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SCENARIUSZ ŚRODOWISKOWY (15-21 lat). 
 

Tytuł  

Program ochrony środowiska II (15-21 lat) 

Opis 

W tym scenariuszu, uczniowie będą zdobywać wiedzę na temat środowiska i 
znaczenia sortowania odpadów, które ludzie wytwarzają. Uczniowie skonstruują 
robota MTR4 i będą musieli zaprogramować go tak, aby rozwiązał zestaw 
problemów, które zostaną im zadane, takich jak: 

a. Zbieranie plastikowych toreb 
b. Recykling odpadów 
c. Dostarczanie zebranych odpadów do określonych miejsc 

 

Wymogi 

Uczniowie powinni wiedzieć, co to jest recykling, jak się przetwarza odpady i jaki jest 
oczekiwany wpływ recyklingu na środowisko. Uczniowie mogą odbyć wizytę w 
lokalnym punkcie recyklingu. 

 

Temat 

Geografia, Ekologia, Klimatologia, Biologia, Nauki społeczne 

 

Grupa docelowa 

Uczniowie w wieku 15-21 lat. 

 

Inne istotne kompetencje 

Praca zespołowa, kreatywność 

Wymagane urządzenia/sprzęt 

Do tego scenariusza potrzebne jest 4-6 zestawów Lego Boost i kompatybilnych 
tabletów, w zależności od liczby uczniów w klasie. Potrzebny będzie dodatkowy 
zestaw dla nauczyciela. Uczniowie zostaną podzieleni na grupy i zostaną im 
przekazane instrukcje. Preferowane są grupy mieszane pod względem płci. 
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Cele dydaktyczne: 

Uczniowie będą mogli: 

• Wskazać zmiany klimatyczne 
• Wskazać skutki globalnego ocieplenia 
• Wskazać sposoby recyklingu i przeciwdziałania zmianom klimatycznym 
• Rozwijać wiedzę na temat zmian klimatycznych 
• Rozwijać wiedzę na temat globalnego ocieplenia 
• Rozwijać wiedzę na temat recyklingu 
• Złożyć działającego robota 
• Zapoznać się z czujnikami odległości robota i nauczyć się ich używać w 

podstawowych programach wykrywających przeszkody     
• Nauczyć się prostych komend ruchu 
• Zapoznać się z prostymi programami typu "metoda jednego startu"    

 

Czas trwania 

Szacowany czas – 9 hours 

 Wizyta uczniów w lokalnym ośrodku ochrony środowiska, 2 h 
 Dwie grupy budują Vernie, 2 h 
 Równocześnie dwie grupy budują M.T.R.4, 3 h 
 Programowanie robotów, 2 h 
 Zadania takie jak sortowanie odpadów, 2 h 
 Zakończenie 2 h 
 

Pytania teoretyczne 

1. Jak można ponownie wykorzystać odpady domowe w pożyteczny sposób? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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2. Jak ludzie mogą zmienić swój styl życia, aby zmniejszyć zużycie zasobów 
naturalnych Ziemi?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

 

 

Główne zadania 

Zadania: 

1. Pozwól uczniom pracować w grupach (w miarę możliwości mieszanych pod 
względem płci) i poproś ich o zbudowanie centrum recyklingu. Pamiętaj o 
przygotowaniu infrastruktury logistycznej w postaci dróg dojazdowych, wysypisk 
śmieci i instalacji do produkcji biogazu. Uczniowie mogą zbudować centrum recyklingu 
używając różnych materiałów, na przykład papier mache. Budynki i rośliny mogą być 
zbudowane z kartonu lub klocków Lego. Wysypiska mogą być zbudowane z różnych 
rodzajów tkanin. Drogi w obiekcie powinny być tak zaprojektowane, aby pojazdy 
poruszały się bez ryzyka kontaktu ze sobą. W zależności od rodzaju odpadów powinny 
być wydzielone miejsca do ich gromadzenia 

2. Zaprogramuj roboty tak, aby poruszały się do przodu, do tyłu i mogły obracać się w 
dowolną stronę. 

Budowa: 

Zbuduj roboty Vernie i M.T.R.4. 

