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Nowa historyczna !cie"ka przeznaczona jest dla 
klas V. Oparli!my si# w niej na zagadnieniach 
zwi$zanych z histori$ Polski - od pierwszych 
S%owian do Wielkiej Wojny z Zakonem Krzy"ackim i 
jej punktu kulminacyjnego - Bitwy pod Grunwaldem. 
&cie"ka ubrana jest w fabu%# podró"y wehiku%em 
czasu, wraz z Tymkiem, ch%opcem z przysz%o!ci. 

Wyzwaniem dla uczniów b#dzie, podczas 
poznawania kolejnych etapów rozwoju Pa'stwa 
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zwi$zane z)danym wydarzeniem lokacje, aby na 
koniec podró"y znale*( si# pod Grunwaldem i… 
uratowa( prawd# historyczn$.

Poza poznaniem najwa"niejszych faktów z historii kraju, elementów "ycia codziennego 
ludzi z danej epoki, uczestnicy projektu poznaj$ podstawy programowania w 
Scratchu, obs%ug# m-botów oraz stworz$ gry)historyczne.
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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 1:
Spotkanie z Lelum Polelum

Autorzy: Alina Idzikowska, Rados"aw Potrac

Lekcja, podczas której nauczyciel wprowadza dzieci w konwencj% 
zabawy&– lekcja s"u!y wprowadzeniu fabu"y oraz zapoznaniu z !yciem 
S"owian na terenie Polski. Z zakresu programowania uczniowie b%d' mieli 
okazj% wykona# prost' animacj% w Scratchu, w której trzeba przej$# przez 
4 ró!ne mapy&– map% $wiata, map% Europy, map% terenów zamieszka"ych 
przez S"owian, map% Polski przed 992 rokiem. B%d' te! mogli wykona# 
trudniejsz' wersj% gry&– quiz oparty na materiale lekcji, w którym nagrod' 
za dobr' odpowied( b%dzie kolejna mapa.

Cele zaj%#:
Ucze' powinien:
• przedstawia( pa'stwa, które powsta%y na terenach, na których 

osiedlili si# S%owianie,
• omawia( "ycie codzienne i organizacj# pa'stw s%owia'skich,
• wiedzie(, kim byli Cyryl i Metody,
• potrafi( wymieni( nazwy najbardziej znanych o!rodków s%o-

wia'skich na terenie Polski.

NaCoBeZu:
Po lekcji:
• przedstawiasz pa'stwa, które powsta%y na terenach, na któ-

rych osiedlili si# S%owianie,
• omawiasz "ycie codzienne i organizacj# pa'stw s%owia'skich,
• wiesz, kim byli Cyryl i Metody, potrafisz wymieni( nazwy naj-

bardziej znanych o!rodków s%owia'skich na terenie Polski.

Materia"y pomocnicze:
• zakodowany list
• podr#cznik do historii klasa 5
• materia%y dotycz$ce kodowania, 
• pdf z kartami-nagrodami (wizerunki bogów s%owia'skich)
• 1 robot mBot
• komputery stacjonarne lub laptopy (ze sprawnym portem USB).

Poj%cia kluczowe:
→ S%owianie → opole → plemi# → wiec → dru"yna → gród 
→ starszyzna → chrzest → ksi$"# → Cyryl i Metody

Czas na realizacj% zaj%#:
45 minut (1 godzina lekcyjna)

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

Formy pracy:
• praca z ca%$ klas$,
• grupowa)– praca w grupach, tworzenie animacji/gry.

Tre$ci programowe (zwi'zek z podstaw' programow')
Podstawa programowa kszta%cenia ogólnego dla szkó% podstawo-
wych)– II etap edukacyjny)– klasy IV–VIII, historia:

I.  &redniowieczna Europa. Ucze':
1) umiejscawia w czasie i przestrzeni nowe pa'stwa 

w Europie

Podstawa programowa kszta%cenia ogólnego dla szkó% podstawo-
wych)– II etap edukacyjny)– klasy IV–VIII, informatyka:
I.  Rozumienie, analizowanie i rozwi$zywanie problemów. Ucze':

1) formu%uje i zapisuje w postaci algorytmów polecenia sk%a-
daj$ce si# na:
a) sterowanie robotem lub obiektem na ekranie;

2) w algorytmicznym rozwi$zywaniu problemu wyró"nia pod-
stawowe kroki: okre!lenie problemu i celu do osi$gni#cia, 
analiza sytuacji problemowej, opracowanie rozwi$zania, 
sprawdzenie rozwi$zania problemu dla przyk%adowych 
danych, zapisanie rozwi$zania w postaci schematu lub 
programu.

II. Programowanie i rozwi$zywanie problemów z wykorzystaniem 
komputera i innych urz$dze' cyfrowych. Ucze':
1)  projektuje, tworzy i zapisuje w wizualnym j#zyku 

programowania:
a) pomys%y historyjek i rozwi$zania problemów, w tym 

proste algorytmy z wykorzystaniem polece' sekwen-
cyjnych, warunkowych i iteracyjnych oraz zdarze',

b) prosty program steruj$cy robotem lub innym obiektem 
na ekranie komputera; 
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Przebieg zaj%#

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

Lekcja rozpoczyna si# wej!ciem nauczyciela, który opowiada, "e zdarzy%o mu si# co! dziwnego i spotka% 
po drodze do klasy dziwne stworzenie z listem do jego uczniów. Siada, wyci$ga telefon i korzystaj$c z aplikacji 
wprowadza mBota do sali.

Ma on zakodowany list przyczepiony do korpusu. 

List ten wyja!nia, "e Tymoteusz)– ucze' z XXI wieku)– zagubi% si# w czasie i przestrzeni i potrzebuje pomocy 
m%odzie"y. Wszystkim, którzy chc$ mu pomóc wróci( do swych czasów, oferuje wst$pienie do Klubu 
Podró"ników w czasie. 

Z listu wynika, "e jego wehiku% zosta% uszkodzony przez wrogiego agenta i zgubi% si# w IX wieku w okolicy 
Poznania i Gniezna.

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

Drodzy Koledzy.

Pochodz# z roku 2050. Chcia%em zapobiec wielkiej tragedii 
w przesz%o!ci, ale zosta%em zaatakowany przez wrogiego 
agenta. Mój pojazd zagubi% si# w czasie i przestrzeni 
w Gnie*nie u S%owian. Potrzebuj# pomocy. Ka"demu, kto 
udzieli mi pomocy, oferuj# uczestnictwo w elitarnym Klubie 
Podró"ników w Czasie. 

Szczegó%y nast#pnym razem.

Tymoteusz

Eypezr Ipudezr.

Opchpez# z ypil 2050. Chckg%dm zgopbkdc wkdkidj tygadekk 
w oyzdsz%p!ck, gud zpstg%dm zeygezpnr oyzdz wypakdap 
gadntg. Mój opjgze sk# zgalbk% w czgskd k oyzdstyzdnk 
w Ankd*nkd l S%pwkgn. Optyzdblj# opmpcr. Ig"edml, itp 
lezkduk mk opmpcr pfdylj# lczdstnkctwp w duktgynrm Iulbkd 
Opeyó"nkiów w Czgskd.

Szcdaó%r ngst#onrm ygzdm.

TRMPTDLSZ
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Po rozkodowaniu listu nauczyciel prowadzi dyskusj#, w trakcie której ustala z uczniami przy%$czenie si# 
do Tymoteusza i pomoc w rozwi$zaniu zagadki (mo"e zahaczy( opowie!ci$ o podró"ach w czasie, nawi$-
za( do powie!ci H.G. Wellsa “Wehiku% Czasu”). Sugeruje, "e ka"de dobrze wykonane na lekcji zadanie 
pomo"e)Tymoteuszowi.

Po dyskusji pyta, co z robotem? Sugeruje, "e warto si# z nim zapozna(, pozna( jego j#zyk. Pyta, czy dzieci si# 
nim zaopiekuj$? (rozmowa o tym, jak opiekowa( si# “normalnym” zwierz#ciem)– a robotem?)

Robot zatem zostaje na razie w klasie, a nauczyciel wprowadza w temat S%owian, nawi$zuj$c do listu. 
Wprowadza cezur# czasow$, prowadzi prezentacj# z pogadank$.

2. Cz%$# zasadnicza 
Czas: 45 minut

Tre$# lekcji 

Nauczyciel wyja!nia temat lekcji i przedstawia "ycie codzienne S%owian, rodzaj prowadzonej gospodarki, wierze-
nia; wprowadza poj#cia: opole, plemiona, wiece, ksi$"#ta, dru"yny. Opowiada o Cyrylu i Metodym, którzy nie!li 
now$ wiar# na ziemie S%owian.

Programowanie:

Nauczyciel pokazuje uczniom animacj#, w której zmieniaj$ si# mapy)– od mapy !wiata, poprzez Europ#, Europ# 
&rodkow$ (opanowan$ przez S%owian w VII wieku) a" do mapy plemion polskich. Sensem animacji jest znalezie-
nie terenów zamieszka%ych przez S%owian oraz pokazanie polskich S%owian)– ich terenów i plemion. Nauczyciel 
prosi uczniów o wykonanie podobnej animacji w parach. 

1. Animacja ze zmian' map:  

Opis: 

Pierwsze zadanie polega na stworzeniu animacji do zmieniania map. Uczniowie dostaj$ cztery mapy w postaci 
plików JPG. Maj$ za zadanie osadzi( je jako cztery t%a do programu w Scratchu oraz stworzy( skrypt powodu-
j$cy kolejn$ zmian# map po u"yciu wybranych klawiszy na komputerze. Powinni te" narysowa( stron# tytu%ow$ 
animacji i spowodowa(, "eby skrypt po klikni#ciu zielonej flagi zaczyna% si# od tytu%u.

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

Otwórzcie ten plik i pobawcie si# mapami, naciskaj$c wymagane w opisie klawisze.

KROK 1: 

Jak zrobi# tak' animacj%?

Otwórz nowy projekt w Scratchu. Wejd* na stron# https://scratch.mit.edu/, kliknij w menu Stwórz:
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W otwartym oknie projektu wybierz zak%adk# scena:

 W kolejnym kroku wejd* w zak%adk# T%a:

 

Korzystaj$c z edytora do tworzenia grafiki, przygotuj stron# tytu%ow$ projektu z napisem S%owianie.

 Mo"e to wygl$da( na przyk%ad tak:
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KROK 2:

Nast#pnie wczytaj z pliku obrazy 4 map (!wiata, Europy, Europy &rodkowej i map# plemion s%owia'skich)

Mapy:

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

Pozosta%e mapy s$ wycinkami z map Googla.
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KROK 3:

Zaprogramuj skrypt zmiany map, korzystaj$c z dzia%u bloczków Zdarzenia i Wygl$d:

Chodzi nam o to, "eby po naci!ni#ciu konkretnego klawisza t%o zmienia%o si# na inne; za! zielona flaga powinna 
zmieni( t%o na ok%adk#. Na koniec dzia%ania programu t%o znów powinno si# zmieni( na ok%adk#, ale nie od razu, 
np. tak:
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Ca%o!( mo"e wygl$da( tak:

2. Jak zaprogramowa# gr%-quiz w Scratchu?  
[gra dla uczniów bardziej zaawansowanych w Scratchu)– dodatkowa]

Oczywi!cie animacja jest zadaniem dla uczniów, którzy nigdy nie mieli do czynienia ze Scratchem. Aby zaintere-
sowa( tak"e uczniów umiej$cych programowa(, proponujemy gr%&– quiz z pytaniami. T%ami mog$ by( te same 
mapy i pocz$tek mo"e by( taki sam, jak w animacji. Tu jednak musimy wybra( duszka, który b#dzie zadawa% 
pytania. Nagrod$ za dobr$ odpowied* jest zmiana t%a na kolejn$ map#. Uczniowie mog$ oczywi!cie samodziel-
nie wybra( duszka i wymy!li( w%asne pytania. G%ówne zadania dla uczniów to: 

• zakodowanie duszka tak, aby zmienia% kostiumy, 

• pokaza% dymek z powitaniem i pocz$tkiem gry i zadawa% pytania, a potem je ocenia% oraz aby po dobrej 
odpowiedzi nast#powa%a zmiana mapy i kolejne pytanie. 
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Warto zwróci( uwag# uczniów na ewentualno!( z%ej odpowiedzi i odpowiednie zapisanie skryptu, aby gra mog%a 
toczy( si# dalej po wpisaniu poprawnej odpowiedzi.

Najpierw pograjcie w t# gr#. Udzielajcie odpowiedzi w oparciu o podr#cznik, bo program zaliczy Wam tylko 
jedn$ poprawn$ odpowied*. (Nauczyciel powinien zajrze( do skryptu, bo musi zosta( udzielona dok%adnie taka 
odpowied*, jaka jest zapisana w programie; wielko!( liter nie ma znaczenia).

Gra S%owianie na mapie https://scratch.mit.edu/projects/534590081/

KROK 1: 

Zajrzyj do skryptów programu:

Jakie dzia%ania wykonuje duszek?

1. Rusza si#.

2. Pokazuje dymki z wypowiedziami.

3. Zadaje pytania i pokazuje ramk# na odpowied*.

4. Po poprawnej odpowiedzi pokazuje dymek z pochwa%$ i zmienia t%o na nast#pn$ map#.

5. Po b%#dnej odpowiedzi proponuje, aby spróbowa( jeszcze raz i znów zadaje pytanie oraz pokazuje ramk# 
na odpowied*.

KROK 2:

Zaprogramuj:

Ruchy duszka. W przyk%adowej grze jest to nietoperz. Znajd* duszka w bibliotece duszków. Mo"na te" wybra( 
innego duszka. Najlepiej, "eby posiada% przynajmniej 4 kostiumy. 
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Wybierz duszka klikni#ciem i wró( do swojego programu. Usu' niepotrzebnego duszka kota.

Zajrzyj do zak%adki Kostiumy na górnej belce:
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Ten duszek ma 4 kostiumy. Kiedy b#dziesz klika( po kolei w te kostiumy)– nietoperz b#dzie si# rusza%. Teraz 
trzeba napisa( skrypt tak, "eby nietoperz zmienia% kostiumy automatycznie. Przejd* do zak%adki Skrypt 
na górnej)belce:

 

Z lewej strony, w menu bloczków programu (s$ oznaczone kolorowymi kó%kami i nazwami) znajd* bloczki 
Wygl$d. Znajdziesz tam bloczek “zmie' kostium na”. Bloczek ma menu rozwijalne w strza%ce. Jest te" bloczek 
“nast#pny kostium”.
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Jak uruchomi( nietoperza przy pomocy bloczka z zielon$ flag$ i bloczków “zmie' kostium” lub bloczka 
“nast#pny kostium”? 

Pomi#dzy zmianami kostiumu musisz wstawi( chwil# czekania z bloczków kontroli. Mo"e to wygl$da( tak, jak 
na obrazku z prawej strony lub tak, jak na obrazku z lewej strony:

 

Aby nie trwa%o to zbyt d%ugo)– niech czas pomi#dzy kostiumami b#dzie 0,5 sekundy (pami#taj, "e wpisuj$c czas 
w okienko obok “czekaj” pomi#dzy zerem a pi$tk$, musisz wstawi( kropk#, nie przecinek).

Po zielonej fladze te" musi by( pauza)– "eby mog%a si# pokaza( scena z ok%adk$.

Programujemy na pocz$tek jedn$ sekwencj# ruchu (4 kostiumy), poniewa" dalej nietoperz b#dzie si# rusza% 
wolniej, w trakcie zadawania pyta'.

KROK 3: 

Zaprogramuj przemow% pocz'tkow' duszka:

Korzystamy nadal z bloczków Wygl$d. Niech duszek mówi po kolei)– wykorzystaj trzy razy klocek “powiedz”. 
B#dziemy te" chcieli zmieni( scen# na map# !wiata.
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KROK 4: 

Zaprogramuj pierwsze pytanie quizu:

Aby rozpocz$( quiz, musimy u"y( bloczków Czujniki oraz Wyra"enia. Aby duszek zada% pytanie, na które mo"na 
wpisa( odpowied*, trzeba u"y( bloczka:

Oczywi!cie pytanie mo"na wpisa( w%asne.

Teraz potrzebujemy bloczka z równaniem z Wyra"e' i bloczka odpowied* z Czujników:

Trzeba je po%$czy(, a w wolne pole wpisa( poprawn$ odpowied*:

1.

 

2. 3.

Dzi#ki temu duszek mo"e rozpozna( poprawn$ odpowied*. Ale)– jak wida(, nie da si# takich klocków po%$czy( 
z innymi. Trzeba je wstawi( w bloczek z dzia%u Kontrola:

U"ywamy takiego warunku (je"eli)– to; w przeciwnym razie), poniewa" odpowied* mo"e by( dobra albo z%a. Jak 
zareaguje duszek na poprawn$ odpowied*? Potrzebne bloczki znajdziemy w dziale Wygl$d. By%oby dobrze, 
"eby wybrany duszek pochwali% gracza, zmieni% kostium i zmieni% map# na map# Europy. Je"eli odpowied* 
b#dzie z%a, musi powiedzie( o tym graczowi, zada( ponownie pytanie, ale tu te" musi by( bloczek ze zmian$ 
kostiumu i t%a, bo gracz tym razem mo"e dobrze odpowiedzie(.

Jest jeszcze jeden problem. Gracz mo"e udzieli( z%ej odpowiedzi kilka razy. Dlatego w doln$ cz#!( warunku 
(w przeciwnym razie) trzeba wstawi( dodatkow$ p#tl#:

 

A w puste miejsce oczywi!cie trzeba wstawi( równanie: odpowied(=Europa.
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Ca%y kod pierwszego pytania mo"e wygl$da( tak:

Zwró( uwag# na kolejno!( polece' (bloczków) oraz gdzie zaczynaj$ si# i ko'cz$ polecenia (je"eli-to; w przeciw-
nym razie) oraz gdzie ko'czy si# zakres p#tli “powtarzaj a"”.

KROK 5:

Zaprogramuj dalsze pytania w taki sam sposób.
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KROK 6: 

Zaprogramuj zmiany sceny czyli ok"adk% i mapy:

Wejd* w panel Scena z prawej strony na dole:

 Otworzy si# edytor sceny i t%a. Na górnej belce trzeba wybra( zak%adk# T%a:

Powinny tam by( takie same t%a, jak w animacji z mapami, czyli ok%adka z tytu%em, mapa !wiata, 
mapa Europy, mapa Europy &rodkowej (wycinki z map Google), mapa plemion s%owia'skich 
https://epodreczniki.pl/a/mieszko-i---poczatki-panstwa-polskiego/DsBuZoaw7. Musimy zaprogramowa( 
tylko pojawienie si# ok%adki po klikni#ciu zielonej flagi. W tym celu trzeba wej!( w zak%adk# Skrypt, pozostaj$c 
w panelu sceny. Skrypt jest taki:
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Pozosta%e zmiany t%a s$ zaprogramowane w duszku. Pami#taj, "e mo"liwo!( zmiany t%a kryje si# w rozwijalnej 
li!cie bloczka “zmie' t%o na”:

3. Podsumowanie i ewaluacja 
czas: ok. 5 minut

Nauczyciel odwo%uje si# do NaCoBeZu i podsumowuje lekcj#, mo"e te" wykorzysta( jaki! ulubiony sposób 
oceny lekcji przez uczniów.

Po pierwszej lekcji uczniowie przekazuj$ Tymkowi najwi#kszy dar Swaroga dla ludzi. Czym jest ten dar? 
Sprawd*cie sami, rozwi$zuj$c quiz na:

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

Uwagi/alternatywy:

Minimum: 

• lekcja historii o S%owianach; 

• pocz$tek historii o Tymku, który podró"uje w czasie)– opis poni"ej; 

• artefakt b#d$cy cz#!ci$ generatora czasu Tymka z tej lekcji)– ogie) w d"oni boga 
Swaroga; mo"na go znale*( na jednej z kart, dedykowanych dla tej lekcji lub w zagadce: 
https://learningapps.org/watch?v=paawsd6cc21

• animacja w Scratchu ze zmian$ map.

