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Autor: Tomasz Mikołajczyk

Edukacja wczesnoszkolna | Klasa: 1–3

Kierunki świata
rozwój poznawczy • programowanie

Czas:

45 min

Roboty:

×1

Interfejsy:

Photon Badge

Akcesoria:

–

Cele – dziecko:
• Posługuje się nazwami kierunków świata.
• Programuje robota.

Materiały:
• fizyczna mapa Polski,
• wskaźnik (klasyczny lub laserowy),
• kartki z zestawem miast – jeden zestaw na grupę (załącznik).

Przygotowanie do zajęć:
Nauczyciel powtarza z uczniami wprowadzone wcześniej pojęcie róży wiatrów 
(w zależności od poziomu grupy może się oprzeć na czterech podstawowych kierunkach 
świata). Następnie umieszcza mapę w widocznym miejscu i oznacza miasto, w którym 
obecnie znajdują się dzieci.
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Przebieg zajęć:

1. Projekt wycieczki robota

Prowadzący zajęcia dzieli klasę na grupy trzyosobowe. Każda z grup otrzymuje zestaw 
trzech kartek z nazwami miast. Zadaniem grup będzie odnalezienie miast na mapie 
i ułożenie karteczek w odpowiednich miejscach. Następnie każda grupa zaprojektuje 
wycieczkę robota w taki sposób, by ten zaczynał wędrówkę z jednego miasta, po drodze 
odwiedził drugie z nich, a później mógł zakończyć podróż w trzecim mieście. Projekt 
wycieczki będzie się składał z dwóch etapów – pierwszy z nich to prototyp. Uczniowie 
zapisują instrukcje na kartce w postaci poleceń Jedź na północ, Jedź na południe itp.

2. Wycieczka robota (programowanie w Photon Badge)

Po wykonaniu prototypu jedna z osób odczytuje polecenia na głos, druga wskazuje 
kierunek ruchu na mapie, trzecia w tym czasie programuje ruch robota w aplikacji 
Photon Badge. Przed rozpoczęciem programowania warto dzieciom przypomnieć, 
że mogą skorzystać z linijki i odpowiednio dobrać długość kroku robota. Każdorazowo 
po dotarciu do miasta (pośredniego czy docelowego) robot może komunikować dotarcie 
do celu dźwiękiem lub zmianą koloru. Cała klasa wspólnie weryfikuje poprawność 
prototypu, korygując ewentualne błędy, po czym robot zostaje wysłany w podróż. 
Następuje uruchomienie aplikacji. Grupy kolejno prezentują swoje prace.

Ciekawostki:
• Mech rośnie po północnej stronie drzew.
• Słoneczniki nigdy nie są zwrócone w kierunku północnym.

Pytania otwierające:
• Czy wybór kolejności odwiedzanych miast ma znaczenie? Jakie?
• Podczas wykonywania których zawodów określanie kierunków jest szczególnie ważne?



Kierunki świata
Edukacja wczesnoszkolna

81

Przykładowe zestawy miast

Katowice1 Szczecin Gdańsk

Kraków2 Warszawa Bydgoszcz

Warszawa3 Suwałki Zakopane

Kraków4 Poznań Lublin

Rzeszów5 Opole Toruń

Gdańsk6 Zielona Góra Warszawa

Przykładowe zestawy miast
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Autor: Joanna Król-Mazurkiewicz

Edukacja wczesnoszkolna | Klasa: 1–3

Dodawanie w zakresie 10.  
Układanie działań
matematyka • programowanie

Czas:

45 min

Roboty:

×1

Interfejsy:

Photon Draw

Akcesoria:

Mata edukacyjna

Odniesienie do podstawy programowej:
Przedszkole

• IV.14, IV.15.

Cele – dziecko:
• Nazywa znaki matematyczne + i =.
• Nazywa cyfry od 0 do 9.
• Wykonuje działania na dodawanie w zakresie 10, wykorzystując do tego paluszki 

lub wybrane przemioty.
• Czyta działania na dodawanie.

Materiały:
• klocki,
• 4× fiszki z cyframi od 0 do 5 (załącznik nr 1),
• 2× karty z cyframi od 0 do 9 (załącznik nr 2)
• karty ze znakiem + i = (załącznik nr 2),
• tablica magnetyczna (opcjonalnie),
• karty pracy (załącznik nr 3) – dla każdego dziecka.
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Metody pracy:
• pogadanka,
• pokaz,
• metoda działań praktycznych.

