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Scenariusze trzech lekcji z informatyki w gimnazjum.

Definiowanie procedur z parametrami
w Logo Komeniuszu.

Dział programu: Programowanie czynności powtarzalnych.

Dotychczasowa wiedza ucznia:
•  Uczeń potrafi poruszać się w środowisku Logo Komeniusza.
•  Uczeń potrafi definiować procedurę bez parametru rysowania  trójkąta równobocznego,

procedurę kwadratu oraz procedurę okręgu.
•  Uczeń potrafi zapisać procedurę w oknie pamięci oraz wywołać ją.

Cele zajęć:
•  Poznanie zasad i sposobów tworzenia procedur z parametrami.
•  Poznanie zasad wywoływania procedur z parametrami.

Formy pracy:
Grupy 1-2 osobowe przy jednym stanowisku komputerowym.

Metody pracy: wykład, pogadanka, pokaz, analizowanie gotowych procedur, ćwiczenia,
metoda programowana.

Środki dydaktyczne: komputer, program Logo Komeniusz, gotowe przykłady procedur.

Czas trwania zajęć:  3 godziny lekcyjne.

Lekcja 1. Procedura z jednym parametrem i sposoby jej wywoływania.

Przebieg zajęć:
1. Część organizacyjno – porządkowa.
2. Podanie tematu lekcji i uświadomienie uczniom celów lekcji.
3. Przypomnienie potrzebnych wiadomości o procedurach i zapisywaniu ich w oknie

pamięci oraz wywoływaniu.
4. Zapoznanie z materiałem dydaktycznym.
5. Utrwalenie poznanych treści.

Materiał dydaktyczny:
1. Uruchomienie Logo Komeniusza.
2. Przypomnienie procedury bez parametru rysowania  trójkąta równobocznego, kwadratu,

sześciokąta foremnego, ośmiokąta i zapisanie tych procedur w oknie pamięci.
3. Pokazanie na przykładzie procedury z parametrem kwadratu, na czym polega pisanie

procedury z parametrem.

Oto kwadrat1 : bok
Powtórz 4 [np : bok pw 90]
Już

Oto kwadrat2 : bok
Powtórz 4 [np : bok lw 90]
już
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Uczniowie zapisują procedurę w oknie pamięci a następnie pod kierunkiem nauczyciela
wywołują ja z różnymi parametrami.
Oto wynik działania procedury kwadrat1
po trzech wywołaniach

4. Ćwiczenia do wykonania:
•  Napisz procedurę rysowania kwadratu ze środka kwadratu.
Oto  kwadrat3  : bok
pod
ws : bok/2 lw 90
np. : bok/2 pw 90
opu
kwadrat1 : bok
pod
pw 90 np : bok/2 lw 90 np : bok/2
opu
już

•  Wywołaj procedurę z różnymi parametrami.

Kwadrat3 50
Kwadrat3 100
Kwadrat3 150
•  Napisz procedurę kwadraty, której efektem będzie następujący rysunek.

Oto kwadraty
Kwadrat3 50
Kwadrat3 100
Kwadrat3 150
Już
•  Naapisz procedurę z parametrem rysowania trójkąta równobocznego, sześciokąta

foremnego, ośmiokąta foremnego.

Oto sześciokąt : bok
Powtórz 6 [np : bok pw 60]
Już

Oto ośmiokąt : bok
powtórz 8 [np : bok pw 45]
Już
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•  Napisz procedurę rysowania serwety złożonej z 10 kwadratów.

Oto serweta : bok
Powtórz 10 [kwadrat1 : bok pw 36]
Już

•  Wywołaj procedurę:

Np. serweta 50
•  Ćwiczenia do dodatkowego wykonania.
1. Napisz procedurę której wynikiem będzie ten rys.

Lekcja2. Rysowanie okręgów przy pomocy procedury z parametrem.

Materiał dydaktyczny:
Uczniowie zetknęli się już z procedurami pisania okręgów bez parametrów.
Oto okrąg
Powtórz 36 [np 15 pw 10]
Już

•  Ćwiczenie 1.
Uczniowie widzą, że nie jest to wygodna procedura rysowania okręgu. Polecamy zastanowić

się, jak utworzyć procedurę rysowania okręgu z parametrem, do którego należy punkt
aktualnego położenia żółwia i o promieniu podanym w postaci parametru.

Oto okrąg1 : r

Powtórz 36 [ np :r *3,14/18 pw 10]
Już
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•  Ćwiczenie 2:

Napisz procedurę rysowania okręgu o środku w punkcie aktualnego położenia żółwia i
promieniu podanym w postaci parametru.

Oto okrąg2 : r
Pod np  : r pw 95 opu
Okr ąg1 : r
Pod lw 95 ws : r opu
Już

•  Ćwiczenie 3- utrwalające:
1. Napisz procedurę  rysowania „pawiego oczka”, wykorzystaj poznane procedury.
2. Napisz procedurę rysowania tarczy, wykorzystaj poznane procedury.
3. Napisz procedurę z parametrem rysowania rozety złożonej z 10 okręgów.

Lekcja 3: Procedury z dwoma parametrami.

Materiał dydaktyczny:
Zajęcia mają charakter ćwiczeń. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela wykonują kolejne
ćwiczenia, po wykonaniu których wiedzą na czym polega definiowanie procedur z dwoma
parametrami oraz jak należy je wywoływać.
•  Ćwiczenie 1.
Polecamy uczniom zastanowić się jak np. zdefiniować procedurę z parametrem rysowania
prostokąta. Uczniowie zauważają, że potrzebne będą dwa parametry, bo są dwa boki.
Przy naszej pomocy podejmują próbę jej zdefiniowania.

Oto prostokąt :a :b
Powtórz 2 [ np :a  pw 90 np :b pw 90]
Już

Zwracamy uwagę na to, że do wywołania procedury, musimy uwzględnić dwa parametry.
Wywołanie procedury:

Prostokąt 50 100

Polecamy wywołać procedurę prostokąt z innymi parametrami.

•  Ćwiczenie 2.
Polecamy zastanowić się uczniom, jak zmodyfikować procedurę rysowania rozet z
kwadratów, żeby można je było wywoływać z różnymi długościami boków i z różną ilością
obrotów.

Oto  rozeta :ile : bok
Powtórz : ile [kwadrat1 :bok pw 360/:ile]
już
Uwaga: Parametr ile oznacz liczbę obrotów, parametr bok oznacz długość boku.
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Po zdefiniowaniu procedury uczniowie wywołują procedurę z różnymi parametrami.

•  Ćwiczenie 3.
Polecamy zdefiniować uczniom procedurę z dwoma parametrami rysowania wielokąta
foremnego.
Oto wielokąt :ile :bok
Powtórz :ile [np. :bok  pw 360/ :ile]
już

Jako zadanie dodatkowe możemy polecić uczniom zdefiniowanie procedury rysowania
gwiazdy, która wywołana z różnymi parametrami daje ciekawe efekty.

 Oto gwiazda :ile :skok :bok
Powtórz :ile [np :bok  pw :skok*360/:ile]
Już

Myślę, że ten cykl zajęć pozwoli uczniom na zrozumienie zasad definiowania procedur
z parametrami i wywoływaniu ich.

Opracowała:
Bożena Smoczyńska