Podczas ca%ego cyklu 8 lekcji b#dziemy si# opiera( na historii podró!y w czasie naszego bohatera)– Tymka. 
Na ka"dej lekcji uczniowie b#d$ poznawa( kolejne cz#!ci tej historii. Na ka"dej lekcji te" nagrod' i koniecz-
nym elementem do rozwoju opowie!ci b#d$ artefakty)– cz#!ci popsutego generatora czasu wehiku%u Tymka. 
Artefakty s$ przedstawione graficznie na kartach kolekcjonerskich, które s$ dodatkiem do scenariuszy. Je"eli 
jednak nie b#dziecie chcieli korzysta( z kart)– artefakty pozostan$ cz#!ci$ opowie!ci.
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Historia Tymka:

Tymek "yje w 2050 roku. Jest potomkiem rodu Jagiellonów. Zdoby% informacj#, "e Jonas, ch%opiec niemiecki)– 
pochodz$cy z rodu Wielkiego Mistrza Ulricha von Jungingen)– znalaz% sposób, aby zmieni( bieg historii, ura-
towa( swego przodka i zmieni( losy bitwy pod Grunwaldem. Jonas postanowi% podes%a( Jagielle doradc#, 
który b#dzie mu odradza% przyj#cie dwóch mieczy)– daru mistrza krzy"ackiego i w ten sposób powstanie 
luka w wydarzeniach, któr$ Jonas potrafi wykorzysta(. Tymek zbudowa% wehiku% czasu i postanowi% ostrzec 
swego krewnego. Ale Jonas odkry% jego plany i uszkodzi% wehiku%, wprawiaj$c czasoprzestrze' wokó% wehiku%u 
w ruch falowy. Tymek prosi nas o pomoc, poniewa" energia powstaj$ca przy skupieniu si# tylu osób na kon-
kretnym miejscu czasoprzestrzeni pomo"e mu naprawi( wehiku%. Ka"da lekcja ma s%u"y( zdobyciu przez 
uczniów nagrody)– elementu z generatora czasu wehiku%u Tymka. Tych brakuj$cych cz%$ci jest 8 i nazwiemy 
je artefaktami. Artefakty s$ przedstawione na kartach, które s$ dodatkiem do scenariuszy (do ka"dej lekcji jest 
pakiet kart,a jedna karta b#dzie przedstawia( poszukiwany element). Je"eli jednak nauczyciel nie chce w%$czy( 
kart do swoich lekcji)– artefakt pozostanie cz#!ci$ opowie!ci, a nauczyciel b#dzie móg% go ewentualnie pokaza( 
przy pomocy karty. Je"eli Tymkowi uda si# dotrze( pod Grunwald przed bitw$)– uratuje prawd# historyczn$, 
b#dzie móg% zatoczy( p#tl# w czasie (tak by%a zaprogramowana jego podró") i bez przeszkód wróci do domu. 

Do ka"dej lekcji do%$czamy zadanie z potrzebna kart$ (to zosta%o ju" podane przy podsumowaniu lekcji):

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

Dodatki do wyboru lub wszystkie: 

• karty jako nagroda dla uczniów (bogowie S%owian); w Za%$czniku nr 1 tego scenariusza znajduje si# instruk-
cja, jak u"ywa( naszych kart: https://www.pearltrees.com/radator/lekcja-1/id43618739

• zaprogramowanie gry-quizu w Scratchu; 

• narysowanie na du"ym papierze kszta%tu Polski za czasów Mieszka I:  
https://zpe.gov.pl/a/mieszko-i---poczatki-panstwa-polskiego/DsBuZoaw7 
Ta du"a mapa b#dzie wykorzystywana na ka"dej lekcji)– uczniowie b#d$ na niej rysowa( poszczególne 
miejsca, gdzie dociera Tymek. Po%$czenie ich czarn$ tras$ o odpowiedniej szeroko!ci pozwoli je*dzi( po niej 
mBotowi. Je"eli zaznaczymy tylko miejsca)– mo"emy zaprogramowa( mBota, "eby dojecha% do nast#pnego 
punktu podró"y Tymka. Pierwszy punkt)– Gniezno.

Karty kolekcjonerskie

W materia%ach dodatkowych do tych scenariuszy oferujemy Wam karty do gry kolekcjonerskiej. Mo"na je 
wydrukowa( i rozda( uczniom po ka"dej lekcji. S$dzimy, "e bez trudu stworz$ rozgrywk# w oparciu o informa-
cje zawarte w kartach postaci. 

Macie do dyspozycji du!e karty postaci z:

1. Bogami s%owia'skimi
2. &wi#tymi zwi$zanymi ze !redniowieczn$ Polsk$
3. W%adcami dzielnic z okresu rozbicia dzielnicowego
4. Naukowcami polskimi epoki !redniowiecza 

i renesansu

oraz ma"e karty dodatków:

1. Skarby królów Polski
2. Jedn$ ma%$ kart# w kolekcji 

!wi#tych)– mitr#)biskupi$
3. Obiekty !redniowiecznego miasta
4. Elementy stroju !redniowiecznego
5. Elementy wyposa"enia rycerza
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Ma%e karty mog$ by( nagrod$ w turniejach, mog$ s%u"y( do wymiany, s$ generalnie kartami kolekcjonerskimi.

Plansz$ dla Waszej gry mo"e by( pi#knie wyko'czona papierowa mapa, któr$ tworzyli!cie krok po kroku. 
Tu)mo"e powsta( jaka! fabu%a wymy!lona przez uczniów.

Je"eli jednak nie chcecie lub nie mo"ecie drukowa( kart, mog$ one pozosta( w postaci wirtualnej i uczniowie 
mog$ pos%ugiwa( si# nimi na telefonach, lub stworzy( kolejn$ gr# w Scratchu)– karty mog$ sta( si# duszkami, 
a scena mo"e zamieni( si# w namiastk# planszy. Graj$c na dwóch urz$dzeniach, mo"na by losowa( karty 
ze swojej talii i rywalizowa( z przeciwnikiem graj$cym na drugim urz$dzeniu. 

Tu znajdziecie pocz$tek takiej gry:

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

Co jeszcze mo"na z ni$ zrobi(? Czy uda si# Wam stworzy( drug$ scen#, na której b#d$ si# pokazywa( wszyst-
kie wylosowane kolejno karty? Oczywi!cie mo"na do gry przenie!( wszystkie karty przekazane uczniom pod-
czas !cie"ki i losowa( z du"ej ich ilo!ci, a gra( mo"na, zliczaj$c punkty z kart wylosowanych przez ka"dego 
z przeciwników przy ograniczonej liczbie losowa' (np. ka"dy losuje 10 razy). Przy pomocy telefonów mo"na 
by)prowadzi( rozgrywk#, wybieraj$c sobie karty ze swoich zasobów.

To link do kart dla lekcji 1:

https://www.pearltrees.com/radator/lekcja-1/id43618739
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Za"'cznik nr 1
Instrukcja do kart kolekcjonerskich

Instrukcja do gry w karciank% (karty kolekcjonerskie)

Karty do gry, które uczniowie mog$ na ka"dej lekcji otrzyma( jako form# podzi#kowa' i ciekaw$ form# powtórze-
nia wiadomo!ci)– s$ uzupe%nieniem scenariuszy i historii, jak$ proponujemy.

Zosta%y one stworzone z wykorzystaniem prac oraz tre!ci dotycz$cych poszczególnych okresów, artefaktów, 
postaci)– ogólnie dost#pnych w Wikipedii)– z uznaniem autorstwa oraz swobodnym zastosowaniem edukacyjnym.

Gra wymaga przynajmniej dwóch osób i posiadanej talii kart. Ka"da partia sk%ada si# z trzech rund. Zadaniem gra-
cza jest wygranie dwóch, poprzez zdobycie wi#kszej liczby punktów ni" jego przeciwnik. Gracze zagrywaj$ karty 
na zmian#, do momentu a" jeden z nich spasuje. Robi$c to, decyduje si#, by do ko'ca rundy nie wyk%ada( ju" wi#-
cej kart. Przeciwnik mo"e za to kontynuowa( gr#. Zapewnienie sobie zwyci#stwa poprzez zagranie jak najwi#kszej 
liczby kart mo"e si# wydawa( korzystne, jednak na pocz$tku drugiej rundy gracze dobieraj$ tylko dwie dodatkowe 
karty, na pocz$tku trzeciej)– jedn$ kart#. Oznacza to, "e je!li w pierwszej rundzie wy%o"$ wi#cej kart ni" przeciwnik, 
mog$ znale*( si# w niekorzystnej pozycji, co zadecydowa( mo"e o przegranej ca%ego meczu. Czasem najm$-
drzejsz$ decyzj$ jest wczesny pas, szczególnie kiedy nie jest si# ju" w stanie dogoni( swojego rywala. Pasowanie 
w odpowiednim momencie wymaga wyczucia, którego nabra( mo"na wraz ze wzrostem do!wiadczenia w grze.

Pole bitwy sk%ada si# z jednego rz#du, na którym mo"esz wyk%ada( kolejno karty z talii na r#ku. Rund# wygrywa 
ten gracz, który w jej trakcie zbierze najwi#cej punktów; bitw# — zwyci#zca dwóch z trzech rund potyczki. 
To,)w jaki sposób poprowadzi armi# zale"y od decyzji strategicznej gracza.

Rozpoczynasz z 10 kartami do dyspozycji. Rozegra( mo"esz ka"d$ z nich. To od ciebie zale"y, czy od razu wyci$-
gniesz na stó% najsilniejsz$ z jednostek, czy poczekasz na kluczowy moment potyczki. Mog$ to by( karty postaci 
i karty nagród (rzeczy, skarbów, artefaktów))– to jednak nie mo"e zmieni( liczby kart, z jakimi rozgrywasz mecz. 
W drugiej turze mo"esz dobra( dwie karty z talii na r#ku, w trzeciej turze)– jedn$.

Pocz$tkowo na stó% wyk%adasz karty z posiadanej talii)– do 7 sztuk. Licz$ si# tutaj si%a i "ycie oraz zapisy 
w opisie)karty.

Przyk%adowo, je!li wy%o"# kart# Dad*boga)– si%a 5, "ycie 4, a przeciwnik po%o"y kart# Dziewanny)– si%a 1, "ycie 
3)– to Dad*bóg atakuje z si%$ 5)– "ycie Dziewanny 3 (5–3=-2) zatem Dziewanna musi zosta( od%o"ona na bok)– 
na kupk# kart straconych (tzw. cmentarz). Dodatkowo Dad*bóg pozwala wzi$( jedn$ z kart przeciwnika i u"y( jej 
jako swojej. Ale karta Dziewanny pozwala z cmentarza przywróci( poprzednio utracon$ kart#, je!li by%a to karta 
z "yciem wi#kszym ni" 2 i si%$ wi#ksz$ ni" 5)– to Dad*bóg przegrywa)– i musi trafi( na cmentarz.

Runda trwa tak d%ugo, jak d%ugo zawodnicy uznaj$, "e warto. Nale"y pami#ta(, "e bitwa to trzy rundy. Je!li w jed-
nej z rund przegra%em, bo przeciwnik wyci$gn$% najsilniejsze karty (których ju" nie mo"e u"y( w kolejnych turach), 
zawsze jest szansa na wygran$ w kolejnych dwóch i wygranie bitwy.

Po pierwszej rundzie, w której liczy si#, ile kart zostaje na stole (sumuje si# ich "ycie i si%#)– kto ma wi#cej, wygrywa 
rund#))– mo"na dobra( z talii na r#ku 2 karty na stó%, po drugiej rundzie)– jedn$.

Karty na stole to ta kupka, z której wydobywamy karty na pole bitwy. Cmentarz, to miejsce gdzie odk%adamy 
nasze przegrane karty. Pole bitwy, to dwa le"$ce naprzeciw siebie pola, na których kolejno wyk%adamy swoje karty 
ze sto%u.

Wszystkie karty)– do ka"dej z lekcji znajdziecie pod linkiem umieszczonym w dodatkach. 
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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.

Podró!nicy w czasie

Lekcja 2:
Rybka u Piastuszkiewiczów

Autorzy: Alina Idzikowska, Rados"aw Potrac

Lekcja, podczas której nauczyciel opowie dalsz' cz%$# przygód 
Tymka i wprowadzi uczniów w tajniki powstania pa)stwa polskiego 
oraz opowie o chrzcie Mieszka I. Uczniowie b%d' mogli stworzy# gr% 

“Denary&Mieszka I”.

Cele zaj%#:
Ucze' powinien:
• wykorzystuj$c wiedz# z lekcji o S%owianach, opowiedzie(, jak 

zorganizowane by%o plemi# s%owia'skie,
• wymienia( najwi#ksze polskie plemiona, 
• wskazywa( przyczyny i skutki oraz dat# przyj#cia chrztu przez 

Mieszka, 
• wiedzie(, kim byli: Mieszko I i Dobrawa, 
• opowiada( o powstawaniu pa'stwa Mieszka I.

NaCoBeZu:
Po lekcji:
• opowiadasz, jak by%o zorganizowane plemi# s%owia'skie,
• wymieniasz najwi#ksze polskie plemiona, 
• wskazujesz przyczyny i skutki oraz dat# przyj#cia chrztu przez 

Mieszka, 
• wiesz, kim byli: Mieszko I i Dobrawa, 
• opowiadasz o powstawaniu pa'stwa Mieszka I. 

Materia"y pomocnicze:
• nagranie wywiadu z Mieszkiem I (wykonane przez nauczyciela),
• podr#cznik do historii klasa 5,
• materia%y dotycz$ce kodowania, 
• pdf z kartami-nagrodami (skarby królów polskich),
• komputery stacjonarne lub laptopy (ze sprawnym portem USB).

Poj%cia kluczowe:
→ plemi# → dru"yna → gród → ksi$"# → danina 
→ Polanie i Wi!lanie → Piastowie → chrzest → Ostrów Lednicki

Czas na realizacj% zaj%#:
45 minut (1 godzina lekcyjna)

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

Formy pracy:
• praca z ca%$ klas$,
• grupowa)– praca w grupach (tworzenie gry).

Tre$ci programowe (zwi'zek z podstaw' programow')
Podstawa programowa kszta%cenia ogólnego dla szkó% podstawo-
wych)– II etap edukacyjny)– klasy IV–VIII, historia:

I.  Polska w okresie wczesnopiastowskim. Ucze':
1) sytuuje w czasie i przestrzeni pa'stwo pierwszych Piastów 

oraz przedstawia jego genez#; 2) wyja!nia okoliczno!ci 
przyj#cia chrztu przez Piastów oraz nast#pstwa kulturowe, 
spo%eczne i polityczne chrystianizacji Polski

Podstawa programowa kszta%cenia ogólnego dla szkó% podstawo-
wych)– II etap edukacyjny)– klasy IV–VIII, informatyka:
I.  Rozumienie, analizowanie i rozwi$zywanie problemów. Ucze':

1) formu%uje i zapisuje w postaci algorytmów polecenia sk%a-
daj$ce si# na:
a) sterowanie robotem lub obiektem na ekranie;

2) w algorytmicznym rozwi$zywaniu problemu wyró"nia pod-
stawowe kroki: okre!lenie problemu i celu do osi$gni#cia, 
analiza sytuacji problemowej, opracowanie rozwi$zania, 
sprawdzenie rozwi$zania problemu dla przyk%adowych 
danych, zapisanie rozwi$zania w postaci schematu 
lub programu.

II. Programowanie i rozwi$zywanie problemów z wykorzystaniem 
komputera i innych urz$dze' cyfrowych. Ucze':
1)  projektuje, tworzy i zapisuje w wizualnym 

j#zyku programowania:
a) pomys%y historyjek i rozwi$zania problemów, w tym 

proste algorytmy z wykorzystaniem polece' sekwen-
cyjnych, warunkowych i iteracyjnych oraz zdarze',

b) prosty program steruj$cy robotem lub innym obiektem 
na ekranie komputera; 
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Przebieg zaj%#

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

Nauczyciel opowiada, "e dzi#ki pracy uczniów i karcie z bogiem Swarogiem Tymek móg% kontynuowa( swoj$ 
podró" i znalaz% si# w roku 966 na Ostrowie Lednickim. Tam pozna% ksi#cia Mieszka I i przeprowadzi% z nim 
wywiad, który ukradkiem nagra% smartfonem (ale tylko g%os). Z tej rozmowy uczniowie dowiedz$ si#, jak powsta-
wa%o pa'stwo polskie i jakie mia%o problemy. 

2. Cz%$# zasadnicza 
Czas: 45 minut

Tre$# lekcji 

Uczniowie poznaj$ zagadnienia zwi$zane z tematem lekcji, s%uchaj$c nagranego przez Tymka wywiadu (nauczy-
ciel przygotowuje nagranie przed lekcj$). Mieszko opowiada o ró"nych plemionach polskich, o swoich wysi%-
kach, "eby je zjednoczy( lub podbi(, przypomina te", jak jest zorganizowane plemi# s%owia'skie i mówi o swoim 
rodzie)– Piastach. Potem opowiada o problemach z s$siadami)– Niemcami i swoim pragnieniu wzmocnienia 
w%adzy poprzez uczynienie z pa'stwa Polan królestwa (a to mog%o si# sta( tylko za zgod$ papie"a). 

W tym miejscu nauczyciel wy%$cza nagranie i zaczyna dyskusj# z uczniami)– co powinien zrobi( Mieszko, "eby 
osi$gn$( swój cel, co mu radz$? Mówi o wielo"e'stwie, w%adzy papie"a i mo"liwo!ciach dzia%ania Mieszka. 
Po decyzji uczniów opowiada, jak by%o naprawd# i jakie korzy!ci mia%a przysz%a Polska z tytu%u przyj#cia chrztu 
przez w%adc# oraz jakie problemy mia% przez to w%adca. Opowiada te" o ostatnich latach rz$dów Mieszka i wal-
kach z Niemcami i Czechami.

Programowanie:

Nauczyciel pokazuje uczniom gr# „Denary Mieszka I” i poleca, "eby spróbowali j$ wykona( w parach. 

GRA DENARY MIESZKA I:  

Gra Denary Mieszka I: https://scratch.mit.edu/projects/535336422/

KROK 1: 

Zajrzyj do skryptów programu: 

Zagraj w t# gr# i zobacz, jak dzia%a, zastanów si#, z jakich sk%ada si# duszków, a co jest scen$. Potem zajrzyj 
do skryptów programu i przeanalizuj ich dzia%anie.

KROK 2:

Zaprogramuj t"a dla gry:

Otwórz nowy projekt w Scratchu i pobierz na komputer map#, która b#dzie stanowi%a t%o projektu. Znajdziesz j$ 
pod adresem: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15008968 
(Autorzy: Pedros.lol!– Z. Kurnatowska, M. Kara, CC BY-SA 4.0)
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Osad* map# jako t%o dla gry na scenie. Wejd* w scen#:

 

Wejd* w zak%adk# T%a na górnej belce i prze!lij t%o z komputera:

1. 2.

Usu' pierwsze t%o, aby pozosta%o tylko to z map$ oraz zmie' jego nazw# na „mapa”.

1. 2.
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Przekszta%( map# na wektor i dopasuj j$ wielko!ci$ do sceny, ale tak, "eby kszta%t mapy ca%y by% widoczny:

1. 2.

Postaraj si#, aby !rodek sceny by% w !rodku mapy.

Teraz narysuj t%o do zako'czenia gry. Wró( do Sceny i zak%adki T%a na górnej belce i narysuj drugie t%o)– 
koniec gry.
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KROK 3:

Wczytaj duszka.

Wyjd* ze sceny, klikaj$c w ikon# kota i wczytaj nowego duszka z biblioteki:

 

W tej grze jest to paj$k, ale mo"esz wybra( dowolnego duszka pasuj$cego do dalszych skryptów. Potem wró( 
do programu. Usu' niepotrzebnego duszka kota.

Na górnej belce z lewej strony musisz wybra( zak%adk# Skrypt. Poniewa" paj$k jest troch# za du"y)– mo"esz go 
zmniejszy(, szukaj$c na dole z prawej strony owalnej ramki Rozmiar. Normalny rozmiar to 100, lecz je!li wpi-
szesz mniejsz$ liczb#, duszek si# zmniejszy:
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KROK 4:

Zaprogramuj miejsce pojawienia si% i ruchy duszka. 

