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Lekcja

Sekwencer
rytmiczny
TinkerCAD Classroom
– wprowadzenie
Podczas zajęć uczniowie założą konta w programie TinkerCAD. Nauczą

się poruszać wewnątrz aplikacji, a także tworzyć i edytować pierwsze
Poznanie
narzędzia wykorzystywanego w wielu programach do produkcji
obiekty podstawowego
grafiki trójwymiarowej.
muzyki - sekwencera (ang. sequencer). Poznanie podobieństw między zapisem nutowym
a
programowaniem
sekwencji, poprzez próby praktyczne
(szkolne
instrumenty
III. Rozwijanie kompetencji
społecznych.
Uczeń: perkusyjCele
zajęć:
1) uczestniczy w zespołowym rozwiązaniu problemu
Uczeńi powinien:
ne)
bezpośrednie porównanie.
•
•
•

założyć konto w programie TinkerCAD,
dołączyć do zajęć stworzonych przez nauczyciela,
znać zasady tworzenia projektów 3D w TinkerCAD.

Materiały pomocnicze:
•
komputery stacjonarne lub laptopy,
Cele
zajęć: program obsługujący grafikę trójwymiarową –
•
bezpłatny
Uczeń:
TinkerCAD.
•
nazywa wartości nut i pauz,
•Pojęcia
gra kluczowe:
na instrumentach perkusyjnych rytmy wyznaczone ósemkami→i pauzami
→ konto
zajęcia →ósemkowymi,
projekt 3D
•
tworzy schematy w sekwencerze rytmicznym,
na realizację
zajęć:
•Czasdostrzega
podobieństwa
zapisu muzycznego do kodu (w sen45 minut
(1 godzina
lekcyjna)
sie języka
programowania),
•
wie, jaką rolę odgrywa znak repetycji.
Metody pracy:
•
dyskusja,
Pojęcia
kluczowe:
•
prezentacja,
→
rytm
→ metrum → sekwencer → takt
•
ćwiczenia praktyczne.
→
wartości nut i pauz → partytura → repetycja/powtórzenie
→
metronom
→ kod
→ programowanie
Treści
programowe
(związek
z podstawą programową)
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawoMateriały
pomocnicze:
wych – II etap
edukacyjny – klasy IV–VIII, informatyka:
•
białe kartki formatu A4 (24 szt.),
•Treści
instrumenty
nauczaniaperkusyjne,
– wymagania szczegółowe Klasy IV–VI
•I. Programowanie
metronom (można
wykorzystać problemów
narzędzie onz line
i rozwiązywanie
wykorzystaniem
http://simple.bestmetronome.com),
komputera
i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
• 1)sekwencer
rytmiczny
on-line rozwiązania problemów, posłuprzygotowuje
i prezentuje
https://musiclab.chromeexperiments.com/Rhythm
gując się podstawowymi aplikacjami
•II. Posługiwanie
wydrukowanesię
zapisy
nutowe rytmu
oraz sekwencji
rytmiczkomputerem,
urządzeniami
cyfrowymi
i sienej - komputerowymi.
po 4 szt.,
ciami
Uczeń:
• 1)kredki,
wykorzystuje sieć komputerową (szkolną, sieć internet):
•
projektor
tablica (monitor
komputera).informacji i zasobów
a) doi wyszukiwania
potrzebnych
edukacyjnych, nawigując między stronami,
Czas nab)realizację
zajęć:komunikacyjne,
45 min (1 godzina lekcyjna)
jako medium
c) do pracy w wirtualnym środowisku (na platformie,
w chmurze), stosując się do sposobów i zasad pracy
w takim środowisku,
d) organizuje swoje pliki w folderach umieszczonych
lokalnie lub w sieci.

