
Cyfrowi DJe
MUZYKA

Tworzenie muzyki i progra-
mowanie dzieli tylko niewiel-
ki krok. Wspólnie poznamy 
aplikacje służące muzycznej 
twórczości, napiszemy własny 
dźwiękowy kod, a nawet… 
spróbujemy wydobyć muzykę 
z owoców! Nauka programo-
wania na lekcjach muzyki? 
Sprawdźcie to z nami!
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3Wymiary matematyki
MATEMATYKA, INFORMATYKA, TECHNIKA 

W tej ścieżce chcemy pokazać 
Superkoderom użytkowy i wszechstronny 
charakter matematyki. Zaprezentujemy, 
jak można wykorzystać umiejętności 
nabyte na lekcjach matematyki do 
projektowania obiektów trójwymiarowych. 
Przejdziemy drogę od prototypu do fazy 
testów, kończąc na gotowym produkcie 
stworzonym z wykorzystaniem drukarki 3D. 

Autorzy:

Joanna Świercz, Sebastian Pontus
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Lekcja 1: TinkerCAD Classroom

Lekcja 2: W trzech wymiarach grafiki (cz.1), czyli TinkerCAD i jego podstawowe funkcje

Lekcja 3: Warstwa po warstwie, czyli wstęp do druku 3D

Lekcja 4: W trzech wymiarach grafiki (cz. 2), czyli poznajemy kolejne funkcje programu 
TinkerCAD
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Zajęcia i materiały instruktażowe zostały przygotowane dla dwóch drukarek 3D:

• Flashforge / Adventure 3, • Creality CR 6 SE.

Podczas zajęć wykorzystano filamenty ROSA PLA Starter, do których dołączono specyfikację para-
metrów druku (temperatura filamentu, stołu, retrakcja, prędkość druku).
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Cyfrowi DJe
 Autor: Krzysztof Cybulski, Aleksandra Schoen-Kamińska

Lekcja 1: 
Sekwencer rytmiczny  
– wprowadzenie

Poznanie podstawowego narzędzia wykorzystywanego w wielu programach do produkcji 
muzyki - sekwencera (ang. sequencer). Poznanie podobieństw między zapisem nutowym 
a programowaniem sekwencji, poprzez próby praktyczne (szkolne instrumenty perkusyj-
ne) i bezpośrednie porównanie. 

Cele zajęć: 
Uczeń:
• nazywa wartości nut i pauz,
• gra na instrumentach perkusyjnych rytmy wyznaczone ósem-

kami i pauzami ósemkowymi,
• tworzy schematy w sekwencerze rytmicznym,
• dostrzega podobieństwa zapisu muzycznego do kodu (w sen-

sie języka programowania), 
• wie, jaką rolę odgrywa znak repetycji.

Pojęcia kluczowe:
→ rytm   → metrum   → sekwencer   → takt    
→ wartości nut i pauz   → partytura   → repetycja/powtórzenie   
→ metronom    → kod   → programowanie

Materiały pomocnicze:
• białe kartki formatu A4 (24 szt.), 
• instrumenty perkusyjne,
• metronom (można wykorzystać narzędzie on line  

http://simple.bestmetronome.com),
• sekwencer rytmiczny on-line  

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

nej - po 4 szt.,
• kredki,
• projektor i tablica (monitor komputera).

Czas na realizację zajęć: 45 min (1 godzina lekcyjna)

Metody pracy:
• Podająca: rozmowa kierowana,
• Praktyczna: pokaz, metoda praktycznego działania,
• Czynna: zadania stawiane uczniom,
• Programowana: użycie komputera.

Treści programowe (związek z podstawą programową)
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – 
II etap edukacyjny – klasy IV-VI; edukacja muzyczna. Treści szczegółowe:
1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 

Uczeń: 
1.1. Stosuje podstawowe pojęcia muzyczne (melodia, akompaniament, 
rytm, dźwięk,  akord, gama, tempo), 
1.3. odczytuje i zapisuje elementy notacji muzycznej (nazwy siedmiu 
dźwięków gamy oraz ich położenie na pięciolinii, klucz wiolinowy, znaki 
graficzne pięciu wartości rytmicznych nut i pauz, podstawowe ozna-
czenia metryczne, agogiczne, dynamiczne i artykulacyjne). 

2. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń: 
2.4. Gra na instrumentach ze słuchu i z wykorzystaniem nut (solo i w ze-
spole) melodie, schematy rytmiczne, proste utwory i akompaniamenty 
(uczeń gra na jednym lub kilku instrumentach, do wyboru: flet prosty, 
instrument klawiszowy, dzwonki, instrumentarium perkusyjne Orffa).  
2.6. Tworzy proste struktury rytmiczne, sygnały dźwiękowe, swobodne 
akompaniamenty, prosty dwugłos (burdon, nagłos), ilustracje dźwięko-
we do scen sytuacyjnych, tekstów literackich i obrazów (samodzielnie 
i pod kierunkiem nauczyciela). 

3. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń: 
3.1. Świadomie odbiera muzykę – słucha (słuchanie analityczne, ukie-
runkowane przez nauczyciela na wybrane cechy utworu).   
3.7. interpretuje (gra) utwory zgodnie ze wskazówkami wykonawczymi 
umieszczonymi w nutach.

3Wymiary matematyki

Lekcja 1:
TinkerCAD Classroom

Autorzy: Joanna Świercz, Sebastian Pontus

Podczas zajęć uczniowie założą konta w programie TinkerCAD. Nauczą 
się poruszać wewnątrz aplikacji, a także tworzyć i edytować pierwsze 
obiekty grafiki trójwymiarowej.

Cele zajęć:
Uczeń powinien:
• założyć konto w programie TinkerCAD,
• dołączyć do zajęć stworzonych przez nauczyciela,
• znać zasady tworzenia projektów 3D w TinkerCAD.

Materiały pomocnicze:
• komputery stacjonarne lub laptopy,
• bezpłatny program obsługujący grafikę trójwymiarową – 

TinkerCAD.

Pojęcia kluczowe:
→ konto → zajęcia → projekt 3D

Czas na realizację zajęć:
45 minut (1 godzina lekcyjna)

Metody pracy:
• dyskusja,
• prezentacja,
• ćwiczenia praktyczne.

Treści programowe (związek z podstawą programową)
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawo-
wych – II etap edukacyjny – klasy IV–VIII, informatyka:

Treści nauczania – wymagania szczegółowe Klasy IV–VI
I.  Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem 

komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
1) przygotowuje i prezentuje rozwiązania problemów, posłu-

gując się podstawowymi aplikacjami
II. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sie-

ciami komputerowymi. Uczeń:
1) wykorzystuje sieć komputerową (szkolną, sieć internet):

a) do wyszukiwania potrzebnych informacji i zasobów 
edukacyjnych, nawigując między stronami,

b) jako medium komunikacyjne,
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.

III. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:
1) uczestniczy w zespołowym rozwiązaniu problemu 

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:
1) posługuje się technologią zgodnie z przyjętymi zasa-

dami i prawem; przestrzega zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy;

2) uznaje i respektuje prawo do prywatności danych i infor-
macji oraz prawo do własności intelektualnej;

Treści nauczania – wymagania szczegółowe Klasy IV–VI
I. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem 

komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
1) zapisuje efekty swojej pracy w różnych formatach i przygo-

towuje wydruki;
II. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sie-

ciami komputerowymi
1) poprawnie posługuje się terminologią związaną z informa-

tyką i technologią.
III. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:

1) bierze udział w różnych formach współpracy, jak: progra-
mowanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, 
uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się, pro-
jektuje, tworzy i prezentuje efekty wspólnej pracy;

2) ocenia krytycznie informacje i ich źródła, w szczególno-
ści w sieci, pod względem rzetelności i wiarygodności 
w odniesieniu do rzeczywistych sytuacji, docenia znacze-
nie otwartych zasobów w sieci i korzysta z nich;

IV. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Uczeń:
1) opisuje kwestie etyczne związane z wykorzystaniem kom-

puterów i sieci komputerowych, takie jak: bezpieczeństwo, 
cyfrowa tożsamość, prywatność, własność intelektualna, 
równy dostęp do informacji i dzielenie się informacją;

2) postępuje etycznie w pracy z informacjami;
3) 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 jedno 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. 

#SuperKoderzy / 3Wymiary matematyki / TinkerCAD Classroom
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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. 

#SuperKoderzy /  3Wymiary matematyki / TinkerCAD Classroom
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UCZEŃ:
W jaki sposób uczniowie powinni dołączać do klasy, przedstawia grafika zamieszczona poniżej, która jest rów-
nież dostępna na platformie TinkerCAD. 

Jeżeli uczeń będzie logował się z użyciem adresu email, powinien najpierw stworzyć swoje konto z wykorzysta-
niem opcji „Jesteś uczniem?”, a następnie dołączyć do zajęć.

 

#SuperKoderzy /  3Wymiary matematyki / TinkerCAD Classroom
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Tworzenie projektu 3D

Nauczyciel pokazuje uczniom, w jaki sposób tworzyć projekty 3D i 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 można udostępniać projekty 3D 
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:

#SuperKoderzy / 3Wymiary matematyki / TinkerCAD Classroom
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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.  

5. Nauczyciel może uczniom przedstawić film instruktażowy dotyczący zakładania konta. Film dostępny jest 
pod adresem: https://youtu.be/7SjtzOpZK5Q (darmowy kurs).

#SuperKoderzy / 3Wymiary matematyki / TinkerCAD Classroom



3Wymiary matematyki / Lekcja 2 / 1

#SuperKoderzy
www.superkoderzy.pl

Cyfrowi DJe / Lekcja 1 / 1

Cyfrowi DJe
 Autor: Krzysztof Cybulski, Aleksandra Schoen-Kamińska

Lekcja 1: 
Sekwencer rytmiczny  
– wprowadzenie

Poznanie podstawowego narzędzia wykorzystywanego w wielu programach do produkcji 
muzyki - sekwencera (ang. sequencer). Poznanie podobieństw między zapisem nutowym 
a programowaniem sekwencji, poprzez próby praktyczne (szkolne instrumenty perkusyj-
ne) i bezpośrednie porównanie. 

Cele zajęć: 
Uczeń:
• nazywa wartości nut i pauz,
• gra na instrumentach perkusyjnych rytmy wyznaczone ósem-

kami i pauzami ósemkowymi,
• tworzy schematy w sekwencerze rytmicznym,
• dostrzega podobieństwa zapisu muzycznego do kodu (w sen-

sie języka programowania), 
• wie, jaką rolę odgrywa znak repetycji.

Pojęcia kluczowe:
→ rytm   → metrum   → sekwencer   → takt    
→ wartości nut i pauz   → partytura   → repetycja/powtórzenie   
→ metronom    → kod   → programowanie

Materiały pomocnicze:
• białe kartki formatu A4 (24 szt.), 
• instrumenty perkusyjne,
• metronom (można wykorzystać narzędzie on line  

http://simple.bestmetronome.com),
• sekwencer rytmiczny on-line  

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

nej - po 4 szt.,
• kredki,
• projektor i tablica (monitor komputera).

Czas na realizację zajęć: 45 min (1 godzina lekcyjna)

Metody pracy:
• Podająca: rozmowa kierowana,
• Praktyczna: pokaz, metoda praktycznego działania,
• Czynna: zadania stawiane uczniom,
• Programowana: użycie komputera.

Treści programowe (związek z podstawą programową)
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – 
II etap edukacyjny – klasy IV-VI; edukacja muzyczna. Treści szczegółowe:
1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 

Uczeń: 
1.1. Stosuje podstawowe pojęcia muzyczne (melodia, akompaniament, 
rytm, dźwięk,  akord, gama, tempo), 
1.3. odczytuje i zapisuje elementy notacji muzycznej (nazwy siedmiu 
dźwięków gamy oraz ich położenie na pięciolinii, klucz wiolinowy, znaki 
graficzne pięciu wartości rytmicznych nut i pauz, podstawowe ozna-
czenia metryczne, agogiczne, dynamiczne i artykulacyjne). 

2. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń: 
2.4. Gra na instrumentach ze słuchu i z wykorzystaniem nut (solo i w ze-
spole) melodie, schematy rytmiczne, proste utwory i akompaniamenty 
(uczeń gra na jednym lub kilku instrumentach, do wyboru: flet prosty, 
instrument klawiszowy, dzwonki, instrumentarium perkusyjne Orffa).  
2.6. Tworzy proste struktury rytmiczne, sygnały dźwiękowe, swobodne 
akompaniamenty, prosty dwugłos (burdon, nagłos), ilustracje dźwięko-
we do scen sytuacyjnych, tekstów literackich i obrazów (samodzielnie 
i pod kierunkiem nauczyciela). 

3. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń: 
3.1. Świadomie odbiera muzykę – słucha (słuchanie analityczne, ukie-
runkowane przez nauczyciela na wybrane cechy utworu).   
3.7. interpretuje (gra) utwory zgodnie ze wskazówkami wykonawczymi 
umieszczonymi w nutach.

Lekcja 2:
W trzech wymiarach grafiki (cz.1), 
czyli TinkerCAD i jego 
podstawowe funkcje

Autorzy: Sebastian Pontus, Joanna Świercz

Podczas zajęć uczniowie poznają podstawowe funkcje programu 
TinkerCAD. Nauczą się poruszać wewnątrz aplikacji, a także tworzyć 
i edytować pierwsze obiekty grafiki trójwymiarowej.

Cele zajęć:
Uczeń powinien:
• Poznać podstawowe funkcje programu TinkerCAD,
• Poruszać się w programie grafiki trójwymiarowej rozpoznając 

górę, dół i strony lewo / prawo,
• Edytować podstawowe parametry tworzonych brył, w tym 

długość, szerokość i wysokość.

Materiały pomocnicze:
• komputery stacjonarne lub laptopy,
• bezpłatny program obsługujący grafikę trójwymiarową – 

TinkerCAD,
• kurs TinkerCAD krok po kroku:

1. pierwsze kroki: https://youtu.be/-pD4ro2wdXY
2. praca z obiektem: https://youtu.be/WImQ6qu5O5k

Pojęcia kluczowe:
→ program parametryczny → skalowanie → pole robocze

Czas na realizację zajęć:
45 minut (1 godzina lekcyjna)

Metody pracy:
• prezentacja,
• praca w parach,
• ćwiczenia praktyczne.

Treści programowe (związek z podstawą programową)
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawo-
wych – II etap edukacyjny – klasy IV-VIII, informatyka:

Treści nauczania – wymagania szczegółowe Klasy IV–VI
I.  Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:

1) formułuje i zapisuje w postaci algorytmów polecenia skła-
dające się na:

2) sterowanie robotem lub obiektem na ekranie;
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem 

komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:

1) przygotowuje i prezentuje rozwiązania problemów, posłu-
gując się podstawowymi aplikacjami (edytor tekstu oraz 
grafiki, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezen-
tacji multimedialnej) na swoim komputerze lub w chmurze, 
wykazując się przy tym umiejętnościami:
a) tworzenia ilustracji w edytorze grafiki: rysuje 

za pomocą wybranych narzędzi, przekształca obrazy, 
uzupełnia grafikę tekstem,

2) gromadzi, porządkuje i selekcjonuje efekty swojej pracy 
oraz potrzebne zasoby w komputerze lub w innych 
urządzeniach, a także w środowiskach wirtualnych 
(w chmurze).

III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sie-
ciami komputerowymi. Uczeń:
1) wykorzystuje sieć komputerową (szkolną, sieć internet):
2) organizuje swoje pliki w folderach umieszczonych lokalnie 

lub w sieci.
IV. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:

1) respektuje zasadę równości w dostępie do technologii 
i do informacji, w tym w dostępie do komputerów w spo-
łeczności szkolnej;

I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:
1) prezentuje przykłady zastosowań informatyki w innych 

dziedzinach, w zakresie pojęć, obiektów oraz algorytmów.
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem 

komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
1) korzystając z aplikacji komputerowych, przygotowuje 

dokumenty i prezentacje, także w chmurze, na pożytek 
rozwiązywanych problemów i własnych prac z różnych 
dziedzin (przedmiotów), dostosowuje format i wygląd 
opracowań do ich treści i przeznaczenia, wykazując się 
przy tym umiejętnościami:

3Wymiary matematyki
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Przebieg zajęć

1. Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy

Nauczyciel prosi, by uczniowie w parach narysowali na kartce sześcian (bryłę). Rysunek powinien być przygoto-
wany w taki sposób, aby inna grupa potrafiła wskazać długości jego krawędzi (na rysunku powinny być zazna-
czone potrzebne wymiary). 
Następnie nauczyciel prosi, aby uczniowie narysowali na komputerze sześcian o krawędzi długości 40 mm. 
Na wykonanie tego zadania uczniowie otrzymują jedynie 5 min, które nauczyciel odmierza. 

Uwaga: Uczniowie mogą go narysować z wykorzystaniem zainstalowanych na komputerze programów np. MS 
Paint. Ćwiczenie to ma ich doprowadzić do wniosku, że jest to prawie niewykonalne, bardzo trudne do zwymia-
rowania, zajmuje dużo czasu i wymaga od nich dużej dokładności. 

Nauczyciel powinien również zwrócić uczniom uwagę na to, że bardzo trudno modyfikuje się rysunek wykonany 
w taki sposób, nawet niewielka zmiana parametru, jakim jest tutaj długość krawędzi sześcianu, wymusi na pro-
gramiście rysowanie od samego początku. 
Jako rozwiązanie tego problemu nauczyciel wskazuje program do rysowania parametrycznego. 
Poprzez szereg pytań naprowadza uczniów na zalety korzystania z takiego oprogramowania: 
• jego wykorzystanie nie zależy od umiejętności rysującego,
• bez problemu i w krótkim czasie można wprowadzać zmiany, 
• rysowanie przebiega w zaledwie kilku krokach, wykonuje je za nas komputer, my jedynie wskazujemy 

polecenia:
 − „pokaż prostopadłościan” (określamy parametr bryły – jej strukturę, liczbę krawędzi i boków),
 − ustal wymiary prostopadłościanu na: wysokość 40 mm, szerokość 40 mm, długość 40 mm.

a) tworzenia estetycznych kompozycji graficznych: 
tworzy kolaże, wykonuje zdjęcia i poddaje je obróbce 
zgodnie z przeznaczeniem, nagrywa krótkie filmy oraz 
poddaje je podstawowej obróbce cyfrowej,

2) zapisuje efekty swojej pracy w różnych formatach i przygo-
towuje wydruki;

III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sie-
ciami komputerowymi. Uczeń:
1) rozwija umiejętności korzystania z różnych urządzeń 

do tworzenia elektronicznych wersji tekstów, obrazów, 
dźwięków, filmów i animacji;

2) poprawnie posługuje się terminologią związaną z informa-
tyką i technologią.

IV. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:
1) respektuje zasadę równości w dostępie do technologii 

i do informacji, w tym w dostępie do komputerów w spo-
łeczności szkolnej;

V. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:
1) prezentuje przykłady zastosowań informatyki w innych 

dziedzinach, w zakresie pojęć, obiektów oraz algorytmów.
VI. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem 

komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
1) korzystając z aplikacji komputerowych, przygotowuje 

dokumenty i prezentacje, także w chmurze, na pożytek 
rozwiązywanych problemów i własnych prac z różnych 
dziedzin (przedmiotów), dostosowuje format i wygląd 
opracowań do ich treści i przeznaczenia, wykazując się 
przy tym umiejętnościami:
a) tworzenia estetycznych kompozycji graficznych: 

tworzy kolaże, wykonuje zdjęcia i poddaje je obróbce 
zgodnie z przeznaczeniem, nagrywa krótkie filmy oraz 
poddaje je podstawowej obróbce cyfrowej,

2) zapisuje efekty swojej pracy w różnych formatach i przygo-
towuje wydruki;

VII. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sie-
ciami komputerowymi. Uczeń:
1) rozwija umiejętności korzystania z różnych urządzeń 

do tworzenia elektronicznych wersji tekstów, obrazów, 
dźwięków, filmów i animacji;

2) poprawnie posługuje się terminologią związaną z informa-
tyką i technologią.