Zdecyduj, gdzie powinien zaczyna( gr# duszek i przesu' go w to miejsce myszk$. Kiedy to zrobisz)– na dole 
z prawej strony w parametrach x i y duszka pojawi$ si# liczby okre!laj$ce jego po%o"enie na scenie:

 

Aby duszek zawsze na pocz$tku gry pojawia% si# w tym samym miejscu, trzeba z dzia%u Zdarzenia wybra( blo-
czek z zielon$ flag$, a z dzia%u Ruch bloczek “id* do x… y….”. Niebieski bloczek wybierz dopiero wtedy, kiedy 
umie!cisz duszka tam, gdzie chcesz. W takim przypadku w bloczku znajd$ si# liczby okre!laj$ce jego po%o"enie. 
Kiedy ju" to zrobisz, mo"esz przenie!( bloczek “id* do x… y...“ na obszar roboczy i po%$czy( z bloczkiem z zie-
lon$ flag$. W dalszym dzia%aniu duszka pomo"e nam te" bloczek “przesu' na wierzch” z dzia%u Wygl$d:

Chcemy, "eby nasz duszek chodzi% po scenie, poruszany strza%kami na klawiaturze. Potrzebujemy bloczków: 

Bloczek “kiedy klawisz spacja naci!ni#ty” po klikni#ciu w strza%k# ma rozwijane menu.
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Jak zaprogramowa(, "eby duszek chodzi% w prawo, w lewo, w gór# i w dó% po naci!ni#ciu w%a!ciwej strza%ki? 
Zwró( uwag#, "e mo"na to zrobi(, wykorzystuj$c przesuni#cie duszka w osi y (góra/dó%) i osi x (prawo/lewo). 

 

Zaprogramuj podobnie ruch duszka w gór# i w dó% (wykorzystuj$c bloczek zmie' y). Zastanów si#, czy mo"na 
by%oby zaprogramowa( wszystkie ruchy paj$ka w jednym skrypcie? 

Je"eli chcesz, aby duszek przy ka"dym ruchu zmienia% kostium)– do%$cz do ka"dego skryptu bloczek z dzia%u 
Wygl$d, który zmieni kostium duszka.

KROK 5:

Narysuj duszki-denary.

Na mapie widzisz jeszcze kolorowe kó%eczka, czyli tytu%owe denary Mieszka I. Potrzebujemy tych duszków, "eby 
paj$czek móg% je zbiera(. W naszej grze jest ich 10. S$ to kolorowe kó%ka narysowane w edytorze Scratcha (aby 
tam wej!(, musisz z panelu “Wybierz duszka” na dole po prawej stronie wybra( opcj# Maluj):

1. 2.
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Wielko!( denara mo"esz zmieni( w opcji wektorowej)– robi$c ramk# dooko%a rysunku i rozci$gaj$c albo kurcz$c 
kó%ko, albo zmniejszaj$c wielko!( duszka opcj$ Rozmiar:

Wystarczy narysowa( jednego takiego duszka i potem skorzysta( z opcji “duplikuj”, ale warto to zrobi( 
po zaprogramowaniu duszka, bo wtedy kopiuj$ si# tak"e skrypty duszka (a zmiany w ka"dym programie dusz-
ka-denara s$ niewielkie); je"eli chcesz, aby denary mia%y ró"ne kolory)– po zduplikowaniu duszka wró( do edy-
tora graficznego (zak%adka Kostiumy na górnej belce) i zmie' kolor.

KROK 6:

Zaprogramuj dzia"anie duszka-denara.

Zaobserwujcie, co robi ten duszek. 

1. Po klikni#ciu w zielon$ flag# denary znikaj$ z mapy i pojawiaj$ si# na dole.

2. Po naci!ni#ciu spacji denary do!( wolno lec$ w ró"ne miejsca mapy (te miejsca to g%ówne grody pa'stwa 
Mieszka I).

3. Kiedy paj$czek dotyka denara)– denar znika i wydaje d*wi#k “pop”.

Po klikni#ciu zielonej flagi duszek powinien si# pokaza( (bo znikn$% po “zjedzeniu” go przez paj$czka) i znale*( 
si# na dole mapy, w jednym punkcie)– wszystkie denary. Potrzebujemy bloczków:

Teraz musimy zaprogramowa( sytuacj#, w której po dotkni#ciu przez paj$czka denar znika, wydaj$c d*wi#k. 
Potrzebujemy bloczków z dzia%ów Czujniki, D*wi#k i Wygl$d:
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oraz warunku “je"eli-to” i p#tli “zawsze” z dzia%u Kontrola:

Zastanów si#, jak po%$czy( te bloczki, "eby zawsze)– je"eli paj$czek dotyka denara)– denar znika% i wydawa% 
d*wi#k? Ca%y ten fragment kodu “doklejamy” do wcze!niej stworzonego kodu)– zielona flaga-poka"-id* do. 
Ca%o!( mo"e wygl$da( tak:

Dodatkowo mo"na doda( bloczek, który spowoduje, "e duszek wy!wietli informacj#, z jakiego grodu Mieszka 
zosta% zebrany denar. Wystarczy skorzysta( z bloczka “powiedz”, który znajduje si# w kategorii Wygl$d:

i wpisa( w niego odpowiedni$ nazw# grodu.

Ca%y skrypt mo"e wygl$da( tak:



Podró!nicy w czasie / Lekcja 2 / 10

#SuperKoderzy / Podró!nicy w czasie / Rybka u Piastuszkiewiczów

Czas mówienia nazwy grodu lepiej ustawi( na 1 sekund#, "eby nie opó*nia%o to zanadto gry. 

Dwa grody mog$ by( zagadk$ dla uczniów, bo na mapie nie ma ich nazw. Mog$ to by(: Ka%dus (dzi! wie! 
z pozosta%o!ciami grodu) i Krosno. 

Pozostaje jeszcze zaprogramowa( lot denarów w odpowiednie miejsca mapy po klikni#ciu spacji. Potrzebujemy 
takich bloczków (dzia%y: Kontrola, Ruch i Zdarzenia)

Chodzi nam o to, aby po klikni#ciu spacji ka"dy denar polecia% spokojnie na swoje miejsce na mapie. Aby 
wiedzie(, co wpisa( w parametry x i y na bloczku „le( przez 2 sekundy do x…y…” musicie rozmie!ci( denary 
we w%a!ciwych miejscach mapy i spisa( parametry z miejsca pod map$:

Mo"na te", podobnie jak w przypadku bloczka “id* do x, y”, wyj$( bloczek “le( przez 2 sekundy do x, y” 
dopiero po ustawieniu duszka denara na w%a!ciwe miejsce mapy. Dzi#ki temu liczby okre!laj$ce po%o"enie 
duszka b#d$ zapisane w bloczku automatycznie. Dopiero po po%o"eniu duszka denara na odpowiednie miejsce 
przesu' bloczek “le( przez...” na pole robocze.Ca%o!( skryptu wykonuj$cego lot denara wygl$da tak:

Je"eli skorzystasz z naszej podpowiedzi i zduplikujesz duszki razem ze skryptami)– to w%a!nie w tym miejscu 
na bloczku “le( przez 2 sekundy do x...y….” b#dzie jedyna ró"nica w skryptach denarów, poniewa" ka"dy denar 
po naci!ni#ciu spacji powinien znale*( si# w innym miejscu mapy. Wszystkie pozosta%e skrypty denarów mog$ 
by( identyczne.

KROK 7:

Zaprogramuj licznik czasu.

Pewnie zauwa"y%a!/e!, "e na górze sceny pojawi% si# licznik czasu, który liczy sekundy i po 30 sekundach ko'-
czy gr#. Aby zaprogramowa( ten element, trzeba si#gn$( do bloczków z dzia%u Zmienne.
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Aby wykorzysta( zmienn$, trzeba j$ stworzy( i nazwa(. Korzystamy z górnego okienka “Utwórz zmienn$”.

Nasza zmienna b#dzie si# nazywa%a “czas” i musi dzia%a( tylko dla jednego duszka)– paj$ka. Kiedy stworzymy 
zmienn$, pojawi$ si# automatycznie nowe bloczki w dziale Zmienne:

Je"eli chcemy widzie( zmienn$ “czas na scenie”, musimy zaznaczy( kwadracik przy zmiennej tak, jak to 
wida( powy"ej.

Z dzia%u Zmienne potrzebujemy nast#puj$cych bloczków:

Chcemy, "eby na pocz$tku gry licznik czasu si# zerowa%, "eby co sekund# czas zmienia% si# o 1 i "eby gra 
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ko'czy%a si#, kiedy sko'czy si# zamierzony przez nas czas (u nas jest to 30 sekund, ale u Was mo"e by( krót-
szy). Wi#c po klikni#ciu zielonej flagi nale"y ustawi( czas na zero, przyda%oby si# te" chwil# zaczeka(, aby gracz 
zd$"y% spacj$ rozmie!ci( denary na mapie. Zaprogramuj teraz licznik czasu tak, aby zawsze (bloczek z Kontroli) 
po up%ywie 1 sekundy (czekaj 1 sekund#, bloczek z Kontroli) czas zmienia% si# o 1 (bloczek ze Zmiennych), 
a je"eli czas=30 (bloczki ze Zmiennych i z Wyra"e') to (warunek je"eli-to) t%o zmienia si# na “Koniec gry” i gra si# 
zatrzymuje. Ca%y skrypt wygl$da tak:

Pami#taj, "e zmieniamy t%o na ko'cu gry, wi#c na pocz$tku musimy wróci( do mapy Grodów Mieszka I.

Ostatnia uwaga)– licznik czasu b#dzie nam zas%ania% nazwy dwóch grodów, Wolina i Ko%obrzegu (chodzi 
o nazwy, które podaje paj$czek, gdy zjada denary). Mo"emy chwyci( licznik myszk$ i przenie!( go na drug$ 
stron# sceny:

3. Podsumowanie i ewaluacja 
czas: ok. 5 minut

Nauczyciel powraca do NaCoBeZu, aby dokona( ewaluacji lekcji. 

Po wykonaniu zadania z programowania, przekazuje dalsze informacje o Tymku i jego przeciwniku)– Jonasie.

Tymoteusz informuje, "e jego wrogiem jest ch%opak mówi$cy po niemiecku, który ma do wykonania w przysz%o-
!ci jakie! zadanie)– zmian# biegu jednej z najwi#kszych bitew mi#dzy Polakami i Niemcami.

Sposobem, by nie pozwoli( przeciwnikom na realizacj# planu, jest wykonywanie zada' w Scratchu i programo-
wanie mBotów, poniewa" dzi#ki skupieniu wielu uczniów Tymek b#dzie móg% wyrówna( falowanie czasoprze-
strzeni i dokonywa( kolejnych skoków w czasie i przestrzeni. Niezb#dne s$ mu te" kolejne karty)– tym razem 
konkretna karta z diademem, który Otto III na%o"y% na g%ow# Boles%awa, syna Mieszka I)– diadem jest kolejnym 
elementem generatora czasu w wehikule. By go uzyska(, nale"y wykona( zadanie:

https://learningapps.org/watch?v=pmev522fn21
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Uwagi/alternatywy:

Minimum: 

• lekcja o Mieszku I i pocz$tkach pa'stwa polskiego; 

• kolejny odcinek historii Tymka; 

• kolejn$ cz#!ci$ generatora czasu b#dzie diadem, który w przysz%o!ci Otton III w%o"y 
na g%ow# syna Mieszka I)– Boles%awa (znajduje si# na karcie Mieszko II oraz w zagadce 
https://learningapps.org/watch?v=pmev522fn21) 

• zaprogramowanie gry “Denary Mieszka I”.

Dodatki do wyboru lub wszystkie: 

• karty ze skarbami królów Polski jako nagroda dla uczniów; 
(https://www.pearltrees.com/radator/lekcja-2/id43618742)

• kolejne miejsce na mapie rysowanej przez uczniów na du"ym papierze)– Ostrów Lednicki.
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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.

Podró!nicy w czasie

Lekcja 3:
Za ciasna korona  
Boles"awa Chrobrego

Autorzy: Alina Idzikowska, Rados"aw Potrac

Lekcja, podczas której nauczyciel wprowadza uczniów w histori% biskupa 
Wojciecha oraz zjazdu gnie(nie)skiego i koronacji Boles"awa Chrobrego. 
Uczniowie poznaj' te! kolejny fragment historii Tymka i sami wykonuj' 
animacj% o misji biskupa Wojciecha.

Cele zaj%#:
Ucze' powinien:
• potrafi( opowiedzie( o panowaniu Boles%awa Chrobrego, 
• wskaza( przyczyny i skutki zjazdu gnie*nie'skiego, 
• zna( dzieje biskupa Wojciecha,
• opowiedzie(, co si# wydarzy%o w roku 997, 1000 i 1025.

NaCoBeZu:
Po lekcji:
• wiesz, co si# wydarzy%o w: 997 r.,1000 r., 1025 r., 
• znasz dokonania biskupa Wojciecha i Boles%awa Chrobrego, 
• wymieniasz przyczyny i skutki zjazdu gnie*nie'skiego, 
• rozumiesz znaczenie koronacji Boles%awa Chrobrego. 

Materia"y pomocnicze:
• film o Drzwiach Gnie*nie'skich https://youtu.be/cs9X2RiKb2E,
• podr#cznik do historii klasa 5,
• materia%y dotycz$ce kodowania,
• pdf z kartami-nagrodami (wizerunki !wi#tych zwi$zanych 

z Polsk$ w !redniowieczu), 
• zdj#cie Drzwi Gnie*nie'skich,
• komputery stacjonarne lub laptopy (ze sprawnym portem USB).

Poj%cia kluczowe:
→ Prusowie → misjonarz → wyprawa misyjna → poganie 
→ relikwie → m#czennik → !wi#ty → arcybiskupstwo → cesarz 
→)zjazd gnie*nie'ski → diadem → koronacja → król 

Czas na realizacj% zaj%#:
45 minut (1 godzina lekcyjna)

Metody pracy:
• dyskusja,
• pogadanka,
• algorytmika w programie Scratch.

Formy pracy:
• praca z ca%$ klas$,
• grupowa – praca w grupach (tworzenie animacji).

Tre$ci programowe (zwi'zek z podstaw' programow')
Podstawa programowa kszta%cenia ogólnego dla szkó% podstawo-
wych)– II etap edukacyjny)– klasy IV–VIII, historia:

I.  Polska w okresie wczesnopiastowskim. Ucze':
1) charakteryzuje rozwój i kryzys monarchii Boles%awa 

Chrobrego i Mieszka II. 

Podstawa programowa kszta%cenia ogólnego dla szkó% podstawo-
wych)– II etap edukacyjny)– klasy IV–VIII, informatyka:
I.  Rozumienie, analizowanie i rozwi$zywanie problemów. Ucze':

1) formu%uje i zapisuje w postaci algorytmów polecenia sk%a-
daj$ce si# na:
a) sterowanie robotem lub obiektem na ekranie;

2) w algorytmicznym rozwi$zywaniu problemu wyró"nia pod-
stawowe kroki: okre!lenie problemu i celu do osi$gni#cia, 
analiza sytuacji problemowej, opracowanie rozwi$zania, 
sprawdzenie rozwi$zania problemu dla przyk%adowych 
danych, zapisanie rozwi$zania w postaci schematu 
lub programu.

II. Programowanie i rozwi$zywanie problemów z wykorzystaniem 
komputera i innych urz$dze' cyfrowych. Ucze':
1)  projektuje, tworzy i zapisuje w wizualnym 

j#zyku programowania:
a) pomys%y historyjek i rozwi$zania problemów, w tym 

proste algorytmy z wykorzystaniem polece' sekwen-
cyjnych, warunkowych i iteracyjnych oraz zdarze',

b) prosty program steruj$cy robotem lub innym obiektem 
na ekranie komputera; 
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Przebieg zaj%#

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

Nauczyciel opowiada uczniom, "e dzi#ki pomocy uczniów Tymek dokona% kolejnego skoku w czasie 
i w przestrzeni tak, "e znalaz% si# na dworze Boles%awa Chrobrego i pozna% biskupa Wojciecha, który by% 
go!ciem)Chrobrego. 

2. Cz%$# zasadnicza 
Czas: 45 minut

Tre$# lekcji 

Biskup Wojciech poprosi% Chrobrego o pomoc, poniewa" postanowi% wybra( si# na wypraw# misyjn$, "eby 
nawróci( poga'skich Prusów. Tymek postanawia towarzyszy( wyprawie, a o historii Wojciecha uczniowie 
dowiedz$ si# z filmu – animacji historii pokazanej na Drzwiach Gnie*nie'skich: https://youtu.be/cs9X2RiKb2E

Nauczyciel opowiada te" o cesarzu Ottonie III, który postanowi% odby( pielgrzymk# do grobu biskupa Wojciecha 
i opisuje uczniom zjazd gnie*nie'ski (czyta fragmenty tekstu *ród%owego – Za%$cznik nr 1). Mówi te" o planach 
Ottona III odrodzenia Cesarstwa Rzymskiego, równie" na ziemiach s%owia'skich. Uczniowie dowiaduj$ si# 
o koronacji Boles%awa Chrobrego i o wojnach, które toczy%.

Programowanie:

Zadaniem uczniów na tej lekcji b#dzie wykonanie animacji w oparciu o zdj#cia – fragmenty Drzwi 
Gnie*nie'skich. Uczniowie stworz$ w parach program, w którym duszek b#dzie opowiada% dzieje !w. Wojciecha 
i b#d$ zmienia%y si# slajdy z Drzwi Gnie*nie'skich.

Zdj#cie Drzwi Gnie*nie'skich z Wikipedii: Autorstwa Nieznany – scanned from Drzwi 
Gnie*nie'skie vol. 2, Zak%ad Imienia Osssoli'skich, Wroc%aw, Poland, 1956, Domena publiczna, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8467451

Kolejne t%a z animacji s$ wycinkami z tego w%a!nie zdj#cia.

Animacja: https://scratch.mit.edu/projects/545722352/

KROK 1: 

Pobaw si% t' animacj' i zastanów si#, co jest duszkiem, a co t%em.
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KROK 2:

Osad( fragmenty Drzwi Gnie(nie)skich jako t"a, które b%d' podstaw' animacji. 

W naszej animacji zosta%y one wyci#te z du"ego zdj#cia z Wikipedii (link powy"ej). Mo"esz wzi$( nasze t%a, albo 
samodzielnie wybra( fragmenty zdj#cia, wyci$( je skrótem win+shift+s, wklei( do Painta, ewentualnie zmieni( 
rozmiar i zapisa( w postaci JPG lub PNG. Nasze t%a wygl$daj$ tak:

 

Wybrali!my 12 kwater Drzwi Gnie*nie'skich (czyli prostok$tnych cz#!ci, przedstawiaj$cych sceny z "ycia 
!wi#tego Wojciecha). Ka"de t%o powinno zajmowa( ca%$ scen#. Pomo"e Ci w tym edytor graficzny t%a w postaci 
wektora. T%a nie maj$ w tym programie "adnych skryptów.

Poszczególne t%a mo"na pobra(, klikaj$c prawym przyciskiem myszy na ikon# grafiki:
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KROK 3:

Osad( ok"adki animacji – plansz% pocz'tkow' i ko)cow'.

Narysuj w edytorze sceny (zak%adka T%a na górnej belce) plansz# pocz$tkow$ i ko'cow$, wybieraj$c z menu 
t%a)„Maluj”:

 

 

Ok%adk# pocz$tkow$ przesu' na gór# w t%ach przy pomocy myszki.

KROK 4:

Wybierz duszka, ustaw jego rozmiar i sprawd(, jakie ma kostiumy:
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KROK 5:

Zaprogramuj dzia"ania duszka. 

