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Tytuł: 
Operacja: Podróż kosmiczna - Z Ziemi na Marsa 

Opis: 
W tym scenariuszu uczniowie w wieku 10-14 lat dowiedzą się, co jest potrzebne do eksploracji 
kosmosu, jak satelity krążą po orbicie Ziemi i jak wyglądałaby podróż na Marsa, z przystankiem 
na Księżycu w celu uzupełnienia paliwa. 

Temat: 
Astronomia, inżynieria i matematyka 

Inne istotne kompetencje: 

Rozwiązywanie problemów, Praca zespołowa, Kreatywność 

Grupa docelowa: 

Uczniowie w wieku 10-14 lat 

Wymagane urządzenia/sprzęt:  

Sala lekcyjna, projektor, dostęp do Internetu, zestaw Lego Boost Robot KIT, tablety, 
wydrukowana mata do zabawy 

Wymogi: 
Nie ma żadnych wymagań 

Czas trwania: 
45 minut na pytania teoretyczne 

3 h na ćwiczenie I 

3 h na ćwiczenie II 

1 h na dyskusję – podsumowanie 

Cele dydaktyczne: 

Uczniowie: 

• Dowiedzą się więcej o Księżycu i planecie Mars 
• Obliczą odległości między nimi a Ziemią oraz trudności w dotarciu do nich 
• Zbudują robota  M.T.R.4  
• Nauczą się komend do poruszania się, rozpoznawania kolorów i ruchów motorycznych 
• Poznają czujniki robota i dowiedzą się, jak ich używać 
• Rozwiną umiejętność rozwiązywania problemów poprzez wykonywanie różnych zadań 
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Pytania teoretyczne: 

Uczniowie powinni mieć dostęp do Internetu, aby mogli przeprowadzić własne badania i 
odpowiedzieć na następujące pytania 

Pomocne linki: 

Ile czasu potrzeba, by dotrzeć na Księżyc? https://www.youtube.com/watch?v=eOJAgQwfXNE 

1. Księżyc 101 | National Geographic –  

2. https://www.youtube.com/watch?v=6AviDjR9mmo 

3. Mars 101 | National Geographic –  

4. https://www.youtube.com/watch?v=D8pnmwOXhoY 

 
1. W jakiej odległości od Ziemi znajduje się Księżyc? 

 _____________________________________________________________________  

2. Ile czasu potrzebowała pierwsza misja, aby dotrzeć na Księżyc? 

 _____________________________________________________________________  

3. Jak daleko od Ziemi znajduje się Mars? 

 _____________________________________________________________________  

4. Ile czasu zajęłoby dotarcie na Marsa? 
 
 _____________________________________________________________________  
 

5. Jakie zadania wykonywaliby astronauci po dotarciu na Marsa? 

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=eOJAgQwfXNE
https://www.youtube.com/watch?v=6AviDjR9mmo
https://www.youtube.com/watch?v=D8pnmwOXhoY
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Główne zadania: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania: 

• Wyślij statek kosmiczny na Księżyc 
• Napraw satelitę w drodze na Księżyc 
• Zatrzymaj się w bazie księżycowej 
• Wyślij statek kosmiczny na Marsa 
• Zatrzymaj się w bazie marsjańskiej 
• Poszukaj śladów życia na Marsie 
• Wróć bezpiecznie na Ziemię  

Ziemia 

Księżyc 

Mars 

Napraw 
satelitę 

Wyślij statek 
kosmiczny w 

  

Zatrzymaj się w 
bazie 

 

Zatrzymaj się w 
bazie 

 

Poszukaj 
obcych form 
ż i  

Wróć na 
Ziemię 

Wyślij 
statek 

kosmiczny 
 K i  
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ĆWICZENIE I: Budowa 

 Zbuduj robota M.T.R.4, postępując zgodnie z instrukcjami aplikacji Lego Boost. M.T.R.4 będzie 
reprezentował statek kosmiczny. Po zbudowaniu możesz go udekorować, tak jak chciałbyś, 
aby wyglądał Twój własny, unikalny statek kosmiczny. 

 Zbuduj bazy księżycową i marsjańską z kolorowych klocków Lego 
 Zbuduj satelitę z klocków Lego 
 Zbuduj kosmitów (Mini Vernie) z klocków Lego 
 Zbuduj asteroidy i inne satelity, które przeszkodzą robotowi w dotarciu do celu. Jeśli uczniom 

zabraknie części Lego, mogą również użyć innych materiałów, które są dostępne w klasie. 
 Wydrukuj lub stwórz matę do zabawy, która zawiera Ziemię, Księżyc i Marsa 

 

ĆWICZENIE II: Programowanie 

 Umieść robota M.T.R.4 na Ziemi 
 Wyślij robota na Księżyc, najpierw zatrzymaj się w połowie drogi i wykryj satelitę, gdzie 

dokona on naprawy (poczekaj 15 sekund). 
 Po dotarciu do Księżyca niech pokaże pomarańczowy kolor 
 M.T.R.4 powinien następnie zaparkować w bazie księżycowej 
 Wyślij robota na Marsa. Kiedy dotrze na Marsa (czerwona planeta), niech zmieni kolor na 

czerwony 
 M.T.R.4 powinien wtedy zaparkować w bazie marsjańskiej 
 Robot powinien również poszukiwać obcego życia (małe Vernie) i zebrać je 
 Na koniec, robot powinien wrócić na Ziemię 
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Dyskusja/Wnioski: 
1. Czy uważasz, że ludzie kiedykolwiek zamieszkają na stałe na Marsie i kiedy to nastąpi? 

_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
 

2. Jak eksploracja kosmosu pomoże ludzkości? 
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
 

3. Czy uważasz, że roboty odegrają rolę w eksploracji i kolonizacji kosmosu? 
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
 

4. Jak odkrycie obcego życia zmieni nasze życie na Ziemi? 
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
 

Dalsze działania: 
1. Jaką planetę po Marsie powinni odwiedzić ludzie i dlaczego? 

_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
 

2. Rozszerzcie planszę do gry o wybraną planetę i zbadajcie jej specyficzne aspekty, które 
czynią ją wyjątkową 

 



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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