posługując się technologią taką jak: poczta elektroniczna,
forum, wirtualne środowisko kształcenia, dedykowany
portal edukacyjny;
2) identyfikuje i docenia korzyści płynące ze współpracy nad
wspólnym rozwiązywaniem problemów;
IV.
Przestrzeganie
prawa i zasad bezpieczeństwa. Uczeń:
Metody pracy:
posługuje
się technologią
zgodnie z przyjętymi zasa• 1)Podająca:
rozmowa
kierowana,
dami
i
prawem;
przestrzega
zasad bezpieczeństwa
•
Praktyczna: pokaz, metoda praktycznego
działania,
i higieny
pracy;stawiane uczniom,
•
Czynna:
zadania
2) uznaje i respektuje prawo do prywatności danych i infor•
Programowana: użycie komputera.
macji oraz prawo do własności intelektualnej;

Treści programowe
(związek z podstawą
programową)
Treści
nauczania – wymagania
szczegółowe
Klasy IV–VI
Podstawa
programowa
kształcenia ogólnego
dla szkół
podstawowych –
I. Programowanie
i rozwiązywanie
problemów
z wykorzystaniem
II etap
edukacyjnyi –innych
klasy IV-VI;
edukacja
muzyczna.Uczeń:
Treści szczegółowe:
komputera
urządzeń
cyfrowych.
1. 1)Odbiór
wypowiedzi
wykorzystanie
nich informacji.
zapisuje
efektyi swojej
pracy zawartych
w różnychw formatach
i przygoUczeń:
towuje wydruki;
1.1. Stosuje podstawowe
pojęcia muzyczne
(melodia,
akompaniament,
II. Posługiwanie
się komputerem,
urządzeniami
cyfrowymi
i sierytm, komputerowymi
dźwięk, akord, gama, tempo),
ciami
odczytuje i zapisuje
elementy
notacji muzycznej
(nazwy
siedmiu
1)1.3.poprawnie
posługuje
się terminologią
związaną
z informadźwięków
gamy oraz ich położenie na pięciolinii, klucz wiolinowy, znaki
tyką i technologią.
graficzne pięciu
wartości rytmicznych
nut iUczeń:
pauz, podstawowe oznaIII. Rozwijanie
kompetencji
społecznych.
metryczne,
agogiczne,
i artykulacyjne).
1)czenia
bierze
udział w
różnych dynamiczne
formach współpracy,
jak: progra2.
Tworzenie
wypowiedzi.
Uczeń:
mowanie
w parach
lub w zespole, realizacja projektów,
2.4.uczestnictwo
Gra na instrumentach
ze słuchu i z wykorzystaniem
nut (solo
w zew zorganizowanej
grupie uczących
się, iprospole)
melodie,
schematy
rytmiczne,
prostewspólnej
utwory i akompaniamenty
jektuje,
tworzy
i prezentuje
efekty
pracy;
gra na
jednym lubinformacje
kilku instrumentach,
do wyboru:
flet prosty,
2)(uczeń
ocenia
krytycznie
i ich źródła,
w szczególnoinstrument
klawiszowy,
dzwonki, instrumentarium
perkusyjne Orffa).
ści w sieci,
pod względem
rzetelności i wiarygodności
2.6.wTworzy
proste struktury
rytmiczne, sygnały
dźwiękowe,
odniesieniu
do rzeczywistych
sytuacji,
docenia swobodne
znaczeakompaniamenty,
dwugłos
(burdon,
nagłos),zilustracje
nie otwartychprosty
zasobów
w sieci
i korzysta
nich; dźwiękowe do scen sytuacyjnych,
tekstów
literackich i obrazów
(samodzielnie
IV. Przestrzeganie
prawa i zasad
bezpieczeństwa.
Uczeń:
kierunkiem
nauczyciela).
1)i pod
opisuje
kwestie
etyczne związane z wykorzystaniem kom3.
Analiza
i interpretacja
tekstów kultury. Uczeń:
puterów
i sieci komputerowych,
takie jak: bezpieczeństwo,
3.1.cyfrowa
Świadomie
odbiera muzykę
– słucha (słuchanie
ukietożsamość,
prywatność,
własnośćanalityczne,
intelektualna,
runkowane
przez nauczyciela
na wybrane
cechysię
utworu).
równy dostęp
do informacji
i dzielenie
informacją;
interpretujeetycznie
(gra) utwory
zgodnie
wskazówkami wykonawczymi
2)3.7.postępuje
w pracy
z ze
informacjami;
w nutach.
3)umieszczonymi
rozróżnia typy
licencji na oprogramowanie oraz na zasoby
w sieci.
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Przebieg zajęć
1. Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy
Nauczyciel przedstawia uczniom dwa sposoby, w jaki będą mogli korzystać z programu TinkerCAD.

