
Moduł 2
Labirynty Herkulesa (15-21 lat) 

- wersja dla nauczycieli

ROBOTYKA POPRZEZ JĘZYK MIGOWY: ZAPEWNIENIE DOSTĘPU  
I ZAANGAŻOWANIE W ŚWIAT KODOWANIA I ROBOTYKI UCZNIÓW  

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ  
LUB Z USZKODZENIEM SŁUCHU - ROBOTICS4DEAF 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym  
Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko jego autora  

i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną  
w nim zawartość merytoryczną.

Projekt nr: 2019-1-PL01-KA201-065123



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

2 

  
  

Version: 01.2020 

Disclaimer 

 

This project has been funded by the Erasmus+ Programme of the European Union. 

The information and views set out in this publication are those of the author(s) and do not necessarily 
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contained therein. 
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Scenariusz mitologiczny 

 
Tytuł 

Labirynty Herkulesa (15-21 lat) 

Opis 

W tym scenariuszu uczniowie poznają legendę o Herkulesie i jego słynnych 
labiryntach.  

Zbudują i zaprogramują robota (Vernie), który będzie odgrywał rolę mitycznego 
Herkulesa, nauczą się prostych komend ruchu i podstawowych programów 
wykrywania przeszkód. 

Będą musieli zaprogramować Herkulesa tak, aby rozwiązał zestaw problemów, które 
zostaną im zadane, takich jak: 

a. Będą musieli zaprogramować Herkulesa tak, aby poruszał się po Peloponezie 

b. Dostrzec lwa nemejskiego, hydrę lernejską i łanię kerynejską 

c. Przeprowadź pościg za łanią kerynejską w różnych częściach Grecji. 

 

Na koniec omówione zostaną kwestie związane z ochroną i zachowaniem ważnych 
obiektów kulturowych. 

Temat 

Historia, mitologia, ochrona kultury  

Grupa docelowa 

Scenariusz skierowany jest do uczniów niesłyszących lub niedosłyszących w wieku od 
15 do 21 lat. 

Inne istotne kompetencje 

Praca zespołowa, kreatywność, rozwiązywanie problemów 

Wymagane urządzenia/sprzęt  

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

Wymogi 
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Uczniowie powinni zapoznać się z materiałem edukacyjnym modułu 1, a w 
szczególności z rozdziałami, które dotyczą podstawowych ruchów robotów, 
programów typu " podążanie za linią" oraz korzystania z pilota zdalnego sterowania. 

 

Cele dydaktyczne: 

Uczniowie będą mogli: 

• Rozwijać wiedzę o mitologii   
• Rozwijać wiedzę o historii 
• Zmontować działającego robota 
• Zapoznać się z czujnikiem odległości i silnikami robota oraz rozwinąć 

umiejętność ich wykorzystania w działającym programie 
• Obliczyć obwód Peloponezu i prędkość łani kerynejskiej 
• Zapoznać się z czujnikami odległości robota i nauczyć się je wykorzystywać w 

podstawowych programach wykrywających przeszkody   
• Nauczyć się prostych komend ruchu 
• Zapoznać się z prostymi programami typu "metoda jednego startu 
• Zapoznać się z czujnikiem koloru robotów i nauczyć się wykorzystywać go w 

programach 
• Zapoznać się z programami typu multi "metoda startowa" z wykorzystaniem 

czujnika koloru  

Czas trwania: 

Szacowany czas: 8 godzin dydaktycznych 

• 2 godziny na wstęp (wprowadzenie), pytania, rysunek 
• 3 godziny na budowę Vernie 
• 2 godziny na programowanie robota i wykonanie zadań 
• 1 godzina na dokończenie zadań, nagranie wideo z przebiegu zajęć, dyskusja, 

analiza projektu i propozycje nowych zadań/działań 

Pytania teoretyczne 
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Obejrzyj film i odpowiedz na następujące pytania: 

https://www.youtube.com/watch?v=nIIjhAuC76g 

  

