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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.
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Lekcja 1:
Spotkanie z Lelum Polelum

Autorzy: Alina Idzikowska, Radosław Potrac

Lekcja, podczas której nauczyciel wprowadza dzieci w konwencję 
zabawy – lekcja służy wprowadzeniu fabuły oraz zapoznaniu z życiem 
Słowian na terenie Polski. Z zakresu programowania uczniowie będą mieli 
okazję wykonać prostą animację w Scratchu, w której trzeba przejść przez 
4 różne mapy – mapę świata, mapę Europy, mapę terenów zamieszkałych 
przez Słowian, mapę Polski przed 992 rokiem. Będą też mogli wykonać 
trudniejszą wersję gry – quiz oparty na materiale lekcji, w którym nagrodą 
za dobrą odpowiedź będzie kolejna mapa.

Cele zajęć:
Uczeń powinien:
• przedstawiać państwa, które powstały na terenach, na których 

osiedlili się Słowianie,
• omawiać życie codzienne i organizację państw słowiańskich,
• wiedzieć, kim byli Cyryl i Metody,
• potrafić wymienić nazwy najbardziej znanych ośrodków sło-

wiańskich na terenie Polski.

NaCoBeZu:
Po lekcji:
• przedstawiasz państwa, które powstały na terenach, na któ-

rych osiedlili się Słowianie,
• omawiasz życie codzienne i organizację państw słowiańskich,
• wiesz, kim byli Cyryl i Metody, potrafisz wymienić nazwy naj-

bardziej znanych ośrodków słowiańskich na terenie Polski.

Materiały pomocnicze:
• zakodowany list
• podręcznik do historii klasa 5
• materiały dotyczące kodowania, 
• pdf z kartami-nagrodami (wizerunki bogów słowiańskich)
• 1 robot mBot
• komputery stacjonarne lub laptopy (ze sprawnym portem USB).

Pojęcia kluczowe:
→ Słowianie → opole → plemię → wiec → drużyna → gród 
→ starszyzna → chrzest → książę → Cyryl i Metody

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

Metody pracy:
• dyskusja,
• pogadanka
• praca z mapą
• algorytmika w programie Scratch,
• gra edukacyjna – grywalizacja.

Formy pracy:
• praca z całą klasą,
• grupowa – praca w grupach, tworzenie animacji/gry.

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

I.  Średniowieczna Europa. Uczeń:
1) umiejscawia w czasie i przestrzeni nowe państwa 

w Europie

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawo-
wych – 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)  projektuje, tworzy i zapisuje w wizualnym języku 

programowania:
a) pomysły historyjek i rozwiązania problemów, w tym 

proste algorytmy z wykorzystaniem poleceń sekwen-
cyjnych, warunkowych i iteracyjnych oraz zdarzeń,

b) prosty program sterujący robotem lub innym obiektem 
na ekranie komputera; 
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Przebieg zajęć

1. Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy 
Czas: ok. 10 minut

Lekcja rozpoczyna się wejściem nauczyciela, który opowiada, że zdarzyło mu się coś dziwnego i spotkał 
po drodze do klasy dziwne stworzenie z listem do jego uczniów. Siada, wyciąga telefon i korzystając z aplikacji 
wprowadza mBota do sali.

Ma on zakodowany list przyczepiony do korpusu. 

List ten wyjaśnia, że Tymoteusz – uczeń z XXI wieku – zagubił się w czasie i przestrzeni i potrzebuje pomocy 
młodzieży. Wszystkim, którzy chcą mu pomóc wrócić do swych czasów, oferuje wstąpienie do Klubu 
Podróżników w czasie. 

Z listu wynika, że jego wehikuł został uszkodzony przez wrogiego agenta i zgubił się w IX wieku w okolicy 
Poznania i Gniezna.

List 
GA/DE/RY/PO/LU/KI

Drodzy Koledzy.

Pochodzę z roku 2050. Chciałem zapobiec wielkiej tragedii 
w przeszłości, ale zostałem zaatakowany przez wrogiego 
agenta. Mój pojazd zagubił się w czasie i przestrzeni 
w Gnieźnie u Słowian. Potrzebuję pomocy. Każdemu, kto 
udzieli mi pomocy, oferuję uczestnictwo w elitarnym Klubie 
Podróżników w Czasie. 

