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Lekcja 8:
Wielki matematyczny turniej gramy!
Zajęcia, na których uczniowie grają w gry stworzone przez przeciwne dru yny.
Sprawdzają, komu uda się przej ć daną grę w najkrótszym czasie. Dają sobie
informację zwrotną i poprawiają ewentualne błędy. Ustalają, w jaki sposób
udostępnią większemu gronu uczniów stworzone przez siebie gry.
Cele lekcji:
Ucze powinien:
zagra w gry innych grup,
rozwi za zadania znajduj ce si w grach innych grup,
udzieli informacji zwrotnej innym grupom, która okre la mocne
strony i obszary do poprawy stworzonej gry.
Materiały pomocnicze:
roboty mBot v 1.1 i program mBlock,
komputery stacjonarne lub laptopy,
gry stworzone przez uczniów.
Pojęcia kluczowe:
p ynno
plansza
Czas realizacji: 90 min.
Metody pracy:
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 ;
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 ( );
9) Wielok ty, ko a i okr gi. Ucze powinien:

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.
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.
) 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 przypomina uczniom zasady fair play, kt re obowi zuj r wnie w stworzonej przez nich grze. Wsp lnie
z uczniami ustala, która z grup b dzie gra a w kt r gr . W zale no ci od liczby grup mo na spróbowa umo liwi
wszystkim zagranie we wszystkie gry. Nauczyciel informuje r wnie uczniów, e po ka dej grze oceni j , korzystaj c
z kryteriów oceny i formularza z Załączniku nr 1.

Czę ć zasadnicza
Uczniowie graj w gry stworzone przez inne grupy. Zapisuj czas przej cia rozgrywki poszczególnych grup, eby
okre li najkr tszy mo liwy czas dla ka dej z gier i wy oni zwyci zc w. Formu uj tak e informacj zwrotn dla
przeciwnych dru yn oraz zastanawiaj si nad ocen ich w asnej gry - pomo e im w tym formularz z Załącznika nr 1.
Nauczyciel r wnie ocenia prac grup.
Nauczyciel z uczniami ustala, w jaki sposób mog udost pni gry szerszej grupie uczniów
zaj
wietlicowych?

w czasie lekcji informatyki,

Na koniec uczniowie mog indywidualnie stworzy mini wersj takiej gry w Scratchu (czyli ju bez wykorzystania
mBota). Wykorzystaj do tego wszystkie umiej tno ci zdobyte w czasie poprzednich siedmiu lekcji. W zale no ci od
dost pnego czasu mo e to by dowolna liczba zada po czonych plansz startow .

Podsumowanie i ewaluacja
Nauczyciel rozmawia z uczniami o ich najwi kszych sukcesach w wykonanym zadaniu, najwi kszych trudno ciach
i sposobach poradzenia sobie z nimi. Rozdaje formularze trzy gwiazdki i yczenie (Załącznik nr 2) i prosi o opisanie
swoich wra e po wykonaniu projektu:
w polach gwiazdki uczniowie wpisuj rzeczy, kt re im si podoba y w projekcie,
w polu

yczenie uczniowie wpisuj rzecz, kt r chcieliby zmieni albo zrobi inaczej.

Uwagi
Zach camy, by podczas tej lekcji szczeg ln uwag zwr ci na dokumentacj jej przebiegu. Mo na zrobi filmiki,
zdj cia - tak e przydzielaj c uczniom r ne reporterskie zadania.
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Załącznik nr 1

Karta samooceny

Zadania

W grze pojawia się jedno zadanie lub wszystkie zadania są
bardzo podobne.

Gra składa się z dwóch do
czterech zadań, zadania są
w większo ci ró norodne
i wykorzystują zmienne.

Gra składa się z czterech lub
więcej zadań, zadania są
ró norodne, czę ć z nich
korzysta ze zmiennych.

Plansza

Plansza jest nieestetyczna,
trudno zrozumieć drogę robota,
droga jest zbyt wąska albo zbyt
krótka, eby robot mógł się
swobodnie po niej poruszać.

Przebieg gry

Gra nie przebiega płynnie,
pojawiają się liczne błędy czy
trudno ci, plansza startowa
nie działa poprawnie, zadania
nie pojawiają się i nie kończą
odpowiednio.

Plansza jest estetyczna
i ciekawa, droga robota
czytelna, odległo ci pozwalają
na swobodne kierowanie
robotem, wielko ć pól jest
dopasowana do wielko ci
robota.
Gra przebiega płynnie, zadania
odpowiednio pojawiają się
i kończą, plansza startowa
działa poprawnie, gra kończy
się planszą końcową.

Współpraca

Grę stworzył tylko jeden uczeń
z grupy. Pozostali nie brali
czynnego udziału w zadaniu.

Plansza jest estetyczna, droga
robota jest czytelna, ale
odległo ci nie zawsze
pozwalają na swobodne
sterowanie robotem, Wielko ć
pól nie zawsze odpowiada
wielko ci robota.
Gra generalnie przebiega
płynnie, mogą pojawić się
pojedyncze błędy czy
trudno ci. Zadania
odpowiednio pojawiają się
i kończą. Plansza startowa
działa poprawnie.
Gra stworzona została tylko
przez czę ć członków grupy.

Wszyscy członkowie grupy
mieli wkład w tworzenie gry,
odpowiednio do mo liwo ci
i zainteresowań.

Jak oceniacie grę, którą sami stworzyli cie?
Gra przygotowana przez dru ynę (nazwa dru yny): .....................................................................
Skład dru yny: ..................................................................................................................................
Liczba przyznanych
gwiazdek
* / ** / ***

Komentarz

Zadania

Plansza

Przebieg gry

Współpraca
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Karta informacji zwrotnej
Zadania

W grze pojawia się jedno
zadanie lub wszystkie zadania
są bardzo podobne.

Gra składa się z dwóch do
czterech zadań, zadania są
w większo ci ró norodne
i wykorzystują zmienne.

Gra składa się z czterech lub
więcej zadań, zadania są
ró norodne, czę ć z nich
korzysta ze zmiennych.

Plansza

Plansza jest nieestetyczna,
trudno zrozumieć drogę robota,
droga jest zbyt wąska albo zbyt
krótka, eby robot mógł się
swobodnie po niej poruszać.

Przebieg gry

Gra nie przebiega płynnie,
pojawiają się liczne błędy czy
trudno ci, plansza startowa
nie działa poprawnie, zadania
nie pojawiają się i nie kończą
odpowiednio.

Plansza jest estetyczna, droga
robota jest czytelna, ale
odległo ci nie zawsze
pozwalają na swobodne
sterowanie robotem, Wielko ć
pól nie zawsze odpowiada
wielko ci robota.
Gra generalnie przebiega
płynnie, mogą pojawić się
pojedyncze błędy czy
trudno ci. Zadania
odpowiednio pojawiają się
i kończą. Plansza startowa
działa poprawnie.

Plansza jest estetyczna
i ciekawa, droga robota
czytelna, odległo ci pozwalają
na swobodne kierowanie
robotem, wielko ć pól jest
dopasowana do wielko ci
robota.
Gra przebiega płynnie, zadania
odpowiednio pojawiają się
i kończą, plansza startowa
działa poprawnie, gra kończy
się planszą końcową.

Jak oceniacie grę, w którą grali cie?
Gra przygotowana przez dru ynę (nazwa dru yny): .....................................................................
Skład dru yny: ..................................................................................................................................
Nasz wynik: .........minut ........... sekund
Liczba przyznanych gwiazdek
* / ** / ***

Komentarz

Zadania

Plansza

Przebieg gry
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Załącznik nr 2
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