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Lekcja 3:
Programowanie - sposób na
łatwe obliczenia
Zajęcia, na których uczniowie odkrywają, w jaki sposób stosować bloczki
w mBlocku, eby zapisywać liczby i działania matematyczne. Poznają komendę
«zapytaj i czekaj
odpowied » i ćwiczą korzystanie ze zmiennych.
Cele lekcji:
Ucze powinien:
zapisywa cztery podstawowe dzia ania w Scratchu,
korzysta ze zmiennych i wyra e do zapisywania liczb
i dzia a ,
tworzy proste pytania i formu owa odpowiedzi, korzystaj c
z p tli warunkowych i komendy «zapytaj i czekaj»
odpowied .
Materiały pomocnicze:
roboty mBot V1.1,
program mBlock,
komputery stacjonarne lub laptopy,
projektor, ekran lub tablica interaktywna - pod czone do
komputera nauczyciela.
wybrane cztery zadania
z https://scratch.mit.edu/studios/4907086/ (po jednym
z mno enia i dzielenia liczb ca ko- witych, dodawania
i odejmowania u amk w, p l i obwod w figur i zada
tekstowych),
Pojęcia kluczowe:
dzia anie
zmienna

wybór losowy

pytanie i odpowied

Czas realizacji: 45 min.
Metody pracy:
grupowa - praca w grupach z robotem,
wiczenia praktyczne.
Tre ci programowe:
Podstawa programowa kszta cenia ogólnego dla szk podstawowych II
etap edukacyjny klasy IV-VIII, matematyka:
1) Liczby naturalne w dziesi tkowym uk adzie pozycyjnym. Ucze
powinien:
1.1. zapisywa i odczytywa liczby naturalne wielocyfrowe;
1.3. por wnywa liczby naturalne;
2) Dzia ania na liczbach naturalnych. Ucze powinien:

2.1. dodawa i odejmowa w pami ci liczby naturalne dwucyfrowe
lub wi ksze (...);
2.2. dodawa i odejmowa liczby naturalne wielocyfrowe ( );
2.3. mno y i dzieli liczb naturaln przez liczb naturaln
jednocyfrow , dwucyfrow lub trzycyfrow ( );
14. Zadania tekstowe. Ucze powinien:
14.1. umie przeczyta ze zrozumieniem tekst zawieraj cy informacje
liczbowe;
14.3. dostrzega zale no ci mi dzy podanymi informacjami;
14.6. weryfikowa wynik zadania tekstowego, oceniaj c sensowno
rozwi zania.
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:
a) rozwi zanie problemów z ycia codziennego i z r nych
przedmiotów, np. liczenie redniej, pisemne wykonanie dzia a
arytmetycznych, takich jak dodawanie i odejmowanie,
b) osi gni cie postawionego celu, w tym znalezienie elementu
w zbiorze nieuporz dkowanym lub uporz dkowanym,
znalezienie elementu najmniejszego i najwi kszego.
c) sterowanie robotem lub obiektem na ekranie.
II. Programowanie i rozwi zywanie problemów 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 program w.
3) Gromadzi, porz dkuje i selekcjonuje efekty swojej pracy oraz
potrzebne zasoby w komputerze lub w innych urz dzeniach oraz
w rodowiskach wirtualnych (w chmurze).
IV. Rozwijanie kompetencji spo ecznych. Ucze :
2) Identyfikuje i docenia korzy ci p yn ce ze wsp pracy nad wspólnym
rozwi zywaniem problemów.
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Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy
Uczniowie maj za zadanie zagra w cztery gry matematyczne ze studia #SuperKoderzy/Robo-matematycy,
znajduj cego si pod adresem https://scratch.mit.edu/studios/4907086/ (po jednym z mno enia i dzielenia liczb
ca kowitych, dodawania i odejmowania u amk w, pól i obwodów figur i zada tekstowych).

Po zagraniu w gry nauczyciel pyta uczniów o to, jakie liczby i dzia ania pojawiaj si w tych grach. Zbieraj pomys y
i zapisuj je na tablicy lub na du ym arkuszu papieru. Powinny pojawi si tu nast puj ce propozycje: dodawanie,
odejmowanie, mno enie, dzielenie, u amki dziesi tne, procenty (dla klasy 6).

Czę ć zasadnicza
Zadanie 1
Uczniowie tworz nowy projekt i przygl daj si bloczkom w grupie wyra enia . Maj za zadanie napisa prosty
program, w którym duszek mówi kolejno, jakie s : suma, r nica, iloczyn i iloraz dwóch liczb. Nauczyciel wraz z uczniami
wybieraj te liczby, kt re b d stanowi podstaw tego zadania i b d spe nia y nast puj cy warunek: pierwsza
z nich b dzie wielokrotno ci drugiej.
Uczniowie w parach sprawdzaj poprawno

napisanego skryptu.

