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1 Какво е осезаемо програмиране? 

Съществуват различни дефиниции за цифрово мислене и цифрово програмиране, но има и 
образна асоциация, която я описва "като решаване на пъзел", в начина на разпознаване на 
модели, разбиването на сложни проблеми на по-малки и по-прости части и организирането 
им по логичен и последователен начин (таблица 1). Осезаемото програмиране е начин да се 
използват физически обекти, за да направи програмирането привлекателна дейност, достъпна 
за ръцете и умовете на малките деца, като я правят по-директна и по-малко абстрактна. 

 

Таблица 1 – Категории и принципи на цифровото мислене. 

Категории и принципи на цифровото мислене 

Умения за 
цифрово мислене 

Определение 

Абстракция 

Процес на представяне/превръщане на субект/обект (осезаем или не) в по-
разбираема форма чрез премахване на ненужните детайли. Даване на 
приоритети и избор на най-подходящите описания чрез сортиране според 
степента на информацията (100% означава, че една характеристика е 
достатъчна, за да опише предмета) 

Разлагане 

Кохерентно разделяне на логическите съставни части на субект/обект и 
продължаващото им разлагане в по-прости единици/аксиоми, докато те могат да 
бъдат разбрани, решени и оценени поотделно, но без да се губи важна 
информация за оригиналния обект/субект 

Последователност 
Подреждане на различните части на проблема в ред, който позволява да се 
създадат стъпки към неговото решение 

Автоматизация 
Чрез разпознаване на модели, откриване на преки пътища и създаване на 
повтарящи се задачи и цикли по начин, които спестяват труд и време и 
подобряват потока от информация 

Премахване на 
грешки Систематичен подход за прогнозиране и проверка на резултатите 

Обобщение Стратегия за проучване и използване на предишни решения на подобни 
проблеми, чрез намиране на връзки и прилики 

 

Какво е осезаемо програмиране? 

Разпознаването на модели на обучение, абстракцията и пространствената ориентация, където 
трябва да прехвърлим обективната реалност за себе си (за роботите надясно или наляво може 
да бъде различно от нашето), са важни умения, които могат да се използват не само като 
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въвеждащи понятия за програмиране/кодиране, но и като метод на мислене и решаване на 
проблеми, който да се прилага практически във всеки предмет и ниво. 

 

За насърчаване на приобщаването: обърнете се към интерактивната и физическа същност на 
осезаемото програмиране, където групи от деца се събират за решаване на проблеми, има 
голяма възможност да се съкратят различията по отношение на предишен опит и мотивация 
между различните среди и групи деца. Работата в екип и груповите дискусии могат да се 
проведат и по различен начин от класическия компютърен интерфейс, когато повече от един 
ученик може да даде принос, който насърчава социалните преговори и поведение за 
съвместна работа.  

Като обобщение осезаемото програмиране предлага няколко предимства на графичните 
алтернативи, като например: 

• Улеснява съвместното програмиране от равнопоставени партньори; 
• Опростява процесите на отстраняване на грешки; 
•  Помага за намаляване на различията между половете в областта на компютърните 

технологии; 
• Насърчава физическото участие и съпричастност. С повече сензорни канали 

(докосване, зрение, слух) е по-лесно да се формира ментална картина и абстракция, а 
въплътените преживявания могат да доведат до още по-ефективен начин на учене. 

Допълнително с трите ключови области на изучаване (математика, науки и технологии), с 
които се занимава в този проект, и с цел да се засили STEM подходът чрез насърчаване на 
приобщаването и популяризирането на холистични ученически знания, някои от целите на 
ООН за устойчиво развитие (Фиг. 1.), които са силно свързани с динамиката на материалното 
програмиране, бяха целенасочено включени в рамките на развитието на ресурсите на проекта 
(напр: учебен план - Рециклиране; проучване на 3-те R (от английски): намаляване, повторна 
употреба, рециклиране).  
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Осигуряване на 
приобщаващо и 

качествено 
образование за всички 

и насърчаване на 
ученето през целия 

живот 
 
 

Постигане на 
равенство между 

половете и създаване 
на възможности за 

всички жени и 
момичета 

 
 
 

Намаляване на 
неравенството в и 
между страните 

 
 
  

 

Устойчиво управление 
на горите, борба с 
опустиняването, 

спиране и 
възстановяване на 
деградацията на 

земите, спиране на 
загубата на 
биологично 

разнообразие 

 

Фигура 1 - Цели за устойчиво развитие, които са най-приложими за проекта TangIn 

2 TangIn инструментариум 

Инструментариумът на Tangin се състои от набор от учебни планове (Таблица 2), които 
обхващат няколко теми като математика, биология, география и др, интегрирани с осезаеми 
ресурси за програмиране.. 

Всеки учебен план служи като насока за учителите да работат по някой или дори няколко 
учебни предмета, използвайки осезаемо програмиране. Плановете не трябва да се разглеждат 
като неизменни и задължителни в тази си форма и съдържание, тъй като учителите трябва да 
имат свободата да ги адаптират към динамиката на класа и да решат кой вариант за тях е по-
подходящ.  

Първата страница на всеки учебен план съдържа заглавието на сесията, възрастовата група, за 
която учебния план е подходящ, и основните теми. 
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Фигура 2 – Първата страница на всеки от учебните планове 

Структурата на всеки учебен план е следната: 

 Резюме – кратко резюме прави преглед на темите, които са обхванати от плана на 
урока. 

