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Pomoc dydaktyczna
została stworzona, jako wielofunkcyjne narzędzie mające na
celu wspomaganie procesu nauczania przez doskonalenie umiejętności matematycznych,
algorytmicznych i programistycznych w tym:
- liczenie,
- czytanie i interpretowanie liter i liczb,
- stosowanie znaków matematycznych w działaniach,
- stosowanie poleceń arkusza kalkulacyjnego.
również pełni funkcje:
- edytora grafiki, a nawet edytora obiektów 3D,
- zeszytu ćwiczeń do matematyki (algebra, geometria),
- kalkulatora,
- mapy terenu.
Pomoc edukacyjna przeznaczona dla dzieci powyżej 3 roku życia. Zestaw dedykowany
osobom pracującym z dziećmi w parze lub małej grupie, dla dzieci w wychowaniu przedszkolnym,
dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Zawartość zestawu to dwie plansze zwane matrycami z
podkładkami i bloczki w ilości 206 sztuk.
PLANSZE
Dwukolorowa (Arkusz kalkulacyjny)

Plansza dwukolorowa posiada:
- oznaczenia pomarańczowe i niebieskie
dotyczące kolumn i wierszy, nawiązujące
do arkusza kalkulacyjnego,
- kropkowane linie podziałów obszarów
pomarańczowego i niebieskiego.

Matematyczna (Układ współrzędnych)

Plansza matematyczna posiada:
- osie X (zielona) oraz Y (czerwona)
nawiązujące do kartezjańskiego układu
współrzędnych,
- opisy kolumn setki (niebieskie), dziesiątki
(czerwone), jedności (zielone), działanie
(czarne) i wynik (czarne),
- linie kropkowane (zielona i czerwona)
stanowiące osie symetrii,
- różę wiatrów, pokazującą kierunki na mapie
cyfrowej.
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PLANSZA DWUKOLOROWA

PLANSZA MATEMATYCZNA
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BLOCZKI
BLOCZKI KOLORÓW
Kolorowe bloczki sześcienne o boku 2 cm. Pełnią funkcję punktów
barwnych – kolorowych pikseli oraz liczmanów, z których można
układać na planszy rysunki w formie bitmap lub wykresy oraz
dowolne zestawienia, reprezentujące np. wartości liczb.
Dobór kolorów pozwala na nawiązywanie do przestrzeni RGB+Y
(Red, Green, Blue + Yellow)
Ilość 80 szt.
Bloczek koloru żółtego (YELLOW). Ilość 20 szt.
Bloczek koloru czerwonego (RED). Ilość 20 szt.
Bloczek koloru zielonego (GREEN). Ilość 20 szt.
Bloczek koloru niebieskiego (BLUE). Ilość 20 szt.

BLOCZKI LITER I LICZB (ALFANUMERYCZNE)
CYFRY 0-9, LITERY A-J ORAZ M i T.
Za ich pomocą zapisujemy (układamy) na planszy np.
liczby jedno i wielocyfrowe, działania arytmetyczne,
układy liter, a także układy liter i cyfr, stanowiące
odwołania do wybranych miejsc na planszy.
Symbole walut pozwalają na uzupełnienie liczb tak, by
nadać im format walutowy.

BLOCZKI LITER A-F,
naturalny kolor drewna - ilość 12 szt.
Litera A,
Litera B,
Litera C - funkcje kopiowania (copy),
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Litera D,
Litera E,
Litera F – oznacza także w połączeniu z literą T określa funkcję „True, False” –
„prawda, fałsz” np. w instrukcji warunkowej IF,

BLOCZKI LITER G-J, M i T
naturalny kolor drewna, Ilość 8 szt.

Litera G,
Litera H,
Litera I,
Litera J,
Litera M - funkcje zapisu/pamięci (memory),
Litera T – oznacza także w połączeniu z literą F określa funkcję „True, False” –
„prawda, fałsz” np. w instrukcji warunkowej IF,

BLOCZKI Z CYFRAMI I WALUTAMI
naturalny kolor drewna.
Cyfry 1-6

Ilość16 szt.

Cyfry 7-9, 0, puste pole i znak waluty Ilość 8 szt.
Pole puste,
Waluta - EURO (EUR),
Waluta - ZŁ (PLN),
Waluta - DOLAR (USD),
Waluta – YUAN (CNY),
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BLOCZKI FUNKCYJNE
Do bloczków funkcyjnych zaliczamy:
A. Bloczki matematyczne,
B. Bloczki uzupełniające,
C. Bloczki arkusza kalkulacyjnego,
D. Bloczki cyfr rzymskich,
E. Bloczki programowania.
Przedstawiają m.in. znaki matematyczne, nawiasy,
symbole związane z arkuszem kalkulacyjnym oraz
programowaniem.

A. Bloczki matematyczne
Przedstawiają podstawowe symbole matematyczne,
pozwalające na zapisanie prostych operacji
arytmetycznych.
Kolor żółty w ilości 24 szt.
Dodawanie,
Odejmowanie,
Mnożenie,
Dzielenie,
Znak równości,
Nawias okrągły.

B. Bloczki uzupełniające

Kolor pomarańczowy w ilości 24 szt.

Procent,
Wykrzyknik,
Pytajnik w rombie – element języka programowania, który pozwala na
wykonanie różnych obliczeń w zależności od tego czy zdefiniowane wyrażenie
logiczne jest prawdziwe (T), czy fałszywe (F) - jest to instrukcja

6

warunkowa (tzw. IF - jeśli),
Zbiór liter – oznacza losuj, użyj kostki losowania ze zbioru liter A-F
(zastosowany w zdaniu programistycznym znaczy Random),
Zbiór cyfr – oznacza losuj, użyj kostki losowania ze zbioru liczb 1-6
(zastosowany w zdaniu programistycznym znaczy Random),
Zbiór kolorów - oznacza losuj, użyj kostki losowania ze zbioru kolorów
RGB+Y oraz czarny i biały (zastosowany w zdaniu programistycznym znaczy
Random),
Kropka,
Przecinek,
Dwukropek,
Średnik,
Nawias kwadratowy,
Znak nierówności – w zależności od ustawienia bloczek ten pełni funkcję
matematyczną wskazującą mniejszość–większość, lub funkcję wskazującą
kierunek,

C. Bloczki arkusza kalkulacyjnego cyfry rzymskie

Symbol sumy - grecka sigma,
Minimum – graficzne (piktogram) przedstawienie najmniejsze wartości danej
ilości ze zbioru,
Maksimum – graficzne (piktogram) przedstawienie największej wartości danej
ilości ze zbioru,

D. Bloczki cyfr rzymskich

Liczba rzymska I – 1.