VIII. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:
1) bierze udział w różnych formach współpracy, jak: progra-

mowanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, 
uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się, pro-
jektuje, tworzy i prezentuje efekty wspólnej pracy;

IX. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Uczeń:
1) rozróżnia typy licencji na oprogramowanie oraz na zasoby 

w sieci.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawo-
wych – II etap edukacyjny – klasy IV-VIII; matematyka:

Treści nauczania – wymagania szczegółowe Klasy IV–VI 
I.  Bryły. Uczeń: 

1) rozpoznaje graniastosłupy proste, ostrosłupy, walce, 
stożki i kule w sytuacjach praktycznych i wskazuje te bryły 
wśród innych modeli brył; 

2) wskazuje wśród graniastosłupów prostopadłościany i sze-
ściany i uzasadnia swój wybór; 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe Klasy VII–VIII 
II. Wielokąty. Uczeń: 

1) zna pojęcie wielokąta foremnego; 
III. Geometria przestrzenna. Uczeń: 

1) rozpoznaje graniastosłupy i ostrosłupy – w tym proste 
i prawidłowe; 
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Rysunek parametryczny to projekt opisany za pomocą parametrów, które możemy zmieniać. Zmiana wymia-
rów (parametrów) jest możliwa dzięki tzw. więzom wymiarowym – czyli odcinkom, które możemy przekształcać 
nadając bryłom pożądane wymiary. 

Po wyjaśnieniu zasady tworzenia rysunku parametrycznego nauczyciel prosi, by uczniowie zastanowili się, jak 
będzie wyglądał sześcian, jeżeli będą na niego patrzeć z różnych stron. Jak będzie wyglądał z góry, z lewej, 
z prawej strony? Dlaczego podczas procesu projektowania w trzech wymiarach odpowiedni obrót może mieć 
istotne znaczenie?

2. Część zasadnicza

Uczniowie z wykorzystaniem umiejętności, które nabyli na poprzednich zajęciach, samodzielnie uruchamiają 
program TinkerCAD i logują się na własne konta, a następnie uruchamiają przestrzeń nowego projektu 3D.
 
Nauczyciel „oprowadza” uczniów po konsoli roboczej programu, wskazując podstawowe elementy:

Kostka orientacji w przestrzeni: 
obracanie całej płaszczyzny roboczej

Płaszczyzna robocza: 
miejsce tworzenia projektu

Przyciski funkcyjne: 
przybliżanie, oddalanie, wyśrodkowanie

Przykładowe kształty i elementy 3D:
magazyn trójwymiarowych konstrukcji

Po każdym z etapów wprowadzających poszczególne elementy nauczyciel prosi, by uczniowie wykonali proste 
zadanie sprawdzające.
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A. Obracanie płaszczyzny roboczej
Nauczyciel tłumaczy uczniom, czym jest płaszczyzna robocza i w jaki sposób można ją obracać w przestrzeni.

Płaszczyzna robocza to miejsce pracy z projektem. Pracując z grafiką trójwymiarową, możemy manipulować 
widokiem płaszczyzny za pomocą:
• kostki orientacji w prawym górnym rogu (lewy przycisk myszy),
• bezpośredniego obrotu płaszczyzny (prawy przycisk myszy przytrzymany na płaszczyźnie roboczej).

Zadanie:
• Korzystając z kostki orientacji, wykonaj obrót płaszczyzny o 360° w prawo i w lewo. 
• Korzystając z przycisków myszy, obróć płaszczyznę roboczą w górę i w dół.
• Sprawdź, jak wygląda płaszczyzna robocza w widoku z góry / przodu i prawego-tylnego rzutu.

Punktem odniesienia obrotu jest napis „Płaszczyzna robocza” znajdujący się w przednim, lewym rogu.

B. Umieszczanie brył w płaszczyźnie roboczej
Aby przenieść element na płaszczyźnie roboczej, wystarczy kliknąć i przytrzymać lewym przyciskiem myszy 
w miejsce wewnątrz obiektu (nie biały i nie czarny kwadrat), a następnie przesunąć w wybrane miejsce.

Zadanie:
• Umieść na płaszczyźnie roboczej następujące figury: prostopadłościan, walec, stożek, graniastosłup o pod-

stawie sześciokąta, ostrosłup o podstawie czworokąta.
• Rozmieść umieszczone bryły w następującej konfiguracji (łamigłówka):

 − patrząc od przodu w pierwszym rzędzie można zauważyć prostopadłościan i stożek,
 − patrząc z prawej strony można zauważyć z przodu stożek i walec,
 − patrząc z lewej strony można zauważyć z przodu prostopadłościan i graniastosłup o podsta-

wie sześciokąta,
 − na środku płaszczyzny roboczej znajduje się ostrosłup o podstawie czworokąta.

Jedną z opcji przenoszenia bryły jest także jej podniesienie. Aby podnieść dany element, należy kliknąć w niego 
lewym przyciskiem myszy, by wyszukać u góry pojedynczą czarną strzałkę. Następnie należy w tę strzałkę klik-
nąć lewym przyciskiem myszy i przytrzymując ją, przesuwać mysz tak, by podnosić i opuszczać element.

C. Zmiana parametrów brył
Aby zmienić parametry brył, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w więzy wymiarowe (białe lub czarne kwa-
draciki) i przytrzymując wciśnięty lewy przycisk, wymiarować figurę. Za pomocą pojawiających się pól wymiaro-
wych można też wpisać konkretną wartość wymiarową dla danej płaszczyzny.

#SuperKoderzy / 3Wymiary matematyki / W trzech wymiarach grafiki (cz.1), czyli TinkerCAD i jego podstawowe funkcje
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Zadanie:
• Dla rozmieszczonych na płaszczyźnie roboczej brył ustal następujące parametry:

Prostopadłościan Stożek

Kolor:
Długość:
Szerokość:
Wysokość:

niebieski
40 mm
50 mm
35 mm

Kolor:
Promień podstawy:
Wysokość:

czerwony
18 mm
60 mm

Walec Graniastosłup

Kolor:
Wysokość:
Promień podstawy:

zielony
40 mm
25 mm

Krawędzie podstawy:
Kolor:
Wysokość:
Długość i szerokość:

6
pomarańczowy
60 mm
40 mm

Ostrosłup

Kolor:
Krawędzie:
Wysokość:
Długość i szerokość:

żółty
8
75 mm
45 mm

Każdą figurę, po ustaleniu odpowiednich parametrów, można również skopiować, zachowując wszystkie 
ustawienia. Aby to zrobić, wystarczy zaznaczyć figurę (kliknąć lewym przyciskiem myszy) i następnie można 
za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+C, Ctrl+V skopiować daną figurę.

Ćwiczenie utrwalające 1:
Uczniowie w parach, korzystając z Karty Pracy 1, tworzą zadanie dla innej drużyny. Przygotowana karta pracy 
będzie wykorzystana jako ćwiczenie wprowadzające i utrwalające (przypominające) podczas lekcji 3. Uczniowie 
udostępniają przygotowaną kartę pracy nauczycielowi. 

Uwaga: Nauczyciel przed kolejną lekcją powinien je sprawdzić oraz wydrukować (w przypadku zajęć stacjonar-
nych) lub udostępnić poszczególnym grupom (w przypadku zajęć online).

Ćwiczenie utrwalające 2:  
Korzystając z dostępnych brył, wyszukaj taką, która świetnie sprawdziłaby się jako podstawa kostki do gry. 
Utwórz taką kostkę w wymiarach 20 mm × 20 mm × 20 mm. Samodzielnie wybierz jej kolor. Projekt zapisz 
i prześlij do nauczyciela.

#SuperKoderzy / 3Wymiary matematyki / W trzech wymiarach grafiki (cz.1), czyli TinkerCAD i jego podstawowe funkcje
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3. Podsumowanie i ewaluacja

Nauczyciel pyta uczniów, jakie jeszcze możliwości zmiany parametrów odnaleźli podczas pracy z programem. 
Następnie informuje ich, że kolejne możliwości TinkerCAD uczniowie poznają podczas następnych zajęć.  

Uwagi / alternatywy:

1. Nauczyciel może zaprezentować uczniom gotowe opcje pomocy w obsłudze programu TinkerCAD.
2. W zadaniu drugim, przy zmianie parametrów walca, dobrze jest zwrócić uwagę uczniów na pojęcia „promień” 

i „średnica”. Program TinkerCAD dokonuje pomiaru podstawy, biorąc pod uwagę średnicę okręgu.
3. Uczniowie nabyli już umiejętności i jeżeli wystarczy czasu, mogą zaprojektować brelok.
4. Nauczyciel może uczniom pokazać filmy instruktażowe - Kurs TinkerCAD krok po kroku:

• pierwsze kroki: https://youtu.be/-pD4ro2wdXY (darmowy kurs).
• praca z obiektem: https://youtu.be/WImQ6qu5O5k (darmowy kurs).

#SuperKoderzy / 3Wymiary matematyki / W trzech wymiarach grafiki (cz.1), czyli TinkerCAD i jego podstawowe funkcje
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Ułóż ze swoim zespołem wyzwanie dla innej drużyny.

• Umieść na płaszczyźnie roboczej następujące figury:

 −   .......................................................................................................................................................................

 −   .......................................................................................................................................................................

 −   .......................................................................................................................................................................

• Rozmieść figury według następujących zasad:

 − Patrząc od przodu:  .......................................................................................................................................

 − Patrząc od prawej strony:  .............................................................................................................................

 − Patrząc od lewej strony:  ...............................................................................................................................

• Ustal następujące parametry dla poszczególnych brył:

Kolor: Kolor:

Kolor: Kolor:

Odpowiedź (zrzut ekranu prawidłowego rozwiązania)

#SuperKoderzy / 3Wymiary matematyki / W trzech wymiarach grafiki (cz.1), czyli TinkerCAD i jego podstawowe funkcje

Załącznik nr 1
Karta pracy
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Cyfrowi DJe
 Autor: Krzysztof Cybulski, Aleksandra Schoen-Kamińska

Lekcja 1: 
Sekwencer rytmiczny  
– wprowadzenie

Poznanie podstawowego narzędzia wykorzystywanego w wielu programach do produkcji 
muzyki - sekwencera (ang. sequencer). Poznanie podobieństw między zapisem nutowym 
a programowaniem sekwencji, poprzez próby praktyczne (szkolne instrumenty perkusyj-
ne) i bezpośrednie porównanie. 

Cele zajęć: 
Uczeń:
• nazywa wartości nut i pauz,
• gra na instrumentach perkusyjnych rytmy wyznaczone ósem-

kami i pauzami ósemkowymi,
• tworzy schematy w sekwencerze rytmicznym,
• dostrzega podobieństwa zapisu muzycznego do kodu (w sen-

sie języka programowania), 
• wie, jaką rolę odgrywa znak repetycji.

Pojęcia kluczowe:
→ rytm   → metrum   → sekwencer   → takt    
→ wartości nut i pauz   → partytura   → repetycja/powtórzenie   
→ metronom    → kod   → programowanie

Materiały pomocnicze:
• białe kartki formatu A4 (24 szt.), 
• instrumenty perkusyjne,
• metronom (można wykorzystać narzędzie on line  

http://simple.bestmetronome.com),
• sekwencer rytmiczny on-line  

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

nej - po 4 szt.,
• kredki,
• projektor i tablica (monitor komputera).

Czas na realizację zajęć: 45 min (1 godzina lekcyjna)

Metody pracy:
• Podająca: rozmowa kierowana,
• Praktyczna: pokaz, metoda praktycznego działania,
• Czynna: zadania stawiane uczniom,
• Programowana: użycie komputera.

Treści programowe (związek z podstawą programową)
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – 
II etap edukacyjny – klasy IV-VI; edukacja muzyczna. Treści szczegółowe:
1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 

Uczeń: 
1.1. Stosuje podstawowe pojęcia muzyczne (melodia, akompaniament, 
rytm, dźwięk,  akord, gama, tempo), 
1.3. odczytuje i zapisuje elementy notacji muzycznej (nazwy siedmiu 
dźwięków gamy oraz ich położenie na pięciolinii, klucz wiolinowy, znaki 
graficzne pięciu wartości rytmicznych nut i pauz, podstawowe ozna-
czenia metryczne, agogiczne, dynamiczne i artykulacyjne). 

2. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń: 
2.4. Gra na instrumentach ze słuchu i z wykorzystaniem nut (solo i w ze-
spole) melodie, schematy rytmiczne, proste utwory i akompaniamenty 
(uczeń gra na jednym lub kilku instrumentach, do wyboru: flet prosty, 
instrument klawiszowy, dzwonki, instrumentarium perkusyjne Orffa).  
2.6. Tworzy proste struktury rytmiczne, sygnały dźwiękowe, swobodne 
akompaniamenty, prosty dwugłos (burdon, nagłos), ilustracje dźwięko-
we do scen sytuacyjnych, tekstów literackich i obrazów (samodzielnie 
i pod kierunkiem nauczyciela). 

3. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń: 
3.1. Świadomie odbiera muzykę – słucha (słuchanie analityczne, ukie-
runkowane przez nauczyciela na wybrane cechy utworu).   
3.7. interpretuje (gra) utwory zgodnie ze wskazówkami wykonawczymi 
umieszczonymi w nutach.

Lekcja 3:
Warstwa po warstwie, czyli wstęp 
do druku 3D

Autorzy: Sebastian Pontus, Joanna Świercz

Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób zaprojektowane 
obiekty trójwymiarowe są przygotowywane do wydruku oraz jak w prakty-
ce przebiega proces druku 3D.

Cele zajęć:
Uczeń powinien:
• Wiedzieć, czym jest drukarka 3D, wskazać jej najważniej-

sze elementy,
• Wyjaśnić, w jaki sposób przebiega proces drukowania obiek-

tów trójwymiarowych,
• Wskazać najważniejsze parametry dobierane podczas procesu 

druku 3D.

Materiały pomocnicze:
• komputery stacjonarne lub laptopy,
• bezpłatny program do drukarki 3D skonfigurowany z drukarką, 

np. CURA,
• drukarka 3D Creality CR6 – SE lub Flashforge / Sygnis  

Adventure 3
• Filament PLA Starter Rosa 3D w dowolnym kolorze, 
• Karta pracy wydrukowana na papierze o gramaturze co naj-

mniej 120 g lub grubszej.

Pojęcia kluczowe:
→ FDM → ekstruder → slicer

Czas na realizację zajęć:
45 minut (1 godzina lekcyjna)

Metody pracy:
• prezentacja,
• praca zespołowa,
• ćwiczenia praktyczne.

Treści programowe (związek z podstawą programową)
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół 
podstawowych – II etap edukacyjny – klasy IV-VIII, informatyka:

I.  Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:
1) formułuje i zapisuje w postaci algorytmów polecenia skła-

dające się na:
a) sterowanie robotem lub obiektem na ekranie;

2) w algorytmicznym rozwiązywaniu problemu wyróżnia pod-
stawowe kroki: określenie problemu i celu do osiągnięcia, 
analiza sytuacji problemowej, opracowanie rozwiązania, 
sprawdzenie rozwiązania problemu dla przykładowych 
danych, zapisanie rozwiązania w postaci schematu 
lub programu.

II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem 
komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
1) gromadzi, porządkuje i selekcjonuje efekty swojej pracy 

oraz potrzebne zasoby w komputerze lub w innych 
urządzeniach, a także w środowiskach wirtualnych 
(w chmurze).

III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sie-
ciami komputerowymi. Uczeń:
1) opisuje funkcje podstawowych elementów komputera 

i urządzeń zewnętrznych
2) wykorzystuje sieć komputerową (szkolną, sieć internet):

a) do wyszukiwania potrzebnych informacji i zasobów 
edukacyjnych, nawigując między stronami,

3) organizuje swoje pliki w folderach umieszczonych lokalnie 
lub w sieci.

IV. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:
1) respektuje zasadę równości w dostępie do technologii 

i do informacji, w tym w dostępie do komputerów w spo-
łeczności szkolnej;

I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:
1) prezentuje przykłady zastosowań informatyki w innych 

dziedzinach, w zakresie pojęć, obiektów oraz algorytmów.
Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzysta-
niem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
a) poddaje je podstawowej obróbce cyfrowej,

II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem 
komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
1) projektuje, tworzy i testuje oprogramowanie ste-

rujące robotem lub innym obiektem na ekranie lub 
w rzeczywistości;

3Wymiary matematyki
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Przebieg zajęć

1. Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy

Przed lekcją nauczyciel drukuje kart pracy (załącznik 1) na papierze o grubszej gramaturze - 120 / 160 / 200 g.

Po rozpoczęciu zajęć nauczyciel prosi, by uczniowie wycięli z karty pracy (załącznik 1) dwa obiekty i położyli 
przed sobą (będą one potrzebne w dalszej części zadania):
• koło o promieniu 5 cm, 
• prostokąt o wymiarze 10 cm × 15 cm. 

Dalej nauczyciel pyta uczniów, czy spotkali się z drukarkami 3D oraz czy wiedzą, jak praktycznie wygląda druk 
3D? Czym różni się od druku na zwykłej kartce – w kontekście technicznym.

Następnie, po wysłuchaniu propozycji, nauczyciel prosi uczniów, by podnieśli wycięte elementy. Tłumaczy, 
że każdy z tych elementów został wydrukowany za pomocą drukarki i specjalnego materiału. Ze względu 
na swoje ograniczenia drukarka atramentowa drukuje na 1 kartce – jednej warstwie papieru. Do tego została 
zaprojektowana. Drukarka 3D działa na podobnej zasadzie. Drukuje za pomocą innego materiału (tworzywa 
sztucznego) warstwę, a następnie podnosząc głowicę drukującą nieco wyżej, nakłada kolejną warstwę.

2) korzystając z aplikacji komputerowych, przygotowuje 
dokumenty i prezentacje, także w chmurze, na pożytek 
rozwiązywanych problemów i własnych prac z różnych 
dziedzin (przedmiotów), dostosowuje format i wygląd 
opracowań do ich treści i przeznaczenia, wykazując się 
przy tym umiejętnościami:
a) tworzenia estetycznych kompozycji graficznych: 

tworzy kolaże, wykonuje zdjęcia i poddaje je obróbce 
zgodnie z przeznaczeniem, nagrywa krótkie filmy oraz 
poddaje je podstawowej obróbce cyfrowej,

3) zapisuje efekty swojej pracy w różnych formatach i przygo-
towuje wydruki;

4) wyszukuje w sieci informacje potrzebne do realizacji 
wykonywanego zadania, stosując złożone postaci zapytań 
i korzysta z zaawansowanych możliwości wyszukiwarek.

III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sie-
ciami komputerowymi. Uczeń:
1) poprawnie posługuje się terminologią związaną z informa-

tyką i technologią.
IV. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:

1) bierze udział w różnych formach współpracy, jak: progra-
mowanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, 
uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się, pro-
jektuje, tworzy i prezentuje efekty wspólnej pracy;

V. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Uczeń:
1) rozróżnia typy licencji na oprogramowanie oraz na zasoby 

w sieci.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawo-
wych – II etap edukacyjny – klasy IV-VIII; matematyka:

Treści nauczania – wymagania szczegółowe Klasy IV–VI 
I.  Bryły. Uczeń: 

1)  rozpoznaje graniastosłupy proste, ostrosłupy, walce, stożki 
i kule w sytuacjach praktycznych i wskazuje te bryły wśród 
innych modeli brył; 

2) wskazuje wśród graniastosłupów prostopadłościany i sze-
ściany i uzasadnia swój wybór; 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe Klasy VII–VIII 
II. Wielokąty. Uczeń: 

1) zna pojęcie wielokąta foremnego; 
III. Geometria przestrzenna. Uczeń: 

1) 1) rozpoznaje graniastosłupy i ostrosłupy – w tym proste 
i prawidłowe;

Technika
I. Kultura pracy. Uczeń:

1) dba o powierzone narzędzia i przybory;
2) posługuje się nazewnictwem technicznym;
3) jest świadomym i odpowiedzialnym użytkownikiem wytwo-

rów techniki;
4) śledzi postęp techniczny oraz dostrzega i poznaje zmiany 

zachodzące w technice wokół niego;
II. Inżynieria materiałowa:

1) rozpoznaje materiały konstrukcyjne (papier, drewno 
i materiały drewnopochodne, metale, tworzywa sztuczne, 
materiały włókiennicze, materiały kompozytowe, materiały 
elektrotechniczne) oraz elementy elektroniczne (rezystory, 
diody, tranzystory, kondensatory, cewki itp.);

2) określa właściwości materiałów konstrukcyjnych i elemen-
tów elektronicznych;

3) dokonuje wyboru materiału w zależności od charak-
teru pracy;

4) racjonalnie gospodaruje różnorodnymi materiałami;
III. Dokumentacja techniczna. Uczeń: 

1) odczytuje i interpretuje informacje zamieszczone w instruk-
cjach obsługi urządzeń, na tabliczce znamionowej, opa-
kowaniach żywności, metkach odzieżowych, elementach 
elektronicznych itp.;

IV. Mechatronika. Uczeń:
1) wyjaśnia na przykładach prostych urządzeń zasady 

współdziałania elementów mechanicznych, elektrycznych 
i elektronicznych;

V. Technologia wytwarzania:
1) bezpiecznie posługuje się narzędziami, przyborami 

i urządzeniami;
2) reguluje urządzenia techniczne;
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#SuperKoderzy / 3Wymiary matematyki / Warstwa po warstwie, czyli wstęp do druku 3D

Nauczyciel prosi, by wszyscy uczniowie położyli swoje wycięte koła jedno na drugim. W ten sposób drukarka 
3D drukuje warstwa po warstwie.
Technika drukowania wykorzystywana w drukarkach 3D to FDM – Fused Deposition Modeling. Polega ona 
na mechanicznym wtłaczaniu do rozgrzanej głowicy drukującej tworzywa sztucznego, które następnie pod wpły-
wem temperatury topnieje i przywiera do stołu roboczego drukarki w miejscach określonych przez kod specjal-
nie przygotowany dla drukarki.

