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Temat lekcji:  

Pierwsze kroki Roberto (lewo/prawo) 
 

Cel ogólny (zadanie/przesłanie nauczyciela dla całych zajęć): 

• ukształtowanie wiedzy o sterowaniu robotem i działaniu tabletów 
 

Cele szczegółowe – uczennica/uczeń: 

• posiada wiedzę z zakresu podstawowych pojęć dotyczących urządzeń komputerowych; 

• potrafi obsługiwać aplikację do programowania robota 

• rozwija umiejętności planowania, kreatywność i innowacyjność 

• rozwija umiejętności pracy w grupie 
 

Metody pracy, działania: 

• karty pracy, pogadanka, wspólna dyskusja 

• praca w grupach – ustalenie działań 

• praca w grupach – testowanie 

• ewaluacja lekcji – sprawdzenie działania programu i ewentualna dyskusja 
 

Odniesienie do Podstawy Programowej (Klasa: 1-3): 

• II. 1. 1) - określa i prezentuje wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni; 
określa i prezentuje kierunek ruchu przedmiotów oraz osób 

• III. 2. 15) ma świadomość pozytywnego znaczenia technologii w życiu człowieka 

• VI. 1. 1) planuje i realizuje własne projekty/prace; realizując te prace/projekty współdziała 
w grupie 

• VI. 2. 3) stosuje poznaną technologię przy wykonywaniu przedmiotów użytkowych lub 
montowaniu wybranych modeli urządzeń technicznych 

• VII. 1. 2) - tworzy polecenie lub sekwencje poleceń dla określonego planu działania 
prowadzące do osiągnięcia celu 

• VII. 4. 1) - współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, 
wykorzystując technologię 

• VII. 5. 1) - posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami 
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Proponowany przebieg zadania: 

 

Część Przebieg Uwagi 

   

1. WSTĘP   

ok. 15 min. Pogadanka (rozmowa) z dziećmi o tym, czego możemy uczyć robota, czy 
to może pomagać nam (ludziom) w codziennym życiu.. Dodatkowo warto 
zwrócić uwagę dzieciom na to, jak zachowuje się ciało, kiedy ma skręcić. 
Warto również zwrócić uwagę na te filmy, jak zachowują się gąsienice, 
kiedy skręca pojazd. To może być zadanie dla bardziej dociekliwych 
uczniów. 

Przykładowy film: 
https://youtu.be/X2rAI8oz
tlY lub 
 
https://www.youtube.com
/watch?v=KgUox1MDjyw 
 
 

2. Zasadnicza część 
działań 

  

ok. 15 min. Zabawa ruchowa – karta pracy 01. Dzieci uczą się „programować” inne 
osoby, używając do tego różnych opisów (języków programowania) 

 

ok. 15 min. Programowanie Roberto – karta pracy 02.  

ok. 15 min. Testowanie programu  

3. KONIEC / 
Ewaluacja 

  

ok. 15 min. Sprawdzenie, czy robot wykonuje zaprogramowane ruchy.  

 
Oczywiście z uwagi na specyfikę edukacji wczesnoszkolnej nauczyciel samodzielnie może dobrać 
proponowany czas, kolejność czy też zmienić metody dostosowując je do swojej grupy dzieci. 
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Imię i nazwisko / nazwa grupy: _______________________________ 

Karta pracy 1 – Mata do nauki sterowania robotem: 

Można rozrysować „matę” składająca się z pól kwadratów, losowo umieszczać na niej różne 

przedmioty i w ten sposób budować labirynt, który musi pokonać nasz robot. 

 

Można stosować różne sposoby na opisywanie poruszania się robota, np.: 

• uczniowie zapisują kierunek ruchu używając międzynarodowych oznaczeń kierunków (N, S, W, 

E) oraz  ilość kratek do ruchu w postaci działania w zależności od poziomu nauczania 

matematyki, np., aby robot poruszył się o 2 pola w lewo, należy zapisać: W, 3-1 lub W, 1+1 lub 

W, 1*2 – w zależności od  wybranego działu. 

 

• uczniowie zapisują kierunek ruchu używając międzynarodowych oznaczeń kierunków (N, S, W, 

E) oraz  ilość kratek do ruchu w postaci słów, których ilość liter oznacza liczbę, np.: aby robot 

poruszył się o 3 kratki w górę, należy zapisać: N, kot; ilość liter w słowie kot to 3, a więc o 3 

kratki poruszamy robotem; to jest oczywiście trudniejsze, ale angażuje mocniej uczniów 

 

• warto w tym momencie wprowadzić oznaczenia dla wykonania skrętu, np.: 

◦ L – dla skrętu w lewo 

◦ P – dla skrętu w prawo 

• można zaproponować teraz opisanie ścieżki, jaką ma podążyć robot do celu, jako złożenie kilku 

elementów, np. 

