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Lekcja 1: 
Sekwencer rytmiczny  
– wprowadzenie

7VaUHUPL�WVKZ[H^V^LNV�UHYaǇKaPH�^`RVYa`Z[`^HULNV�^�^PLS\�WYVNYHTHJO�KV�WYVK\RJQP�
T\a`RP���ZLR^LUJLYH��HUN��ZLX\LUJLY���7VaUHUPL�WVKVIPLǉZ[^�TPǇKa`�aHWPZLT�U\[V^`T�
a programowaniem sekwencji, poprzez próby praktyczne (szkolne instrumenty perkusyj-
UL��P�ILaWVǋYLKUPL�WVY}^UHUPL��

*LSL�aHQǇǅ! 
<JaLǉ!
� UHa`^H�^HY[VǋJP�U\[�P�WH\a�
� gra na instrumentach perkusyjnych rytmy wyznaczone ósem-

RHTP�P�WH\aHTP�}ZLTRV^`TP�
� [^VYa`�ZJOLTH[`�^�ZLR^LUJLYaL�Y`[TPJaU`T�
� KVZ[YaLNH�WVKVIPLǉZ[^H�aHWPZ\�T\a`JaULNV�KV�RVK\��^�ZLU-

ZPL�QǇa`RH�WYVNYHTV^HUPH���
� ^PL��QHRǃ�YVSǇ�VKNY`^H�aUHR�YLWL[`JQP�

7VQǇJPH�RS\JaV^L!
ĺ rytm   ĺ metrum   ĺ sekwencer   ĺ takt    
ĺ�^HY[VǋJP�U\[�P�WH\a���ĺ partytura   ĺ repetycja/powtórzenie   
ĺ metronom    ĺ kod   ĺ programowanie

4H[LYPHé`�WVTVJUPJaL!
� IPHéL�RHY[RP�MVYTH[\�(������Za[����
� PUZ[Y\TLU[`�WLYR\Z`QUL�
� TL[YVUVT��TVǏUH�^`RVYa`Z[Hǅ�UHYaǇKaPL�VU�SPUL� 

http://simple.bestmetronome.com��
� sekwencer rytmiczny on-line  

https://musiclab.chromeexperiments.com/Rhythm
� wydrukowane zapisy nutowe rytmu oraz sekwencji rytmicz-

ULQ���WV���Za[��
� RYLKRP�
� WYVQLR[VY�P�[HISPJH��TVUP[VY�RVTW\[LYH��

*aHZ�UH�YLHSPaHJQǇ�aHQǇǅ!����TPU����NVKaPUH�SLRJ`QUH�

Metody pracy:
� 7VKHQǃJH!�YVaTV^H�RPLYV^HUH�
� 7YHR[`JaUH!�WVRHa��TL[VKH�WYHR[`JaULNV�KaPHéHUPH�
� *a`UUH!�aHKHUPH�Z[H^PHUL�\JaUPVT�
� 7YVNYHTV^HUH!�\Ǐ`JPL�RVTW\[LYH�

;YLǋJP�WYVNYHTV^L��a^PǃaLR�a�WVKZ[H^ǃ�WYVNYHTV^ǃ�
7VKZ[H^H�WYVNYHTV^H�RZa[HéJLUPH�VN}SULNV�KSH�ZaR}é�WVKZ[H^V^`JO�¶�
00�L[HW�LK\RHJ`QU`�¶�RSHZ`�0=�=0"�LK\RHJQH�T\a`JaUH��;YLǋJP�ZaJaLN}éV^L!
��� 6KIP}Y�^`WV^PLKaP�P�^`RVYa`Z[HUPL�aH^HY[`JO�^�UPJO�PUMVYTHJQP��

<JaLǉ! 
�����:[VZ\QL�WVKZ[H^V^L�WVQǇJPH�T\a`JaUL��TLSVKPH��HRVTWHUPHTLU[��
Y`[T��KǍ^PǇR���HRVYK��NHTH��[LTWV�� 
�����VKJa`[\QL�P�aHWPZ\QL�LSLTLU[`�UV[HJQP�T\a`JaULQ��UHa^`�ZPLKTP\�
KǍ^PǇR}^�NHT`�VYHa�PJO�WVéVǏLUPL�UH�WPǇJPVSPUPP��RS\Ja�^PVSPUV^ �̀�aUHRP�
NYHÄJaUL�WPǇJP\�^HY[VǋJP�Y`[TPJaU`JO�U\[�P�WH\a��WVKZ[H^V^L�VaUH-
JaLUPH�TL[Y`JaUL��HNVNPJaUL��K`UHTPJaUL�P�HY[`R\SHJ`QUL���

��� ;̂ VYaLUPL�^`WV^PLKaP��<JaLǉ! 
�����.YH�UH�PUZ[Y\TLU[HJO�aL�Zé\JO\�P�a�^`RVYa`Z[HUPLT�U\[��ZVSV�P�^�aL-
ZWVSL��TLSVKPL��ZJOLTH[`�Y`[TPJaUL��WYVZ[L�\[^VY`�P�HRVTWHUPHTLU[`�
�\JaLǉ�NYH�UH�QLKU`T�S\I�RPSR\�PUZ[Y\TLU[HJO��KV�^`IVY\!�ÅL[�WYVZ[ �̀�
PUZ[Y\TLU[�RSH^PZaV^ �̀�Ka^VURP��PUZ[Y\TLU[HYP\T�WLYR\Z`QUL�6YɈH��� 
�����;̂ VYa`�WYVZ[L�Z[Y\R[\Y`�Y`[TPJaUL��Z`NUHé`�KǍ^PǇRV^L��Z^VIVKUL�
HRVTWHUPHTLU[ �̀�WYVZ[`�K^\NéVZ��I\YKVU��UHNéVZ���PS\Z[YHJQL�KǍ^PǇRV-
^L�KV�ZJLU�Z`[\HJ`QU`JO��[LRZ[}^�SP[LYHJRPJO�P�VIYHa}^��ZHTVKaPLSUPL�
P�WVK�RPLY\URPLT�UH\Ja`JPLSH���

��� (UHSPaH�P�PU[LYWYL[HJQH�[LRZ[}^�R\S[\Y �̀�<JaLǉ! 
�����Ǌ^PHKVTPL�VKIPLYH�T\a`RǇ�¶�Zé\JOH��Zé\JOHUPL�HUHSP[`JaUL��\RPL-
Y\URV^HUL�WYaLa�UH\Ja`JPLSH�UH�^`IYHUL�JLJO`�\[^VY\���� 
�����PU[LYWYL[\QL��NYH��\[^VY`�aNVKUPL�aL�^ZRHa}^RHTP�^`RVUH^Ja`TP�
umieszczonymi w nutach.

Cyfrowi DJe

Lekcja 6 i 7:
Tworzymy swoje midi kontrolery!  

Autorzy: Aleksandra Schoen-Kami!ska, Joanna Apanasewicz

Poznanie mo"liwo#ci wej#$ literowych Makey Makey. %&czenie kontrolera 
Makey Makey z prostym samplerem. Programowanie skryptów i budowanie 
w'asnych kontrolerów muzycznych. Interdyscyplinarne spojrzenie na kontrolery 
muzyczne poprzez poznanie zasad fizyki (przewodniki, obwody zamkni(te). 

Cele zaj($:
Ucze!:
• poznaje mo"liwo#ci wykorzystania dodatkowych zworków 

literowych kontrolera Makey Makey, 
• $%czy kontroler Makey Makey z prostym samplerem interaktyw-

nym w postaci wykonanego przez siebie instrumentu muzycz-
nego, 

• programuje skrypty w Scratchu wykorzystuj%c modu$ Makey 
Makey z wykorzystaniem sampli,

• buduje w$asny kontroler muzyczny na osiem d&wi'ków, 
• Rozbudza swoj% kreatywno#( podczas tworzenia w$asnego 

muzycznego kontrolera,
• rozwija kompetencje spo$eczne poprzez umiej'tno#( pracy 

w grupie

Poj(cia kluczowe:
ĺ kontroler zewn'trzny ĺ kontroler muzyczny  
ĺ obwód zamkni'ty ĺ Makey Makey ĺ przewodniki ĺ sample  
ĺ programowanie ĺ zworki literowe ĺ gama C-dur  
ĺ nazwy literowe d&wi'ków

Materia'y pomocnicze:
• Zakodowany utwór „Panie Janie” (za$%cznik nr 1),
• zakodowana informacja dla ka"dej pary/trójki uczniów (za$%cz-

nik nr 2), 
• zakodowany utwór „)abka ma$a” (za$%cznik nr 3),
• tarcza do oceny projektu (za$%cznik nr 4), 
• pinezki lub ma$e naklejki do tarczy z ocen%, 
• komputery, 
• komputer pod$%czony do projektora dla nauczyciela,
• s$uchawki (dla ka"dego z uczniów), rozga$'ziacze do s$ucha-

wek,
• p$ytki Makey Makey wraz z kabelkami po$%czeniowymi, ka-

belkami m'sko-m'skimi i kablami usb (po jednym komplecie 
na par'/troje uczniów), 

