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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 5:
Murujemy nowy dom  
z Kazimierzem Wielkim  

Autorzy: Alina Idzikowska, Radosław Potrac

Lekcja, podczas której uczniowie dowiadują się, jak Kazimierz Wielki odrodził 
i umocnił Polskę. Tymek, dzięki pomocy uczniów, mógł dotrzeć do Krakowa 
i dać królowi mądrą radę. Zostanie też zorganizowana parada mBotów z okazji 
zjazdu monarchów Europy w Krakowie.

Cele zajęć:
Uczeń powinien:
• opowiadać o problemach Polski za panowania Kazimierza 

Wielkiego, 
• przedstawiać działania Kazimierza Wielkiego na polu gospo-

darczym, dyplomatycznym, obronnym, prawodawczym, 
• przedstawiać przyczyny powołania Akademii Krakowskiej, 

znać datę jej powstania. 

NaCoBeZu:
Po lekcji:
• opowiadasz o problemach Polski za panowania Kazimie-

rza Wielkiego,
• przedstawiasz działania Kazimierza Wielkiego w dziedzinie 

gospodarki, obronności, prawodawstwa,
• przedstawiasz przyczyny powołania Akademii Krakowskiej, 

znasz datę jej powstania. 

Materiały pomocnicze:
• podręcznik do historii klasa 5,
• portret Kazimierza Wielkiego autorstwa Jana Matejki,
• materiały dotyczące kodowania,
• pdf z kartami – nagrodami (polscy naukowcy średniowieczni 

i renesansowi),
• mBoty i telefony/tablety z aplikacjami do sterowania robotem,
• film instruktażowy (w języku angielskim): 

https://www.youtube.com/watch?v=vNTSZ8erDq8,
• komputery stacjonarne lub laptopy (ze sprawnym portem USB).

Pojęcia kluczowe:
→ Ruś Halicka → kupcy i rzemieślnicy → grosz krakowski → cło  
→ żupy solne → statuty Kazimierza Wielkiego  
→ Akademia Krakowska → uczta u Wierzynka → dyplomacja 
→ urzędnicy królewscy 

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

Metody pracy:
• dyskusja,
• pogadanka,
• algorytmika w programie wizualnym,  

w aplikacji mBlock lub Makeblock.

Formy pracy:
• praca z całą klasą,
• grupowa – praca w grupach z robotem.

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

I.  Polska w XIV–XV wieku. Uczeń:
1) opisuje rozwój terytorialny państwa polskiego w XIV i XV 

wieku; 
2)  analizuje dokonania Kazimierza Wielkiego w dziedzinie 

polityki wewnętrznej (system obronny, urbanizacja kraju, 
prawo, nauka) oraz w polityce zagranicznej

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

Nauczyciel informuje uczniów, że dzięki ich pomocy Tymek wylądował w Krakowie u króla Kazimierza Wielkiego. 
Prezentuje jego portret z kanonu Jana Matejki. Tymek spotkał się z królem i opowiedział mu swoją historię, król 
zachwycony opowieścią o szkole zapałał chęcią powołania takiej u siebie. Król zamierza podjąć działania, by 
Polska była przygotowana do starć z Krzyżakami.

2. Część zasadnicza 
Czas: 45 minut

Treść lekcji 

Nauczyciel wyjaśnia temat lekcji i przedstawia sytuację kraju. Uczniowie wraz z nauczycielem szukają płasz-
czyzn, jakie powodują, że dany kraj jest silny (finanse, nauka, obronność, wojsko, drogi). Tworzą z nauczycielem 
poradnik, co zrobić, by Polska była krajem przygotowanym do walki z Krzyżakami w przyszłości. Nauczyciel 
prezentuje największych studentów i wykładowców Akademii Krakowskiej. Pokazuje, jakie działania podjął król 
Kazimierz, opowiada o różnych jego reformach i o sukcesach dyplomatycznych (np. zjeździe monarchów euro-
pejskich i uczcie u Wierzynka).

Programowanie:

Uczniowie mają tym razem za zadanie zaprogramowanie mBotów na paradę z okazji zjazdu władców Europy 
w Krakowie w roku 1364 oraz uczty u Wierzynka. Uczniowie podzieleni na grupy wymyślają, jak będzie jeździł, 
świecił i grał ich mBot oraz jak go ozdobią, żeby był efektowny. 

KROK 1: 

Potrzebujesz programu na komputer lub aplikacji na telefon/tablet do sterowania robotem:

• program lub aplikacja mBlock: 
https://mblock.makeblock.com/en-us/download/

• aplikacja mobilna Makeblock: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.makeblock.makeblock&hl=pl&gl=US

• aplikacja webowa Makeblock: 
https://ide.mblock.cc/

KROK 2:

Zaplanuj i zaprogramuj, co ma robić robot. Z lekcji o mBotach (lekcja dodatkowa) wiesz już sporo o moż-
liwościach tego robocika. Wykorzystaj je do tworzenia pomysłowych sekwencji ruchu, światła, dźwięku itd. 
Zainspirować może Cię też film:

https://www.youtube.com/watch?v=vNTSZ8erDq8
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Jeżeli nie znasz języka angielskiego, możesz dla filmu ustawić polskie napisy, wykorzystując ikonę:

 

Następnie przejdź kolejne elementy menu, aby wybrać język polski napisów:

1. 2. 

