
Inspiracje do pracy z robotem Photonem

Scenariusze na start
Programowanie
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Autor: Photon Education

Programowanie – poziom podstawowy

Podstawy tańca: walc
programowanie • technika • edukacja zdalna

Czas:

45 min

Roboty:

×1

Interfejsy:

Photon Blocks

Akcesoria:

–

Cele – dziecko:
• Orientuje się, czym jest programowanie i kodowanie.
• Potrafi stworzyć w interfejsie graficznym (Photon Blocks) program dla robota Photona.
• Potrafi precyzyjnie określić czynność, którą wykonuje robot.
• Wie, jak wykorzystać pętle.

Materiały:
• Scenariusz nie wymaga dodatkowych materiałów.

Formy pracy:
• indywidualna,
• grupowa. 

Przygotowanie do zajęć:
Scenariusz może zostać zrealizowany z wykorzystaniem jednego lub większej 
liczby robotów.

W przypadku posiadania tylko jednego robota wraz z Photon Magic Dongle 
rekomendowane jest wykorzystanie interaktywnej tablicy do pracy z całą klasą. W tym celu 
należy zainstalować aplikację Photon Magic Bridge na komputerze.

Pamiętaj o naładowaniu robotów i tabletów przed zajęciami.
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Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie

• Wytłumacz dzieciom, że Waszym zadaniem będzie stworzenie najprostszej 
wersji choreografii tanecznej – walca angielskiego. Ruchy robota ograniczą się 
do prostego „do tyłu, do przodu, skręt w prawo”. Jeżeli czas na to pozwoli, możecie 
rozbudowywać choreografię o dodatkowe elementy.

• Ustal z uczniami, że praca nad choreografią zostanie podzielona na kilka etapów. 

2. Część główna

Etap I. Symulacja

• Z grupy wybierz dwóch uczniów. Jeden z nich będzie symulował ruchy robota, a drugi 
zapisywał wykonane ruchy na tablicy (upraszczając je w postaci strzałek).

• Poproś pierwszego ucznia o zaprezentowanie choreografii ruchu, tak aby zakończył 
w tym samym miejscu i zwrócony w tę samą stronę, w którą zaczął:

• Do tyłu, do przodu, skręt w prawo.
• Do tyłu, do przodu, skręt w prawo.
• Do tyłu, do przodu, skręt w prawo.
• Do tyłu, do przodu, skręt w prawo.

• W tym samym czasie drugi uczeń spisuje wykonane ruchy na tablicy. Zwróćcie 
szczególną uwagę na formę zapisu „skręt w prawo”. Strzałka w prawo (→) mogłaby 
sugerować wykonanie kroku w prawo zamiast obrotu.

• Oczekiwana kombinacja ruchu: ↓↑⤵, ↓↑⤵, ↓↑⤵, ↓↑⤵.

• Fantastycznie! Opracowaliście właśnie instrukcje potrzebne do wykonania 
choreografii przez naszego Photona.

Etap II. Programowanie

W zależności od dostępnych robotów i tabletów podziel uczniów na grupy 
lub pracuj z całą klasą jednocześnie. W przypadku pracy z jednym robotem i całą 
klasą warto wykorzystać do tego interaktywną tablicę i wyświetlać na niej interfejs 
do programowania. Możecie też użyć telewizora do wyświetlania obrazu z tabletu.

* BYOD – ang. Bring Your Own Device. Przynieś swoje urządzenie.
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• Uruchomcie interfejs programowania Photon Blocks (dostępny w aplikacji Photon 
EDU na tablety lub w ramach Photon Magic Bridge na komputery).

• Zacznijcie od zaprogramowania podstawowych kroków. W przyborniku po lewej 
stronie wybierzcie kategorię Ruch i wyciągnijcie z niej następujące bloczki:

• Jedź do tyłu – ustawcie 25 cm.
• Jedź do przodu – ustawcie 25 cm.
• Skręć w prawo (opcjonalnie można użyć bloczka Obróć i zdefiniować  

kierunek oraz kąty):

• Uruchom program, aby zademonstrować uczniom efekt. Robot zatrzymuje się 
obrócony, więc możecie ręcznie przywrócić go do pierwotnej pozycji.

• Kontynuujcie tworzenie programu, powielając bloczki i układając je w odpowiedniej 
kolejności, aby wykonać pełną choreografię (robot zatrzymuje się tam, gdzie zaczął).

• Uruchom program, aby zademonstrować uczniom efekt.
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Etap III. Pętle

• Aby uzmysłowić dzieciom możliwości, jakie daje programowanie, oraz błędy, jakie 
można popełnić przy tworzeniu programów, do Waszego programu wprowadź pętle.

• Zanim jednak wykorzystasz tę funkcję, poproś uczniów, aby dokonali pewnej zmiany 
w Waszej choreografii. Zamiast 25 cm do przodu i do tyłu, chcielibyście, aby robot 
przemieszczał się o 20 cm.

• Wybrany uczeń wprowadza tę zmianę we wszystkich ośmiu bloczkach ruchu. 
• Zapewne zajęło to dłuższą chwilę. Podkreśl, że program jest krótki. Co by było, 

gdybyście chcieli, żeby robot wykonał choreografię złożoną z większej liczby 
instrukcji? Ile czasu zajęłoby Wam wprowadzenie tak wielu zmian? Męczące, prawda?