Formy pracy:
• indywidualna,
• zbiorowa.

Przebieg zajęć:

1. Rozmowa na temat pojęcia dodawania: co to znaczy dodać coś do siebie (dołożyć)?

• Poproś dzieci o podanie przykładu dokładania, np. dokładka zupy lub ciasta. 
Możesz podać przykład typu: Chciał(a)bym zbudować wieżę. Mam tylko trzy klocki, 
a potrzebuję mieć więcej. Co muszę zrobić?

• Na podłodze ułóż trzy klocki, następnie przelicz wspólnie z dziećmi. Klocki możemy 
oznaczyć cyfrą 3 – pod klockami ułóż kartę z tą cyfrą. Obok połóż kolejne cztery 
klocki, przelicz wspólnie z dziećmi, następnie również oznacz je kartą z cyfrą 
4. Zapytaj, ile klocków jest teraz razem. Obok ułóż siedem klocków i oznacz 
kartonikiem z cyfrą 7.

• W tym momencie możesz zainteresować dzieci znakiem + i =. Zapytaj, z czym 
się kojarzą dzieciom takie znaki (każdy pomysł jest dobry!), a następnie nazwij te 
znaki i powiedz, że dzięki nim możemy w specjalny, matematyczny sposób zapisać 
działanie, które wykonaliśmy z klockami. Wtedy ułóż odpowiednio znaki pomiędzy 
kartonikami z cyframi (3 + 4 = 7).

• Pokazując kolejno składniki palcem, czytaj głośno działanie sam(a), a następnie 
wspólnie z dziećmi.

2. Programowanie robota i układanie działań na dodawanie z wylosowanych cyfr

• Na macie edukacyjnej robota Photona rozłóż (obrazkiem robota do góry) karty 
z cyframi od 0 do 5 (cztery zestawy).
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 Pamiętaj!

Nie kładź karty na rakiecie. Na tym polu umieść robota – to miejsce, z którego 
zawsze będzie wyruszał. Obok maty, na dywanie, rozłóż duże karty z cyframi 0–9 
(dwa zestawy).

• Pierwsze dziecko programuje robota na wybrane przez siebie pole z kartą. Gdy robot 
Photon na nie najedzie, dziecko podnosi kartę z tego pola, nazywa cyfrę, jaka jest 
na kartoniku, i pokazuje pozostałym. Odkłada kartonik z cyfrą do góry, a robota 
na pole z rakietą. Następnie z rozłożonych na dywanie większych kart z cyframi 
wybiera taką, którą wylosowało, i przyczepia do tablicy jako jeden ze składników 
dodawania. Kolejna osoba powtarza te same czynności.

 Ważne!

Dzieci mogą wybrać dowolne pole spośród jeszcze nieodkrytych, czyli tych, 
na których leżą kartonik z wizerunkiem robota.

• Powstaje działanie na dodawanie. Wspólnie z całą grupą obliczamy działanie 
(przypominamy o możliwości wykorzystania do obliczeń paluszków). Następnie 
przyczepiamy na tablicę w odpowiednim miejscu cyfrę – wynik (możemy wspólnie 
przeczytać całe działanie na dodawanie).

• Czynności powtarzamy, dzięki czemu powstają kolejne działania do obliczenia.
• Warto tak zorganizować pracę, aby każde dziecko mogło zaprogramować robota.

3. Podsumowując zajęcia, przypominamy, jak się nazywają znaki + i = oraz czym jest 
dodawanie/dokładanie.

• Rozdajemy karty pracy.
• Jeśli dzieci polubią zajęcia, możesz im polecić wykonanie kart pracy jako zadanie 

domowe. Pracując w przedszkolu, możesz wykorzystać kartę pracy tego samego 
dnia lub na drugi dzień.
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 Uwaga!

Zajęcia można wykorzystać w edukacji wczesnoszkolnej w każdej klasie, 
wprowadzając np. przekroczenie progu dziesiątki w dodawaniu albo do innych 
działań. Na kartach położonych na macie mogą być ukryte już gotowe działania, 
takie jak mnożenie, dzielenie itp., a uczniowie mogą je wspólnie rozwiązywać.