 Цели на обучението – посочва какво се очаква от учениците да научат.  
 Очакван ефект върху учениците – в края на сесията се очаква децата да могат да 

изпълняват изброените задачи и да получат нови знания. 
 Бележки за учителите – дава някои насоки и съвети за учителите. 
 Учебен план – предоставя стъпково описание на всеки етап от сесията. 
 Необходими материали  – изброява ресурсите, необходими за изпълнението на 

сесията, както и съдържа печатните материали (когато е необходимо). 
 

Таблица 2 – TangIn учебни планове 

Подходяща 
възрастова група 
за учебния план 

Основни предмети 
използвани в 
учебния план 

Заглавие на 
учебния план 
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 Учебни планове в Tangin инструментариума 

Учебен план Кратко описание Предмети 

01_Въвеждане в 
програмирането 

Въведение в изчислителното мислене, 
програмирането и роботиката чрез 
използване на команди и динамика на 
ролевите игри. Симулирайте входящите и 
изходящите данни и прогнозирайте 
резултатите. Дайте примери за програмиране 
и алгоритми в ежедневието. Възрастова група: 
всички. 

 Изчислително 
мислене 

 Роботика & 
Алгоритми 

02_представяне  на 
MIGO 

MI-GO е инструмент, който въплъщава 
осезаемите концепции за програмиране. Тази 
сесия е насочена към въвеждането в 
историята на MI-GO и обяснението как то е 
програмирано. 
Първата част от сесията е посветена на 
персонализирането на MI-GO, където 
учениците използват своето въображение и 
художествени умения, за да изградят неговия 
образ и характер. 
Учениците ще научат също, че роботът се 
програмира чрез използването на блокове, 
както и функцията на всеки блок. В края на 
сесията те ще могат да изпълняват прости 
инструкции. Възрастова група: всички. 

 Роботика & 
Алгоритми  

 Изкуства 

03_Характеристики 
на животните  

Карти на животни, разпръснати по 
подложката. Използване на робота за 
пътуване до тях според специфичните 
характеристики на животните. Възрастовата 
група: 6-10 годишни. 

 Биология 

04_Магически 
квадрати 

Използвайки робота, с хода на коня отидете до 
всички квадратчета на шахматната дъска, без 
да повтаряте квадратче. Докато правите това, 
изграждайте магически квадрати. Възрастова 
група: 9-12 годишни. 

 Математика 
 Групови действия 

05_Карти и пътни 
знаци 

Научете, че картите представляват реалността, 
но в различен мащаб. Използвайте 
координатите, за да намерите правилното 
съответствие между малкия и големия мащаб. 
Идентифицирайте пътните знаци и какво 
означават те. Възрастова група: 6-10 годишни. 

 География 
 Математика 

06_Рудодобив 
Използване на робота за добив на минерали в 
правилната последователност според техните 
свойства. Възрастова група: 8-12 годишна. 

 Природна наука 
 Геология/минерали 
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07_Умножение 

Таблиците за умножение са не само за 
паметта, зад тях има и логика, но могат да се 
използват и за забавление. С помощта на 
робота ще направим таблиците чрез 
преброяване на квадрати (области). 
Възрастова група: 7-9 годишни. 

 Математика 

08_Рециклиране 

Научете повече за различните видове 
отпадъци и къде трябва да бъдат 
изхвърляни. Пластмасови, метални, 
стъклени и органични отпадъци са ценни 
ресурси, които трябва да се използват 
повторно и рециклират. 
С помощта на робота, учениците сортират 
различни видове отпадъци и ги поставят в 
правилния контейнер за рециклиране. 
Възрастова група: 6-10 годишни. 

 Околна среда 
 Общество 

09_Симетрия 

Разглежзане на концепцията за симетрия 
на геометрични фигури, начертани от MI-
GO и разделянето им на половини. 
Възрастова група: 7-10 годишни 

 Геометрия 

10_Триъгълници 

Намерете и групирайте различни 
триъгълници в геометричната фигура, 
нарисувана от MI-GO. Възрастова група: 9-
12 годишни. 

 Геометрия 

11_Различни 
форми 

Пъзели с повърхнини. Завъртане като в 
Тетрис на парчета, за да видите къде пасват. 
Този    пъзел изисква екипна работа на 
различни групи, за да бъде завършен. 
Възрастова група: 9-12 годишни. 

 Математика 
 Повърхнини 

12_Кръвоносна 
система 

Рисуване на карта на кръвоносната 
система, свързване на органи с отделяне на 
венозния и артериалния кръвен поток 
Възрастна група: 7-9 годишни. 

 Биология 
 Човешко тяло 

13_Ъгли 
Първо въвеждане в ъглите и 
разграничаване на прав, остър и тъп ъгъл. 
Възрастова група: 6-10 годишни. 

 Геометрия 

14_Съединяване 
на точки 

Интересна задача за обучение/въвеждане 
на цикли, която постепенно увеличава 
нивото на сложност. Идеален за оценка на 
текущото ниво на владеене на 
програмирането. Възрастова група: 8-12+ 
годишни. 

 Програмиране/цикли 

15_Космически 
влак 

Дейност за създаване на схеми, таблици и 
графици с използване на слънчевата 

 Слънчева система 
 Логистика (времеви 
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система като тема. Възрастова група: 6-10 
годишни. 

графици) 

16_Воден цикъл 
Състезателна игра с водния цикъл като 
тема. Възрастова група: 6-12 годишни. 