• Wytłumacz uczniom, że jednym z podstawowych zastosowań programowania jest 
automatyzacja powtarzających się czynności. Wspólnie z uczniami przeanalizujcie 
stworzony program i wyznaczcie powtarzający się fragment (Jedź do tyłu, Jedź 
do przodu, Skręć w prawo). 

• Przesuńcie fragment programu składający się z trzech powtarzających się bloczków 
na bok przestrzeni w aplikacji, a pozostałe bloczki wyrzućcie. Z przybornika po lewej 
stronie wybierzcie trzecią kategorię. Wyciągnijcie z niego bloczek Powtórz i ułóżcie 
go w głównym programie (domyślnie ustawione są dwa powtórzenia – zostawcie je 
w tej formie).
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• Następnie do wnętrza bloczka Powtórz włóżcie powtarzający się fragment. Uruchom 
program, aby pokazać efekt – robot zatrzyma się w połowie choreografii.

• Klikając w numerek dołączony do bloczka Powtórz, zmieńcie ilość powtórzeń na 4. 
Ponownie uruchomcie program, aby pokazać, że robot czterokrotnie powtórzył 
sekwencję i wykonał pełną choreografię.

• Zapytaj uczniów: Co powinniśmy zrobić, aby robot tańczył walca do momentu, 
aż powiemy mu, żeby przestał?. W aplikacji jest możliwość ustawienia bloczka 
Powtórz na nieskończoną ilość razy. Robot przestanie wykonywać program dopiero, 
kiedy wciśniemy przycisk Stop.

• Na koniec, aby przypomnieć uczniom, jak czasochłonna była zmiana długości 
w choreografii, ponownie zmieńcie długość odcinka tył–przód. Poproś innego ucznia, 
aby dokonał tej zmiany i zmodyfikował bloczki ruchu (np. ponownie na 25 cm). Tym 
razem wystarczyła chwila! Wystarczyło wprowadzić dwie zmiany.
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Etap IV. Eksperymenty (opcjonalnie)

Jeżeli zostało Ci trochę czasu na lekcji, możesz poeksperymentować z uczniami, 
zmieniając choreografię. Poniżej kilka inspirujących wyzwań:

• Wyzwanie nr 1:  Stwórz bardziej zaawansowaną choreografię, aby robot poruszał 
się po kwadracie (powtórz: tył, przód, skręt, przód).

• Wyzwanie nr 2: Stwórz bardziej zaawansowaną choreografię, aby robot 
zamiast skrętu o 90˚ wykonywał obrót o inny kąt (zamień bloczek Skręć w prawo 
na Obróć o).

• Wyzwanie nr 3: Spróbuj zaprogramować choreografię dla dwóch robotów 
(jeżeli masz więcej niż jednego), aby tańczyły w parze lub tak samo.
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Autor: Photon Education

Programowanie – poziom podstawowy

Sterowanie robotem za pomocą siły woli
programowanie • technika • edukacja zdalna

Czas:

45 min

Roboty:

×1

Interfejsy:

Photon Blocks

Akcesoria:

–

Cele – dziecko:
• Orientuje się, czym jest programowanie i kodowanie.
• Potrafi stworzyć w interfejsie graficznym (Photon Blocks) program dla robota Photona.
• Potrafi precyzyjnie określić czynność, którą wykonuje robot.
• Wie, jak wykorzystać instrukcje warunkowe oraz pętle.
• Wie, jak wykorzystać czujnik odległości zainstalowany w robocie.

Materiały:
• Scenariusz nie wymaga dodatkowych materiałów.

Formy pracy:
• grupowa,
• indywidualna.

Przygotowanie do zajęć:
Scenariusz może zostać zrealizowany z wykorzystaniem jednego lub większej 
liczby robotów.

W przypadku posiadania tylko jednego robota wraz z Photon Magic Dongle 
rekomendowane jest wykorzystanie interaktywnej tablicy do pracy z całą klasą. W tym celu 
należy zainstalować aplikację Photon Magic Bridge na komputerze.

Pamiętaj o naładowaniu robotów i tabletów przed zajęciami.
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Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie

• Wytłumacz dzieciom, że Waszym zadaniem jest stworzenie programu, dzięki któremu 
będziecie sterować robotem za pomocą siły woli – przyciągać go i odpychać niczym 
czarodziej czy Jedi z filmów Gwiezdne wojny.

• Ustal z uczniami, że praca nad choreografią zostanie podzielona na kilka etapów. 

2. Część główna

W zależności od dostępnych robotów i tabletów podziel uczniów na grupy lub pracuj  
z całą klasą jednocześnie. W przypadku pracy z jednym robotem i całą klasą warto 
wykorzystać do tego interaktywną tablicę i wyświetlać na niej interfejs do programowania. 
Możecie też użyć telewizora do wyświetlania obrazu z tabletu.głośnik – wydawanie 
dźwięków przez robota,

Etap I. Symulacja

• Wyznacz z uczniami dwie sytuacje, które nastąpią po sobie w kolejności:

• Kiedy robot wykryje rękę w odległości mniejszej niż 25 cm, zmienia kolor na czerwony.
• Kiedy robot wykryje rękę w odległości większej niż 25 cm, zmienia kolor na zielony.

• Uruchomcie interfejs Photon Blocks (dostępny w aplikacji Photon EDU na tablety 
lub w ramach Photon Magic Bridge na komputery).

• W interfejsie stwórzcie program złożony z czterech instrukcji: robot czeka na  
przeszkodę bliżej niż 25 cm, zmienia kolor na czerwony, następnie czeka na  
przeszkodę dalej niż 25 cm i zmienia kolor na zielony. 