Szczegóły następnym razem.

Tymoteusz

Eypezr Ipudezr.

Opchpezę z ypil 2050. Chckgłdm zgopbkdc wkdkidj tygadekk 
w oyzdszłpśck, gud zpstgłdm zeygezpnr oyzdz wypakdap 
gadntg. Mój opjgze skę zgalbkł w czgskd k oyzdstyzdnk 
w Ankdźnkd l Słpwkgn. Optyzdblję opmpcr. Igżedml, itp 
lezkduk mk opmpcr pfdylję lczdstnkctwp w duktgynrm Iulbkd 
Opeyóżnkiów w Czgskd.

Szcdaółr ngstęonrm ygzdm.

TRMPTDLSZ
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Po rozkodowaniu listu nauczyciel prowadzi dyskusję, w trakcie której ustala z uczniami przyłączenie się 
do Tymoteusza i pomoc w rozwiązaniu zagadki (może zahaczyć opowieścią o podróżach w czasie, nawią-
zać do powieści H.G. Wellsa “Wehikuł Czasu”). Sugeruje, że każde dobrze wykonane na lekcji zadanie 
pomoże Tymoteuszowi.

Po dyskusji pyta, co z robotem? Sugeruje, że warto się z nim zapoznać, poznać jego język. Pyta, czy dzieci się 
nim zaopiekują? (rozmowa o tym, jak opiekować się “normalnym” zwierzęciem – a robotem?)

Robot zatem zostaje na razie w klasie, a nauczyciel wprowadza w temat Słowian, nawiązując do listu. 
Wprowadza cezurę czasową, prowadzi prezentację z pogadanką.

2. Część zasadnicza 
Czas: 45 minut

Treść lekcji 

Nauczyciel wyjaśnia temat lekcji i przedstawia życie codzienne Słowian, rodzaj prowadzonej gospodarki, wierze-
nia; wprowadza pojęcia: opole, plemiona, wiece, książęta, drużyny. Opowiada o Cyrylu i Metodym, którzy nieśli 
nową wiarę na ziemie Słowian.

Programowanie:

Nauczyciel pokazuje uczniom animację, w której zmieniają się mapy – od mapy świata, poprzez Europę, Europę 
Środkową (opanowaną przez Słowian w VII wieku) aż do mapy plemion polskich. Sensem animacji jest znalezie-
nie terenów zamieszkałych przez Słowian oraz pokazanie polskich Słowian – ich terenów i plemion. Nauczyciel 
prosi uczniów o wykonanie podobnej animacji w parach. 

1. Animacja ze zmianą map:  

Opis: 

Pierwsze zadanie polega na stworzeniu animacji do zmieniania map. Uczniowie dostają cztery mapy w postaci 
plików JPG. Mają za zadanie osadzić je jako cztery tła do programu w Scratchu oraz stworzyć skrypt powodu-
jący kolejną zmianę map po użyciu wybranych klawiszy na komputerze. Powinni też narysować stronę tytułową 
animacji i spowodować, żeby skrypt po kliknięciu zielonej flagi zaczynał się od tytułu.

Prosta animacja ze zmianą map https://scratch.mit.edu/projects/531874982/.

Otwórzcie ten plik i pobawcie się mapami, naciskając wymagane w opisie klawisze.

KROK 1: 

Jak zrobić taką animację?

Otwórz nowy projekt w Scratchu. Wejdź na stronę https://scratch.mit.edu/, kliknij w menu Stwórz:



Podróżnicy w czasie / Lekcja 1 / 4

#SuperKoderzy / Podróżnicy w czasie / Spotkanie z Lelum Polelum

W otwartym oknie projektu wybierz zakładkę scena:

 W kolejnym kroku wejdź w zakładkę Tła:

 

Korzystając z edytora do tworzenia grafiki, przygotuj stronę tytułową projektu z napisem Słowianie.

