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Lekcja 7:
Tworzymy grę matematyczną czę ć 3
Zajęcia, na których uczniowie tworzą planszę swojej gry. Jest to te czas na
przeprowadzanie prób działania gry, modyfikowanie, korygowanie błędów
i wprowadzanie dodatkowych efektów do gry
Cele lekcji:
Ucze powinien:
tworzy plansz do gry, po której b dzie porusza si robot,
czy skrypt z funkcjonalno ciami robota,
urozmaica gr poprzez dodawanie efektów na ekranie i w dzia aniu
robota.
Materiały pomocnicze:
roboty mBot v 1.1 i program mBlock,
komputery stacjonarne lub laptopy,
du e arkusze papieru,
pisaki, kredki, flamastry.
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:
1) Liczby naturalne w dziesi tkowym uk adzie pozycyjnym. Ucze
powinien:
1.1. zapisywa i odczytywa liczby naturalne wielocyfrowe;
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 ( );
2.11. stosowa regu y dotycz ce kolejno ci wykonywania dzia a ;
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 );
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.
3) W algorytmicznym rozwi zywaniu problemu wyr nia podstawowe
kroki: okre lenie problemu, i celu do osi gniecia, analiza sytuacji
problemowej, opracowanie rozwi zania, sprawdzenie rozwi zania
problemu dla przyk adowych danych, zapisanie rozwi zania w postaci
schematu lub programu.
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 ponownie pokazuje uczniom zdj cia przyk adowej planszy do gry lub wcze niej przygotowan plansz .
Rozmawia z uczniami o tym, jakie warunki musi spe ni plansza, eby gra o si sprawnie i przyjemnie:
musi by jasno zaznaczone miejsce startu i mety,
na planszy musz znale

si jasno oznaczone pola zada ,

droga mi dzy zadaniami musi by odpowiednio szeroka, eby robot m g si w niej zmie ci ,
zakr ty powinny by

zaplanowane w ten spos b,

eby skr canie nie by o zbyt uci

liwe.

Nauczyciel omawia z uczniami list kontroln (Załącznik nr 1) lub tworzy podobn z uczniami.

Czę ć zasadnicza
Uczniowie w grupach tworz gry pami taj c o wszystkich warunkach zawartych w checkli cie.
Na planszy lub na ekranie powinna pojawi si kr tka instrukcja.
Na planszy musz znajdowa si pola startu, mety i poszczeg lnych zada .
Gra na ekranie powinna mie ekran startowy i ekran, na którym znajd si duszki poszczególnych zada .
Konieczne jest napisanie skryptu, dzi ki któremu robot b dzie porusza si i zatrzymywa .
Ka de z zada ma pojawia si po klikni ciu odpowiedniego duszka i znika po podaniu prawid owej odpowiedzi.
Warto ustali podobny sposób reakcji robota na odpowiedzi poprawne i niepoprawne (np. zielone wiat o, d wi k
i jazda do przodu w przypadku odpowiedzi poprawnej i czerwone wiat o, d wi k i jazda do ty u w przypadku
odpowiedzi niepoprawnej).
Gra powinna zawiera kilka r nych zada (dotycz cych r nych tematów, np. dodawanie, odejmowanie, mno enie
dzielenie, u amki dziesi tne, pola lub obwody figur, zadania tekstowe).

Podsumowanie i ewaluacja
Uczniowie dokonuj samooceny korzystaj c z listy kontrolnej.
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Załącznik nr 1

O czym nale y pamiętać, aby stworzyć
naprawdę dobrą grę matematyczną?
Na planszy lub na ekranie powinna pojawić się krótka instrukcja.

Na planszy muszą znajdować się pola startu, mety i poszczególnych
zadań.

Gra na ekranie powinna mieć planszę startową i taką, na której znajdą się
duszki poszczególnych zadań.

Konieczne jest napisanie skryptu, dzięki któremu robot będzie
poruszał się i zatrzymywał.

Ka de z zadań ma pojawiać się po kliknięciu odpowiedniego duszka
i znikać po podaniu prawidłowej odpowiedzi.

Warto ustalić podobny sposób reakcji robota na odpowiedzi
poprawne i niepoprawne (np. zielone wiatło, d więk i jazda do
przodu w przypadku odpowiedzi poprawnej i czerwone wiatło,
d więk i jazda do tyłu w przypadku odpowiedzi niepoprawnej).

Gra powinna zawierać kilka ró nych zadań (dotyczących ró nych
tematów, np. dodawanie, odejmowanie, mno enie dzielenie, ułamki
dziesiętne, pola lub obwody figur, zadania tekstowe).
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