• w zale"no#ci od wyboru instrumentu materia$y potrzebne 
do jego wykonania. Tu podano materia$y do wykonania pia-
ninka: plastikowe du"e widelce lub $y"ki (8 sztuk), pokrywka 
od pude$ka na buty, folia aluminiowa, rolka po r'czniku papie-
rowym, pistolet i klej „na ciep$o”, 

• wirtualne pianino na 6 d&wi'ków 
https://apps.makeymakey.com/piano/ 

• wirtualne pianino  
https://ericrosenbaum.github.io/MK-1/ 

• projekt Scratch pianino https://scratch.mit.edu/pro-
jects/324522029/ 

• projekt Scratch gitara elektryczna  
https://scratch.mit.edu/projects/554181334/ 

• film instrukta"owy #Superkoderski warsztat z Makey Makey 
(cz.2), jak wykona( pianino i pod$%czy( do projektu w Scratch 
https://youtu.be/QOJ8crACgk8?t=5044 

• Poradnik Joanny Apanasewicz pt. „Poradnik i scenariusze 
dla koduj%cych nauczycielek i nauczycieli*– Makey Makey”, 
poradnik napisany w ramach projektu Zaprogramuj Przysz$o#(, 
Warszawa 2018,  
https://zaprogramujprzyszlosc.edu.pl/uploaded_fi-
les/154090558487_zp-makey-makey-digital-2018–10–30.pdf 

• skrócony link w/w poradnika  
https://tiny.pl/9xl8d 

• instrukcja wykonania gitary 
 https://tiny.pl/9xd73 

Metody pracy:
• Podaj%ca: rozmowa kierowana, rozmowa swobodna,
• Praktyczne: pokaz, metoda praktycznego dzia$ania,
• Czynna: zada! stawianych uczniom,
• Programowana: u"ycie komputera.

Czas na realizacj( zaj($:
2 godziny lekcyjne (90 min.) 

Tre#ci programowe (zwi&zek z podstaw& programow&)
Podstawa programowa kszta$cenia ogólnego dla szkó$ podstawo-
wych*– II etap edukacyjny*– klasy IV–VIII. Tre#ci szczegó$owe:

I.  Indywidualna i zespo$owa ekspresja muzyczna. W zakresie gry 
na instrumentach. Ucze!:
1) gra na instrumentach ze s$uchu lub/i przy pomocy nut 

(w zespole lub/i solo) na jednym lub kilku instrumentach 



Cyfrowi DJe / Lekcja 6 i 7 / 2

#SuperKoderzy / Cyfrowi DJe / Tworzymy swoje midi kontrolery!

Przebieg zaj($

1. Wprowadzenie w tematyk( i integracja grupy

(forma pracy!– grupowa jednolita; czas!– 10 min; materia"y!– jeden zestaw Makey Makey, gotowa aplika-
cja pianino na 6 d#wi$ków, wydrukowany zapis zakodowanego utworu „Panie Janie”)

Nauczyciel przekazuje informacje, dotycz%ce poprzednich zaj'(: 

Na poprzednim spotkaniu poznali#my mo"liwo#ci p$ytki Makey Makey. To nietypowy kontroler, który nie posiada 
przycisków ani klawiszy, co wi'cej, nie posiada nawet obudowy, umo"liwia jednak*– przy niewielkim wk$adzie 
pracy i wyobra&ni*– stworzenie w$asnych, niepowtarzalnych kontrolerów. Zaprogramowali#my instrumenty 
w Scratchu i pod$%czyli#my do p$ytki. Dzi'ki niej poznali#my zasady dzia$ania kontrolerów muzycznych. 

Nauczyciel otwiera stron' http://makeymakey.com/piano/, prosi ch'tnych uczniów, by pod$%czyli Makey 
Makey do komputera, chwycili przewody krokodylkowe i przewód z uziemieniem. Jedna osoba zagra utwór 
„Panie Janie” na d$oniach kolegów. 

melodycznych (do wyboru np. flet pod$u"ny, fla"olet /flecik 
polski/, pianino, keyboard, gitara, dzwonki, metalofon, ksy-
lofon i inne) oraz perkusyjnych niemelodycznych:
a) schematy rytmiczne, 
b) melodie, 
c) proste utwory,
d) akompaniamenty,

2) tworzy z pomoc% nauczyciela i samodzielnie:
a) swobodny akompaniament rytmiczny i melodyczny.

