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Program nauczania 
dla klas 4 - 6 szkoły 
podstawowej

LEKCJE 1–10

JEDNA LEKCJA – 90 MIN



PROGRAMOWANIE 
I SZTUCZNA  
INTELIGENCJA
CELE:

• Uczeń rozróżnia pojęcia programowanie i sztuczna inteligencja
• Uczeń potrafi zdefiniować pojęcie sztuczna inteligencja swoimi słowami
• Uczeń zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia sztucznej inteligencji
• Uczeń zna i rozumie podstawowe zasady działania sztucznej inteligencji
• Uczeń zna i potrafi wymienić różne rodzaje inteligencji
• Uczeń rozumie, gdzie sztuczna znajduje najlepsze zastosowanie 

ZASOBY:

• Kwadratowe kartki papieru
• Prostokątne kartki papieru
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Czym różni się programowanie od AI?
Nauczyciel rozdaje kartki papieru i prosi uczniów o samodzielne złożenie z nich łabędzia. 
Uczniowie przystępują do pracy. Następnie nauczyciel prosi, aby uczniowie ponownie 
złożyli papierowego łabędzia, tym razem zgodnie z podanymi wskazówkami. Nauczyciel 
powoli przedstawia kolejne, precyzyjne instrukcje. Czy wszystkim uczniom udało się złożyć 
łabędzia? Czym różni się pierwszy łabędź od drugiego? Dlaczego tym razem wszystkim 
udało się złożyć łabędzia?

Co to jest AI?
Tym razem nauczyciel oznajmia uczniom, że nie będzie wydawał instrukcji, natomiast 
prosi, aby obserwowali czynności, które wykonuje. Zadanie uczniów polega na złożeniu 
modelu samolotu na podstawie obserwacji ruchów nauczyciela. Nauczyciel informuje, że 
złoży pięć modeli takich samych samolotów. Nauczyciel składa kolejno pięć identycznych 
samolotów, a następnie prosi uczniów, aby wykonali swoje modele samolotu na 
podstawie zaobserwowanych ruchów.

Kolejno uczniowie porównują swoje modele samolotów z modelami kolegów i koleżanek, 
a także z modelem nauczyciela. Czy samoloty są takie same, podobne czy zupełnie 
różne? Nauczyciel pyta uczniów, czym różniło się zadanie wykonane przed chwilą 
od tego zrobionego na początku zajęć. Uczniowie wyciągają wnioski, czym różni się 
programowanie od sztucznej inteligencji.

Jak tworzyć AI?
Nauczyciel prosi uczniów, aby pomyśleli nad przykładami z własnego życia, kiedy zrobili 
coś, co w konsekwencji okazało się nieprzyjemnym doświadczeniem, i starali się już tego 
nie powtarzać. 

Uczniowie dzielą się doświadczeniami z grupą.

Jak AI się uczy?
Nauczyciel rozpoczyna pogawędkę. Komputery mogą być zaprogramowane tak,  
by podejmować inteligentne decyzje. Czy to sprawia, że komputery są inteligentne? 
Czym właściwie jest inteligentna decyzja? Czy jest to decyzja bazująca na osobistych 
doświadczeniach czy na doświadczeniach innych? Czy inteligentne decyzje ograniczają 
ryzyko pojawiania się negatywnych skutków? Wyobraź sobie, że dotykasz gorącej kuchenki 
i parzysz sobie rękę. Dwa dni później jesteś obok innej kuchenki. Czy dotkniesz jej bez 
zastanowienia? Czy raczej będziesz pamiętać, że ostatnio się sparzyłeś i zastanowisz 
się, jak sprawdzić, czy kuchenka jest gorąca, zanim jej dotkniesz? Wstrzymanie się przed 
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dotknięciem kuchenki jest oznaką inteligencji – jest to umiejętność zdobywania wiedzy 
oraz jej zastosowania. Samo pamiętanie, że poprzednim razem ręka została poparzona, 
inteligencją nie jest. Inteligencja to zdolność sięgania do swojej pamięci i robienia czegoś 
na podstawie szczegółów z tego wspomnienia. Okazuje się, że są różne rodzaje inteligencji, 
np. inteligencja emocjonalna, czyli umiejętność wczuwania się w ludzkie emocje. 
Inteligencja praktyczna, czyli umiejętność przygotowania posiłku lub zbudowania stołu. 
Większość z nas uważa kogoś za inteligentnego na podstawie tego, ile wie, co wie i jak 
potrafi wykorzystać swoją wiedzę. Nauczyciel prosi uczniów o podanie przykładów różnych 
rodzajów inteligencji: 