• Bloczek Czekaj znajduje się w trzeciej od góry kategorii przybornika, a bloczek  
Zmień kolor – w drugiej.

• Uruchom program, aby pokazać uczniom efekt.
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Etap II. Wprowadzenie instrukcji warunkowych

• W kolejnym etapie tworzenia programu wyjaśnij uczniom, że stworzony przed chwilą 
program z góry narzuca, co ma się wydarzyć. Robot nie podejmuje żadnych decyzji 
– czeka i wykonuje polecenie. Aby stworzyć bardziej inteligentny program, który 
umożliwi robotowi zareagowanie na dowolne zdarzenie, należy dodać do programu 
instrukcję warunkową Jeżeli / Jeżeli nie. 

• Aktualnie ułożone bloczki przesuń na bok przestrzeni roboczej. Z przybornika 
po lewej stronie, z trzeciej kategorii, wyjmij podwójny bloczek Jeżeli / Jeżeli nie i ułóż 
go w programie. Parametr ustaw na Odległość mniejsza niż 25 cm.

• W kolejnym kroku należy uzupełnić pozostałe instrukcje programu zgodnie z logiką: 
jeżeli robot wykryje rękę w odległości mniejszej niż 25 cm, zmieni kolor na czerwony; 
jeżeli nie (czyli nie wykryje w odległości mniejszej niż 25 cm) – zmieni kolor 
na zielony.
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• Wyjaśnij uczniom logikę negacji: 

• NIE < 25 cm oznacza > 25 cm.

• Uruchom program, aby pokazać uczniom efekt. 

 Ważne!
Jeżeli nic nie znajdowało się w pobliżu robota, najprawdopodobniej zmienił kolor 
na zielony i nie reaguje na kolejne przybliżanie i oddalanie ręki. Jest to poprawne 
zachowanie programu.

• Wspólnie z uczniami prześledź, co się dzieje: w momencie kliknięcia przycisku Start 
program przechodzi do bloczka warunkowego Jeżeli. Sprawdza, czy ręka znajduje się 
w odległości mniejszej niż 25 cm, i podejmuje decyzję: 

• Jeżeli tak – przechodzi do pierwszej sekcji i zmienia kolor na czerwony. 
• Jeżeli nie – przechodzi do drugiej sekcji i zmienia kolor na zielony. 

• Następnie robot przechodzi do dalszej części programu, czyli tego, co się znajduje 
bezpośrednio pod bloczkiem Jeżeli / Jeżeli nie. W naszym programie nie ma nic 
więcej, więc po tym etapie program zakończy działanie.

• Uruchom program kilkukrotnie, za każdym razem umieszczając rękę lub dowolny 
obiekt przed robotem w innej odległości. Obserwuj z uczniami efekt działania.

Etap III. Wprowadzenie pętli Nieskończoność

• Kolejnym krokiem jest rozszerzenie naszego programu, tak aby po uruchomieniu 
programu robot – w trybie ciągłym – reagował na rękę.

• Aby to osiągnąć, wystarczy dodać do programu bloczek Powtórz (znajduje się 
w trzeciej kategorii w przyborniku z lewej strony) i ustawić go na nieskończoną 
ilość razy.

• Wypełniony bloczek Jeżeli / Jeżeli nie należy umieścić wewnątrz bloczka Powtórz.
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• Uruchom program i przetestuj z uczniami, jak robot reaguje na zmianę odległości 
ręki, która znajduje się przed nim. Krok po kroku prześledźcie działanie programu 
w praktyce.

Etap IV. Prawdziwa siła woli!

I tym sposobem dotarliście do ostatniego etapu prac nad programem. 
Do zaprogramowania zostało Wam sterowanie ruchem robota do przodu i do tyłu 
w wyniku reakcji na rękę.

• Zróbcie tak, aby po przysunięciu ręki do robota (< 25 cm) robot był odpychany 
(odjeżdżał do tyłu), a po odsunięciu ręki od robota (> 25 cm) robot był przyciągany 
(jechał do przodu).

• Do programu dodajcie więc następujące bloczki:

• Do sekcji Jeżeli dodajcie bloczek Jedź do tyłu ustawiony na drugi parametr 
(Nieskończoność) z małą prędkością.

• Do sekcji Jeżeli nie dodajcie bloczek Jedź do przodu ustawiony na drugi parametr 
(Nieskończoność) z małą prędkością.

 Ważne!
Możliwe jest również ustawienie bloczka Jedź do przodu / Jedź do tyłu 
z parametrem centymetrów, jednak wówczas robot będzie wykonywał przerywane 
ruchy zgodnie z ustawioną odległością przejazdu. W wariancie Nieskończoność 
program będzie działał płynnie. 
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• Ze względów bezpieczeństwa ustawcie robota na podłodze.
• Uruchomcie program i przetestujcie Wasze magiczne zdolności odpychania 

i przyciągania robota.

Etap V. Eksperymenty (opcjonalnie)

Jeżeli został Ci czas na lekcji, możesz poeksperymentować z uczniami, zmieniając 
sposób działania programu. Poniżej kilka inspirujących wyzwań:

• Wyzwanie nr 1: Zmień jedną instrukcję w programie, aby robot zachowywał 
się jak prosty autonomiczny odkurzacz, który jedzie prosto do momentu, 
aż wykryje przeszkodę.

