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Klasa: 5a
Temat lekcji: Turbina wiatrowa – konstruowanie  
i budowa skryptu w programie Scratch.
1 godzina lekcyjna

Cel ogólny: Zapoznanie z zestawem WeDoo oraz nauka programowania.

Cele szczegółowe:
Uczeń rozumie:
- działanie i przeznaczenie turbiny wiatrowej 
- podstawowe etapy w algorytmicznym rozwiązywaniu problemu

Uczeń potrafi:
- przy pomocy instrukcji zbudować konstrukcję  turbiny wiatrowej 
- wspierać się programem WeDoo 2.0 przy pracy nad konstrukcją z klocków
- łączyć silniki i czujniki w sposób prawidłowy
- posługiwać się w pracy przy skryptcie rozszerzeniem programu Scratch - Lego Education 
WeDoo 2.0
- analizować usterki, naprawiać błędy
- sprawdzać i modyfikować działanie turbiny

Metody pracy:

- pokaz z objaśnieniem
- działania praktyczne

Środki dydaktyczne:

- tablica multimedialna
- komputery z dostępem do Internetu 
i programem WeDo 2.0
- zestaw LEGO® Education WeDo 
2.0
- środowisko programistyczne 
Scratch 3.0 z rozszerzeniem WeDo  
i aplikacją Scratch Link.
- tablety programem WeDo2.0

Metody aktywizujące:

- praca na platformie Elearning.robocamp.eu
- rywalizacja

Formy pracy:

- praca indywidualna
- praca w grupach



Podstawa programowa:

E2-PODST-INF-2.0-KLIVVI-I.3 w algorytmicznym rozwiązywaniu problemu wyróżnia 
podstawowe kroki: określenie problemu i celu do osiągniecia, analiza sytuacji problemowej, 
opracowanie rozwiązania, sprawdzenie rozwiązania problemu dla przykładowych danych, 
zapisanie rozwiązania w postaci schematu lub programu.

Przebieg zajęć:

Faza wprowadzająca:

Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji.

Faza realizacyjna:

1. Nauczyciel pokazuje przewidywany efekt pracy na tablicy multimedialnej.
2. Opisuje wiatr jako jedno z podstawowych źródeł energii odnawialnej. Dzieci odpowiadają na pytania 
kierunkowe.
3. Nauczyciel dzieli klasę na grupy trzyosobowe, przydziela stanowiska pracy, zestawy klocków 
WeDoo 2.0 oraz tablety dla każdego zespołu.
4. Nauczyciel objaśnia konstrukcję z klocków oraz sposób wykorzystania silnika. Prezentuje elementy 
na tablicy multimedialnej.
5. Ustalana jest z klasą organizacja pracy: nauczyciel wyświetla na ekranie poszczególne kroki budowy, 
uczniowie składają z klocków poszczególne elementy, grupa informuję nauczyciela i resztę klasy  
o skończonej pracy podniesieniem ręki w górę.
6. Nauczyciel przy każdym wyświetleniu kolejnej karty instrukcji wskazuje trudniejsze elementy 
klocków wyjaśniając dodatkowo sposób ich łączenia. Uczniowie proszą o zmianę układów, zmianę 
widoku połączenia lub obrót.
7. W trakcie pracy uczniowie naprawiają usterki wracając do poszczególnych kart instrukcji 
samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela, który koordynuje pracę. Dodatkowo zespoły mogą sobie 
wzajemnie pomagać.
8. W etapie programowania nauczyciel przy kolejnych rozkazach w polu skryptu tłumaczy do czego 
służą kolejne bloczki komend i w jakich działach programu Scratch się znajdują. Nauczyciel zadaje 
uczniom pytania, następnie potwierdza lub koryguje odpowiedzi przedstawiając te poprawne.
9. Po zbudowaniu całego skryptu uczniowie wyszukują poprzez bluetooth swoje silniki i testują 
sprawność maszyn. 
10. Sprawdzają efekt swojej pracy, poprawiają braki, niedociągnięcia, usterki. Samodzielnie używając 
tabletów lub przy pomocy nauczyciela i kolegów.
11. Prezentacja wszystkich turbin wiatrowych odbywa się na jednej przestrzeni ławki. Wszystkie 
maszyny włączane są równocześnie. To jest moment, kiedy uczniowie mogą porównać swoje wiatraki 
ich działanie oraz cieszyć się z efektów pracy.
12. Po zakończonym pokazie uczniowie rozczłonkowują elementy i układają do odpowiednich pudełek 
od razu segregując i porządkując 