Liczba rzymska V -5,

Liczba rzymska X -10,
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Liczba rzymska L – 50.
Liczba rzymska C – 100.
Liczba rzymska D – 500.
Liczba rzymska M – 1000.

BLOCZKI PROGRAMOWANIA
Bloczek kursora o wymiarach 2 cm x 2 cm x 3 cm
Kolor naturalny w ilości 2 szt.

E. Bloczek programowania
Bloczki programowania właściwe dla języka programowania.
Kolor pomarańczowy w ilości 24 szt.
Symbol kursora – stosuje się go do zapisu położenia bloczka kursora na
matrycy.
Krok – funkcja ruchu określająca kroki bloczka kursora na planszy,
znak ten określa również kierunki np. na mapie wg róży wiatrów.
Powtórzenie (pętla programistyczna) określa powtórzenie polecenia zawartego
w nawiasach klamrowych.Z
Obrót w prawo - zmiana kierunku ruchu np. obiektu.

Obrót w lewo - zmiana kierunku ruchu np. obiektu.
Nawias klamrowy.
Dzięki bloczkowi kursora obserwujemy działanie programu oraz wykonujemy
ruchy zgodnie z poleceniami, określamy jego aktualne położenie na matrycy.
Bloczek kursora (kolor naturalny) powiązany jest bezpośrednio z bloczkiem
„symbol kursora” z bloczków programowania (kolor pomarańczowy)
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Jedna ze strzałek bloczka kursora (kolor naturalny) oznaczona jest
linią ciągłą a pozostałe są to linie przerywane. Strzałka z linią
ciągłą oznacza kierunek ustawienia obiektu.
Wykorzystywane przy tłumaczeniu podstaw programowania
robotów.

NAWIASY
Nawiasy okrągłe

Nawiasy kwadratowe

Nawiasy klamrowe

W
funkcjonują trzy rodzaje nawiasów, które mają zastosowanie w zapisach złożonych zadań
matematycznych lub do poleceń programowania. Zastosowanie tych rodzajów nawiasów określa kolejność
działań.
Np: {[(4+3)2- (2+1)2]+1}2

KOSTKI DO LOSOWANIA:
W kolorze pomarańczowym, zaokrąglone,w ilości łącznej 8 szt

- Kostki do losowania cyfr.
Cyfry 1-6, 2 sztuki.

- Kostka do losowania liter.
Litery A-F, 2 sztuki.

-Kostka do losowania kolorów.
Kolory: czerwony, zielony, niebieski, żółty, biały, czarny, 2 sztuki.
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-Kostka do losowania liczb.
Punkty / liczmany, 2 sztuki.
Kostki do losowania (cyfr, liter, kolorów) powiązane są z bloczkami funkcyjnymi uzupełniającymi: zbiór
cyfr, zbiór liter, zbiór kolorów. Pozwalają na wykonanie funkcji losowej (Random) zgodnie z poleceniem
poprzez rzut odpowiednią kostką. Kostka losowania liczb ma zastosowani w grach planszowych.
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RYSOWANIE
Używamy:

- plansza dwukolorowa (arkusza kalkulacyjnego),
- bloczki kolorowe.

Rysowanie dowolne.
Bierzemy bloczki w dowolnym kolorze i układamy na
planszy rysunek z ich wykorzystaniem.
Rozmawiamy o ułożonym kształcie, nazywamy go.

Rysowanie konkretne (danego obiektu lub kształtu).
Wybieramy wzór. Dobieramy kolory bloczków. W
dowolnym miejscu na planszy układamy wybrany wzór.

F5 – zielony; F6 – zielony; F7 – zielony;
F8 – zielony; G7 – zielony; H6 – zielony;
F3 – żółty; E2 – czerwony; E4 –
czerwony;
G2 – czerwony; G4 –
czerwony.

Wskazujemy położenie bloczków wchodzących w skład
wzoru - wykorzystując oznaczenia na pomarańczowych i
niebieskich polach.
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Zapisywanie i odczytywanie rysunku.
Znając sposób zapisywania położenia bloczków na planszy, tworzymy opis do ułożonego rysunku
zwracając uwagę na zapisanie położenia każdego z bloczków wchodzących w skład wzoru na planszy.
Używając planszy do zapisu odczytujemy opis rysunku, który ma powstać na drugiej planszy i jednocześnie
układamy bloczki (krok po kroku). Po ułożeniu możemy sprawdzić poprawność naszej układanki z
rysunkiem, który miał powstać.
Wejścia/IN

Wyjścia/OUT

Zadanie 1:
Rozpoczynamy pogadankę na temat środków transportu.
Zadaniem jest ułożenie na planszy np. żaglówki za pomocą
odpowiedniego kodu, z użyciem odpowiednich bloczków.
Następnie prowadzący zadaje pytania np.:
-Jaki środek transportu ułożyłeś/aś?
-Z ilu bloczków on się składa?
-Jakiego koloru bloczków użyłeś/aś do budowy modelu?
-Których bloczków jest więcej – żółtych czy niebieskich?

Zadanie 2
Da Rozłóż na planszy kolorowe bloczki wg przedstawionych
ne wzorów. Policz, ile bloczków w danym kolorze wykorzystywane
wej

jest w każdej z tych kompozycji.
Wskazówki:

ścia Wprowadź pojęcia: piksel/pixel, dot, punkt barwny, bitmapa,
/IN Zwróć uwagę dziecka na szczególne znaczenie kolorów red,
green, blue oraz yellow.

Ułóż swoje własne barwne projekty. Każdorazowo, po ułożeniu swojej kompozycji, policz, ile bloczków w
danym kolorze użyłeś.
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Zadanie 3.
Układamy bloczki wg wzoru (matryca wejścia/IN). Zadaniem jest dokończyć 2, 3 i 4 linijkę tak aby powstał
prostokąt (dywan). W tym zadaniu musimy odgadnąć prawidłowość, z jaką układa się brakujące bloczki.
matryca wejścia/IN

matryca

wyjścia/OU
T

Zadania 4
Dokończ rysować skrzydło motyla.

.

Układanie bloczków wg dwóch osi symetrii
(czerwonej i zielonej).
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OBSZAR CZYTANIA I PISANIA
Rozpoznawanie liter
używamy: - plansza dwukolorowa,
- bloczki w kolorze naturalnym z nadrukiem liter.
Na planszy układamy litery w pionie dopasowując do
oznaczeń na pomarańczowych i niebieskich polach,
nazywamy litery ( od A do J).

Rozpoznawanie miejsca liter i cyfr.
używamy: - plansze dwukolorowe,
- bloczki matematyczne,
- bloczki w kolorze naturalnym z nadrukiem liter i cyfr.
Wybieramy wskazany bloczek i dopasowujemy go
do litery i cyfry na planszy.

Ułóż bloczki z symbolami znaków alfanumerycznych w bezpośrednim sąsiedztwie oznaczeń wierszy i
kolumn.
Zwróć uwagę na oznaczenia kolumn i wierszy w układzie arkusza kalkulacyjnego,
Przedyskutuj warianty wypełnienia komórki A1,
Zwrócić uwagę na liczbę dwucyfrową 10, której ułożenie wymaga użycia dwóch bloczków.
Układamy bloczek z literą w dowolnym miejscu i
określamy jego położenie względem liter i cyfr na
pomarańczowo niebieskich paskach, podając najpierw
literę, potem liczbę.
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Układamy bloczek z literą w dowolnym miejscu i
określamy jego położenie względem liter i cyfr na
pomarańczowo niebieskich paskach, podając najpierw
literę, potem liczbę. Na drugiej planszy zapisujemy
miejsce położenia bloczka podając najpierw literę
potem cyfrę.

Rozpoznawanie słów: głoska, zgłoska, słowo, samogłoska, spółgłoska.
używamy: - plansze dwukolorowe,
- bloczki w kolorze czerwonym i niebieskim.

Podajemy wyraz np. OKNO. Bloczki w jednym
kolorze układamy w dowolnym rzędzie w takiej ilości,
jaka jest liczba głosek (liter) w słowie (wyrazie).

Podajemy wyraz np. OKNO. Bloczki w jednym
kolorze układamy w dowolnym rzędzie w takiej ilości,
jaka jest liczba głosek w słowie, określamy miejsce
samogłosek w słowie i oznaczamy bloczkiem
czerwonym, a spółgłosek bloczkiem w kolorze
niebieskim.
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Zadanie
Za pomocą bloczków czerwonych i niebieskich układają na planszy
założeniu, że bloczek czerwony oznacza samogłoskę, a niebieski spółgłoskę.

modele wyrazów, przy

W pierwszym rzędzie ułóż model wyrazu OKNO (zacznij w
dowolnym miejscu).
W trzecim rzędzie ułóż model wyrazu MOTYL.

Można przygotować kartę wejścia z potrzebnymi wyrazami.
Układamy odpowiednio bloczki.

Przygotowujemy kartę wejścia z zapisanymi wyrazami i przykładowym kodem. Zadaniem uczniów jest
zaznaczenie odpowiednim bloczkiem spółgłoski lub samogłoski zgodnie z kodem.
Poglądowa karta wejścia

Plansza po rozwiązaniu zadania.
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Odczytywanie ustalonego wzoru
używamy: - plansze dwukolorowe,
- bloczki w kolorze czerwonym i niebieskim,
- karta z napisanymi wyrazami,
- znak równości,
- bloczki z cyframi.
Na pierwszej planszy: układamy w pierwszym
rzędzie ilość bloczków zgodną z ilością głosek
w wyrazie np. MOTYL, używając bloczków
czerwonych w miejscu samogłosek i bloczków
niebieski w miejscu spółgłosek. Kolejne
wyrazy układamy w następnych rzędach (w
każdym rzędzie jeden wyraz).

Na drugiej planszy zapisujemy ilość
samogłosek i spółgłosek w poszczególnych
wyrazach w następujący sposób: bloczek
czerwony, znak "równa się", cyfra
odpowiadająca ilości samogłosek w wyrazie
oraz bloczek niebieski, znak "równa się", cyfra
odpowiadająca ilości samogłosek w wyrazie
MOTYL, OKNO.

Plansza 1

Plansza 2

Z zadania powyżej usuwamy bloczki z pierwszej planszy. Zamieniamy plansze miejscami.
Odczytujemy zapis na pierwszej planszy. Na drugiej planszy układamy wyraz z bloczków czerwonych i
niebieskich z zachowaniem ilości samogłosek i spółgłosek , próbujemy wymyślić wyraz odpowiadający
schematowi.
Plansza 1

Plansza 2
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Na pierwszej planszy: układamy w pierwszym
rzędzie ilość bloczków zgodną z ilością głosek w
wyrazie np. MOTYL, używając bloczków
czerwonych w miejscu samogłosek i bloczków
niebieski w miejscu spółgłosek.
Plansza 1

Na drugiej planszy zapisujemy położenie
kolejnych bloczków czerwonych i niebieskich
w wyrazie względem liter i cyfr na
pomarańczowych i niebieskich polach.
Plansza 2

Z zadania powyżej usuwamy bloczki z pierwszej planszy. Zamieniamy plansze miejscami.
Odczytujemy zapis na pierwszej planszy. Na drugiej planszy układamy wyraz z kolejnych bloczków
czerwonych i niebieskich z zachowaniem kolejności samogłosek i spółgłosek, próbujemy wymyślić
wyraz odpowiadający schematowi.
Plansza 1

Plansza 2

Kodowanie wyrazów kolorami.
Mamy następujący kod, gdzie jedna litera
odpowiada dwóm bloczkom koloru.
A= RED,RED
D=GREEN,RED
M=GREEN, GREEN

Następnie wymieniamy słowa składające się z
podanych liter np.: Ada, Adam, dam, mama,
dama, madam.
Zapisujemy słowa wg kodu, po czym należy
zmienić kod np.:
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DODAWANIE
Używamy: - plansze matematyczne (osi X i Y),
- plansza dwukolorowa (arkusza kalkulacyjnego),
- bloczki kolorowe,
- bloczki z cyframi (naturalne),
- bloczki matematyczne.