 Może to wyglądać na przykład tak:
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KROK 2:

Następnie wczytaj z pliku obrazy 4 map (świata, Europy, Europy Środkowej i mapę plemion słowiańskich)

Mapy:

https://epodreczniki.pl/a/mieszko-i---poczatki-panstwa-polskiego/DsBuZoaw7 

Pozostałe mapy są wycinkami z map Googla.
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KROK 3:

Zaprogramuj skrypt zmiany map, korzystając z działu bloczków Zdarzenia i Wygląd:

Chodzi nam o to, żeby po naciśnięciu konkretnego klawisza tło zmieniało się na inne; zaś zielona flaga powinna 
zmienić tło na okładkę. Na koniec działania programu tło znów powinno się zmienić na okładkę, ale nie od razu, 
np. tak:
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Całość może wyglądać tak:

2. Jak zaprogramować grę-quiz w Scratchu?  
[gra dla uczniów bardziej zaawansowanych w Scratchu – dodatkowa]

Oczywiście animacja jest zadaniem dla uczniów, którzy nigdy nie mieli do czynienia ze Scratchem. Aby zaintere-
sować także uczniów umiejących programować, proponujemy grę – quiz z pytaniami. Tłami mogą być te same 
mapy i początek może być taki sam, jak w animacji. Tu jednak musimy wybrać duszka, który będzie zadawał 
pytania. Nagrodą za dobrą odpowiedź jest zmiana tła na kolejną mapę. Uczniowie mogą oczywiście samodziel-
nie wybrać duszka i wymyślić własne pytania. Główne zadania dla uczniów to: 

• zakodowanie duszka tak, aby zmieniał kostiumy, 

• pokazał dymek z powitaniem i początkiem gry i zadawał pytania, a potem je oceniał oraz aby po dobrej 
odpowiedzi następowała zmiana mapy i kolejne pytanie. 
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Warto zwrócić uwagę uczniów na ewentualność złej odpowiedzi i odpowiednie zapisanie skryptu, aby gra mogła 
toczyć się dalej po wpisaniu poprawnej odpowiedzi.

Najpierw pograjcie w tę grę. Udzielajcie odpowiedzi w oparciu o podręcznik, bo program zaliczy Wam tylko 
jedną poprawną odpowiedź. (Nauczyciel powinien zajrzeć do skryptu, bo musi zostać udzielona dokładnie taka 
odpowiedź, jaka jest zapisana w programie; wielkość liter nie ma znaczenia).

Gra Słowianie na mapie https://scratch.mit.edu/projects/534590081/

KROK 1: 

Zajrzyj do skryptów programu:

Jakie działania wykonuje duszek?

1. Rusza się.

2. Pokazuje dymki z wypowiedziami.

3. Zadaje pytania i pokazuje ramkę na odpowiedź.

4. Po poprawnej odpowiedzi pokazuje dymek z pochwałą i zmienia tło na następną mapę.

5. Po błędnej odpowiedzi proponuje, aby spróbować jeszcze raz i znów zadaje pytanie oraz pokazuje ramkę 
na odpowiedź.

KROK 2:

Zaprogramuj:

Ruchy duszka. W przykładowej grze jest to nietoperz. Znajdź duszka w bibliotece duszków. Można też wybrać 
innego duszka. Najlepiej, żeby posiadał przynajmniej 4 kostiumy. 
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Wybierz duszka kliknięciem i wróć do swojego programu. Usuń niepotrzebnego duszka kota.

Zajrzyj do zakładki Kostiumy na górnej belce:
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Ten duszek ma 4 kostiumy. Kiedy będziesz klikać po kolei w te kostiumy – nietoperz będzie się ruszał. Teraz 
trzeba napisać skrypt tak, żeby nietoperz zmieniał kostiumy automatycznie. Przejdź do zakładki Skrypt 
na górnej belce:

 

Z lewej strony, w menu bloczków programu (są oznaczone kolorowymi kółkami i nazwami) znajdź bloczki 
Wygląd. Znajdziesz tam bloczek “zmień kostium na”. Bloczek ma menu rozwijalne w strzałce. Jest też bloczek 
“następny kostium”.
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Jak uruchomić nietoperza przy pomocy bloczka z zieloną flagą i bloczków “zmień kostium” lub bloczka 
“następny kostium”? 