1. Jak według Ciebie wyglądał Herakles? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

2. Łania kerynejska była uważana za biegającą szybciej niż strzała- jak myślisz, jak 
szybko się poruszała? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=nIIjhAuC76g%20
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3. Jeśli Herkules w ciągu jednego dnia trzykrotnie okrążył Peloponez (obwód 

Peloponezu: 1000 km) w poszukiwaniu łani kerynejskiej, to czy potrafisz obliczyć 
jego prędkość?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

Główne zadania: 

Zadania: 

1. Narysuj obrazek przedstawiający łanię kerynejską i Artemidę, możesz poszukać w 
internecie informacji na temat ich wyglądu.  
 

2. Na dużej kartce papieru narysuj mapę Peloponezu. (Obwód Peloponezu narysuj 
pogrubioną czarną kreską tak, aby czujnik światła go rozpoznał). 
  



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

7 

 
   

3. Narysuj plan stajni Augiasza. Upewnij się, że na Twoim rysunku widać obie rzeki 
Pinios i Alfeios i użyj klocków lego, aby zaznaczyć ich granice. 
 

4. Użyj klocków lego lub innych materiałów, takich jak papier mache, do 
skonstruowania dziewięciu głów hydry lernejskiej. 

 
Budowa: 

1. Zbuduj robota Vernie. Ten robot reprezentuje Herkulesa. Po skonstruowaniu go 
zgodnie z podanymi instrukcjami, możesz go udekorować tak, jak chciałbyś, aby 
wyglądał Twój Herkules.  
 

2. Zbuduj robota M.T.R.4. Ten robot reprezentuje Iolausa. Po skonstruowaniu go 
zgodnie z podanymi instrukcjami, możesz go udekorować tak, jak chcesz, aby Twój 
robot wyglądał. 

Programowanie: 

1. Po zaprojektowaniu własnego modelu (makiety) Peloponezu, oblicz jego obwód 
używając linijki. 
 

2. Zaprogramuj Herkulesa tak, aby za pomocą prostych poleceń ruchowych (w 
przybliżeniu) poruszał się po Peloponezie w poszukiwaniu łani kerynejskiej. 

 

 
3. Zaprogramuj Herkulesa tak, aby poruszał się po Peloponezie w poszukiwaniu łani 

kerynejskiej,  używając czujnika światła do rozpoznawania granic.  

 
 

4. Za pomocą czarnej taśmy narysuj drogę, jaką pokonałaby łania kerynejska, 
próbując uciec przed Herkulesem.  Zdejmij czujnik koloru odległości z Verniego. 
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Umieść przedłużenie w przedniej części robota, do którego przymocujesz czujnik 
koloru odległości skierowany w dół. Zaprogramuj robota tak, aby podążał za 
ścieżką, używając metody "podążaj za linią". 

 
 

5. Za pomocą pilota zdalnego sterowania przesuń klocki lego, aby przekierować 
Piniosa i Alfeiosa w odwrotną stronę w celu wyczyszczenia stajni Augiasza.  

 
 

6. Zbuduj robota Vernie 2.1 z wyrzutnią strzałek. Umieść Ptaki Stymfaliańskie (które 
można zbudować z klocków LEGO lub dowolnego innego materiału) w dowolnym 
miejscu na macie i spróbuj w nie trafić. 

 
 

7. Zbuduj robota Vernie 4.2 z kijem hokejowym i umieść głowę Hydry Lernejskiej w 
dowolnym miejscu na macie. Zaprogramuj Herkulesa, aby ją zaatakował, a 
M.T.R.4, aby "wypalił" rany. 
 

 
Dyskusja/Wnioski 

1. Jak myślisz, dlaczego Eurysteusz poprosił Herkulesa o wykonanie tak trudnych 
misji? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 

Dalsze działania 

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

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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