• Inteligencja językowa

• Inteligencja logiczno-matematyczna

• Inteligencja wizualno-przestrzenna

• Inteligencja ruchowa

• Inteligencja muzyczna

• Inteligencja interpersonalna (międzyludzka)

• Inteligencja intrapersonalna (wewnętrzna)

• Inteligencja przyrodnicza

Źródło: https://bit.ly/2Y38it7

Z czym AI radzi sobie lepiej, a z czym gorzej?
Nauczyciel weryfikuje pomysły uczniów na forum grupy. Na tej podstawie uczniowie 
wnioskują, w jakich dziedzinach życia AI może być użyteczna, a w jakich nie. Nauczyciel 
podsumowuje ćwiczenie. 

Źródło https://store.maththrills.com/collections/frontpage/products/the-complete-
guide-to-artificial-intelligence-for-kids

https://store.maththrills.com/collections/frontpage/products/the-complete-guide-to-artificial-intelligence-for-kids


ROZPOZNAWANIE 
TWARZY I EMOCJI
CELE: 

• Uczeń rozumie podstawowe zasady rozpoznawania twarzy przez AI
• Uczeń zna internetowe narzędzia do rozpoznawania twarzy i potrafi ich używać 
• Uczeń wie, w jakich przypadkach przydatne jest rozpoznawanie twarzy przez AI 

ZASOBY: 

• Kartki w formie check boxów
• Komputery
• Dostęp do internetu
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Rozpoznawanie twarzy i emocji
Uczniowie na przygotowanych kartach zapisują swoje cechy, ale nie podają swojego 
imienia. Wzór karty znajduje się na następnej stronie.

Nauczyciel zbiera kartki i losuje jedną, następnie prosi uczniów o powstanie i przechodzi 
do analizy podpunktów na wylosowanej karcie. 

Przykładowo – osoba, której szukamy, ma włosy blond. Nauczyciel prosi o przejście 
wybranych osób z włosami blond na prawą stronę klasy, a resztę na lewą. 

Kolejny krok – osoba, której szukamy, ma krótkie włosy, a więc znów wydzielana jest 
podgrupa osób z włosami krótkimi blond. Nauczyciel kontynuuje w ten sposób,  
aż odnajdzie poszukiwaną osobę. 

Następnie nauczyciel pyta uczniów, czy długo musiał szukać wylosowanej osoby. 
Nauczyciel dzieli uczniów na grupy sześcioosobowe, miesza wypełnione karty i rozdaje 
uczniom tak, aby żaden uczeń nie dostał swojej własnej. Następnie uczniowie, analizując 
kolejne punkty, odgadują, do kogo należy karta. Czy tym razem zajęło to więcej, czy mniej 
czasu? Uczniowie wyciągają wnioski.

KOLOR WŁOSÓW
• Blond

• Rude

• Szatyn

• Czarne

• Białe

DŁUGOŚĆ WŁOSÓW
• Brak

• Krótkie

• Średnie

• Długie

PIEGI
• Brak

• Obecne

KOLOR OCZU
• Brązowe

• Piwne

• Bursztynowe 

• Zielone

• Szare

• Niebieskie

OKULARY
• Brak

• Obecne
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Uczniowie przechodzą do strony

Klikamy na kwadrat „PHOTO 1”

Następnie wybieramy „Upload Photo”

Uczniowie powtarzają czynność dla kolejnej ikony aparatu z napisem „PHOTO 2”.  
W pierwszej kolejności będą to zdjęcia tej samej osoby – w pierwszym przypadku  
ze smutnym wyrazem twarzy, a w drugim z wesołym. Na zasadzie porównania wyników 
uczniowie starają się odgadnąć znaczenie słów: 

• gender (płeć),

• age (wiek),

• emotions (emocje),

• accessories (akcesoria),

• facial hair (zarost),

Uczniowie również sprawdzają w dolnej części ekranu, w ilu procentach aplikacja uznała, 
że obydwa zdjęcia przedstawiają tę samą osobę. Jeżeli ukaże się komunikat „They’re the 
same person”, będzie on oznaczał rozpoznanie tej samej osoby. Jeśli ukaże się komunikat 
„They’re not the same person”, oznaczać to będzie rozpoznanie różnych osób. W kolejnym 
podejściu uczniowie w analogiczny sposób wgrywają zdjęcia dwóch innych osób  
i sprawdzają wyniki.