Pomiędzy zmianami kostiumu musisz wstawić chwilę czekania z bloczków kontroli. Może to wyglądać tak, jak 
na obrazku z prawej strony lub tak, jak na obrazku z lewej strony:

 

Aby nie trwało to zbyt długo – niech czas pomiędzy kostiumami będzie 0,5 sekundy (pamiętaj, że wpisując czas 
w okienko obok “czekaj” pomiędzy zerem a piątką, musisz wstawić kropkę, nie przecinek).

Po zielonej fladze też musi być pauza – żeby mogła się pokazać scena z okładką.

Programujemy na początek jedną sekwencję ruchu (4 kostiumy), ponieważ dalej nietoperz będzie się ruszał 
wolniej, w trakcie zadawania pytań.

KROK 3: 

Zaprogramuj przemowę początkową duszka:

Korzystamy nadal z bloczków Wygląd. Niech duszek mówi po kolei – wykorzystaj trzy razy klocek “powiedz”. 
Będziemy też chcieli zmienić scenę na mapę świata.
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KROK 4: 

Zaprogramuj pierwsze pytanie quizu:

Aby rozpocząć quiz, musimy użyć bloczków Czujniki oraz Wyrażenia. Aby duszek zadał pytanie, na które można 
wpisać odpowiedź, trzeba użyć bloczka:

Oczywiście pytanie można wpisać własne.

Teraz potrzebujemy bloczka z równaniem z Wyrażeń i bloczka odpowiedź z Czujników:

Trzeba je połączyć, a w wolne pole wpisać poprawną odpowiedź:

1.

 

2. 3.

Dzięki temu duszek może rozpoznać poprawną odpowiedź. Ale – jak widać, nie da się takich klocków połączyć 
z innymi. Trzeba je wstawić w bloczek z działu Kontrola:

Używamy takiego warunku (jeżeli – to; w przeciwnym razie), ponieważ odpowiedź może być dobra albo zła. Jak 
zareaguje duszek na poprawną odpowiedź? Potrzebne bloczki znajdziemy w dziale Wygląd. Byłoby dobrze, 
żeby wybrany duszek pochwalił gracza, zmienił kostium i zmienił mapę na mapę Europy. Jeżeli odpowiedź 
będzie zła, musi powiedzieć o tym graczowi, zadać ponownie pytanie, ale tu też musi być bloczek ze zmianą 
kostiumu i tła, bo gracz tym razem może dobrze odpowiedzieć.

Jest jeszcze jeden problem. Gracz może udzielić złej odpowiedzi kilka razy. Dlatego w dolną część warunku 
(w przeciwnym razie) trzeba wstawić dodatkową pętlę:

 

A w puste miejsce oczywiście trzeba wstawić równanie: odpowiedź=Europa.
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Cały kod pierwszego pytania może wyglądać tak:

Zwróć uwagę na kolejność poleceń (bloczków) oraz gdzie zaczynają się i kończą polecenia (jeżeli-to; w przeciw-
nym razie) oraz gdzie kończy się zakres pętli “powtarzaj aż”.

KROK 5:

Zaprogramuj dalsze pytania w taki sam sposób.
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KROK 6: 

Zaprogramuj zmiany sceny czyli okładkę i mapy:

Wejdź w panel Scena z prawej strony na dole:

 Otworzy się edytor sceny i tła. Na górnej belce trzeba wybrać zakładkę Tła:

Powinny tam być takie same tła, jak w animacji z mapami, czyli okładka z tytułem, mapa świata, 
mapa Europy, mapa Europy Środkowej (wycinki z map Google), mapa plemion słowiańskich 
https://epodreczniki.pl/a/mieszko-i---poczatki-panstwa-polskiego/DsBuZoaw7. Musimy zaprogramować 
tylko pojawienie się okładki po kliknięciu zielonej flagi. W tym celu trzeba wejść w zakładkę Skrypt, pozostając 
w panelu sceny. Skrypt jest taki:
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Pozostałe zmiany tła są zaprogramowane w duszku. Pamiętaj, że możliwość zmiany tła kryje się w rozwijalnej 
liście bloczka “zmień tło na”:

3. Podsumowanie i ewaluacja 
czas: ok. 5 minut

Nauczyciel odwołuje się do NaCoBeZu i podsumowuje lekcję, może też wykorzystać jakiś ulubiony sposób 
oceny lekcji przez uczniów.