3) improwizuje oraz tworzy*– pod kierunkiem nauczyciela 
lub/i samodzielnie*– ró"norodne wypowiedzi muzyczne 
wed$ug ustalonych zasad, z u"yciem dost'pnych lub wyko-
nanych przez siebie instrumentów.

II. Kultura muzyczna, narodowe i #wiatowe dziedzictwo kulturowe. 
Ucze!:
1) uczestniczy w tworzeniu artystycznych projektów edukacyj-

nych o charakterze interdyscyplinarnym (równie" z wykorzy-
staniem technologii informacyjnej).

Podstawa programowa kszta$cenia ogólnego dla szkó$ podstawo-
wych*– II etap edukacyjny*– klasy IV–VIII, informatyka:
I.  Rozumienie, analizowanie i rozwi%zywanie problemów. Ucze!:

1) formu$uje i zapisuje w postaci algorytmów polecenia sk$ada-
j%ce si' na:
a) sterowanie robotem lub obiektem na ekranie;

2) w algorytmicznym rozwi%zywaniu problemu wyró"nia 
podstawowe kroki: okre#lenie problemu i celu do osi%gni'-
cia, analiza sytuacji problemowej, opracowanie rozwi%-
zania, sprawdzenie rozwi%zania problemu dla przyk$ado-
wych 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 pro-

ste algorytmy z wykorzystaniem polece! sekwencyjnych, 
warunkowych i iteracyjnych oraz zdarze!,

b) prosty program steruj%cy robotem lub innym obiektem 
na ekranie komputera; 
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(metoda podaj%ca!– pogadanka, zada& stawianych uczniom; forma pracy!– grupowa jednolita; czas!– 10 
min; materia"y dla ka'dej pary/trójki uczniów, p"ytka Makey Makey, przewody krokodylkowe oraz prze-
wody m$sko-m$skie) 

Na dzisiejszych zaj'ciach poznamy kolejne mo"liwo#ci Makey Makey. Wiemy ju", "e mo"emy wybrzmie( 6 
d&wi'ków, gdy pod$%czymy przewody pod styki czterech strza$ek, spacji i styku click. 

Nauczyciel prosi uczniów o odwrócenie p$ytki. 

Od spodu na p$ytce znajduje si' wej#cie na kabel USB typu mini B oraz cztery zworki. Wszystkie zworki maj% 
wej#cia na cienkie przewody po$%czeniowe tzw. m'sko-m'skie. Po odwróceniu p$ytki, po lewej stronie mamy 
zwork' z wyj#ciami klawiszy W, A, S, D, F, G, po prawej*– wyj#cia do pod$%czenia myszy, a u do$u po przeciwnej 
stronie wej#cia mini B znajduje si' zworka z wyj#ciem uziemienia. 

I w$a#nie zworka z wyj#ciami klawiszy W, A, S, D, F, G da nam mo"liwo#ci zwi'kszenia ilo#ci d&wi'ków 
w naszym instrumencie. 

Nauczyciel na swoim komputerze uruchamia aplikacj' https://ericrosenbaum.github.io/MK-1/ 

Wykorzystuj%c gotow% aplikacj' pianina, pod$%czcie Makey Makey. Na klawiszach pianina jest zawarta infor-
macja, które klawisze podpi%( do odpowiednich styków i wej#( literowych. W tej aplikacji mo"na podpi%( 11 
d&wi'ków. Wy wykorzystajcie tylko 8 d&wi'ków gamy C-dur (od strza$ki w lewo do litery S). Wykorzystajcie 
przewody krokodylkowe i m'sko-m'skie. W przypadku pod$%czenia przewodów m'sko-m'skich musimy 
do metalowej ko!cówki podpi%( przewód krokodylkowy. U$ó"cie przewody w taki sposób, by uzyska( d&wi'ki 
gamy C-dur. Chwy(cie przewody i graj%c na swych d$oniach sprawd&cie, czy dobrze je pod$%czyli#cie.

2. Cz(#$ zasadnicza

(metoda praktyczna!– pokaz; forma pracy!– grupowa jednolita; czas!– 10 min; materia"y!– komputer pod-
"%czony do projektora, komputery dla uczniów, zestawy Makey Makey) 

Nauczyciel informuje uczniów o zaprogramowaniu skryptu o#miu d&wi'ków pianina (lub innego wybranego 
instrumentu) w programie Scratch z wykorzystaniem rozszerzenia Makey Makey. 
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Zalologujcie si' na swoje konta na stronie https://scratch.mit.edu, kliknijcie przycisk „stwórz” i rozpocznijcie 
prac' od skasowania wyj#ciowego duszka*– kotka. Nast'pnie kliknijcie „nowy duszek/wybierz duszka z biblio-
teki” (1). W bibliotece duszków wybierzcie kategori' „motyw/music”. Ka"dy z duszków mieszcz%cych si' w tej 
kategorii posiada wbudowane sample danego instrumentu.

Uwaga! W bibliotece duszków nie ma pianina. Mo"ecie wybra$ radio i z wbudowanych sampli wybra$ 
d)wi(ki pianina. 

Po wyborze duszka (1) i sceny (2) musimy wybra( rozszerzenie Makey Makey (3). Dzi'ki niemu bardzo szybko 
utworzymy skrypt dla naszego instrumentu.

Nie ma przyj'tej zasady, jakie powinni#my wybra( klawisze. W tym skrypcie wykorzystamy klawisze literowe 
oraz dwa klawisze strza$ek. Im w$a#nie przypiszemy d&wi'ki. Aby wybra( d&wi'ki pianina, musimy klikn%( 
w zak$adk' „d&wi'ki”, usun%( z lewego paska d&wi'ki przypisane radiu, klikn%( w przycisk „wybierz d&wi'k”. 
Pojawi si' okno z bibliotek% d&wi'ków. Wpisujemy w wyszukiwark' „piano” i wybieramy d&wi'k C Piano.
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Nast'pnie przechodzimy do zak$adki „skrypt”. Dla ka"dego d&wi'ku tworzymy podobny blok. Wykorzystujemy:

• zielony klocek z rozszerzania Makey Makey. Wybieramy po kolei „kiedy naci#ni'to klawisz...”, (w, a, s, d, 
f, g, strza$ka w gór', strza$ka w dó$), (uwaga*– uczniowie mog' d&wi'ki przypisa( do innych klawiszy*– to ich 
wybór), 

• fioletowy klocek z zasobów „d)wi(ki”. +%czymy w blok i wybieramy po kolei d&wi'ki: C Piano, D Piano, E 
Piano, F Piano, G Piano, A Piano, B Piano (zwró(my uwag' uczniów, "e d&wi'k B to H), C2 Piano (uwaga*– 
uczniowie mogli wybra( inny instrument, wówczas nazwy d&wi'ków b'd% inne np. C Guitar), 

• pomara!czowy klocek z „kontroli”*– „czekaj 0.1 sekund”. Interwa$ czasowy 0.1 jest konieczny, by unikn%( 
podwójnego d&wi'ku. Mo"e si' zdarzy( taka sytuacja, "e ucze! przypadkowo dotknie i zagraj% równocze-
#nie dwa d&wi'ki. Interwa$ spowoduje „oddzielenie” d&wi'ku. 
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W ten sposób stworzyli#my proste pianino.

Uczniowie sprawdzaj% zaprogramowane d&wi'ki, odgrywaj%c je po kolei za pomoc% wybranych klawiszy na kla-
wiaturze komputera. 

(metoda praktyczna!– praktycznego dzia"ania; czynna!– zada& stawianym uczniom; programowana!– 
z wykorzystaniem komputera; forma pracy!– grupowa jednolita; czas!– 45 min; materia"y!– dla ka'dej 
pary/trójki uczniów zestaw Makey Makey, dla ka'dego ucznia zestaw s"uchawek, komputer, materia"y 
do wykonania samplera: folia aluminiowa, pokrywka od pude"ka na buty, osiem palstikowych widelców/
"y'ek, klej „na ciep"o”, rolka po papierowym r$czniku) 

Nauczyciel rozdaje uczniom zadanie*– kartk' z kodem (po rozszyfrowaniu tekst brzmi „Na zaj'ciach wykonamy 
jeszcze swoje w'asne midi kontrolery”).
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Nauczyciel w$%cza instrukcj' filmow% jak wykona( pianinko, które b'dzie samplerem 
https://youtu.be/QOJ8crACgk8?t=5044. Uczniowie krok po kroku wykonuj% zadanie.  

1. Ka"d% $y"k' lub widelec oklejamy od spodu foli% aluminiow%, zostawiaj%c na ko!cach kawa$ki folii, do 
których przyczepimy krokodylki*– to b'd% klawisze. 

2. Pokrywk' od butów pokrywamy z wierzchu foli%*– to b'dzie nasze uziemienie.

3. Sztu(ce przyklejamy do rolki po r'czniku papierowym tak, aby lekko wisia$y nad pokrywk%. 

4. Pod$%czamy krokodylki do $y"ek, a uziemienie do folii na pokrywce. 

5. Uruchamiamy program w Scratchu i przyczepiamy kable wed$ug instrukcji. 

6. Aby zagra( na takim pianinie, nie trzeba trzyma( uziemienia, gdy" $y"ka styka si' z foli% na pokrywce, a ta 
jest pod$%czona do uziemienia*– daje nam to zamkni'cie obwodu, a tym samym wywo$uje okre#lon% reakcj' 
d&wi'kow%. 



Cyfrowi DJe / Lekcja 6 i 7 / 8
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3. Podsumowanie i ewaluacja

(metoda praktyczna!– pokaz, programowana!– z u'yciem komputera; forma pracy!– grupowa, zbiorowa 
jednolita; czas!– 10 min.; materia"y!– zestaw Makey Makey, komputery)

Nauczyciel rozdaje uczniom zapis literowy utworu „)abka ma$a”.

Ka"da z par/trójek zaprezentuje wykonany przez siebie „instrument”, graj%c utwór „)abka ma$a” w oparciu 
o zapis literowy. 

(metoda podaj%ca!– rozmowa kierowana i swobodna, forma pracy!– zbiorowa jednolita; 5 min.; mate-
ria"y!– tarcza przypi$ta do tablicy/gazetki i kolorowe pinezki lub drobne samoprzylepne naklejki) 

Nauczyciel informuje uczniów o zako!czeniu projektu „Cyfrowi DJe”, podsumowuje go z uczestnikami. 

Dzi'ki poznanym narz'dziom cyfrowym znale&li#my zwi%zki muzyki z programowaniem. Wiemy, "e muzyka to 
nie tylko nuty, ale tak"e inne kody. Poznali#my sekwencery. Dzi'ki programowi Audacity umiemy nagrywa( 
i edytowa( sample. Wiecie, czym jest elektroniczna p$ytka Makey Makey. Wisienk% na muzycznym torcie by$y 
projekty stworzone w Scratchu i Wasze pianinowe midi kontrolery.

Nauczyciel razem z uczniami rozmawia o projekcie, wykorzystanych narz'dziach i zadaniach wykonanych przez 
nich samych. O tym, co wed$ug nich by$o $atwe, trudne, ciekawe, ma$o interesuj%ce. Uczniowie mog% równie" 
poda( co im si' nie podoba$o, co chcieliby zmieni(. Nauczyciel prosi uczniów o dokonanie oceny projektu, 
uwzgl'dniaj%c skal' na tarczy zaprezentowanej na tablicy. 
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Uwagi/alternatywy:

Wykonanie zdj'( oraz filmów z zaj'( b'dzie wspania$% pami%tk% oraz doskona$ym materia$em promocyjnym 
na stronie projektu oraz stronie szko$y. 

Poradnik Joanny Apanasewicz „Makey Makey” mo"e sta( si' &ród$em inspiracji dla uczniów i tematem kolej-
nych ju" pozaprojektowych spotka!, do czego bardzo zach'camy!

Na zako!czenie prezentujemy zdj'cia jeszcze innego, bardziej powi%zanego z plastyk%, sposobu wykorzystania 
p$ytki „Makey Makey”. Zdj'cia pokazuj% zaj'cia w ramach #cie"ki DJe, przeprowadzone w Niepublicznej Szkole 
Podstawowej Specjalnej im. O. A. Kordeckiego w Cz'stochowie, pod kierunkiem pani Iwony Nowakowskiej. 
Uczniowie prezentuj% przygotowan% kompozycj' pt.: „Muzyczne malowanie z Makey Makey”. Na wcze#niej-
szych zaj'ciach uczestnicy opracowali program w Scratchu, wykorzystuj%c wcze#niej nagrane d&wi'ki, które 
dopasowali do ka"dego p'dzla. Po uruchomieniu programu, w trakcie malowania s$yszeli utwory muzyczne. 
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