Jeżeli pozwalają na to możliwości techniczne, uczniowie sami robią sobie zdjęcia.  
W pierwszym zadaniu będą to dwa zdjęcia tego samego ucznia – pierwsze zdjęcie ma 
przedstawiać wesołą minę, a drugie smutną. W kolejnym podejściu nauczyciel poprosi, 
aby uczniowie połączyli się w pary i aby każdy z nich wykonał jedno zdjęcie sobie, a drugie 
koledze lub koleżance. Następnie uczniowie sprawdzą, czy aplikacja rozpoznała, że na 
zdjęciach pojawiły się różne osoby.

Nauczyciel zapyta uczniów, gdzie może zostać wykorzystywane rozpoznawanie twarzy. 
Nauczyciel zainicjuje rozmowę o bezpieczeństwie oraz o tym, jak sztuczna inteligencja 
może pomagać w podnoszeniu bezpieczeństwa. Uczniowie zastanawiają się, która 
inteligencja zadziałała efektywniej – prawdziwa, czy sztuczna?

https://aidemos.microsoft.com/face-recognition


ROZPOZNAWANIE 
RYSUNKÓW
CELE:

• Uczeń rozumie podstawowe zasady rozpoznawania rysunków przez AI
• Uczeń zna internetowe narzędzia do rozpoznawania rysunków i potrafi ich używać 

ZASOBY:

• Kartki
• Kredki
• Komputery
• Dostęp do internetu
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Rozpoznawanie rysunków   
Uczniowie dobierają się w pary. Jedna osoba dostaje na kartce informacje o tym,  
co powinna narysować (napisy na kartkach w językach polskim i angielskim są tożsame 
z napisami, które później będą pojawiać się w aplikacji). Uczeń z instrukcjami rozpoczyna 
rysowanie, a drugi próbuje odgadnąć, co powstaje na kartce. Uczeń wykonujący rysunek 
może mówić jedynie „tak” lub „nie”.

Następnie uczniowie zamieniają się w parach. Ile czasu potrzeba było na wykonanie 
zadania? Od czego zależy, jak szybko powstający obiekt zostanie odgadnięty? 

Zadanie można zrealizować w grupach trzyosobowych, gdzie trzecia osoba mierzy czas 
odgadywania.

Uczniowie testują narzędzie: https://quickdraw.withgoogle.com/

Klikamy polecenie „Let’s draw!”
Zadanie będzie polegało na stworzeniu sześciu rysunków, zgodnie z poleceniami w języku 
angielskim. Na wykonanie każdego rysunku przeznaczonych jest 20 sekund. W razie 
wątpliwości, co oznacza dany napis w języku angielskim, nauczyciel przed rozpoczęciem 
ćwiczenia pokazuje, jak korzystać z translatora lub w ostateczności sam wspiera dzieci 
tłumaczeniem słów. Nauczyciel sugeruje, by uczniowie również pytali siebie nawzajem,  
co oznacza dane słowo. W razie potrzeby uczniowie korzystają ze stron: Translator oraz 
Słownik 

Jeżeli uczeń rozumie, jaki obiekt powinien narysować – przechodzimy do poniższego kroku:

Klikamy polecenie „Got It!”, aby rozpocząć rysowanie
Nauczyciel informuje uczniów, że w dolnej części ekranu pojawiają się informacje o tym, 
co widzi aplikacja. (Można również podłączyć słuchawki lub włączyć dźwięk, aby słuchać 
wymowy poszczególnych wyrazów. Możliwość rysowania zakończy się po upływie 20 
sekund lub jeśli aplikacja wcześniej odgadnie prawidłowo, jaki obiekt narysował uczeń.  
Po wykonaniu sześciu rysunków przez każdego ucznia nauczyciel zadaje pytanie: czy 20 
sekund to wystarczająco dużo czasu na narysowanie obiektu?