2. Część zasadnicza

Dalej nauczyciel zaprasza uczniów, by podeszli do drukarki 3D i tłumaczy uczniom, w jaki sposób przebiega 
proces druku 3D, tłumacząc jednocześnie podstawowe pojęcia związane z drukiem:

• Filament,
• Głowica drukująca,
• Ekstruder, ekstruzja,
• Stół roboczy.
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Wnętrze komory drukarki Flashforge Adventurer 3

Tworzywo sztuczne (materiał termoplastyczny – topliwy pod wpływem temperatury) wykorzystywane 
w procesie druku nazywane jest filamentem. Jest on podawany do głowicy drukującej, wewnątrz której znaj-
duje się układ grzewczy topiący filament. Stopiony filament jest „wypychany” z głowicy mechanicznie, poprzez 
wtłaczanie kolejnej partii materiału do stopienia. Za mechaniczne wtłaczanie filamentu odpowiada specjalny 
układ podający połączony z silnikiem. Układ ten nazywany jest ekstruderem,  a proces topienia i wypychania 
filamentu na zewnątrz nazywany jest ekstruzją. 

Filamenty mają różne parametry topnienia, elastyczności, wytrzymałości na czynniki środowiskowe, a 
nawet przywieralności do podłoża, w przypadku drukarki 3D tym podłożem jest stół roboczy. Aby zwięk-
szyć przywieralność materiału do stołu, musi być on specjalnie przygotowany, tj. czysty, odtłuszczony, suchy. 
Materiał, ze względu na właściwości plastyczne, zdecydowanie lepiej przylega do stołu podgrzanego do odpo-
wiedniej temperatury, np. 60 – 80 stopni. Dzięki temu drukowany obiekt nie odklei się podczas procesu druku. 
Po zakończeniu druku i ochłodzeniu stołu wydrukowany obiekt samodzielnie się odklei. 

• Po upewnieniu się, że uczniowie zrozumieli pojęcia związane z drukarką 3D nauczyciel prosi, by uczniowie 
zastanowili się (wyszukali w internecie) informacje na temat tego, jak przygotować obiekt do druku 3D.

Nauczyciel może też poprosić uczniów, by wyszukali informacje nt. programów dla drukarek 3D typu Slicer.

#SuperKoderzy / 3Wymiary matematyki / Warstwa po warstwie, czyli wstęp do druku 3D

Stół roboczy

Głowica drukująca

Oś X

Oś Z

Oś Y
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Aby drukarka mogła wydrukować obiekt trójwymiarowy, najpierw musi go pociąć (z j. ang. slice) na płasz-
czyzny XY – dwuwymiarowe – warstwa po warstwie (podobnie jak ułożone były kartki w ćwiczeniu pierwszym). 
Do wykonania tej operacji służą właśnie programy typu Slicer, które są łącznikiem pomiędzy zaprojektowanymi 
obiektami trójwymiarowymi i drukarkami. Zamieniają one obiekt graficzny na program – kod, który następnie 
odczytuje drukarka. Kod ten dla jednej warstwy możemy porównać do współrzędnych kartezjańskich, ograni-
czonych oczywiście powierzchnią stołu roboczego. Po dotarciu do wszystkich wskazanych punktów na danej 
warstwie (jednocześnie wypuszczając, bądź zatrzymując filament) głowica podnosi się wyżej (np. o 0,2 mm) 
i po raz kolejny, na nowej płaszczyźnie porusza się według wskazanych punktów.

Dla drukarki Creality CR6 - SE* 

* instrukcja dla drukarki FlashForge Adventurer znajduje się na stronie 22

• Po wyjaśnieniu zasady działania programu typu Slicer, nauczyciel prosi, by uczniowie uruchomili program 
CURA, wewnątrz którego przygotują gotową grafikę trójwymiarową pod druk 3D.

• Po uruchomieniu programu nauczyciel wyjaśnia podstawowe ustawienia programu.

Otwórz projekt Wybierz rodzaj filamentu Ustal parametry druku

Wybierz drukarkę

Ćwiczenie:
Nauczyciel prosi, by uczniowie uruchomili program TinkerCAD i stworzyli w nim model sześcianu o krawędzi 
4 cm (można wykorzystać i dostosować projekt stworzony podczas lekcji 1). Następnie prosi, by wyeksporto-
wali go w formacie .stl i zapisali na swoim komputerze. Dalej prosi, by otworzyli ten model w programie CURA.

#SuperKoderzy / 3Wymiary matematyki / Warstwa po warstwie, czyli wstęp do druku 3D
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Następnie wskazuje, w jaki sposób uczniowie mogą obracać  stół  roboczy i przesuwać na nim obiekty.
• Aby obracać stołem, należy przycisnąć i przytrzymać prawy przycisk myszy.
• Aby przesunąć obiekt, należy na obiekcie przycisnąć i przytrzymać lewy przycisk myszy.
• Aby powiększyć obszar, należy obrócić rolką myszy.
• Aby przesunąć widok stołu i obiektów na nim, należy użyć kombinacji klawiszy – wcisnąć i przytrzymać kla-

wisz shift i lewy przycisk myszy.

Następnie wraz z uczniami przechodzi przez proces przygotowania obiektu do druku 3D.
1. Wybór drukarki.
2. Wybór filamentu (Rosa PLA Starter).
3. Dostosowanie ustawień (dla druku kostki wystarczy wybór domyślny).

 

#SuperKoderzy / 3Wymiary matematyki / Warstwa po warstwie, czyli wstęp do druku 3D

1 2 3

54
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Ustawienia dla filamentu Rosa PLA Starter:

• Wysokość ścieżki (Layer height): 0,2 mm,
• Temperatura: 220°C,
• Temperatura stołu: 60°C.

(Więcej na temat ustawień uczniowie dowiedzą się podczas lekcji 5.)

4. Zapis (szatkowanie) pliku i zapis w postaci rozszerzenia gcode (do druku).
5. Transfer pliku do drukarki (np. za pomocą pendrive’a).

Ćwiczenie utrwalające
• Nauczyciel prosi, by uczniowie samodzielnie przeszli przez proces przygotowania kostek do druku raz jesz-

cze od początku (zamykają i uruchamiają ponownie program CURA).
• Nauczyciel wskazuje uczniom repozytorium gotowych plików do druku 3D dostępne na stronie 

thingiverse.com. Prosi, by uczniowie wyszukali obiekty przypominające bryły matematyczne, a następnie 
wybrali jedną, pobrali i przygotowali pod druk 3D.

Dla drukarki Flashforge Adventurer 3

Po wyjaśnieniu zasady działania programu typu Slicer, nauczyciel prosi, by uczniowie uruchomili program 
FLASHPRINT, wewnątrz którego przygotują gotową grafikę trójwymiarową pod druk 3D.

Po uruchomieniu programu nauczyciel wyjaśnia podstawowe ustawienia programu.

#SuperKoderzy / 3Wymiary matematyki / Warstwa po warstwie, czyli wstęp do druku 3D

otwórz plik do druku ustawienia druku
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Parametry DRUKU

Ćwiczenie:
Nauczyciel prosi, by uczniowie uruchomili program TinkerCAD i stworzyli w nim model sześcianu o krawędzi 
4 cm (można wykorzystać i dostosować projekt stworzony podczas lekcji 1). Następnie prosi, by wyekspor-
towali go w formacie .stl i zapisali na swoim komputerze. Dalej prosi, by otworzyli ten model w programie 
FLASHPRINT.
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Następnie wskazuje, w jaki sposób uczniowie mogą obracać stół roboczy i przesuwać na nim obiekty.
• Aby obracać stołem, należy przycisnąć i przytrzymać prawy przycisk myszy.
• Aby przesunąć obiekt, należy z lewej strony wybrać opcję przesuń, kliknąć i przytrzymać na obiekcie lewym 

przyciskiem myszy.
• Aby powiększyć obszar, należy obrócić rolką myszy.
• Aby przesunąć widok stołu i obiektów na nim, należy z lewej strony wybrać ustawienia Widok, następnie 

wcisnąć i przytrzymać lewy przycisk myszy.

Następnie wraz z uczniami przechodzi przez proces przygotowania obiektu do druku 3D.
1. Wybór zakładki Drukuj (u góry).
2. Wybór filamentu → PLA [należy w ustawieniach (więcej opcji) dostosować temperaturę druku dla Rosa PLA 

Starter - zmiana druku na 220–225°].
3. Dostosowanie ustawień (dla druku kostki, poza zmianą temperatury wystarczy wybór domyślny).

1

2

3

4
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Standardowe ustawienia dla filamentu Rosa PLA Starter:
• Wysokość ścieżki (Layer height): 0,2 mm,
• Temperatura: 220°C,
• Temperatura stołu: 60°C.
(Więcej na temat ustawień uczniowie dowiedzą się podczas lekcji 5.)

4. Zapis (szatkowanie) pliku i zapis w postaci rozszerzenia gcode (do druku).
5. Transfer pliku do drukarki (np. za pomocą pendrive’a).

Uwaga: Po kliknięciu w opcjach druku przycisku OK program przygotuje element do druku - u góry ekranu 
pojawią się nowe ustawienia:
• eksport, czyli możliwość zapisania pliku w dowolnej lokalizacji (w tym USB),
• send G-Code - czyli możliwość wysłania pliku bezpośrednio do drukarki.

Ćwiczenie utrwalające
1. Nauczyciel prosi, by uczniowie samodzielnie przeszli przez proces przygotowania kostek do druku raz jesz-

cze od początku (zamykają i uruchamiają ponownie program FLASHPRINT).
2. Nauczyciel wskazuje uczniom repozytorium gotowych plików do druku 3D dostępne na stronie

thingiverse.com. Prosi, by uczniowie wyszukali obiekty przypominające bryły matematyczne, a następnie
wybrali jedną, pobrali i przygotowali pod druk 3D.

5
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3. Podsumowanie i ewaluacja

Uczniowie w grupach tworzą własne definicje dla pojęć: ekstruder, slicer, filament. Następnie dzielą się nimi 
z kolegami i koleżankami. Wspólnie całą klasą tworzą najlepszą definicję.
Nauczyciel informuje uczniów, że podczas kolejnych zajęć dowiedzą się więcej na temat samych ustawień 
obiektów pod druk 3D oraz możliwości z tym związanych.

Uwagi / alternatywy:

1.  Nauczyciel może zaprezentować uczniom szerzej repozytorium Tinkercad, pozwolić na wyszukanie np.
obiektów wspierających edukację.

2.  W zadaniu dotyczącym układania obiektów na płaszczyźnie, dobrze by nauczyciel zwrócił uwagę na fakt,
że jeżeli obiekty będą od siebie za bardzo oddalone, to czas druku się wydłuży ze względu na większe odle-
głości do pokonania w osiach X i Y.

3. Nauczyciel może odpakować drukarkę Flashforge Adventurer wraz z uczniami. Wcześniej jednak dobrze, by
zobaczyli krótkie filmy instruktażowe dotyczące pierwszego uruchomienia drukarki oraz montażu filamentu
• Pierwsze uruchomienie drukarki 3D Flashforge Adventurer: https://youtu.be/a1bzw1fFzA8
•  Ładowanie filamentu: https://youtu.be/i6sn8NUkhSk

Flashforge Adventurer 3.  
Głowica drukarki zamknięta w specjalnej komorze zapobiega poparzeniu podczas użytkowania

4. Karta pracy – załącznik 1. Dobrze, by była wydrukowana na kartce o wyższej gramaturze (grubszej),
np. 120 / 160 / 180 g.
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Załącznik nr 1
Karta pracy
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Cyfrowi DJe
 Autor: Krzysztof Cybulski, Aleksandra Schoen-Kamińska

Lekcja 1: 
Sekwencer rytmiczny  
– wprowadzenie

Poznanie podstawowego narzędzia wykorzystywanego w wielu programach do produkcji 
muzyki - sekwencera (ang. sequencer). Poznanie podobieństw między zapisem nutowym 
a programowaniem sekwencji, poprzez próby praktyczne (szkolne instrumenty perkusyj-
ne) i bezpośrednie porównanie. 

Cele zajęć: 
Uczeń:
• nazywa wartości nut i pauz,
• gra na instrumentach perkusyjnych rytmy wyznaczone ósem-

kami i pauzami ósemkowymi,
• tworzy schematy w sekwencerze rytmicznym,
• dostrzega podobieństwa zapisu muzycznego do kodu (w sen-

sie języka programowania), 
• wie, jaką rolę odgrywa znak repetycji.

Pojęcia kluczowe:
→ rytm   → metrum   → sekwencer   → takt    
→ wartości nut i pauz   → partytura   → repetycja/powtórzenie   
→ metronom    → kod   → programowanie

Materiały pomocnicze:
• białe kartki formatu A4 (24 szt.), 
• instrumenty perkusyjne,
• metronom (można wykorzystać narzędzie on line  

http://simple.bestmetronome.com),
• sekwencer rytmiczny on-line  

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

nej - po 4 szt.,
• kredki,
• projektor i tablica (monitor komputera).

Czas na realizację zajęć: 45 min (1 godzina lekcyjna)

Metody pracy:
• Podająca: rozmowa kierowana,
• Praktyczna: pokaz, metoda praktycznego działania,
• Czynna: zadania stawiane uczniom,
• Programowana: użycie komputera.

Treści programowe (związek z podstawą programową)
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – 
II etap edukacyjny – klasy IV-VI; edukacja muzyczna. Treści szczegółowe:
1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 

Uczeń: 
1.1. Stosuje podstawowe pojęcia muzyczne (melodia, akompaniament, 
rytm, dźwięk,  akord, gama, tempo), 
1.3. odczytuje i zapisuje elementy notacji muzycznej (nazwy siedmiu 
dźwięków gamy oraz ich położenie na pięciolinii, klucz wiolinowy, znaki 
graficzne pięciu wartości rytmicznych nut i pauz, podstawowe ozna-
czenia metryczne, agogiczne, dynamiczne i artykulacyjne). 

2. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń: 
2.4. Gra na instrumentach ze słuchu i z wykorzystaniem nut (solo i w ze-
spole) melodie, schematy rytmiczne, proste utwory i akompaniamenty 
(uczeń gra na jednym lub kilku instrumentach, do wyboru: flet prosty, 
instrument klawiszowy, dzwonki, instrumentarium perkusyjne Orffa).  
2.6. Tworzy proste struktury rytmiczne, sygnały dźwiękowe, swobodne 
akompaniamenty, prosty dwugłos (burdon, nagłos), ilustracje dźwięko-
we do scen sytuacyjnych, tekstów literackich i obrazów (samodzielnie 
i pod kierunkiem nauczyciela). 

3. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń: 
3.1. Świadomie odbiera muzykę – słucha (słuchanie analityczne, ukie-
runkowane przez nauczyciela na wybrane cechy utworu).   
3.7. interpretuje (gra) utwory zgodnie ze wskazówkami wykonawczymi 
umieszczonymi w nutach.

Lekcja 4:
W trzech wymiarach grafiki (cz. 2), 
czyli poznajemy kolejne funkcje 
programu TinkerCAD

Autorzy: Sebastian Pontus, Joanna Świercz

Podczas tych zajęć uczniowie poznają kolejne funkcje programu 
TinkerCAD. Nauczą się poruszać wewnątrz aplikacji, a także rozmieszczać 
elementy na polu roboczym z wykorzystaniem kolejnych narzędzi progra-
mu TinkerCAD.

Cele zajęć:
Uczeń powinien:
• Poznać podstawowe funkcje programu TinkerCAD,
• Poruszać się w programie grafiki trójwymiarowej, orientując się 

w obszarze płaszczyzny roboczej,
• Edytować podstawowe parametry tworzonych brył, w tym 

długość, szerokość i wysokość.

Materiały pomocnicze:
• komputery stacjonarne lub laptopy,
• bezpłatny program obsługujący grafikę trójwymiarową - 

TinkerCAD.

Pojęcia kluczowe:
→ obrót w osi płaszczyzny → dopasowanie (align) → grupowanie

Czas na realizację zajęć:
45 minut (1 godzina lekcyjna)

Metody pracy:
• prezentacja,
• praca w parach,
• ćwiczenia praktyczne.

Treści programowe (związek z podstawą programową)
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół 
podstawowych – II etap edukacyjny – klasy IV–VIII, informatyka:

I.  Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:
1) formułuje i zapisuje w postaci algorytmów polecenia skła-

dające się na:
2) sterowanie robotem lub obiektem na ekranie;

II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem 
komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
1) przygotowuje i prezentuje rozwiązania problemów, posłu-

gując się podstawowymi aplikacjami (edytor tekstu oraz 
grafiki, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezen-
tacji multimedialnej) na swoim komputerze lub w chmurze, 
wykazując się przy tym umiejętnościami:
a) tworzenia ilustracji w edytorze grafiki: rysuje 

za pomocą wybranych narzędzi, przekształca obrazy, 
uzupełnia grafikę tekstem,

2) gromadzi, porządkuje i selekcjonuje efekty swojej pracy 
oraz potrzebne zasoby w komputerze lub w innych 
urządzeniach, a także w środowiskach wirtualnych 
(w chmurze).

III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sie-
ciami komputerowymi. Uczeń:
1) wykorzystuje sieć komputerową (szkolną, sieć internet):
2) organizuje swoje pliki w folderach umieszczonych lokalnie 

lub w sieci.
IV. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:

1) respektuje zasadę równości w dostępie do technologii 
i do informacji, w tym w dostępie do komputerów w spo-
łeczności szkolnej;

I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:
1) prezentuje przykłady zastosowań informatyki w innych 

dziedzinach, w zakresie pojęć, obiektów oraz algorytmów.
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem 

komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
1) korzystając z aplikacji komputerowych, przygotowuje 

dokumenty i prezentacje, także w chmurze, na pożytek 

3Wymiary matematyki
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rozwiązywanych problemów i własnych prac z różnych 
dziedzin (przedmiotów), dostosowuje format i wygląd 
opracowań do ich treści i przeznaczenia, wykazując się 
przy tym umiejętnościami:
a) tworzenia estetycznych kompozycji graficznych: 

tworzy kolaże, wykonuje zdjęcia i poddaje je obróbce 
zgodnie z przeznaczeniem, nagrywa krótkie filmy oraz 
poddaje je podstawowej obróbce cyfrowej,

2) zapisuje efekty swojej pracy w różnych formatach i przygo-
towuje wydruki;

III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sie-
ciami komputerowymi. Uczeń:
1) rozwija umiejętności korzystania z różnych urządzeń 

do tworzenia elektronicznych wersji tekstów, obrazów, 
dźwięków, filmów i animacji;

2) poprawnie posługuje się terminologią związaną z informa-
tyką i technologią.