Dodawanie bez określania miejsca składników (bloczków).
Bierzemy bloczki w dwóch (lub więcej) kolorach i
umieszczamy na planszy w dowolnym miejscu.
Liczymy bloczki każdego koloru. Podajemy wynik
liczenia. Liczymy ponownie - tym razem
wszystkie bloczki - sumujemy.

Dodawanie w określonym miejscu względem dowolnej osi.
Przygotowujemy bloczki w dwóch (lub więcej)
kolorach. Układamy je na planszy w rzędzie
zachowując zasadę - najpierw bloczki jednego
koloru a potem kolejnego. Rząd można ułożyć
względem dowolnej osi - w pionie lub w
poziomie. Przeliczamy bloczki poszczególnych
kolorów, a potem wszystkie sumujemy.
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Dodawanie w określonym miejscu względem osi Y.
Przygotowujemy bloczki w dwóch (lub więcej)
kolorach. Układamy je na planszy w rzędzie
zachowując zasadę - najpierw bloczki jednego
koloru a potem kolejnego. Rząd układamy
względem osi Y - w pionie. Przeliczamy bloczki
poszczególnych kolorów, a potem wszystkie
sumujemy układając obok drugą kolumnę
bloczkami innego koloru.

Zamiana ilości bloczków na liczby.
Wykorzystujemy
układy
bloczków
z
poprzedniego kroku. Na osi Y, zaczynając od dołu
układamy bloczki w danym kolorze w osobnych
kolumnach.

Każdą liczbę bloczków w danym kolorze
zapisujemy za pomocą cyfr - w dowolnym
miejscu. Dodajemy znak "+" (lub znaki "+" przy
większej ilości kolorów) oraz znak "=". Tak
tworzymy wzór dodawania.

Dodawanie względem kolumn - jedności, dziesiątki.
Wskazujemy na kolorowe opisy nad kolumnami:
dziesiątki (na czerwono), jedności (na zielono),
działanie (na czarno). Wykorzystujemy wzory
zapisów dodawania kolorów i przenosimy je do
odpowiednich kolumn.
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Dodawanie względem kolumn - z uwzględnieniem poziomu trudności.
Tworzymy okazje (wiele prób) do dodawania i
zapisujemy wzory na planszy z uwzględnieniem
kolumn - dziesiątki, jedności, działanie. Przy każdej
okazji wskazujemy na to, że można zamienić 10
bloczków ułożonych w rzędzie jedności → na 1
bloczek w rzędzie dziesiątek.
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Zadanie
Wykonaj działanie:

2+4=
Przepisz działanie, ustawiając w obszarze planszy w układzie
arkusza kalkulacyjnego, od początku wiersza nr 10, odpowiednie
bloczki alfanumeryczne.

Powyżej liczb jednocyfrowych 2 oraz 4 ustaw – począwszy od
samej góry kolumn A oraz C –odpowiednią ilość kolorowych
bloczków, reprezentujących wartości tych liczb (załóżmy przy
tym, że liczbę 2 reprezentować będą np. bloczki czerwone, a
liczbę 4 zielone).

Przesuń teraz zielone bloczki ustawione w kolumnie C tak, by
pierwszy z nich znajdował się poniżej ostatniego bloczka
czerwonego w kolumnie A.

W kolumnie E, znajdującej się bezpośrednio za kolumną, w której
znajduje się znak równości, ustaw – począwszy od samej góry tej
kolumny (czyli od jej początku) – tyle kolorowych bloczków (np.
niebieskich), by ostatni z nich znalazł się w tym samym wierszu,
co najniżej położony bloczek zielony w kolumnie C.
Odczytaj nr wiersza, w którym znajduje się ostatni (czyli najniżej
położony) bloczek niebieski w kolumnie E i ustaw odpowiedni
bloczek alfanumeryczny, reprezentujący odczytaną przez Ciebie
liczbę jednocyfrową, bezpośrednio za znakiem równości w
działaniu zapisanym uprzednio w wierszu nr 10.i 5:
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ODEJMOWANIE
Używamy:

- plansze matematyczna (osi X i Y).
- bloczki koloru,
- bloczki z cyframi (naturalne),
- bloczki matematyczne (żółte).

Odejmowanie bez określania miejsca na planszy.
Bierzemy bloczki w jednym kolorze i umieszczamy na planszy
w dowolnym miejscu. Następnie zabieramy określoną ilość
("zabierz") i zliczamy pozostałe na planszy bloczki ("zlicz") określając "ile pozostało".

Odejmowanie względem dowolnej osi.
Bierzemy bloczki w jednym kolorze. Układamy je na planszy
w rzędzie względem dowolnej osi (w pionie lub poziomie).
Przeliczamy bloczki. Następnie przenosimy określoną ilość
(liczbę, którą chcemy odjąć) bloczków z ułożonego rzędu do
drugiego rzędu. Zliczamy bloczki, które pozostały w
pierwszym rzędzie - podajemy wynik odejmowania.

Odejmowanie względem osi Y.
Bierzemy bloczki w jednym kolorze. Układamy je w kolumnie
względem osi Y - zaczynając od dołu planszy. Przeliczamy
bloczki. Następnie przenosimy (zaczynając od góry) określoną
ilość (liczbę, którą chcemy odjąć) bloczków do kolumny obok.
Zliczamy bloczki, które pozostały w pierwszej kolumnie podajemy wynik odejmowania.
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Zamiana ilości bloczków na liczby.
Możemy wykorzystać układy bloczków z poprzedniego
"kroku". Na osi Y, zaczynając od dołu układamy kolumnę
bloczków w jednym kolorze. Przeliczamy je i podajemy wynik
liczenia zapisując go jednocześnie za pomocą cyfr. Następnie
zabieramy bloczki (rozpoczynając od góry) w ilości, którą
chcemy odjąć i umieszczamy je w kolumnie obok. Zapisujemy
tę ilość za pomocą cyfr. Wstawiamy między te dwa zapisy
znak "-". Zliczamy bloczki, które zostały w pierwszej
kolumnie. Podajemy wynik odejmowania i jednocześnie
zapisujemy go po znaku "=". Tak tworzymy wzór
odejmowania.

Zadania

Przepisz działanie, ustawiając w obszarze planszy
dwukolorowej tj. układzie arkusza kalkulacyjnego, od
początku wiersza nr 10, odpowiednie bloczki alfanumeryczne.

Powyżej liczb jednocyfrowych 7 oraz 3 ustaw – począwszy
od samej góry kolumn A oraz C –odpowiednią ilość
kolorowych bloczków, reprezentujących wartości tych liczb
(załóżmy przy tym, że liczbę 7 reprezentować będą np.
bloczki czerwone, a liczbę 3 zielone).

W kolumnie E, znajdującej się bezpośrednio za kolumną, w
której znajduje się znak równości, ustaw w taki sposób
kolorowe bloczki (np. niebieskie), by pierwszy z nich
znajdował się poniżej ostatniego bloczka zielonego
widocznego w kolumnie C, zaś ostatni z nich w tym samym
wierszu, co najniżej położony bloczek czerwony w kolumnie
A.
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Przesuń teraz niebieskie bloczki ustawione w kolumnie E na
sam początek tej kolumny (czyli do samej góry).
Odczytaj teraz nr wiersza, w którym znajduje się ostatni (czyli
najniżej położony) bloczek niebieski w kolumnie E i ustaw
odpowiedni
bloczek
alfanumeryczny,
reprezentujący
odczytaną przez Ciebie liczbę jednocyfrową, bezpośrednio za
znakiem równości w działaniu zapisanym uprzednio w
wierszu nr 10.

MNOŻENIE
Używamy:

- plansze matematyczna (osi X i Y).
- bloczki koloru,
- bloczki z cyframi (naturalne),
- bloczki matematyczne (żółte).

Wykonaj działanie

3*4=
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Przepisz działanie, ustawiając – na dowolnej stronie planszy –
odpowiednie bloczki alfanumeryczne.
Ułóż pionowy lub poziomy zestaw 3 bloczków w danym
kolorze (np. czerwonym).
Ułóż drugi pionowy zestaw 3 bloczków w innym kolorze (np.
zielonym), położony obok poprzedniego (lub odpowiednio:
powyżej/poniżej).
Ułóż kolejne zestawy (każdy złożony z 3 bloczków) tak, by
łączna suma zestawów wynosiła 4.
Policz, ile bloczków ułożyłeś.
Zinterpretuj wynik mnożenia w sposób geometryczny: jaka
będzie powierzchnia prostokąta o bokach 3 i 4?
Powtórz zadanie, ale tym razem jednak układając 3 zestawy, z
których każdy zawierać będzie po 4 bloczki. Czy rozłożonych
bloczków będzie tyle samo?

Wykonaj działanie

3*4=
Znajdź na osi X oznaczenie 3, zaś na osi Y oznaczenie 4 (lub na
odwrót) i umieść kolorowy bloczek (np. czerwony) w tym
miejscu na planszy, które będzie wspólne dla tych oznaczeń, tj.
na ich przecięciu.
Wypełnij bloczkami (np. żółtymi) wszystkie pola planszy,
znajdujące się w tej samej kolumnie poniżej zielonego bloczka
oraz w tym samym wierszu na lewo od niego
Wypełnij teraz bloczkami w dowolnym kolorze wszystkie pola
planszy, znajdujące się w obszarze ograniczonym bloczkami
niebieskimi oraz dolną i lewą krawędzią planszy.
Policz, ile kolorowych bloczków znajduje się teraz na planszy.
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DZIELENIE
Używamy:

- plansze matematyczna (osi X i Y).
- bloczki koloru,
- bloczki z cyframi (naturalne),
- bloczki matematyczne (żółte).

■ Zwróć uwagę na występujące różne symbole reprezentujące operator dzielenia.
Wykonaj działanie:

10/2=
Przepisz działanie, ustawiając
alfanumeryczne na planszy.

odpowiednie

bloczki

W układzie kartezjańskim ułóż 10 bloczków (dzielna) w
pierwszym wierszu w taki sposób, by dwa pierwsze z nich
(dzielnik) były w innym kolorze (np. w czerwonym) niż
pozostałe (np. w żółtym).

Na swoich miejscach pozostaw tylko bloczki czerwone, zaś
bloczki żółte układaj dwójkami powyżej bloczków czerwonych
tak długo, by w wierszu pierwszym pozostały tylko bloczki
czerwone.
Odczytaj teraz nr wiersza, w którym znalazły się najwyżej
położone bloczki żółte. Liczbę tą zapisz, jako wynik dzielenia,
czyli iloraz.