Nauczyciel tłumaczy uczniom, że to, co dla ludzi przedstawia wizerunek kota, dla 
komputera nie jest tak oczywiste. Nauczyciel pyta uczniów, czym to może być 
spowodowane. Następnie nauczyciel tłumaczy różnice między postrzeganiem świata 
przez człowieka i przez komputer.



ROZPOZNAWANIE 
TEKSTU – CHATBOT
CELE:

• Uczeń rozumie podstawowe zasady działania chatbota
• Uczeń zna internetowe chatboty i potrafi ich używać 
• Uczeń rozumie rolę nauki w życiu

ZASOBY:

• Komputery
• Dostęp do internetu
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Rozpoznawanie tekstu – Chatbot
Uczniowie uruchamiają wcześniej przygotowaną aplikację składającą się z 5 pytań 
różnych kategorii. Przykładowo:

• „What’s your name?”

• „Jakie miasto jest stolicą Polski?”

• „W którym roku była bitwa pod Grunwaldem?“

• „Ile to jest 5+3?”

• „Kto napisał książkę Zemsta?”

Wymienione pytania są jedynie przykładami. Ważne jest, aby część pytań dotyczyła 
pojęć, które uczniowie w klasach 4–6 powinni znać, a część powinna wykraczać poza 
poziom wiedzy w tej grupie wiekowej. Nauczyciel pyta uczniów: „od czego zależy,  
czy znamy odpowiedź na jakieś pytanie czy nie?”. Po dyskusji nauczyciel powinien 
podkreślić, jak ważna jest rola nauki w życiu człowieka.

Uczniowie testują działanie https://chatbot.pl/

Nauczyciel prosi, aby uczniowie poznali się z Wirtualnym Specjalistą i porozmawiali z nim. 
Uczniowie przeprowadzają rozmowę z chatbotem kilka razy. Za każdym razem uczniowie 
liczą, na które pytanie z rzędu chatbot nie potrafi odpowiedzieć sensownie. Nauczyciel 
prosi uczniów, aby zastanowili się, jakie pytania sprawiają Wirtualnemu Specjaliście 
najwięcej trudności.



WPROWADZENIE 
DO SZTUCZNEJ  
INTELIGENCJI  
W SCRATCH
CELE:

• Uczeń wie, w jakich dziedzinach życia znajduje zastosowanie AI
• Uczeń potrafi zastosować proste AI przy użyciu programu Scratch

ZASOBY:

• Komputery
• Dostęp do internetu
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Wprowadzenie do sztucznej inteligencji w Scratch
Nauczyciel pyta uczniów, w jakich dziedzinach życia sztuczna inteligencja może mieć 
zastosowanie. Uczniowie na podstawie przykładów znanych im z poprzednich zajęć 
zastanawiają się i dyskutują o obszarach wykorzystania AI. Nauczyciel podsumowuje  
to, co do tej pory udało się wymyślić, i podaje inne przykłady zastosowań AI:

MEDYCYNA

Wsparcie lekarzy w diagnozie nowotworów skóry.

PRAWO

Wsparcie prawników w zadaniach, które wymagają dużo czytania.

AUTONOMICZNE POJAZDY

Zminimalizowanie ryzyka wypadków drogowych.

Uczniowie wchodzą na stronę: 

https://scratch.mit.edu/

Zadanie uczniów polega na stworzeniu projektu pokazującego zastosowania sztucznej 
inteligencji. Nauczyciel objaśnia działanie Scratch 3 i wykonuje z uczniami przykładowy 
miniprojekt z wykorzystaniem czujników: 

https://scratch.mit.edu/projects/288359817/editor/

Nauczyciel dzieli uczniów na grupy. W grupach uczniowie opracowują projekty pokazujące 
zastosowania AI. Nauczyciel wspiera uczniów w procesie tworzenia i udziela odpowiedzi 
na nurtujące uczniów pytania.



TWORZENIE 
WŁASNEGO  
CHATBOTA – BAZA 
WIEDZY O SOWACH
CELE:

• Uczeń potrafi stworzyć chatbota
• Uczeń potrafi wgrać chatbotowi dane dotyczące danej kategorii

ZASOBY:

• Komputery
• Dostęp do internetu



17
 -
 3
7

Tworzenie własnego chatbota – baza wiedzy o sowach
Uczniowie tworzą własnego chatbota. Wgrywają mu przygotowane wcześniej sety danych 
dotyczące wybranej kategorii. Uczniowie zadają chatbotowi pytania podobne do tych, 
które zostały wgrane, a następnie zadają pytania z innych kategorii. 