IV. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:
1) bierze udział w różnych formach współpracy, jak: progra-

mowanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, 
uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się, pro-
jektuje, tworzy i prezentuje efekty wspólnej pracy;

V. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Uczeń:
1) rozróżnia typy licencji na oprogramowanie oraz na zasoby 

w sieci.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawo-
wych – II etap edukacyjny – klasy IV-VIII; matematyka:

Treści nauczania – wymagania szczegółowe Klasy IV–VI 
I.  Kąty. Uczeń: 

1) mierzy z dokładnością do 1° kąty mniejsze niż 180°; 
2) rozpoznaje kąt prosty, ostry i rozwarty; 
3) porównuje kąty; 

II. Bryły. Uczeń: 
1) rozpoznaje graniastosłupy proste, ostrosłupy, walce, 

stożki i kule w sytuacjach praktycznych i wskazuje te bryły 
wśród innych modeli brył; 

2) wskazuje wśród graniastosłupów prostopadłościany i sze-
ściany i uzasadnia swój wybór; 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe Klasy VII–VIII 
I.  Wielokąty. Uczeń: 

1)  zna pojęcie wielokąta foremnego; 
II. Geometria przestrzenna. Uczeń: 

1) rozpoznaje graniastosłupy i ostrosłupy – w tym proste 
i prawidłowe; 



3Wymiary matematyki / Lekcja 4 / 3

#SuperKoderzy / 3Wymiary matematyki / W trzech wymiarach grafiki (cz. 2), czyli poznajemy kolejne funkcje programu TinkerCAD

Przebieg zajęć

1. Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy

Uczniowie z wykorzystaniem umiejętności, które nabyli na poprzednich zajęciach, samodzielnie uruchamiają 
program TinkerCAD i logują się na własne konta, a następnie uruchamiają przestrzeń nowego projektu 3D.

Nauczyciel rozdaje uczniom (udostępnia w przypadku edukacji zdalnej) karty pracy przygotowane podczas 
poprzedniej lekcji i prosi o wykonanie zadań przygotowanych przez uczniów podczas poprzednich zajęć.

Następnie kilka osób prezentuje rezultaty swojej pracy, a klasa wraz z nauczycielem sprawdza poprawność 
wykonania zadania.

Uczniowie wspólnie z nauczycielem przypominają funkcje programu TinkerCAD  poznane podczas poprzedniej 
lekcji (tworzenie brył, przenoszenie, wymiarowanie, podnoszenie, kopiowanie).

Nauczyciel przedstawia cel lekcji, którym jest poznanie kolejnych funkcji TinkerCad - obracanie, dopasowanie, 
grupowanie.

2. Część zasadnicza

Nauczyciel prezentuje uczniom kolejne narzędzia programu TinkerCAD, tj. obracanie obiektu, dopasowanie 
i grupowanie. Następnie po prezentacji  wręcza uczniom kartę pracy (Załącznik nr 1), która zawiera ćwiczenia 
dotyczące omawianych zagadnień. Uczniowie wykonują proste zadania rozwijające umiejętność korzystania 
z danego narzędzia.

A. Obracanie obiektu:

• Obróć pierwszą figurę w osi góra → dół o 90°

• Obróć drugą figurę w osi lewo → prawo o 180°

• Obróć trzecią figurę w osi przód → tył o 270°

• Obróć czwartą figurę w prawo o 60° i w tył o 90° 
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B. Dopasowanie:

•  Nauczyciel prosi o utworzenie nowej płaszczyzny roboczej i umieszczenie na niej dwóch brył - sześcianu 
o krawędzi długości 3 cm i zielonego prostopadłościanu o wymiarach 4 cm × 5 cm × 3 cm. 

 Zadaniem uczniów jest dopasowanie ich zgodnie z wzorami przedstawionymi na poniższych grafikach:

#SuperKoderzy / 3Wymiary matematyki / W trzech wymiarach grafiki (cz. 2), czyli poznajemy kolejne funkcje programu TinkerCAD
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C. Grupowanie:

Na pustej płaszczyźnie roboczej uczniowie umieszczają dwie bryły tj. walec i stożek o następują-
cych parametrach:

Walec Stożek

Kolor:

Średnica:

Wysokość:

fioletowy

20 mm

20 mm

Kolor:

Promień podstawy:

Wysokość:

żółty

10 mm

20 mm

Następnie uczniowie powinni dopasować do siebie te bryły podstawami. 

W kolejnym kroku uczniowie grupują te dwa obiekty na środku płaszczyzny roboczej.

Dalej powinni czterokrotnie skopiować nowo powstałą bryłę i umieścić ją w czterech rogach płaszczyzny robo-
czej w pozycji poziomej. Za każdym razem wierzchołek bryły skierowany powinien być do środka płaszczyzny 
roboczej, leżeć na przekątnych płaszczyzny roboczej. 

#SuperKoderzy / 3Wymiary matematyki / W trzech wymiarach grafiki (cz. 2), czyli poznajemy kolejne funkcje programu TinkerCAD
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3. Podsumowanie i ewaluacja

Nauczyciel prosi uczniów, by wytłumaczyli następujące pojęcia:

• rysunek parametryczny,

• płaszczyzna robocza,

• dopasowanie,

• grupowanie.

Następnie prosi, by po każdym przeczytanym przez niego zdaniu, z którym się zgadzają, umieścili na płaszczyź-
nie roboczej prostopadłościan w określonym kolorze:

• niebieski: Wiem, jak obracać elementy na płaszczyźnie roboczej,

• żółty: Wiem, jak dopasowywać do siebie elementy na płaszczyźnie roboczej,

• zielony: Potrafię grupować elementy.

Uwagi / alternatywy:

1.  Wprowadzenie / lekcje  startowe dostępne pod adresem 
https://www.tinkercad.com/learn/designs Zestawy Startowe. 

2. Podczas projektowania i druku obiektów, takich jak walec i stożek, warto zwrócić uwagę na parametr boki - 
im większa liczba boków, tym dokładniej bryły te przypominać będą rzeczywiste walce i stożki. 

3. Nauczyciel może uczniom pokazać film instruktażowy - Kurs TinkerCAD krok po kroku, cz. 4 grupowanie, 
wycinanie i dopasowanie https://youtu.be/3jLtcyZ4WKw

#SuperKoderzy / 3Wymiary matematyki / W trzech wymiarach grafiki (cz. 2), czyli poznajemy kolejne funkcje programu TinkerCAD
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1. Po wykonaniu zadania wprowadzającego, wykonaj obrót umieszczonych na płaszczyźnie roboczej elemen-
tów według następujących wytycznych:

• Obróć pierwszą figurę w osi góra → dół o 90°

• Obróć drugą figurę w osi lewo → prawo o 180°

• Obróć trzecią figurę w osi przód → tył o 270°

• Obróć czwartą figurę w prawo o 60° i w tył o 90°

2. Utwórz nową płaszczyznę roboczą i umieść na niej dwie bryły - sześcianu o krawędzi długości 3 cm i zielony 
prostopadłościan o wymiarach 4 cm × 5 cm × 3 cm - według poniższych czterech wytycznych:

Sześcian umieszczony jest przed prostopadło-
ścianem, wyśrodkowany w stosunku do boku 

o krawędzi 5cm

Sześcian umieszczony jest na prostopadłościanie 
na środku. Środki przekątnych obu figur znajdują 

się w jednej linii.

Sześcian umieszczony jest na prostopadłościanie, 
a jego górna krawędź jest dokładnie dopasowana 

do dolnej krawędzi sześcianu.

Prostopadłościan jest ustawiony najdłuższym 
bokiem w górę, a dwa sześciany umieszczone 
są w środkach jego dwóch boków o najwięk-

szych powierzchniach.

#SuperKoderzy / 3Wymiary matematyki / W trzech wymiarach grafiki (cz. 2), czyli poznajemy kolejne funkcje programu TinkerCAD

Załącznik nr 1
Karta pracy
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3. W pustym polu roboczym umieść dwie figury - walec i stożek o następujących parametrach:

Walec Stożek

Kolor:

Średnica:

Wysokość:

fioletowy

20 mm

20 mm

Kolor:

Promień podstawy:

Wysokość:

żółty

10 mm

20 mm

4. Dopasuj stożek w taki sposób, aby obydwie bryły stykały się płaszczyznami podstaw. Następnie zgrupuj 
obiekt i umieść go na środku płaszczyzny roboczej.

5. Dalej, skopiuj obiekt czterokrotnie i umieść w czterech wierzchołkach płaszczyzny roboczej w pozycji pozio-
mej. Za każdym razem wierzchołek bryły skierowany powinien być do  środka płaszczyzny roboczej i leżeć 
na przekątnych płaszczyzny roboczej. 

Rozwiązanie tego zadania powinno przedstawiać się w następujący sposób:

#SuperKoderzy / 3Wymiary matematyki / W trzech wymiarach grafiki (cz. 2), czyli poznajemy kolejne funkcje programu TinkerCAD
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#SuperKoderzy
www.superkoderzy.pl

Cyfrowi DJe / Lekcja 1 / 1

Cyfrowi DJe
 Autor: Krzysztof Cybulski, Aleksandra Schoen-Kamińska

Lekcja 1: 
Sekwencer rytmiczny  
– wprowadzenie

Poznanie podstawowego narzędzia wykorzystywanego w wielu programach do produkcji 
muzyki - sekwencera (ang. sequencer). Poznanie podobieństw między zapisem nutowym 
a programowaniem sekwencji, poprzez próby praktyczne (szkolne instrumenty perkusyj-
ne) i bezpośrednie porównanie. 

Cele zajęć: 
Uczeń:
• nazywa wartości nut i pauz,
• gra na instrumentach perkusyjnych rytmy wyznaczone ósem-

kami i pauzami ósemkowymi,
• tworzy schematy w sekwencerze rytmicznym,
• dostrzega podobieństwa zapisu muzycznego do kodu (w sen-

sie języka programowania), 
• wie, jaką rolę odgrywa znak repetycji.

Pojęcia kluczowe:
→ rytm   → metrum   → sekwencer   → takt    
→ wartości nut i pauz   → partytura   → repetycja/powtórzenie   
→ metronom    → kod   → programowanie

Materiały pomocnicze:
• białe kartki formatu A4 (24 szt.), 
• instrumenty perkusyjne,
• metronom (można wykorzystać narzędzie on line  

http://simple.bestmetronome.com),
• sekwencer rytmiczny on-line  

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

nej - po 4 szt.,
• kredki,
• projektor i tablica (monitor komputera).

Czas na realizację zajęć: 45 min (1 godzina lekcyjna)

Metody pracy:
• Podająca: rozmowa kierowana,
• Praktyczna: pokaz, metoda praktycznego działania,
• Czynna: zadania stawiane uczniom,
• Programowana: użycie komputera.

Treści programowe (związek z podstawą programową)
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – 
II etap edukacyjny – klasy IV-VI; edukacja muzyczna. Treści szczegółowe:
1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 

Uczeń: 
1.1. Stosuje podstawowe pojęcia muzyczne (melodia, akompaniament, 
rytm, dźwięk,  akord, gama, tempo), 
1.3. odczytuje i zapisuje elementy notacji muzycznej (nazwy siedmiu 
dźwięków gamy oraz ich położenie na pięciolinii, klucz wiolinowy, znaki 
graficzne pięciu wartości rytmicznych nut i pauz, podstawowe ozna-
czenia metryczne, agogiczne, dynamiczne i artykulacyjne). 

2. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń: 
2.4. Gra na instrumentach ze słuchu i z wykorzystaniem nut (solo i w ze-
spole) melodie, schematy rytmiczne, proste utwory i akompaniamenty 
(uczeń gra na jednym lub kilku instrumentach, do wyboru: flet prosty, 
instrument klawiszowy, dzwonki, instrumentarium perkusyjne Orffa).  
2.6. Tworzy proste struktury rytmiczne, sygnały dźwiękowe, swobodne 
akompaniamenty, prosty dwugłos (burdon, nagłos), ilustracje dźwięko-
we do scen sytuacyjnych, tekstów literackich i obrazów (samodzielnie 
i pod kierunkiem nauczyciela). 

3. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń: 
3.1. Świadomie odbiera muzykę – słucha (słuchanie analityczne, ukie-
runkowane przez nauczyciela na wybrane cechy utworu).   
3.7. interpretuje (gra) utwory zgodnie ze wskazówkami wykonawczymi 
umieszczonymi w nutach.

Lekcja 5:
Od czego zależy jakość wydruku? 
O drukarkach 3D i ich ustawieniach

Autorzy: Joanna Świercz, Sebastian Pontus

Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się więcej na temat materiałów 
i najważniejszych ustawień parametrów dotyczących druku 3D.

Cele zajęć:
Uczeń powinien:
• Wymienić podstawowe materiały używane w druku 3D z okre-

śleniem ich właściwości, 
• Określić najważniejsze parametry druku – zależne od rodza-

ju materiału.

Materiały pomocnicze:
• komputery stacjonarne lub laptopy,
• bezpłatny program do drukarki 3D skonfigurowany z drukarką, 

np. CURA,
• drukarka 3D Creality CR6 lub SE,
• Filament PLA Starter Rosa 3D w dowolnym kolorze.

Pojęcia kluczowe:
→ filament → wysokość warstwy → wypełnienie → ruch jałowy

Czas na realizację zajęć:
45 minut (1 godzina lekcyjna)

Metody pracy:
• prezentacja,
• wyszukiwanie informacji,
• ćwiczenia praktyczne.

Treści programowe (związek z podstawą programową)
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół 
podstawowych – II etap edukacyjny – klasy IV–VIII, informatyka:

I.  Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:
1) formułuje i zapisuje w postaci algorytmów polecenia skła-

dające się na:
a) sterowanie robotem lub obiektem na ekranie;

2) w algorytmicznym rozwiązywaniu problemu wyróżnia pod-
stawowe kroki: określenie problemu i celu do osiągnięcia, 
analiza sytuacji problemowej, opracowanie rozwiązania, 
sprawdzenie rozwiązania problemu dla przykładowych 
danych, zapisanie rozwiązania w postaci schematu 
lub programu.

II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem 
komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
1) gromadzi, porządkuje i selekcjonuje efekty swojej pracy 

oraz potrzebne zasoby w komputerze lub w innych 
urządzeniach, a także w środowiskach wirtualnych 
(w chmurze).

III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sie-
ciami komputerowymi. Uczeń:
1) opisuje funkcje podstawowych elementów komputera 

i urządzeń zewnętrznych
2) wykorzystuje sieć komputerową (szkolną, sieć internet):

a) do wyszukiwania potrzebnych informacji i zasobów 
edukacyjnych, nawigując między stronami,

3) organizuje swoje pliki w folderach umieszczonych lokalnie 
lub w sieci.

IV. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:
1) respektuje zasadę równości w dostępie do technologii 

i do informacji, w tym w dostępie do komputerów w spo-
łeczności szkolnej;

I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:
1) prezentuje przykłady zastosowań informatyki w innych 

dziedzinach, w zakresie pojęć, obiektów oraz algorytmów
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem 

komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
1) projektuje, tworzy i testuje oprogramowanie ste-

rujące robotem lub innym obiektem na ekranie lub 
w rzeczywistości;

2) korzystając z aplikacji komputerowych, przygotowuje 
dokumenty i prezentacje, także w chmurze, na pożytek 
rozwiązywanych problemów i własnych prac z różnych 
dziedzin (przedmiotów), dostosowuje format i wygląd 
opracowań do ich treści i przeznaczenia, wykazując się 
przy tym umiejętnościami:
a) tworzenia estetycznych kompozycji graficznych: 

tworzy kolaże, wykonuje zdjęcia i poddaje je obróbce 
zgodnie z przeznaczeniem, nagrywa krótkie filmy oraz 
poddaje je podstawowej obróbce cyfrowej,

3Wymiary matematyki
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3) zapisuje efekty swojej pracy w różnych formatach i przygo-
towuje wydruki;

4) wyszukuje w sieci informacje potrzebne do realizacji 
wykonywanego zadania, stosując złożone postaci zapytań 
i korzysta z zaawansowanych możliwości wyszukiwarek.

III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sie-
ciami komputerowymi. Uczeń:
1) poprawnie posługuje się terminologią związaną z informa-

tyką i technologią.
IV. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:

1) bierze udział w różnych formach współpracy, jak: progra-
mowanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, 
uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się, pro-
jektuje, tworzy i prezentuje efekty wspólnej pracy;

V. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Uczeń:
1) rozróżnia typy licencji na oprogramowanie oraz na zasoby 

w sieci.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawo-
wych – II etap edukacyjny – klasy IV–VIII; matematyka:

Treści nauczania – wymagania szczegółowe Klasy IV–VI 
I.  Bryły. Uczeń: 

1) rozpoznaje graniastosłupy proste, ostrosłupy, walce, 
stożki i kule w sytuacjach praktycznych i wskazuje te bryły 
wśród innych modeli brył; 

2) wskazuje wśród graniastosłupów prostopadłościany i sze-
ściany i uzasadnia swój wybór

Treści nauczania – wymagania szczegółowe Klasy VII–VIII 
I.  Wielokąty. Uczeń: 

1)  zna pojęcie wielokąta foremnego; 
II. Geometria przestrzenna. Uczeń: 

1) rozpoznaje graniastosłupy i ostrosłupy – w tym proste 
i prawidłowe; 

III. Wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobień-
stwa. Uczeń:
1) przeprowadza proste doświadczenia losowe, polegające 

na rzucie monetą, rzucie sześcienną kostką do gry, rzucie 
kostką wielościenną lub losowaniu kuli spośród zestawu 
kul, analizuje je i oblicza prawdopodobieństwa zdarzeń 
w doświadczeniach losowych

IV. Proporcjonalność prosta. Uczeń:
1) podaje przykłady wielkości wprost proporcjonalnych;

Technika
I.  Kultura pracy. Uczeń: 

1) dba o powierzone narzędzia i przybory;
2) posługuje się nazewnictwem technicznym;
3) jest świadomym i odpowiedzialnym użytkownikiem wytwo-

rów techniki;
4) śledzi postęp techniczny oraz dostrzega i poznaje zmiany 

zachodzące w technice wokół niego;
II. Inżynieria materiałowa:

1) rozpoznaje materiały konstrukcyjne (papier, drewno 
i materiały drewnopochodne, metale, tworzywa sztuczne, 
materiały włókiennicze, materiały kompozytowe, materiały 
elektrotechniczne) oraz elementy elektroniczne (rezystory, 
diody, tranzystory, kondensatory, cewki itp.);

2) określa właściwości materiałów konstrukcyjnych i elemen-
tów elektronicznych;

3) dokonuje wyboru materiału w zależności od charak-
teru pracy;

4) racjonalnie gospodaruje różnorodnymi materiałami;
III. Dokumentacja techniczna. Uczeń: 

1) odczytuje i interpretuje informacje zamieszczone w instruk-
cjach obsługi urządzeń, na tabliczce znamionowej, opa-
kowaniach żywności, metkach odzieżowych, elementach 
elektronicznych itp.;

IV. Mechatronika. Uczeń:
1) wyjaśnia na przykładach prostych urządzeń zasady 

współdziałania elementów mechanicznych, elektrycznych 
i elektronicznych;

V. Technologia wytwarzania:
1) bezpiecznie posługuje się narzędziami, przyborami 

i urządzeniami;
2) reguluje urządzenia techniczne;
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Przebieg zajęć

1. Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy

Na początku nauczyciel dzieli uczniów na grupy i prosi, by w ramach przypomnienia opisali w grupie krok 
po kroku proces druku 3D „od idei do produktu”, na przykładzie prostego prostopadłościanu (np. kostki) (umie-
jętności nabyte podczas lekcji 3).

Dalej nauczyciel zapisuje na tablicy pojęcia:

• PLA

• ABS

• PET-G

Tłumaczy, że są to nazwy tworzyw sztucznych, z których produkuje się filamenty. Prosi, by korzystając z wyszu-
kiwarki internetowej, uczniowie w grupach znaleźli informacje dotyczące tych materiałów i uzupełnili tabelę 
w karcie pracy (Załącznik 1, tab. 1).