 Околна среда 

17_Думи 
Подобна на Скрабъл игра. С помощта на 
MI-GO, се създадават думи по определена 
тема. Възрастова група: 6-12 годишни. 

 Мултидисциплинарност 

18_Съзвездия 

Рисуване на съзвездия с MI-GO и 
използване на мащабирани карти / карти за 
измерване на ъгли и дължини и 
конвертиране в  размери за подложката. 
Възрастова група: 9-12 години 

 Космос 
 Геометрия 

19_Изчисления 

Съпоставяне на карти с основни 
аритметични операции и числа върху 
подложката, като възможни решения 
Възрастова група: 8-10 години. 

 Математически 
операции 

20_Държави и 
знамена 

Съпоставяне на карти за знамена на 
държави и столици. Възрастова група: 6-10 
години. 

 Общество 
 География 

21_Измервателни 
единици 

Използване на MI-GO за измерване на 
класната стая и използване на данните за 
създаване на карти в мащаб. Възрастова 
група: 8-10 години 

 Физика 
 Математика 
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Съвети (първи уроци) 

• Започнете без робота (вижте учебен план 1). Рационализирайте в „други перспективи“. 
• Представяне на робота чрез разказване на историята му, персонализиране и 

изграждане на характер (виж план за урок 2) и нека учениците да се запознаят с него. 
• Изберете си учебни планове за прилагане, но можете да ги адаптирате според 

резултатите. 

Съвети (за всички учебни планове) 

• Уверете се, че групите са хетерогенни и всички участници са активни. 
• Включете други елементи за динамика чрез възлагане на различни роли на учениците 

и превключване между тях (във всяка група). 
• Прогресивна еволюция: започнете само с функции за посоки и движение, ако е 

подходящо, въведете циклични действия и накрая ъгли. 

Примери за динамика 

 Използването на ъгли не означава, че трябва да ги познавате. 
 Пример (виж учебни планове nº9/10 - триъгълници и симетрия): докато използвате 

робота, за да нарисувате фигурата по-долу, кодът се дава готов за изпълнение, 
предизвикателството ще бъде да се намрят възможно най-много триъгълници. Роботът 
тук ще бъде само инструмент за рисуване, но дори и без разбиране на кода, понятието 
за ъгъл, различен от нормалното въртене (от перспективата на робота), ще започне да 
се насажда в учениците.  

 

 

Решаване на отделни части, част от общото решение  

 Пример: (виж учебни планове № 4/6/11 - магически квадрат/различни 
части/рудодобив) Задачата е разделена на различни части или подзадачи и всяка група 
ще работи за решаване на своята част и след това ще се събере, за да ги сподели, 
събере и реши голямата основната задача. Всяка група има различна задача и накрая 
се обединяват, за да обсъдят своите решения и открития. 

Адаптирайте се към собствената си реалност 
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 Пример (виж учебен план № 8 - рециклиране): различните страни може да имат 
различни цветови кодове за рециклиране. Уверете се, че сте го адаптирали към вашата 
реалност. 

Създайте свои собствени задачи, сменяйте ролите 

 Пример (виж учебен план № 5 - карти и пътни знаци): пресъздайте своя собствена 
карта/път към училището и др. Можете да използвате и други пътни знаци и 
създавайте кодове, за да преминете по картата. 

Съзтезателен елемент 

 Примери (в повечето учебните планове): опитайте да дадете точки или някаква система 
за възнаграждение при изпълнение на техните мисии. Не е необходимо да печелят или 
губят, но да бъдат мотивирани. 
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3 Ресурси 

3.1 Резюме 

Комплекта към робота MI-GO предоставен от C&A беше избран като основен ресурс, Това е 
100% осезаема платформа за програмиране и може да достигне, както до по-малки, така и по-
големи деца с един и същ комплект и инструментариум (5-12 години). Мислено е не само за 
младите умове, но и за учителите, тя е изключително гъвкава и лесна за използване само с 
един бутон и уникални характеристики, като LED обратна връзка, цикличните действия, 
десетичните и ъгловите програмни блокове.  

Платформата също така представя предимството на програмните блокове, които са напълно 
независими от роботите, което им позволява да бъдат споделяни, смесвани и предавани 
между различните групи и роботи, когато е необходимо, като по този начин се използват 
ресурсите и се стимулира взаимодействието и груповата динамика, а следователно 
приобщаването. 

Като реален програмен инструмент MI-GO комплектът има два различни вида вложения и 
придобивки: 

Таблица 3 – MI-GO вложения и придобивки 

Вложения 
Блокове 

Функции 
(посоки и цикъл) 

Числа и ъгли 
(0-9) 

Цветове 
Червен 
(STOP) 

 

Вложения 

• Програмиращи блокове: разделени на функции и числа, това са основните елементи, 
с които трябва да се сглобят кодовете на инструкциите към робота: 
 

o Функциите (вж. раздел 3.2 комплекти - блокове) са логически команди, като 
например преместване напред и завъртане надясно, които за да работят се 
свързват с основния блок (вижте раздел 3.2 комплекти - основен) от първата 
инструкция до последната по последователен начин, което ще бъде и основният 
код. Петнадесет е максималният брой възможни функции в един код.  