Po pierwszej lekcji uczniowie przekazują Tymkowi największy dar Swaroga dla ludzi. Czym jest ten dar? 
Sprawdźcie sami, rozwiązując quiz na:

https://learningapps.org/watch?v=paawsd6cc21

Uwagi/alternatywy:

Minimum: 

• lekcja historii o Słowianach; 

• początek historii o Tymku, który podróżuje w czasie – opis poniżej; 

• artefakt będący częścią generatora czasu Tymka z tej lekcji – ogień w dłoni boga 
Swaroga; można go znaleźć na jednej z kart, dedykowanych dla tej lekcji lub w zagadce: 
https://learningapps.org/watch?v=paawsd6cc21

• animacja w Scratchu ze zmianą map.

Podczas całego cyklu 8 lekcji będziemy się opierać na historii podróży w czasie naszego bohatera – Tymka. 
Na każdej lekcji uczniowie będą poznawać kolejne części tej historii. Na każdej lekcji też nagrodą i koniecz-
nym elementem do rozwoju opowieści będą artefakty – części popsutego generatora czasu wehikułu Tymka. 
Artefakty są przedstawione graficznie na kartach kolekcjonerskich, które są dodatkiem do scenariuszy. Jeżeli 
jednak nie będziecie chcieli korzystać z kart – artefakty pozostaną częścią opowieści.
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Historia Tymka:

Tymek żyje w 2050 roku. Jest potomkiem rodu Jagiellonów. Zdobył informację, że Jonas, chłopiec niemiecki – 
pochodzący z rodu Wielkiego Mistrza Ulricha von Jungingen – znalazł sposób, aby zmienić bieg historii, ura-
tować swego przodka i zmienić losy bitwy pod Grunwaldem. Jonas postanowił podesłać Jagielle doradcę, 
który będzie mu odradzał przyjęcie dwóch mieczy – daru mistrza krzyżackiego i w ten sposób powstanie 
luka w wydarzeniach, którą Jonas potrafi wykorzystać. Tymek zbudował wehikuł czasu i postanowił ostrzec 
swego krewnego. Ale Jonas odkrył jego plany i uszkodził wehikuł, wprawiając czasoprzestrzeń wokół wehikułu 
w ruch falowy. Tymek prosi nas o pomoc, ponieważ energia powstająca przy skupieniu się tylu osób na kon-
kretnym miejscu czasoprzestrzeni pomoże mu naprawić wehikuł. Każda lekcja ma służyć zdobyciu przez 
uczniów nagrody – elementu z generatora czasu wehikułu Tymka. Tych brakujących części jest 8 i nazwiemy 
je artefaktami. Artefakty są przedstawione na kartach, które są dodatkiem do scenariuszy (do każdej lekcji jest 
pakiet kart,a jedna karta będzie przedstawiać poszukiwany element). Jeżeli jednak nauczyciel nie chce włączyć 
kart do swoich lekcji – artefakt pozostanie częścią opowieści, a nauczyciel będzie mógł go ewentualnie pokazać 
przy pomocy karty. Jeżeli Tymkowi uda się dotrzeć pod Grunwald przed bitwą – uratuje prawdę historyczną, 
będzie mógł zatoczyć pętlę w czasie (tak była zaprogramowana jego podróż) i bez przeszkód wróci do domu. 