Rozwiązanie: zamień bloczek Jedź do tyłu na np. Skręć w prawo.
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• Wyzwanie nr 2: Rozbuduj program stworzony na zajęciach, aby robot:

• Cofał się (był odpychany), kiedy ręka jest < 25 cm.
• Jechał do przodu (był przyciągany), kiedy ręka jest < 50 cm.
• Zatrzymywał się w miejscu, kiedy nie wykrywa ręki (> 50 cm).

Rozwiązanie: W sekcji Jeżeli nie bloczka Jeżeli / Jeżeli nie należy umieścić kolejny 
bloczek Jeżeli / Jeżeli nie i stworzyć tzw. zagnieżdżenie. Na początku może 
się to wydawać abstrakcyjne, ale kiedy robot wykona to kilkukrotnie, stanie się 
to dla wszystkich proste, logiczne i zrozumiałe.

• Wyzwanie nr 3:  Przebuduj program wypracowany do końca etapu III (bez instrukcji 
jazdy przód/tył) i zmień warunek decyzyjny w bloczku Jeżeli / Jeżeli nie. Testuj 
z uczniami zachowanie robota w reakcji na dotyk czy wykrycie dźwięku.
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Programowanie – poziom podstawowy

Robot strażnik
programowanie • technika • edukacja zdalna

Czas:

45 min

Roboty:

×1

Interfejsy:

Photon Scratch

Akcesoria:

–

Cele – dziecko:
• Orientuje się, czym jest programowanie i kodowanie.
• Potrafi stworzyć w interfejsie Scratch program dla robota Photona.
• Potrafi precyzyjnie określić czynności, które wykonuje robot.
• Wie, jak wykorzystać pętle i instrukcje warunkowe.

Materiały:
• Scenariusz nie wymaga dodatkowych materiałów.

Formy pracy:
• indywidualna,
• grupowa.

Przygotowanie do zajęć:
Scenariusz może zostać zrealizowany z wykorzystaniem jednego lub większej 
liczby robotów.

W przypadku posiadania tylko jednego robota wraz z Photon Magic Dongle 
rekomendowane jest wykorzystanie interaktywnej tablicy do pracy z całą klasą. W tym celu 
należy zainstalować aplikację Photon Magic Bridge na komputerze.

Pamiętaj o naładowaniu robotów i tabletów przed zajęciami.
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Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie

• Wytłumacz wszystkim, że docelowym zadaniem będzie stworzenie 
zaawansowanego programu, w którym robot, kiedy usłyszy głośny dźwięk, 
przeskanuje otoczenie i zareaguje, jeżeli coś zauważy.

• Ustal z uczniami, że praca nad programem zostanie podzielona na kilka etapów. 

2. Część główna

Etap I. Reakcja na dźwięk

Program składa się z kilku czynności. Pierwszą z nich jest reakcja robota na wykrycie 
głośnego dźwięku.

• Uruchom interfejs Scratch (w aplikacji Photon Magic Bridge na komputerze 
lub w aplikacji Photon EDU na urządzeniu mobilnym) i upewnij się, że jest on 
ustawiony na język polski. Jeżeli nie, kliknij ikonkę globusa w lewym górnym rogu 
i wybierz preferowany język.

• Aby zdefiniować, w jaki sposób uruchomiony zostanie program, odnajdź 
na przyborniku po lewej stronie kategorię Zdarzenia i wybierz z niej bloczek 
Kiedy klawisz spacja naciśnięty – przeciągnij go na obszar roboczy.

• Następnie w przyborniku odnajdź sekcję Photon i wybierz z niej bloczek czekaj 
na i doklej go poniżej pierwszego bloczka. Z rozwijanej listy bloczka wybierz Hałas.

• Jako kolejny bloczek z sekcji Photon wstaw Dźwięk specjalny ustawiony 
na Syrena policyjna.

• Używając spacji, uruchom program, aby zademonstrować uczniom efekt. 
Kiedy klaśniesz w ręce, robot wyda dźwięk syreny policyjnej! 



Smart Home z Photonem – czujnik podczerwieni
Programowanie – poziom podstawowy

123

Etap II. Rozglądanie się

Świetnie, macie początek Waszego programu. Zgodnie z założeniami po wykryciu 
dźwięku robot powinien przeskanować teren wokół niego.

• Zanim przejdziecie do skanowania, stwórzcie schemat ruchu. Zróbcie tak, aby robot 
po wykryciu dźwięku rozejrzał się najpierw w lewo, a następnie, patrząc swoim 
czujnym okiem, obrócił się w prawo. 

• Aby to osiągnąć:

• Dodajcie do programu bloczek Obróć się w lewo z prędkością 40%.
• Następnie – Obróć się w prawo o 180 stopni.

• Uruchomcie program (spacja) i sprawdźcie, co się wydarzy, kiedy robot wykryje 
głośny dźwięk.

Etap III. Podział przestrzeni na strefy (pętle)

Na tym etapie robot rozgląda się, ale nie skanuje przestrzeni, na którą patrzy. 
Aby podnieść poziom zaawansowania programu, będziecie musieli dodać pętle 
i instrukcje warunkowe.

• Przed rozpoczęciem dalszych prac przesuńcie bloczek odpowiedzialny za dźwięk 
specjalny na bok. Bloczek nie będzie Wam przeszkadzał ani rozpraszał dzieci.
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• Kolejny etap zacznijcie od podzielenia obszaru skanowania. Chcecie, aby robot 
po skręceniu w lewo rozpoczął skanowanie przestrzeni podzielonej na sześć stref.