Czy chatbotowi udało się odpowiedzieć na wszystkie pytania? 
To zadanie można zrealizować z użyciem języka Scratch i platformy ML.

https://machinelearningforkids.co.uk/#!/worksheets

Uczniowie wybierają temat dla chatbota – może być to miejsce, zwierzę, organizacja  
lub wydarzenie historyczne, które uczniowie dobrze znają i na temat którego będą potrafili 
odpowiedzieć na szereg pytań. Po wybraniu tematu uczniowie zastanawiają się nad 
pytaniami, które będą mogli zadać, np. jeśli uczniowie wybiorą sowę, to będą mogli zadać 
pytania:

• Gdzie mieszkają sowy?

• Co jedzą sowy? 

• Jak długo żyją sowy? 

• Jak duże rosną?

• Jakie są gatunki sów?

Uczniowie przechodzą do strony:

https://machinelearningforkids.co.uk/

• Klikamy  „Get started”

• Następnie klikamy „Log in”

• Uczniowie logują się zgodnie ze wskazaniami nauczyciela

• Uczniowie klikają „Projects” 

• Uczniowie klikają „+Add a new project”

• W polu „Project name ” wpisują „Sowy” 

• W polu „Recognising ” wybierają „text”

• W polu „Language ” wybierają „English”

• Uczniowie klikają „Create”
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Następnie uczniowie klikają:

„Train” > Add a new label > „jedzenie” > „+Add a new label” > „kraje” > “+Add a new label” 
> „dlugosc zycia” > „+Add a new label” > „gatunki” > „+Add a new label” > „wielkosc” 

Kolejno uczniowie klikają „Add example” i w kategorii „jedzenie” piszą 5 pytań 
dotyczących wielkości sów. 

Uczniowie postępują analogicznie dla kategorii „kraje”, „dlugosc zycia”, „gatunki”  
i „wielkosc”. (Ważne, aby wszystkie słowa wpisywać, bez użycia polskich znaków.)

 

Następnie uczniowie klikają:

„< Back to project” > „Learn & Test” > „Train new machine learning model”. 

Następnie uczniowie oczekują, aż aplikacja nauczy się. Nauczyciel podsumowuje, co do tej 
pory udało się zrobić.

Uczniowie kolejno wybierają:

„Make” > „Scratch 3” > „Open in Scratch 3” 

W oknie Scratch 3 uczniowie wybierają „Project templates” i wybierają template (szablon) 
wskazany przez nauczyciela. Następnie w kategorii „Skrypty” układają poniższy kod:
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Kolejno uczniowie powtarzają czterokrotnie poniższy schemat:
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Uczniowie uzupełniają bloczki zgodnie z poniższym schematem:

Uczniowie wciskają zieloną flagę i testują chatbota, zadając pytania. Nauczyciel 
podsumowuje ćwiczenie.
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Kolejno uczniowie dodają nowe bloczki:

Nauczyciel podsumowuje ćwiczenie. W efekcie końcowym skrypt powinien wyglądać w 
następujący sposób:

Źródło: https://bit.ly/2pPbut



TWORZENIE WŁASNEGO 
CHATBOTA – 
ROZPOZNAWANIE 
EMOCJI  
W WYPOWIEDZIACH 
TEKSTOWYCH
CELE:

• Uczeń potrafi stworzyć inteligentny program naśladujący ludzkie emocje

ZASOBY:

• Komputer 
• Dostęp do internetu
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Tworzenie własnego chatbota – rozpoznawanie emocji w wypowiedziach tekstowych

W tym ćwiczeniu uczniowie z użyciem Scratch 3 i strony: 

https://machinelearningforkids.co.uk/#!/worksheets 

stworzą buźkę, która będzie smutna, kiedy napiszemy do niej obraźliwy komunikat,  
i wesoła, gdy napiszemy komplement. 

W pierwszym kroku uczniowie wchodzą na stronę  
https://machinelearningforkids.co.uk/ 

• Klikamy „Get started”

• Następnie klikamy „Log in”

• Uczniowie logują się zgodnie ze wskazaniami nauczyciela

• Uczniowie klikają „Projects”

• Uczniowie klikają „+Add a new project”

• W polu „Project name ”wpisują „Emocje”

• W polu „Recognising ”wybierają „text” 

• W polu „Language ”wybierają „English”

• Uczniowie klikają „Create”

Następnie uczniowie klikają:

„Make” > „Scratch 3” > „Scratch by itself”. 

