
Scenariusz lekcji  

 

Temat lekcji : Roboty – programowanie tablicy LED 

Przedmiot : informatyka 

Prowadzący : Wojciech Zborowski 

Etap edukacyjny : klasy 7-8 

Czas trwania zajęć : 45 minut 

Krótki opis lekcji:  

Eksperymenty z kolorami i dźwiękiem. Wykorzystanie zintegrowanych z mBotem 
diod LED RGB, wyświetlacza LED oraz głośnika. Programowanie napisów na tablicy 
LED. 
 

Cele szczegółowe: 
w wyniku przeprowadzonej lekcji uczeń: 

• wymienia nazwy barw podstawowych i efekty ich łączenia 
• stosuje prawa matematyki 
• programuje czas świecenia diod LED RGB dla uzyskania określonych 

efektów 
• układa w sekwencji polecenia dla robota 
• zmienia parametry poleceń 
• stosuje instrukcję pętli do wielokrotnego powtarzania jednakowych 

poleceń 
• testuje napisany program i wprowadza potrzebne zmiany 
• zapisuje wyniki swojej pracy na dysku komputera 

Środki dydaktyczne i materiały pomocnicze: 
• roboty mBot 
• komputery z zainstalowanym oprogramowaniem mBlock  
• projektor z ekranem lub tablica interaktywna 

 
Metody pracy: 
metoda praktyczna – pokaz z objaśnieniem 
metoda problemowa – wykład konwersatoryjny 
metoda praktyczna – ćwiczenia 

Zgodność z podstawą programową przedmiotu informatyka: 



II etap edukacyjny 
klasy IV–VI 
I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń: 
2) formułuje i zapisuje w postaci algorytmów polecenia składające się na: 
c) sterowanie robotem lub obiektem na ekranie; 
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i 
innych urządzeń cyfrowych. Uczeń: 
1) projektuje, tworzy i zapisuje w wizualnym języku programowania: 
a) pomysły historyjek i rozwiązania problemów, w tym proste algorytmy z 
wykorzystaniem poleceń sekwencyjnych, warunkowych i iteracyjnych oraz 
zdarzeń, 
b) prosty program sterujący robotem lub innym obiektem na ekranie komputera; 
2) testuje na komputerze swoje programy pod względem zgodności z przyjętymi 
założeniami i ewentualnie je poprawia, objaśnia przebieg działania programów; 
klasy VII–VIII 
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i 
innych urządzeń cyfrowych. Uczeń: 
1) projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązywania problemów. 
W programach stosuje: instrukcje wejścia/wyjścia, wyrażenia arytmetyczne 
i logiczne, instrukcje warunkowe, instrukcje iteracyjne, funkcje oraz zmienne 
i tablice. 
2) projektuje, tworzy i testuje oprogramowanie sterujące robotem lub innym 
obiektem na ekranie lub w rzeczywistości; 

 

Przebieg zajęć: 

 Wprowadzenie w  tematykę zajęć, podłączenie i uruchomienie sprzętu. 

 Sterowanie wyświetlaczem LED 

 Podsumowanie lekcji 
 
 

Korelacje międzyprzedmiotowe: 
Fizyka: Optyka. 
Muzyka: Podstawowe pojęcia i terminy muzyczne, elementy notacji 
muzycznej, wartości rytmiczne nut 
Plastyka: Gama barwna, koło barw, barwy podstawowe i pochodne 
Matematyka : liczby całkowite i rzeczywiste 

 
 
 
 



Przykładowe ćwiczenia wykonane na lekcji: 
 
 

 