• Aby to osiągnąć, musicie sprawić, by robot zamiast jednego obrotu o 180 
stopni wykonał sześć obrotów po 30 stopni (180 podzielone na 6). W tym celu 
wykorzystajcie bloczek Powtórz z sekcji Kontrola w przyborniku. Dodajcie go 
do programu, a instrukcję Obróć się w prawo umieśćcie wewnątrz. Zmieńcie 
odpowiednio parametry bloczków na 30 stopni obrotu i Powtórz 6 razy.

• Uruchom program, aby pokazać różnicę. Powinniście zaobserwować, że robot 
wykonał sześć malutkich przystanków.

Etap IV. Skanowanie (instrukcje warunkowe)

Następnie rozbudujcie program o skanowanie. Chcecie, aby robot po każdym z sześciu 
obrotów sprawdzał, czy w odległości 50 cm od niego znajduje się jakaś przeszkoda.

• Aby to zrealizować, musicie się posłużyć kombinacją trzech bloczków. Z przybornika 
po lewej stronie wyjmujecie:

• kwadratowy bloczek Jeżeli (z sekcji Kontrola),
• trójkątny bloczek (  ) < 50 (z sekcji Wyrażenia),
• okrągły bloczek Odległość od przeszkody (z sekcji Photon).

• Połączcie je zgodnie z pasującymi kształtami.
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• Bloczek działa w taki sposób, że w trakcie realizacji programu, w konkretnym 
momencie, w którym bloczek jest umieszczony, sprawdzona zostanie odległość 
przeszkody (obiektu) od robota i jeżeli wyniesie ona mniej niż 50 cm, wykonane 
zostaną instrukcje umieszczone wewnątrz pomarańczowego bloczka. 
Jeżeli odległość będzie większa niż 50 cm, instrukcje wewnątrz zostaną pominięte 
i program będzie kontynuował swoje działanie od kolejnego bloczka znajdującego 
się pod bloczkiem Jeżeli.

• Kombinację bloczków umieszczacie pod instrukcją obrotu o 30 stopni w prawo.

• W tym momencie robot jest już w stanie wykryć obiekt, jeżeli znajduje się on 
w momencie sprawdzania w odległości do 50 cm od niego.

• Aby to sprawdzić, odłożony wcześniej bloczek Dźwięk specjalny włóżcie do wnętrza 
bloczka Jeżeli.
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• Uruchomcie program i sprawdźcie, jak działa.
• Jak widzicie, program spełnia swoje założenia, chociaż nie jest idealny. 

Co moglibyście tu poprawić?

• Jak zauważyliście, robot zawsze zatrzymuje się w innej pozycji niż pierwotna, 
z której startuje. Na koniec programu możecie więc dodać jeszcze 
jedną instrukcję Obróć się w lewo, aby Photon po skanowaniu wrócił 
do bazowej pozycji.

• Robot skanuje przestrzeń zawsze po obrocie w prawo, ale czy skanuje ją 
po pierwszym obrocie w lewo? Nie! Gdyby np. złodziej stał dokładnie na lewo 
od robota, Photon by go nie wykrył. Aby to naprawić, możecie dodać cały bloczek 
Jeżeli (ze wszystkimi bloczkami wewnątrz) tuż po pierwszym obrocie w lewo 
(przed bloczkiem Powtórz). 

• Kompletny, poprawiony program wygląda następująco:

 Uwaga:

Warto wytłumaczyć dzieciom, dlaczego umieściliście go przed bloczkiem Powtórz, 
a nie wewnątrz na pierwszej pozycji. Gdybyście go umieścili wewnątrz, robot 
za każdym razem skanowałby przestrzeń przed i po obrocie w prawo. Mielibyśmy 
sytuację, w której Photon skanuje – obraca się – skanuje, skanuje – obraca się – 
skanuje, skanuje itd. Nie jest to potrzebne. Czy dzieci chciałyby dwa razy słać łóżko 
albo dwa razy myć zęby, skoro przed chwilą to zrobiły? 
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Etap V. Eksperymenty (opcjonalnie)

Jeżeli został Ci czas na lekcji, możesz poeksperymentować z uczniami, zmieniając 
sposób działania programu. Poniżej kilka inspirujących wyzwań:

• Wyzwanie nr 1: Przebuduj program w taki sposób, aby robot przeskanował przestrzeń 
dookoła siebie (360 stopni). Możesz zachować sześć stref i zmodyfikować jedynie 
kąty obrotu lub ustawić dowolną liczbę stref i wspólnie z uczniami wyznaczyć kąty 
obrotu (360 dzielone na liczbę stref).

• Wyzwanie nr 2: Wykorzystując wiedzę z zajęć, stwórz inną wersję strażnika. Przykład: 
robot stoi w miejscu i pilnuje piórnika. Jeżeli ktoś go zabierze lub przestawi robota, 
Photon wyje na alarm.

• Wyzwanie nr 3: Wykorzystując wiedzę z zajęć, stwórz inną wersję strażnika. Przykład: 
robot stoi przy zamkniętych drzwiach lub w ciemnym pomieszczeniu. Jeżeli ktoś 
otworzy drzwi lub zapali światło, Photon wyje na alarm. 
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Programowanie – poziom zaawansowany

Na ratunek!
rozwój społeczny • informatyka • programowanie

Czas:

45 min

Roboty:

×1

Interfejsy:

Scratch 3.0

Akcesoria:

Magic Dongle

Odniesienie do podstawy programowej:
• Informatyka IV–VI: I.2.3, II.1, IV.4,
• Informatyka VII–VIII: II.1, II.2.