Co robi nasz duszek? Pocz$tkowo go nie wida(, potem si# pojawia, wita si# i zapowiada, co b#dzie robi%. 
To)powinno si# sta( po klikni#ciu zielonej flagi. Zauwa" te", "e duszek si# porusza, czyli zmienia kostiumy. 
Kiedy ko'czy mówi(, zmienia si# t%o. Potrzebne nam bloczki to: 

 

S$ z dzia%ów: Zdarzenia, Kontrola, Wygl$d i Ruch. Zastanów si#, jak je po%$czy(, "eby duszek wykona% zaplano-
wane dzia%ania?

Ca%y skrypt mo"e wygl$da( tak:

Ok%adka zmieni%a si# na pierwsze t%o – kwater# Drzwi Gnie*nie'skich. 

Teraz pozostaje nam zaprogramowa( skrypt kolejnych cz#!ci opowie!ci. Ka"dy kolejny skrypt b#dzie bardzo 
podobny, zmienia( si# b#dzie t%o – na kolejne kwatery Drzwi Gnie*nie'skich oraz tekst opowie!ci naszego 
duszka. Potrzebujemy bloczków:
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Trzeba je po%$czy( tak, aby po klikni#ciu w kolejn$ cyfr# na klawiaturze, po chwili pauzy duszek opo-
wiedzia% kolejn$ cz#!( opowie!ci, zmieni% kostium i prze%$czy% nam t%o na kolejn$ cz#!( opowie!ci 
z Drzwi Gnie*nie'skich.

Gotowy skrypt mo"e wygl$da( tak:

Trzeba da( kilka sekund, "eby widz obejrza% obrazek i kilka sekund, "eby widz przeczyta% tekst duszka. U nas 
na koniec ka"dego skryptu duszek zmienia kostium i zmienia te" t%o.

Zmiana t%a mo"e jednak by( pocz$tkiem kolejnego skryptu, zamiast tak, jak u nas, ko'cem skryptu poprzed-
niego. Ostatni skrypt musi si# ko'czy( ok%adk$ ko'cow$ (która te" jest „nast#pnym t%em” w bloczku).

KROK 6: [DODATKOWY]

Duszek mówi

W animacji mo"na wprowadzi( nowe elementy – duszek mo"e mówi( dzi#ki nagrywaniu tekstu.

W celu rozpocz#cia nagrania nale"y klikn$( w zak%adk# D*wi#ki:

W kolejnym kroku uruchomi( nagrywanie: 
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A nast#pnie przej!( poni"sze kroki, aby zapisa( je jako d*wi#k programu Scratch:

1. 2. 3.

Dobrze te" nada( nagraniom nazw#, aby odpowiednie d*wi#ki dodawa( do gotowego skryptu.

1. 2.

Bloczek, który umo"liwia umieszczenie nagrania w skrypcie, znajduje si# w kategorii D*wi#k:

Tak wi#c duszek mo"e opowiada( histori# Waszymi g%osami, mo"na to po%$czy( z tekstem pisanym, albo pozo-
sta( tylko przy g%osie. Przyk%adowy skrypt zawieraj$cy nagranie, mo"e wygl$da( jak poni"ej:
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3. Podsumowanie i ewaluacja 
czas: ok. 5 minut

Nauczyciel nawi$zuje do NaCoBeZu, sprawdzaj$c, czy cele lekcji zosta%y osi$gni#te.

Tymkowi znów uda%o si# zrobi( skok w czasie. Teraz potrzebuje karty ze !wi#tym Wojciechem (z kolekcji kart 
z polskimi !wi#tymi), bo elementem generatora jest mitra biskupa Wojciecha. Informuje uczniów, za po!red-
nictwem nauczyciela, "e jego przeciwnikiem jest niemiecki ch%opiec, Jonas, z rodu wielkiego mistrza krzy"ac-
kiego, zabitego pod Grunwaldem. By uzyska( kart#, nale"y skorzysta( z linku:

https://learningapps.org/watch?v=pkoynyx0k21

&w. Wojciech u"yczy Tymkowi swej mocy, by pomóc w pokonaniu kolejnego kawa%ka czasu.

Uwagi/alternatywy:

Minimum: 

• lekcja o dziejach biskupa Wojciecha, zje*dzie gnie*nie'skim i koronacji Chrobrego; 

• dalszy ci$g historii Tymka;

• elementem generatora jest mitra biskupa Wojciecha (w kolekcji kart o !wi#tych jest karta 
biskupa Wojciecha, jest te" osobna karta z mitr$ !w. Wojciecha); jest te" z t$ kart$ zagadka: 
https://learningapps.org/watch?v=pkoynyx0k21

• zaprogramowanie animacji o !w. Wojciechu.

Dodatki do wyboru lub wszystkie: 

• karty ze !wi#tymi !redniowiecznymi, zwi$zanymi z Polsk$ jako nagrody dla uczniów; kolekcja kart: 
https://www.pearltrees.com/radator/lekcja-3/id43618787 

• dodanie d*wi#ku do animacji o !w. Wojciechu,

• kolejny punkt na du"ej papierowej mapie – miejsce $mierci $w. Wojciecha  
(za Wikipedi$: „Miejsce !mierci, znajduj$ce si# wed%ug *róde% w pobli"u pruskiego grodu Cholin lub Chollinun 
lokalizuje si# albo na po%udniowych brzegach jeziora Dru"no (tradycyjnie w pobli"u wsi &wi#ty Gaj ko%o 
Pas%#ka w powiecie elbl$skim lub wed%ug Gerarda Labudy w pobli"u wsi Pacho%y ko%o Dzierzgonia w powie-
cie sztumskim]) albo na Sambii (dzi! w obwodzie kaliningradzkim, np. w miejscowo!ci Tenkity, dzi! Letnoje, 
lub Rybaki, dzi! Primorsk)”.
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Za"'cznik nr 1
Tekst (ród"owy

ZJAZD GNIE+NIE,SKI ROKU 1000 W PRZEKAZIE ANONIMA ZWANEGO GALLEM

(PRZEK-AD R. GRODECKIEGO, BIBLIOTEKA NARODOWA SERIA I, NR 59, KRAKÓW 1923) 

[6] O pierwszym Boles"awie, którego zwano S"awnym lub Chrobrym.

Pierwszy wi#c ksi$"# polski Mieszko dost$pi% %aski chrztu za spraw$ wiernej "ony; a dla s%awy 
jego i chwa%y w zupe%no!ci wystarczy [je!li powiemy], "e za jego czasów i przez niego &wiat%o!( 
niebia'ska nawiedzi%a królestwo polskie. Z tej to bowiem b%ogos%awionej niewiasty sp%odzi% 
s%awnego Boles%awa, który po jego !mierci po m#sku rz$dzi% królestwem i za %ask$ Bo"$ w tak$ 
wzrós% cnot# i pot#g#, i" oz%oci% – "e tak powiem – ca%$ Polsk# sw$ zacno!ci$. Któ" bowiem 
zdo%a godnie opowiedzie( jego m#"ne czyny i walki stoczone z narodami okolicznymi, a có" 
dopiero na pi!mie przekaza( [je] pami#ci? Czy" to nie on ujarzmi% Morawy i Czechy, a w Pradze 
stolec ksi$"#cy zagarn$% i swym zast#pcom go poruczy%? Czy" to nie on wielekro( pokona% 
w bitwie W#grów i ca%y ich kraj a" po Dunaj zagarn$% pod swoj$ w%adz#? Nieposkromionych 
za! Sasów z tak$ moc$ poskromi%, "e w !rodku ich ziemi "elaznymi s%upami [wbitymi] w rzece 
Sali oznaczy% granice Polski. Czy" zreszt$ potrzeba dok%adnie wymienia( jego zwyci#stwa 
i tryumfy nad ludami niewiernymi, skoro wiadomo, "e je niejako swymi stopami podepta%! On to 
bowiem Selencj#, Pomorze i Prusy do tego stopnia albo star%, gdy si# przy poga'stwie upiera%y, 
albo te", nawrócone, umocni% w wierze, i" wiele tam ko!cio%ów i biskupów ustanowi% za zgod$ 
papie"a, a raczej papie" [ustanowi% je] za jego po!rednictwem. On to równie", gdy przyby% 
do' !w. Wojciech, doznawszy wielu krzywd w d%ugiej w#drówce, a [poprzednio] od w%asnego 
buntowniczego ludu czeskiego – przyj$% go z wielkim uszanowaniem i wiernie wype%nia% jego 
pouczenia i zarz$dzenia. &wi#ty za! m#czennik p%on$c ogniem mi%o!ci i pragnieniem g%osze-
nia wiary, skoro spostrzeg%, "e ju" nieco rozkrzewi%a si# w Polsce wiara i wzrós% Ko!ció% !wi#ty, 
bez trwogi uda% si# do Prus i tam m#cze'stwem dope%ni% swego zawodu. Pó*niej za! cia%o jego 
Boles%aw wykupi% na wag# z%ota od owych Prusów i umie!ci% [je] z nale"yt$ czci$ w siedzibie 
metropolitalnej w Gnie*nie.

Równie" i to uwa"amy za godne przekazania pami#ci, "e za jego czasów cesarz Otto Rudy 
przyby% do [grobu] !w. Wojciecha dla modlitwy i pojednania, a zarazem w celu poznania 
s%awnego Boles%awa, jak o tym mo"na dok%adniej wyczyta( w ksi#dze o m#cze'stwie [tego] 
!wi#tego. Boles%aw przyj$% go tak zaszczytnie i okazale, jak wypad%o przyj$( króla, cesarza 
rzymskiego i dostojnego go!cia. Albowiem na przybycie cesarza przygotowa% przedziwne 
[wprost] cuda; najpierw hufce przeró"ne rycerstwa, nast#pnie dostojników rozstawi%, jak chóry, 
na obszernej równinie, a poszczególne, z osobna stoj$ce hufce wyró"nia%a odmienna barwa 
strojów. A nie by%a to [tania] pstrokacizna byle jakich ozdób, lecz najkosztowniejsze rzeczy, 
jakie mo"na znale*( gdziekolwiek na !wiecie. Bo za czasów Boles%awa ka"dy rycerz i ka"da 
niewiasta dworska zamiast sukien lnianych lub we%nianych u"ywali p%aszczy z kosztownych 
tkanin, a skór, nawet bardzo cennych, cho(by by%y nowe, nie noszono na jego dworze bez 
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[podszycia] kosztown$ tkanin$ i bez z%otych fr#dzli. Z%oto bowiem za jego czasów by%o tak 
pospolite u wszystkich jak [dzi!] srebro, srebro za! by%o tanie jak s%oma. Zwa"ywszy jego 
chwa%#, pot#g# i bogactwo, cesarz rzymski zawo%a% w podziwie: „Na koron# mego cesarstwa! 
to, co widz#, wi#ksze jest, ni" wie!( g%osi%a!” I za rad$ swych magnatów doda% wobec wszyst-
kich: „Nie godzi si# takiego i tak wielkiego m#"a, jakby jednego spo!ród dostojników, ksi#ciem 
nazywa( lub hrabi$, lecz [wypada] chlubnie wynie!( go na tron królewski i uwie'czy( koron$”. 
A zdj$wszy z g%owy swej diadem cesarski, w%o"y% go na g%ow# Boles%awa na [zadatek] przy-
mierza i przyja*ni, i za chor$giew tryumfaln$ da% mu w darze gwó*d* z krzy"a Pa'skiego wraz 
z w%óczni$ !w. Maurycego, w zamian za co Boles%aw ofiarowa% mu rami# !w. Wojciecha. I tak 
wielk$ owego dnia z%$czyli si# mi%o!ci$, "e cesarz mianowa% go bratem i wspó%pracownikiem 
cesarstwa i nazwa% go przyjacielem i sprzymierze'cem narodu rzymskiego. Ponadto za! prze-
kaza% na rzecz jego oraz jego nast#pców wszelk$ w%adz#, jaka w zakresie [udzielania] godno-
!ci ko!cielnych przys%ugiwa%a cesarstwu w królestwie polskim, czy te" w innych podbitych ju" 
przez niego krajach barbarzy'ców, oraz w tych, które podbije [w przysz%o!ci]. Postanowienia 
tego uk%adu zatwierdzi% [nast#pnie] papie" Sylwester przywilejem !w. Rzymskiego Ko!cio%a.

Boles%aw wi#c, tak chlubnie wyniesiony na królewski tron przez cesarza, okaza% wrodzon$ 
sobie hojno!( urz$dzaj$c podczas trzech dni swej konsekracji prawdziwie królewskie i cesar-
skie biesiady i codziennie zmieniaj$c wszystkie naczynia i sprz#ty, a zastawiaj$c coraz to inne 
i jeszcze bardziej kosztowne. Po zako'czeniu bowiem biesiady nakaza% cze!nikom i stolnikom 
zebra( ze wszystkich sto%ów z trzech dni z%ote i srebrne naczynia, bo "adnych drewnianych tam 
nie by%o, mianowicie kubki, puchary, misy, czarki i rogi, i ofiarowa% je cesarzowi dla uczczenia 
go, nie za! jako da' [nale"n$] od ksi#cia. Komornikom za! rozkaza% zebra( rozci$gni#te zas%ony 
i obrusy, dywany, kobierce, serwety, r#czniki, i cokolwiek u"yte by%o do nakrycia, i równie" 
znie!( to wszystko do izby zajmowanej przez cesarza. A nadto jeszcze z%o"y% [mu] wiele innych 
darów, mianowicie naczy' z%otych i srebrnych rozmaitego wyrobu i ró"nobarwnych p%aszczy, 
ozdób niewidzianego [dot$d] rodzaju i drogich kamieni; a tego wszystkiego tyle ofiarowa%, 
"e cesarz tyle darów uwa"a% za cud. Poszczególnych za! jego ksi$"$t tak okazale obdarowa%, 
"e z przyjaznych zrobi% ich sobie najwi#kszymi przyjació%mi. Lecz któ" zdo%a wyliczy(, ile i jakich 
darów da% przedniejszym, skoro nawet nikt z tak licznej s%u"by nie odszed% bez podarunku! 
Cesarz tedy weso%o z wielkimi darami powróci% do siebie, Boles%aw za!, podniesiony do godno-
!ci królewskiej, wznowi% dawny gniew ku wrogom.

Podró!nicy w czasie / Lekcja 3 / Za"'cznik nr 1 / str. 2
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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.

Podró!nicy w czasie

Lekcja 4:
Kraj szyty grubymi  
ni#mi&– krzy!ackie no!yce

Autorzy: Alina Idzikowska, Rados"aw Potrac

Lekcja, podczas której nauczyciel opowiada uczniom o czasach rozbicia 
dzielnicowego. Dowiaduj' si% te!, sk'd w s'siedztwie Polski wzi%li si% 
Krzy!acy i jak napadli nas Mongo"owie. Uczniowie stworz' gr%, w trakcie której 
b%d' utrwala# swoj' znajomo$# w"adców dzielnicowych, a Tymkowi nie uda 
si% powstrzyma# Konrada Mazowieckiego przed jego najwi%kszym b"%dem. 

Cele zaj%#:
Ucze' powinien:
• omawia( konsekwencje rozbicia dzielnicowego w ró"nych 

dziedzinach "ycia, 
• wiedzie(, jak uk%ada%y si# stosunki Polski z s$siadami w okre-

sie rozbicia dzielnicowego,
• rozumie( przyczyny sprowadzenia Krzy"aków do Polski, oma-

wia( proces rozwoju ich pa'stwa,
• wiedzie(, kiedy i z jakimi skutkami Mongo%owie najechali 

na pa'stwo polskie. 

NaCoBeZu:
Po lekcji:
• wymieniasz skutki rozbicia dzielnicowego, 
• wiesz, kim byli Krzy"acy i Mongo%owie, wiesz, jak uk%ada%y si# 

stosunki Polski z nimi,
• omawiasz proces sprowadzenia Krzy"aków do Polski,
• wiesz co si# sta%o w: 1226 r., 1241 r. 

Materia"y pomocnicze:
• podr#cznik do historii klasa 5,
• materia%y dotycz$ce kodowania,
• pdf z kartami-nagrodami (w%adcy dzielnicowi),
• komputery stacjonarne lub laptopy (ze sprawnym portem USB).

Poj%cia kluczowe:
→ dzielnica → rozbicie dzielnicowe  
→ testament Boles%awa Krzywoustego → lenno  
→ Prusowie, Litwini i Ja(wingowie → Konrad Mazowiecki 
→ Krzy"acy → zakon → Mongo%owie →)bitwa pod Legnic$ 

Czas na realizacj% zaj%#:
45 minut (1 godzina lekcyjna)

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

Formy pracy:
• praca z ca%$ klas$,
• grupowa)– praca w grupach (tworzenie gry).

Tre$ci programowe (zwi'zek z podstaw' programow')
Podstawa programowa kszta%cenia ogólnego dla szkó% podstawo-
wych)– II etap edukacyjny)– klasy IV–VIII, historia:

I.  Polska w okresie rozbicia dzielnicowego. Ucze':
1) umieszcza w czasie i przestrzeni Polsk# okresu rozbicia 

dzielnicowego; 
2) opisuje przyczyny i wskazuje skutki rozbicia 

dzielnicowego; 
3) umieszcza w czasie najwa"niejsze wydarzenia zwi$zane 

z relacjami polsko-krzy"ackimi oraz zagro"eniem najaz-
dami tatarskimi w okresie rozbicia dzielnicowego.

Podstawa programowa kszta%cenia ogólnego dla szkó% podstawo-
wych)– II etap edukacyjny)– klasy IV–VIII, informatyka:
I.  Rozumienie, analizowanie i rozwi$zywanie problemów. Ucze':

1) formu%uje i zapisuje w postaci algorytmów polecenia sk%a-
daj$ce si# na:
a) sterowanie robotem lub obiektem na ekranie;

2) w algorytmicznym rozwi$zywaniu problemu wyró"nia pod-
stawowe kroki: okre!lenie problemu i celu do osi$gni#cia, 
analiza sytuacji problemowej, opracowanie rozwi$zania, 
sprawdzenie rozwi$zania problemu dla przyk%adowych 
danych, zapisanie rozwi$zania w postaci schematu 
lub programu.

II. Programowanie i rozwi$zywanie problemów z wykorzystaniem 
komputera i innych urz$dze' cyfrowych. Ucze':
1)  projektuje, tworzy i zapisuje w wizualnym 

j#zyku programowania:
a) pomys%y historyjek i rozwi$zania problemów, w tym 

proste algorytmy z wykorzystaniem polece' sekwen-
cyjnych, warunkowych i iteracyjnych oraz zdarze',

b) prosty program steruj$cy robotem lub innym obiektem 
na ekranie komputera; 
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Przebieg zaj%#

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

Podczas tej lekcji, po przypomnieniu testamentu Boles%awa Krzywoustego przez nauczyciela w postaci pre-
zentacji mapy Polski podzielonej na dzielnice - uczniowie pomagaj$ Tymkowi rozwik%a( zagadk# Krzy"aków, 
poniewa" wiemy z poprzednich zaj#(, "e tajemniczym nieprzyjacielem jest agent mówi$cy j#zykiem niemiec-
kim - potomek Wielkiego Mistrza Zakonu NMP Domu Niemieckiego w Jerozolimie - Jonas. Skok w przestrzeni 
Tymka doprowadzi% nas do P%ocka i Ksi#cia Konrada. 

2. Cz%$# zasadnicza 
Czas: 45 minut

Tre$# lekcji 

Nauczyciel wyja!nia temat lekcji, opowiada o k%opotach podzielonej Polski i przedstawia trudno!ci, jakie napo-
tka% Konrad Mazowiecki w walce z Prusami i .mudzinami (Litwinami). Opisuje sytuacj#, w jakiej znalaz%a si# 
Polska - uwzgl#dniaj$c najazd po%udnia kraju przez Tatarów. Mo"e wykorzysta( legend# o hejnale w Krakowie 
(Klechdy domowe).

Przenosimy si# na Mazowsze (P%ock) - gdzie ksi$"# Konrad ma problem z Ja(wingami i Prusami (a jak"e). 
Panowie z pawimi czubami wygnani z W#gier dostali si# na Mazowsze i rozpocz#li to, co potrafili najlepiej - 
knu( i budowa( pot#g#, korzystaj$c z osi$gni#( ludzko!ci - umiej#tno!ci czytania i pisania.