W oknie Scratch 3 uczniowie kasują istniejącego duszka i malują 
nowego. Będą to trzy kostiumy w ramach jednego duszka – buźka 
uśmiechnięta, neutralna i smutna.
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Następnie uczniowie przechodzą do skryptów i układają bloczki zgodnie z poniższym 
schematem:

Kolejno uczniowie klikają „Plik” > „Zapisz na swoim komputerze”. 

Następnie uczniowie klikają zieloną flagę. Uczniowie piszą kolejno w pasku dialogowym 
„Myślę, że jesteś wspaniały”, „Brzydko pachniesz” i dowolny komunikat, jednocześnie 
obserwując, w jaki sposób zmienia się buźka. Nauczyciel podsumowuje to, co wydarzyło 
się do tej pory.

Uczniowie klikają w polecenie „Przejdź do strony projektu”. 

Następnie uczniowie wybierają polecenie:

„Train” > „+Add a new label” > „miłe słowa” > „+Add a new label” > „niemiłe słowa”. 

Kolejno uczniowie klikają „Add example” i w kategorii „miłe słowa” piszą sześć miłych 
sformułowań, natomiast w kategorii „niemiłe słowa” uczniowie dodają sześć niemiłych 
sformułowań. 
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Następnie uczniowie klikają: 

„< Back to project” > „Learn & Test” > „Train new machine learning model”. 

Następnie uczniowie oczekują, aż aplikacja nauczy się. Kolejno uczniowie wpisują 
kilka miłych i niemiłych słów, a nastepnie sprawdzają, czy aplikacja poprawnie 
przyporządkowuje słowa do kategorii „miłe słowa” i „niemiłe słowa”. Jeśli działanie aplikacji 
nie jest zadowalające, uczniowie „douczają” aplikację nowymi słowami. Nauczyciel 
podsumowuje, co do tej pory udało się zrobić.

Uczniowie klikają: 

„< Back to project” > „Make” > „Scratch 3” > „Open in Scratch”. 

Następnie uczniowie klikają „Plik” > „Load from your computer” i otwierają wcześniej 
zapisany plik. Następnie przechodzą do skryptów i modyfikują istniejący kod z użyciem 
nowych bloczków, zgodnie z poniższym schematem:

 

Uczniowie klikają zieloną flagę i w pasku dialogowym wpisują miłe lub niemiłe słowa, które 
różnią się od słów wpisanych podczas uczenia. Uczniowie sprawdzają działanie aplikacji. 
Nauczyciel podsumowuje ćwiczenie.
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KAMELEON 
W SCRATCH
CELE:

• Uczeń potrafi stworzyć inteligentny program, który reaguje na kolory otoczenia

ZASOBY:

• Komputer
• Dostęp do internetu
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Kameleon w Scratch
W tym ćwiczeniu uczniowie z użyciem Scratch 3 i strony: https://machinelearningforkids.
co.uk/#!/worksheets stworzą kameleona, który będzie zmieniał swój kolor na zielony, 
czerwony lub niebieski w zależności od tego, jakiego koloru przedmioty będą znajdowały 
się w jego tle.

Uczniowie przechodzą do strony:

https://machinelearningforkids.co.uk/ 

• Klikamy „Get started”

• Następnie klikamy „Log in”

• Uczniowie logują się zgodnie ze wskazaniami nauczyciela

• Uczniowie klikają „Projects”

• Uczniowie klikają „+Add a new project”

• W polu „Project name ”wpisują “Kameleon”

• W polu “Recognising ”wybierają “image” 

Kolejno uczniowie klikają: 

„Train” > „+Add a new label” > „niebieski” > „+Add a new label” > „zielony” > „+Add a new 
label” > „czerwony”. 

Kolejno uczniowie klikają „www” i w kategorii „niebieski” dodają dziesięć wcześniej 
przygotowanych zdjęć przedstawiających przedmioty w kolorze niebieskim. Uczniowie 
powtarzają czynność odpowiednio dla koloru zielonego i czerwonego.  

