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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.
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Lekcja 8:
Ratujemy z Tymkiem  
victorię grunwaldzką  

Autorzy: Alina Idzikowska, Radosław Potrac

Lekcja, podczas której Tymek dociera wreszcie do celu, czyli pod Grunwald. 
Rozegra się ostateczny pojedynek pomiędzy Tymkiem a Jonasem i mamy 
nadzieję, że historia nadal będzie wyglądać tak samo – że król Jagiełło wygra 
pod Grunwaldem, a Tymek będzie mógł wrócić do domu w poczuciu dobrze 
spełnionego obowiązku.

Cele zajęć:
Uczeń powinien:
• przedstawiać przyczyny, przebieg i skutki tzw. wielkiej wojny 

z zakonem. 

NaCoBeZu:
Po lekcji:
• przedstawiasz przyczyny, przebieg i skutki tzw. wielkiej wojny 

z zakonem.

Materiały pomocnicze:
• podręcznik do historii klasa 5,
• mapa Polski i Litwy w okresie wielkiej wojny z zakonem,
• materiały dotyczące kodowania, dostępne na końcu scenariu-

sza,
• pdf z kartami-nagrodami (elementy wyposażenia rycerza),
• komputery stacjonarne lub laptopy (ze sprawnym portem USB).

Pojęcia kluczowe:
→ Krzyżacy → Żmudź → wielki książę  
→ wielka wojna z zakonem krzyżackim → twierdza  
→ twierdza w Malborku → oblężenie → pierwszy pokój toruński

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

Metody pracy:
• dyskusja,
• pogadanka,
• algorytmika w programie Scratch,
• gra edukacyjna – grywalizacja

Formy pracy:
• praca z całą klasą,
• grupowa – praca w grupach przy tworzeniu animacji lub gry.

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

I.  VII. Polska w XIV–XV wieku. Uczeń:
1) charakteryzuje dokonania w dziedzinie polityki wewnętrz-

nej i zagranicznej Jagiellonów w XV wieku;
2) porządkuje i umieszcza w czasie najważniejsze wydarzenia 

związane z relacjami polsko-krzyżackimi w XIV–XV wieku. 

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 mówi, że oto dobiega końca nasza podróż w czasie – jesteśmy pod Grunwaldem. Tymkowi udało się 
tam dotrzeć dzięki uczniom – mimo uszkodzenia wehikułu czasu (nastąpiła dezintegracja elementów generatora 
czasu). Krok za krokiem uczniowie pomogli mu uzupełnić brakujące artefakty czasowe – były przekazywane 
poprzez karty i Tymek mógł skokami przemieszczać się w czasoprzestrzeni, aż dotarł pod Grunwald. Jonas 
chciał swoimi manipulacjami doprowadzić Jagiełłę do dumnej odmowy przyjęcia dwóch mieczy od Wielkiego 
Mistrza, a to wywołałoby trwałe zaburzenie czasu i zmieniło wynik bitwy. Na szczęście Tymek ostrzegł króla 
przed popełnieniem błędu.

2. Część zasadnicza 
Czas: 45 minut

Treść lekcji 

Tutaj stykają się wszystkie elementy układanki. Docieramy do wielkiej wojny. Uczniowie poznają jej przyczyny, 
skutki, dowiadują się o funkcjonowaniu Zakonu. Poznają przebieg wojny i mądre działania królewskie (most 
łyżwowy, wielkie łowy i solenie beczek z mięsem). Docieramy wehikułem do Grunwaldu, gdzie zapobiegamy 
intrydze Jonasa i król Jagiełło może wygrać bitwę. Na karcie z rycerzami średniowiecza odnajdujemy najważ-
niejszą część wehikułu (herb Zawiszy Czarnego, sławnego rycerza spod Grunwaldu) i Tymek może wrócić 
do swoich czasów.

Programowanie:

Turniej Historyczny przy pomocy mBotów:

Podzielcie się na drużyny i przygotujcie powtórzeniowe pytania dla przeciwników. Potrzebny będzie sekun-
dant, który wpisze odpowiedzi przeciwników w program na komputerze lub telefonie. Gdy odpowiedź będzie 
poprawna – mBot wykona zaplanowane działania, zaś inne, gdy przeciwnicy popełnią błąd. 