◦ W2/L/N3 – dwa pola w kierunku zachodnim / skręt w lewo / trzy pola w kierunku 

północnym (uwaga na znak „/” - użyliśmy go po to, aby odseparować kolejne ruchu robota, 

aby zapis stał się „czytelny”; to częste działania programistyczne – pisanie kodu programu 

w czytelny dla innych sposób) 

• dla bardziej zaawansowanych dzieci można wprowadzić takie reguły, aby sterowanie osobą 

ograniczyć tylko do akcji: 

◦ idź do przodu oraz skręć w lewo – w ten sposób dzieci będą musiały bardzo dokładnie 

przemyśleć algorytm poruszania się robota (człowieka), gdyż np. skręt w prawo będzie 

trzeba zaprogramować jako trzy skręty w lewo 
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Imię i nazwisko / nazwa grupy: _______________________________ 

Przykładowa mata – 7x7 kwadratów ( w rzeczywistości proponujemy 7x7 kartek A4 ) 

 

       

       

       

       

       

       

       

 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl
http://www.multimediawszkole.pl/stem_i_steam/roboty_interaktywne
http://www.multimediawszkole.pl/stem_i_steam/roboty_interaktywne
http://www.multimediawszkole.pl/stem_i_steam/roboty_interaktywne
http://www.multimediawszkole.pl/stem_i_steam/roboty_interaktywne
http://www.multimediawszkole.pl/stem_i_steam/roboty_interaktywne
http://www.multimediawszkole.pl/stem_i_steam/roboty_interaktywne
http://jimurobot.pl/


Pierwsze kroki Roberto (lewo/prawo) | Strona 5 

Scenariusz: Pierwsze kroki Roberto (lewo/prawo) 
Autor: Adam Jurkiewicz – Licencja Creative Commons CC-BY-SA 4.0 ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl ) 
Wykonano na zlecenie VIDIS S.A. Wszystkie materiały licencyjne użyte za zgodą autorów lub z serwisów o licencjach Creative Commons. 

 

Mata z przykładowo rozmieszczonymi elementami: 

Robot – przeciwnik, którego należy omijać (https://openclipart.org/detail/253585/answerphone-

robot) 

Jabłko – skarb do zebrania (https://openclipart.org/detail/215910/apple-02) 

META – miejsce, do którego musi dojechać Roberto 

(https://openclipart.org/detail/211812/matticonspreferencesdesktopeffects) 

Znaki drogowe – możliwość dodatkowych informacji, ze strony: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wzory_znaków_i_sygnałów_drogowych_w_Polsce 
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Imię i nazwisko / nazwa grupy: _______________________________ 

Karta pracy 2 – Numerowane kroki (algorytm pracy robota) 
Do wypełnienia przez dzieci w ćwiczeniach- tu grupy zapisują kolejne sekwencje poleceń (Uwaga, 

robot musi przejechać przez znaki nakazu, niebieskie) 

Krok Opis – co robi robot 

1  
……………………………………………………………………………………. 

2 
 

 
……………………………………………………………………………………. 

3 
 

 
……………………………………………………………………………………. 

4 
 

 
……………………………………………………………………………………. 

5 
 

 
……………………………………………………………………………………. 

6 
 

 
……………………………………………………………………………………. 

7 
 

 
……………………………………………………………………………………. 

8 
 

 
……………………………………………………………………………………. 

9 
 

 
……………………………………………………………………………………. 

10 
 

 
……………………………………………………………………………………. 
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Krok Opis – co robi robot 

11 
 

 
……………………………………………………………………………………. 

12 
 

 
……………………………………………………………………………………. 

13 
 

 
……………………………………………………………………………………. 

14 
 

 
……………………………………………………………………………………. 

15 
 

 
……………………………………………………………………………………. 

16  
……………………………………………………………………………………. 

17  
……………………………………………………………………………………. 

18  
……………………………………………………………………………………. 

19  
……………………………………………………………………………………. 