Następnie uczniowie klikają:

„< Back to project” > „Learn & Test” > „Train new machine learning model”. Następnie 
uczniowie oczekują, aż aplikacja nauczy się. Nauczyciel podsumowuje, co do tej pory 
udało się zrobić.

 
 
 

https://machinelearningforkids.co.uk/#!/worksheets
https://machinelearningforkids.co.uk/#!/worksheets
https://machinelearningforkids.co.uk/  
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Następnie uczniowie klikają:

„< Back to project” > „Make” > „Scratch 3” > “„cratch by itself”. 

W oknie Scratch 3 uczniowie kasują istniejącego duszka  
i wybierają wcześniej pobranego kameleona. Uczniowie duplikują 
kostium kameleona tak, aby w ramach jednego duszka powstały 
3 kostiumy kameleona – jeden w kolorze niebieskim, drugi 
w kolorze zielonym i trzeci w kolorze czerwonym.

Następnie uczniowie przechodzą do skryptów i układają bloczki 
zgodnie z poniższym schematem:

Kolejno uczniowie klikają:

„Plik” > „Zapisz na swoim komputerze”. 

Uczniowie przechodzą do sekcji „Tła” i wybierają „Nowe tło z kamery”. Uczniowie robią 
zdjęcie obiektu w kolorze niebieskim, zielonym lub czerwonym. Następnie uczniowie 
klikają zieloną flagę i sprawdzają działanie aplikacji dla różnych obiektów. Nauczyciel 
podsumowuje ćwiczenie.

Źródło: https://bit.ly/2pPbutb



GRA „PAPIER, KAMIEŃ, 
NOŻYCE”
CELE:

• Uczeń potrafi stworzyć inteligentny program, który rozpoznaje gesty

ZASOBY:

• Komputer 
• Dostęp do internetu
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Gra „Papier, kamień, nożyce”
W tym ćwiczeniu uczniowie z użyciem Scratch 3 i strony:  
https://machinelearningforkids.co.uk/ stworzą grę „papier, kamień i nożyce”. Uczniowie 
będą robili zdjęcie swojej dłoni w odpowiednim położeniu, a program będzie rozpoznawał, 
co przedstawia ręka ucznia.

Uczniowie przechodzą do strony:

https://machinelearningforkids.co.uk/ 

• Klikamy „Get started”

• Następnie klikamy „Log in”

• Uczniowie logują się zgodnie ze wskazaniami nauczyciela

• Uczniowie klikają „Projects”

• Uczniowie klikają „+Add a new project”

• W polu „Project name ”wpisują „Papier kamien i  nozyce”

• W polu „Recognising ”wybierają „image”

• Uczniowie klikają „Create”

Następnie uczniowie klikają: 

„Train” > „+Add a new label” > „papier” > “+Add a new label” > „nozyce” > “+Add a new 
label” > „kamien”. 

Kolejno uczniowie klikają „www” i w kategorii „papier” dodają dziesięć wcześniej 
przygotowanych zdjęć przedstawiających dłoń ułożoną na kształt papieru. Uczniowie 
powtarzają czynność odpowiednio dla kategorii „kamien” i „nozyce”. 

Następnie uczniowie klikają:

„< Back to project” > „Learn & Test” > „Train new machine learning model”. Następnie 
uczniowie oczekują, aż aplikacja nauczy się. Nauczyciel podsumowuje, co do tej pory 
udało się zrobić.
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Kolejno uczniowie klikają:

„Make” > „Scratch 3” > „Scratch by itself”. 

W oknie Scratch 3 uczniowie wybierają „Project templates” i wybierają template wskazany 
przez nauczyciela.

Następnie w kategorii 

„Skrypty” układają poniższy kod:

Kolejno uczniowie klikają zieloną flagę i wciskają na klawiaturze literę „P” – w ten sposób 
wykonają zdjęcie dłoni ułożonej w odpowiedni kształt – uczniowie zmieniają ułożenie 
fotografowanej dłoni i sprawdzają działanie aplikacji. Nauczyciel podsumowuje ćwiczenie.