Skorzystamy z programu Make Block i posłużymy się komunikacją pomiędzy duszkiem, podobnym jak w pro-
gramie Scratch, a mBotem.
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KROK 1: 

Zainstaluj rozszerzenie w zakładce Postacie:

nad jej konstrukcją. Dlaczego jeden rycerz wygrywa, a drugi przegrywa i nie jest zawsze tak samo? Jak to się 
dzieje, że liczony jest czas? Skąd na scenie wzięły się linie startu i mety?

Zainstaluj rozszerzenie – „Text to speech”. Oto jego bloczki:

Dzięki niemu program na komputerze przeczyta pytanie, które napiszesz.
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KROK 2:

Zaprogramuj quiz historyczny. 

Posłużysz się przy tym bloczkami z działu Czujniki – robiliśmy to już w Scratchu. Bloczek – „zapytaj i cze-
kaj” pozwoli Ci zadać pytanie i zaprogramować reakcję programu na dobrą i złą odpowiedź. Potrzebujesz 
takich bloczków:

I połączenia odpowiedzi gracza z odpowiedzią prawidłową:

Jaka to ma być reakcja? Jeżeli odpowiedź jest poprawna – mBot powinien zareagować tak, jak to zaplanu-
jesz. Dobrze byłoby udzielić pochwały graczowi i przyznać mu punkt. Żeby móc operować punktami – trzeba 
stworzyć zmienną – „punkty” w dziale Zmienne. Ponieważ mamy rozszerzenie – „Tekst na mowę”, możemy 
zaprogramować mówiący quiz. Trzeba też nadać komunikat dla mBota, wykorzystując bloczek – „nadaj” 
z działu Kontrola:

Cały skrypt dla duszka może wyglądać tak:

Zauważ – trzeba wyzerować punkty na początku. Pytania muszą być wpisane w niebieski bloczek czujnika, 
a jeżeli chcesz, żeby quiz był głosowy – także w zielony bloczek – „tekst na mowę”. Zadawaj pytania, na które 
można odpowiedzieć – „tak” lub – „nie” – to uprości komunikację z mBotem, chyba, że chcesz napisać mBo-
towi bardziej skomplikowany program. Jeżeli zaprogramujesz dalsze pytania – mogą one być dalszą częścią 
tego skryptu, trzeba tylko zaplanować pauzę na działania mBota – np. 5 sekund.
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KROK 3:

Zaprogramuj reakcję mBota. 

Teraz wejdź w zakładkę – „Urządzenia”. Pamiętaj, że musisz dodać mBota z biblioteki urządzeń, a potem połą-
czyć komputer ze swoim mBotem.

Co ma zrobić mBot? To już zależy od Twojej inwencji. U nas za poprawną odpowiedź mBot świeci na niebiesko, 
gra jeden dźwięk i jedzie do przodu. Kiedy odpowiedź jest zła – mBot świeci na czerwono i – „mówi nie” kręcąc 
się w prawo i w lewo. Do komunikacji z duszkiem wykorzystujemy bloczek – „kiedy otrzymam” z działu Kontrola:

Cały skrypt mBota może wyglądać tak:

Jeżeli na kolejne pytania quizu będzie można odpowiedzieć – „tak” lub – „nie” – wystarczą tylko te skrypty. 
Od Ciebie zależy, czy mBot również przejedzie jakąś trasę, kiedy odpowiedzi będą poprawne (ale wtedy robot 
nie może się kręcić przy złej odpowiedzi, bo zmieni kierunek). Czy można zaprogramować wyścigi mBotów tak, 
aby dojechały do mety dzięki poprawnym odpowiedziom?
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KROK 4:

Możesz wykonać taki sam quiz na telefonie w aplikacji mBlock. Nie będziemy go już omawiać krok 
po kroku – bo etapy są prawie identyczne jak na komputerze. Pamiętaj, że również trzeba pobrać dla duszka 
rozszerzenie – „Text to speech”, jeżeli chcesz, żeby telefon zadawał pytania głosem. Oto przykładowe skrypty. 

Skrypty duszka:

Skrypty mBota:



Podróżnicy w czasie / Lekcja 8 / 7

#SuperKoderzy / Podróżnicy w czasie / Ratujemy z Tymkiem victorię grunwaldzką 

3. Podsumowanie i ewaluacja 
czas: ok. 5 minut

By znależć ostatni artefakt – herb Zawiszy Czarnego, sławnego rycerza spod Grunwaldu i móc go odkryć – 
należy zajrzeć tutaj:

https://learningapps.org/watch?v=p71678m0521

Nauczyciel rozmawia z dziećmi, czy podobała im się ta podróż w czasie i czy chciałyby naprawdę odbyć taką 
wędrówkę? Jakie korzyści i zagrożenia mogłaby nieść taka podróż?

Uwagi/alternatywy:

Minimum: 

• lekcja o wielkiej wojnie z Krzyżakami i jej następstwach; 

• ostatnia część przygód Tymka;

• ostatnim elementem generatora Tymka jest herb Zawiszy Czarnego, jednego 
z uczestników bitwy pod Grunwaldem – znajdziecie go w kartach do tej lekcji lub w zagadce: 
https://learningapps.org/watch?v=p71678m0521

• Turniej Historyczny przy pomocy mBotów.

Dodatki do wyboru lub wszystkie: 

• karty jako nagrody dla uczniów za wykonanie zadania – elementy wyposażenia rycerza 
https://www.pearltrees.com/radator/lekcja-8/id43618938 

• zaprogramowanie animacji planu bitwy pod Grunwaldem (opis znajduje się poniżej, w dodatkach)

• uczniowie mogą też wykonać grę – kosmiczny pojedynek pomiędzy Tymkiem a Jonasem. Gra 
została zremiksowana z bardzo ciekawego projektu gimnazjalistów (informacje w opisie gry): 
https://scratch.mit.edu/projects/548760462/.

• ostatnim miejscem na dużej papierowej mapie jest oczywiście Grunwald. Można na zakończenie zaprogra-
mować mboty, by przejechały po kolei przez wszystkie miejsca zaznaczone na mapie, dzięki czemu ucznio-
wie przypomną sobie i utrwalą, z jakimi wydarzeniami i osobami się wiązały.
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Plan bitwy pod Grunwaldem [dodatek]

Uczniowie mogą również wykonać animację – plan bitwy pod Grunwaldem. Poszczególne formacje rycerzy 
widziane z góry (tak, jak się rysuje plany bitew) będą przesuwane tak, aby prześledzić przebieg bitwy.

KROK 1:

Przejdź przez tę animację i zastanów się na czym polega: 

https://scratch.mit.edu/projects/548356738/.

Animacja składa się z dwóch części. Po spacji widzisz po kolei 4 plansze z przebiegiem bitwy (pochodzą 
z Wikipedii). Po kliknięciu zielonej flagi pojawia się pierwsza plansza bitwy i dodatkowe prostokąty pokazu-
jące oddziały polskie, litewskie i krzyżackie. Dodatkowe prostokąty to ruchome duszki, dla odróżnienia od tła 
są przekreślone. Animacja polega na tym, że po kliknięciu po kolei strzałek: w górę, w dół, w prawo, w lewo 
duszki meldują się na właściwych miejscach, potem tło zmienia się na mapkę Google z terenem bitwy, pojawia 
się kolejna plansza z przebiegu bitwy, kolejna strzałka odsyła duszki na nowe miejsce i znów następuje zmiana 
mapy i tak dalej. Jak wykonać taką animację?

KROK 2:

Osadź potrzebne tła. Plansze przebiegu bitwy pochodzą z Wikipedii:

Autorstwa 4C – Own work, based on PNG version created by Screen2, CC BY-SA 3.0,  
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1021613

Autorstwa 4C – Own work, based on PNG version created by Screen2, CC BY-SA 3.0,  
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1021618

Autorstwa 4C – Own work, based on PNG version created by Screen2, CC BY-SA 3.0,  
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1021622

Autorstwa 4C – Own work, based on PNG version created by Screen2, CC BY-SA 3.0,  
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1021628
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Mapa terenu bitwy to wycinek z mapy Google, możesz go jednak pobrać z naszej animacji. Jest to ten sam 
wycinek zdublowany cztery razy. Pierwszym tłem jest tytuł wykonany w edytorze graficznym, w zakładce Tła. 
Potem na zmianę następują – plansza bitwy i mapa terenu.

KROK 3:

Zaprogramuj animację początkową – zmiany plansz. 

Po kliknięciu spacji cztery plansze z przebiegu bitwy powinny się dość wolno zmieniać. Pamiętaj, że masz różne 
tła, a chcesz pokazać tylko plansze z Wikipedii. 

Skrypt może wyglądać na przykład tak:
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KROK 4:

Narysuj duszki – oddziały. 