Dowiadujemy si# w tej cz#!ci, "e Tymoteusz stara si# odradzi( Konradowi decyzj# zaproszenia Krzy"aków, 
wykorzystuj$c fakt wygnania ich przez króla W#gier, jednak podmieniono mu listy (oczywi!cie Jonas) - i rozgo-
!cili si# na darowanych ziemiach (tutaj mo"na pokaza( s%abo!( rozbitej dzielnicowo Polski).

Programowanie:

Uczniowie wykonuj$ gr# „Rozbicie dzielnicowe - w%adcy i ich dzielnice” w oparciu o map#:

Autorstwa Farary - Praca w%asna w oparciu m.in. o: Samsonowicz H., Historia Polski 
do roku 1795, Warszawa 1990, s. 36–38. ISBN 83–02–04285–4., Domena publiczna, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10054812

Link do gry:

https://scratch.mit.edu/projects/536538925/

KROK 1: 

Zagraj w t% gr% i zastanów si#, jakie elementy j$ tworz$? Co jest duszkiem, a co scen$? Na czym polega gra? 
Co znajdziesz w bibliotece Scratcha, a co musisz utworzy(? 

Zajrzyj do skryptów i sprawd*, czy mia%a!/%e! racj#.
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KROK 2:

Zaprogramuj: duszka map%. 

Mapa pochodzi z Wikipedii (link jest nad linkiem do gry w tym scenariuszu).

Gra zaczyna si# bez tego duszka (widocznie zosta% ukryty), wi#c po klikni#ciu zielonej flagi powinien si# on 
pokaza(. Przydadz$ nam si# bloczki z dzia%u Wygl$d:

 

Najwa"niejszym zadaniem duszka mapa b#dzie liczenie czasu gracza i wykonywanie kolejnych dzia%a' wtedy, 
kiedy czas si# sko'czy. Dzi#ki grze „Denary Mieszka I” wiesz ju", jak stworzy( licznik czasu. W dziale Zmienne 
utwórz zmienn$ „czas”. Musisz j$ zaznaczy( w okienku z lewej strony, "eby by%o wida( licznik czasu na scenie. 
Zmienna musi dzia%a( dla wszystkich duszków. 

Wykorzystamy te" bloczek „zmie' czas o “ i „ustaw czas na” oraz okr$g%y bloczek „czas”. Przyda si# te" 
z Wyra"e' bloczek ze znakiem =
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Korzystaj$c z tych wszystkich bloczków, zaprogramuj nast#puj$ce dzia%ania: 

1. Pokazanie si# mapy. 

2. Ustawienie licznika czasu na 25 sekund (tym razem czas b#dzie si# odlicza% do zera).

3. 4,5 sekundy pauzy na dzia%ania innych duszków.

4. Zmian# licznika co sekund#. 

5. Znikni#cie mapy, kiedy czas si# sko'czy.

Potrzebne b#d$: p#tla „zawsze” i warunek „je"eli-to”. 

Przyk%adowy skrypt mo"e wygl$da( tak:

Brakuje nam tu jeszcze zako'czenia gry, ale do tego potrzebujemy innego duszka, wi#c wrócimy do tego 
skryptu pó*niej.

KROK 3:

Stwórz duszki z nazwami dzielnic Polski, zgodnie z testamentem Boles%awa Krzywoustego.

Te duszki to gotowe przyciski (button) z biblioteki Scratcha. Otwórz Bibliotek# Duszków i wpisz „button”:
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Potrzebujemy przycisku, na którym mo"na pisa(. Przycisków musi by( 7- tyle, ile dzielnic do podpisania. 
Mo"esz !ci$gn$( jeden przycisk i zduplikowa( go kilkakrotnie. 

Teraz trzeba wej!( w kostiumy duszka. Nasz przycisk ma dwa kostiumy - potrzebny nam jest tylko jeden, wi#c 
drugi mo"na usun$( (mo"na wybra( dowolny). Po przekszta%ceniu duszka w wektor mo"emy %atwo zmienia( 
jego rozmiar i kszta%t, a po klikni#ciu w ikonk# z liter$  w menu z lewej strony - mo"emy na nim pisa(:

1. 2.

Nazwy dzielnic we* z mapy, jednak musz$ by( do!( krótkie, "eby zmie!ci%y si# na przycisku. Sam przycisk 
powinien w pe%ni mie!ci( si# na swojej dzielnicy na mapie.

KROK 4:

Zaprogramuj przycisk. 

Zastanów si#, co musi robi( przycisk. 

1. Kiedy gra si# zaczyna, na scenie wida( przyciski. 

2. Po klikni#ciu zielonej flagi pojawia si# mapa i przyciski przesuwaj$ si# do swoich dzielnic.

3. Potem uciekaj$ na boki sceny. 

4. Wtedy zaczyna si# gra - gracz musi w 25 sekund przydzieli( nazw# ka"dej dzielnicy. 

5. Przycisk musi wi#c da( si# przeci$ga( na scenie w czasie gry.

6. Musi zostawa( na swojej dzielnicy i nie da( si# zostawi( na innej dzielnicy (przycisk wraca na miejsce).

7. Kiedy ko'czy si# czas, przyciski wracaj$ na boki sceny, znika mapa i pojawia si# nowy duszek, rycerz.

Jak to zaprogramowa(? Potrzebne nam b#d$ bloczki z dzia%ów: Ruch, Wygl$d, Zdarzenia, Kontrola, Czujniki, 
Wyra"enia, Zmienne:
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Podpowiedzi: 
• ka"dy przycisk na pocz$tku melduje si# na swojej dzielnicy. Wykorzystaj map# i sprawd*, jakie po%o"enie 

ma)przycisk, kiedy tam si# znajduje:

• dobrze b#dzie przesun$( przycisk na wierzch i trzeba pozwoli( na przeci$ganie go na scenie,

• po chwili na mapie przyciski powinny polecie( na boki sceny; sprawd*, jakie ma parametry przycisk, kiedy 
ustawisz go obok mapy,

• kiedy czas=0 przyciski musz$ wróci( na te same miejsca obok mapy.

Now$ rzecz$ w tej grze jest interakcja pomi#dzy duszkami - w tym wypadku pomi#dzy map$, konkretnymi kolo-
rami dzielnic, a odpowiednimi przyciskami. Przycisk musi rozpozna(, czy jest we w%a!ciwym miejscu i zareago-
wa(, czyli zosta( albo wróci( na bok. Mo"emy wykorzysta( czujnik koloru:

Kolor trzeba pobra( bardzo dok%adnie, przy pomocy narz#dzia pobierania koloru, które otwiera si#, gdy dwa 
razy klikniemy w pole koloru na czujniku:

Klikamy w pipetk# na dole bia%ego pola i pobieramy dok%adny kolor z mapy czy t%a:
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Kolor t%a musimy umie!ci( w skrypcie, bo przyciski dotykaj$ równie" t%a. Musz$ wi#c „uciec” na bok wtedy, 
kiedy nie s$ na swojej dzielnicy i nie s$ na kolorze t%a. Problemem jest dzielnica „Lenno pod kontrol$ Princepsa”, 
ze wzgl#du na wci#cie w mapie - zdarza si#, "e inna nazwa tam zostanie. Tu pomog$ nam pozosta%e duszki, 
które nie pozostan$ na z%ej dzielnicy, wi#c i Lenno w ko'cu znajdzie si# na w%a!ciwym miejscu, je"eli gracz 
zmie!ci si# w czasie. 

Pozostaje jeszcze pytanie o miejsce p#tli „zawsze” i warunku „je"eli-to”. Przycisk musi odlecie( zawsze, je!eli 
jest w z%ym miejscu i je!eli czas si# sko'czy%. Ca%y skrypt mo"e wygl$da( tak:

W podobny sposób mo"esz zaprogramowa( pozosta%e przyciski, a nawet schowa( sobie ca%y ten skrypt 
do Plecaka w Scratchu i wyj$( go przy nast#pnym przycisku. Pami#taj tylko o ró"nicach w po%o"eniu przyci-
sków na mapie, tak"e na bokach sceny i ró"nych kolorach dzielnic do czujnika. A oto Plecak:

Kiedy wk%adasz skrypty do plecaka, uwa"aj. Plecak powinien zmieni( kolor na niebieski, "eby skrypt w nim 
zosta%. W przeciwnym razie mo"esz przypadkowo usun$( gotowy skrypt. Wprawdzie nie musisz kopiowa( 
skryptu, bo skrypt schowany do Plecaka od razu jest kopi$, ale na pocz$tek lepiej skopiuj ca%y skrypt i t# kopi# 
schowaj w Plecaku, "eby nie straci( swojej pracy, zanim si# nauczysz, jak dzia%a Plecak.
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KROK 5:

Zaprogramuj duszka Rycerza: 

Rycerz jest osob$ ko'cz$c$ gr#. Nie powinno go by( wida( na pocz$tku gry, wi#c trzeba go ukry(, gdy klik-
niemy w zielon$ flag#. Rycerz powinien te" zako'czy( gr# w momencie, kiedy czas si# sko'czy. Pami#tasz, 
"e mieli!my jeszcze wróci( do skryptu mapy? Tam jest osadzony licznik czasu i mapa w%a!nie powinna urucho-
mi( rycerza. Wykorzystamy kolejny sposób komunikacji pomi#dzy duszkami - wiadomo!( z dzia%u Zdarzenia:

 

Mapa musi nada( wiadomo!(, kiedy sko'czy si# czas, a rycerz zacz$( dzia%a(, kiedy otrzyma t# wiadomo!(.

Co robi rycerz?

1. Najpierw go nie wida(.

2. Pokazuje si# nad t%em, czyli na wierzchu.

3. Chowa map#.

4. Mówi o zako'czeniu gry.

5. Zatrzymuje wszystko.

Jak w dwóch skryptach zaprogramowa( te dzia%ania? Gotowe skrypty mog$ wygl$da( tak:
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3. Podsumowanie i ewaluacja 
czas: ok. 5 minut

Nauczyciel nawi$zuje do NaCoBeZu, sprawdzaj$c, czy cele lekcji zosta%y osi$gni#te.

Tymoteusz potrzebuje piecz%ci Konrada Mazowieckiego. Dzieci mog$ pomóc swojemu rówie!nikowi, odzy-
skuj$c wizerunek piecz#ci tutaj:

https://learningapps.org/watch?v=ph8pqtzin21

Uwagi/alternatywy:

Minimum: 

• lekcja o Polsce w okresie rozbicia dzielnicowego; 

• dalsza cz#!( historii Tymka; 

• kolejnym elementem generatora Tymka jest piecz%# Konrada Mazowieckiego - jest na karcie oraz 
w zagadce: https://learningapps.org/watch?v=ph8pqtzin21

• wykonanie gry „Rozbicie dzielnicowe - w%adcy i ich dzielnice”;

Dodatki do wyboru lub wszystkie: 

• karty jako nagroda dla uczniów (w%adcy dzielnicowi); 
https://www.pearltrees.com/radator/lekcja-4/id43618804

• kolejny punkt na du"ej papierowej mapie - P"ock, siedziba Konrada Mazowieckiego.
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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.

Podró!nicy w czasie

Lekcja 5:
Murujemy nowy dom  
z Kazimierzem Wielkim  

Autorzy: Alina Idzikowska, Rados"aw Potrac

Lekcja, podczas której uczniowie dowiaduj' si%, jak Kazimierz Wielki odrodzi" 
i umocni" Polsk%. Tymek, dzi%ki pomocy uczniów, móg" dotrze# do Krakowa 
i da# królowi m'dr' rad%. Zostanie te! zorganizowana parada mBotów z okazji 
zjazdu monarchów Europy w Krakowie.

Cele zaj%#:
Ucze' powinien:
• opowiada( o problemach Polski za panowania Kazimierza 

Wielkiego, 
• przedstawia( dzia%ania Kazimierza Wielkiego na polu gospo-

darczym, dyplomatycznym, obronnym, prawodawczym, 
• przedstawia( przyczyny powo%ania Akademii Krakowskiej, 

zna( dat# jej powstania. 

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

rza Wielkiego,
• przedstawiasz dzia%ania Kazimierza Wielkiego w dziedzinie 

gospodarki, obronno!ci, prawodawstwa,
• przedstawiasz przyczyny powo%ania Akademii Krakowskiej, 

znasz dat# jej powstania. 

Materia"y pomocnicze:
• podr#cznik do historii klasa 5,
• portret Kazimierza Wielkiego autorstwa Jana Matejki,
• materia%y dotycz$ce kodowania,
• pdf z kartami)– nagrodami (polscy naukowcy !redniowieczni 

i renesansowi),
• mBoty i telefony/tablety z aplikacjami do sterowania robotem,
• film instrukta"owy (w j#zyku angielskim): 

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

Poj%cia kluczowe:
→ Ru! Halicka → kupcy i rzemie!lnicy → grosz krakowski → c%o  
→ "upy solne → statuty Kazimierza Wielkiego  
→ Akademia Krakowska → uczta u Wierzynka → dyplomacja 
→)urz#dnicy królewscy 

Czas na realizacj% zaj%#:
45 minut (1 godzina lekcyjna)

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

w aplikacji mBlock lub Makeblock.

Formy pracy:
• praca z ca%$ klas$,
• grupowa)– praca w grupach z robotem.

Tre$ci programowe (zwi'zek z podstaw' programow')
Podstawa programowa kszta%cenia ogólnego dla szkó% podstawo-
wych)– II etap edukacyjny)– klasy IV–VIII, historia:

I.  Polska w XIV–XV wieku. Ucze':
1) opisuje rozwój terytorialny pa'stwa polskiego w XIV i XV 

wieku; 
2)  analizuje dokonania Kazimierza Wielkiego w dziedzinie 

polityki wewn#trznej (system obronny, urbanizacja kraju, 
prawo, nauka) oraz w polityce zagranicznej

Podstawa programowa kszta%cenia ogólnego dla szkó% podstawo-
wych)– II etap edukacyjny)– klasy IV–VIII, informatyka:
I.  Rozumienie, analizowanie i rozwi$zywanie problemów. Ucze':

1) formu%uje i zapisuje w postaci algorytmów polecenia sk%a-
daj$ce si# na:
a) sterowanie robotem lub obiektem na ekranie;

2) w algorytmicznym rozwi$zywaniu problemu wyró"nia pod-
stawowe kroki: okre!lenie problemu i celu do osi$gni#cia, 
analiza sytuacji problemowej, opracowanie rozwi$zania, 
sprawdzenie rozwi$zania problemu dla przyk%adowych 
danych, zapisanie rozwi$zania w postaci schematu 
lub programu.

II. Programowanie i rozwi$zywanie problemów z wykorzystaniem 
komputera i innych urz$dze' cyfrowych. Ucze':
1)  projektuje, tworzy i zapisuje w wizualnym 

j#zyku programowania:
a) pomys%y historyjek i rozwi$zania problemów, w tym 

proste algorytmy z wykorzystaniem polece' sekwen-
cyjnych, warunkowych i iteracyjnych oraz zdarze',

b) prosty program steruj$cy robotem lub innym obiektem 
na ekranie komputera; 
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Przebieg zaj%#

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

Nauczyciel informuje uczniów, "e dzi#ki ich pomocy Tymek wyl$dowa% w Krakowie u króla Kazimierza Wielkiego. 
Prezentuje jego portret z kanonu Jana Matejki. Tymek spotka% si# z królem i opowiedzia% mu swoj$ histori#, król 
zachwycony opowie!ci$ o szkole zapa%a% ch#ci$ powo%ania takiej u siebie. Król zamierza podj$( dzia%ania, by 
Polska by%a przygotowana do star( z Krzy"akami.

2. Cz%$# zasadnicza 
Czas: 45 minut

Tre$# lekcji 

Nauczyciel wyja!nia temat lekcji i przedstawia sytuacj# kraju. Uczniowie wraz z nauczycielem szukaj$ p%asz-
czyzn, jakie powoduj$, "e dany kraj jest silny (finanse, nauka, obronno!(, wojsko, drogi). Tworz$ z nauczycielem 
poradnik, co zrobi(, by Polska by%a krajem przygotowanym do walki z Krzy"akami w przysz%o!ci. Nauczyciel 
prezentuje najwi#kszych studentów i wyk%adowców Akademii Krakowskiej. Pokazuje, jakie dzia%ania podj$% król 
Kazimierz, opowiada o ró"nych jego reformach i o sukcesach dyplomatycznych (np. zje*dzie monarchów euro-
pejskich i uczcie u Wierzynka).

Programowanie:

Uczniowie maj$ tym razem za zadanie zaprogramowanie mBotów na parad# z okazji zjazdu w%adców Europy 
w Krakowie w roku 1364 oraz uczty u Wierzynka. Uczniowie podzieleni na grupy wymy!laj$, jak b#dzie je*dzi%, 
!wieci% i gra% ich mBot oraz jak go ozdobi$, "eby by% 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 robi( robot. Z lekcji o mBotach (lekcja dodatkowa) wiesz ju" sporo o mo"-
liwo!ciach tego robocika. Wykorzystaj je do tworzenia pomys%owych sekwencji ruchu, !wiat%a, d*wi#ku itd. 
Zainspirowa( mo"e Ci# te" film:

https://www.youtube.com/watch?v=vNTSZ8erDq8
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Je"eli nie znasz j#zyka angielskiego, mo"esz dla filmu ustawi( polskie napisy, wykorzystuj$c ikon#:

 

Nast#pnie przejd* kolejne elementy menu, aby wybra( j#zyk polski napisów:

1. 2. 

3. 4. 

Odkrywa( mo"liwo!ci mBota mo"esz te" przez zabaw# z aplikacjami)– mBlock i Makeblock. A oto 
kilka podpowiedzi:

1. Czarna !cie"ka)– robot potrafi rozpoznawa( czarn$ lini# (odpowiednio szerok$). Mo"esz wi#c narysowa( mu 
ciekaw$ tras# przejazdu.

2. Wykorzystanie czujnika odleg%o!ci)– robot potrafi unika( przeszkód. Mo"esz wi#c obstawi( tras# przeszko-
dami i w ten sposób sterowa( ruchem robota.

3. Oczywi!cie mo"esz te" pos%ugiwa( si# pilotem.
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4. Najwi#cej mo"liwo!ci daje Ci jednak programowanie robota na komputerze, mo"esz bowiem pos%u"y( 
si# komunikacj$ pomi#dzy robotem a duszkiem w programie mBlock. Robot mo"e nadawa( komunikaty 
do komputera, a komputer mo"e mówi(, !piewa(, odpowiada( na pytania itd. Oto przyk%adowy skrypt:

To skrypt dla robota, a teraz skrypt dla duszka:

Dzi#ki temu po okre!lonych dzia%aniach robota, komputer mo"e zada( napisane przez Ciebie pytanie i po chwili 
udzieli( poprawnej odpowiedzi w ten sam sposób lub Twoim g%osem, który nagrasz (bibliotek# d*wi#ku znaj-
dziesz w zak%adce T%o pod scen$, a nagrywanie w bloczku D*wi#ku).
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Przydadz$ Ci si# rozszerzenia dla duszków:

Muzyka

Tekst na mow%

A jest ich du"o wi#cej:

Zauwa", "e inne rozszerzenia s$ dla robota, a inne dla duszka. Rozszerzenia dla duszka b#d$ dzia%a(, je"eli 
komputer ma odpowiednie mo"liwo!ci, podobnie rozszerzenia dla robota, ale to zale"y, jakie macie wyposa"e-
nie dla mBota.

KROK 3:

Mo"esz ozdobi( jako! mBota)– w ko'cu to uczta u Wierzynka z okazji zjazdu w%adców europejskich!



Podró!nicy w czasie / Lekcja 5 / 6

#SuperKoderzy / Podró!nicy w czasie / Murujemy nowy dom z Kazimierzem Wielkim

3. Podsumowanie i ewaluacja 
czas: ok. 5 minut

Nauczyciel nawi$zuje do NaCoBeZu, sprawdzaj$c, czy cele lekcji zosta%y osi$gni#te.

Po wykonaniu zada' uczniowie pomagaj$ Tymkowi uzyska( kolejny artefakt)– którym jest: 
https://learningapps.org/watch?v=phooymgnv21

Po zdobyciu przedmiotu Tymek mo"e rusza( dalej ratowa( histori# Polski.