Prosi też, by pod spodem wypisali inne typy filamentów, które znaleźli podczas wyszukiwania. Po upływie ok. 
5 minut uczniowie wraz z nauczycielem podsumowują pracę.

2. Część zasadnicza

Nauczyciel prosi, by uczniowie wrócili do sześcianów, które tworzyli podczas lekcji 3 i ponownie otworzyli je 
w aplikacji. 

Następnie prosi, by przygotowali je raz jeszcze do druku wg utrwalonej wcześniej procedury. 

Dalej, po „pocięciu” (ang. Slice) materiału prosi, by uczniowie zobaczyli w prawym dolnym rogu informacje doty-
czące materiału przygotowanego do druku, tj. czas druku, waga wykorzystanego materiału, długość filamentu. 

Okno informacyjne programu CURA

Okno informacyjne programu FlashPrint
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Kolejno prosi, by w ustawieniach wyszukali Parametr: Quality → Layer height. Sprawdzili jego wartość i zmienili 
parametr (np. na 0,3 mm). Przed zatwierdzeniem jego zmiany prosi, by uczniowie zastanowili się, jak ta zmiana 
wpłynie na czas potrzebny na wydruk oraz na zużycie filamentu. Następnie sprawdzają, jak faktycznie zmieniły 
się wartości po pocięciu.

Wysokość warstwy to parametr, który określa wysokość jednego „poziomu”. Im warstwa ma większą wyso-
kość, tym mniej warstw składa się na cały obiekt. Obiekt będzie zatem wydrukowany szybciej. Warto jednak 
zwrócić uwagę na fakt, że wyższa warstwa to jednocześnie mniejsza dokładność. Stąd wyższe wartości usta-
wień sprawdzają się świetnie przy drukowaniu dużych brył. Przy mniejszych wydrukach warto ustawić mniejsze 
wymiary warstwy, np. 0,2 mm lub 0,1 mm czy nawet 0,015 mm.

Uwaga! Parametr wysokości warstwy zależny jest od średnicy otworu głowicy drukującej. Standardowa 
głowica ma wymiar 0,4 mm, co oznacza, że maksymalna wysokość wydruku wynosi 0,3 mm (wyższa wartość 
mogłaby przytkać głowicę). 

•  Po wykonaniu pierwszego zadania nauczyciel prosi, by uczniowie zastanowili się, jak będzie wyglądać ten
prostopadłościan w środku – czy będzie pusty, czy będzie cały wypełniony? Czy będzie to miało jakieś zna-
czenie? W jaki sposób to, co jest wewnątrz sześcianu, wpływa na druk?

Wnętrze każdego druku nazywane jest wypełnieniem i jest parametrem, który można kontrolować. 
Wypełnienie jest swoistego rodzaju szkieletem. Bez niego, w przypadku np. prostopadłościanu, nie można by 
równomiernie wydrukować górnej płaszczyzny (to jak budować dach bez krokwi). Z drugiej strony natomiast 
brak wypełnienia może być pomocny, np. podczas tworzenia różnego rodzaju waz, dzbanków czy donic. Jeżeli 
natomiast wypełnimy strukturę w 100%, zajmie to ogromną ilość czasu i spowoduje zużycie bardzo dużej ilości 
materiału. Taki druk również jest nieefektywny. Standardowo wypełnienie ustawione jest na ok. 15–25%, 
w zależności od tego, jak bardzo solidnej struktury potrzebujemy. 

Programy oferują różnego rodzaju wypełnienia, które przy prostym druku nie wpływają znacząco na samą 
jakość druku, dlatego można rodzaje wypełnienia pominąć, określając jedynie wartość procentową wypełnia-
nia struktury. Podczas drukowania specjalistycznych elementów, wypełnienie może natomiast odgrywać bardzo 
ważną rolę. Dzięki niemu możemy na przykład wewnątrz konstrukcji przygotować zamknięte komory wypełnione 
powietrzem (zwiększające wyporność konstrukcji) lub estetyczne formy, które będą przebijać się podczas druku 
transparentnym filamentem.

Gdybyśmy chcieli wydrukować np. jak najdokładniejszą kostkę do gry – należałoby zwrócić uwagę, by 
i wewnątrz niej struktura wypełnienia była w każdej płaszczyźnie rozłożona równomiernie. W przeciwnym razie 
moglibyśmy np. manipulować wyrzucaną liczbą oczek 

Różne rodzaje wypełnień:

Wypełnienie heksagonalne (15%) 

Wypełnienie liniowe (15%)

Wypełnienie trójkątne (15%)

Wypełnienie 3D Infill (15%)

Wypełnienie heksagonalne (40%)
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• Nauczyciel wskazuje uczniom, gdzie w ustawieniach Slicera znajdują się ustawienia wypełnienia obiektu: 
przycisk ustawień w prawym górnym rogu → Infill.

Ustawienia wypełnienia w programie Cura znajdują się w zakładce Infill

Ustawienia wypełnienia w programie Flashprint znajdują się w opcjach „Drukuj” w zakładce „Wypełnienie”

#SuperKoderzy / 3Wymiary matematyki / Od czego zależy jakość wydruku? O drukarkach 3D i ich ustawieniach
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• Następnie wskazuje uczniom, w jaki sposób mogą przeprowadzić podgląd druku, warstwa po warstwie 
i sprawdzić, jak drukowane będzie wypełnienie wewnątrz sześcianu.

Podgląd wydruku w programie CURA

Podgląd / Wizualizacja druku

Podgląd ruchu głowicy drukującej  
na każdej warstwie

Podgląd widoku każdej z warstw

Podgląd wydruku w programie FLASHPRINT

#SuperKoderzy / 3Wymiary matematyki / Od czego zależy jakość wydruku? O drukarkach 3D i ich ustawieniach

Podgląd widoku 
każdej z warstw
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Ćwiczenie
Nauczyciel prosi, by uczniowie na podstawie przekazanych informacji wykonali proste testy: 

a) ustawili kilka różnych rodzajów wzorów wypełnienia i określili kilka różnych wartości procentowych 
wypełnienia, 

b)  wykonali ponowne cięcie prostopadłościanu, przeanalizowali, jak rodzaj i wartość wypełnienia wpływa 
na czas druku i zużycie potrzebnego materiału.

Zapisane wnioski uczniowie mogą wpisać w Tabeli 2 w karcie pracy (Załącznik nr 1, tab.2).

Po wykonaniu zadania nauczyciel prosi uczniów, by w ustawieniach wyszukali ustawienie, które popularnie 
nazywane jest „trybem wazy”. Prosi, by zaznaczyli ten tryb i sprawdzili, w jaki sposób zmieni się ich projekt.

•  w programie CURA ustawienie to nazywa się: Spiralize outer contour,

•  w programie FlashPrint ustawienie to należy włączyć korzystając z bardziej zaawansowanego operatora 
druku. Aby go włączyć należy wybrać:

Plik → Preferencje → Zakładka Drukuj → Okno drukuj: Tryb ekspert → Po uruchomieniu tego trybu, opcja 
druku tryb wazy znajduje się w zakładce wypełnienie

Tryb wazy to tryb, w którym drukarka drukuje jedynie podstawę i jeden obrys boczny, pozostawiając środek 
bez wypełnienia. Dzięki temu istnieje możliwość wydrukowania „otwartego” pudełka. W ten sposób tworzone 
są elementy takie jak doniczki, wazony, pudełka etc.

Umieszczanie kilku elementów na stole:
Następnie nauczyciel prosi, by uczniowie dodali raz jeszcze ten sam sześcian – jako drugi element do druku. 
Mogą to zrobić, otwierając następny obiekt (lub projekt) poleceniem Otwórz lub klikając prawym przyciskiem 
myszy w obiekt już znajdujący się na stole i wybierając polecenie Multiply. Prosi, by ułożyli na stole dwa te same 
prostopadłościany i zastanowili się:

• jak wpłynie to na czas druku?

Aby sprawdzić poprawność odpowiedzi, uczniowie mogą przygotować je pod druk (Slice), a następnie w opcji 
Preview przeanalizować ruch głowicy w każdej warstwie. Następnie uczniowie mogą zastanowić się, w jaki spo-
sób mogą zwiększyć prędkość wydruku. 

#SuperKoderzy / 3Wymiary matematyki / Od czego zależy jakość wydruku? O drukarkach 3D i ich ustawieniach
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Pierwszą i automatyczną odpowiedzią jest „czas wydruku wydłuży się dwukrotnie”. Czas wydruku będzie jed-
nak dłuższy ze względu na ruch głowicy na każdej warstwie od jednego prostopadłościanu do drugiego. Ruch 
ten nazywany jest ruchem jałowym, czyli przemieszczaniem się bez wypuszczania filamentu. Przygotowując 
elementy do druku, zawsze warto zwrócić na to uwagę, by ruch jałowy był jak najmniejszy, czyli umieścić ele-
menty bardzo blisko siebie. 

Ćwiczenie:
Nauczyciel prosi, by uczniowie umieścili na stole roboczym jak najwięcej sześcianów o krawędzi 4 cm i ułożyli je 
jednocześnie w taki sposób, by ich czas wydruku był jak najszybszy. 

3. Podsumowanie i ewaluacja

Uczniowie w grupach tworzą własne definicje dla pojęć: wypełnienie, ruch jałowy, wysokość warstwy. Następnie 
nauczyciel prosi, by uczniowie odeszli od własnych grup i w parach z członkami z innych grup wymienili się 
utworzonymi definicjami.

Uwagi / alternatywy:

1.  Nauczyciel może pozwolić uczniom sprawdzić inne opcje ustawień dla wybranego sześcianu. Po każdej 
zmianie uczniowie mogą sprawdzić, w jaki sposób ich zmiany wpływają na czas i jakość wydruku za pomocą 
opcji Preview i analizy druku warstwa po warstwie.

2. Optymalne parametry druku dla filamentów ROSA PLA Starter to:

• Temperatura druku: ok. 220–230 stopni
• Temperatura stołu: ok. 50–60 stopni
• Chłodzenie: min 35%
• Długość retrakcji: 2 mm
• Prędkość retrakcji: 60 mm/s

Wyżej: Wypełnienie heksagonalne (15%), Wypełnienie heksagonalne (40%)
Poniżej: Wypełnienie liniowe (15%), Wypełnienie 3D Infill (15%), Wypełnienie trójkątne (15%)

Filament: Rosa PLA Starter Red, t. druku 225 stopni
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Załącznik nr 1
Karta pracy

Tabela 1

Nazwa skrócona Pełna nazwa Temp. 
druku

Temp. 
stołu

Właściwości 
i zastosowanie

1. • PLA

2. • PET-G

3. • ABS

4. • ...............................
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Tabela 2

% Wypełnienia (Infill) Rodzaj wypełnienia Czas druku Ilość potrzebnego materiału

1.

2.

3.

4.
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Cyfrowi DJe
 Autor: Krzysztof Cybulski, Aleksandra Schoen-Kamińska

Lekcja 1: 
Sekwencer rytmiczny  
– wprowadzenie

Poznanie podstawowego narzędzia wykorzystywanego w wielu programach do produkcji 
muzyki - sekwencera (ang. sequencer). Poznanie podobieństw między zapisem nutowym 
a programowaniem sekwencji, poprzez próby praktyczne (szkolne instrumenty perkusyj-
ne) i bezpośrednie porównanie. 

Cele zajęć: 
Uczeń:
• nazywa wartości nut i pauz,
• gra na instrumentach perkusyjnych rytmy wyznaczone ósem-

kami i pauzami ósemkowymi,
• tworzy schematy w sekwencerze rytmicznym,
• dostrzega podobieństwa zapisu muzycznego do kodu (w sen-

sie języka programowania), 
• wie, jaką rolę odgrywa znak repetycji.

Pojęcia kluczowe:
→ rytm   → metrum   → sekwencer   → takt    
→ wartości nut i pauz   → partytura   → repetycja/powtórzenie   
→ metronom    → kod   → programowanie

Materiały pomocnicze:
• białe kartki formatu A4 (24 szt.), 
• instrumenty perkusyjne,
• metronom (można wykorzystać narzędzie on line  

http://simple.bestmetronome.com),
• sekwencer rytmiczny on-line  

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

nej - po 4 szt.,
• kredki,
• projektor i tablica (monitor komputera).

Czas na realizację zajęć: 45 min (1 godzina lekcyjna)

Metody pracy:
• Podająca: rozmowa kierowana,
• Praktyczna: pokaz, metoda praktycznego działania,
• Czynna: zadania stawiane uczniom,
• Programowana: użycie komputera.

Treści programowe (związek z podstawą programową)
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – 
II etap edukacyjny – klasy IV-VI; edukacja muzyczna. Treści szczegółowe:
1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 

Uczeń: 
1.1. Stosuje podstawowe pojęcia muzyczne (melodia, akompaniament, 
rytm, dźwięk,  akord, gama, tempo), 
1.3. odczytuje i zapisuje elementy notacji muzycznej (nazwy siedmiu 
dźwięków gamy oraz ich położenie na pięciolinii, klucz wiolinowy, znaki 
graficzne pięciu wartości rytmicznych nut i pauz, podstawowe ozna-
czenia metryczne, agogiczne, dynamiczne i artykulacyjne). 

2. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń: 
2.4. Gra na instrumentach ze słuchu i z wykorzystaniem nut (solo i w ze-
spole) melodie, schematy rytmiczne, proste utwory i akompaniamenty 
(uczeń gra na jednym lub kilku instrumentach, do wyboru: flet prosty, 
instrument klawiszowy, dzwonki, instrumentarium perkusyjne Orffa).  
2.6. Tworzy proste struktury rytmiczne, sygnały dźwiękowe, swobodne 
akompaniamenty, prosty dwugłos (burdon, nagłos), ilustracje dźwięko-
we do scen sytuacyjnych, tekstów literackich i obrazów (samodzielnie 
i pod kierunkiem nauczyciela). 

3. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń: 
3.1. Świadomie odbiera muzykę – słucha (słuchanie analityczne, ukie-
runkowane przez nauczyciela na wybrane cechy utworu).   
3.7. interpretuje (gra) utwory zgodnie ze wskazówkami wykonawczymi 
umieszczonymi w nutach.

Lekcja 6:
2D czy 3D? Wszystko zależy 
od tego, jak patrzysz.  
Nazwij, co widzisz

Autorzy: Joanna Świercz, Sebastian Pontus

Podczas tych zajęć uczniowie poznają, czym jest przestrzeń dwu i trzy-
wymiarowa (2D i 3D). Z wykorzystaniem TinkerCad będą doświadczać, jak 
punkt patrzenia wpływa na oko człowieka i kształty, które widzi. 

Cele zajęć:
Uczeń powinien:
• Rozumieć pojęcie przestrzeni, przestrzeń 2D i 3D,
• Wykorzystywać poznane wcześniej funkcje progra-

mu TinkerCAD,
• Nazywać wybrane bryły oraz figury, jakie widzi, patrząc na bry-

ły pod różnym kątem.

Materiały pomocnicze:
• komputery stacjonarne lub laptopy. 

Pojęcia kluczowe:
→ pprzestrzeń → widok → wymiary → 3D → 2D

Czas na realizację zajęć:
45 minut (1 godzina lekcyjna)

Metody pracy:
• pogadanka,
• ćwiczenia praktyczne.

Treści programowe (związek z podstawą programową)
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół 
podstawowych – II etap edukacyjny – klasy IV-VIII, informatyka:

Treści nauczania – wymagania szczegółowe Klasy IV–VI
I.  Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń: 

1) w algorytmicznym rozwiązywaniu problemu wyróżnia pod-
stawowe kroki: określenie problemu i celu do osiągnięcia, 
analiza sytuacji problemowej, opracowanie rozwiązania, 
sprawdzenie rozwiązania problemu dla przykładowych 
danych, zapisanie rozwiązania w postaci schematu lub 
programu. 

II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem 
komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń: 
1) przygotowuje i prezentuje rozwiązania problemów, posłu-

gując się podstawowymi aplikacjami 

III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sie-
ciami komputerowymi. Uczeń: 
1) wykorzystuje sieć komputerową (szkolną, sieć internet): 

a) do pracy w wirtualnym środowisku (na platformie, 
w chmurze), stosując się do sposobów i zasad pracy 
w takim środowisku, 

b) organizuje swoje pliki w folderach umieszczonych 
lokalnie lub w sieci.

IV. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń: 
1) uczestniczy w zespołowym rozwiązaniu problemu posłu-

gując 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; 

V. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Uczeń: 
1) posługuje się technologią zgodnie z przyjętymi zasadami 

i prawem; przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy; 

2)  uznaje i respektuje prawo do prywatności danych i infor-
macji oraz prawo do własności intelektualnej;

Treści nauczania – wymagania szczegółowe Klasy IV–VI 
I.  Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń: 

1) formułuje problem w postaci specyfikacji (czyli opisuje 
dane i wyniki) i wyróżnia kroki w algorytmicznym rozwiązy-
waniu problemów.

2) prezentuje przykłady zastosowań informatyki w innych 
dziedzinach, w zakresie pojęć, obiektów oraz algorytmów. 

II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem 
komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń: 
1) projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązy-

wania problemów. 
2) korzystając z aplikacji komputerowych, …., wykazując 

się przy tym umiejętnościami: rozwiązywania zadań 

3Wymiary matematyki
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Cyfrowi DJe
 Autor: Krzysztof Cybulski, Aleksandra Schoen-Kamińska

Lekcja 1: 
Sekwencer rytmiczny  
– wprowadzenie

Poznanie podstawowego narzędzia wykorzystywanego w wielu programach do produkcji 
muzyki - sekwencera (ang. sequencer). Poznanie podobieństw między zapisem nutowym 
a programowaniem sekwencji, poprzez próby praktyczne (szkolne instrumenty perkusyj-
ne) i bezpośrednie porównanie. 

Cele zajęć: 
Uczeń:
• nazywa wartości nut i pauz,
• gra na instrumentach perkusyjnych rytmy wyznaczone ósem-

kami i pauzami ósemkowymi,
• tworzy schematy w sekwencerze rytmicznym,
• dostrzega podobieństwa zapisu muzycznego do kodu (w sen-

sie języka programowania), 
• wie, jaką rolę odgrywa znak repetycji.

Pojęcia kluczowe:
→ rytm   → metrum   → sekwencer   → takt    
→ wartości nut i pauz   → partytura   → repetycja/powtórzenie   
→ metronom    → kod   → programowanie

Materiały pomocnicze:
• białe kartki formatu A4 (24 szt.), 
• instrumenty perkusyjne,
• metronom (można wykorzystać narzędzie on line  

http://simple.bestmetronome.com),
• sekwencer rytmiczny on-line  

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

nej - po 4 szt.,
• kredki,
• projektor i tablica (monitor komputera).

Czas na realizację zajęć: 45 min (1 godzina lekcyjna)

Metody pracy:
• Podająca: rozmowa kierowana,
• Praktyczna: pokaz, metoda praktycznego działania,
• Czynna: zadania stawiane uczniom,
• Programowana: użycie komputera.

Treści programowe (związek z podstawą programową)
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – 
II etap edukacyjny – klasy IV-VI; edukacja muzyczna. Treści szczegółowe:
1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 

Uczeń: 
1.1. Stosuje podstawowe pojęcia muzyczne (melodia, akompaniament, 
rytm, dźwięk,  akord, gama, tempo), 
1.3. odczytuje i zapisuje elementy notacji muzycznej (nazwy siedmiu 
dźwięków gamy oraz ich położenie na pięciolinii, klucz wiolinowy, znaki 
graficzne pięciu wartości rytmicznych nut i pauz, podstawowe ozna-
czenia metryczne, agogiczne, dynamiczne i artykulacyjne). 

2. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń: 
2.4. Gra na instrumentach ze słuchu i z wykorzystaniem nut (solo i w ze-
spole) melodie, schematy rytmiczne, proste utwory i akompaniamenty 
(uczeń gra na jednym lub kilku instrumentach, do wyboru: flet prosty, 
instrument klawiszowy, dzwonki, instrumentarium perkusyjne Orffa).  
2.6. Tworzy proste struktury rytmiczne, sygnały dźwiękowe, swobodne 
akompaniamenty, prosty dwugłos (burdon, nagłos), ilustracje dźwięko-
we do scen sytuacyjnych, tekstów literackich i obrazów (samodzielnie 
i pod kierunkiem nauczyciela). 

3. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń: 
3.1. Świadomie odbiera muzykę – słucha (słuchanie analityczne, ukie-
runkowane przez nauczyciela na wybrane cechy utworu).   
3.7. interpretuje (gra) utwory zgodnie ze wskazówkami wykonawczymi 
umieszczonymi w nutach.

rachunkowych z programu nauczania z różnych przedmio-
tów w zakresie szkoły podstawowej, z codziennego życia

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawo-
wych – II etap edukacyjny – klasy IV-VIII; matematyka:

Treści nauczania – wymagania szczegółowe Klasy IV–VI 
I.  Kąty. Uczeń: 

1) rozpoznaje kąt prosty, ostry i rozwarty; 
II. Wielokąty, koła i okręgi. Uczeń: 

1)  rozpoznaje i nazywa trójkąty ostrokątne, prostokątne, 
rozwartokątne, równoboczne i równoramienne; 

2)  rozpoznaje i nazywa: kwadrat, prostokąt, romb, równole-
głobok i trapez; 

3)  zna najważniejsze własności kwadratu, prostokąta, rombu, 
równoległoboku i trapezu, rozpoznaje figury osiowosyme-
tryczne i wskazuje osie symetrii figur; 

III. Bryły. Uczeń: 
1) rozpoznaje graniastosłupy proste, ostrosłupy, walce, 

stożki i kule w sytuacjach praktycznych i wskazuje te bryły 
wśród innych modeli brył; 

2)  wskazuje wśród graniastosłupów prostopadłościany i sze-
ściany i uzasadnia swój wybór; 

3)  wykorzystuje podane zależności między długościami kra-
wędzi graniastosłupa do wyznaczania długości poszcze-
gólnych krawędzi. 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe Klasy VII–VIII 
I.  Wielokąty. Uczeń:

1) zna pojęcie wielokąta foremnego; 
II. Geometria przestrzenna. Uczeń: 

1) rozpoznaje graniastosłupy i ostrosłupy – w tym proste 
i prawidłowe; 

Przebieg zajęć

1. Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy

Nauczyciel w luźnej rozmowie z uczniami stara się zdefiniować, czym jest wymiar 3D, a czym 2D. Prosi o poda-
nie przykładów np. gier komputerowych z grafiką 2D (Pacman), 3D (Minecraft, Sims). 

Nauczyciel prosi uczniów o przygotowanie szybkiego rysunku na kartce (stacjonarnie), w MS Paint (online) 
i odpowiedź na pytanie, czy ten rysunek jest wykonany techniką 2D czy 3D. 

Nauczyciel prosi uczniów o uruchomienie Google Maps w trybie mapy i wyszukanie dowolnej lokalizacji (np. 
szkoły, w której się uczą) i ponownie prosi o odpowiedź, czy jest to technika 2D czy 3D? 

Następnie prosi ich, aby dokonali takich zmian, aby widziana przez nich lokalizacja była widziana w 3D (opcja 
Street View).

Uwaga: Nie każda lokalizacja na mapie jest widoczna w opcji Street View. W przypadku takiej sytuacji należy 
zmienić lokalizację.

2. Część zasadnicza

Nauczyciel wspólnie z uczniami definiuje poszczególne wymiary w taki sposób, w jaki poznali je na lek-
cjach matematyki:

• 2D – długość i szerokość,

• 3D – długość, szerokość i wysokość.

Następnie nauczyciel wspólnie z uczniami odkrywa, jak wygląda wymiarowanie 3D dla przedmiotów użytko-
wych. W tym celu korzysta ze strony szwedzkiej firmy produkującej meble lub strony firmy dostarczającej paczki. 

Gabaryt „C”
• minimalna wysokość przesyłki – 191 mm,

• maksymalne wymiary przesyłki w mm (wysokość 
× szerokość × długość) – 410 × 380 × 640,

• maksymalna waga przesyłki – 25 kg



3Wymiary matematyki / Lekcja 6 / 3

Szerokość: 131 cm

Głębokość: 60 cm

Wysokość: 76 cm

Uczniowie uruchamiają TinkerCAD i z jego wykorzystaniem uzupełniają Kartę Pracy (Załącznik nr 1). Wspólnie 
z nauczycielem wybierają jedną z brył i uzupełniają pierwszy wiersz. 

Następnie uczniowie wspólnie z nauczycielem omawiają rezultaty swojej pracy.

Uwaga: Nauczyciel wspólnie z uczniami omawia, w jaki sposób powinna być położona płaszczyzna robocza, 
aby wyniki obserwacji były prawidłowe. 

Dla przedstawienia zadania w rzeczywistości nauczyciel może przed lekcją wydrukować dwie bryły. Poniżej 
na ilustracji wydruk rzeczywisty.

Drukarka Flashforge Adventurer 3  
Filament Rosa PLA Starter Yellow 
temperatura druku 235 stopni 
wysokość druku 0,2 mm.

#SuperKoderzy / 3Wymiary matematyki / 2D czy 3D? Wszystko zależy od tego, jak patrzysz. Nazwij, co widzisz
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3. Podsumowanie i ewaluacja

Kilku uczniów prezentuje wykonane przykłady z karty pracy. Pozostałe osoby starają się odgadnąć na podsta-
wie widoku, jaka bryła była przez ucznia analizowana.

Uwagi / alternatywy:

1. Można wspólnie z uczniami wybrać bryłę, której uczniowie nie znają z lekcji matematyki, np. dwudziesto-
ścian i wspólnie omówić kolejne widoki. 

2. Przed lekcją lub w jej trakcie nauczyciel/uczniowie mogą wydrukować przekrój bryły. Należy pamiętać, by 
postawić ją płaską powierzchnią do podstawy. Film instruktażowy, jak zaprojektować bryłę, znajduje się 
tutaj: https://youtu.be/aXN_f-ObhXc
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Załącznik nr 1
Karta pracy

Nazwa bryły

WIDOK NA PŁASZCZYZNĘ ROBOCZĄ

PRZÓD TYŁ GÓRA DÓŁ PRAWO LEWO

1. sześcian kwadrat kwadrat kwadrat kwadrat kwadrat kwadrat

2.

3.

4.

5.

6.
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Cyfrowi DJe
 Autor: Krzysztof Cybulski, Aleksandra Schoen-Kamińska

Lekcja 1: 
Sekwencer rytmiczny  
– wprowadzenie

Poznanie podstawowego narzędzia wykorzystywanego w wielu programach do produkcji 
muzyki - sekwencera (ang. sequencer). Poznanie podobieństw między zapisem nutowym 
a programowaniem sekwencji, poprzez próby praktyczne (szkolne instrumenty perkusyj-
ne) i bezpośrednie porównanie. 

Cele zajęć: 
Uczeń:
• nazywa wartości nut i pauz,
• gra na instrumentach perkusyjnych rytmy wyznaczone ósem-

kami i pauzami ósemkowymi,
• tworzy schematy w sekwencerze rytmicznym,
• dostrzega podobieństwa zapisu muzycznego do kodu (w sen-

sie języka programowania), 
• wie, jaką rolę odgrywa znak repetycji.

Pojęcia kluczowe:
→ rytm   → metrum   → sekwencer   → takt    
→ wartości nut i pauz   → partytura   → repetycja/powtórzenie   
→ metronom    → kod   → programowanie

Materiały pomocnicze:
• białe kartki formatu A4 (24 szt.), 
• instrumenty perkusyjne,
• metronom (można wykorzystać narzędzie on line  

http://simple.bestmetronome.com),
• sekwencer rytmiczny on-line  

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

nej - po 4 szt.,
• kredki,
• projektor i tablica (monitor komputera).

Czas na realizację zajęć: 45 min (1 godzina lekcyjna)

Metody pracy:
• Podająca: rozmowa kierowana,
• Praktyczna: pokaz, metoda praktycznego działania,
• Czynna: zadania stawiane uczniom,
• Programowana: użycie komputera.

Treści programowe (związek z podstawą programową)
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – 
II etap edukacyjny – klasy IV-VI; edukacja muzyczna. Treści szczegółowe:
1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 

Uczeń: 
1.1. Stosuje podstawowe pojęcia muzyczne (melodia, akompaniament, 
rytm, dźwięk,  akord, gama, tempo), 
1.3. odczytuje i zapisuje elementy notacji muzycznej (nazwy siedmiu 
dźwięków gamy oraz ich położenie na pięciolinii, klucz wiolinowy, znaki 
graficzne pięciu wartości rytmicznych nut i pauz, podstawowe ozna-
czenia metryczne, agogiczne, dynamiczne i artykulacyjne). 

2. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń: 
2.4. Gra na instrumentach ze słuchu i z wykorzystaniem nut (solo i w ze-
spole) melodie, schematy rytmiczne, proste utwory i akompaniamenty 
(uczeń gra na jednym lub kilku instrumentach, do wyboru: flet prosty, 
instrument klawiszowy, dzwonki, instrumentarium perkusyjne Orffa).  
2.6. Tworzy proste struktury rytmiczne, sygnały dźwiękowe, swobodne 
akompaniamenty, prosty dwugłos (burdon, nagłos), ilustracje dźwięko-
we do scen sytuacyjnych, tekstów literackich i obrazów (samodzielnie 
i pod kierunkiem nauczyciela). 

3. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń: 
3.1. Świadomie odbiera muzykę – słucha (słuchanie analityczne, ukie-
runkowane przez nauczyciela na wybrane cechy utworu).   
3.7. interpretuje (gra) utwory zgodnie ze wskazówkami wykonawczymi 
umieszczonymi w nutach.

Lekcja 7:
Dziura w całym, czyli bryły 
i ich przekroje z wykorzystaniem 
TinkerCAD

Autorzy: Joanna Świercz, Sebastian Pontus

Zajęcia, na których uczniowie poznają pojęcie przekroju bryły. Wyko-
rzystując poznane wcześniej umiejętności, będą tworzyć w programie 
TinkerCAD różne przekroje różnych brył.

Cele zajęć:
Uczeń powinien:
• wykorzystywać poznane wcześniej funkcje progra-

mu TinkerCAD,
• nazywać wybrane bryły oraz ich przekroje.

Materiały pomocnicze:
• komputery stacjonarne lub laptopy

Pojęcia kluczowe:
→ wycinanie → przekrój

Czas na realizację zajęć:
45 minut (1 godzina lekcyjna)

Metody pracy:
• pogadanka
• ćwiczenia praktyczne.

Treści programowe (związek z podstawą programową)
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół 
podstawowych – II etap edukacyjny – klasy IV–VIII, informatyka.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe Klasy IV–VI
I.  Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń: 

1) w algorytmicznym rozwiązywaniu problemu wyróżnia pod-
stawowe kroki: określenie problemu i celu do osiągnięcia, 
analiza sytuacji problemowej, opracowanie rozwiązania, 
sprawdzenie rozwiązania problemu dla przykładowych 
danych, zapisanie rozwiązania w postaci schematu lub 
programu. 

II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem 
komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń: 
1) przygotowuje i prezentuje rozwiązania problemów, posłu-

gując się podstawowymi aplikacjami 

III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sie-
ciami komputerowymi. Uczeń: 
1) wykorzystuje sieć komputerową (szkolną, sieć internet): 

a) do pracy w wirtualnym środowisku (na platformie, 
w chmurze), stosując się do sposobów i zasad pracy 
w takim środowisku, 

b) organizuje swoje pliki w folderach umieszczonych 
lokalnie lub w sieci.

IV. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń: 
1) uczestniczy w zespołowym rozwiązaniu problemu posłu-

gując 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; 

V. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Uczeń: 
1) posługuje się technologią zgodnie z przyjętymi zasadami 

i prawem; przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy; 

2) uznaje i respektuje prawo do prywatności danych i infor-
macji oraz prawo do własności intelektualnej;

Treści nauczania – wymagania szczegółowe Klasy IV–VI
I.  Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń: 

1) formułuje problem w postaci specyfikacji (czyli opisuje 
dane i wyniki) i wyróżnia kroki w algorytmicznym rozwiązy-
waniu problemów.

2) prezentuje przykłady zastosowań informatyki w innych 
dziedzinach, w zakresie pojęć, obiektów oraz algorytmów. 

II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem 
komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń: 
1) projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązy-

wania problemów.

3Wymiary matematyki
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2) korzystając z aplikacji komputerowych, …., wykazując się 
przy tym umiejętnościami: rozwiązywania zadań rachun-
kowych z programu nauczania z różnych przedmiotów 
w zakresie szkoły podstawowej, z codziennego życia

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawo-
wych – II etap edukacyjny – klasy IV-VIII; matematyka:

I.  Kąty. Uczeń:
1) rozpoznaje kąt prosty, ostry i rozwarty; 

II. Wielokąty, koła i okręgi. 
1) rozpoznaje i nazywa trójkąty ostrokątne, prostokątne, 

rozwartokątne, równoboczne i równoramienne; 
2) rozpoznaje i nazywa: kwadrat, prostokąt, romb, równole-

głobok i trapez; 
3) zna najważniejsze własności kwadratu, prostokąta, rombu, 

równoległoboku i trapezu,

III. Bryły. Uczeń:
1) rozpoznaje graniastosłupy proste, ostrosłupy, walce, 

stożki i kule w sytuacjach praktycznych i wskazuje te bryły 
wśród innych modeli brył; 

2) wskazuje wśród graniastosłupów prostopadłościany i sze-
ściany i uzasadnia swój wybór; 

IV. Wielokąty. Uczeń:
1) zna pojęcie wielokąta foremnego; 

V. Geometria przestrzenna. Uczeń:
1) rozpoznaje graniastosłupy i ostrosłupy – w tym proste 

i prawidłowe;

Przebieg zajęć

1. Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy

Nauczyciel w luźnej rozmowie z uczniami stara się poznać, z czym kojarzy im się słowo przekrój. Prosi o poda-
nie sytuacji z życia codziennego, gdzie mamy do czynienia z przekrojem. 

Jeżeli nie potrafią tego zrobić, zamienia rzeczownik „przekrój” na czasownik „przekrajać”. 

Jako model do prezentacji można wykorzystać jabłko lub ciasto. 

Nauczyciel prosi, aby uczniowie nazwali, jaką bryłę przypomina jabłko i ciasto.
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2. Część zasadnicza

Na przykładzie stożka (podstawa: koło o promieniu 40 mm i wysokości 70 mm) nauczyciel prezentuje 
uczniom, jak wykonywać przekroje z użyciem programu TinkerCAD. Jako płaszczyznę przekroju należy 
wybrać prostopadłościan. 

Przekrój pionowy:
• nauczyciel wspólnie z uczniami powinien omówić, jakie wymiary powinien mieć prostopadłościan, który 

będzie używany jako „narzędzie” do przekroju (minimalne wymiary to: 40 mm × 20 mm × 70 mm, po kilku 
próbach uczniowie zauważą, że wygodniej jest zwiększyć wymiary),

• nauczyciel wspólnie z uczniami powinien omówić położenie prostopadłościanu względem stożka; uczniowie 
powinni zauważyć, że w zależności od położenia, powstają różne przekroje. 

1.  

2. 

3. 
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4. 

Przekrój poziomy: 

• nauczyciel wspólnie z uczniami powinien omówić, jakie wymiary powinien mieć prostopadłościan, który 
będzie używany jako „narzędzie” do przekroju, w tym przypadku prostopadłościan musi mieć stały wymiar 
podstawy, a od wysokości będzie zależał otrzymany przekrój (wymiary to: 40 × 40 × zmienna wysokość); 
po kilku próbach uczniowie zauważą, że wygodniej jest zwiększyć wymiary podstawy, 

• po pierwszej próbie warto naprowadzić uczniów i odwrócić stożek o 180°.

1. 

2. 

3. 
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Inne przekroje: 
• można pokazać uczniom, co dzieje się, gdy prostopadłościan, który jest przekrojem, nie jest prostopadle 

położony w stosunku do płaszczyzny roboczej.

Następnie uczniowie losują nazwę bryły (Załącznik nr 1). Ich zadaniem jest w TinkerCAD na jednej płaszczyźnie 
roboczej przygotować różne przekroje tej bryły. 

2. Podsumowanie i ewaluacja

Kilku uczniów prezentuje swoje projekty. Pozostałe osoby starają się odgadnąć, w jaki sposób przechodziła linia 
przekroju, jak położony był prostopadłościan. 

Uwagi / alternatywy:

• Prostopadłościan służący do wykonywania przekroju jest scharakteryzowany w programie TinkerCAD jako 
otwór.

• Instrukcje dotyczące grupowania obiektów można znaleźć w filmie instruktażowym:  
https://youtu.be/3jLtcyZ4WKw

#SuperKoderzy / 3Wymiary matematyki / Dziura w całym, czyli bryły i ich przekroje z wykorzystaniem TinkerCAD
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Załącznik 1:
Nazwy brył

PROSTOPADŁOŚCIAN WALEC KULA

GRANIASTOSŁUP 
PROSTY TRÓJKĄTNY

GRANIASTOSŁUP 
PRAWIDŁOWY 
TRÓJKĄTNY

GRANIASTOSŁUP 
PRAWIDŁOWY 
PIĘCIOKĄTNY

GRANIASTOSŁUP 
PRAWIDŁOWY 

SZEŚCIOKĄTNY

OSTROSŁUP 
PRAWIDŁOWY 
TRÓJKĄTNY

OSTROSŁUP 
PRAWIDŁOWY 

CZWOROKĄTNY

OSTROSŁUP 
PRAWIDŁOWY 

SZEŚCIOKĄTNY
SZEŚCIAN

OSTROSŁUP 
PRAWIDŁOWY 
PIĘCIOKĄTNY
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Cyfrowi DJe / Lekcja 1 / 1

Cyfrowi DJe
 Autor: Krzysztof Cybulski, Aleksandra Schoen-Kamińska

Lekcja 1: 
Sekwencer rytmiczny  
– wprowadzenie

Poznanie podstawowego narzędzia wykorzystywanego w wielu programach do produkcji 
muzyki - sekwencera (ang. sequencer). Poznanie podobieństw między zapisem nutowym 
a programowaniem sekwencji, poprzez próby praktyczne (szkolne instrumenty perkusyj-
ne) i bezpośrednie porównanie. 

Cele zajęć: 
Uczeń:
• nazywa wartości nut i pauz,
• gra na instrumentach perkusyjnych rytmy wyznaczone ósem-

kami i pauzami ósemkowymi,
• tworzy schematy w sekwencerze rytmicznym,
• dostrzega podobieństwa zapisu muzycznego do kodu (w sen-

sie języka programowania), 
• wie, jaką rolę odgrywa znak repetycji.

Pojęcia kluczowe:
→ rytm   → metrum   → sekwencer   → takt    
→ wartości nut i pauz   → partytura   → repetycja/powtórzenie   
→ metronom    → kod   → programowanie

Materiały pomocnicze:
• białe kartki formatu A4 (24 szt.), 
• instrumenty perkusyjne,
• metronom (można wykorzystać narzędzie on line  

http://simple.bestmetronome.com),
• sekwencer rytmiczny on-line  

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

nej - po 4 szt.,
• kredki,
• projektor i tablica (monitor komputera).

Czas na realizację zajęć: 45 min (1 godzina lekcyjna)

Metody pracy:
• Podająca: rozmowa kierowana,
• Praktyczna: pokaz, metoda praktycznego działania,
• Czynna: zadania stawiane uczniom,
• Programowana: użycie komputera.

Treści programowe (związek z podstawą programową)
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – 
II etap edukacyjny – klasy IV-VI; edukacja muzyczna. Treści szczegółowe:
1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 

Uczeń: 
1.1. Stosuje podstawowe pojęcia muzyczne (melodia, akompaniament, 
rytm, dźwięk,  akord, gama, tempo), 
1.3. odczytuje i zapisuje elementy notacji muzycznej (nazwy siedmiu 
dźwięków gamy oraz ich położenie na pięciolinii, klucz wiolinowy, znaki 
graficzne pięciu wartości rytmicznych nut i pauz, podstawowe ozna-
czenia metryczne, agogiczne, dynamiczne i artykulacyjne). 

2. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń: 
2.4. Gra na instrumentach ze słuchu i z wykorzystaniem nut (solo i w ze-
spole) melodie, schematy rytmiczne, proste utwory i akompaniamenty 
(uczeń gra na jednym lub kilku instrumentach, do wyboru: flet prosty, 
instrument klawiszowy, dzwonki, instrumentarium perkusyjne Orffa).  
2.6. Tworzy proste struktury rytmiczne, sygnały dźwiękowe, swobodne 
akompaniamenty, prosty dwugłos (burdon, nagłos), ilustracje dźwięko-
we do scen sytuacyjnych, tekstów literackich i obrazów (samodzielnie 
i pod kierunkiem nauczyciela). 

3. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń: 
3.1. Świadomie odbiera muzykę – słucha (słuchanie analityczne, ukie-
runkowane przez nauczyciela na wybrane cechy utworu).   
3.7. interpretuje (gra) utwory zgodnie ze wskazówkami wykonawczymi 
umieszczonymi w nutach.

Lekcja 8:
Jak wykorzystać TinkerCAD 
do dowodzenia zależności 
matematycznych?

Autorzy: Joanna Świercz, Sebastian Pontus

Zajęcia, na których uczniowie poznają, jak można wykorzystać TinkerCAD 
do dowodzenia niektórych twierdzeń matematycznych. Ponadto nauczą 
się, jak wykorzystywać program do wizualizacji zadań,  
w tym zadań z egzaminów zewnętrznych. 

Cele zajęć:
Uczeń powinien:
• Wykorzystywać poznane wcześniej funkcje progra-

mu TinkerCAD,
• Nazywać wybrane bryły,
• Znać wzór na objętość graniastosłupów i ostrosłupów.

Materiały pomocnicze:
• komputery stacjonarne lub laptopy

Pojęcia kluczowe:
→ wymiary → objętość

Czas na realizację zajęć:
45 minut (1 godzina lekcyjna)

Metody pracy:
• pogadanka
• ćwiczenia praktyczne.

Treści programowe (związek z podstawą programową)
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół 
podstawowych – II etap edukacyjny – klasy IV–VIII, informatyka.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe Klasy IV–VI
I.  Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń: 

1) w algorytmicznym rozwiązywaniu problemu wyróżnia pod-
stawowe kroki: określenie problemu i celu do osiągnięcia, 
analiza sytuacji problemowej, opracowanie rozwiązania, 
sprawdzenie rozwiązania problemu dla przykładowych 
danych, zapisanie rozwiązania w postaci schematu lub 
programu. 

II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem 
komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń: 
1) przygotowuje i prezentuje rozwiązania problemów, posłu-

gując się podstawowymi aplikacjami 

III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sie-
ciami komputerowymi. Uczeń: 
1) wykorzystuje sieć komputerową (szkolną, sieć internet): 

a) do pracy w wirtualnym środowisku (na platformie, 
w chmurze), stosując się do sposobów i zasad pracy 
w takim środowisku, 

b) organizuje swoje pliki w folderach umieszczonych 
lokalnie lub w sieci.

IV. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń: 
1) uczestniczy w zespołowym rozwiązaniu problemu posłu-

gując 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; 

V. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Uczeń: 
1) posługuje się technologią zgodnie z przyjętymi zasadami 

i prawem; przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy; 

2) uznaje i respektuje prawo do prywatności danych i infor-
macji oraz prawo do własności intelektualnej;

Treści nauczania – wymagania szczegółowe Klasy IV–VI
I.  Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń: 

1) formułuje problem w postaci specyfikacji (czyli opisuje 
dane i wyniki) i wyróżnia kroki w algorytmicznym rozwiązy-
waniu problemów.

2) prezentuje przykłady zastosowań informatyki w innych 
dziedzinach, w zakresie pojęć, obiektów oraz algorytmów.

3Wymiary matematyki
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II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem 
komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
1) projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązy-

wania problemów. 
2) korzystając z aplikacji komputerowych, …., wykazując się 

przy tym umiejętnościami: rozwiązywania zadań rachun-
kowych z programu nauczania z różnych przedmiotów 
w zakresie szkoły podstawowej, z codziennego życia

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawo-
wych – II etap edukacyjny – klasy IV-VIII; matematyka:

I.  Kąty. Uczeń:
1) rozpoznaje kąt prosty, ostry i rozwarty;

II. Wielokąty, koła i okręgi. Uczeń:
1) rozpoznaje i nazywa trójkąty ostrokątne, prostokątne, 

rozwartokątne, równoboczne i równoramienne; 
2) rozpoznaje i nazywa: kwadrat, prostokąt, romb, równole-

głobok i trapez; 
3) zna najważniejsze własności kwadratu, prostokąta, rombu, 

równoległoboku i trapezu,

III. Bryły. Uczeń:
1) rozpoznaje graniastosłupy proste, ostrosłupy, walce, 

stożki i kule w sytuacjach praktycznych i wskazuje te bryły 
wśród innych modeli brył;

2) wskazuje wśród graniastosłupów prostopadłościany i sze-
ściany i uzasadnia swój wybór;

IV. Wielokąty. Uczeń:
1) zna pojęcie wielokąta foremnego;

V. Geometria przestrzenna. Uczeń:
1) rozpoznaje graniastosłupy i ostrosłupy – w tym proste 

i prawidłowe;

Przebieg zajęć

1. Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy

Nauczyciel informuje uczniów, że podczas zajęć uczniowie dowiedzą się, jak wykorzystać TinkerCAD do wizu-
alizacji zadań z matematyki, zadań egzaminacyjnych, czy dowodzenia matematycznych twierdzeń. 

2. Część zasadnicza

Projekt 1
• Uczniowie na płaszczyźnie roboczej umieszczają 12 jednostkowych sześcianów. Można je skopiować 

i zablokować. 

• Następnie zadaniem uczniów jest ułożenie wszystkich możliwych kombinacji prostopadłościanów zbudowa-
nych z tych 12 jednostkowych brył.

• Uczniowie z wykorzystaniem opcji Notes powinni opisać wymiary każdej z powstałych brył. 

Możliwe rozwiązania:
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Uwaga: 
Nauczyciel powinien podjąć dyskusję z uczniami, czy prostopadłościan o wymiarach 20 mm × 60 mm × 10 mm 
to to samo, co prostopadłościan o wymiarach 60 mm x 20 mm × 10 mm. Co w przypadku, gdy projektowaliby-
śmy jakiś przedmiot użytkowy o tych wymiarach, czy też wtedy nie miałoby to znaczenia? 

Projekt 2
Uczniowie umieszczają na płaszczyźnie roboczej dwa sześciany jednostkowe. 

Następnie w jednym z nich zwiększają w kolejnych przykładach:

• jeden wymiar dwukrotnie, trzykrotnie itd., 

• dwa wymiary tak samo lub każdy inaczej, 

• trzy wymiary tak samo lub każdy inaczej.

Z pomocą sześcianu jednostkowego uczniowie kopiując go, odkrywają, jaką zmieniła się objętość po zmianie 
wymiarów. Jako jednostka podstawowa używany jest sześcian o krawędzi 10 mm. 

Przykład realizacji zadania
• Zmiana jednego wymiaru • Zmiana dwóch wymiarów

Uwaga: Przy każdej zmianie wymiarów nauczyciel prosi, aby uczniowie powiedzieli, w jaki sposób zmieniła się 
objętość bryły. Dobrze, aby uczniowie powiązali zmianę wymiarów ze zmianą objętości (objętość wzrosła tyle 
razy, ile wynosi iloczyn czynników, które wymusiły zmianę, np. wysokość dwukrotnie, szerokość trzykrotnie, 
wówczas objętość wzrośnie sześciokrotnie (2 × 3).
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Bryły mogą zostać wydrukowane dla przedstawienia zadania w odniesieniu do konkretów.  
Tutaj wydruk rzeczywisty. Filament Rosa PLA Starter Violet, t. druku 235 stopni, wysokość druku 0,2 mm.

Projekt 3
Zadaniem uczniów będzie udowodnienie zależności pomiędzy wzorami na objętość graniastosłupa i ostrosłupa 
o tej samej podstawie i tej samej długości wysokości:

1 – szy sposób: poprzez odpowiednie wycinanie i składanie:

• Na płaszczyźnie roboczej ustawiamy graniastosłup prawidłowy czworokątny, o krawędzi podstawy 
40 mm i wysokości 80 mm oraz ostrosłup prawidłowy czworokątny, o krawędzi podstawy 40 mm i wyso-
kości 80 mm.

• Ostrosłup zamieniamy na Otwór.

• Wycinamy z graniastosłupa ostrosłup (1 z 3).

• Powstałą bryłę dzielimy na 4 równe (najlepiej tak, aby podstawy powstałych brył były kwadratami). 

• Następnie powstałe 4 części ustawiamy w taki sposób, aby były widoczne pozostałe ostrosłupy 
(2 z 3 i 3 z 3)

2-gi sposób: z wykorzystaniem drukarki 3D. 

Uwaga: Jeżeli uczniowie nie znają odpowiednich wzorów, powinni wyszukać je w internecie.

3. Podsumowanie i ewaluacja

Wybrani uczniowie pokazują rezultaty każdego z projektów.

#SuperKoderzy / 3Wymiary matematyki / Jak wykorzystać TinkerCAD do dowodzenia zależności matematycznych?
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Cyfrowi DJe
 Autor: Krzysztof Cybulski, Aleksandra Schoen-Kamińska

Lekcja 1: 
Sekwencer rytmiczny  
– wprowadzenie

Poznanie podstawowego narzędzia wykorzystywanego w wielu programach do produkcji 
muzyki - sekwencera (ang. sequencer). Poznanie podobieństw między zapisem nutowym 
a programowaniem sekwencji, poprzez próby praktyczne (szkolne instrumenty perkusyj-
ne) i bezpośrednie porównanie. 

Cele zajęć: 
Uczeń:
• nazywa wartości nut i pauz,
• gra na instrumentach perkusyjnych rytmy wyznaczone ósem-

kami i pauzami ósemkowymi,
• tworzy schematy w sekwencerze rytmicznym,
• dostrzega podobieństwa zapisu muzycznego do kodu (w sen-

sie języka programowania), 
• wie, jaką rolę odgrywa znak repetycji.

Pojęcia kluczowe:
→ rytm   → metrum   → sekwencer   → takt    
→ wartości nut i pauz   → partytura   → repetycja/powtórzenie   
→ metronom    → kod   → programowanie

Materiały pomocnicze:
• białe kartki formatu A4 (24 szt.), 
• instrumenty perkusyjne,
• metronom (można wykorzystać narzędzie on line  

http://simple.bestmetronome.com),
• sekwencer rytmiczny on-line  

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

nej - po 4 szt.,
• kredki,
• projektor i tablica (monitor komputera).

Czas na realizację zajęć: 45 min (1 godzina lekcyjna)

Metody pracy:
• Podająca: rozmowa kierowana,
• Praktyczna: pokaz, metoda praktycznego działania,
• Czynna: zadania stawiane uczniom,
• Programowana: użycie komputera.

Treści programowe (związek z podstawą programową)
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – 
II etap edukacyjny – klasy IV-VI; edukacja muzyczna. Treści szczegółowe:
1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 

Uczeń: 
1.1. Stosuje podstawowe pojęcia muzyczne (melodia, akompaniament, 
rytm, dźwięk,  akord, gama, tempo), 
1.3. odczytuje i zapisuje elementy notacji muzycznej (nazwy siedmiu 
dźwięków gamy oraz ich położenie na pięciolinii, klucz wiolinowy, znaki 
graficzne pięciu wartości rytmicznych nut i pauz, podstawowe ozna-
czenia metryczne, agogiczne, dynamiczne i artykulacyjne). 

2. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń: 
2.4. Gra na instrumentach ze słuchu i z wykorzystaniem nut (solo i w ze-
spole) melodie, schematy rytmiczne, proste utwory i akompaniamenty 
(uczeń gra na jednym lub kilku instrumentach, do wyboru: flet prosty, 
instrument klawiszowy, dzwonki, instrumentarium perkusyjne Orffa).  
2.6. Tworzy proste struktury rytmiczne, sygnały dźwiękowe, swobodne 
akompaniamenty, prosty dwugłos (burdon, nagłos), ilustracje dźwięko-
we do scen sytuacyjnych, tekstów literackich i obrazów (samodzielnie 
i pod kierunkiem nauczyciela). 

3. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń: 
3.1. Świadomie odbiera muzykę – słucha (słuchanie analityczne, ukie-
runkowane przez nauczyciela na wybrane cechy utworu).   
3.7. interpretuje (gra) utwory zgodnie ze wskazówkami wykonawczymi 
umieszczonymi w nutach.

Lekcja 9:
Prototypowanie z wykorzystaniem 
drukarki 3D (cz. 1)

Autorzy: Joanna Świercz, Sebastian Pontus

Zajęcia, na których uczniowie poznają, czym jest prototyp i prototypowa-
nie. Wykorzystując poznane wcześniej umiejętności, będą tworzyć i testo-
wać stworzone w programie TinkerCAD i wydrukowane na drukarce proto-
typy przedmiotów użytkowych. 

Cele zajęć:
Uczeń powinien:
• Znać etapy procesu projektowania inżynierskiego,
• Wykorzystywać poznane wcześniej funkcje progra-

mu TinkerCAD,
• Tworzyć własne projekty 3D,
• Drukować własne projekty.

Materiały pomocnicze:
• komputery stacjonarne lub laptopy,
• drukarka 3D,
• filament,
• film pokazujący przykładowy projekt modelowania i druku 3D – 

podpórka do książek: https://youtu.be/rrdb6mHdBCQ

Pojęcia kluczowe:
→ prototyp → projekt → drukowanie

Czas na realizację zajęć:
90 minut (2 godziny lekcyjne).

Metody pracy:
• pogadanka,
• ćwiczenia praktyczne.

Treści programowe (związek z podstawą programową)
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół 
podstawowych – II etap edukacyjny – klasy IV–VIII, informatyka.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe Klasy IV–VI
I.  Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń: 

1) w algorytmicznym rozwiązywaniu problemu wyróżnia pod-
stawowe kroki: określenie problemu i celu do osiągnięcia, 
analiza sytuacji problemowej, opracowanie rozwiązania, 
sprawdzenie rozwiązania problemu dla przykładowych 
danych, zapisanie rozwiązania w postaci schematu lub 
programu. 

II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem 
komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
1) przygotowuje i prezentuje rozwiązania problemów, posłu-

gując się podstawowymi aplikacjami 

III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sie-
ciami komputerowymi. Uczeń: 
1) wykorzystuje sieć komputerową (szkolną, sieć internet):

a) do pracy w wirtualnym środowisku (na platformie, 
w chmurze), stosując się do sposobów i zasad pracy 
w takim środowisku,

b) organizuje swoje pliki w folderach umieszczonych 
lokalnie lub w sieci.

IV. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:
1) uczestniczy w zespołowym rozwiązaniu problemu 

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; 

V. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Uczeń:
1) posługuje się technologią zgodnie z przyjętymi zasa-

dami i prawem; przestrzega zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy;

2) uznaje i respektuje prawo do prywatności danych i infor-
macji oraz prawo do własności intelektualnej;w, posługując 
się podstawowymi aplikacjami

Treści nauczania – wymagania szczegółowe Klasy IV–VI
I.  Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:

1) formułuje problem w postaci specyfikacji (czyli opisuje 
dane i wyniki) i wyróżnia kroki w algorytmicznym rozwiązy-
waniu problemów.

2) prezentuje przykłady zastosowań informatyki w innych 
dziedzinach, w zakresie pojęć, obiektów oraz algorytmów. 

II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem 
komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
1) projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązy-

wania problemów.
2) korzystając z aplikacji komputerowych, …., wykazując się 

przy tym umiejętnościami: rozwiązywania zadań rachun-
kowych z programu nauczania z różnych przedmiotów 
w zakresie szkoły podstawowej, z codziennego życia

3Wymiary matematyki
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Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawo-
wych – II etap edukacyjny – klasy IV-VIII; matematyka:

I.  Kąty. Uczeń:
1) rozpoznaje kąt prosty, ostry i rozwarty;

II. Bryły. Uczeń:
1) rozpoznaje graniastosłupy proste, ostrosłupy, walce, 

stożki i kule w sytuacjach praktycznych i wskazuje te bryły 
wśród innych modeli brył;

2) wskazuje wśród graniastosłupów prostopadłościany i sze-
ściany i uzasadnia swój wybór;

III. Wielokąty. Uczeń:
1) zna pojęcie wielokąta foremnego;

IV. Geometria przestrzenna. Uczeń:
1) rozpoznaje graniastosłupy i ostrosłupy – w tym proste 

i prawidłowe;

Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy

Nauczyciel prosi uczniów, aby własnymi słowami wyjaśnili, czym jest prototyp i jakie jest jego zastosowanie. 
Pytania pomocnicze, które można zadać uczniom:

• Jakim słowem można zastąpić słowo prototyp?

• Po co tworzy się prototyp?

• Jakie czynniki trzeba uwzględnić przy tworzeniu prototypu? 

Szczególną uwagę powinniśmy poświęcić czynnikom, które należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu prototypu 
(przeznaczenie, ograniczenia związane z wykonaniem, rodzaj materiału, bezpieczeństwo, finanse).

2. Część zasadnicza

Nauczyciel pokazuje uczniom, jak wygląda proces projektowy na przykładzie modelowania i druku podpórki 
do książek: https://youtu.be/rrdb6mHdBCQ.

Następnie nauczyciel przedstawia uczniom możliwości wykonania trzech projektów. 

Wspólnie omawiają podstawowe założenia tych projektów (przydatność, celowość tworzenia).

Projekt 1 – breloczek do kluczy z imieniem:
Uczniowie w rozmowie z nauczycielem wymieniają czynniki, jakie należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu 
breloczka do kluczy:

• rozmiar (musi mieścić się w kieszeni),

• grubość – nie może się łamać, ale musi dawać możliwość dopięcia do kluczy,

• kształt,

• indywidualizacja związana z imieniem,

• inne...

Uczniowie z wykorzystaniem TinkerCad tworzą projekty breloczków, a następnie przygotowują plik 
do druku 3D, który następnie zostanie wydrukowany.

Po otrzymaniu od nauczyciela wydruku, testują breloczki do kolejnych zajęć. 
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Projekt 2 – Statyw na komórkę: 
Uczniowie w rozmowie z nauczycielem wymieniają czynniki, jakie należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu 
statywu na komórkę:

• przeznaczenie (np. smartfon jako kamerka, podpórka do ładowania – nie należy sugerować 
uczniom rozwiązań),

• rozmiar (czynnik indywidualny zależny od wielkości urządzenia),

• grubość – musi być stabilny, nie może się łamać,

• kąt 

• inne...

Uczniowie z wykorzystaniem TinkerCad tworzą projekt statywu na telefon, a następnie przygotowują plik 
do druku 3D, który następnie zostanie wydrukowany.

Po otrzymaniu od nauczyciela wydruku, testują statyw do kolejnych zajęć. 

Projekt 3 – Linijka ze wzornikiem: 
Uwaga: Projekt ten będzie opierał się na gotowym projekcie 3D, np. https://www.tinkercad.com/things/
ckAjh3cS8oB-ruler:

•  Uczniowie w rozmowie z nauczycielem wymieniają cechy tego prototypu / projektu, które należa-
łoby zmienić.

• Zastanawiają się, co można by zmienić, aby linjka przestała służyć tylko do mierzenie (dodać wzornik 
do odrysowania np. okrąg, trójkąt równoboczny, sześciokąt foremny – figury, które pojawiają się na zaję-
ciach z matematyki w klasie VI i VIII). 

• Uczniowie z wykorzystaniem TinkerCad tworzą własny prototyp linijki, a następnie przygotowują plik 
do druku 3D, który następnie zostanie wydrukowany.

• Po otrzymaniu od nauczyciela wydruku, testują linijkę do kolejnych zajęć. 

Każdy z uczniów decyduje, nad którym z projektów będzie pracował. Ważne, aby udało się wydrukować każdy 
z trzech projektów.