3. 4. 

Odkrywać możliwości mBota możesz też przez zabawę z aplikacjami – mBlock i Makeblock. A oto 
kilka podpowiedzi:

1. Czarna ścieżka – robot potrafi rozpoznawać czarną linię (odpowiednio szeroką). Możesz więc narysować mu 
ciekawą trasę przejazdu.

2. Wykorzystanie czujnika odległości – robot potrafi unikać przeszkód. Możesz więc obstawić trasę przeszko-
dami i w ten sposób sterować ruchem robota.

3. Oczywiście możesz też posługiwać się pilotem.
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4. Najwięcej możliwości daje Ci jednak programowanie robota na komputerze, możesz bowiem posłużyć 
się komunikacją pomiędzy robotem a duszkiem w programie mBlock. Robot może nadawać komunikaty 
do komputera, a komputer może mówić, śpiewać, odpowiadać na pytania itd. Oto przykładowy skrypt:

To skrypt dla robota, a teraz skrypt dla duszka:

Dzięki temu po określonych działaniach robota, komputer może zadać napisane przez Ciebie pytanie i po chwili 
udzielić poprawnej odpowiedzi w ten sam sposób lub Twoim głosem, który nagrasz (bibliotekę dźwięku znaj-
dziesz w zakładce Tło pod sceną, a nagrywanie w bloczku Dźwięku).
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Przydadzą Ci się rozszerzenia dla duszków:

Muzyka

Tekst na mowę

A jest ich dużo więcej:

Zauważ, że inne rozszerzenia są dla robota, a inne dla duszka. Rozszerzenia dla duszka będą działać, jeżeli 
komputer ma odpowiednie możliwości, podobnie rozszerzenia dla robota, ale to zależy, jakie macie wyposaże-
nie dla mBota.

KROK 3:

Możesz ozdobić jakoś mBota – w końcu to uczta u Wierzynka z okazji zjazdu władców europejskich!
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3. Podsumowanie i ewaluacja 
czas: ok. 5 minut

Nauczyciel nawiązuje do NaCoBeZu, sprawdzając, czy cele lekcji zostały osiągnięte.

Po wykonaniu zadań uczniowie pomagają Tymkowi uzyskać kolejny artefakt – którym jest: 
https://learningapps.org/watch?v=phooymgnv21

Po zdobyciu przedmiotu Tymek może ruszać dalej ratować historię Polski.

Zakończeniem lekcji jest parada mBotów zaprogramowanych przez poszczególne grupy.

Uwagi/alternatywy:

Minimum: 

• lekcja o panowaniu Kazimierza Wielkiego; 

• kolejna część przygód Tymka; 

• elementem generatora czasu Tymka będzie astrolabium Mikołaja Kopernika – jest na jednej z kart do tej 
lekcji oraz w zagadce: https://learningapps.org/watch?v=ph8pqtzin21

• zorganizowanie parady mBotów.

Dodatki do wyboru lub wszystkie: 

• karty jako nagrody dla uczniów za wykonanie zadania – polscy naukowcy średniowieczni i renesansowi: 
https://www.pearltrees.com/radator/lekcja-5/id43618852

• kolejnym miejscem na dużej mapie papierowej będzie Kraków, 

• uczniowie będą też mogli wykonać animację – „Miasto średniowieczne” do samodzielnego zaplanowania: 
https://scratch.mit.edu/projects/546308691/.

Wykonanie tej animacji jest dość proste, natomiast każdy z Was może zaplanować w niej swoje własne mia-
sto. Wszystkie obiekty na scenie to duszki – możecie je ściągnąć z naszej animacji, możecie też sami naryso-
wać swoje obiekty w edytorze Scratcha (raczej nie pobrać z Internetu, bo obiekty muszą być pozbawione tła). 

Kiedy już będziecie mieli duszki – budynki, musicie zdecydować, ile ich będzie (każdy możecie zdublować, 
klikając w nie prawym klawiszem). Zastanówcie się, jak będą się pojawiały na scenie. Sprawdźcie, jak my to 
zaplanowaliśmy i wymyślcie swój sposób lub zróbcie tak, jak my. Teraz pozostaje Wam jeszcze narysować albo 
znaleźć w bibliotece pasujące tło. I jeszcze jedna ważna rzecz – abyście mogli przesuwać każdy obiekt na sce-
nie podczas prezentacji animacji, musicie każdego duszka wyposażyć w bloczek z działu czujniki:



Podróżnicy w czasie / Lekcja 5 / 7

#SuperKoderzy / Podróżnicy w czasie / Murujemy nowy dom z Kazimierzem Wielkim

Używaliśmy go już podczas tworzenia mapy władców dzielnicowych w lekcji 4 „Rozbicie dzielnicowe”. W nor-
malnej sytuacji, podczas grania w grę czy prezentacji animacji, nie da się poruszyć elementów na scenie przy 
pomocy myszki. Ten bloczek umożliwi Wam przestawianie obiektów w Waszym mieście.

A oto przykładowe skrypty duszków-budynków:


