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Lekcja 5:
Tworzymy grę matematyczną czę ć 1
Zajęcia, na których uczniowie poznają szczegółowo przepis na napisanie gry
matematycznej, w którą zagrają przy pomocy mBota, samodzielnie wykonanej
planszy i napisanego programu. Uczniowie stworzą z nauczycielem schemat
budowania zadań do gry. W grupach stworzą startowy ekran gry i pierwsze dwa
zadania.
Cele lekcji:
Ucze powinien:
tworzy plansz startow do gry matematycznej,
ustala kroki potrzebne do napisania skryptu wykonuj cego proste
i z o one zadania matematyczne w tym z wyborem losowym,
formu owa polecenia sk adaj ce si na wykonanie dzia a
matematycznych,
tworzy skrypt steruj cy robotem,
decydowa o trudno ci tworzonych rozwi za .
Materiały pomocnicze:
roboty mBot v 1.1,
program mBlock,
komputery stacjonarne lub laptopy,
przygotowana wcze niej plansza dla mBota (inspiracja do obejrzenia
w Załączniku Nr 1 oraz tutaj: https://youtu.be/Zsn77kh5jqc),
program robo mat pobrany ze strony: http://superkoderzy.pl/wpcontent/themes/superkoderzy/include/programy/robo_mat.mblock
Pojęcia kluczowe:
dzia anie
wybór losowy

zasady

kolejno

/ sekwencja

Czas realizacji: 45 min.
Metody pracy:
pogadanka,
wiczenia praktyczne.
Tre ci programowe:
Podstawa programowa kszta cenia ogólnego dla szk podstawowych II
etap edukacyjny klasy IV-VIII, matematyka:
4) U amki zwyk e i dziesi tne. Ucze powinien:
4.2. przedstawia u amek jako iloraz liczb naturalnych, a iloraz liczb
naturalnych jako u amek zwyk y;
5) Dzia ania na u amkach zwyk ych i dziesi tnych. Ucze powinien:
5.2. dodawa , odejmowa , mno y i dzieli u amki dziesi tne ( );
5.7. oblicza warto prostych wyra e arytmetycznych, stosuj c
regu y dotycz ce kolejno ci wykonywania dzia a ;
5.8. wykonywa dzia ania na u amkach dziesi tnych ( );
12) Obliczenia praktyczne. Ucze powinien:
12.1. interpretowa 1% jako jedn setn cz
danej wielko ci

liczbowej;
12.2. w przypadkach osadzonych w kontek cie praktycznym
oblicza procent danej wielko ci w stopniu trudno ci typu 50% ,
20% , 10% ;
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,
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
Nauczyciel rozk ada plansz dla mBota (przygotowan na szkoleniu lub przed tymi zaj ciami), ustawia robota na
starcie i uruchamia przygotowan wcze niej gr
matematyczn lub t , kt r mo na pobra ze strony
http://superkoderzy.pl/wp-content/themes/superkoderzy/include/programy/robo_mat.mblock.
Klasa wraz z nauczycielem gra w gr , eby zapozna si ze sposobem jej dzia ania (ekran startowy, cztery zadania,
aktywno robota po podaniu odpowiedzi uzale niona od poprawno ci odpowiedzi, powrót do ekranu startowego po
prawid owej odpowiedzi, powtórzenie pytania po nieprawid owej odpowiedzi). Istotne jest, eby pokaza wszystkie
cztery zadania i wyja ni , co dzieje si przy odpowiedzi b dnej.

Czę ć zasadnicza
Na tym etapie rozpoczynamy pisanie analogicznego skryptu, który umo liwi nam stworzenie gry matematycznej. Na
czym b dzie ona polega a?
Uczniowie dziel si na 4-osobowe dru yny.
Ka da z dru yn przygotowuje gr , w kt r gra dru yna przeciwna. Im trudniejsza gra, tym lepiej, poniewa wygrywa
ta dru yna, która szybciej przejdzie gr przygotowan przez przeciwnika.
Na gr sk ada si :

·

plansza, po której je dzi robot. Wykonujemy j np. z po czonych flipchartów. Rysujemy na niej tor
z polami, a kilka z nich to pola specjalne lub same pola specjalne po czone liniami, po których porusza si
robot, na których kryj si zadania matematyczne do rozwi zania. Je li stanie na nich robot, uczniowie
przyst puj do rozwi zywania zada matematycznych stworzonych w programie mBlock. Liczb
p l
specjalnych ustala nauczyciel w zale no ci od mo liwo ci i ch ci grupy - mo e to by sta a liczba (np. 4 dla takiej liczby jest przygotowany wz r planszy i rubryka do oceny). Mo na te przyj zasad kto da
wi cej - im wi cej zada napisz uczniowie, tym wi ksza szansa, e przeciwna dru yna d u ej b dzie gra a
w gr .

·

robot mBot. Poruszamy nim za pomoc strza ek (napiszemy do tego oddzielny skrypt). Robot kontroluje, czy
zadania matematyczne z p l specjalnych zosta y poprawnie wykonane - je li tak, wieci si na zielono i gra 3
d wi ki. Je li nie - wieci si na czerwono i gra 1 d wi k. Uczniowie mog zaproponowa inne dzia ania
robota, wa ne, eby by y sp jne i jasne.

·

zadania matematyczne, napisane w rodowisku mBlock. Jako inspiracj mo na wykorzysta dotychczas
wykonywane zadania oraz zadania udost pnione w Studiu: https://scratch.mit.edu/studios/4907086/. Do
ka dego z zada dodajemy skrypt stworzony podczas Lekcji nr 4, w kt rym programowali my reakcje
robota po otrzymaniu danego komunikatu (poprawnej lub niepoprawnej odpowiedzi).

