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Główny cel projektu:  

Rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia, konstruktywnego rozwiązywania problemów, 

rozwijanie zainteresowania nowoczesnymi technologiami oraz rozwijanie umiejętności 

kreatywnego wykorzystywania ich w codziennym życiu poprzez wykorzystanie platformy 

programistycznej Arduino do tworzenia obiektów interaktywnych. 

 

Streszczenie  

Projekt kierowany jest do uczniów 7 klasy. 

 

Projekt ma na celu: 

 rozwijanie podstawowych i ponadpodstawowych umiejętności cyfrowych młodzieży 

w zakresie budowy prostych urządzeń elektronicznych i ich programowania, 

 kształtowanie umiejętności myślenia algorytmicznego, 

 kreatywne wykorzystanie możliwości jakie dają nowoczesne technologie, 

 stworzenie możliwości zagospodarowania czasu wolnego oraz rozwoju zainteresowań, 

które w przyszłości zwiększą szanse edukacyjne i zawodowe uczniów, 

 współpraca w celu osiągnięcia wspólnego celu. 

W wyniku projektu uczniowie zdobędą wiedzę dotyczącą podstaw elektroniki i mechaniki nauczą 

się pracować w środowisku IDE, pisać proste programy umożliwiające działanie prostych urządzeń 

oraz rozwiązywać problemy w zespole. 

 

Produkt końcowy 

Robot – mobilna platforma. 

 

 



 
 

Tematyka zajęć 

Listopad – Grudzień 2017 

 Wprowadzenie do projektu. Przedyskutowanie planu pracy. Podział obowiązków. 
Stworzenie harmonogramu  
i nakreślenie etapów pracy. Krótka historia Arduino. Zapoznanie z płytką Arduino Uno R2. 

 Wstęp do elektroniki. Kilka słów o prądzie. Analiza elementów potrzebnych w pracy nad 
projektem. Stworzenie kosztorysu. 

 Poznanie środowiska IDE. Wstęp do projektowania programów. Pierwszy projekt. 

 Projekty podstawowe: diody LED. Zmienne. 

 Włącznik – instrukcja warunkowa IF oraz instrukcja opóźniająca DELAY. 

 Sygnalizator świetlny. Pętla FOR. 

 Rozbudowujemy sygnalizator świetlny. 

 Diody – tworzymy własną funkcję. 

 Termometr – odczyt z portu szeregowego oraz tworzenie skali z diod LED. 

 Dioda RGB. 

 Dźwięki w Arduino. 

 

Styczeń – Maj 2018 

 Wstęp do Mechaniki. Co to jest potencjometry. 

 Mechanika.  Serwomechanizm. 

 Silnik elektryczny. 

 Wyświetlacz LCD. 

 Czujnik ultradźwiękowy – mierzymy odległość. 

 Budujemy Robota – wstęp do robotyki. 

 Montaż elementów Robota. 

 Testowanie napędu. 

 Piszemy program sterujący Robotem. 

 Testowanie. 

 Przygotowanie prezentacji. 

 