Są to prostokąty o odpowiednich rozmiarach, narysowane w edytorze, w zakładce Kostiumy. Rozmiar prosto-
kąta możesz zmienić za pomocą panelu Rozmiar, pod sceną:

To miejsce w ogóle będzie źródłem najważniejszych informacji w pracy nad animacją.

Przekreśl prostokąty, albo zaznacz je jakoś, żeby było wiadomo, co jest duszkiem, a co tłem. Zauważ, że są 
duszki, których nie widać od początku, ponieważ oddziały zmieniały nie tylko położenie, ale i rozmiary. Niektóre 
duszki zaś znikają, kiedy ilość oddziałów się zmniejsza. 

KROK 5:

Zaprogramuj początek drugiej części animacji (pierwsza to tylko cztery zmiany plansz). Co się dzieje po klik-
nięciu zielonej flagi?

1. Powraca pierwsza plansza z bitwy.

2. Pojawiają się duszki oddziały (a w pierwszej części nie było ich widać).

3. Duszki meldują się na bokach planszy.

Każdy duszek musi ukryć się po spacji, żeby nie przeszkadzał w pierwszej części animacji. Potem musi się 
pokazać i zameldować na boku, gdzie go ustawimy. Ponieważ duszki będą się obracać, ważną daną jest też 
kierunek, który widać obok rozmiaru. Oto przykładowy skrypt pierwszego duszka:

Pozostałe duszki mają analogiczne skrypty, zmieni się tylko położenie. Nie trzeba też dołączać zmiany tła, 
wystarczy zrobić to raz.
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KROK 6:

Zaprogramuj zmiany położenia oddziałów. Tu czeka Cię żmudna praca. Pamiętaj, że możesz kopiować swoje 
skrypty i modyfikować tylko komendy i współrzędne x, y oraz kierunek. Niektóre duszki trzeba będzie w pewnej 
chwili ukryć, a inne pokazać dopiero na trzeciej planszy. Co robi duszek?

1. Melduje się na swoim oddziale na planszy bitwy po naciśnięciu odpowiedniej strzałki.

2. Czasem zmienia kierunek i rozmiar.

3. Pierwszy duszek zmienia tła – po ustawieniu oddziałów pokazuje mapę Google, a potem kolejną planszę 
bitwy, pozostałe już nie muszą tego robić.

Jak to zrobić? Trzeba poustawiać duszki na miejscach oddziałów ręcznie. Przyda nam się technicznie 
taki skrypt:

Pomoże nam ustawić duszka w dobrym kierunku. Każdy duszek musi być uruchamiany innym klawiszem (żeby 
wszystkie nie kręciły się równocześnie). Można też używać bloczka obrotu bez bloczka komendy – gdy jesteś 
w skrypcie duszka, kliknięcie w bloczek obrotu obróci duszka. Zmniejszamy wielkość obrotu do 5 stopni, żeby 
duszek nie obracał się zbyt gwałtownie.

Kiedy już każdy oddział stoi na miejscu, trzeba zapisać to w skrypcie, korzystając z informacji z prawej strony 
pod sceną:

Zobacz, jak wygląda pierwszy skrypt ruchu pierwszego duszka:

A tak wygląda skrypt pierwszy drugiego duszka:
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To jedyny duszek, który w pewnej chwili zmienia rozmiar i dlatego od początku musimy ustawić jego rozmiar. 
Pierwszy skrypt trzeciego duszka jest już prosty:

i z pozostałymi duszkami jest podobnie.

Tę procedurę musisz powtórzyć cztery razy. Każda kolejna zmiana na polu bitwy jest połączona z kolejnym 
klawiszem ze strzałką, więc musisz zmienić planszę na kolejną fazę bitwy, poustawiać duszki ręcznie i na blocz-
kach ruchu spisać aktualne położenie i kierunek tego duszka. Pamiętaj, że możesz zdublować pierwszy skrypt 
ruchu, a potem zmienić klawisz strzałki i pozmieniać x, y i kierunek, w jednym przypadku także rozmiar. Trzy 
duszki znikają (dwa oddziały krzyżackie i jeden litewski), zaś jeden się pojawia (mały oddział krzyżacki – pozo-
stałości pokonanych). Pierwszy duszek zawsze zmienia tła – plansza, mapa i tak na zmianę. Uważna analiza 
naszych skryptów pomoże Ci zbudować animację poprawnie. Uruchomienie animacji pokaże Ci błędy w położe-
niu oddziałów w stosunku do tła i możesz je wtedy skorygować. Powodzenia!

Przykładowe skrypty pierwszego duszka:


