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Arteterapia kl. 5,6 

Temat: Zimowe zabawy, zimowe doświadczenia 

Czy wiecie w jaki sposób porozumiewają się komputery?  

Komputery rozróżniają dwa stany: w jednym jest silny impuls, w drugim go nie ma. Najmniejszą 

jednostkę informacji nazywamy bitem (bit - skrót od binary digit czyli cyfrowej dwójki jest 

najmniejszą jednostką informacji, która jest używana w odniesieniu do sprzętu komputerowego. 

Binarny sposób zapisu informacji wynika z tego, że komputer może rozróżnić dwa stany napięcia: 

brak napięcia - oznaczamy jako 0, oraz obecność napięcia - oznaczany jako 1), 

To właśnie te „dwa stany” pomogą wam na końcu zajęć odkryć ukryty obrazek. 

Teraz będziecie układać wzór kierując się zasadą, że „0” w kodzie to puste pole, a „1” w kodzie, to 

pole, na którym trzeba zamalować na brązowo (położyć kubek). Kod jest zapisany przy pomocy 

sekwencji 0 i 1. Każda linia pozioma (rząd) na macie rozpisana jest jako osobna sekwencja. 

Analizujemy zawsze od góry do dołu, od lewej do prawej.  

 



Zadania w genialny: 

https://view.genial.ly/602077ef3668350d001446a3/presentation-zabawy-z-kodem-binarnym 

 

Temat: Zimowe zabawy, zimowe doświadczenia – ozobot 

Na karcie kodów dla robotów Ozobot możemy znaleźć różne komendy. Niektóre z nich są 

odpowiedzialne za kierunek poruszania się robotów na skrzyżowaniu, inne za tempo przemieszczania 

się Ozobotów. Większość ko-dów zostanie odczytana wyłącznie w sytuacji, gdy robot najedzie na nie 

z właściwej strony, ale są też takie kody, które zostaną odczytane niezależnie od tego, z której strony 

najedzie na nie robot. Przykładem może być kod „pauza 3 sekundy”. W wymienionym kodzie układ 

kolo-rów z jednej i drugiej strony jest taki sam. Wśród kodów możemy znaleźć też takie, które 

czytane z jednej strony będą miały inną funkcję niż czytane z drugiej. I to właśnie tym ostatnim 

kodom przyjrzymy się dokładnie podczas zajęć przeprowadzonych według zaproponowanego 

scenariusza 

 

Odszukaj na karcie kodów tych komend, które składają się z czterech kwadratów. Zwróć uwgę, że 

zarówno kod „tornado”, jak i „rotacja” składają się z tych samych barw, tylko ich układ jest inny. Jeśli 

na końcach sań umiescisz kod „wygrana - koniec gry”, to robot będzie poruszał się po trasie stale, i 

będzie najeżdżał na kody umieszczone w środku trasy czasem z lewej a czasem z prawej strony. 

Zwróćcie uwagę czym będzie różnił się ruch robota w przypadku tych dwóch kodów, 

 Rysunek nie jest kompletny i potrzebna jest tu pomoc. Na sankach brakuje pasażera.Dodatkowe 

elementy nie mogą stykać się z trasą, muszą być od niej lekko odsunięte.  

Zwróć uwagę  na chmury i śniegową drogę, którą też można wykorzystać jako trasę dla robotów 

https://view.genial.ly/602077ef3668350d001446a3/presentation-zabawy-z-kodem-binarnym


 



 