Vernie będzie pełnił funkcję centrum informacyjnego w punkcie ochrony środowiska. 
Powinien być w stanie powiedzieć, gdzie pojazdy powinny wrzucać swoje odpady.  

M.T.R.4 będzie reprezentował różne rodzaje pojazdów, które są obecne w Punkcie 
Ochrony Środowiska, takie jak ciężarówki, traktory i samochody osobowe z 
przyczepami. 

Programowanie: 

Vernie zostanie zaprogramowany tak, aby używał czujników koloru do rozróżniania 
poszczególnych rodzajów śmieci. Odpady łatwopalne mogą być zabarwione na żółto. 
Odpady przeznaczone do składowania są zabarwione na pomarańczowo. Materiały, 
które mogą być ponownie wykorzystane, takie jak plastik będą zabarwione na 
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czerwono, szkło będzie zabarwione na niebiesko, a papier będzie zabarwiony na 
zielono. 

1. Usuń czujnik koloru odległości z robota Vernie. Umieść przedłużenie w przedniej 
części robota, gdzie zamocujesz czujnik koloru odległości skierowany w dół. 
 

2. Przygotuj linię lub ścieżkę w poprzek drogi, którą robot może podążać i 
zlokalizować odpady. 
 

3. Zaprogramuj robota, aby podążał za linią, którą narysowałeś w poprzek drogi i aby 
identyfikował wszystkie odpady, które znajdzie. Kiedy Vernie coś zidentyfikuje, 
powinien wydać dźwięk określający rodzaj odpadu, który znalazł. 
 

 

M.T.R.4 zostanie zaprogramowany do podążania drogą i usuwania śmieci.  

4. Przygotuj drogę lub tor, po którym robot M.T.R.4 będzie mógł pobierać i 
dostarczać odpady. 
 

 
 

(Mata do gry powinna wyglądać jak na zdjęciu powyżej. Roboty muszą 
wystartować z obszaru startowego.) 
 

5. Zaprogramuj czujnik koloru tak, aby zbierał plastik (czerwony). 
6. Zaprogramuj M.T.R.4, aby podnosił plastik. 

 
7. Zaprogramuj M.T.R.4, aby zostawił plastik na czerwonym obszarze. 
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(Roboty muszą wystartować z obszaru startowego i w jednej linii z odpadami, które 
chcemy zebrać i przenieść do określonego obszaru.) 

 
8. Zaprogramuj czujnik koloru, aby zbierał szklane przedmioty (niebieski). 

 
9. Zaprogramuj M.T.R.4, aby podnosił szklane przedmioty (niebieskie). 

 
10. Zaprogramuj M.T.R.4, aby tym razem dostarczył szklane obiekty w inne miejsce 

(niebieski obszar).  
 

 
 

11. Zaprogramuj M.T.R.4, aby pobierał papier (zielony) i dostarczał go w określone 
miejsce (zielony obszar). 

 
12. Zaprogramuj M.T.R.4, aby pobierał odpady (żółte) i dostarczał je do określonej 

lokalizacji (żółty obszar). 
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Dyskusja/Wnioski 

1. Badania wykazały, że człowiek przyczynia się do zanieczyszczania środowiska 
naturalnego. W jaki sposób za pomocą naszych zmysłów możemy stwierdzić, że 
tak się dzieje? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

2. Jak możemy zapobiegać zanieczyszczeniu mórz? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

Dalsze działania 

Zbierz informacje o kompostowaniu i stwórz małe centrum kompostowe w swoim 
szkolnym ogrodzie. 

 

Zorganizujcie dzień informacyjny, w którym uczniowie będą mogli zaprezentować i 
podzielić się swoimi odkryciami z całą szkołą. 
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