

Zadanie 3: programowanie buzzera
Nauczyciel przypomina uczniom, e p ytka mCore wyposa ona jest r wnie w brz czyk (tzw. buzzer) i t umaczy, e
mo na na nim gra r ne proste melodie. Zach ca uczni w do test w. Mo e te umie ci na tablicy rozsypank ,
z kt rej uczniowie mog u o y znan melodi :

Zadanie 4: włączanie robota do gier - zadanie dodatkowe
Je li grupa sprawnie pracuje, nauczyciel proponuje wykonanie dodatkowego zadania, w kt rym uczniowie napisz
kr tk gr komputerow , w kt r w czony b dzie robot.
Gra polega na tym, e nied wied pr buje z apa pojawi j cy si w losowo wybranych miejscach mi d. Za ka dym
razem, gdy go z apie, robot wieci czerwonym wiat em i wydaje d wi k. Nied wied porusza si dzi ki czujnikowi
odleg o ci robota r ka bli ej lub dalej od robota b dzie odpowiednio porusza duszkiem w lewo lub w prawo (tu
trzeba zwr ci uwag , w kt r stron zwr cony jest robot).
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Oczywi cie bohaterami gry mog by zupe nie inne postaci czy przedmioty.
Nauczyciel moderuje dyskusj i zach ca uczni w do zaproponowania, jak mo e by napisany skrypt gry.

Skrypt dla nied wiedzia:

Skrypt dla miodu:
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Skrypt dla mBota:

Podsumowanie i ewaluacja
Nauczyciel pyta uczni w, co najbardziej podoba o si im w zaj ciach, a co najmniej. Pyta tak e, czy tempo
pracy nie by o zbyt szybkie i czy jakie kwestie zosta y niewystarczaj co wyja nione.

Uwagi/alternatywy:
Zach camy do utrwalania materia w z przebiegu zaj . Mog to by zdj cia, filmy, notatki, zrzuty ekranu,
ciekawe lub zabawne teksty/informacje, które pojawi y si podczas lekcji. Pos u one do udokumentowania
przebiegu programu #SuperKoderzy.
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Załącznik nr 1

1. Turcja
2. W ochy
3. S owenia
4. Estonia
5. Litwa
6. Belgia
7. Szwecja
8. Dania
9. Francja
10. otwa
11. Albania
12. Andora
13. W gry
14. Irlandia
15. Lizbona
16. Cypr

17. Serbia
18. Monako
19. Luksemburg
20. Chorwacja
21. Finlandia
22. Kosowo
23. Czarnogóra
24. Macedonia
25. Hiszpania
26. Ukraina
27. Austria
28. Wielka Brytania
29. Polska
30. Norwegia
31. S owacja
32. Rumunia

33. Bia oru
34. Liechtenstein
35. Bu garia
36. Bo nia i Hercegowina
37. Malta
38. Praga
39. Holandia
40. Niemcy
41. San Marino
42. Watykan
43. Rosja
44. Szwajcaria
45. Islandia
46. Mo dawia
47. Grecja
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