Wykonaj działanie:

10/3=
Przepisz
działanie,
ustawiając
alfanumeryczne na planszy.

odpowiednie

bloczki

W układzie kartezjańskim ułóż 10 bloczków (dzielna) w
pierwszym wierszu w taki sposób, by trzy pierwsze z nich
(dzielnik) były w innym kolorze (np. w czerwonym) niż
pozostałe (np. w żółtym).
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Na swoich miejscach pozostaw tylko bloczki czerwone, zaś
bloczki żółte układaj trójkami powyżej bloczków czerwonych
tak długo, by w wierszu pierwszym pozostały tylko bloczki
czerwone.
Jeśli ostatni rząd bloczków jest niekompletny, odczytaj nr
wiersza położonego „piętro niżej”, w którym znajduje się
kompletny zestaw bloczków. W takim przypadku uzyskasz
wynik dzielenia całkowitego, zaś ilość bloczków w wierszu
niekompletnym to tzw. reszta z dzielenia.
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PORÓWNYWANIE ILOŚCI
Używamy:

- plansze matematyczna (osi X i Y).
- bloczki kolorowe,
- bloczki z cyframi (naturalne),
- bloczki ze znakiem „<”, „>” (żółte).

Porównywanie ilości.
Bierzemy bloczki w dwóch (lub więcej) kolorach i
umieszczamy je na planszy w rzędzie, zaczynając od
wspólnej linii, zachowując zasadę - najpierw bloczki
jednego koloru a obok - kolejnego, zaczynając od
wspólnej linii. Rzędy można ułożyć względem dowolnej
osi - w pionie lub w poziomie.

Porównujemy długość rzędów. Określamy, który z
rzędów jest najdłuższy i wskazujemy, że tam jest "więcej"
bloczków.

Porównywanie ilości z wykorzystaniem cyfr.
Bierzemy bloczki w dwóch kolorach i układamy je w
dwóch sąsiadujących kolumnach rozpoczynając od dołu
planszy. Przeliczamy bloczki w każdej kolumnie i
zapisujemy wynik liczenia za pomocą cyfry umieszczonej
nad kolumną. Wskazujemy na oznaczenia cyfrowe na osi
"Y" - i odczytujemy ilości bloczków za pomocą tych
wartości.
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Porównywanie ilości za pomocą wzoru.
Bierzemy bloczki w dwóch kolorach i układamy je w dwóch sąsiadujących kolumnach rozpoczynając od
dołu planszy. Przeliczamy bloczki w każdej kolumnie i zapisujemy wynik porównania ilości za pomocą
wzoru na planszy z uwzględnieniem kolumn - jedności, działanie. Używamy cyfr i znaku "<".

Zadania
Wykorzystaj planszę
do wykonania
obliczeń, pamiętając o odpowiednim położeniu cyfr w
dziesiątkowym układzie pozycyjnym.

Ułóż bloczki z cyframi 8; 5; 3; 4; 4; 2; 5 według podanego
kodu:
E2-8
C3-5
H4-3
B5-4
C8-4
J8-2
F9-5

brak rysunku

Oblicz sumy liczb znajdujące się np. w komórkach C 8
i E 2, a wynik zapisz w okienku, a następnie różnicę, iloraz
i iloczyn.
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LICZBY RZYMSKIE:
Używamy:
- plansze matematyczna (osi X i Y).
- bloczek cyfr rzymskich C, D, I, L, M, X
(pomarańczowy),
- bloczek arkusza kalkulacyjnego X, V, I,
(pomarańczowe),
- bloczki z cyframi 1-9, 0 (naturalne).

daje możliwość zapisu liczb w systemie arabskim i rzymskim. Liczby większe od 1000 w
systemie rzymskim zapisujemy poprzez liczby stukrotnie mniejsze i umieszczenie jej między „| |” (żółte
bloczki matematyczne – minus ustawiony pionowo)

|M| = 1000 · 100 = 100 000
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OBSZAR PROGRAMOWANIA
Używamy:

- matryce dwukolorowe (arkusza kalkulacyjnego),
- bloczki programowania,
- bloczki uzupełniające,
- bloczki matematyczne,
- bloczki kolorowe,
- bloczki z cyframi i literami (naturalne),
- kostki do losowania.

Programowanie
jest jednoczesną pracą dwóch osób, grup, wzajemnie uzupełniających się i
oddziałujących na siebie. Język programowania
bazuje na stałych elementach
programistycznych stosowanych w wielu językach programowania. Stanowi bazę i podstawę do nauki
kodowania i programowania.
Jednocześnie używane są dwie matryce dwukolorowe. Pierwsza matryca jest matrycą wejścia/IN – matrycą
zapisu poleceń. Druga matryca jest matrycą wyjścia/OUT – matrycą rozwiązań (realizacji) poleceń
programu.
matryca wejścia/IN
matryca wyjścia/OUT

Ciąg znaków zapisujemy na matrycy wejścia/IN od lewego górnego rogu najpierw ustalając pozycję bloczka
kursora. Krótkie polecenia będą mieścić się w jednej linijce (max. 10 znaków). Długie polecenia przechodzą
naturalnie do kolejnych niższych linijek (max. 100 znaków). Polecenie kończące się w jednej linijce i
nieprzechodzące do niższej należy traktować, jako osobne polecenie do wykonania na matrycy
wyjścia/OUT. Każde puste pole po ciągu znaków oznacza zakończenie polecenia (Enter).
Programowanie

może odbywać się także w odwróconej kolejności.

Wtedy pierwsza matryca jest wizualizacją obrazu z bloczków kolorowych lub zmianą pozycji bloczka
kursora. Matryca wyjścia/OUT stanowi zaś obszar zapisu programu odwzorowującego to, co znajduje się na
pierwszej matrycy.