Do każdej lekcji dołączamy zadanie z potrzebna kartą (to zostało już podane przy podsumowaniu lekcji):

https://learningapps.org/watch?v=paawsd6cc21

Dodatki do wyboru lub wszystkie: 

• karty jako nagroda dla uczniów (bogowie Słowian); w Załączniku nr 1 tego scenariusza znajduje się instruk-
cja, jak używać naszych kart: https://www.pearltrees.com/radator/lekcja-1/id43618739

• zaprogramowanie gry-quizu w Scratchu; 

• narysowanie na dużym papierze kształtu Polski za czasów Mieszka I:  
https://zpe.gov.pl/a/mieszko-i---poczatki-panstwa-polskiego/DsBuZoaw7 
Ta duża mapa będzie wykorzystywana na każdej lekcji – uczniowie będą na niej rysować poszczególne 
miejsca, gdzie dociera Tymek. Połączenie ich czarną trasą o odpowiedniej szerokości pozwoli jeździć po niej 
mBotowi. Jeżeli zaznaczymy tylko miejsca – możemy zaprogramować mBota, żeby dojechał do następnego 
punktu podróży Tymka. Pierwszy punkt – Gniezno.

Karty kolekcjonerskie

W materiałach dodatkowych do tych scenariuszy oferujemy Wam karty do gry kolekcjonerskiej. Można je 
wydrukować i rozdać uczniom po każdej lekcji. Sądzimy, że bez trudu stworzą rozgrywkę w oparciu o informa-
cje zawarte w kartach postaci. 

Macie do dyspozycji duże karty postaci z:

1. Bogami słowiańskimi
2. Świętymi związanymi ze średniowieczną Polską
3. Władcami dzielnic z okresu rozbicia dzielnicowego
4. Naukowcami polskimi epoki średniowiecza 

i renesansu

oraz małe karty dodatków:

1. Skarby królów Polski
2. Jedną małą kartę w kolekcji 

świętych – mitrę biskupią
3. Obiekty średniowiecznego miasta
4. Elementy stroju średniowiecznego
5. Elementy wyposażenia rycerza
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Małe karty mogą być nagrodą w turniejach, mogą służyć do wymiany, są generalnie kartami kolekcjonerskimi.

Planszą dla Waszej gry może być pięknie wykończona papierowa mapa, którą tworzyliście krok po kroku. 
Tu może powstać jakaś fabuła wymyślona przez uczniów.

Jeżeli jednak nie chcecie lub nie możecie drukować kart, mogą one pozostać w postaci wirtualnej i uczniowie 
mogą posługiwać się nimi na telefonach, lub stworzyć kolejną grę w Scratchu – karty mogą stać się duszkami, 
a scena może zamienić się w namiastkę planszy. Grając na dwóch urządzeniach, można by losować karty 
ze swojej talii i rywalizować z przeciwnikiem grającym na drugim urządzeniu. 

Tu znajdziecie początek takiej gry:

https://scratch.mit.edu/projects/553564696/

Co jeszcze można z nią zrobić? Czy uda się Wam stworzyć drugą scenę, na której będą się pokazywać wszyst-
kie wylosowane kolejno karty? Oczywiście można do gry przenieść wszystkie karty przekazane uczniom pod-
czas ścieżki i losować z dużej ich ilości, a grać można, zliczając punkty z kart wylosowanych przez każdego 
z przeciwników przy ograniczonej liczbie losowań (np. każdy losuje 10 razy). Przy pomocy telefonów można 
by prowadzić rozgrywkę, wybierając sobie karty ze swoich zasobów.

To link do kart dla lekcji 1:

https://www.pearltrees.com/radator/lekcja-1/id43618739
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Załącznik nr 1
Instrukcja do kart kolekcjonerskich

Instrukcja do gry w karciankę (karty kolekcjonerskie)

Karty do gry, które uczniowie mogą na każdej lekcji otrzymać jako formę podziękowań i ciekawą formę powtórze-
nia wiadomości – są uzupełnieniem scenariuszy i historii, jaką proponujemy.

Zostały one stworzone z wykorzystaniem prac oraz treści dotyczących poszczególnych okresów, artefaktów, 
postaci – ogólnie dostępnych w Wikipedii – z uznaniem autorstwa oraz swobodnym zastosowaniem edukacyjnym.

