


RÓB ROBOTA
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO AKCJI PRZYGOTUJ:

• ołówek lub długopis, 
•  kredki lub mazaki,
• opcjonalnie: śrubki, małe guziki i taśmę dwustronnie przylepną lub plastelinę, do przyklejenia ich do 
kartki (jeśli masz te rzeczy pod ręką).

Dziś wydrukuj obie strony i zrób akcje w podanej kolejności. I pamiętaj: nie ma tu „niewłaściwych 
rozwiązań”!

1. CYBERPAMIĘĆ

Akcja:
Przyjrzyj się przez minutę obrazkowi i zapamiętaj jak najwięcej szczegółów. Po minucie przeczytaj 
pytania umieszczone na dole tej strony i zapisz, co udało Ci się zapamiętać. Uwaga: nie czytaj pytań 
wcześniej – a po wskazanej minucie nie zerkaj już na planszę!

2. BAZA DANYCH

Akcja:
Wyobraź sobie, że masz zbudować robota, który pomoże w jednej ważnej rzeczy w Twojej miejscowo-
ści. Czym by się zajmował? Jak by się nazywał? Zapisz swój pomysł poniżej. Uwaga: zgromadzone dane 
będą Ci potrzebne do kolejnej akcji!

Nazwa robota: ______________________________________________

Funkcja robota: ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

3. PROJEKT: ROBOT

Akcja: 
Na podstawie swojego pomysłu z akcji numer 2 zaprojektuj robota. Na dole ilustracji (pod linią 
przerywaną) znajdują się elementy do jego stworzenia. W jakie części robota mogą się zamienić? 
Wytnij je i doklej na kształcie, który widać na ekranie po prawej stronie obrazka. Dorysuj też własne 
szczegóły. Jeśli masz przygotowane śrubki i guziki, możesz je również wykorzystać w swoim projekcie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pytania do akcji numer 1:
1. Przy nodze jednego z robotów leży przedmiot. Jaki? __________
2. Ile antenek ma na głowie najmniejszy robot? ___
3. Najwyższy z robotów ma na brzuchu kwadratowe przyciski. Ile z nich jest w kolorze czarnym? ___
4. Co znajduje się w doniczce trzymanej przez małego robota zamiast kwiatka? __________
5. Ile rąk ma zaskoczony robot, który dostaje doniczkę? ___

Nie martw się, jeśli nie udało Ci się zapamiętać wszystkiego. Trening czyni mistrza – i mistrzynię! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autorka planszy i zestawu aktywności: Magdalena Kościańska, wyobrazniej.pl 
Inspiracja: post https://wyobrazniej.pl/index.php/bezcenne-smieci-roboty/


