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Od robotyki do sztuki kulinarnej 
(15-21 lat) - wersja dla nauczycieli
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Tytuł:  

Od robotyki do sztuki kulinarnej 

 
Opis: 

W tym scenariuszu uczniowie zdobędą podstawowe umiejętności dobrego kucharza. 
Na koniec omówią zagadnienia związane ze sztuką kulinarną, problemami, 
marnowaniem żywności, zdrowymi posiłkami i zdrowym stylem życia. 

 
Temat: 

Gastronomia 

 
Grupa docelowa: 

Scenariusz skierowany jest do uczniów w wieku 15-21 lat 

 
Inne istotne kompetencje/umiejętności miękkie: 

Kreatywność, praca zespołowa, rozwiązywanie problemów 

 
Wymagane urządzenia/sprzęt: 

Do tego scenariusza potrzebne będą 3-4 zestawy Lego Boost i kompatybilne tablety. 
Uczniowie zostaną podzieleni na grupy i otrzymają instrukcje. 

 
Wymogi: 

Nie ma żadnych wymagań. 

 
Cele dydaktyczne: 

Uczniowie będą mogli: 

 Rozwijać wiedzę na temat sztuki kulinarnej 
 Rozwijać wiedzę na temat nauki o żywności 
 Rozwijać wiedzę na temat problemu marnowania żywności 
 Złożyć działającego robota 
 Nauczyć się prostych komend ruchu 
 Zapoznać się z prostymi programami typu "metoda jednego startu". 
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Czas trwania: 

Szacowany czas: 5-6 godzin dydaktycznych 

 

 1 godzina dydaktyczna, rozpoczęcie (wprowadzenie), prezentacja sztuki 
kulinarnej, dyskusja. 

 2-3 godziny dydaktyczne, budowa robota. 
 2 godziny dydaktyczne, programowanie, analiza projektu. 
 
Pytania teoretyczne: 

Obejrzyj poniższe filmy i odpowiedz na następujące pytania: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gmh_xMMJ2Pw 

https://www.youtube.com/watch?v=ZJy1ajvMU1k 

 

 

 
1. Ile centymetrów ma talerz, którego powinniśmy używać dla dzieci, a ile dla 

dorosłych? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

2. Jakie są dwa rodzaje warzyw? Podaj po dwa przykłady dla każdego z nich. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=Gmh_xMMJ2Pw
https://www.youtube.com/watch?v=ZJy1ajvMU1k
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

3. Jaki procent naszego talerza powinien zawierać warzywa skrobiowe, a jaki 
warzywa nieskrobiowe?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

4. Jeśli chcemy włączyć do naszego posiłku chleb lub tortillę, to o które warzywa 
powinniśmy zmniejszyć ich udział procentowy? Dlaczego uważasz, że powinniśmy 
ograniczyć tę część naszego posiłku? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

5. Która część cebuli jest jedyną, którą powinniśmy wyrzucić do śmieci? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

6. Co przez to osiągniemy i dlaczego jest to korzystne dla środowiska? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Główne zadania: 

Zadania: 

 Zaprojektuj farmę i wymyśl sposoby na wykonanie z klocków Lego warzyw i jajek. 
Zrób je na tyle duże, aby traktor mógł je podnieść. 

 Narysuj na papierze traktor, który stworzymy do zbierania warzyw, aby farmer 
mógł z nich zrobić omlet. 

Zbierz warzywa i jajka 

 

Przygotuj omlet 

 

Omijaj przeszkody 



ROBOTICS4DEAF, project no: 2019-1-PL01-KA201-065123     

7 

 
   

 
 

 

 
Budowa: 

 Zbuduj robota M.I.R.4. Ten robot będzie reprezentował traktor. Po zbudowaniu 
zgodnie z instrukcją możesz go udekorować, tak jak chciałbyś, aby wyglądał Twój 
własny, niepowtarzalny traktor. Powinieneś rozważyć dodanie pudełka, w którym 
będzie można przechowywać warzywa Lego, zebrane przez traktor. 

 Zbuduj warzywa i jajka na swoją własną farmę. Możesz użyć pozostałych części 
Lego lub zrobić je z papieru lub innych materiałów. 

 Zbuduj farmę, gdzie traktor może zaparkować i przechowywać warzywa. Tam 
farmer będzie przygotowywał swój omlet z warzywami. 

 

 
 
 

 
Programowanie: 

 Po stworzeniu modelu Farmy z warzywami i jajkami, zmierz odległości między nimi 
za pomocą linijki i zapisz je w zeszycie. 

 Umieść traktor na początku farmy i zaprogramuj go tak, aby zebrał wszystkie 
warzywa i jajka.  

 Umieść czujnik odległości z przodu robota i zaprogramuj go aby się poruszał. Kiedy 
natrafi na warzywo, zaprogramuj go tak, aby pokazał pomarańczowe światło i 
podniósł warzywo. 

 Umieść czujnik koloru i zaprogramuj robota, aby się poruszał. Kiedy dotrze do 
zepsutych warzyw, spraw, aby pokazał czerwony kolor i nie podnosił zepsutych 
warzyw (zepsute warzywa mogą być brązowe). 

 Zepsute warzywa i zwierzęta hodowlane są przeszkodami na drodze. 
 Zaprogramuj robota, aby pojechał na środek farmy i opróżnił ładunek, tak aby 

farmer przygotował swój omlet z warzywami. 
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Dyskusja/Wnioski: 

1. Jak myślisz, jakie problemy wiążą się z zebraniem warzyw? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

2. Czy masz jakieś pomysły, aby uczynić tę czynność bardziej skuteczną? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

3. Jakie zdolności/umiejętności powinien posiadać kierowca traktora, aby 
pomyślnie dostarczyć odpowiednie warzywa do ludzi, którzy ich potrzebują? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

4. Jakie roboty moglibyśmy umieścić w naszej kuchni, aby pomagały nam w 
przygotowywaniu potraw? (jakie czynności powinny wykonać)? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 

Dalsze działania: 

Czy przychodzą Ci do głowy jakieś nowe zajęcia/zadania dla robota kulinarnego? 
Zapisz je i spróbuj wykonać je wspólnie z kolegami w klasie.  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Niniejszy dokument może być kopiowany, powielany i modyfikowany zgodnie  
z powyższymi zasadami, przy czym każdorazowo należy wyraźnie podawać  

nazwiska autorów i wszystkie stosowne informacje na temat praw autorskich. 
 

Wszelkie prawa zastrzeżone.
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