3. Podsumowanie i ewaluacja

Nauczyciel prosi uczniów, aby zapisywali swoje spostrzeżenia podczas testowania prototypów. Swoje wnioski, 
pomysły na ulepszenie i stworzenie kolejnego prototypu zaprezentują podczas kolejnych zajęć. 
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Cyfrowi DJe
 Autor: Krzysztof Cybulski, Aleksandra Schoen-Kamińska

Lekcja 1: 
Sekwencer rytmiczny  
– wprowadzenie

Poznanie podstawowego narzędzia wykorzystywanego w wielu programach do produkcji 
muzyki - sekwencera (ang. sequencer). Poznanie podobieństw między zapisem nutowym 
a programowaniem sekwencji, poprzez próby praktyczne (szkolne instrumenty perkusyj-
ne) i bezpośrednie porównanie. 

Cele zajęć: 
Uczeń:
• nazywa wartości nut i pauz,
• gra na instrumentach perkusyjnych rytmy wyznaczone ósem-

kami i pauzami ósemkowymi,
• tworzy schematy w sekwencerze rytmicznym,
• dostrzega podobieństwa zapisu muzycznego do kodu (w sen-

sie języka programowania), 
• wie, jaką rolę odgrywa znak repetycji.

Pojęcia kluczowe:
→ rytm   → metrum   → sekwencer   → takt    
→ wartości nut i pauz   → partytura   → repetycja/powtórzenie   
→ metronom    → kod   → programowanie

Materiały pomocnicze:
• białe kartki formatu A4 (24 szt.), 
• instrumenty perkusyjne,
• metronom (można wykorzystać narzędzie on line  

http://simple.bestmetronome.com),
• sekwencer rytmiczny on-line  

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

nej - po 4 szt.,
• kredki,
• projektor i tablica (monitor komputera).

Czas na realizację zajęć: 45 min (1 godzina lekcyjna)

Metody pracy:
• Podająca: rozmowa kierowana,
• Praktyczna: pokaz, metoda praktycznego działania,
• Czynna: zadania stawiane uczniom,
• Programowana: użycie komputera.

Treści programowe (związek z podstawą programową)
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – 
II etap edukacyjny – klasy IV-VI; edukacja muzyczna. Treści szczegółowe:
1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 

Uczeń: 
1.1. Stosuje podstawowe pojęcia muzyczne (melodia, akompaniament, 
rytm, dźwięk,  akord, gama, tempo), 
1.3. odczytuje i zapisuje elementy notacji muzycznej (nazwy siedmiu 
dźwięków gamy oraz ich położenie na pięciolinii, klucz wiolinowy, znaki 
graficzne pięciu wartości rytmicznych nut i pauz, podstawowe ozna-
czenia metryczne, agogiczne, dynamiczne i artykulacyjne). 

2. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń: 
2.4. Gra na instrumentach ze słuchu i z wykorzystaniem nut (solo i w ze-
spole) melodie, schematy rytmiczne, proste utwory i akompaniamenty 
(uczeń gra na jednym lub kilku instrumentach, do wyboru: flet prosty, 
instrument klawiszowy, dzwonki, instrumentarium perkusyjne Orffa).  
2.6. Tworzy proste struktury rytmiczne, sygnały dźwiękowe, swobodne 
akompaniamenty, prosty dwugłos (burdon, nagłos), ilustracje dźwięko-
we do scen sytuacyjnych, tekstów literackich i obrazów (samodzielnie 
i pod kierunkiem nauczyciela). 

3. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń: 
3.1. Świadomie odbiera muzykę – słucha (słuchanie analityczne, ukie-
runkowane przez nauczyciela na wybrane cechy utworu).   
3.7. interpretuje (gra) utwory zgodnie ze wskazówkami wykonawczymi 
umieszczonymi w nutach.

Lekcja 10:
Prototypowanie (cz. 2). Inżynieria 
procesu projektowania

Autorzy: Joanna Świercz, Sebastian Pontus

Podczas zajęć uczniowie przeanalizują wykonane i wydrukowane 
na poprzednich zajęciach projekty, a następnie, metodą Engineering Design 
Process, zastanowią się nad poprawą jakości i efektywności własnego modelu. 

Cele zajęć:
Uczeń powinien:
• Znać etapy procesu projektowania inżynierskiego,
• Wykorzystywać poznane wcześniej funkcje progra-

mu TinkerCAD,
• Tworzyć własne projekty 3D,
• Drukować własne projekty.

Materiały pomocnicze:
• komputery stacjonarne lub laptopy,
• drukarka 3D,
• filament.

Pojęcia kluczowe:
→ prototyp → projekt → drukowanie

Czas na realizację zajęć:
90 minut (2 godziny lekcyjne).

Metody pracy:
• pogadanka,
• ćwiczenia praktyczne.

Treści programowe (związek z podstawą programową)
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół 
podstawowych – II etap edukacyjny – klasy IV–VIII, informatyka.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe Klasy IV–VI
I.  Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń: 

1) w algorytmicznym rozwiązywaniu problemu wyróżnia pod-
stawowe kroki: określenie problemu i celu do osiągnięcia, 
analiza sytuacji problemowej, opracowanie rozwiązania, 
sprawdzenie rozwiązania problemu dla przykładowych 
danych, zapisanie rozwiązania w postaci schematu lub 
programu. 

II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem 
komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
1) przygotowuje i prezentuje rozwiązania problemów, posłu-

gując się podstawowymi aplikacjami 

III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sie-
ciami komputerowymi. Uczeń: 
1) wykorzystuje sieć komputerową (szkolną, sieć internet):

a) do pracy w wirtualnym środowisku (na platformie, 
w chmurze), stosując się do sposobów i zasad pracy 
w takim środowisku,

b) organizuje swoje pliki w folderach umieszczonych 
lokalnie lub w sieci.

IV. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:
1) uczestniczy w zespołowym rozwiązaniu problemu 

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; 

V. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Uczeń:
1) posługuje się technologią zgodnie z przyjętymi zasa-

dami i prawem; przestrzega zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy;

2) uznaje i respektuje prawo do prywatności danych i infor-
macji oraz prawo do własności intelektualnej;w, posługując 
się podstawowymi aplikacjami

Treści nauczania – wymagania szczegółowe Klasy IV–VI
I.  Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:

1) formułuje problem w postaci specyfikacji (czyli opisuje 
dane i wyniki) i wyróżnia kroki w algorytmicznym rozwiązy-
waniu problemów.

2) prezentuje przykłady zastosowań informatyki w innych 
dziedzinach, w zakresie pojęć, obiektów oraz algorytmów. 

II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem 
komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
1) projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązy-

wania problemów.

3Wymiary matematyki
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2) korzystając z aplikacji komputerowych, …., wykazując się 
przy tym umiejętnościami: rozwiązywania zadań rachun-
kowych z programu nauczania z różnych przedmiotów 
w zakresie szkoły podstawowej, z codziennego życia

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawo-
wych – II etap edukacyjny – klasy IV–VIII; matematyka:

I.  Kąty. Uczeń:
1) rozpoznaje kąt prosty, ostry i rozwarty;

II. Bryły.
1) rozpoznaje graniastosłupy proste, ostrosłupy, walce, 

stożki i kule w sytuacjach praktycznych i wskazuje te bryły 
wśród innych modeli brył;

2) wskazuje wśród graniastosłupów prostopadłościany i sze-
ściany i uzasadnia swój wybór;

III. Wielokąty. Uczeń:
1) zna pojęcie wielokąta foremnego;

IV. Geometria przestrzenna. Uczeń:
1) rozpoznaje graniastosłupy i ostrosłupy – w tym proste 

i prawidłowe;

TECHNIKA
I.  Kultura pracy. Uczeń:

1) dba o powierzone narzędzia i przybory;
2) posługuje się nazewnictwem technicznym;
3) jest świadomym i odpowiedzialnym użytkownikiem wytwo-

rów techniki;
4) śledzi postęp techniczny oraz dostrzega i poznaje zmiany 

zachodzące w technice wokół niego;
II. Inżynieria materiałowa:

1) rozpoznaje materiały konstrukcyjne (papier, drewno 
i materiały drewnopochodne, metale, tworzywa sztuczne, 
materiały włókiennicze, materiały kompozytowe, materiały 
elektrotechniczne) oraz elementy elektroniczne (rezystory, 
diody, tranzystory, kondensatory, cewki itp.);

2) określa właściwości materiałów konstrukcyjnych i elemen-
tów elektronicznych;

3) dokonuje wyboru materiału w zależności od charak-
teru pracy;

4) racjonalnie gospodaruje różnorodnymi materiałami;
III. Dokumentacja techniczna. Uczeń: 

1) odczytuje i interpretuje informacje zamieszczone w instruk-
cjach obsługi urządzeń, na tabliczce znamionowej, opa-
kowaniach żywności, metkach odzieżowych, elementach 
elektronicznych itp.;

IV. Technologia wytwarzania:
1) bezpiecznie posługuje się narzędziami, przyborami 

i urządzeniami;
2) reguluje urządzenia techniczne;

Przebieg zajęć

1. Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy

Nauczyciel prosi uczniów, aby korzystając z wiedzy i umiejętności nabytych podczas ostatniej lekcji, przypo-
mnieli znaczenie słowa „prototyp” oraz spróbowali wymienić listę aspektów, które brali pod uwagę w procesie 
jego tworzenia.

Następnie nauczyciel pyta uczniów o projekty wykonane podczas poprzednich zajęć. Prosi, by uczniowie zasta-
nowili się, czy projektując je dzisiaj i mając doświadczenie testowania ich przez pewien okres, coś by zmienili.

2. Część zasadnicza

Nauczyciel rysuje na tablicy 6 kół, które posłużą mu do prezentacji Engineering Design Process, czyli Inżynierii 
procesu projektowania (Załącznik 2). Jest to schemat wykorzystywany do tworzenia produktów i rozwiązań, 
które następnie kupujemy (samochody, telefony komórkowe, ale też meble czy nawet najprostsze haczyki 
np. do ręczników). 

Etapy procesu:

1. KOŁO – ZIDENTYFIKUJ PROBLEM 

2. KOŁO – ODKRYWAJ

3. KOŁO – ZAPROJEKTUJ

4. KOŁO – WYKONAJ 

5. KOŁO – TESTUJ
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6. KOŁO – USPRAWNIJ 

Nauczyciel prosi uczniów, aby spróbowali popatrzeć na proces prototypowania, który miał miejsce na poprzed-
niej lekcji, z perspektywy Engineering Design Process:

1. KOŁO – ZIDENTYFIKUJ PROBLEM 
 

Czy odpowiednio zidentyfikowaliśmy problem? Czy pojawiła się od razu potrzeba jego rozwiązania? 

• Projekt 1: ciągle gubię klucze, są za małe – może warto COŚ do nich dopiąć; 

• Projekt 2: mój telefon kładę to tu, to tam – może warto umieścić go na podstawce, w konkretnym widocz-
nym wówczas miejscu.

• Projekt 3: posiadana przeze mnie linijka przestała mi wystarczać, nie mam cyrkla, czy da się to jakoś 
połączyć, 

Warto również zadać uczniom dodatkowe pytania: 

• Jaki będzie ich konkretny udział w rozwiązaniu tego problemu? Co będę musieli zrobić?

• Jakie mają możliwości i ograniczenia?

• Jaki mają pomysł na rozwiązanie tego problemu?

2. KOŁO – ODKRYWAJ
Uczniowie powinni sprawdzić, czy np. w repozytorium TinkerCAD lub innym dostępne jest już rozwiązanie 
ich problemu. Czy jest jedno, a może jest ich kilka. Należy je odnaleźć oraz poddać analizie pod kątem moc-
nych i słabych stron.

3. KOŁO – ZAPROJEKTUJ
Najlepiej pracując w grupie, uczniowie powinni zastanowić się, jak ma wyglądać projekt, co będzie 
priorytetem / mocną stroną projektu. Co, bazując na rozwiązaniach, które wcześniej znaleźliśmy, chcieliby-
śmy uwzględnić, co zmienić. 

4. KOŁO – WYKONAJ 
Po opracowaniu wszystkich założeń, uczniowie powinny przejść do fazy wykonania, która obejmuje zarówno 
projektowanie, przygotowanie projektu do druku, jak i samą produkcję z wykorzystaniem drukarki 3D. Zgod-
nie z założeniami etapu projektowania, teraz wiemy już wszystko – zrealizujemy nasz projekt w konkretnym 
środowisku (programie), który również wybraliśmy wcześniej.

5. KOŁO – TESTUJ
Wydaje się, że nasz projekt jest już gotowy. Czy jednak jest idealny? Uczniowie powinni go sprawdzić. Kiedy 
projekt-produkt jest gotowy, poddajemy go testom. Uczniowie powinni go sprawdzić w realnym środowisku, 
czy dobrze dobrali jego odpowiednie parametry, wymiary, czy został dobrze wykonany. Oczywiście podczas 
tej fazy testowania cały czas należy patrzeć na produkt krytycznym okiem, zastanawiając się – co jeszcze 
możemy poprawić?
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6. KOŁO – USPRAWNIJ 
Kiedy produkt zostanie przetestowany, przychodzi czas na to, by zastanowić się, w jaki sposób sprawić, 
by był on jeszcze lepszy, by spełniał jak najlepiej wymagania / oczekiwania. Na tym etapie uczniowie powinni 
spisać, co po zakończonej fazie testowania chcą poprawić. 

Kiedy wszystkie założenia zostaną spisane, powinniśmy powrócić po raz kolejny do etapu trzeciego – procesu 
projektowania – by te nowe założenia i pomysły wdrożyć w nasz projekt. Dalej, znowu uczniowie mogą two-
rzyć „nowy” produkt, który znowu mogą testować, ulepszać, poprawiać itd. Cały proces może być powtórzony 
nawet kilkakrotnie. 

Kiedy zatem należy go zakończyć? Wtedy, kiedy stworzony produkt będzie spełniał wszystkie nasze potrzeby 
lub gdy nie będziemy w stanie np. ze względu na zasoby (czas, potrzebne produkty) zapewnić produkcję kolej-
nych prototypów. 

• Następnie nauczyciel prosi uczniów, by położyli przed sobą swoje produkty z poprzednich zajęć. Następnie 
pyta uczniów, na którym etapie procesu projektowego obecnie się znajdują? Czy przeszli uprzednio wszyst-
kie etapy Engineering Design Process?

Uczniowie korzystali z wydrukowanych elementów przez pewien czas (tydzień, dwa). Zakończyli więc etap 
testowania elementu. Teraz to dobry czas na zastanowienie się – w jaki sposób można je poprawić. 

• Kiedy uczniowie wspólnie ustalą, że są po etapie testowania i mogą usprawnić swój projekt, nauczyciel może 
poprosić uczniów, aby skorzystali z karty pracy (Załącznik nr 1) i wpisali na niej problemy, jakie zauważyli 
podczas procesu testowania wydrukowanego projektu. Nauczyciel może też podzielić uczniów na grupy, 
które tworzyły podobne projekty (linijki, statywy, breloczki), by wspólnie wymieniły się doświadczeniami 
i opracowały razem kartę pracy.

Poniżej znajduje się przykładowa lista pytań, które mogą pomóc w ustaleniu założeń do ulepszenia projektu:

Projekt 1: Brelok 
• Czy ma odpowiedni rozmiar, czy nie jest zbyt mały / zbyt duży, aby zmieścił się np. w kieszeni?

• Czy otwór do doczepienia breloka do kluczy pozwala na jego swobodny ruch, czy nie przeszkadza pod-
czas wyboru klucza?

• Czy krawędzie breloczka nie są za ostre?

• Czy można by coś dodać, by brelok był bardziej praktyczny?

• Czy nie jest zbyt gruby, za ciężki?

• Czy napis jest wyraźny, czy litery są rozłożone w sposób estetyczny?

Projekt 2: Statyw na komórkę
• Czy ma odpowiedni rozmiar?

• Czy telefon może być położony w poziomie i pionie?

• Czy kąt oparcia pozwala na swobodne oglądanie serialu / teledysku, a jednocześnie nie powoduje zagro-
żenia dla telefonu (upadek)? 

• Czy statyw daje możliwość ładowania urządzenia? 

#SuperKoderzy / 3Wymiary matematyki / Prototypowanie cz. 2. Inżynieria procesu projektowania
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• Czy statyw jest na tyle smukły, że nie zajmuje zbyt dużo miejsca?

• Czy można coś dodać, by statyw był bardziej praktyczny? (np. uchwyt na przewód, schowek na słu-
chawki?…)

• Czy statyw jest zindywidualizowany? (osoba użytkownika, model aparatu) 

Projekt 3: Linijka ze wzornikiem
• Czy sprawdziła się w praktyce?

• Czy ma odpowiednią długość, szerokość, grubość?

• Czy łatwo ją schować / czy mieści się w piórniku?

• Czy wzorniki są prawidłowo wydrukowane?

• Czy można z jej użyciem zmierzyć poprawnie np. długość odcinka?

• Czy można dodać coś jeszcze, by jej wykorzystanie było bardziej wszechstronne?

Po zastanowieniu się nad poprawkami uczniowie przechodzą do swoich projektów i wdrażają usprawnienia. 
Następnie opis usprawnień i zakładane rezultaty zapisują na karcie pracy. 

Uczniowie dzielą się wprowadzonymi pomysłami na ulepszenie projektu ze swoimi kolegami.

#SuperKoderzy / 3Wymiary matematyki / Prototypowanie cz. 2. Inżynieria procesu projektowania



3Wymiary matematyki / Lekcja 10 / 6

3. Podsumowanie i ewaluacja

Po wydrukowaniu projektów uczniowie testują ulepszone wersje swoich wydruków przez ok. 2 tygodnie, 
a następnie wracają do karty pracy i sprawdzają, czy wdrożone usprawnienia realnie wpłynęły na użytko-
wanie ich wydruku. W ramach ciągłości procesu projektowego mogą zapisać również, jakie kolejne zmiany 
mogliby wprowadzić.

W ramach dodatkowego zadania nauczyciel może zaproponować uczniom, którzy mieliby na to chęci, by samo-
dzielnie, przechodząc przez wszystkie etapy inżynierii procesu projektowania, wymyślili, zaprojektowali i wydru-
kowali swój własny produkt użytkowy.

Uwagi

• W trakcie etapu „Usprawnij” uczniowie, zachwycając się własnym projektem, podejdą do niego bezkrytycz-
nie, nie widząc w nim żadnych elementów do poprawy. Warto porozmawiać wówczas o działaniach wielu 
firm, które wciąż ulepszają nawet najlepsze rozwiązania (np. producenci telefonów komórkowych). Oczywi-
ście nie wszędzie potrzeba tak dynamicznych i ciągłych usprawnień. Dobrze jednak wspomnieć, że jeżeli 
zostanie stworzony produkt odpowiadający na podobne potrzeby, co nasz i będzie on lepszy, nasz automa-
tycznie straci wartość.

• W ramach pracy nad wdrażaniem inżynierskiego procesu projektowego warto zaproponować uczniom 
proste działania promujące myślenie krytyczne i dążenie do ulepszania własnego produktu. Nauczyciel może 
zaproponować, że najlepiej zaprojektowany breloczek może zostać wydrukowany np. dla każdego ucznia 
jednej z młodszych klas, etc.

#SuperKoderzy / 3Wymiary matematyki / Prototypowanie cz. 2. Inżynieria procesu projektowania



TinkerCAD Classroom / Lekcja 10 / Załącznik nr 1

Inżynieria procesu projektowania – Faza testu

Nazwa modelu: ...........................................................................................................................................................

Autor pomysłu ............................................................................................................................................................

Autor projektu: ............................................................................................................................................................

Data wykonania projektu: ...........................................................................................................................................

Data rozpoczęcia testów: ...........................................................................................................................................

Wyniki:

V – etap: testowanie:

Problemy, na które zwrócono uwagę podczas testu

1..................................................................................................................................................................................

2..................................................................................................................................................................................

3..................................................................................................................................................................................

VI – etap: usprawnienia

Problem nr Sposób ulepszania 
projektu

Zakładane rezultaty Rzeczywiste rezultaty 
(2 tyg. po wdrożeniu 
usprawnienia)

1.

2.

3.
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Załącznik 1:
Karta pracy
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