
Tytuł: Programowanie z zastosowaniem modułu Arduino Uno 

Autorzy: praca zespołowa 

Termin i czas wprowadzenia: 

01.09.2016 r., czas trwania 3 lata szkolne.   

Zakres:  

W pierwszym roku realizacji 2016/2017 objęte będą wszystkie klasy IV szkół 

podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Wodzisław Śląski. W 

w kolejnym 2017/2018 objęte kl. IV i V; w roku szkolnym 2018/2019 objęte zostaną 

kl. IV-VI. Realizacja programu będzie się odbywała w kl. IV i VI w ramach 

obowiązkowych zajęć komputerowych. W kl. VI dodatkowo planowane są zajęcia 

rozszerzone w wymiarze jednej godziny tygodniowo dla grup międzyoddziałowych.  

Opis założeń innowacji: 

Wprowadzony program innowacyjny ma za zadanie nauczyć uczniów logiki 

programowania  w przyjazny sposób wykorzystując do tego prosty język 

programowania Scratch. 

Język programowania Scratch - edukacyjny język obiektowy, stworzony jako środek 

do nauczania dzieci i młodzieży (od 8 lat wzwyż) pozwala na tworzenie 

interaktywnych historyjek, animacji, gier, muzyki. Elementy języka mają kształt puzzli 

a poprzez przeciąganie mogą być układane w określonym porządku. Scratch to także 

społecznościowy serwis, pozwalający każdemu na umieszczanie stworzonych w tym 

języku programów, dyskutowanie o nich oraz oglądanie i pobieranie prac 

stworzonych przez innych użytkowników. 

 Programowanie poprzez układanie elementów w kształcie puzzli daje możliwość 

nauki przez zabawę.  Połączenie w/w języka programowania z płytką ArduinoUno 

podniesie atrakcyjność zajęć, daje duże możliwości wykorzystania wraz z 

odniesieniem do praktycznego codziennego zastosowania elektroniki.  Prosta 

obsługa z kolei nie będzie stanowiła bariery w realizacji zajęć.  

Cele i założenia: 

 wprowadzenie pojęcia algorytmu, 

 poznanie środowiska Scratch; 

 poprzez zabawę uczeń uczy się kreatywnego oraz logicznego myślenia, 

 uczy się programowania z pomocą przyjaznego interfejsu graficznego, a nie 
jak w przypadku np. języka C, poprzez wpisywanie setek linii kodu; 

 uczeń będzie mógł tworzyć projekty, które w przyszłości mogą zostać 
wykorzystane np. w jego domu; 

 budowanie poczucie własnej wartości oraz odczuwanie satysfakcji z 
stworzenia „czegoś co działa” nie tylko na ekranie monitora, ale również w 
rzeczywistości. 
 

Sposoby realizacji: 



Każdy nauczyciel otrzyma gotowy scenariusz lekcji z schematami programów w 

Scratch’u, które należy stworzyć wraz z dokładnym opisem poszczególnych działań 

oraz sposobem podłączenia płytki Arduino. Każda szkoła będzie wyposażona w 15 

zestawów modułu Arduino wraz z wyposażeniem przygotowanym w taki sposób, aby 

szybko i łatwo tworzyć różne układy. Dodatkowo ma możliwość korzystania z 

bezpłatnych przewodników (tutoriali) opisujących krok po kroku poszczególne 

zagadnienia zarówno dot. Scratch’a, jak również Adruino. 

W ramach roku szkolnego przewidziane jest zrealizowanie około 10 lekcji w ramach 

których podstawa programowa będzie realizowana w oparciu o innowację 

pedagogiczną.  

Proponowane tematy, które zostaną zrealizowane w kl. IV: 

1. Rozgrzewka do programowania Scratch. 

2. Poznanie zestawu ArduinoUno oraz języka programowania Scratch. 

3. Poznanie zestawu Arduino, uruchamianie pojedynczej diody LED. 

4. Sterowanie diodą z wykorzystaniem klawiatury. 

5. Interakcja ze światłem z wykorzystaniem diod led - Tworzenie zmiennych 

układów zapalania diod (3 diody LED zielona, czerwona, żółta). 

6. Efekty dźwiękowe z wykorzystaniem buzzera z generatorem dźwięku. 

7. Interakcja światła i dźwięku – sygnalizator świetlny. 

8. Natężenie światła (wykorzystujemy czujnik światła, enkoder, kolorową diodę 

led). 

9. Zabawy z wyświetlaczem led (wykorzystujemy czujnik temp., diody led, 

wyświetlacz). 

10. Ruch z wykorzystaniem serwomechanizmów. 

Innowacja w trakcie jej realizacji w zakresie scenariuszy lekcji będzie poddawana 

ewaluacji celem wprowadzanie potrzebnych modyfikacji.  

Zakładane efekty: 

 uczeń pozna język programowania Scratch; 

 zna i wyjaśnia pojęcie algorytmu, 

 zapoznał się z budową i działaniem zestawu Arduino; 

 potrafi konstruować proste programy, 

 ma ukształtowaną umiejętność programowania wizualnego; 

 uczeń nabywa umiejętność kreatywnego oraz logicznego myślenia. 
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