Придобивки 
Подложки 

Нормални 
(10cм) 

Десетични 
(1 cм) 

Рисуване (маркери)  

Перманентни 
(в/у хартия) 

Временни 
(за 

подложката) 
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o Числата от 0 до 9 (вж. раздел 3.2 комплекти - блокове) могат да се добавят, за 
да се дадат стойности на функциите. Свързват се от дясната страна на 
предназначената функция, като единични или множество (макс. 4) блокови 
числа. В тази категория е включен и блокът за ъгъл, който може да бъде свързан 
с функцията за завъртане надясно или наляво, за да промени ротацията от 90 ° 
на ъгъл по избор, като се добавят числови блокове от дясно. 

 

 

 

o Цветове (може да бъде поръчан допълнително): роботът има вграден цветен 
сензор, който може да бъде активиран (виж раздел 3.3 инструкции - цветен 
сензор). Тази опция позволява нова динамика с цветове, които действат като 
условните АКО (IF), ТОГАВА (Then), функции. За момента само червеното може 
да бъде открито като функция STOP, което означава, че когато робота намира 
червено по пътя си (движещ се напред), той ще прескочи до следващата 
функция, докато не успее да се „отърве“ от препятствието или ще остане на 
място. Цветовете могат да бъдат нарисувани директно върху подложката или 
поставени като карта отгоре или отдолу. 
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Придобивки 

o Стъпки: броенето на броя и посоката на стъпките на робота е количествено 
измерим резултат и с помощта на подложката може да се използва за задаване 
на конкретна траектория/точка, като цели и решаване на 
математически/логически пъзели с броя на преминатите или оградени квадрати. 
Може да се използва и за измерване на разстояния и области директно на пода. 

 
o Обикновени: Стъпки от 10 см (по-големи квадрати) и техните кратни, 

използващи блокове „напред“.  
 
 Събиране чрез преброяване на квадрати, оградени от робота 

 

                                                                                                           
                                                Операции за умножение чрез преброяване на квадрати, 

съдържащи се в периметър, ограден от робота (площ) 
 

o Десетични: Стъпки от 1 см (по-малки квадрати). С десетичната подложка не се 
ограничаваме до дължини от цели числа. Но не е задължително да бъде 
десетична, тя представлява една десета от нормалната стъпка и по този начин 
може да се използва като десета срещу единица, единица срещу десет, десет 
срещу сто, и т.н. 
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Събиране чрез преброяване на квадрати, оградени от робота 

                                                                   Операции за умножение чрез преброяване на 
квадрати, съдържащи се в периметър, ограден от робота (площ) 

 

o Рисуване: Ботът има кухина, която пресича основните му оси, която може да се 
използва за фиксиране на най-често срещаните маркери. Тази способност 
позволява да се проследи маршрутът на робота и да се начертае геометрична 
или всяка фигура, съставена от прави линии. 

 
o Перманентни маркери:  В предоставения комплект, има подложка направена от 

прозрачен винилов материал. От нея е възможно да се премахнат/изтрият 
всички следи или рисунки, направени от маркери (ако са перманентни) с 
алкохол, (виж раздел 3.2 комплекти - подложка). Това позволява повторното 
използване на подложката, не само за рисунки, направени от бота, но и на ръка, 
при създадаването на различни дейности и игри.  
 

 
o Перманентни маркери: действията не са ограничени само до използване на 

подложката, с цветни маркери и големи листове хартия, човек може да използва 
MI-GO за създаване на истински произведения на изкуството. Творчеството е 
единствената граница! 
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3.2 Комплект 

Робот 

Роботът изпълнява точно (<1º прецизност) инструкциите от блоковете (чрез основния - виж 
по-долу). Компоненти: отвор за фиксиране на маркер (1); прозрачна леща, позволяваща 
обратна връзка на управляващата платка и светодиоди (2); цветни сензори и бели светодиоди 
(3); бутон за сдвояване с основния блок (4); прецизна сфера за въртене (5); колела (6); ключ за 
включване/изключване (7); захранване mini-USB вход (8); подвижен купол (9); кухина за 
фиксиране на лицевото изображение на робота (10).  

 

 

Основен 

1 

2 

3 

7 

4 

9 5 6 

6 

10 
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Основния модул има собствено захранване и е отговорен за четене на блокове и безжично 
подаване и получаване на обратна връзка от робота (~ 5-7 метра обхват). Компоненти: 
многофункционален бутон GO (1), един женски конектор (2) за свързване на първия блок 
(функция) на кода; две лещи за светодиоди за обратна връзка (3); захранващ мини-USB вход 
(4) и ключ за включване/изключване (5). 

 

 

 

Поглед отгоре                       Поглед отпред                           Поглед отстрани 

 

Блокове  

Блоковете са единични елементи със специфични команди, които трябва да бъдат 
комбинирани за необходимия кода на инструкциите. Компоненти: магнити (1), които улесняват 
свързването на блоковете в правилната позиция (и отблъскват, когато е погрешно); конектори 
(2): функциите имат по 3 (2 женски и 1 мъжки) с изключение на “край на цикъла“ (1 мъжки и 1 
женски, по вертикалната ос), цифрите имат по 2 конектора по хоризонталната ос (1 женски и 1 
мъжки); прозрачна леща (3) за обратна връзка със светодиоди (4 цвята). 

  

 

Всички блокове без десетичния 

3 
1 

2 

5 

4 
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Вътрешност на блока         Конекторите на блока              Вид отгоре през лещата  

 

„Напред“ и „Десетичен“: и двата блока ще инструктират робота да се движи напред една 
стъпка. Ако има цифра(и), свързана(и) от дясната страна, той ще даде указания за точния брой 
стъпки напред. Ако цифрата е 0, той ще я пропусне. Стъпка „Напред“е 10 см, а „Десетичната“ 
стъпка е 1 см. Конектори: (1) мъжки, свързва се с основния модул или друга функция; (2) 
женски, свързва се с друга функция; (3) женски, свързва се с цифров блок (не ъгъл).  

