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Cele lekcji:
Ucze! powinien:
 " Zna# poj$cia: p$tla, zmienna, opó%nienie
 " Wiedzie#, jak stworzy# p$tle niesko!czon& w programie
 " Wiedzie#, jak wprowadza# opó%nienia czasowe mi$dzy wy-

konywaniem instrukcji kodu
 " Wiedzie#, jak stworzy# animacj$ z wykorzystaniem p$tli
 " Umie# zapisa# swojej pracy do pliku
 " Wiedzie#, jak weryfikowa# kodu z wykorzystaniem edytora 
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 " JVVR���OKETQDKV�QTI�
 " JVVRU���DDEOKETQDKVOKETQR[VJQP�TGCFVJGFQEU�KQ�
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crobit

2QLöEKC�MNWE\QYG�
ĺ obrazek ĺ p$tla  ĺ opó%nienie  ĺ zmienna  ĺ animacja  

%\CU�TGCNK\CELK� 45 min.

/GVQF[�RTCE[�
 " wyk'ad, 
 " dyskusja,
 " #wiczenia praktyczne przy komputerze,
 " prezentowanie efektów pracy,
 " szukanie rozwi&za! na postawiony problem.
 
6TGıEK�RTQITCOQYG�
Podstawa programowa kszta'cenia ogólnego dla szkó' podstawo-
wych – II etap edukacyjny – klasy VII-VIII, informatyka:
I. Rozumienie, analizowanie i rozwi&zywanie problemów. Ucze!:

3) przedstawia sposoby reprezentowania w komputerze warto-

(ci logicznych, liczb naturalnych (system binarny), znaków (kody 
ASCII) i tekstów;
4) rozwija znajomo(# algorytmów i wykonuje eksperymenty z
algorytmami, korzystaj&c z pomocy dydaktycznych lub dost$p-
nego oprogramowania do demonstracji dzia'ania algorytmów;
5) prezentuje przyk'ady zastosowa! informatyki w innych
dziedzinach, w zakresie poj$#, obiektów oraz algorytmów.

II. Programowanie i rozwi&zywanie problemów z wykorzystaniem 
komputera i innych urz&dze! cyfrowych. Ucze!:

1) projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwi&zywa-
nia problemów. W programach stosuje: instrukcje wej(cia/wyj-
(cia, wyra)enia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe, 
instrukcje iteracyjne, funkcje oraz zmienne i tablice;
2) projektuje, tworzy i testuje oprogramowanie steruj&ce robo-
tem lub innym obiektem na ekranie lub w rzeczywisto(ci;
4) zapisuje efekty swojej pracy w ró)nych formatach i przygoto-
wuje wydruki;

III. Pos'ugiwanie si$ komputerem, urz&dzeniami cyfrowymi i siecia-
mi komputerowymi. Ucze!:

2) rozwija umiej$tno(ci korzystania z ró)nych urz&dze! do 
tworzenia elektronicznych wersji tekstów, obrazów, d%wi$ków, 
filmów i animacji;
3) poprawnie pos'uguje si$ terminologi& zwi&zan& z informatyk& 
i technologi&.

IV. Rozwijanie kompetencji spo'ecznych. Ucze!:
1) bierze udzia' w ró)nych formach wspó'pracy, jak: programo-
wanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnic-
two w zorganizowanej grupie ucz&cych si$, projektuje, tworzy i 
prezentuje efekty wspólnej pracy;
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Nauczyciel pyta uczniów, czy spotkali si$ z poj$ciem p$tli w programowaniu (je(li nauczyciel przeprowadza' 
lekcje 1-4, przypomina zakres lekcji dotycz&cej p$tli). Je)eli uczniowie nie potrafi& wyt'umaczy# dzia'ania p$tli 
lub maj& z tym problemy, nauczyciel wyja(nia poj$cie oraz stara si$ je wyt'umaczy# na 'atwo przyst$pnych 
przyk'adach (np. sygnalizator (wietlny dla przechodniów, który powtarza sekwencj$ trzech rodzajów (wiate' - 
czerwone, zielone, migaj&ce zielone).
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Pierwszy krok lekcji to stworzenie prostej animacji bij&cego serca z wykorzystaniem +OCIG�*'#46, +OCIG�
*'#46A5/#.., funkcji opó%nienia UNGGR
� oraz p$tli niesko!czonej. Nale)y zwróci# uwag$ uczniom, )e funk-
cj$ UNGGR
� (oznaczaj&c& «czekaj») trzeba wywo'ywa# po ka)dym obrazku, gdy) w przeciwnym razie obrazek 
od razu si$ zmieni na kolejny i nie b$dzie mo)na go zobaczy#.