Załącznik nr 1
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Załącznik nr 2

Załącznik nr 3
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Autor: Mariola Fik

Edukacja wczesnoszkolna | Klasa: 1–3

Robot Photon w labiryntach
zajęcia kreatywne • technika

Czas:

90 min

Roboty:

×2

Interfejsy:

Photon Blocks 
Photon Joystick 
Photon Badge

Akcesoria:

–

Odniesienie do podstawy programowej:
Edukacja wczesnoszkolna

• I Edukacja polonistyczna: 1.3, 2.3,
• II Edukacja matematyczna: 5.1, 5.2,
• V Edukacja plastyczna: 1.1, 1.2,
• VI Edukacja techniczna: 1.1, 1.2, 1.3,
• VII Edukacja informatyczna: 1.2, 3.1.

Cele – dziecko:
• Wie, czym jest labirynt; potrafi zaprojektować prosty labirynt.
• Potrafi wybudować zaprojektowany labirynt.
• Potrafi napisać i przetestować napisany program za pomocą bloczków w aplikacji 

Photon Blocks.
• Współpracuje w grupie rówieśniczej.
• Podchodzi zadaniowo do stawianych przed nim problemów.
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Materiały:
• tablety (do obsługi robotów),
• klocki, pudełka, linijki (do budowy labiryntu),
• kartki A4, kredki, ołówki (do zaprojektowania labiryntu).

Metody pracy:
• poszukujące,
• burza mózgów.

Formy pracy:
• indywidualna,
• grupowa.

Przygotowanie do zajęć:
Przed zajęciami przeczytaj w Wikipedii wpis dotyczący labiryntu:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Labirynt

Znajdź przykładowe zdjęcia labiryntu, np. zobacz zdjęcia na stronie Świat Labiryntów 
(https://www.swiatlabiryntow.pl/) lub wykorzystaj grafikę ze strony pexels.com  
(https://www.pexels.com/photo/aerial-photography-of-maze-bush-1904204/).

Przebieg zajęć:

1. Co widzimy?

• Zajęcia rozpocznij od pokazania dzieciom zdjęcia dowolnego labiryntu.
• Porozmawiaj z dziećmi na temat grafiki:

• Co przedstawia zdjęcie?
• Czy odwiedziliście kiedyś labirynt?
• Dlaczego ktoś buduje labirynt?
• Czy trudno wydostać się z labiryntu?
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• Podsumuj wypowiedzi dzieci stwierdzeniem, że labirynt to skomplikowana 
budowla składająca się z wielu dróg, ślepych uliczek, zakrętów, by utrudnić 
dotarcie do ważnego miejsca (miejsce to często ukryte jest w centralnym punkcie 
labiryntu). Obecnie labirynty buduje się w parkach, ogrodach. Labirynty to często 
atrakcje turystyczne.

2. Projektujemy labirynt

• Zapytaj dzieci, czy wybudowanie labiryntu to trudne zadanie. Daj czas na swobodne 
wypowiedzi. Dopytaj, co może pomóc przy budowie, a co może przeszkadzać. 
Doprowadź rozmowę do momentu, gdy dzieci powiedzą, że warto stworzyć 
projekt labiryntu.

• Zaproponuj dzieciom zaprojektowanie na kartce własnego labiryntu. Dzieci mogą 
pracować indywidualnie lub w zespołach (formę pracy dostosuj do grupy, z jaką 
pracujesz). Daj czas na stworzenie projektu.

• Zachęć dzieci do pokazania swoich projektów. Dopytaj o to, co sprawiło im trudność, 
a co radość. Pogratuluj dzieciom pomysłów na ich labirynty. Zapewne każdy labirynt 
będzie inny – warto to zaznaczyć w informacji zwrotnej.

3. Testujemy

• Poproś dzieci, by wymieniły się między sobą swoimi projektami i spróbowały 
przejść labirynt kolegi/koleżanki. Zachęć dzieci do rozmowy na temat swoich 
labiryntów (co podobało się w labiryncie, czy łatwo było go przejść, czy można 
zmodyfikować projekt?).

4. Od projektu do budowy

• Zapowiedz kolejne wyzwanie: budowę labiryntu zgodnie z projektem.
• Podziel dzieci na zespoły (liczbę zespołów dostosuj do przestrzeni oraz ilości 

materiałów, którymi dysponujesz).
• Każdy zespół może wybrać jeden ze swoich projektów, możesz też rozdać dzieciom 

projekt przygotowany przez Ciebie.
• Daj dzieciom czas na budowę labiryntu (wskazówka: by robot swobodnie się poruszał 

po labiryncie, odległość między ścianami powinna wynosić nie mniej niż 25 cm – 
każda grupa może pomóc sobie linijką).