Podstawowa kolejność (łatwiejsza):
Na matryca wejścia/IN użytkownik zapisuje/układa program według podanego wzoru:
Symbol kursora=A1 (Enter)
RED, Krok w prawo, RED, Krok w prawo, RED, Krok w prawo.
Następnie przy pomocy bloczka kursora tworzy obiekt według zapisanego programu na matrycy
wyjścia/OUT. Użytkownik odwzorowuje zapisany program poruszając się kursorem i układając bloczki
koloru na matrycy wyjścia/OUT. Prawidłowo wykonane zadania jest wówczas, gdy bloczek kursora
zakończy pracę we właściwym polu (w tym przypadku jest to pole D1).
W tej kolejności możliwe jest tylko jedno prawidłowe rozwiązanie.
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matryca wejścia/IN

matryca wyjścia/OUT

Odwrócona kolejność (trudniejsza):
Na matrycy wejścia/IN wprowadzane są bloczki koloru RED wg. zapisu pozycji (koordynat) A1,B1,C1.
Zadaniem użytkownika jest napisanie programu, który wykona obraz z matrycy wejścia/IN, czyli np.
stworzy linię składającą się z trzech bloczków koloru RED. W odwróconej kolejności jest wiele
prawidłowych możliwości zapisu programu.
matryca wejścia/IN
matryca wyjścia/OUT

Zapis początkowej pozycji kursora
Programowanie w podstawowej kolejności rozpoczynamy od wyznaczenia miejsca, od którego program
zacznie swoją pracę. Wyznaczenie tego miejsca odbywa się poprzez użycie symbolu kursora, znaku
równości „=” i zapisanie odpowiednich koordynatów1 na matrycy wejścia/IN. Zapis z matrycy wejścia/IN
wskazuje odpowiednie pole na matrycy wyjścia/OUT, gdzie ustawia się bloczek kursora (patrz poniższy
przykład) Bloczek kursora pomaga śledzić kolejność wykonywanych poleceń i orientować się w aktualnym
miejscu pracy programu.
matryca wejścia/IN
matryca wyjścia/OUT

1

Dane określające położenie punktu na płaszczyźnie lub w przestrzeni względem ustalonego układu
współrzędnych.
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Jeśli na matrycy wejścia/IN znajduje się polecenie: symbol kursor =A1 prawidłowym rozwiązaniem zadania
będzie ustawienie bloczka kursora na matrycy wyjścia/OUT na polu A1.
Zadanie polegające na wyznaczeniu miejsca kursora można wykonać także w odwrotnej kolejności.
Ustawiony bloczek kursora na matrycy wejścia/IN należy opisać symbol kursora = A1 na matrycy
wyjścia/OUT.
matryca wejścia/IN

matryca wyjścia/OUT

Zasady zapisu poruszania kursora po planszy
Po wyznaczeniu początkowej pozycji bloczka kursora w następnej linijce układane są bloczki
programowania wyznaczające ścieżkę ruchu bloczka kursora po matrycy wyjścia/OUT. Pojedynczy bloczek
Krok użyty w zapisie polecenia na matrycy wejścia/IN oznacza fizycznie jeden krok bloczka kursora w
odpowiednim kierunku na matrycy wyjścia/OUT. Większa ilość bloczków Krok to odpowiednio większa
ilość kroków (ruchu) bloczka kursora po planszy. Właściwe wykonanie zadania odbywa się na matrycy
wyjścia/OUT przez odpowiednie przesuwanie bloczka kursora wg poleceń po kolejnych polach. Zadanie
zostało poprawnie wykonane wtedy, gdy bloczek kursor przebył właściwą ścieżką i zakończył pracę w
odpowiednim polu.2 Używanie kursora pozwala na łatwe zorientowanie się w właściwej kolejności działań.
Pozwala na każdym etapie zapisanego programu odpowiedzieć na pytanie: gdzie jestem i co robię?
Pytanie „Gdzie jestem, co robię?” oznacza pytanie o aktualną pozycję kursora na każdym etapie programu,
dzięki czemu łatwiej zachować właściwą kolejność wykonywania poleceń.
matryca wejścia/IN

Polecenie:
Od pola A1 wykonaj 4 kroki w prawo i 4 w dół.

matryca wyjścia/OUT

Wykonanie:
A1 to pole, od którego bloczek kursora
rozpoczyna ruch (start), wykonuje 8 kroków i na
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polu E5 kończy pracę (meta).

Przemieszczanie i rysowanie czyli… programowanie.
Do przeprowadzenia zadania zapoznajemy się z pojęciami:
■ punktu START (umowa: oznaczenie kolorem zielonym)
■ bieżącego położenia bloczka kursora (wskaźnik / POINTER)
■ punktu docelowego / punktu STOP (umowa: oznaczenie kolorem czerwonym)
■ przesunięcia pomiędzy punktami START i STOP / wektora
■ kierunków (lewo, prawo, góra, dół; północ, południe, wschód, zachód; wzdłuż osi X, przeciwnie do osi
X, wzdłuż osi Y, przeciwnie do osi Y)
Każde z przedstawionych poniżej zadań składa się z dwóch części: zestawu instrukcji lub opisu słownego
oraz odpowiadającego im rozmieszczenia kolorowych bloczków na planszy. Nauczyciel może prosić ucznia
o zinterpretowanie instrukcji w celu ułożenia bloczków (wariant łatwiejszy dla początkujących) lub o
napisanie instrukcji odpowiadających poukładanym bloczkom (wariant dla zaawansowanych).
Instrukcje pozwalają na przejście od zielonego punktu START do czerwonego punktu STOP.

Wariant I

Wariant II

Wariant III

Polecenie rysuj
Mając już wyznaczone miejsce początku pracy bloczka kursora w kolejnej linijce zapisujemy
polecenie rysuj przez ustawienie bloczka koloru np. RED.
matryca wejścia/IN

matryca wyjścia/OUT

Prawidłowe wykonanie powyższego polecenia na matrycy wyjścia/OUT odbędzie się przez postawienie
kursora bezpośrednio na bloczku koloru RED w polu A1, gdyż kursor nie wykonał ruchu, lecz polecenie
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rysuj, w polu, w którym się już wcześniej znajdował. Po wykonaniu polecenia bloczek kursora znajduje się
nadal na polu A1 stojąc na bloczku koloru RED.