·

kostka do gry - w taki analogowy sposób okre lamy, o ile pól przesuwa si nasz robot; je li plansza nie ma pól
pomi dzy polami specjalnymi, a jedynie tras dla robota, kostka nie b dzie potrzebna.

·

stoper do pomiaru czasu. Je li nie mamy stoper w, mo na skorzysta z tego programu:
https://scratch.mit.edu/projects/167824599/ (trudno
tego rozwi zania polega na tym, e w adnym
momencie nie mo na zatrzyma stopera w przypadku nag ej przerwy w grze).

Dla zobrazowania tych wyja nie mo na wy wietli zdj cia z Załącznika nr 1 oraz filmik https://youtu.be/Zsn77kh5jqc
Nauczyciel informuje uczniów, e od tego momentu musz dba , by na jednym z komputerów przypisanych do
dru yny by a tworzona wersja master programu (gry), czyli ta najbardziej poprawna. Oznacza to, e poszczególne
zadania mog by tworzone indywidualnie na r nych komputerach, ale potem ich poprawne wersje musz zosta
przepisane do programu master . Niestety mBlock nie dopuszcza opcji kopiowania skryptów mi dzy r nymi
programami, dlatego jedyn metod na dodawanie kolejnych bloczków w wersji master jest u o enie ich na piechot
wed ug wcze niej opracowanego wzoru. Warto zach ci uczniów, by w ka dej dru ynie by a osoba, której dodatkowym
zadaniem b dzie opiekowanie si wersj master - b dzie ona dba a o zapisywanie zmian, integrowanie jej
z programami pisanymi indywidualnie przez cz onk w dru yny, robienie back-upu po ka dych zaj ciach (poprzez
wys anie maila lub zapisanie na pendrive ie).
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Czę ć 1 - ekran startowy
Nauczyciel wraz z klas zastanawia si , jakie elementy musz pojawi si na ekranie startowym, eby zadzia a i jakie
skrypty nale y napisa w tym celu. Warto zaplanowa kolorowe t o, na kt rym pojawi si duszek w postaci napisu
START. Po jego klikni ciu na ekranie mog pojawi si duszki w postaci numer w od 1 do 4. Po klikni ciu ka dego
z nich, wszystkie znikaj i pojawia si odpowiednie zadanie.
Skrypt t a startowego

Skrypt t a z numerami

Skrypt dla wybranego numeru (w tym przypadku zadania)

Czę ć 2 - sterowanie robotem
Poniewa mi dzy polami z pytaniami robot musi jecha kierowany strza kami, nale y pami ta o napisaniu dla niego
odpowiednich skryptów.

Uczniowie pracuj w grupach, eby stworzy stron startow i skrypt sterowania robota. Je li uczniowie pracuj
w grupach czteroosobowych, mo na ustali , e ka dy ucze jest liderem przy tworzeniu jednego z zada (mo na
spr bowa przydzieli role liderów w tworzeniu zada r wnie przy innej liczbie uczniów w grupach).
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Czę ć 3 i 4 - dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych i liczb całkowitych oraz mno enie
i dzielenie liczb całkowitych
Ka de z zada musi sk ada si z nast puj cych element w:
bloczek poka
p tla je eli to

w przeciwnym razie»

Dla wszystkich zada b dzie te jeden wsp lny skrypt robota, w kt rym znajdzie si :
okre lenie, co ma dzia si po prawid owej odpowiedzi (nasza propozycja: zielone wiat o robota, d wi k
i podjechanie do przodu),
okre lenie, co ma dzia si po nieprawid owej odpowiedzi (nasza propozycja: czerwone wiat o robota, d wi k
i odjechanie do ty u).
Skrypty dla robota:

Uczniowie wspólnie z nauczycielem ustalaj , jak powinien wygl da skrypt dla dwóch pierwszych zada : dodawanie
i odejmowanie ułamków zwykłych i liczb całkowitych (dodawanie i odejmowanie dwóch ułamków niekiedy
działa niepoprawnie ze względu na ukryte miejsca dziesiętne) oraz mno enie i dzielenie liczb całkowitych.
Nauczyciel mo e zdecydowa , czy uczniowie b d pracowa na zadaniach w wersji podstawowej (podane warto ci),
czy rozszerzonej (warto ci wybierane losowo). Mo e r wnie wybór zostawi uczniom lub ustali z nimi, e cz
zada
ma by w wersji podstawowej, a cz
w rozszerzonej.
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Wersja podstawowa przykładowego zadania:
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Wersja rozszerzona tego samego zadania:
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W przypadku wersji rozszerzonej przy dodawaniu i odejmowaniu trzeba pami ta , e liczba 1 musi by wi ksza od liczby
2, eby unikn liczb ujemnych.
W przypadku wersji rozszerzonej mno enia i dzielenia, trzeba pami ta , e liczba pierwsza musi by wielokrotno ci
liczby drugiej, wed ug sposobu pokazanego na lekcji 3.

Uczniowie pracuj w grupach, eby stworzy skrypt dla dwóch pierwszych zada . W zale no ci od mo liwo ci
czasowych mog doda efekty zarówno na ekranie startowym, jak i w dzia aniu robota.

Podsumowanie i ewaluacja
Grupy zamieniaj si miejscami i pr buj wykona zadania drugiej grupy. Nast pnie przekazuj sobie informacj zwrotn
uwzgl dniaj c elementy, które dzia a y poprawnie i takie, nad którymi grupa musi jeszcze popracowa .
Nauczyciel przypomina uczniom o zapisaniu plik w tak, by by y one dost pne na nast pnych zaj ciach.
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Załącznik nr 1

filmik: https://youtu.be/Zsn77kh5jqc
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