• Gdy budowle będą gotowe, przeanalizujcie zgodność wybudowanego labiryntu 
z projektem. Możesz nawiązać do pracy architekta i firmy budowlanej.
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5. Robot Photon testuje nasz labirynt

• Wprowadź uczestników do kolejnego zadania: robot Photon chce przejść nasze 
labirynty, ale potrzebuje odpowiedniego programu.

• Zaproponuj wykorzystanie interfejsu Photon Badge lub Photon Blocks. Daj czas 
na napisanie oraz przetestowanie programu.

• Jeżeli nie dysponujesz odpowiednią ilością czasu lub pracujesz z młodszą grupą, 
możesz wykorzystać kontroler w Photon Joystick.

Podsumowanie zajęć:
• Porozmawiaj z dziećmi na temat tego, co się im podobało najbardziej podczas zajęć.
• Czy dobrze się im pracowało w grupie?
• Czy łatwo budować zgodnie z projektem?
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Autor: Karolina Frąckiewicz

Szkoła podstawowa | Klasa: 4–8

Koncentracja uwagi
matematyka • zajęcia kreatywne

Czas:

45 min

Roboty:

×1

Interfejsy:

Photon Draw 
Photon Badge 
Photon Joystick

Akcesoria:

Mata edukacyjna

Cele – dziecko:
• Ćwiczy koncentrację.
• Rozwija wyobraźnię przestrzenną.
• Trenuje pamięć.
• Rozbudza kreatywność.

Materiały:
• taśma i nożyczki.

Formy pracy:
• indywidualna,
• grupowa.

Przygotowanie do zajęć:
Nauczyciel informuje uczniów, że dziś ich zadaniem będzie obserwacja, ćwiczenie pamięci 
i koncentracji uwagi.
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Przebieg zajęć:
Nauczyciel przygotowuje na podłodze pole jak do gry w kółko i krzyżyk (3 × 3). Może 
w tym celu wykleić podłogę taśmą lub użyć maty edukacyjnej do robota Photona 
(kratownica). Na środku umieszcza/nakleja dodatkowy element, czyli „muchę” (może 
to być obrazek muchy, kropka, magnez, wyklejony z taśmy punkt). Mucha może się 
poruszać w górę, dół, w prawo i lewo. Zadaniem uczniów jest obserwacja, jak się 
porusza mucha według instrukcji nauczyciela (oznajmia on kilka, maks. do 10 ruchów 
w jednej ścieżce). W momencie gdy mucha wyjdzie poza obręb zaznaczonego pola 
3 × 3, należy powiedzieć „wyszła”. Uczeń, który jako pierwszy to zauważy, odwzorowuje 
całą ścieżkę muchy przy użyciu robota, a reszta grupy sprawdza poprawność. Zabawę 
powtarzamy kilkukrotnie. Następnie możemy zwiększać zakres pola do 5 × 5 itd., 
grupować ruchy (instrukcja podawana uczniom: mucha porusza się trzy pola w dół itd.), 
dodawać przeszkody (warto wcześniej mieć wydrukowane obrazki), np. pająk – mucha 
zostaje uwięziona na tym polu przez dwa ruchy (nauczyciel podaje dalsze instrukcje, 
ale dopiero trzecia w kolejności będzie do wykonania i znajdzie się na ścieżce); woda, 
która spłukuje muchę zawsze o pole w dół (i z niego zaczynamy kolejny ruch). Warto 
postawić tu na kreatywność uczestników zajęć. Mogą sami wymyślać przeszkody i szybko 
je zobrazować na kartkach/fiszkach. Możemy zaproponować, aby uczniowie kolejno 
przejmowali rolę prowadzącego muchę. Można przyspieszać tempo wydawania instrukcji.

Podsumowanie zajęć:
Pytamy uczniów, jak się im podobało ćwiczenie, czy mają ochotę jeszcze raz wziąć w nim 
udział, czy widzą inne przeszkody, które możemy dodać do ścieżki muchy.
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Autor: Karolina Frąckiewicz

Szkoła podstawowa | Klasa: 4–8

Trening pamięci
rozwój poznawczy • zajęcia kreatywne

Czas:

45 min

Roboty:

×1

Interfejsy:

Photon Draw 
Photon Badge 
Photon Joystick

Akcesoria:

–

Cele – dziecko:
• Rozwija wyobraźnię.
• Poprawia pamięć.
• Ćwiczy koncentrację.
• Zna techniki pamięciowe.