Zako'czeniem lekcji jest parada mBotów zaprogramowanych przez poszczególne grupy.

Uwagi/alternatywy:

Minimum: 

• lekcja o panowaniu Kazimierza Wielkiego; 

• kolejna cz#!( przygód Tymka; 

• elementem generatora czasu Tymka b#dzie astrolabium Miko"aja 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 !redniowieczni i renesansowi: 
https://www.pearltrees.com/radator/lekcja-5/id43618852

• kolejnym miejscem na du"ej mapie papierowej b#dzie Kraków, 

• uczniowie b#d$ te" mogli wykona( animacj#)– „Miasto !redniowieczne” do samodzielnego zaplanowania: 
https://scratch.mit.edu/projects/546308691/.

Wykonanie tej animacji jest do!( proste, natomiast ka"dy z Was mo"e zaplanowa( w niej swoje w"asne mia-
sto. Wszystkie obiekty na scenie to duszki)– mo"ecie je !ci$gn$( z naszej animacji, mo"ecie te" sami naryso-
wa( swoje obiekty w edytorze Scratcha (raczej nie pobra( z Internetu, bo obiekty musz$ by( pozbawione t%a). 

Kiedy ju" b#dziecie mieli duszki)– budynki, musicie zdecydowa(, ile ich b#dzie (ka"dy mo"ecie zdublowa(, 
klikaj$c w nie prawym klawiszem). Zastanówcie si#, jak b#d$ si# pojawia%y na scenie. Sprawd*cie, jak my to 
zaplanowali!my i wymy!lcie swój sposób lub zróbcie tak, jak my. Teraz pozostaje Wam jeszcze narysowa( albo 
znale*( w bibliotece pasuj$ce t%o. I jeszcze jedna wa"na rzecz)– aby!cie mogli przesuwa( ka"dy obiekt na sce-
nie podczas prezentacji animacji, musicie ka"dego duszka wyposa"y( w bloczek z dzia%u czujniki:
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U"ywali!my go ju" podczas tworzenia mapy w%adców dzielnicowych w lekcji 4 „Rozbicie dzielnicowe”. W nor-
malnej sytuacji, podczas grania w gr# czy prezentacji animacji, nie da si# poruszy( elementów na scenie przy 
pomocy myszki. Ten bloczek umo"liwi Wam przestawianie obiektów w Waszym mie!cie.

A oto przyk%adowe skrypty duszków-budynków:



Podró!nicy w czasie / Lekcja 6 / 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.

Podró!nicy w czasie

Lekcja 6:
Jak prze!y# w $redniowieczu  
i nie zwariowa#?  

Autorzy: Alina Idzikowska, Rados"aw Potrac

Lekcja, podczas której nauczyciel wprowadza uczniów w tajniki !ycia 
codziennego w $redniowieczu&– w miastach i na wsiach. Tymek pow%druje 
do Che"ma&– miasta $redniowiecznego, aby pozna# jego obiekty i otrzyma# 
od uczniów kolejn' kart% z elementem generatora czasu.

Cele zaj%#:
Ucze' powinien:
• potrafi( opowiedzie( o wygl$dzie, grupach spo%ecznych i zaj#-

ciach mieszka'ców miasta i wsi,
• rozumie( ró"ne funkcje miast: obronne, polityczne, gospodar-

cze, kulturalne, 
• potrafi( omówi( proces lokacji miasta,
• potrafi( opowiedzie( o "yciu codziennym na wsi i zmianach 

w niej zachodz$cych pod wp%ywem nowych metod uprawy 
i narz#dzi, 

• rozumie( obowi$zki ch%opa i pana oraz ró"nice w ich po%o"eniu. 

NaCoBeZu:
Po lekcji:
• potrafisz opowiedzie( o wygl$dzie, grupach spo%ecznych i zaj#-

ciach mieszka'ców miasta, 
• rozumiesz ró"ne funkcje miast: obronne, polityczne, gospodar-

cze, kulturalne,
• potrafisz omówi( proces lokacji miasta, 
• rozumiesz poj#cia: cech, gildia, mistrz, patrycjusze, plebejusze, 

pospólstwo,
• potrafisz opowiedzie( o "yciu codziennym na wsi i zmia-

nach w niej zachodz$cych pod wp%ywem trójpolówki i no-
wych narz#dzi,

• rozumiesz obowi$zki ch%opa i pana oraz ró"nice w ich po%o"eniu, 
• opisujesz proces lokowania wsi, rozumiesz jego znaczenie, 

rozumiesz poj#cia: so%tys, zasad*ca, wolnizna.

Materia"y pomocnicze:
• podr#cznik do historii klasa 5,
• materia%y dotycz$ce kodowania, 
• pdf z kartami-nagrodami (obiekty miasta !redniowiecznego),
• strona dotycz$ca podziemi kredowych w Che%mie 

https://podziemiakredowe.com.pl/,
• animacja !redniowiecznego miasta z lekcji o Kazimierzu 

Wielkim https://scratch.mit.edu/projects/546308691/,
• komputery stacjonarne lub laptopy (ze sprawnym portem USB).

Poj%cia kluczowe:
→ pa'szczyzna → czynsz → so%tys → zasad*ca → wolnizna 
→ so%tys → patrycjusze → plebejusze → pospólstwo →)cech  
→ gildia → mistrz → lokacja → rada miejska → ratusz → rynek  
→ stan spo%eczny

Czas na realizacj% zaj%#:
45 minut (1 godzina lekcyjna)

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

Formy pracy:
• praca z ca%$ klas$,
• grupowa)– praca w grupach przy wykonaniu gry.

Tre$ci programowe (zwi'zek z podstaw' programow')
Podstawa programowa kszta%cenia ogólnego dla szkó% podstawo-
wych)– II etap edukacyjny)– klasy IV–VIII, historia:

I.  Spo%ecze'stwo i kultura !redniowiecznej Europy. Ucze':
1) […] charakteryzuje podzia%y spo%eczne w !redniowieczu; 

wyja!nia poj#cie stanu 
2) opisuje warunki "ycia !redniowiecznego miasta i wsi; 
3) porównuje kultur# rycersk$ i kultur# miejsk$ […].

Podstawa programowa kszta%cenia ogólnego dla szkó% podstawo-
wych)– II etap edukacyjny)– klasy IV–VIII, informatyka:
I.  Rozumienie, analizowanie i rozwi$zywanie problemów. Ucze':

1) formu%uje i zapisuje w postaci algorytmów polecenia sk%a-
daj$ce si# na:
a) sterowanie robotem lub obiektem na ekranie;

2) w algorytmicznym rozwi$zywaniu problemu wyró"nia pod-
stawowe kroki: okre!lenie problemu i celu do osi$gni#cia, 
analiza sytuacji problemowej, opracowanie rozwi$zania, 
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Przebieg zaj%#

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

Nauczyciel dzi#kuje uczniom w imieniu Tymka, ich dzia%ania przynios%y rozwój edukacji w kraju i wzmocnienie 
obronno!ci. Skoro mamy ju" nowe, murowane miasta, mo"emy przyjrze( si# "yciu jednego z nich. Tymoteusz 
wyl$dowa% w Che%mie s%yn$cym ze swych podziemnych piwniczek dr$"onych w kredowym pod%o"u. Pocz$tki 
Che%ma si#gaj$ wczesnego !redniowiecza, od !redniowiecza te" by%a tam wydobywana kreda i dzi! pozosta%y 
po tym magiczne podziemia kredowe https://podziemiakredowe.com.pl/

2. Cz%$# zasadnicza 
Czas: 45 minut

Tre$# lekcji 

Nauczyciel wyja!nia temat lekcji i przedstawia, jak wygl$da%o "ycie w !redniowiecznym mie-
!cie. Opisuje standardowy uk%ad miasta, opisuje wygl$d rynku i uk%ad ulic w miastach lokowanych 
na prawie che%mi'skim i magdeburskim (na prawie polskim i niemieckim). Nauczyciel mo"e si# pos%u-
"y( animacj$ z lekcji o Kazimierzu Wielkim, aby uczniowie wymienili elementy miasta !redniowiecznego: 
https://scratch.mit.edu/projects/546308691/.

Opowiada te" o mieszka'cach miasta, rzemie!lnikach i kupcach, bogatych patrycjuszach i biedniejszych ple-
bejuszach oraz pospólstwie, organizacjach kupieckich i rzemie!lniczych, hierarchii rzemie!lników. Podobnie 
opisuje te" "ycie na wsi i jego organizacj# w !redniowieczu.

Programowanie:

Uczniowie wykonuj$ gr#)– plan !redniowiecznego miasta jako labirynt, który musi przej!( duszek.

KROK 1: 

Zagraj w gr% i zastanów si#, czego potrzebujesz, "eby stworzy( tak$ gr#? Co jest t%em, co duszkiem i jakie 
bloczki s$ wykorzystane?

https://scratch.mit.edu/projects/543768190/

sprawdzenie rozwi$zania problemu dla przyk%adowych 
danych, zapisanie rozwi$zania w postaci schematu 
lub programu.

II. Programowanie i rozwi$zywanie problemów z wykorzystaniem 
komputera i innych urz$dze' cyfrowych. Ucze':
1)  projektuje, tworzy i zapisuje w wizualnym 

j#zyku programowania:

a) pomys%y historyjek i rozwi$zania problemów, w tym pro-
ste algorytmy z wykorzystaniem polece' sekwencyjnych, 
warunkowych i iteracyjnych oraz zdarze',

b) prosty program steruj$cy robotem lub innym obiektem 
na ekranie komputera; 
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KROK 2:

Osad( labirynt. 

Wyobra* sobie, "e widzisz plan !redniowiecznego miasta. Ulice s$ "ó%te, a domy czerwone. Mo"esz pobra( 
mapk# z naszego projektu (s$ dwie mapki)– wida( to w kostiumach sceny). Mo"esz zmodyfikowa( przebieg 
labiryntu)– korzystaj$c z edytora graficznego sceny (zak%adka T%a). Przekszta%( t%o w bitmap#, pobierz dok%adnie 
potrzebny kolor pipetk$ i zmie' kolor wybranej kratki:

 

Zaprogramuj ruch duszka. 

Znajd* duszka w Bibliotece Duszków. My wybrali!my posta( ch%opca widzian$ z góry, aby %atwiej by%o stero-
wa( duszkiem.

Ustaw rozmiar duszka tak, aby mie!ci% si# w "ó%tej kratce ca%kowicie.
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Jak zaprogramowa( ruchy duszka? Nie mo"e biega( zbyt szybko, wi#c powinien posuwa( si# nie wi#cej ni" 10 
kroków na raz. Dla kontroli)– po%$cz ruch z jedn$ ze strza%ek na klawiaturze, np. strza%k$ w gór#. Duszek b#dzie 
te" musia% zmienia( kierunek ruchu, wi#c zaprogramuj mu przynajmniej jeden sposób obrotu o 90 stopni (tak 
naprawd# jeden wystarczy, bo mo"na go powtarza() i po%$cz z inn$ strza%k$, np. w prawo. Przyda si# te" taki 
bloczek (sprawd* dlaczego):

Teraz duszek mo"e chodzi( po planszy i obraca( si#. Skrypt mo"e wygl$da( tak:

Aby duszek móg% pos%u"y( w grze, musi zaczyna( w wybranym przez nas miejscu: pierwszej "ó%tej kratce 
na górze, z lewej strony. Poniewa" s$ dwie mapki)– t%a, bo gra jest dwucz#!ciowa, na pocz$tku powinna si# 
pokaza( pierwsza mapka; poza tym duszek ma wiele kostiumów, bo imituje chodzenie. Przyda%yby si# jeszcze 
odg%osy kroków z biblioteki d*wi#ków. Co wi#c pod%$czysz do zielonej flagi w kolejnym skrypcie?

Po%$czenie tych bloczków z zielon$ flag$ pozwoli nam wykorzysta( duszka do naszej gry. Pami#taj, "e kostium 
nie mo"e zmienia( si# bez chwili przerwy i "e chodzenie duszka musi dzia%a( w p#tli. Przyk%adowy skrypt mo"e 
wygl$da( tak:
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KROK 3:

Zaprogramuj ograniczenia dla duszka. 

1. Duszek nie powinien mie( mo"liwo!ci zej!cia z ulicy.

2. Mo"na by do%$czy( jaki! alarm, kiedy dotknie czerwonej !ciany domu. 

3. Kiedy znajdzie si# na ko'cu pierwszego labiryntu, na fioletowej kratce, powinien przenie!( si# 
na drug$ plansz#.

4. Kiedy sko'czy w#drówk# na niebieskiej kratce drugiej planszy, powinien zareagowa( i sko'czy( gr#.

To wszystko wymaga uruchomienia czujników koloru i warunku „je"eli-to” oraz p#tli „zawsze”:

Pami#taj o pobieraniu koloru pipetk$ z planszy)– komputer reaguje na precyzyjne komendy i lepiej od nas roz-
ró"nia kolory.

Podobnie mo"esz pobra( kolor fioletowy i niebieski.

Zastanów si# teraz, jak zaprogramowa( skrypt, dzi#ki któremu duszek nie wejdzie na czerwone pola. Czujnik to 
rozpozna, a bloczek ruchu powinien delikatnie odrzuci( duszka ze z%ej drogi (tak, "eby nie wpad% na czerwone 
pole z drugiej strony). Pomo"e nam bloczek ruchu:
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Mo"na te" wybra( ciekawy d*wi#k z biblioteki d*wi#ków, który zagra, kiedy duszek zap#dzi si# na czer-
wone pole:

Ten fragment skryptu mo"e wygl$da( tak:

W podobny sposób zaprogramuj przeniesienie duszka na kolejn$ plansz# i w konkretne jej miejsce)– kiedy 
duszek dotrze do fioletowej kratki na pierwszej planszy oraz reakcj# duszka na zako'czenie w#drówki i zatrzy-
manie gry.

KROK 4:

Zaprogramuj gr% w przej$cie labiryntu. 

Na razie zrobili!my zabaw#)– animacj# labiryntu. Ale to jeszcze nie jest gra. Aby nasz labirynt sta% si# gr$, 
musimy wprowadzi( elementy grywalizacji)– czas i punkty. Potrzebujesz do tego zmiennych. Co robi$ 
te zmienne?

1. Ograniczaj$ czas przej!cia obu plansz labiryntu do 60 sekund (mo"na go wyd%u"y( lub skróci().

2. Przyznaj$ punkty karne z z%amanie regu%y nie wchodzenia na czerwone pola.

Jak to zaprogramowa(? Utwórz zmienne „czas” i „karne” w dziale Zmienne:
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Zmienn$ „karne” mo"emy wstawi( w skrypt z czujnikami)– po klikni#ciu w zielon$ flag# punkty karne powinny 
by( ustawiane na zero, a po ka"dym dotkni#ciu czerwonego koloru powinien si# nalicza( 1 punkt karny.

Dla licznika czasu napisz nowy skrypt, znów od zielonej flagi)– na pocz$tku ustaw czas na 60 i potem co 
sekund# odejmuj od czasu jedn$ jednostk#, oczywi!cie w p#tli „zawsze”.

Musisz jeszcze sprawi(, "eby gra stawa%a, gdy czas si# sko'czy.

Pami#taj, "e warunek „je"eli czas=0 to zatrzymaj wszystko” powinien si# znale*( w p#tli „zawsze”. Ca%y skrypt 
czasu mo"e wygl$da( tak:

A oto skrypt z czujnikami:

I jeszcze jedna rada)– zmienne na scenie mog$ zas%ania( plansz#, ale mo"esz je przenie!( w dowolne miejsce, 
%api$c i przesuwaj$c myszk$.
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3. Podsumowanie i ewaluacja 
czas: ok. 5 minut

Nauczyciel przy pomocy punktów NaCoBeZu sprawdza stopie' realizacji celów.

Po wykonaniu zada' uczniowie pomagaj$ Tymkowi w dalszej podró"y, odnajduj$c obiekt, w którym Jagie%%o 
móg% przetrzymywa( swoich wrogów. Znale*( go mo"na tutaj:

https://learningapps.org/watch?v=ps8tsn2k521

Uwagi/alternatywy:

Minimum: 

• lekcja o !redniowiecznym mie!cie i wsi; 

• kolejny etap przygód Tymka; 

• artefaktem z generatora czasu Tymka jest wie!a, w której król Jagie%%o móg% trzyma( swo-
ich wrogów z daleka)– jest jedn$ z kart z obiektami !redniowiecznego miasta oraz w zagadce: 
https://learningapps.org/watch?v=ps8tsn2k521

• wykonanie gry-labiryntu, przez który musi przej!( duszek.

Dodatki do wyboru lub wszystkie: 

• karty jako nagroda dla uczniów za wykonanie zadania)– obiekty miasta !redniowiecznego; 
https://www.pearltrees.com/radator/lekcja-6/id43618872

• kolejnym miejscem na du"ej mapie papierowej jest Che"m;

• Labirynt mo"e by( prost$ plansz$ do przej!cia, ale te" mog$ tam czyha( potwory i przeszkody, a podczas 
przej!cia trzeba zbiera( jakie! obiekty. Uczniowie mog$ zaprogramowa( na grze labirynt dodatkowe ele-
menty. Uwaga)– gra zosta%a zaprogramowana w Scratchu2, wi#c niektórych elementów nie ma w Sratchu3, 
ale mo"na je pobra( z gry: https://scratch.mit.edu/projects/12752901/.
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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.

Podró!nicy w czasie

Lekcja 7:
Polak, W%gier i…  
Litwin&– trzy bratanki 

Autorzy: Alina Idzikowska, Rados"aw Potrac

Lekcja, podczas której nauczyciel opowiada o k"opotach Polski i W%gier 
z nast%pc' tronu oraz o sposobie, w jaki Polska sobie z tym poradzi"a. 
Tymoteusz po powrocie z Che"ma w Krakowie poznaje m"od' dziewczyn%, 
która z siekier' rzuca si% na drzwi zamku, by z niego uciec. Ta dziewczyna 
zostanie Królem Polski. Poznajemy sylwetk% Jadwigi, dowiadujemy si% 
o aran!acji ma"!e)stw i przebiegu takowych. 

Cele zaj%#:
Ucze' powinien:
• wymienia( pa'stwa, z którymi Polska zawar%a uni#, przedsta-

wia( przyczyny i skutki unii, 
• rozumie( znaczenie przywileju koszyckiego,
• zna( dokonania Ludwika W#gierskiego, Jadwigi, W%adys%awa 

Jagie%%y. 

NaCoBeZu:
Po lekcji:
• wymieniasz pa'stwa, z którymi Polska zawar%a uni#, przedsta-

wiasz przyczyny i skutki unii,
• rozumiesz znaczenie przywileju koszyckiego, wiesz, kiedy 

i przez kogo zosta% nadany, 
• znasz dokonania Ludwika W#gierskiego, Jadwigi, W%adys%awa 

Jagie%%y. 

Materia"y pomocnicze:
• podr#cznik do historii klasa 5,
• materia%y dotycz$ce kodowania, 
• pdf z kartami-nagrodami (elementy stroju !redniowiecznego),
• komputery stacjonarne lub laptopy (ze sprawnym portem USB).

Poj%cia kluczowe:
→ unia personalna → unia w Krewie → dynastia → unia 
→)przywilej → uniwersytet → chrystianizacja  
→ Wielkie Ksi#stwo Litewskie → Krzy"acy → przywilej koszycki 

Czas na realizacj% zaj%#:
45 minut (1 godzina lekcyjna)

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

Formy pracy:
• praca z ca%$ klas$,
• grupowa)– praca w grupach przy tworzeniu gry.

