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Lekcja 6:
Tworzymy grę matematyczną czę ć 2
Zajęcia, na których uczniowie tworzą kolejne dwa zadania do gry. Korzystają
z informacji zwrotnej z poprzednich zajęć, eby wprowadzić ewentualne poprawki
w dwóch pierwszych zadaniach.
Cele lekcji:
Ucze powinien:
tworzy plansz ko cow 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,
program lekcja5.sb2 pobrany ze strony: http://superkoderzy.pl/wpcontent/themes/superkoderzy/include/programy/robo_mat.mblock

Pojęcia kluczowe:
dzia anie
wybór losowy

efekt

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:
9) Wielok ty, ko a i okr gi. Ucze powinien:
9.3. stosowa twierdzenie o sumie k t w tr jk ta;
9.4. rozpoznawa i nazywa : kwadrat, prostok t, romb,
r wnoleg obok i trapez;
9.5. zna najwa niejsze w asno ci kwadratu, prostok ta, rombu,
r wnoleg oboku i trapezu;
11) Obliczenia w geometrii. Ucze powinien:
11.1. umie obliczy obwód wielok ta o danych d ugo ciach boków;
11.2. oblicza pola: kwadratu, prostok ta, rombu, r wnoleg oboku,
tr jk ta, trapezu przedstawionych na rysunku oraz w sytuacjach
praktycznych;
11.3. stosowa jednostki pola: mm2, cm2 , dm2 , m2 , km2 , ar,
hektar (bez zamiany jednostek w trakcie oblicze );

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 informuje, e jedno z zada , które zostan stworzone na tej lekcji, b dzie zadaniem tekstowym.
Uczniowie w grupach pisz zadanie, kt re umieszcz w swojej grze.
Pomocne mo e by stworzenie z uczniami kilku zada podobnych do zaproponowanych w przyk adach z lekcji 3 https://scratch.mit.edu/studios/4907086/

Czę ć zasadnicza
Podobnie jak na poprzedniej lekcji nauczyciel wraz z uczniami tworzy schemat pisania skryptu kolejnych zada . Tym
razem skupiamy si na zadaniach z geometrii i zadaniach tekstowych.
W przypadku zadania z geometrii wa ne jest, eby zaznaczy , e rysunek jest jedynie ilustracj do zadania, a nie
przedstawieniem faktycznej figury z zadania. Dobrze r wnie zwr ci uwag na to, e warto ci liczbowe nie s tu
podane w centymetrach, wi c kwadrat o boku 15 nie b dzie mia 15 cm i b dzie ma o widoczny na ekranie (warto ci
oko o 150 b d bardziej odpowiednie).
W klasie szóstej warto wprowadzi tak e zadania z obliczaniem pola trapezu (zgodnie z podstaw programow ).
Nale y tu pami ta o kolejno ci wykonywania dzia a .
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W zaproponowanych przyk adach znajduj cych si w studio #SuperKoderzy/Robo-matematycy
https://scratch.mit.edu/studios/4907086/ znalaz y si nast puj ce zadania tekstowe:
Klasa 4: Alicja ma (losowo) z . Artur ma o (losowo) z wi cej ni Alicja. Ile pieni dzy maj razem dzieci?
Klasa 5: Na parkingu zaparkowa o (losowo) samochodów osobowych i (losowo) samochodów ci
zaj y ona po ow wszystkich miejsc na tym parkingu. Ile miejsc ma ten parking?

arowych. Razem

Klasa 6: Cen gitary obni ono o (losowo) %, a nast pnie podwy szono o (losowo) %. Ile teraz kosztuje ta gitara?
Oczywi cie w zale no ci od mo liwo ci uczniów mo na wykorzysta zadania z klasy programowo ni szej lub wy szej,
czy te stworzy swoje w asne, zupe nie inne zadania.
Uczniom, którzy szczególnie dobrze radz sobie ze Scratchem, mo na zaproponowa zwi kszenie liczby zada .

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 .
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