Gra wymaga przynajmniej dwóch osób i posiadanej talii kart. Każda partia składa się z trzech rund. Zadaniem gra-
cza jest wygranie dwóch, poprzez zdobycie większej liczby punktów niż jego przeciwnik. Gracze zagrywają karty 
na zmianę, do momentu aż jeden z nich spasuje. Robiąc to, decyduje się, by do końca rundy nie wykładać już wię-
cej kart. Przeciwnik może za to kontynuować grę. Zapewnienie sobie zwycięstwa poprzez zagranie jak największej 
liczby kart może się wydawać korzystne, jednak na początku drugiej rundy gracze dobierają tylko dwie dodatkowe 
karty, na początku trzeciej – jedną kartę. Oznacza to, że jeśli w pierwszej rundzie wyłożą więcej kart niż przeciwnik, 
mogą znaleźć się w niekorzystnej pozycji, co zadecydować może o przegranej całego meczu. Czasem najmą-
drzejszą decyzją jest wczesny pas, szczególnie kiedy nie jest się już w stanie dogonić swojego rywala. Pasowanie 
w odpowiednim momencie wymaga wyczucia, którego nabrać można wraz ze wzrostem doświadczenia w grze.

Pole bitwy składa się z jednego rzędu, na którym możesz wykładać kolejno karty z talii na ręku. Rundę wygrywa 
ten gracz, który w jej trakcie zbierze najwięcej punktów; bitwę — zwycięzca dwóch z trzech rund potyczki. 
To, w jaki sposób poprowadzi armię zależy od decyzji strategicznej gracza.

Rozpoczynasz z 10 kartami do dyspozycji. Rozegrać możesz każdą z nich. To od ciebie zależy, czy od razu wycią-
gniesz na stół najsilniejszą z jednostek, czy poczekasz na kluczowy moment potyczki. Mogą to być karty postaci 
i karty nagród (rzeczy, skarbów, artefaktów) – to jednak nie może zmienić liczby kart, z jakimi rozgrywasz mecz. 
W drugiej turze możesz dobrać dwie karty z talii na ręku, w trzeciej turze – jedną.

Początkowo na stół wykładasz karty z posiadanej talii – do 7 sztuk. Liczą się tutaj siła i życie oraz zapisy 
w opisie karty.

Przykładowo, jeśli wyłożę kartę Dadźboga – siła 5, życie 4, a przeciwnik położy kartę Dziewanny – siła 1, życie 
3 – to Dadźbóg atakuje z siłą 5 – życie Dziewanny 3 (5–3=-2) zatem Dziewanna musi zostać odłożona na bok – 
na kupkę kart straconych (tzw. cmentarz). Dodatkowo Dadźbóg pozwala wziąć jedną z kart przeciwnika i użyć jej 
jako swojej. Ale karta Dziewanny pozwala z cmentarza przywrócić poprzednio utraconą kartę, jeśli była to karta 
z życiem większym niż 2 i siłą większą niż 5 – to Dadźbóg przegrywa – i musi trafić na cmentarz.

Runda trwa tak długo, jak długo zawodnicy uznają, że warto. Należy pamiętać, że bitwa to trzy rundy. Jeśli w jed-
nej z rund przegrałem, bo przeciwnik wyciągnął najsilniejsze karty (których już nie może użyć w kolejnych turach), 
zawsze jest szansa na wygraną w kolejnych dwóch i wygranie bitwy.

Po pierwszej rundzie, w której liczy się, ile kart zostaje na stole (sumuje się ich życie i siłę – kto ma więcej, wygrywa 
rundę) – można dobrać z talii na ręku 2 karty na stół, po drugiej rundzie – jedną.

Karty na stole to ta kupka, z której wydobywamy karty na pole bitwy. Cmentarz, to miejsce gdzie odkładamy 
nasze przegrane karty. Pole bitwy, to dwa leżące naprzeciw siebie pola, na których kolejno wykładamy swoje karty 
ze stołu.

Wszystkie karty – do każdej z lekcji znajdziecie pod linkiem umieszczonym w dodatkach. 