I sposób
Wszyscy tj. nauczyciel i uczniowie korzystają z jednego konta. Wspólnie ustalają system nazywania projektów,
tak aby w łatwy sposób rozpoznawać autora / właściciela.

II sposób
Nauczyciel zakłada konto i zaprasza uczniów do dołączenia do stworzonych przez siebie zajęć.
Nauczyciel i uczniowie w dyskusji wybierają sposób (I lub II), w jaki będą korzystać z TinkerCAD.

2. Część zasadnicza
Zakładanie konta na www.tinkercad.com

I sposób
Nauczyciel zakłada wspólne konto pocztowe np. na Google Gmail i udostępnia jego nazwę i hasło potrzebne
do zalogowania każdemu z uczniów.
Następnie zakłada konto na www.tinkercad.com, wybierając opcję Utwórz konto osobiste.

Następnie każdy z uczniów loguje się na wspólne konto na stronie www.tinkercad.com.
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II sposób
NAUCZYCIEL

Nauczyciel na stronie www.tinkercad.com zakłada konto nauczycielskie, korzystając ze służbowego
konta mailowego.

Nauczyciel tworzy zajęcia.
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Zajęcia należy nazwać, określić wiek uczestników oraz skategoryzować tematykę.

Następnie nauczyciel generuje kod dostępu lub link i udostępnia go uczniom.

W przypadku, gdy uczniowie będa dołączać do zajęć bez używania adresów mailowych, wówczas muszą
to zrobić z użyciem pseudonimu wymyślonego przez nauczyciela w momencie dodawania ich do zajęć.
3Wymiary matematyki / Lekcja 1 / 4

#SuperKoderzy / 3Wymiary matematyki / TinkerCAD Classroom

UCZEŃ:

W jaki sposób uczniowie powinni dołączać do klasy, przedstawia grafika zamieszczona poniżej, która jest również dostępna na platformie TinkerCAD.

Jeżeli uczeń będzie się logował z użyciem adresu email, powinien najpierw stworzyć swoje konto z wykorzystaniem opcji „Jesteś uczniem?”, a następnie dołączyć do zajęć.
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Tworzenie projektu 3D
Nauczyciel pokazuje uczniom, w jaki sposób przenosić wybrane obiekty na płaszczyznę roboczą, a następnie
prosi, aby uczniowie:
• przenieśli prostopadłościan na płaszczyznę roboczą,
• udostępnili swój projekt 3D innym osobom.

3. Podsumowanie i ewaluacja
Nauczyciel prosi, aby jeden z uczniów przedstawił, w jaki sposób tworzy się nowe projekty 3D w TinkerCAD,
a w jaki sposób można je udostępniać innym osobom.

Uwagi / alternatywy:
1. Jeżeli nauczyciel posiada już konto osobiste na TinkerCAD, może bez problemu zamienić je na konto
nauczycielskie.

• Należy wybrać Profil.
• Następnie odszukać opcję pokazaną na zdjęciu:
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2. Istnieje możliwość dodania jednocześnie więcej niż jednego ucznia.
3. TinkerCAD jest połączony z platformą do nauczania zdalnego Google Classroom.
4. Uczniowie bardzo często zapominają, z jakiego adresu logowali się na konto oraz nie pamiętają hasła.
Dlatego można poprosić ich o zapisanie ich na kartce lub przesłanie ich mailem do nauczyciela.
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