 

Блок „Напред“  “Десетичен блок свързан с главния модул  

  

1 2 
 

3 
 

1 
 

2 
 

3 
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Завъртане „надясно“ и „наляво“: ще инструктира робота да се завърти около оста си на 90º 
(по подразбиране). Ако някоя цифра е свързана от дясната му страна (виж средната снимка), 
той ще се завърти на 90º, на броят пъти определени от цифрата (в случая 2) (ако е прикрепена 
цифра 0 нищо няма да се случи). Ако вместо това отдясно е прикрепен ъглов блок, и следващи 
го блоковете с числа, той ще инструктира робота да завърти точно на толкова градуси, 

колкото показват цифрите (в случая на 95). Конектори: (1) Мъжки, свързва се с основния 
модул или друга функция; (2) женски, свързва се с друга функция; (3) Женски, свързва се с блок 
с цифри или ъгъл. 

Блок за завъртане наляво    Код за завъртане наляво два пъти   Код за завъртане под 95º 

 

Начало и край на цикъл:  ще инструктира робота да повтари толкова пъти кодът между 
Начало на цикъла и Край на цикъла, колкото е числото свързано отдясно на блока Начало на 
цикъла: Ако е 1, то просто ще изпълни кода един път (няма повторение, ако е 2, тогава ще 
изпълни кода 2 пъти и така нататък… ако няма номер, той също ще изпълни кода един път. В 
случай че цифрата е 0 (ще пропусне целия код между блоковете на цикъла следвайки  
последователността). Конектори: (1) Мъжки, свързва се с основния модул или друга функция; 
(2) женски, свързва се с друга функция; (3) женски, свързва се с блок с цифра (не ъгъл). (4) 
женски, в този случай при Край на цикъла не трябва да има свързан блок (има конектор за 
икономия при масовото производство на блоковете). Ако е свързан един блок, кодът няма да 
бъде изпълнен (виж грешка „Синтаксис” в Таблица 6) 

 

              Начало на цикъла                       Край на цикъла                           Код с 4 цикъла  

1 
 

2 
 

3 
 

1 
  

2 
 

3 
 

2 
 

1 
 

4 
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Цифри: трябва да са свързани с функции, като им придават стойност. Всяка комбинация от 
трицифрени числа в една функция е възможна, но робота няма да ги изпълни и Основния ще 
даде обратна връзка за грешка (виж грешка "Синтаксис" Таблица 6). Конектори: (1) Мъжки, 
свързва се с функция или друг блок с цифри (включително ъгъл); (2) Женски, свързва се с друг 

блок с цифри (с изключение на ъгъл). 

                                                                Блок с цифра 2                                       

  Ъгли: трябва да бъде свързано с функция Завъртане(дясно/ляво) от лявата му страна и 
цифра(и) от дясната страна на Завъртането, ако реда не  е такъв робота няма да се изпълни и 
Основния модул ще даде обратна връзка за грешка (виж грешка "Синтаксис" Таблица 6) , Ако 
кода е написан правилно, то ще промени ъгъла на завъртане от този по подразбиране на 90º, 
към такъв указан от цифрите свързани с него. Конектори: (1) Мъжки, свързва се с функцията 

Завъртене (ляво / дясно); (2) Женски, свързва се с цифри. 

                                                                       Ъглов блок 

Подложка: 6x6 подложка. Характеристики: Големи квадрати 100 см2 (1); малки квадратчета 
1см2 (2); прозрачна (3); сгъваема (на руло) и за многократна употреба. * 

*Препоръчителни маркери за дъска, за почистване използвайте суха кърпа/тъкан/памук за 
избърсване. Ако използвате постоянни маркери, трябва да накиснете тъканта/кърпата/памука 
с алкохол. НЕ използвайте разтворители за почистване. Можете да използвате 
самозалепваща лента по ъглите, но се опитайте да го избегнете, защото ще натрупа мръсотия 

1 
  

2 
  

1 
  

2 
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и ерозира с времето. За да го изправите по-бързо, използвайте сешоар. 

Оразмерена подложка с бяла хартия отдолу                Подложката с карта отдолу  
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Комплект 

Поради различната честота на използване и едновременната нужда (блоковете могат да се 
споделят от различни групи) комплектите ще имат относително повече функции от цифри. За 
да стартира пилотния проект, всеки партньор ще има 3 робота (Таблица 4, зелената колона).  

 

Table 4 – различните опции за комплекти и броя на елементите във всяка. 

Комплекти 

Робот 1 2 3 4 5 6 
Основен модул 1 2 3 4 5 6 

Бл
ок

ов
е 

Функции 7 13 22 28 35 41 
Напред 2 4 6 8 10 12 

Десетичта 1 1 2 2 3 3 
Надясно 1 2 4 5 6 7 

Наляво 1 2 4 5 6 7 
Начало на цикъла 1 2 3 4 5 6 

Край на цикъла 1 2 3 4 5 6 
Цифри 11 15 26 32 43 49 
Ъгъл 1 2 3 4 5 6 

0 1 1 2 2 3 3 

1 1 1 2 2 3 3 
2 1 2 3 4 5 6 

3 1 2 3 4 5 6 
4 1 2 3 4 5 6 

5 1 1 2 3 4 5 
6 1 1 2 3 4 5 

7 1 1 2 2 3 3 
8 1 1 2 2 3 3 

9 1 1 2 2 3 3 

Подложка 1 2 3 4 5 6 
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3.3 Инструкции 

Сдвояване 

1. Уверете се, че робота и основния модул са включени. На робота ще видите бял светодиод, 
който мига, а след това и син, както и зелен светодиод, върху бутона GO на основния модул. 