Materiały:
• duży arkusz papieru,
• mazak,
• taśma i nożyczki (opcjonalnie).

Metody pracy:
• burza mózgów.

Formy pracy:
• grupowa,
• indywidualna.
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Przygotowanie do zajęć:
Nauczyciel podaje temat zajęć i rozmawia z uczniami o pamięci: co o niej wiedzą 
oraz co sądzą o własnej. Informuje, że podczas zajęć będą mogli sprawdzić swoją pamięć 
oraz ją ćwiczyć.

Mają za zadanie zapamiętać jak najwięcej z listy zakupów (10 produktów), którą 
przedstawia dość szybko: jajka, cztery bułki kajzerki, cukier trzcinowy, ręcznik kuchenny 
trzywarstwowy, musli tropikalne, ser żółty z dziurami, masło, olej rzepakowy, sok jabłkowy, 
czekolada mleczna z bakaliami (listę możemy komplikować w zależności od możliwości 
uczniów – dodać kolejne produkty bądź więcej szczegółów, np. konkretne masło, liczbę 
sztuk jajek bądź wymieszać elementy z różnych działów sklepu i wprowadzić: klej do tapet, 
listwa zasilająca z trzema gniazdami itd.). Uczniowie mogą korzystać jedynie z własnej 
pamięci bez pomocy do zapisywania. Następnie chętni z nich kolejno próbują odtworzyć 
z pamięci listę zakupów – nauczyciel podsumowuje, że gdyby wszyscy razem poszli 
do sklepu, to zrobiliby całe zakupy, ale indywidualnie są w stanie najczęściej wymienić 
tylko część produktów. Za chwilę poznają technikę pamięciową, która sprawi, że każdy 
z nich zapamięta wszystkie elementy z listy, tzw. zakładki osobiste.

Przebieg zajęć:
Na dużym arkuszu papieru uczniowie odwzorowują postać ludzką (jedno z dzieci może 
się położyć, aby reszta odrysowała jego kontury), można też wykleić kształt taśmą 
na podłodze.

Metoda zapamiętywania polega na tym, że do poszczególnych części ciała będziemy 
przypisywać kolejne elementy z listy zakupów poprzez skojarzenia, czyli zaczynając 
od stóp, próbujemy zapamiętać jajka. Pytamy uczniów, jak mogą połączyć stopy i jajka 
(tak, najprościej je zdeptać i poczuć, jak zimne przeciskają się pomiędzy palcami, kleją 
się itd.). Idziemy wyżej – tu są kostki i cztery bułki kajzerki: przyklejamy po jednej z każdej 
strony i mamy naturalne ochraniacze, możemy przybijać kostkami „piątki”. Stawiamy tu 
na kreatywność i śmieszne skojarzenia. Możemy, stojąc, odtwarzać ruchy (np. przybijanie 
„piątek” kostkami), wyobrażamy sobie coś na ciele i staramy się to poczuć (zimne, 
zdeptane jajka na stopach). Nauczyciel wybiera na forum grupy jedno ze zgłaszanych 
skojarzeń. Zasada jest prosta – poruszamy się od stóp do głowy lub na odwrót, nie 
mieszamy części, czyli nie skaczemy – raz łokieć, a raz kolano.
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Po zapamiętaniu nauczyciel lub kolejno uczniowie sterują robotem do poszczególnych 
części ciała narysowanych na arkuszu papieru lub wyklejonych z taśmy. Wszyscy mówią, 
co z listy produktów było przypisane w tym miejscu. Robot może wydać dźwięk zbieżny 
z danym odczuciem, zmienić kolor. Listę można powtórzyć, ale zaczynając od głowy 
i poruszając się w dół. Jeden z chętnych uczniów może samodzielnie odtworzyć 
całą ścieżkę.

Podsumowanie zajęć:
Uczniowie oceniają, czy podobała się im praca przy użyciu techniki pamięciowej 
oraz czy będą z niej korzystać, nie tylko na co dzień, ale również do zapamiętywania treści 
z różnych przedmiotów. Jest to jedna z najprostszych technik. Aby zapamiętać więcej 
elementów, dobiera się inne. Podkreślamy, że warto poznawać zasady pracy naszej 
pamięci i mózgu.

