Technologie w Warszawie
Scenariusz 4 – Jak przekazać wiadomość?

O projekcie
Technologie w Warszawie to interdyscyplinarny projekt oparty na edukacji
varsavianistycznej ujętej w nietypowy sposób – przez połączenie dwóch
punktów widzenia technicznego oraz humanistycznego (historycznego). Projekt
ten będzie ukazywał miasto, które wraz z pojawianiem się kolejnych technologii
staje się coraz nowocześniejszym, lepszym do życia miejscem. Dzieci przekonają
się jak pojawienie się poszczególnych wynalazków zmieniło życie warszawiaków
i poznają zasady działania ich działania. Przekonają się, że w codziennym życiu
różne nauki się przenikają i postęp w jednym obszarów powoduje zmiany w
innych dziedzinach. Dlatego też w naszym projekcie pojawiają się dwa ujęcia –
przede wszystkim techniczne – ukazujące jakie konkretnie wynalazki pojawiały
się w Warszawie, jak działały, z jakimi problemami musieli się zmierzyć ich
konstruktorzy i wykonawcy. Z drugiej strony zobaczą, jakie zmiany
powodowały.
Zajęcia czwarte – Jak przekazać wiadomość
Przepływ informacji w wielu sytuacjach jest po prostu bezcenny, ale jak
przekazać wiadomość bez telefonu, komputera? Bez maila, smsa?
Co będzie potrzebne?
 Kilka pasków papieru – np. długości 20 cm i szerokości 3 cm.
 Kartki dla dzieci, ewentualnie dwie chorągiewki.
 Karteczki z krótkimi słowami do nadania np. [pies, kot, las, los, lis, rok,
kura, tor, rak, ptak, kruk, stuk, lak, mina, tak, nie, oko, udo].

1. Zapytaj uczniów jakie ich zdaniem mogły być najstarsze sposoby
przekazywania informacji? W jaki sposób można było w miarę szybko
ostrzec na przykład całe państwo o zbliżającym się niebezpieczeństwie?
Jak wysłać do stolicy wiadomość o niepokojach w mieście?
Pokaż kilka obrazków, które mają naprowadzić dzieci na właściwy tor:

Opowiedz trochę o każdej z wymienionych metod. Zapytaj dzieci jak
ich zdaniem działała poczta gołębia? Skąd gołąb wiedział dokąd ma
lecieć? [gołębie pocztowe potrafią wracać do domu z dużych
odległości, nie potrafią odnaleźć wskazanego adresu]
2. Zapytaj dzieci w jakich okolicznościach przepływ informacji jest
szczególnie istotny? W sytuacji zagrożenia, wojny. Zazwyczaj takie
okoliczności sprzyjają powstawaniu nowych wynalazków . Tak tez było
w przypadku telegrafu optycznego, który powstał we Francji pod
koniec XVIII wieku. Opierał się na znanej już od starożytności
metodzie obserwacji wzrokowej – takiej samej jak np. w przypadku

łańcucha ognisk. Dzięki zastosowaniu tej metody informację o
zdobyciu przez Austriaków francuskiej miejscowości Condé-surl’Escaut w 1794 roku przekazano do Paryża w mniej niż godzinę po
tym fakcie.

W jaki sposób działały telegrafy? Poproś dzieci, aby się zastanowiły i
przedstawiły swoje propozycje.
Przedstaw układ ramion dla poszczególnych liter. Poproś kilku
śmiałków aby z wykorzystaniem swoich pasków papieru nadali kilka
liter, albo wylosowane krótkie słowo np. [pies, kot, las, rok, rak, ptak,

kruk, stuk, lak, mina, tak, nie, oko, udo]. Pozostałe dzieci mają za
zadanie odgadnąć przekaz.

3. Opowiedz dzieciom o tym, że wynalazek nie działał jedynie we Francji.
Dostępny był np. także w Polsce, w Warszawie, która połączona była
siecią telegrafów z Petersburgiem (dlaczego akurat Petersburgiem?
Ponieważ była to stolica kraju, w którym de facto Warszawa się
znajdowała - związek Królestwa Polskiego z Cesarstwem Rosyjskim
regulował tzw. Statut Organiczny ustanowiony w zamian za zniesioną
konstytucje po powstaniu listopadowym. Potwierdzał on
przynależność Królestwa Polskiego do państwa rosyjskiego).
Opowiedz o punktach telegrafu na cytadeli oraz nieistniejącej już wieży
grodzkiej zamku królewskiego.

4. Telegraf optyczny przyśpieszył przekazywanie informacji, ale nie był
urządzeniem idealnym. Jakie miał minusy?
5. Kolejnym krokiem był telegraf, który wykorzystywał znane nam już
wynalazki czyli telegraf elektryczny.

6. Opowiedz o historii telegrafu – wymagał on połączenia kablem,
dlatego wiadomości po lądzie były przesyłane błyskawicznie.
Natomiast w przypadku wiadomości zamorskiej nadawano ją bardzo
szybko do miejscowości portowej, tam spisywano, a następnie
statkiem płynęła do kolejnego miasta portowego. Zaczęto więc
podejmować próby położenia kabli na dnie oceanów, co zresztą
wkrótce się udało.
Pokaz dzieciom mapę z 1858 roku z trasą kabla transatlantyckiego.
W jaki sposób nadawano? Początkowo próbowano różnych metod –
telegraf igiełkowy (1833), telegraf, w którym wskazówka wskazywała
litery (1837). Przełomem okazał się wynalazek p. Morsea, który

zaproponował przekazywanie wszystkich liter jako sekwencji kropek i
kresek.

A jak nazywało się urządzenie do nadawania? Nazwa ukryta jest w
rebusie:

7. Przedstaw dzieciom alfabet Morsea. Poproś, aby z wykorzystaniem
klucza nadali wybraną literę. Tu także można wykorzystać karteczki z
krótkimi wyrazami.

8. Wyjaśnij dzieciom, że pomysł, aby do zapisu wykorzystywać tylko dwa
znaki nie jest wcale nowy. Podobną metodę wykorzystywano w
matematyce do zapisu liczb. Jest to tak zwany system dwójkowy (czyli
binarny). Prace nad tą metodą prowadzono już w XVII wieku.
Jak to działa?

Powiedz, że umownie w ten sam sposób można zakodować litery:

System dwójkowy jest systemem, na którym bazuje działanie wszystkich
urządzeń cyfrowych np. komputerów, smartfonów i tabletów. Wszystkie
informacje kodowane są w systemie binarnym. Komputer tak naprawdę
rozumie tylko dwa stany – prawdę (1) i fałsz (0), które zakodowane są w postaci
wartości prądu lub napięcia w układzie elektronicznym.. Te dwa stany
pozwalają zapisać dowolną informacje o ile jej rozmiar nie przekracza rozmiaru
pamięci urządzenia.

Opowiedz dzieciom o najstarszych komputerach i pierwszym wysłanym mailu.

KARTA PRACY
1. Przygotuj pasek papieru zaginając i ustawiając go odpowiednio
spróbuj przekazać kolegom informację zawierającą wybraną
literę. A może uda Ci się nawet krótkie słowo?

2. Czy potrafisz odgadnąć ukryte słowa?

3. Spróbuj nadać wybrana literę. Rozszyfruj poniższe wiadomości:

4.

Odczytaj wiadomość:

5. Spróbuj zapisać systemem dwójkowym następujące liczby:
5,6,11,14.