2. Натиснете бутона "Go" на основния модул за около 3-5 секунди (A). Син светодиод ще 
светне на основния модул (B), както и на всички роботи (C), които „слушат". 

3. След това имате 5 секунди, за да натиснете малкия бутон (D) от долната страна на бота, 
който искате да сдвоите. Ако успеете, робота и основния модул ще задействат едновременно 
зеления светодиод (E), ако не на главния модул ще светне розов светодиод и ще се върне в 
предишното състояние (свързан с друг робот или не е свързан изобщо). 

4. Трябва да го направите еднократно (освен ако не искате да сдвоите с друг робот), той ще 
остане сдвоен дори след изключване. 

1. 

 

 

 

 

2.  

A B C 

E E D 
3. 

(3-5 секунди)  
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Кодиране, иницииране и изпълнение, обратна връзка. 

1. Съберете кода, започвайки от основния модул, като надписа GO сочи към вас. 
Свържете първата функция, която ще се изпълни, а след това и последователността от 
стъпки които искате да се изпълнят.   
 

2. Натиснете бутона GO един път. 
 

3. a) основния модул ще прочете блоковете (всеки светва в синьо еднократно) и след това 
ще се изпълни, като дава обратна връзка за стъпката, като светва текущата функция в 
зелено  
 
б) основният модул ще прочете блоковете (всеки светва в синьо еднократно) и ще 
намери синтактична грешка и ще мига червено четири пъти, докато блоковете, до 
мястото където е грешката също мигат 
 
1. 

 

2. 

 

 

 (X1) 
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3a) 

 

3б) 

 

 

 

 

Нулиране на кода (основния модул): Рядко е необходимо, да се изтрива паметта на 
предишния код в случай, че той „забие“(блокира) (виж грешка “” в таблица 5). Робота и 
основния модул ще останат сдвоени след това действие. 
 

1. a) Натиснете бутона GO, докато бял светодиод започне да мига на основния модул и 
блоковете.  

 
б) Изключете (плъзнете с пръст превключвателя) на основния модул и го включете 
отново (плъзнете с пръст превключвателя)).  

 

       1a) 

 

 

 

 

      1б) 

 

 

 

(> 5 секунди)  

OFF ON 
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Зареждане  

      1. a) Когато по време на обратната връзка на основния модул липсва светлинно 
потвърждаване, вероятно батериите са разредени. Обикновено автономната работа е в 
рамките на 2-4 дни. Включете микро-usb зарядно устройство и ще светне червен светодиод 
(няма значение дали робота е включен или изключен). 

          б) Когато батерията е заредена диода ще изгасне, обикновено отнема около 2 часа. 

 

      2. a) Когато робота започне да натрупва грешки като прескачане на функции и 
извършване на прекъснати стъпки (напр. 1 + 1 вместо 2), най-вероятно се нуждае от 
зареждане. Включете микро-usb зарядно устройство и ще светне червен светодиод (няма 
значение дали робота е включен или изключен). 

 

          б) Когато батерията е заредена диода ще изгасне, обикновено отнема около 2 часа. 
Въпреки това, робота може да стане нестабилен (виж отстраняване на проблеми и грешка 
"Прекалено зареждане" в Таблица 6) от прекалено много зареждане, затова препоръчваме да 
го оставите само 45 минути да се зарежда, което е достатъчно за 1-2 дни постоянна употреба. 
Не оставяйте робота да се зарежда дълго. 
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1. a)                                                                         б) 
 
 
 
 
 
 

2. a)                                                                         б) 

 

 

 

Цветни сензори (Изключването/включването е една и съща процедура)  

1. a)  Когато робота е включен, цветният сензор е изключен по подразбиране. 
 
б) Когато цветният сензор е включен, бял светодиод ще свети от долната страна на 
робота (близо до сензора). 
 

2.  За да промените състоянието на сензора (включен / изключен), натиснете и задръжте 
бутона за сдвояване за една секунда, жълтият светодиод ще светне на робота и след 
това ще се смени на син, за да потвърди промяната на състоянието. 

 

1. a)                                                                           

 

 

 

      б) 

 

 

 

2.  
 

 

 

(45минути – 1 час)  

ON 

(< 2 часа)  

то  
 

OFF 

Когато  

ON 

Когато  то  

(1 секунда)  тогава  
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Система за обратна връзка 

Както беше казано по-горе, платформата има система за обратна връзка за всички дейсвия с 
помощта на цветовете на светодиодите (Таблица 5). Това е чудесна възможност за децата (и 
не само) да разбират кода (наблюдавайки действията на робота и съответствието с блоковете), 
но също така е полезно да се види дали компонентите функционират според очакванията и 
кой режим в момента е включен или изключен. 

 

Таблица 5 – карта с обратната връзка за инструкциите 

 

  

 

3.4 Отстраняване на проблеми 

Таблица 6 – карта на обратната връзка за грешки 

 

Въпроси и отговори 

Ако батериите са разредени, какво се случва? 

Основен модул: светодиодите по време на обратната връзка светят. Възможно е да се блокира 
функция по време на изпълнението и. 