Pytania otwierające:
• Jak pojemna jest pamięć?
• Jakie są rodzaje pamięci?
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Autor: Tomasz Mikołajczyk

Szkoła podstawowa | Klasa: 4–8

Wielokrotność liczb
matematyka

Czas:

45 min

Roboty:

×1

Interfejsy:

Photon Blocks 
Photon Code

Akcesoria:

–

Cele – dziecko:
• Rozpoznaje wielokrotności dwóch liczb naturalnych.
• Rozwiązuje w pamięci proste działania matematyczne.

Materiały:
• tablet (do obsługi robota),
• tablica lub flipchart,
• taśma klejąca malarska,
• zestaw działań – po jednym na grupę,
• zestaw liczb.

Formy pracy:
• indywidualna,
• grupowa.

Przygotowanie do zajęć:
Nauczyciel się upewnia, że dzieci rozumieją pojęcie wielokrotności liczby. Posiłkuje się 
kilkoma przykładami, zapisuje je na tablicy.
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Przebieg zajęć:
Prowadzący zajęcia dzieli klasę na cztery grupy oraz wybiera jednego ucznia 
na operatora robota. W centralnej części sali zostaje wyznaczona kwadratowa przestrzeń 
z taśmy malarskiej (zaleca się rozmiar 100 × 100 cm). Robota należy ustawić na środku 
wyznaczonego obszaru. Każda grupa siada przy jednym boku kwadratu, uczniowie nie 
przekraczają krawędzi taśmy. Jeden z uczniów lub nauczyciel planuje działanie robota tak, 
aby mieć przygotowane następujące reakcje:

• poprawna odpowiedź: krok do przodu (krok o długości 20 cm) – aktywowana 
poprzez głaskanie robota,

• niepoprawna odpowiedź: krok do tyłu (20 cm) – aktywowana poprzez umieszczenie 
ręki przed brzuchem robota,

• obrót o 90 stopni w prawo – aktywowane poprzez klaśnięcie (należy klasnąć tyle 
razy, aby robot ustawił się w odpowiednim kierunku).

Warto dodać kolory i dźwięki, angażując w ich wybór uczniów.

Przykładowy program utworzony w Photon Blocks
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Każda z grup otrzymuje zestaw działań (przykład: załącznik B). Nauczyciel wybiera 
kolejno jedną z liczb (przykład: załącznik A) i przedstawia grupom. Grupy mają za zadanie 
sprawdzić swoje karty z działaniami w poszukiwaniu wyniku, który jest wielokrotnością 
liczby podanej przez nauczyciela (zgodnie z zasadą „kto pierwszy, ten lepszy”). 
Odnalezienie takiej liczby uczniowie sygnalizują przez podniesienie ręki. Następnie 
operator obraca robota w kierunku tej grupy, klaszcząc odpowiednią liczbę razy. 
Nauczyciel sprawdza poprawność podanego wyniku. Jeśli grupa miała rację – jeden 
z jej przedstawicieli podchodzi i głaszcze robota, a ten się przesuwa w kierunku grupy. 
W przypadku błędnej odpowiedzi przedstawiciel grupy umieszcza rękę przed brzuchem 
robota, a ten cofa się o krok. Wygrywa grupa, której linia zostanie przekroczona 
przez robota jako pierwsza.

Zestaw A (Zestaw liczb - rozwiązań)

2 3 4

6 7 11

5 13 8

Załącznik A (Zestaw liczb – rozwiązań)
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15 − 9

Załącznik A (Zestaw działań)

14 : 2 2 + (12 × 2) 2 + 1 13 + 8

(11 × 5) + 10 28 × 2 5 + 2 15 × 4 3 + 3

(20 × 3) + 6 9 − 1 15 + 3 18 + 3 (3 × 20) + 4

7 × 2 44 : 2 57 − 2 21 + 1 10 + 2

18 − 3 14 − 1 32 : 2 (2 × 5) + 1 40 + 4

(17 × 2) + 5 40 − 1 50 + 2 32 + 3 9 + (2 × 2)

15 − 9 14 : 2 2 + (12 × 2) 2 + 1 13 + 8

(11 × 5) + 10 28 × 2 5 + 2 15 × 4 3 + 3

(20 × 3) + 6 9 − 1 15 + 3 18 + 3 (3 × 20) + 4

7 × 2 44 : 2 57 − 2 21 + 1 10 + 2

18 − 3 14 − 1 32 : 2 (2 × 5) + 1 40 + 4

(17 × 2) + 5 40 − 1 50 + 2 32 + 3 9 + (2 × 2)

15 − 9

Załącznik A (Zestaw działań)