Tre$ci programowe (zwi'zek z podstaw' programow')
Podstawa programowa kszta%cenia ogólnego dla szkó% podstawo-
wych)– II etap edukacyjny)– klasy IV–VIII, historia:

I.  Polska w XIV–XV wieku. Ucze':
1) opisuje zwi$zki Polski z W#grami w XIV i XV wieku; 
2) wyja!nia przyczyny i ocenia nast#pstwa unii Polski 

z Wielkim Ksi#stwem Litewskim; 
3) charakteryzuje dokonania w dziedzinie polityki wewn#trz-

nej i zagranicznej Jagiellonów w XV wieku; 

Podstawa programowa kszta%cenia ogólnego dla szkó% podstawo-
wych)– II etap edukacyjny)– klasy IV–VIII, informatyka:
I.  Rozumienie, analizowanie i rozwi$zywanie problemów. Ucze':

1) formu%uje i zapisuje w postaci algorytmów polecenia sk%a-
daj$ce si# na:
a) sterowanie robotem lub obiektem na ekranie;

2) w algorytmicznym rozwi$zywaniu problemu wyró"nia pod-
stawowe kroki: okre!lenie problemu i celu do osi$gni#cia, 
analiza sytuacji problemowej, opracowanie rozwi$zania, 
sprawdzenie rozwi$zania problemu dla przyk%adowych 
danych, zapisanie rozwi$zania w postaci schematu 
lub programu.

II. Programowanie i rozwi$zywanie problemów z wykorzystaniem 
komputera i innych urz$dze' cyfrowych. Ucze':
1)  projektuje, tworzy i zapisuje w wizualnym 

j#zyku programowania:
a) pomys%y historyjek i rozwi$zania problemów, w tym 

proste algorytmy z wykorzystaniem polece' sekwen-
cyjnych, warunkowych i iteracyjnych oraz zdarze',

b) prosty program steruj$cy robotem lub innym obiektem 
na ekranie komputera; 
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Przebieg zaj%#

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

Nauczyciel dzi#kuje za pomoc w naprawieniu pojazdu Tymka, dzi#ki niemu mo"na rusza( dalej. Tym razem 
Tymek prosi o pomoc w dotarciu do miejsca, gdzie odb#dzie si# spotkanie z przysz%ym królem Jagie%%$, który 
podczas chrztu przybierze imi# W%adys%aw.

Opowiada, jak wygl$da%y dawniej zr#kowiny (w przypadku Jadwigi jeszcze w dzieci'stwie) i !luby.

2. Cz%$# zasadnicza 
Czas: 45 minut

Tre$# lekcji 

Nauczyciel wyja!nia temat lekcji i przedstawia pro!b# Jadwigi przekazan$ Tymkowi (Jadwiga ma 12 lat 
i Tymkowi !wietnie si# z ni$ rozmawia%o). Ma wyj!( za m$", ale nie wie, kim jest Jagie%%o. Jak na m#"czyzn# 
w tamtym czasie jest wyj$tkowy, k$pie si# codziennie.

Wyruszamy zatem do %a*ni w Wilnie, gdzie spotkamy przysz%ego króla. 

Nauczyciel opisuje histori# zachowa' higienicznych w okresie !redniowiecza. Nauczyciel opisuje postanowienia 
przywileju koszyckiego. Proponuje poszukanie plusów i minusów unii personalnej Polski i Litwy. Opowiada te" 
o dalszych losach m%odej pary i ich zas%ugach dla kraju.

Programowanie:

Uczniowie w parach wykonuj$ t# gr#)– – „Wy!cigi o r#k# króla Jadwigi”: 
https://scratch.mit.edu/projects/540885794/. 

KROK 1: 

Po grze podyskutujcie w parach nad jej konstrukcj$. Dlaczego jeden rycerz wygrywa, a drugi przegrywa i nie 
jest zawsze tak samo? Jak to si# dzieje, "e liczony jest czas? Sk$d na scenie wzi#%y si# linie startu i mety?

KROK 2:

Wybierz duszki do wy$cigów. 

By( mo"e wiesz, "e Jadwiga by%a od dzieci'stwa zar#czona z Wilhelmem Habsburgiem, ale pó*niej zdecydo-
wano o zerwaniu zar#czyn i oddaniu jej r#ki du"o starszemu ksi#ciu Litwy)– Jagielle. Wyobra* sobie, "e obaj 
kandydaci stan#li do zawodów. My wybrali!my z Biblioteki Duszków rycerza. Niestety nie ma on kostiumów i nie 
mo"e imitowa( biegania. Za to pasuje do epoki. Oba duszki s$ takie same, dla odró"nienia zmienili!my im kolor 
piór na szyszaku (zak%adka Kostiumy i edytor graficzny).
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KROK 3:

Przygotuj scen%. 

Jak widzisz na scenie s$ dwie linie: startu i mety. Trzeba je po prostu narysowa( w edytorze graficznym sceny)– 
zak%adka T%a. Wybierz ikon# linii prostej. Liczba obok koloru zarysu to grubo!( tej linii. Linie musz$ by( równole-
g%e do prawego i lewego brzegu sceny:

KROK 4:

Stwórz liczniki obu rycerzy. To oczywi!cie zmienne. Ka"dy rycerz musi mie( swój licznik, widoczny dla jed-
nego duszka.

KROK 5:

Zamie) licznik w stoper. Przedtem licznik liczy% nam czas, bo programowali!my zmian# co sekund#. Teraz 
potrzebujemy dok%adniejszego licznika, który dzia%a jak stoper. Znajdziesz potrzebny bloczek w czujnikach:

Teraz wystarczy wstawi( stoper w licznik:

    1. 2.
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KROK 6:

Zaprogramuj ruch duszka. 

Co zauwa"asz w ruchu duszka? Biegnie on zawsze po tej samej linii, czyli z punktu widzenia komputera zmie-
nia mu si# tylko jeden parametr po%o"enia)– zmienna – „x”, a – „y” duszka pozostaje taki sam. Ustaw duszka 
tam, gdzie ma zaczyna( bieg i sprawd*, jaki jest jego parametr x. Oba duszki musz$ startowa( z tego samego 
pod wzgl#dem x miejsca. U nas jest to x=)– 200

Natomiast y jednego duszka jest 100, a drugiego)– 100. Oczywi!cie na pocz$tku biegu ka"dy zawodnik musi si# 
znale*( na swoim miejscu: rycerz 1 na x=)– 200; y=)– 100, a rycerz 2 na x=)– 200; y=100.

Aby rozdzieli( ró"ne czynno!ci duszka, jego ustawienie na starcie pod%$czyli!my do klikni#cia spacji. 

Na pewno zauwa"y%a!/e!, "e duszki biegaj$ raz szybciej, raz wolniej i nigdy nie wiesz, który wygra. Oznacza to, 
"e komputer wykonuje losowanie. Przyda nam si# bloczek z wyra"e':

który po%$czymy z bloczkiem z ruchu:

Wypróbuj, do jakiej liczby duszek ma losowa( ilo!( kroków, "eby nie biega% za szybko.

Kolejnym pytaniem jest, jak d%ugo duszek ma biec i kiedy oznajmi(, "e wygra%?

Start znajduje si# mniej wi#cej na linii x=)– 200, a meta na linii x=200 i to okre!la zakres biegu duszka. Duszek 
musi biec do mety, czyli powtarza( swój ruch, dopóki si# tam nie znajdzie. Wa"ny jest dla nas tylko parametr x 
duszka, wi#c kiedy duszek przejdzie za lini# x=200, uko'czy% wy!cig. Jak to zapisa(?

Pozostaje jeszcze zapisa( w skrypcie, jak pokaza( zwyci#zc#. Je"eli duszek przekroczy% lini# x=200, a jego 
konkurent jest na x<200, to wiadomo, "e ten pierwszy wygra%. Powinien o tym powiedzie(, poka"e to tak"e jego 
licznik. Dla rycerza 1:
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Rycerze mog$ te" wyda( komendy przed biegiem i krzykn$( – „start”. No i oczywi!cie trzeba na pocz$tku 
wyzerowa( liczniki. Poniewa" od startu programu up%ynie 0.5 sekund na wy!wietlenie przez duszka komunikatu 
start, przed rozpocz#ciem w%a!ciwego wy!cigu nale"y zastosowa( bloczek – „Resetuj stoper”.

Skrypty mog$ wygl$da( tak:

Klikni#cie spacji ustawia zawodników i liczniki, zielona flaga rozpoczyna wy!cig.

Skrypt drugiego duszka jest identyczny, tylko jego parametr y=100. B#dzie te" mówi% pocz$tek komendy – 
„do biegu”. O wygranej rycerza 2 zdecyduje pozycja x z rycerza 1, odwrotnie ni" przy rycerzu 1.
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Mo"na po%$czy( te" skrypt w jeden ci$g zdarze' uruchamianych przez spacj# lub zielon$ flag#:

3. Podsumowanie i ewaluacja 
czas: ok. 5 minut

Nauczyciel nawi$zuje do NaCoBeZu i sprawdza stopie' realizacji celów lekcji.

Po podsumowaniu uczniowie pomagaj$ Tymkowi w dalszej podró"y. Tymkowi znikn#%a czapka i trzeba j$ odzy-
ska(. Znale*( j$ mo"na tutaj:

https://learningapps.org/watch?v=pmxjksiu221

Uwagi/alternatywy:

Minimum: 

• lekcja na temat unii polsko-litewskiej oraz dokona' Jadwigi i Jagie%%y; 

• kolejna cz#!( przygód Tymka; 

• kolejnym elementem generatora czasu Tymka b#dzie element stroju $redniowiecznego&– chaperon 
(w !redniowieczu ka"dy nosi% jakie! nakrycie g%owy); jest na jednej z kart ze strojami !redniowiecznymi oraz 
w zagadce: https://learningapps.org/watch?v=pmxjksiu221

• zaprogramowanie gry-wy!cigu kandydatów do r#ki Jadwigi.

Dodatki do wyboru lub wszystkie: 

• karty)– nagrody dla uczniów za wykonanie zadania)– stroje !redniowieczne;  
https://www.pearltrees.com/radator/lekcja-7/id43618919

• kolejnym miejscem na papierowej mapie b#dzie Krewo)– miejsce podpisania unii polsko-litewskiej. 



Podró!nicy w czasie / Lekcja 8 / 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.

Podró!nicy w czasie

Lekcja 8:
Ratujemy z Tymkiem  
victori% grunwaldzk'  

Autorzy: Alina Idzikowska, Rados"aw Potrac

Lekcja, podczas której Tymek dociera wreszcie do celu, czyli pod Grunwald. 
Rozegra si% ostateczny pojedynek pomi%dzy Tymkiem a Jonasem i mamy 
nadziej%, !e historia nadal b%dzie wygl'da# tak samo&– !e król Jagie""o wygra 
pod Grunwaldem, a Tymek b%dzie móg" wróci# do domu w poczuciu dobrze 
spe"nionego obowi'zku.

Cele zaj%#:
Ucze' powinien:
• przedstawia( przyczyny, przebieg i skutki tzw. wielkiej wojny 

z zakonem. 

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

z zakonem.

Materia"y pomocnicze:
• podr#cznik do historii klasa 5,
• mapa Polski i Litwy w okresie wielkiej wojny z zakonem,
• materia%y dotycz$ce kodowania, dost#pne na ko'cu scenariu-

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

Poj%cia kluczowe:
→ Krzy"acy → .mud* → wielki ksi$"#  
→ wielka wojna z zakonem krzy"ackim → twierdza  
→ twierdza w Malborku → obl#"enie →)pierwszy pokój toru'ski

Czas na realizacj% zaj%#:
45 minut (1 godzina lekcyjna)

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

Formy pracy:
• praca z ca%$ klas$,
• grupowa)– praca w grupach przy tworzeniu animacji lub gry.

Tre$ci programowe (zwi'zek z podstaw' programow')
Podstawa programowa kszta%cenia ogólnego dla szkó% podstawo-
wych)– II etap edukacyjny)– klasy IV–VIII, historia:

I.  VII. Polska w XIV–XV wieku. Ucze':
1) charakteryzuje dokonania w dziedzinie polityki wewn#trz-

nej i zagranicznej Jagiellonów w XV wieku;
2) porz$dkuje i umieszcza w czasie najwa"niejsze wydarzenia 

zwi$zane z relacjami polsko-krzy"ackimi w XIV–XV wieku. 

Podstawa programowa kszta%cenia ogólnego dla szkó% podstawo-
wych)– II etap edukacyjny)– klasy IV–VIII, informatyka:
I.  Rozumienie, analizowanie i rozwi$zywanie problemów. Ucze':

1) formu%uje i zapisuje w postaci algorytmów polecenia sk%a-
daj$ce si# na:
a) sterowanie robotem lub obiektem na ekranie;

2) w algorytmicznym rozwi$zywaniu problemu wyró"nia pod-
stawowe kroki: okre!lenie problemu i celu do osi$gni#cia, 
analiza sytuacji problemowej, opracowanie rozwi$zania, 
sprawdzenie rozwi$zania problemu dla przyk%adowych 
danych, zapisanie rozwi$zania w postaci schematu 
lub programu.

II. Programowanie i rozwi$zywanie problemów z wykorzystaniem 
komputera i innych urz$dze' cyfrowych. Ucze':
1)  projektuje, tworzy i zapisuje w wizualnym 

j#zyku programowania:
a) pomys%y historyjek i rozwi$zania problemów, w tym 

proste algorytmy z wykorzystaniem polece' sekwen-
cyjnych, warunkowych i iteracyjnych oraz zdarze',

b) prosty program steruj$cy robotem lub innym obiektem 
na ekranie komputera; 
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Przebieg zaj%#

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

Nauczyciel mówi, "e oto dobiega ko'ca nasza podró" w czasie)– jeste!my pod Grunwaldem. Tymkowi uda%o si# 
tam dotrze( dzi#ki uczniom)– mimo uszkodzenia wehiku%u czasu (nast$pi%a dezintegracja elementów generatora 
czasu). Krok za krokiem uczniowie pomogli mu uzupe%ni( brakuj$ce artefakty czasowe)– by%y przekazywane 
poprzez karty i Tymek móg% skokami przemieszcza( si# w czasoprzestrzeni, a" dotar% pod Grunwald. Jonas 
chcia% swoimi manipulacjami doprowadzi( Jagie%%# do dumnej odmowy przyj#cia dwóch mieczy od Wielkiego 
Mistrza, a to wywo%a%oby trwa%e zaburzenie czasu i zmieni%o wynik bitwy. Na szcz#!cie Tymek ostrzeg% króla 
przed pope%nieniem b%#du.

2. Cz%$# zasadnicza 
Czas: 45 minut

Tre$# lekcji 

Tutaj stykaj$ si# wszystkie elementy uk%adanki. Docieramy do wielkiej wojny. Uczniowie poznaj$ jej przyczyny, 
skutki, dowiaduj$ si# o funkcjonowaniu Zakonu. Poznaj$ przebieg wojny i m$dre dzia%ania królewskie (most 
%y"wowy, wielkie %owy i solenie beczek z mi#sem). Docieramy wehiku%em do Grunwaldu, gdzie zapobiegamy 
intrydze Jonasa i król Jagie%%o mo"e wygra( bitw#. Na karcie z rycerzami !redniowiecza odnajdujemy najwa"-
niejsz$ cz#!( wehiku%u (herb Zawiszy Czarnego, s%awnego rycerza spod Grunwaldu) i Tymek mo"e wróci( 
do swoich czasów.

Programowanie:

Turniej Historyczny przy pomocy mBotów:

Podzielcie si# na dru"yny i przygotujcie powtórzeniowe pytania dla przeciwników. Potrzebny b#dzie sekun-
dant, który wpisze odpowiedzi przeciwników w program na komputerze lub telefonie. Gdy odpowied* b#dzie 
poprawna)– mBot wykona zaplanowane dzia%ania, za! inne, gdy przeciwnicy pope%ni$ b%$d. 

Skorzystamy z programu Make Block i pos%u"ymy si# komunikacj$ pomi#dzy duszkiem, podobnym jak w pro-
gramie Scratch, a mBotem.
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KROK 1: 

Zainstaluj rozszerzenie w zak"adce Postacie:

nad jej konstrukcj$. Dlaczego jeden rycerz wygrywa, a drugi przegrywa i nie jest zawsze tak samo? Jak to si# 
dzieje, "e liczony jest czas? Sk$d na scenie wzi#%y si# linie startu i mety?

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

Dzi#ki niemu program na komputerze przeczyta pytanie, które napiszesz.



Podró!nicy w czasie / Lekcja 8 / 4

#SuperKoderzy / Podró!nicy w czasie / Ratujemy z Tymkiem victori% grunwaldzk' 

KROK 2:

Zaprogramuj quiz historyczny. 

Pos%u"ysz si# przy tym bloczkami z dzia%u Czujniki)– robili!my to ju" w Scratchu. Bloczek – „zapytaj i cze-
kaj” pozwoli Ci zada( pytanie i zaprogramowa( reakcj# programu na dobr$ i z%$ odpowied*. Potrzebujesz 
takich bloczków:

I po%$czenia odpowiedzi gracza z odpowiedzi$ prawid%ow$:

Jaka to ma by( reakcja? Je"eli odpowied* jest poprawna)– mBot powinien zareagowa( tak, jak to zaplanu-
jesz. Dobrze by%oby udzieli( pochwa%y graczowi i przyzna( mu punkt. .eby móc operowa( punktami)– trzeba 
stworzy( zmienn$ – „punkty” w dziale Zmienne. Poniewa" mamy rozszerzenie – „Tekst na mow#”, mo"emy 
zaprogramowa( mówi$cy quiz. Trzeba te" nada( komunikat dla mBota, wykorzystuj$c bloczek – „nadaj” 
z dzia%u Kontrola:

Ca%y skrypt dla duszka mo"e wygl$da( tak:

Zauwa")– trzeba wyzerowa( punkty na pocz$tku. Pytania musz$ by( wpisane w niebieski bloczek czujnika, 
a je"eli chcesz, "eby quiz by% g%osowy)– tak"e w zielony bloczek – „tekst na mow#”. Zadawaj pytania, na które 
mo"na odpowiedzie( – „tak” lub – „nie”)– to upro!ci komunikacj# z mBotem, chyba, "e chcesz napisa( mBo-
towi bardziej skomplikowany program. Je"eli zaprogramujesz dalsze pytania)– mog$ one by( dalsz$ cz#!ci$ 
tego skryptu, trzeba tylko zaplanowa( pauz# na dzia%ania mBota)– np. 5 sekund.
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KROK 3:

Zaprogramuj reakcj% mBota. 

Teraz wejd* w zak%adk# – „Urz$dzenia”. Pami#taj, "e musisz doda( mBota z biblioteki urz$dze', a potem po%$-
czy( komputer ze swoim mBotem.

Co ma zrobi( mBot? To ju" zale"y od Twojej inwencji. U nas za poprawn$ odpowied* mBot !wieci na niebiesko, 
gra jeden d*wi#k i jedzie do przodu. Kiedy odpowied* jest z%a)– mBot !wieci na czerwono i – „mówi nie” kr#c$c 
si# w prawo i w lewo. Do komunikacji z duszkiem wykorzystujemy bloczek – „kiedy otrzymam” z dzia%u Kontrola:

Ca%y skrypt mBota mo"e wygl$da( tak:

Je"eli na kolejne pytania quizu b#dzie mo"na odpowiedzie( – „tak” lub – „nie”)– wystarcz$ tylko te skrypty. 
Od Ciebie zale"y, czy mBot równie" przejedzie jak$! tras#, kiedy odpowiedzi b#d$ poprawne (ale wtedy robot 
nie mo"e si# kr#ci( przy z%ej odpowiedzi, bo zmieni kierunek). Czy mo"na zaprogramowa( wy!cigi mBotów tak, 
aby dojecha%y do mety dzi#ki poprawnym odpowiedziom?
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KROK 4:

Mo!esz wykona# taki sam quiz na telefonie w aplikacji mBlock. Nie b#dziemy go ju" omawia( krok 
po kroku)– bo etapy s$ prawie identyczne jak na komputerze. Pami#taj, "e równie" trzeba pobra( dla duszka 
rozszerzenie – „Text to speech”, je"eli chcesz, "eby telefon zadawa% pytania g%osem. Oto przyk%adowe skrypty. 

Skrypty duszka:

Skrypty mBota:
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3. Podsumowanie i ewaluacja 
czas: ok. 5 minut

By znale"( ostatni artefakt)– herb Zawiszy Czarnego, s%awnego rycerza spod Grunwaldu i móc go odkry()– 
nale"y zajrze( tutaj:

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

Nauczyciel rozmawia z dzie(mi, czy podoba%a im si# ta podró" w czasie i czy chcia%yby naprawd# odby( tak$ 
w#drówk#? Jakie korzy!ci i zagro"enia mog%aby nie!( taka podró"?