Lef t Right Bot tom Top Side

Turn ON Bot & Main ON switch (side) - - - - -
press &  hold GO button  (Main) 3-5 seconds - - - -
 press PAIR button  (Bot bottom) before 5 seconds - - - -

Initiate code press  GO (Main) one time - - -
Following  execution (debugging) - - - - -

Reset press &  hold GO button  (Main) > 5 seconds - - - - -
Charging Bot & Main micro usb cable on power entry (side) 15 minutes - - -

Turn ON/OFF color sensor press &  hold PAIR button  (Bot) 1 second - - - -
Detecting color - - - - - - -

Feedback System - Instructions Map     

Duration Main

LEDs

Pairing

Blocks
Goal Action Bot

Lef t Right Bottom Top Side

Syntax - - - - Code debugging 

Too much charge (LED disapears) - - - - X - If many errors, Turn OFF/ON Bot and let it roll for a while
Feedback but Bot does not move - - Stop - Turn OFF/ON Bot

Feedback and Bot frozen - - Stop - Stop Turn OFF/ON Main
Skiping function - - - Turn OFF/ON Bot or charge

GO with no Pair or OFF Bot - - - - Pair with Bot or check if ON
Bot unstable & or discontinuous steps - - shaky - Charge Bot

No Main feedback - - - - - Charge Main

Feedback System - Troubleshooting Map      

Error Act ion

LEDs

Main Bot
Blocks
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Робот: продължава да натрупва грешки като прескачане на функции и извършване на 
прекъснати стъпки (напр. 1 + 1 вместо 2). 

Колко време трябва да ги зареждам? 

По един час за всяко устройство е повече от достатъчно. Твърде дългото зареждане може да 
доведе до нестабилност на робота през първия час. Ако е така, оставете го да направи 
няколко завъртания и го оставете включен.  

Колко дълго могат основния модул и робота да останат без зареждане? 

Автономията е в диапазона от няколко дни, в зависимост от това колко са били използвани 
преди това, ако са били използвани за изпълнението на по-малко от 50 команди, то след 2-3 
без употреба няма да могат да функционират.  

Как да разбера, че основния модул е включен? 

Освен положението на превключвателя ON/OFF (вижте изображението изключване 1б в 
раздела Инструкции), ще видите зелена светлина, която идва под бутона GO. 

Мога ли да използвам който и да е блок и основн модул за всеки робот?   

Да! Ако робот по избор е сдвоен с основния модул, можете да използвате който и да е блок, 
без значение от комплекта. 

След като изключа основния модул или бота, при повторно включване ще останат ли те 
сдвоени?   

Винаги. Докато не го сдвоите с друг.  

Ако не си спомням кой робот с кой основен модул е свързан, какво трябва да направя?  

Без притеснения, това се случва на всички. Бъдете спокойни и натиснете бутона GO (ще 
видите кой е вашият приятел).  

Какъв е максималният брой блокове, които мога да изпълня в един код? 

Броят на функциите е ограничен до 15, но дали можете да добавите колкото искате цифри. 
Ами не съвсем, вие сте ограничени до максимум 3 цифри на функция, и ако приемем, че 
всички функции могат да имат добавени цифри, отговорът ще бъде 45 блока. Но и тук има 
изключение, ако бихте желали да създадете код само с функции „Завъртане“, тогава можете 
също да имате ъглов блок + 3 цифри, така че общия брой ще наръстне до 60. Ще бъде и 
изключително забавно да се гледа (моля, изпратете видеоклип, ако реализирате такъв код).  

Как да разбера, че някой блок е дефектирал/неизправен? 

Когато за първи път свържете блока и докато основния модул чете кода, ще видите всички 
блокове да отговарят със светлина (вижте снимката 3a-б в раздел Инструкции). Това означава, 
че енергийно и информационно е свързан.  

Колко комбинации от цикли е възможно да се направят? 
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Ако говорим за броя на повторенията, които един цикъл може да направи, тогава 
ограничението е само максималният брой, позволен като цяло (3 цифри, така че точният 
отговор е 999). Ако говорим за многобройни циклични функции, едно след друго, тогава 
ограничението е броят на блоковете за цикли, които имате във вашия арсенал. Ако говорим 
за цикли вътре в циклите, тогава максимумът е 2! 

Какво ще се случи ако натисна отново бутона GO, преди кодът да е изпълнен?  

Нищо всъщност…. Основния модул и робота ще ви игнорират   

Ако махна блок от кода след неговото стартиране, какво ще стане?  

Ако функцията все още не е прочетена (зелена светлина на основния модул), тогава ще светне  
червена/лилава светлина и ще се нулира кодът. Ако функцията вече е изпълнена, то робота 
ще продължи към следващата функция. Но премахвайки функция от веригата вие ще 
нарушите електрическата и информационна верига, така че светването на червената/лилавата 
светлина става неизбежно, а оттам и нулирането кода.   

Натиснах GO с код, който не искам да бъд извършен, какво да направя?  

Имате две възможности: вдигнете робота и го изключете, недостатък - трябва да догоните 
робота, ако е на „далечна мисия“; изключвате основния модул, недостатък - той ще спре само 
когато текущата функция (вече прочетена) приключи.  

Натиснах GO, но няма сдвоен робот или е изключен … 

Основният модул ще изчака няколко секунди за отговор, ако няма такъв, ще даде грешка с 
червена светлина (виж Таблица 6) и ще нулира кода. Никой не обича да бъде игнориран. 