Nauczyciel t'umacz&c dzia'anie p$tli YJKNG zwraca uwag$, )e p$tla wykonuje si$, dopóki warunek jest praw-
d& (w przypadku powy)szej p$tli wykorzystywana jest warto(# logiczna True, przez co warunek jest zawsze 
spe'niony i p$tla nigdy si$ nie ko!czy). Dodatkowo szczególn& uwag$ nale)y po(wi$ci# na kwesti$ wci$# w 
powy)szym kodzie. W j$zyku Python, w przeciwie!stwie do wielu innych j$zyków programowania, wci$cia nie 
s& tylko elementem stylu kodowania, ale s'u)& przede wszystkim do definiowania bloków kodu np. w ramach 
p$tli, instrukcji warunkowych, funkcji i klas. Wci$cie w prawo rozpoczyna nowy blok kodu, natomiast powrót 
z tego wci$cia na ten sam poziom ko!czy blok kodu (np. blok kodu p$tli). Do tworzenia wci$# zalecane jest 
u)ywanie 4 znaków spacji lub tabulatora, przy czym nale)y konsekwentnie trzyma# si$ jednej konwencji w celu 
zachowania spójno(ci i przejrzysto(ci kodu. W przypadku zagnie)d)onych bloków kodu, odpowiednio dok'a-
damy kolejne poziomy wci$# w prawo, aby oznacza# kolejne poziomy zagnie)d)enia. Ka)dy nowy blok zaczy-
namy znakiem dwukropka.

Uczniowie mog& modyfikowa# w dowolny sposób kod pierwszego programu, w szczególno(ci zmniejszaj&c 
i zwi$kszaj&c opó%nienia, zmieniaj&c obrazki, czy dodaj&c kolejne obrazki do p$tli (tworz&c d'u)sz& i bardziej 
rozbudowan& animacj$).
Aby u'atwi# dodawanie opó%nie! przy kolejnych obrazkach warto zdefiniowa# sobie zmienn& (w naszym 
programie FGNC[). Umo)liwi to zmian$ opó%nienia dla ca'ej animacji bez potrzeby zmiany czasów w ka)dym 
wywo'aniu funkcji sleep.
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Poj$cie \OKGPPGL�mo)emy zobrazowa# uczniom jako oznaczone nazw& pude'ko do przechowywania warto-
(ci, które potem mo)emy wykorzystywa# i modyfikowa# (zmienia# warto(#).
W ramach tej lekcji warto zach$ca# uczniów do korzystania z funkcji 5RTCYFō�edytora, przed wys'aniem pro-
gramu na urz&dzenie.

Funkcja ta sprawdza nasz kod w poszukiwaniu b'$dów i informuje o nich bez konieczno(ci fleszowania i od-
czytywania b'$dów na wy(wietlaczu Micro:bita.

Na tym etapie warto te) zach$ca# uczniów do zapisywania ró)nych wersji swoich programów i pracy w wielu 
kartach. Warto zauwa)y#, )e opcj$ “Zapisz jako” uzyskuje si$ poprzez dwukrotne klikni$cie w nazw$ pliku na 
karcie, co jest w obecnej wersji edytora Mu nieoczywiste.
Pomys'y zada! zach$caj&ce uczniów do modyfikacji kodu i samodzielnego my(lenia mog& obejmowa# np. 
dodanie kolejnych obrazków do animacji, zmiana opó%nie! mi$dzy wy(wietlaniem kolejnych obrazków.
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Na ko!cu lekcji uczniowie dyskutuj&, kto zrobi' najciekawsz& animacj$ i zastanawiaj& si$, jakie inne pomys'y 
mo)na zrealizowa# z wykorzystaniem wiedzy nabytej podczas zaj$#.