Uwagi/alternatywy:

Minimum: 

• lekcja o wielkiej wojnie z Krzy"akami i jej nast#pstwach; 

• ostatnia cz#!( 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 wyposa"enia rycerza 
https://www.pearltrees.com/radator/lekcja-8/id43618938 

• zaprogramowanie animacji planu bitwy pod Grunwaldem (opis znajduje si# poni"ej, w dodatkach)

• uczniowie mog$ te" wykona( gr%&– kosmiczny pojedynek pomi#dzy Tymkiem a Jonasem. Gra 
zosta%a zremiksowana z bardzo ciekawego projektu gimnazjalistów (informacje w opisie gry): 
https://scratch.mit.edu/projects/548760462/.

• ostatnim miejscem na du"ej papierowej mapie jest oczywi!cie Grunwald. Mo"na na zako'czenie zaprogra-
mowa( mboty, by przejecha%y po kolei przez wszystkie miejsca zaznaczone na mapie, dzi#ki czemu ucznio-
wie przypomn$ sobie i utrwal$, z jakimi wydarzeniami i osobami si# wi$za%y.
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Plan bitwy pod Grunwaldem [dodatek]

Uczniowie mog$ równie" wykona( animacj#)– plan bitwy pod Grunwaldem. Poszczególne formacje rycerzy 
widziane z góry (tak, jak si# rysuje plany bitew) b#d$ przesuwane tak, aby prze!ledzi( przebieg bitwy.

KROK 1:

Przejd( przez t% animacj% i zastanów si% na czym polega: 

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

Animacja sk%ada si# z dwóch cz#!ci. Po spacji widzisz po kolei 4 plansze z przebiegiem bitwy (pochodz$ 
z Wikipedii). Po klikni#ciu zielonej flagi pojawia si# pierwsza plansza bitwy i dodatkowe prostok$ty pokazu-
j$ce oddzia%y polskie, litewskie i krzy"ackie. Dodatkowe prostok$ty to ruchome duszki, dla odró"nienia od t%a 
s$ przekre!lone. Animacja polega na tym, "e po klikni#ciu po kolei strza%ek: w gór#, w dó%, w prawo, w lewo 
duszki melduj$ si# na w%a!ciwych miejscach, potem t%o zmienia si# na mapk# Google z terenem bitwy, pojawia 
si# kolejna plansza z przebiegu bitwy, kolejna strza%ka odsy%a duszki na nowe miejsce i znów nast#puje zmiana 
mapy i tak dalej. Jak wykona( tak$ animacj#?

KROK 2:

Osad( potrzebne t"a. Plansze przebiegu bitwy pochodz$ 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, mo"esz go jednak pobra( z naszej animacji. Jest to ten sam 
wycinek zdublowany cztery razy. Pierwszym t%em jest tytu% wykonany w edytorze graficznym, w zak%adce T%a. 
Potem na zmian# nast#puj$)– plansza bitwy i mapa terenu.

KROK 3:

Zaprogramuj animacj% pocz'tkow'&– zmiany plansz. 

Po klikni#ciu spacji cztery plansze z przebiegu bitwy powinny si# do!( wolno zmienia(. Pami#taj, "e masz ró"ne 
t%a, a chcesz pokaza( tylko plansze z Wikipedii. 

Skrypt mo"e wygl$da( na przyk%ad tak:
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KROK 4:

Narysuj duszki&– oddzia"y. 

S$ to prostok$ty o odpowiednich rozmiarach, narysowane w edytorze, w zak%adce Kostiumy. Rozmiar prosto-
k$ta mo"esz zmieni( za pomoc$ panelu Rozmiar, pod scen$:

To miejsce w ogóle b#dzie *ród%em najwa"niejszych informacji w pracy nad animacj$.

Przekre!l prostok$ty, albo zaznacz je jako!, "eby by%o wiadomo, co jest duszkiem, a co t%em. Zauwa", "e s$ 
duszki, których nie wida( od pocz$tku, poniewa" oddzia%y zmienia%y nie tylko po%o"enie, ale i rozmiary. Niektóre 
duszki za! znikaj$, kiedy ilo!( oddzia%ów si# zmniejsza. 

KROK 5:

Zaprogramuj pocz'tek drugiej cz%$ci animacji (pierwsza to tylko cztery zmiany plansz). Co si# dzieje po klik-
ni#ciu zielonej flagi?

1. Powraca pierwsza plansza z bitwy.

2. Pojawiaj$ si# duszki oddzia%y (a w pierwszej cz#!ci nie by%o ich wida().

3. Duszki melduj$ si# na bokach planszy.

Ka"dy duszek musi ukry( si# po spacji, "eby nie przeszkadza% w pierwszej cz#!ci animacji. Potem musi si# 
pokaza( i zameldowa( na boku, gdzie go ustawimy. Poniewa" duszki b#d$ si# obraca(, wa"n$ dan$ jest te" 
kierunek, który wida( obok rozmiaru. Oto przyk%adowy skrypt pierwszego duszka:

Pozosta%e duszki maj$ analogiczne skrypty, zmieni si# tylko po%o"enie. Nie trzeba te" do%$cza( zmiany t%a, 
wystarczy zrobi( to raz.
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KROK 6:

Zaprogramuj zmiany po"o!enia oddzia"ów. Tu czeka Ci# "mudna praca. Pami#taj, "e mo"esz kopiowa( swoje 
skrypty i modyfikowa( tylko komendy i wspó%rz#dne x, y oraz kierunek. Niektóre duszki trzeba b#dzie w pewnej 
chwili ukry(, a inne pokaza( dopiero na trzeciej planszy. Co robi duszek?

1. Melduje si# na swoim oddziale na planszy bitwy po naci!ni#ciu odpowiedniej strza%ki.

2. Czasem zmienia kierunek i rozmiar.

3. Pierwszy duszek zmienia t%a)– po ustawieniu oddzia%ów pokazuje map# Google, a potem kolejn$ plansz# 
bitwy, pozosta%e ju" nie musz$ tego robi(.

Jak to zrobi(? Trzeba poustawia( duszki na miejscach oddzia%ów r#cznie. Przyda nam si# technicznie 
taki skrypt:

Pomo"e nam ustawi( duszka w dobrym kierunku. Ka"dy duszek musi by( uruchamiany innym klawiszem ("eby 
wszystkie nie kr#ci%y si# równocze!nie). Mo"na te" u"ywa( bloczka obrotu bez bloczka komendy)– gdy jeste! 
w skrypcie duszka, klikni#cie w bloczek obrotu obróci duszka. Zmniejszamy wielko!( obrotu do 5 stopni, "eby 
duszek nie obraca% si# zbyt gwa%townie.

Kiedy ju" ka"dy oddzia% stoi na miejscu, trzeba zapisa( to w skrypcie, korzystaj$c z informacji z prawej strony 
pod scen$:

Zobacz, jak wygl$da pierwszy skrypt ruchu pierwszego duszka:

A tak wygl$da skrypt pierwszy drugiego duszka:
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To jedyny duszek, który w pewnej chwili zmienia rozmiar i dlatego od pocz$tku musimy ustawi( jego rozmiar. 
Pierwszy skrypt trzeciego duszka jest ju" prosty:

i z pozosta%ymi duszkami jest podobnie.

T# procedur# musisz powtórzy( cztery razy. Ka"da kolejna zmiana na polu bitwy jest po%$czona z kolejnym 
klawiszem ze strza%k$, wi#c musisz zmieni( plansz# na kolejn$ faz# bitwy, poustawia( duszki r#cznie i na blocz-
kach ruchu spisa( aktualne po%o"enie i kierunek tego duszka. Pami#taj, "e mo"esz zdublowa( pierwszy skrypt 
ruchu, a potem zmieni( klawisz strza%ki i pozmienia( x, y i kierunek, w jednym przypadku tak"e rozmiar. Trzy 
duszki znikaj$ (dwa oddzia%y krzy"ackie i jeden litewski), za! jeden si# pojawia (ma%y oddzia% krzy"acki)– pozo-
sta%o!ci pokonanych). Pierwszy duszek zawsze zmienia t%a)– plansza, mapa i tak na zmian#. Uwa"na analiza 
naszych skryptów pomo"e Ci zbudowa( animacj# poprawnie. Uruchomienie animacji poka"e Ci b%#dy w po%o"e-
niu oddzia%ów w stosunku do t%a i mo"esz je wtedy skorygowa(. Powodzenia!

Przyk%adowe skrypty pierwszego duszka:
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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.

Podró!nicy w czasie

Lekcja dodatkowa:
Poznajemy mBota. 

Autorzy: Joanna P"atkowska-N%cka

Lekcja, podczas której uczniowie zdob%d' podstawowe informacje o robotach 
mBot i poznaj' $rodowisko mBlock v5.3.5. Nale!y j' przeprowadzi# przed 
lekcj' nr 5 „Murujemy nowy dom z Kazimierzem Wielkim”.

Cele zaj%#:
Ucze' powinien:
• opisywa(, jakie dzia%ania potrafi wykona( mBot
• wymienia( podstawowe elementy mBota i jego funkcje,
• tworzy( proste skrypty dla mBota w programie mBlock

Materia"y pomocnicze:
• roboty mBot V1.1, wersja 2.4G lub roboty mBot V1.1., wersja 

bluetooth
• roboty mBot V1.1., wersja bluetooth)– je!li programowa( 

b#dziemy na tabletach
• 4 baterie AA dla ka"dego z robotów (zasilanie robota)
• 1 bateria CR2025 dla ka"dego z robotów (zasilanie pilota)
• program mBlock lub wersja przegl$darkowa (do kodowania 

robota, scenariusze napisane s$ dla wersji V5.2.0):  
http://www.mblock.cc/download/

• komputery stacjonarne lub laptopy (ze sprawnym portem USB).

Poj%cia kluczowe:
→ robot → silnik → czujnik → mikrokontroler mCore → mBlock

Czas na realizacj% zaj%#:
45 minut (1 godzina lekcyjna)

Metody pracy:
• (wiczenia praktyczne,
• pogadanka.

Formy pracy:
• praca z ca%$ klas$
• grupowa)– praca w grupach z robotem,

Tre$ci programowe (zwi'zek z podstaw' programow')
Podstawa programowa kszta%cenia ogólnego dla szkó% podstawo-
wych)– II etap edukacyjny)– klasy IV–VIII, informatyka:
I.  Rozumienie, analizowanie i rozwi$zywanie problemów. Ucze':

1) Tworzy polecenia lub sekwencj# polece' dla okre!lonego 
planu dzia%ania prowadz$ce do osi$gni#cia celu.

II. Programowanie i rozwi$zywanie problemów z wykorzystaniem 
komputera i innych urz$dze' cyfrowych. Ucze':
1)  Programuje wizualnie:

a) proste sytuacje/historyjki wed%ug pomys%ów w%asnych 
i pomys%ów opracowanych wspólnie z innymi uczniami.

b)  pojedyncze polecenia lub ich sekwencje steruj$ce 
robotem lub obiektem na ekranie komputera, b$d* 
innego urz$dzenia cyfrowego.

2) Zapisuje efekty swojej pracy we wskazanym miejscu
III. Rozwijanie kompetencji spo%ecznych. Ucze':

1) Wspó%pracuje z innymi uczniami, wymienia si# z nimi 
pomys%ami i swoimi do!wiadczeniami wykorzystu-
j$c technologi#.

2)  Wykorzystuje mo"liwo!ci technologii do komunikowania 
si# w procesie uczenia si#.
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Przygotowania przed zaj%ciami:

1. Z"o!enie robota. W scenariuszach nie przewidujemy osobnej lekcji po!wi#conej na sk%adanie robotów. 
Nauczyciel mo"e sam przygotowa( roboty przed rozpocz#ciem realizacji !cie"ki przedmiotowej, mo"e tak"e 
poprosi( o pomoc uczniów lub zaproponowa( przygotowanie robotów np. w ramach lekcji techniki lub 
informatyki. Obrazkowa instrukcja z%o"enia robota dost#pna jest w materia%ach producentach TUTAJ oraz 
w ksi$"eczce do%$czonej do zestawu mBot.

2. Oprogramowanie. Przed zaj#ciami nale"y zainstalowa( na komputerach aplikacj# mBlock, stworzon$ 
na bazie !rodowiska Scratch, która b#dzie nam s%u"y%a do programowania robota. Link do pobrania pro-
gramu: http://www.mblock.cc/download/ Poni"sze scenariusze napisane s$ z wykorzystaniem wersji 5.2.0

3. Organizacja zaj%#. Realizacja projektu wymaga pracy w grupach, optymalnie 2)– lub 3-osobowych. 
Do ka"dej z grup przypisujemy jednego mBota)– podzia% na grupy wynika wi#c z liczby robotów, któ-
rymi dysponujemy.

Przebieg zaj%#

1. Wprowadzenie w tematyk% i integracja grupy

Pocz$tkiem lekcji mo"e by( prezentacja mo"liwo!ci robota przez nauczyciela i dyskusja z uczniami na temat ich 
dotychczasowych kontaktów i do!wiadcze' z robotami.

2. Cz%$# zasadnicza

Zadanie 1: budowa robota

Nauczyciel prezentuje mBota i rozdaje roboty uczniom. Nim je w%$czymy i pod%$czymy do komputerów, 
konieczne jest omówienie jego budowy.

Nauczyciel wymienia kolejne nazwy cz#!ci robotów i zach#ca uczniów do wskazania, gdzie si# one znajduj$. 
Pytania mo"na zadawa( po polsku lub w j#zyku obcym. Je!li uczniowie nie potrafi$ od razu wskaza( wymienio-
nego elementu, mo"na opisa( zasad# dzia%ania danej cz#!ci robota)– wa"ne, by uczniowie sami j$ odkryli! 

Gdzie znajduje si%... Uwagi

silnik? mBot posiada dwa silniki)– prawy i lewy (M1 i M2). 
Programuj$c robota, mo"emy korzysta( z gotowych 
funkcji jazdy naprzód, do ty%u, w prawo i w lewo lub 
sterowa( moc$ silnika prawego i lewego osobno.

ultrad*wi#kowy czujnik odleg%o!ci? Czujnik odleg%o!ci dzia%a podobnie jak echolokacja 
u nietoperzy: czujnik wysy%a sygna% ultrad*wi#kowy 
przed siebie, a gdy sygna% napotka przeszkod# 
(np. !cian#), wraca z powrotem do czujnika. Jest to 
dla robota znak, by zmieni( kierunek ruchu i unik-
n$( przeszkody.
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Gdzie znajduje si%... Uwagi

czujnik !ledzenia linii? Czujnik !ledzenia linii sczytuje dane na temat naryso-
wanej linii. Aby dobrze dzia%a%, konieczne jest nary-
sowanie lub wyklejenie bardzo kontrastowej i wyra*-
nej linii.

mikrokontroler mCore? Po z%o"eniu mBota mikrokontroler jest ukryty 
pod os%on$ z pleksi)– mo"na jednak pokusi( si# 
o cz#!ciowe rozebranie jednego z robotów i pokaza-
nie p%ytki mCore.

Jest to najwa"niejszy element robota, który umo"liwia 
jego programowanie. P%ytka mCore ma 3 wa"ne dla 
nas rzeczy:

• modu% bluetooth, dzi#ki któremu robot komuni-
kuje si# z komputerem (po pod%$czeniu modu%u 
do portu USB),

• diody)– robot potrafi !wieci( w ró"nych kolorach,

• brz#czyk (buzzer))– robot potrafi wydawa( d*wi#ki.

Warto doda(, "e p%ytka mCore powsta%a na bazie 
mikrokontrolera Arduino, który daje niemal nieogra-
niczone mo"liwo!ci zastosowania w projektowaniu 
w%asnych robotów i elektronicznych urz$dze'.

ko%o? Odpowiedzi s$ oczywiste:) Warto jednak zapyta( 
w tym miejscu uczniów, po jakiej powierzchni robot 
b#dzie je*dzi% szybciej: po drewnianej pod%odze czy 
po dywanie? Nauczyciel wyja!nia, "e mniejsze tarcie 
b#d$ mia%y powierzchnie g%adkie i twarde, i po nich 
robot b#dzie je*dzi% szybciej.
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Zadanie 2: co mBot potrafi?

Po omówieniu budowy mBota, nauczyciel zaprasza uczniów do zabawy robotami (ok. 5–10 minut). Uczniowie 
po kolei testuj$ trzy tryby pracy robota:

1. Robot zdalnie sterowany,

2. Robot unikaj$cy przeszkód,

3. Robot !ledz$cy lini#. W zestawie mBot znajduje si# plansza z lini$, któr$ mo"na wykorzysta( 
do tego (wiczenia.

Zadanie 3: "'czenie mBota z komputerem

Po przeprowadzonych testach nauczyciel zaprasza uczniów do napisania pierwszych programów komputero-
wych z wykorzystaniem mBota. Uczniowie siadaj$ do komputerów i %$cz$ roboty z komputerami. Kolejne kroki:
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Trzeba usun$( niepotrzebne urz$dzenia w zak%adce Urz$dzenia (w obecnej wersji programu nie jest 
to)ju" Codey):

 i przy pomocy plusika „dodaj”)– doda( z biblioteki urz$dze' mBota:

Nast#pnie %$czymy robota z komputerem przy pomocy niebieskiego przycisku Po%$cz (modem USB musi 
by( pod%$czony):

Sprawdzenie po%$czenia w cz#!ci skryptów dedykowanej mBotowi (niebieska kropka na symbolu mBota wska-
zuje na pomy!lne po%$czenie z robotem / brak kropki wskazuje na brak po%$czenia).
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Zadanie 4: pierwszy program dla mBota

Uczniowie zapoznaj$ si# z programem mBlock v5.3.5 i tym, jak ró"ni si# od Scratcha:

https://mblock.makeblock.com/en-us/

Klikaj$ w ikon# „Code with blocks”:

A nast#pnie zapoznaj$ si# z interfejsem Makeblocka:
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Po zapoznaniu si# z uk%adem mBlocka, uczniowie poznaj$ funkcje robota. Znajduj$ bloczki, które pozwalaj$ 
na ruch, !wiecenie ró"nymi kolorami !wiat%a i wydawanie d*wi#ków. Odkrywaj$, "e cz#!( bloczków robota 
jest taka sama, jak bloczki duszków, na przyk%ad kontrola, zdarzenia czy wyra"enia. Ogl$daj$, jakie bloczki ma 
dodatkowo robot w grupie czujniki. Wraz z nauczycielem zastanawiaj$ si#, w jaki sposób robot mo"e komuniko-
wa( si# z duszkami. Nauczyciel pokazuje, "e mo"e to robi( poprzez zmienne lub komunikaty (message). Mo"na 
tu pos%u"y( si# porównaniem do sztafety i przekazywania pa%eczki.

Zadaniem uczniów jest napisa( pierwszy prosty program, w którym duszek b#dzie mówi%, jak daleko trzymamy 
r#k# od czujnika odleg%o!ci robota. Warto tu zwróci( uwag#, "e bloczków z czujnikami robota nie mo"emy bez-
po!rednio wklei( do skryptu duszka, ale mo"emy to sprytnie obej!(, tworz$c zmienn$ i ustawiaj$c na starcie jej 
warto!( na czujnik odleg%o!ci.

Skrypt dla robota b#dzie wygl$da% tak:

Skrypt dla robota b#dzie wygl$da% tak:

Wskazówka: je"eli skrypt nie zadzia%a, nale"y upewni( si#, czy wybrali!my z rozwijalnej listy odpowiedni 
port. Mo"na to sprawdzi( na robocie)– patrzymy, gdzie pod%$czony jest szeroki kabel odchodz$cy od czuj-
nika odleg%o!ci.

3. Podsumowanie i ewaluacja

Uczniowie dyskutuj$, jak wykorzysta( zdobyt$ wiedz# i jakie programy dla mBota mogliby napisa(. Zapisuj$ 
swoje pomys%y i realizuj$ je na kolejnych lekcjach.