Cele – dziecko:
• Poznaje różne zastosowania zmiennych w programie.
• Tworzy program i – wraz z otrzymywaniem kolejnych zadań – odpowiednio 

go rozwija.

Materiały:
• przeszkoda do zlokalizowania przez robota, np. książka, pluszak,
• komputer.

Formy pracy:
• indywidualna,
• w parach.

Załączniki:

https://photon.education/eko/2
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Przebieg zajęć:
Prowadzący pyta dzieci, czym są zmienne, w jaki sposób można je wykorzystywać 
w programach i co mogłyby „zapamiętywać” w przypadku robota Photona. Informujemy, 
że naszym zadaniem będzie stworzenie Robota Ratownika, który:

• Ma ruszyć z bazy i dotrzeć do celu, wydając sygnały świetlne i dźwiękowe.
• Ma się zatrzymać przed celem i udzielić pomocy.
• Ma informować Centrum Powiadamiania o odległości od celu i przebytym dystansie.
• Ma wrócić do bazy.

Zadanie 1

Interfejs – czyli tworzymy Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego w Scratch

Dzieci mają stworzyć scenę, dobrać odpowiednie tło, duszka według własnego uznania. 
Polecamy im stworzenie trzech zmiennych o nazwach: dystans, odległość i stop. Pytamy, 
czy rozumieją różnicę między słowami dystans a odległość. Zmienna stop będzie określała, 
czy robot stoi lub czy dotarł do celu. Niech duszek z wykorzystaniem odpowiedniej pętli 
informuje, ile centymetrów pozostało do przeszkody i jaką drogę przebył. Ważną rzeczą 
jest zresetowanie dystansu przed każdym startem robota.



Na ratunek!
Programowanie – poziom zaawansowany

130

Zadanie 2

Sygnały świetlne i dźwiękowe, czyli ruszamy w drogę

Zadaniem jest stworzenie skryptu, który będzie odpowiadał za wydawanie sygnałów 
świetlnych oraz start robota w kierunku celu. Proponujemy dzieciom wykorzystanie 
komunikatów, tak by każda z grup bloków stworzona była odrębnie. Czułki i oczy robota 
mają naprzemiennie mrugać, a syrena alarmowa ma wydawać dźwięk tylko w trakcie 
jazdy. Po dotarciu na miejsce wyłączamy ją.

Przykładowe rozwiązanie (zaznaczono miejsca, które się zmieniły w stosunku do skryptu 
przygotowanego w poprzednim zadaniu).
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Zadanie 3

Udzielamy pomocy i wracamy do bazy

Prosimy dzieci, by dobrały odpowiednie emocje, które towarzyszyć mogą udzielaniu 
pomocy przez robota. Następnie wśród uczestników zajęć zbieramy pomysły na to, 
w jaki sposób robot może wrócić do bazy – czyli do miejsca, z którego wystartował.

Przykładowe rozwiązanie
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Podsumowanie zajęć:
W naszym programie wykorzystaliśmy zmienne w trzech różnych zastosowaniach:

• Jako część wyrażenia w instrukcji warunkowej Jeśli (zmienna odległość).
• Jako określenie warunku kończącego pętlę Powtarzaj, aż (zmienna stop).
• Jako zmienna przechowująca pokonany przez robota dystans (zmienna dystans).

Niech teraz dzieci się pobawią, modyfikując programy i tworząc inne jednostki, np. straż, 
policję. Jeśli zajęcia przebiegają w większej grupie, mogą jednocześnie wysłać swoje 
jednostki na miejsce na określony sygnał, np. po zgaszeniu światła, wydaniu hałasu itd.

Ciekawostki / Pytania otwierające:
• Jakie służby ratownicze znają dzieci?
• Czy dzieci wiedzą, jak działają procedury związane z wysłaniem karetki, straży 

lub policji i kto za to odpowiada?
• Za wysłanie służb po zgłoszeniu na numer 112 odpowiada operator Centrum 

Powiadamiana Ratunkowego.

Powiązane zasoby:
• Filmik prezentujący wykonanie programu

https://portal.photon.education/pl/wideo/73
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Programowanie – poziom zaawansowany

Programowanie robota Photona 
w Pythonie. Poznajemy Photona 
i Pythona!
informatyka • programowanie

Czas:

45 min

Roboty:

×1

Interfejsy:

Photon Blocks 
Python

Akcesoria:

Magic Dongle

Odniesienie do podstawy programowej:
• Szkoła podstawowa, Informatyka, VII–VIII: II.1, II.2,
• Szkoła ponadpodstawowa, Informatyka: II.2, I.2.

Cele – dziecko:
• Zapoznaje się z podstawowymi elementami składni Pythona i poznaje 

podstawowe metody obsługujące robota Photona.
• Dowiaduje się, jak działa robot Photon, i poznaje jego możliwości.
• Tworzy prosty program (ruch i dźwięk) dla robota w Pythonie.

Materiały:
• komputer – na zespół,
• komputery/telefony z dostępem do Internetu (do obejrzenia filmów).
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Załączniki:

https://photon.education/eko/1

Metody pracy:
• eksperymenty,
• zadania grupowe,
• dyskusja.

Formy pracy:
• grupowa.