Układanie pikseli wg instrukcji – odwołania do komórek i tablic
Rozłóż na planszy w układzie arkusza kalkulacyjnego kolorowe bloczki, zgodnie z instrukcjami właściwymi
dla arkusza kalkulacyjnego.
Wskazówki:
■ Przypomnij sobie oznaczenia kolumn i wierszy w układzie arkusza kalkulacyjnego
■ Zapoznaj się lub przypomnij sobie pojęcie komórki arkusza kalkulacyjnego o danym adresie/odwołaniu w
zapisie kolumnowo-wierszowym
■ Zwróć uwagę na możliwość określenia koloru poprzez odwołanie do już wypełnionej komórki
Dane: WEJŚCIE/IN

Rozwiązanie: WYJŚCIE/OUT

Trzy metody
Programowanie
metod:
1. Krok po kroku,
2. Powtórz działanie,
3. Powtórz ilość działań.

odbywać się może w trójstopniowej skali trudności wg proponowanych

1. Krok po kroku:
To najprostsza metoda, w której zapoznajemy użytkowników z podstawami działania programu,
wykazujemy schemat działania algorytmu. Najpierw wyznaczamy miejsce bloczka kursora przez zapis
koordynatów na matrycy wejścia/IN. Następnie zapisujemy w nowej linijce, polecenia dla bloczka kursora
używając bloczków programistycznych i bloczków koloru. Metoda pierwsza została nazwana Krok po kroku,
gdyż na matrycy wyjścia/OUT wizualizowany jest program kolejno według każdego zapisanego polecenia
(bloczka). W tym przypadku każdy bloczek w ciągu oznacza jedną komendę dla kursora (max. 10 komend w
jednym ciągu- 90 na matrycy/IN)
W tej metodzie należy stosować odwracanie kolejności działań i zamienne stosowanie matryc, aby
użytkownikom lepiej przedstawić działanie programu.
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Podstawowa kolejność
Matryca wejścia/IN

Matryca wyjścia/OUT

Na matrycy wejścia/IN zapisujemy program według podanego wzoru: symbol kursora = B2 Enter Krok w
prawo, bloczek RED, Krok w prawo, bloczek RED, Krok w prawo, bloczek RED. Na matrycy wyjścia/OUT
wizualizowany jest program – linia składająca się z trzech bloczków RED. Bloczek kursora zakończył pracę
na polu E2.

Odwrócona kolejność
Matryca wejścia/IN

Matryca wyjścia/OUT

Na matryca wejścia/IN ułożone zostały bloczki koloru czerwonego RED na polach B2,C2,D2 tak aby
stworzyć linię zaś bloczek kursora wskazuje miejsce w którym program powinien zakończyć pracę.
Zadaniem użytkownika jest zapisanie na matrycy wyjścia/OUT wzoru programu tworzącego obiekt z
matrycy wejścia/IN. W tym celu powinien ustalić od jakiego pola bloczek kursora rozpocznie pracę (tu B2).
Istnieje wiele możliwych konfiguracji prawidłowych rozwiązań tego przykładu:
Wariant I

Wariant II

Wariant III

Bloczek kursora zakończy
pracę na polu D2

Bloczek kursora zakończy
pracę na polu B2

Bloczek kursora zakończy
pracę na polu B2
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Na planszy znajdują się kolorowe bloczki, które można rozmieszczać za pomoc odpowiednich instrukcji
(odwrócona kolejność).
Matryca wejścia/IN

Matryca wyjścia/OUT

2. Powtórz działanie:
Druga metoda wykorzystuje powtórzenia (pętlę programistyczną) poleceń zawartych w nawiasach
klamrowych.
Matryca wejścia/IN
Matryca wyjścia/OUT

Zamiana kolejności poleceń wewnątrz nawiasów klamrowych (z rysuj RED, krok w prawo na krok w prawo
rysuj RED) wykazuje jak istotnym elementem w nauce programowania
jest bloczek kursora.
Matryca wejścia/IN

Matryca wyjścia/OUT

Bloczek kursora zakończył pracę na polu E2 stojąc bezpośrednio na bloczku koloru RED.
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Tak jak przy metodzie krok po kroku, metoda powtórz działanie może odbywać się w obu kolejnościach.
Tworzenie większych obiektów przy pomocy metody powtórz działanie:
Matryca wejścia/IN

Matryca wyjścia/OUT

Analogicznie do poprzedniego przykładu zmieniamy kolejności poleceń wewnątrz nawiasów klamrowych.
Matryca wejścia/IN

Matryca wyjścia/OUT

W obu zadaniach bloczek kursora rozpoczyna i kończy pracę w tym samym polu A2 jednak programowany
obiekt został zmieniony.
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Zadanie 1
Matryca wejścia/IN

Matryca wyjścia/OUT

(Dodane linie kolorowe mają pomóc prześledzić ścieżkę ruchu bloczka kursora od miejsca początku pracy
oznaczonego symbolem )
Powyższe zadanie w odwróconej kolejności posiada kilkadziesiąt możliwości poprawnego zapisu programu.
Wynika to z różnych konfiguracji ustawienia bloczka kursora (początku pracy) oraz zmiennej kolejności
działań w nawiasach klamrowych.
Warianty innych rozwiązań:
Matryca wejścia/IN

Matryca wejścia/IN

Matryca wyjścia/OUT

Matryca wyjścia/OUT

Zadanie 2
Sytuacja problemowa: „tor przeszkód”: przejście od punktu START do STOP musi odbywać się z
pominięciem przeszkód oznaczonych kolorem niebieskim.

Wariant I

Wariant II
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3. Powtórz ilość działań.
Trzecia metoda wykorzystuje zasadę wielokrotnego zagnieżdżenia pętli programistycznej, która podobnie
jak instrukcji warunkowa, polega na wywołaniu jednej pętli wewnątrz drugiej. Zatem wewnątrz
powtarzanego działania określonego nawiasem klamrowym znajdują się kolejne działania określone
nawiasami. Im więcej zastosowanych nawiasów tym większy poziom trudności. Tę metodę w
programowaniu
wykonuje się głównie w podstawowej kolejności, ze względu na wysoki
poziom abstrakcji.
Matryca wejścia/IN
Matryca wyjścia/OUT

Na powyższym przykładzie została zaznaczona początkowa pozycja bloczka kursora (pole A3) jak i
końcowa (pole J6).