Някои блокове не бяха добре свързани, какво ще направи робота? 

Ще светне червена светлина за грешка в основния модул и нищо друго няма да се случи. 
Направете го правилно и опитайте отново. 

Ако едновременно натисна „GO“ на различни основни модули, какво ще се случи 

Труден въпрос ... Дори ако всеки основен модул генерира различен канал за своите послания, 
шансовете нещо да се обърка се увеличават поради интерференцията. Един робот може да не 
е в състояние да получи съобщението, докато друг да прескочи функцията по време на 
изпълнение. Интерференцията може да се случи понякога, затова най-добрата стратегия за 
избягване е да се държи известно разстояние от основен до основен модул. 

Как да разбера, че цветният сензор е включен? 

Може би не сте обръщали внимание на останалата част от Методологията (вж. Раздела 
„Цветен датчик, инструкции“). Няма проблем, винаги по-добре да питате. Стандартното 
състояние на сензора е „изключен“, което означава, че всеки път, когато изключите робота, 
сензора се връща в изключено състояние и ще бъдъ такъв, когато отново включите робота. 
Един от начините да бъдете сигурни е да проверите дали белите светодиоди от долната страна 
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на робота са включени. Обърнете внимание, че ако сензора е включен, а вие не сте наясно, 
робота може да започне да се държи странно (срещайки цветове по или под подложката). 

Ако блоковете дават обратна информация по време на изпълнение, но роботът не се 
движи, какво трябва да направя?  

Това определено е грешка! Най-вероятно е прекалено заредена или разредена батерия, което 
причинява проблеми с робота. Подобно на компютрите, изключването-включването на 
робота е отговорът … почти винаги. Освен ако цветният датчик не е включен неволно… 

Ако робота спре и обратната връзка замръзне на един блок?  

Случило се е нещо нередно и трябва да рестартирате основния модул. Изключване и 
включване на основния модул все още е отговорът. 

Ако робота прескочи една функция по време на изпълнение на кода, какво трябва да 
направя? 

Не много, освен отново да пробвате. Ако проблема остава, опитайте да изключите и включите 
робота. Ако и това не помогне - най-вероятно, трябва да заредите или робота или основния 
модул или и двете устройства.   

 

Има ли опасения за безопасността? 

Не. Напрежението и радиочестотата са тествани и сертифицирани, както и всички материали 
са безопасни за деца. Батериите и електрониката са скрити (съединителите са изключение, но 
са добре запазени и не са опасни) и устойчиви на удар. Няма малки парченца, които да се 
поглъщат. Блоковете не са достатъчно тежки, за да причинят травми (но в никакъв случай не 
са за хвърляне). За да увеличите издържливостта на пластмасите от комплекта, опитвайте се да 
избягват прекалено дългото им излагане на слънце. Ако бъдат намокрени, преди следващата 
употреба трябва да бъдат напълно сухи.  

 

3.5 Полезни съвети и примери за кодове и геометрии 

Съвети 

1) Разказването на истории за миналото на робота и изграждането на образа и 
характера му са важни за децата за отношението към него, и вследствие на това да ги 
мотивират да му помогнат да завърши мисиите си.  

 

2) Насърчавайте споделянето на блокове и решения между групите. Осезаемото 
програмиране и MI-GO в частност са свързани със социалните умения (преговори, 
компромис, работа в екип, решаване на проблеми ...) 
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3) Робота изпълнява функциите непрекъснато (напр. “напред“ два пъти наведнъж вместо 
1 + 1). Ако искате да ги направите дискретни, използвайте цикли (напр. Начало на 
цикъл“ два пъти, „напред“, „край на цикъл“) 
 

4) Използвайте десетичния блок, който ви дава неограничени възможности за всяка 
единица с неправилна стойност 
 

5) Опитайте се да развивате групите през цялото време, започнете с основните функции 
и след това въведете циклите и на края ъглите според възрастовата група. 
 

6) По-малкото е по-добро в програмирането! Намерете решения за проблемите с 
ограничен брой блокове. Например Завъртане надясно = 3x завъртане наляво; 
напред = десетичен блок х 10 
 

7) Ако нямате достатъчно ботове адаптират дейностите и споделяйте задачите. 
 

8) Персонализирайте и адаптирайте комплекта. Нарисувайте и използвайте карти 
(както отгоре, така и отдолу на подложката), изграждайте препятствия, въображението 
е единствената граница. 
 

9) Използвайте всякакви маркер, но такива за писане на дъска са по-удобни за 
почистване. Размерът на продаваните маркери е стандартен, но ако размера е по-
голям, ще трябва да го намалите малко (A) близо до върха, за да се побере в 
отверстието предназначено за него. 
  

 

 

 

 

 

 

 

Примери 

Квадрат                                                                                   Правоъгълник 

 

 

 

A 
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Равностранен триъгълник                                                 Правоъгълен триъгълник 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петоъгълник                                                                              Шестоъгълник 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 лъчева звезда                                                                       7 лъчева звазда      
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8 лъчева звезда                                                                    10 лъчева звезда      
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4 Анекси 

4.1 Примерни образи на робота 

 



Ръководство за учители 
 

   1 
 

 

 

 



 [name of document] 
 

    

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази 
публикация [съобщение] отразява само възгледите на автора и Комисията не 
носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация. 
Проект № .: 2017-1-PT01-KA201-035975 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

www.tangin.eu 
 

/tanginproject 


