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Przedmiot: Informatyka, klasa III
Temat zajęć: Konstruktorem być! Pierwsze kroki  
z zestawem Lego WeDo 2.0.
Prowadzący: Paweł Czynszak
Czas zajęć: 45 minut

Cel ogólny: zapoznanie z funkcjonalnością zestawu Lego WeDo 2.0; budowa wyścigówki, badanie  
jej właściwości, modyfikowanie konstrukcji – programowanie w środowisku WeDo 2.0

Cele operacyjne:
- uczeń zna budowę zestawu Lego WeDo 2.0 oraz jego bezpieczne wykorzystanie
- uczeń potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące czynników wpływających na prędkość
- uczeń potrafi pracować z zestawem, oprogramowaniem zarówno w fazie konstrukcyjnej, jak i 
programowania
- uczeń potrafi przeprowadzić test czynników wpływających na prędkość
- uczeń potrafi zaprezentować zbudowaną konstrukcję oraz stworzony program, modyfikować je 
oraz objaśniać wprowadzone zmiany

Cel ukryty:
- uczeń potrafi współpracować w zespole i rozwija umiejętności zdrowej rywalizacji

Metody:

- podające (objaśnienie działania oraz opis 
robota)
- eksponujące (filmik dotyczący robota)
- praktyczne (ćwiczenia z robotem)

Środki dydaktyczne:

- zestaw Lego WeDo 2.0
- tablet z aplikacją WeDo 2.0



Korelacja z podstawą programową:

III. Edukacja polonistyczna.
1. Osiągnięcia w zakresie słuchania. Uczeń: (1) słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób 
z otoczenia, w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia; 
okazuje szacunek wypowiadającej się osobie; (2) wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; 
zadaje pytania w sytuacji braku rozumienia lub braku pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi;

IV. Edukacja matematyczna.
2. Osiągnięcia w zakresie rozumienia stosunków przestrzennych i cech wielkościowych. Uczeń: 
(1) określa i prezentuje wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni; określa 
i prezentuje kierunek ruchu przedmiotów oraz osób; określa położenie przedmiotu na prawo/na 
lewo od osoby widzianej z przodu (także przedstawionej na fotografii czy obrazku); (2) posługuje  
się pojęciami: pion, poziom, skos.

VI. Edukacja techniczna.
2. Osiągnięcia w zakresie organizacji pracy. Uczeń: (1) planuje i realizuje własne projekty/prace; 
realizując te projekty/prace współdziała w grupie;
1) wyjaśnia znaczenie oraz konieczność zachowania ładu, porządku i dobrej organizacji miejsca pracy 
ze względów bezpieczeństwa; (2) ocenia projekty/prace, wykorzystując poznane i zaakceptowane 
wartości: systematyczność działania, pracowitość, konsekwencja, gospodarność, oszczędność, umiar  
w odniesieniu do korzystania z czasu, materiałów, narzędzi i urządzeń; (3) organizuje pracę, wykorzystuje 
urządzenia techniczne i technologie; zwraca uwagę na zdrowie i zachowanie bezpieczeństwa,  
z uwzględnieniem selekcji informacji, wykonywania czynności użytecznych lub potrzebnych.

VII. Edukacja informatyczna.
6. Osiągnięcia w zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów. Uczeń: (1) układa  
w logicznym porządku: obrazki, teksty, polecenia (instrukcje) składające się m.in. na codzienne 
czynności; (2) tworzy polecenie lub sekwencje poleceń dla określonego planu działania prowadzące do 
osiągnięcia celu; (3) rozwiązuje zadania, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów.
7. Osiągnięcia w zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera 
i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń: (1) programuje wizualnie: proste sytuacje lub historyjki według 
pomysłów własnych i pomysłów opracowanych wspólnie z innymi uczniami, pojedyncze polecenia,  
a także ich sekwencje sterujące obiektem na ekranie komputera bądź innego urządzenia cyfrowego;
8. Osiągnięcia w zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami 
komputerowymi. Uczeń: (1) posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz 
urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania; (2) kojarzy działanie komputera lub innego 
urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem; (3) korzysta z udostępnionych mu stron 
i zasobów internetowych.
9. Osiągnięcia w zakresie rozwijania kompetencji społecznych. Uczeń: (1) współpracuje z uczniami, 
wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię; (2) wykorzystuje 
możliwości technologii do komunikowania się w procesie uczenia się.
10. Osiągnięcia w zakresie przestrzegania prawa i zasad bezpieczeństwa. Uczeń: (1) posługuje  
się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami; (2) rozróżnia pożądane  
i niepożądane zachowania innych osób (również uczniów) korzystających z technologii, zwłaszcza w 
sieci internet; (3) przestrzega zasad dotyczących korzystania z efektów pracy innych osób i związanych  
z bezpieczeństwem w internecie.



Przebieg zajęć:

Etap wstępny:

1. Powitanie uczniów.
2. Sprawdzenie obecności

Etap główny:

1. Wprowadzenie do zajęć
 • Nauczyciel podaje cele lekcji
 • Następnie prowadzący przypomina zasady panujące na zajęciach oraz istotne kwestie    
  bezpieczeństwa; 

2. Czym takim jest Lego WeDo 2.0? – nauczyciel instruuje uczniów z jakich elementów zbudowany 
jest zestaw, jakie posiada czujniki, czym jest hub, w jaki sposób instaluje się baterie, jak wpina się kable 
oraz jak łączy się z tabletem; nauczyciel prezentuje aplikację 

3. Każdy uczeń (lub para) otrzymuje tablet oraz zestaw Lego WeDo 2.0. Nauczyciel prezentuje  
jak uruchomić instrukcję konstrukcyjną. 

4. Nauczyciel wyjaśnia, że moduł napędowy wykorzystywany w projekcie bazuje na kołach pasowych, 
które można zamontować w dwóch różnych położeniach.

5. Uczniowie przystępują do fazy programowania robota. Nauczyciel informuje, że należy trzymać 
dłoń przed pojazdem zanim zostanie uruchomiony program. Program na początek wyświetla cyfrę 0 
i oczekuje na sygnał do rozpoczęcia. Gdy uczeń cofa dłoń, program włącza silnik. Za pomocą czujnika 
odległości wyścigówka zatrzyma się przed przeszkodą.

6. Nauczyciel zachęca uczniów do testowania swoich pojazdów poprzez np. zmianę położenia  
kół pasowych lub zmiany konstrukcyjne (redukcja masy pojazdu).

7. Chętni uczniowie prezentują swoje pojazdy i wprowadzone modyfikacje zarówno w konstrukcji,  
jak i programie.

8. W miarę możliwości czasowych nauczyciel organizuje wyścigi stworzonych wyścigówek. Uczniowie 
ustawiają swoje pojazdy na jednej linii i w jednakowym momencie uruchamiają program. 

9. Nauczyciel prosi uczniów o rozłożenie swoich konstrukcji, uporządkowanie i posegregowanie 
kloców oraz odłożenie tabletów na miejsce. 

Ewaluacja zajęć:

1. Nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie z jakich elementów składa się zestaw Lego WeDo 2.0  
 (oraz jakie posiada czujniki).
2. Nauczyciel zadaje uczniom pytanie: czego nauczyliśmy się na dzisiejszych zajęciach?
3. Zakończenie i pożegnanie uczniów. 



Literatura:

- Poradnik Lego WeDo 2.0
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego  
dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia 
ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 
policealnej
- Niemierko Bolesław, Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki (2007)


