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Nazwa projektu: Kreatywni i innowacyjni uczniowie konkurencyjni na rynku 

pracy (2016-2018) 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 2: zajęcia podnoszące kompetencje uczniów w zakresie 

innowacyjności (analityczne, abstrakcyjne, przestrzenne, logiczne myślenie) 

 

 

Rodzaj zajęć: Robotyka i kodowanie  

 

 

Tytuł scenariusza: Zastosowanie robota Ozo Bot w czasie lekcji nawiązujących 

do świąt/uroczystości/wydarzeń  tematycznych na przestrzeni całego roku 

szkolnego 

Etap edukacyjny: I (klasa III szkoły podstawowej) 

Liczba spotkań: 10 

Opracowanie: Anna Pławczyk  

 

 

 

 

 

 



 

 

Planowany przebieg cyklu 

 

Spotkanie Tematyka/ opis realizacji 

 

Czas trwania Uwagi   

 

1  Zapoznanie się z robotami 

Ozo Bot oraz środowiskiem 

ich pracy.  

 

Zapoznanie się z zasadami 

działania oraz obsługi robotów 

na początku roku szkolnego, co 

będzie owocowało sprawniejszą 

pracą podczas właściwej 

realizacji tematów. 

 

 1 godzina Pomoce:  roboty 

Ozo Bot 

2 - 9 Realizacja tematu: 

„Programujemy Ozo Boty 

nawiązując do zbliżającej się 

uroczystości …”. 

 

Na tym etapie uczniowie, po 

wcześniejszym zapoznaniu się z 

zasadami działania Ozo Botów,  

wykorzystują je do 

zapoznawania się i utrwalania 

wiedzy z zakresu 

realizowanego tematu. W 

zależności od święta, praca 

będzie odtwórcza(np. podczas 

przyswajania wiedzy na temat 

rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości) lub 

twórcza(np. podczas tworzenia 

prac z okazji Dnia Matki lub 

8 godzin Pomoce: karty 

pracy 

przygotowane 

przez 

nauczyciela, 

pisaki(4 kolory 

– czarny, 

niebieski, 

czerwony, 

zielony), roboty 

Ozo Bot.  



 

 

Dnia Babci i Dziadka).Na 

przygotowanych kartach pracy, 

w zależności od zadania, dzieci 

wykonują ćwiczenia mające na 

celu przejście określonej trasy z 

uwzględnieniem pojawiających 

się dat, nazw, poleceń . 

Jednocześnie uczniowie 

programują roboty i w ten 

sposób mogą zobaczyć ich 

zastosowanie w przyswajaniu 

wiedzy z innej dziedziny. 

Proponowane święta 

wykorzystane podczas pracy z 

Ozo Botami: 

1)11 listopada – setna rocznica 

odzyskania przez Polskę 

niepodległości  

2)Boże Narodzenie 

3)Dzień Babci 

4)Dzień Dziadka 

5)Wielkanoc 

6)święta majowe(rocznica 

wejścia Polski do Unii 

Europejskiej, święto flagi, 

Rocznica uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja) 

7)Dzień Matki 

8)Dzień Ojca 

9)Zbliżają się wakacje – 

proponujemy miejsca, które 

warto zobaczyć. 

 



 

 

 

10 Podsumowanie projektu. 

 

Podsumowanie całego cyklu 

zajęć polegające przede 

wszystkim na przypomnieniu 

zrealizowanych lekcji z 

wykorzystaniem Ozo Botów. 

Omówienie zastosowanie 

robotyki i programowanie w 

życiu codziennym oraz podczas 

świąt na przestrzeni całego 

roku. 

 

1 godzina Uczniowie sami 

kreatywnie 

proponują temat 

realizowany z 

wykorzystaniem 

Ozo Botów 

Łączna liczba godzin 10 godzin 

 

 

 

 