14 : 2 2 + (12 × 2) 2 + 1 13 + 8

(11 × 5) + 10 28 × 2 5 + 2 15 × 4 3 + 3

(20 × 3) + 6 9 − 1 15 + 3 18 + 3 (3 × 20) + 4

7 × 2 44 : 2 57 − 2 21 + 1 10 + 2

18 − 3 14 − 1 32 : 2 (2 × 5) + 1 40 + 4

(17 × 2) + 5 40 − 1 50 + 2 32 + 3 9 + (2 × 2)

15 − 9 14 : 2 2 + (12 × 2) 2 + 1 13 + 8

(11 × 5) + 10 28 × 2 5 + 2 15 × 4 3 + 3

(20 × 3) + 6 9 − 1 15 + 3 18 + 3 (3 × 20) + 4

7 × 2 44 : 2 57 − 2 21 + 1 10 + 2

18 − 3 14 − 1 32 : 2 (2 × 5) + 1 40 + 4

(17 × 2) + 5 40 − 1 50 + 2 32 + 3 9 + (2 × 2)

Załącznik B (Zestaw działań)
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Autor: Karolina Frąckiewicz

Szkoła podstawowa | Klasa: 4–8

Utrwalenie słownictwa z języka obcego
język angielski

Czas:

45 min

Roboty:

×1

Interfejsy:

Photon Blocks 
Photon Code

Akcesoria:

–

Cele – dziecko:
• Poprawia pamięć.
• Utrwala słowa i zwroty z języka obcego.
• Doskonali umiejętności językowe.
• Uczy się współpracować w grupie.

Materiały:
• karteczki w czterech różnych kolorach ze słowami i zwrotami do powtórzeń 

(np. żółte – lądowe środki transportu, niebieskie – wodne środki transportu, 
zielone – transport lotniczy, czerwone – zwroty z użyciem czasowników),

• taśma do oznaczenia startu i mety.

Formy pracy:
• indywidualna,
• grupowa.
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Przygotowanie do zajęć:
Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że na zajęciach powtórzą słownictwo z języka angielskiego 
dotyczące transportu. Opisany w scenariuszu pomysł można dostosować do innych 
języków, rozszerzyć o gramatykę, dopasować do lekcji przedmiotowych (np. historii, gdzie 
kolory odpowiadają: żółty – datom, czerwony – wydarzeniom, zielony – postaciom itd.). 
Zadaniem klasy jest doprowadzenie robota Photona z punktu startowego do wyznaczonej 
mety. W zależności od wielkości sali ustalamy na przykład, że jeden krok robota 
ma długość 10 cm, w niniejszym przykładzie jest 40 karteczek z czterech kategorii, 
więc odległość startu od mety to ok. 4 m. Pojedynczy krok robota można zwiększać 
lub zmniejszać. Dopuszczamy, że na jakąś część pytań grupa może nie odpowiedzieć, 
a przy błędnych odpowiedziach robot się cofa.

Warto wyznaczyć taśmą obszary: 4 do 3,5 m poziom master, 3,5 do 3 m poziom ekspert. 
To powtórka materiału, więc uczniowie powinni dobrze go znać.

Nauczyciel wcześniej programuje robota w określony sposób: poprawna odpowiedź – 
robot przesuwa się w przód o 10 cm, zmienia kolor na zielony i wydaje wesoły dźwięk; 
niepoprawna odpowiedź – robot cofa się o 10 cm, zmienia kolor na czerwony i wydaje 
smutny dźwięk. Poprawną odpowiedź aktywuje się poprzez głaskanie robota, niepoprawną 
poprzez reakcję na hałas, w tym wypadku klaśnięcie.

Przykładowy program w Photon Blocks
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Przebieg zajęć:
Uczniowie sami decydują o tym, w jakiej kolejności biorą udział, ale każdy podejmuje 
wyzwanie przynajmniej raz. Jeden z nich wybiera kolor kategorii, z której chce odpowiadać, 
a następnie losuje karteczkę z dostępnych odwróconych. Nauczyciel wręcza mu ją 
bądź czyta. Na karteczce znajduje się wyraz lub zwrot po angielsku/polsku, a zadaniem 
ucznia jest podanie znaczenia w języku polskim/angielskim. Jeśli odpowie poprawnie 
(weryfikuje cała klasa i nauczyciel), podchodzi do robota i głaszcze go po głowie, a on 
wydaje radosny dźwięk, zmienia kolor oczu i czułków na zielony oraz przemieszcza się 
o 10 cm w przód. Jeśli odpowiedź jest błędna – uczeń klaszcze przy robocie, a ten zmienia 
kolor na czerwony, wydaje smutny dźwięk i cofa się o 10 cm. Następnie zadanie wykonują 
kolejni uczniowie. Rozgrywka się kończy, gdy zostaną wykorzystane wszystkie karteczki.