20  
……………………………………………………………………………………. 
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Imię i nazwisko / nazwa grupy: _______________________________ 

Karta pracy 3 – Nauka Roberto podstawowych kroków: 

Należy nauczyć robota w jaki sposób skręcać. W tym celu dzieci muszą nauczyć się obsługi bloku 

„Obrót siłownika 360 st. (ID:kierunek:prędkość)”. Blok ten jest zlokalizowany w kategorii: Ruchy 
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W prawo: należy ustawić 1 i 2 na lewoskrętny.. Prędkość dobrać wg uznania. 
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W lewo: należy ustawić 1 i 2 na prawoskrętny , 2 na lewoskrętny. Prędkość dobrać wg uznania. 
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Aby Roberto przejechał przez chwilę, należy powtórzyć kilkukrotnie taki ruch – do tego może posłużyć 

powtórzenie zlokalizowane w sekcji Control i oznaczone „Repeat X times”. 

 

 

Przykładowe powtórzenie dla skrętu w lewo (uwaga – kąt, o jaki robot się obróci, zależy od wielu 

czynników, m.in.: 

• podłoża, po jakim się porusza – inaczej gąsienice będą obracać się na parkiecie, a inaczej na 

dywanie czy wykładzinie 

• ustalonej prędkości obrotu siłowników (można eksperymentować, jak działa skręt, kiedy różne 

siłowniki będą miały różną prędkość) 

• ilości powtórzeń w kontrolce „Repeat X times” 

 

Warto pozwolić dzieciom na eksperymenty, aby same mogły stwierdzić, że robot zachowuje się różnie 

w zależności od sposobu, w jaki go zaprogramują. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl
http://www.multimediawszkole.pl/stem_i_steam/roboty_interaktywne
http://www.multimediawszkole.pl/stem_i_steam/roboty_interaktywne
http://www.multimediawszkole.pl/stem_i_steam/roboty_interaktywne
http://www.multimediawszkole.pl/stem_i_steam/roboty_interaktywne
http://www.multimediawszkole.pl/stem_i_steam/roboty_interaktywne
http://www.multimediawszkole.pl/stem_i_steam/roboty_interaktywne
http://jimurobot.pl/
http://www.multimediawszkole.pl/stem_i_steam/roboty_interaktywne


Pierwsze kroki Roberto (lewo/prawo) | Strona 12 

Scenariusz: Pierwsze kroki Roberto (lewo/prawo) 
Autor: Adam Jurkiewicz – Licencja Creative Commons CC-BY-SA 4.0 ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl ) 
Wykonano na zlecenie VIDIS S.A. Wszystkie materiały licencyjne użyte za zgodą autorów lub z serwisów o licencjach Creative Commons. 

 

Przykładowy program dla robota, który porusza się do przodu, następnie skręca w 
prawo, a potem do tyłu – zrzuty i opis: 

 

Przede wszystkim należy stworzyć szablon programu. Dwukrotne powtórzenie pozwala na sterowanie, 

jak daleko robot pojedzie do przodu, a jak daleko do tyłu. 

 

Poprawne ustawienie silników pozwala robotowi jechać w odpowiednim kierunku i lub skręcać w 

odpowiednim kierunku. 
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Efekty pracy 

Uczniowie zapoznawali się z pierwszymi własnymi akcjami dla Roberto. Dodatkowo poznały sposoby 
zapisu poleceń, których sekwencje prowadzą do określonego celu. Warto stosować  zróżnicowane 
zadania myślowe celem rozwijania wyobraźni przestrzennej i kształcić wiedzę za pomocą skojarzeń.   

Informacje dla dociekliwych – dodatkowe materiały: 

• https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/ - informacje o wolnych i 

otwartych licencjach, dzięki którym każdy bezpiecznie może prowadzić zajęcia 

• https://openclipart.org/share – ciekawy portal z grafikami do dowolnego wykorzystywania 

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Gąsienicowy_układ_bieżny – to dla rodziców dzieci, które są 

zainteresowane 

Informacje dodatkowe dla nauczycielki/nauczyciela: 

Proszę zwrócić uwagę na to, aby:   

• roboty i tablety były naładowane przy rozpoczęciu działań 

• sprawdzić, czy tablety są połączone z odpowiednimi robotami 

• warto sprawdzić, czy nawierzchnia, po której będą jeździły roboty, nie jest zbyt śliska – 
powinna być lekko „chropowata”, aby gąsienice miały lepszą przyczepność 

Adnotacja dotycząca praw autorskich 

Oświadczam, że w opracowanym przeze mnie scenariuszu lekcji nie naruszone zostały prawa 
majątkowe ani osobiste osób trzecich. Wszystkie materiały graficzne zostały wykorzystane z serwisów: 

• http://pixabay.com – Licencja CC0 

• https://openclipart.org – Licencja Public Domain 

• http://wikipedia.org oraz inne wersje językowe – Licencja CC-BY-SA 3.0 
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