Przebieg zajęć:

1. Rozmowa o tym, jak wygląda współczesna robotyka

Razem szukamy odpowiedzi na pytanie, jakie zastosowania mają dzisiaj roboty. 
Następnie dzielimy się na grupy. Każda grupa ogląda krótki filmik prezentujący kolejno:

• robota przemysłowego – manipulatora,
• humanoidalnego robota Melsona,
• łazika marsjańskiego.

Chwilę rozmawiamy o tym, co je wszystkie łączy – porozumiewamy się z nimi 
w taki sam sposób.

2. Zasady pracy z robotem

Za moment każda grupa otrzyma robota. Najpierw przedstawiamy zasady, które będą 
nas obowiązywały na wszystkich zajęciach z robotem Photonem. Możemy je podać 
lub zaprosić uczniów do ich wspólnego stworzenia.

3. Testowanie możliwości robota
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• Uruchamiamy aplikację Photon Magic Bridge i łączymy robota z komputerem.
• Testujemy robota w interfejsie Photon Blocks. Sprawdzamy, jakie robot ma funkcje, 

swobodnie eksperymentując przez 10 minut. Dbamy o to, aby każdy w grupie miał 
okazję przetestować robota.

4. Programowanie w Pythonie – wprowadzenie

• Przechodzimy do Pythona. Jak myślicie, po co mielibyśmy się zajmować czymś 
trudniejszym, skoro moglibyśmy programować robota w Scratchu albo innym 
języku wizualnym?

• Zwracamy uwagę, że uproszczenia zmniejszają możliwości, a „dorosłe” języki 
programowania są bardziej uniwersalne i częściej mamy szansę je zastosować.

• Opowiadamy o tym, jak skonstruowane jest środowisko do programowania.

• Poszczególne komendy, czyli to, co w Scratchu byłoby poszczególnym bloczkiem, 
w Pythonie nazywamy metodami.

• Wskazujemy, gdzie uczniowie mogą przeglądać metody dotyczące Photona. 
Aby otworzyć dokumentację (spis wszystkich metod dotyczących Photona), należy 
kliknąć ikonę ze znakiem zapytania widoczną na górnym pasku menu (patrz niżej).

Python to bardzo popularny język, posiadający wiele rozszerzeń i dodatków. 
My też nie znamy wszystkich słów w języku polskim, czasem musimy coś 
wyguglować albo sprawdzić w słowniku. To trochę tak, jakby na początku 
rozmowy powiedziano nam, że w tej rozmowie będziemy używać fachowego 
języka związanego z medycyną i mamy wziąć ze sobą leksykon! Dzięki temu, 
że początkowo środowisko pamięta tylko podstawowe metody Pythona i potrzebne 
nam dodatki, działa szybciej. W tym projekcie będziemy używać wszystkich metod 
z biblioteki photonrobot.

• Zwracamy uwagę na komentarze. Części kodu zapisane od # są ignorowane, 
ale stanowią komentarz dla osób czytających kod.

5. Pierwszy program
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Nauczyciel wyznacza każdej grupie punkt docelowy. Zadaniem uczniów jest 
zaprogramować robota tak, aby trafił do celu i zagrał dźwięk. Uczniowie wpisują 
właściwy algorytm złożony z metod i testują go.

Podsumowanie zajęć:
Podsumowujemy i odpowiadamy na pytania – bardzo możliwe, że wiele odpowiedzi 
poznamy na kolejnych zajęciach.

Ciekawostki / Pytania otwierające:
• Polskie uczelnie zajmują czołowe miejsca w międzynarodowych mistrzostwach 

łazików marsjańskich.
• Manipulatory robotyczne mają zastosowanie w przemyśle, medycynie, badaniach 

laboratoryjnych, badaniu kosmosu i dna oceanów.
• Do czego jeszcze mogą się nam przydawać roboty?

Dokumentacja (metody dla robota Photona) w Photon Magic Bridge
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Przykład skonstruowania kodu do wykonania zadania
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Programowanie – poziom zaawansowany

Programowanie Photona w Pythonie. 
Jazda po punktach
informatyka • programowanie

Czas:

45 min

Roboty:

×1

Interfejsy:

Python

Akcesoria:

Magic Dongle

Odniesienie do podstawy programowej:
• Szkoła ponadpodstawowa, Informatyka: II.2, I.2,
• Szkoła podstawowa, Informatyka: II.1, II.2.

Cele – dziecko:
• Samodzielne rozwiązuje złożone problemy.
• Poznaje złożone funkcje odwołujące się do list.
• Samodzielnie tworzy kod pozwalający jak najsprawniej przejechać 

przez punkty kontrolne.
• Ćwiczy pracę grupową.

Materiały:
• znaczniki przeszkód – 7 szt.,
• komputer – na grupę.

Załączniki:

https://photon.education/eko/4
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Metody pracy:
• ćwiczenie,
• eksperymenty.

Formy pracy:
• grupowa.

Przygotowanie zajęć:
Na piątych zajęciach naszego cyklu stawiamy przed uczniami zadanie problemowe 
do rozwiązania. To półmetek naszego kursu, więc chcemy sprawdzić w praktyce zdobyte 
do tej pory wiedzę i umiejętności. Uczestnicy zajęć programują trasę prowadzącą robota 
przez ustawione na podłodze punkty kontrolne, kodują też zmienną punkty, rosnącą 
wraz z każdą zaliczoną przeszkodą.