Źródło: https://bit.ly/2pPbutb

 



GRA „PAC-MAN”
CELE:

• Uczeń potrafi stworzyć inteligentną grę, która będzie uczyć się na podstawie tego, jak gra 
uczeń

ZASOBY:

• Komputer 
• Dostęp do internetu
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Gra „Pac-man”
Nauczyciel prosi uczniów, aby uruchomili grę „Pac-Man” w Scratch 3. Nauczyciel pyta 
uczniów, w jaki sposób działa gra. Uczniowie dyskutują, nauczyciel podsumowuje wszystkie 
pomysły i pokazuje, w jaki sposób komputer widzi grę „Pac-man”. Czy człowiek i komputer 
widzą grę w taki sam czy w inny sposób? Uczniowie wspólnie z nauczycielem wyciągają 
wnioski.

Zadaniem uczniów będzie stworzenie gry z użyciem Scratch 3 i strony: 

https://machinelearningforkids.co.uk , która będzie uczyła się na podstawie tego, 
jak uczeń gra.

Uczniowie przechodzą do strony:

https://machinelearningforkids.co.uk/ 

• Klikamy „Get started”

• Następnie klikamy „Log in”

• Uczniowie logują się zgodnie ze wskazaniami nauczyciela

• Uczniowie klikają „Projects”

• Uczniowie klikają  „+Add a new project”

• W polu „Project name” wpisują „Pac-man”

• W polu „Recognising” wybierają „numbers”

Następnie uczniowie wybierają: 

„Add a value” > „Value 1” > “pacman x” > “Type of value” > “number“ > “Add another 
value”. 

Uczniowie powtarzają czynność dla: „pacman y”, „ghost x” i „ghost y”. 

Kolejno uczniowie klikają „Create”. 

Następnie uczniowie klikają: 

„Train” > „+Add a new label” > „lewo” > „+Add a new label” > „prawo” > „+Add a new 
label” > „gora” > „+Add a new label” > „dol”. 
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Następnie uczniowie klikają:

„< Back to project” > „Make” > „Scratch 3” > „Scratch by itself”.

W oknie Scratch 3 uczniowie wybierają „Project templates”, a następnie szukają 
wskazanego przez nauczyciela projektu. 

Kolejno w kategorii „Skrypty” („Scena”) modyfikują istniejący kod zgodnie z poniższym 
schematem:

Uczniowie modyfikują blok „pacman-decision” zgodnie z poniższym schematem:

Uczniowie klikają „zieloną flagę” i przeprowadzają kilka rozgrywek, a następnie wybierają:

„Plik” > „Zapisz na swoim komputerze”. Uczniowie nadają nazwę plikowi: „uczenie.sb3”.

Kolejno uczniowie wracają na stronę: 

https://machinelearningforkids.co.uk/ i wybierają:

„< Back to project” > „Train”. Nauczyciel mówi, co do tej pory udało się zrobić.
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Uczniowie wybierają:

„< Back to project” > „Learn & Test” > „Train new machine learning model”.  
Następnie uczniowie oczekują, aż aplikacja nauczy się.

Następnie uczniowie klikają:

„< Back to project” > „Make” > „Scratch 3” > „Scratch by itself”. 

W oknie Scratch 3 uczniowie wybierają:

„Plik” > „Load from your computer”, a następnie odszukują plik „uczenie.sb3”.  
Następnie uczniowie usuwają poniższe bloczki:

Uczniowie modyfikują blok „pacman-decision”:

Oraz usuwają bloczek „czekaj 1 s”:

Następnie uczniowie wybierają:

„Plik” > „Zapisz na swoim komputerze” i nadają nazwę plikowi: „gra.sb3”. 

Uczniowie klikają „zieloną flagę” i obserwują, jaki jest efekt uczenia. Nauczyciel 
podsumowuje ćwiczenie.

Kolejno uczniowie klikają

„Plik” > „Load from your computer” i  otwierają plik „uczenie.sb3”. 

Następnie rozgrywają jeszcze kilka gier i wracają na stronę:

https://machinelearningforkids.co.uk/
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Uczniowie wybierają:

„< Back to project” > „Learn & Test” > „Train new machine learning model”. 

Następnie:

„< Back to project” > „Make” > „Scratch 3” > „Scratch by itself”.

W oknie Scratch 3 uczniowie wybierają:

„Plik” > „Load from your computer”, a następnie odszukują plik „gra.sb3”. 

Uczniowie klikają „zieloną flagę” i sprawdzają działanie gry. Czy komputer tym razem radzi 
sobie lepiej? Nauczyciel podsumowuje ćwiczenie.

Źródło: https://bit.ly/2pPbutb