Podsumowanie zajęć:
Uczniowie oceniają swoje przygotowanie z tematyki zajęć, czy udało im się przekroczyć 
linię ekspert, czy dotrzeć do poziomu master. Następnie dzielą się opinią, czy podobała się 
im taka forma powtórzenia materiału z lekcji.
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Na żółto

Rower
Bicycle

Tramwaj
Tram

Samochód
Car

Autobus
Bus

Coach
Autokar

Metro
Underground/subway/tube

Tractor
Tractor

Truck
Ciężarówka

Trolejbus
Trolleybus

Motocykl
Motorcycle

Pociąg
Train

Firetruck
Wóz strażacki

Karetka pogotowia
Ambulance

Skuter
Scooter

Autostrada
Highway

Traffic jam
Korek uliczny

Na niebiesko

Samolot
Plane

Prom
Ferry

Submarine
Łódź podwodna

Statek
Ship

Lifeboat
Łódź ratunkowa

Tank
Czołg

Na zielono

Balon
Balloon

Jet plane
Odrzutowiec

Statek kosmiczny
Spaceship

Hang-glider
Lotnia
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Na czerwono

Podróżować samolotem
Travel by plane / Go by plane

Prowadzić samochód
Drive a car

Wsiadać do samochodu
Get in the car

Hire a car
Wynająć samochód

Czekać na autobus
Wait for a bus

Jechać autobusem
Go by bus

Wysiadać na przystanku
Get off on the stop

Jechać na wycieczkę
Go on a trip

Spóźnić się na pociąg
Miss a train

Wziąć taksówkę
Take a taxi

Hitchhike
Podróżować autostopem

Jeździć rowerem
Ride a bike

Iść pieszo
Go on foot

Chodzić, spacerować
Walk
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Autor: Ewelina Sołdan

Szkoła podstawowa | Klasa: 4–8

Maszyna Goldberga
zajęcia kreatywne • technika

Czas:

90 min

Roboty:

×2

Interfejsy:

Photon Blocks

Akcesoria:

–

Cele – dziecko:
• Programuje robota Photona, wykorzystując czujnik hałasu.
• Współpracuje w grupie.
• Planuje i realizuje własne projekty/prace.
• Buduje maszynę Goldberga.

Materiały:
• balon,
• szpilka lub pinezka,
• piłeczka pingpongowa,
• kartony,
• tutki po papierze toaletowym,
• puste butelki,
• drewniane klocki,
• domino, gra Jenga,
• samochodziki,
• sznurek,
• taśma klejąca,
• inne materiały znajdujące się w klasie.
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Przebieg zajęć:

1. Część wstępna

• Nauczyciel wyświetla uczniom film z największą maszyną Goldberga. Źródło: oficjalny 
kanał Rekordów Guinnessa w serwisie YouTube:

https://youtu.be/RBOqfLVCDv8

• Nauczyciel omawia z uczniami, czym jest maszyna Goldberga oraz jakie są jej cechy 
(warto w tym celu posłużyć się ciekawostkami).

2. Część główna

• Nauczyciel planuje z uczniami własną wersję maszyny, która uruchomi robota 
Photona poprzez wydanie głośnego dźwięku.

• Uczniowie pracują w grupach (liczbę grup należy dostosować do ilości posiadanych 
zasobów – robotów i materiałów).

Przykładowy program uruchamiający robota
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 Wskazówka!

Zacznijcie od przetestowania prostej maszyny złożonej z jednej sekcji, np. klocek 
spadający na podłogę. Następnie dodawajcie po jednej sekcji według pomysłu 
uczniów. Pamiętajcie, żeby testować swoją maszynę jak najczęściej!

Tematy do dyskusji:
• Co to jest związek przyczynowo-skutkowy?
• Do czego wykorzystywane są takie maszyny?

Ciekawostki:
• Na całym świecie organizowane są różne konkursy związane z budową 

maszyn Goldberga.
• Rude Goldberg był ilustratorem i wynalazcą, który tworzył niezwykle skomplikowane 

mechanizmy, wykonujące bardzo proste czynności.