Przygotuj kilka przeszkód. Punkty kontrolne mogą przybrać formę arkuszy sztywnego 
papieru sklejonych w stożek, małych pudełek lub innych dostępnych przedmiotów.

Przebieg zajęć:

1. Zaczynamy od przypomnienia sobie, nad czym pracowaliśmy na kilku 
wcześniejszych zajęciach.

2. Nauczyciel przedstawia uczniom czekające ich zadanie. Na podłodze ustawionych jest 
kilka przeszkód – każda grupa programująca robota musi stworzyć kod, który sprawi, 
że robot podjedzie do każdej przeszkody i otrzyma za to punkt. Po przejechaniu pełnej 
trasy program poda nam liczbę zdobytych punktów.

3. Przypominamy o tym, że w dokumentacji znajduje się dokładny opis wszystkich metod 
Photona wraz z przykładami ich zastosowania. Formułujemy też listę dobrych praktyk, 
dzięki którym nasza praca będzie łatwiejsza:

• Wszystkie zmienne, listy i funkcje definiujemy w górnej części kodu. To elementy 
stałe i najlepiej, aby były obok siebie. Mamy pewność, że w trakcie zmieniania kodu 
poniżej nie usuniemy lub nie zmienimy parametru ważnego dla całości kodu.

• Wiersze kończymy komentarzami zaczynającymi się od # i omawiającymi elementy 
kodu. Dzięki temu innej osobie będzie łatwiej sprawdzić nasz kod, zrozumieć logikę, 
którą się kierujemy, i odnaleźć ewentualne błędy.
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• Kod dzielimy na opisane w komentarzach sekcje, oddzielamy definicje od właściwego 
programu. Poszczególne pętle, warunki inne niezależne części algorytmu możemy 
oddzielić pustymi wierszami, aby zapis był bardziej czytelny.

4. Uczniowie samodzielnie programują kod spełniający przedstawione powyżej warunki 
i testują go.

5. Odpowiadamy na trudności, na które napotkaliśmy. Próbujemy wspólnie dojść 
do rozwiązania.

6. Trudność polega na tym, że zmienna w Pythonie działa inaczej niż w Scratchu. Nie 
zapisuje się trwale, tylko funkcjonuje w obrębie danego kodu (można ją przenieść 
do innego, ale jest to dosyć trudne).

• Potrzebujemy kodu, który powtarza sekwencję:

• dojazd do punktu,
• pomiar odległości,
• przyznanie punktu, jeśli robot jest odpowiednio blisko przeszkody.

• Nie możemy jednak użyć prostej pętli, bo w każdym powtórzeniu ruch będzie trochę 
inny. Moglibyśmy zrobić w ten sposób, gdyby przeszkody były rozmieszczone bardzo 
regularnie, np. na rogach kwadratu albo innej foremnej figury.

• W tej sytuacji możemy zaprogramować pętle w oparciu o parametry z listy. Tworzymy 
listę kierunków, kątów i odległości. W pierwszym powtórzeniu pętli robot obraca się 
w pierwszym podanym kierunku o pierwszy podany kąt i przemieszcza się o pierwszą 
podaną liczbę centymetrów. Listy muszą być jednakowej długości.

• W pętli for i in range w nawiasie (len(kat)) oznacza, że powtórzeń będzie tyle, ile 
wartości ma lista kat. W tym miejscu mogłaby być wpisana nazwa dowolnej z list. 
W przykładzie wybraliśmy tę, której nazwa jest najkrótsza.

• Kierunek obrotu ustalany jest przy pomocy pętli if else, którą możemy zastosować, 
bo do wyboru mamy tylko dwa kierunki. Program sprawdza, czy kierunek na liście 
to P i jeżeli tak, robot obróci się w prawo, a w przeciwnym razie obróci się w lewo. 
To prostsze niż tworzyć drugą osobną pętle if, sprawdzającą, czy robot ma się 
obrócić w lewo.

• i to numer powtórzenia programu działającego w pętli. Oznaczenie pochodzi 
od słowa iteracja. W połączeniu z nazwą listy i [] np. kierunek[i] oznacza 
przy pierwszej iteracji pierwszą pozycję na liście kierunek, przy drugiej iteracji 
drugą pozycję na liście kierunek itd.
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• Warty omówienia jest też symbol == który w wielu językach programowania pełni 
inną funkcję niż =. Podwójny znak równości nie ustanawia wartości, tylko opisuje ją 
w znaczeniu matematycznym. Dlatego używamy go w równaniach.

• Zaliczenie zadania odbywa się przy pomocy znanej nam pętli if. Zdobywamy punkt, 
jeśli w momencie pomiaru odległość jest mniejsza lub równa 20 cm. Wtedy zmienna 
punkty zwiększa się. Używamy do tego wyrażenia punkty = punkty + 1. Matematycznie 
to wyrażenie jest błędne, ale w programowaniu stosujemy je często. Znak równości 
nadaje nową wartość, a nie opisuje już istniejącą.

7. Testujemy przygotowany wspólnie program i podsumowujemy zajęcia. Szczególnie 
podsumowujemy wprowadzone nowe elementy i doceniamy wszystkich, którzy 
samodzielnie wymyślili rozwiązania dla zadanego problemu.

Przykład skonstruowania kodu do wykonania zadania

Ciekawostki / Pytania otwierające:
Co jest najtrudniejsze w biegach na orientację? Znalezienie punktów, ale też odpowiednia 
logistyka, zaplanowanie najkrótszej trasy łączącej wszystkie punkty.