Zadanie 2
Kolejnym zadaniem uczniów jest napisanie podobnego skryptu, jak w poprzednim zadaniu, jednak tym razem liczby
maj by za ka dym razem inne. Uczniowie tworz dwie zmienne ( liczba 1 i liczba 2 ), a nast pnie ustawiaj je jako
warto ci losowe (przedzia ustalony w zale no ci od poziomu zaawansowania uczniów).
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Wskazówka: Aby ułatwić
przeanalizowanie działania
tego programu, warto w
bloczkach zmienne
zaznaczyć te zmienne
ptaszkiem, dzięki czemu
będą wy wietlać się na
ekranie, a tak e o
zanotowanie wyników na
kartce. Dla ułatwienia mo na
zmienić czas ich
wy wietlania np. na 5
sekund.

Nauczyciel prosi uczniów o kilkukrotne uruchomienie programu. Pyta, co zauwa aj w przypadku odejmowania.
Okazuje si , e co jaki czas wynikiem s liczby ujemne. Nauczyciel wyja nia, e w wielu przypadkach wynik ujemny nie
b dzie pasowa jako rozwi zanie zadania tekstowego.
Jako przyk ad nauczyciel podaje zadanie: Zuzia ma [liczba 1] ksi ek, a Janek ma [liczba 2] ksi
ksi ek ma Zuzia od Janka? i prosi uczniów o podanie odpowiedzi dla nast puj cych danych:

ek. O ile wi cej

liczba 1 = 10, liczba 2 = 7
liczba 1 = 7, liczba 2 = 10
Nauczyciel prosi uczniów o komentarz, czy przy drugim zestawie danych odpowied b dzie mia a sens (odpowied "-3
ksi ek" nie b dzie mia a sensu). Uczniowie wraz z nauczycielem zastanawiaj si , w jaki sposób zapewni , eby
odjemna wybierana losowo by a zawsze wi ksza od odjemnika. Rozwi zania s dwa:

a) Ustawienie pocz tku zakresu liczby 1 o wi kszej
warto ci ni koniec zakresu liczby 2

b) Zastosowanie bloczka «powtarzaj a
w przypadku, kiedy nie chcemy zaw

(szczególnie
a zakresów)

Uczniowie wprowadzaj wybrane przez siebie (lub nauczyciela) rozwi zanie do usprawnienia dzia ania skryptu.

Zadanie 3
Nast pnie nauczyciel pyta o wynik dzielenia. Nie zawsze jest on liczb ca kowit , co w zale no ci od rodzaju zadania
tekstowego, mo e da odpowied pozbawion sensu.
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Jako przyk ad nauczyciel podaje zadanie: W szkole podstawowej uczy si [liczba 1] uczniów. Z okazji dnia sportu
podzielono ich na [liczba 2] zespo w. Ilu uczniów by o w ka dym zespole? i prosi uczniów o podanie odpowiedzi dla
nast puj cych danych:
liczba 1 = 120, liczba 2 = 12
liczba 1 = 114, liczba 2 = 12
Nauczyciel prosi uczniów o komentarz, czy przy drugim zestawie danych odpowied b dzie mia a sens (uczniów nie
dzielimy na u amki 😊, dru yna nie mo e liczy "dziewi i p zawodnika").
Uczniowie wspólnie z nauczycielem zastanawiaj si , jak rozwi za t trudno . eby liczba dzieli a si bez reszty, musi
by iloczynem dwóch liczb ca kowitych. W zwi zku z tym propozycja jest nast puj ca: tworzymy dodatkow zmienn ,
nazwan roboczo mno nikiem , a liczb 1 definiujemy jako iloczyn liczby 2 i mno nika (gdzie obie warto ci s
ustalane losowo w zakresie liczbowym odpowiednim do grupy).

Zadanie 4
Nauczyciel ustala z uczniami, z jakich elementów sk ada si zadanie matematyczne. Wa ne jest, by ustali , e istotne s
dane, pytanie i odpowied .
Nauczyciel pokazuje uczniom proste zadanie i omawia z uczniami dzia anie bloczka zadaj pytanie i czekaj oraz
wykorzystanie p tli warunkowej z odpowiedzi .

Podsumowanie i ewaluacja
Uczniowie z rozsypanki bloczków uk adaj program pytaj cy gracza o sum dwóch losowo wybranych liczb.
Nauczyciel mo e skorzysta z wydrukowanego Załącznika nr 1 lub wy wietli rozsypank na tablicy. Nast pnie
uczniowie w parach testuj napisane przez siebie programy.
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Załącznik nr 1
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