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1 Kas   ir   taustāms   plānojums  

Ddigitālā  programmēšana  un  digitālās  domāšanas  definīcijas  ir  dažādas,  bet  pastāv  bieža  attēlu             
asociācija,  kas  to  apraksta  kā  „mīklas  atrisināšanu”,  veidos,  kā  atpazīt  modeļus  un  lauzt  problēmas               
mazākās  un  vienkāršākās  daļās  un  organizēt  tās  loģiskā  un  secīgā  veidā  (1.  tabula).  Materiāla               
plānošana  ir  veids,  kā  izmantot  fiziskus  priekšmetus,  lai  padarītu  programmēšanu  par  pievilcīgu  un              
pieejamu   mazu   bērnu   rokām   un   prātiem,   padarot   to   tiešāku   un   mazāk   abstraktu.   

 

1.   tabula.   Digitālās   domāšanas   kategorijas   un   principi.  

Digitālās   domāšanas   kategorijas   un   principi  

Digitālās  
domāšanas  

prasmes  
Definīcija  

Abstrakcija  
Priekšmeta   /   objekta   (materiāla   vai   nē)   reprezentācijas   /   pārveidošanas   process  

saprotamā   veidā,   novēršot   nevajadzīgas   detaļas.   Prioritāšu   noteikšana   un  
visatbilstošāko   deskriptoru   izvēle,   šķirojot   pēc   informācijas   pakāpes   (100%   nozīmē,   ka  
viena   pazīme   ir   pietiekama,   lai   aprakstītu   priekšmetu)  

Dekompozīcija  
Sastāvīgi  

atdalot   subjekta   /   objekta   loģiskās   sastāvdaļas   un   saglabāt   tos   pārkonstruēt   vienkāršākās  
vienībās   /   aksiomās   kamēr   tās   nevar   saprast,   atrisināt   un   novērtēt   atsevišķi,   bet  
nezaudējot   būtisku   informāciju   par   sākotnējo   objektu   /   tēmu  

Sērijas  Sakārtojiet   problēmas   dažādās   daļās   secībā,   kas   ļauj   izveidot   soļus   ceļā   uz   risinājumu  

Automatizācija  
Atzīstot   modeļus,   atrodiet   īsceļus   un   izveidojiet   atkārtotus   uzdevumus   un   izveidojiet  

atkārtotus   uzdevumus.   cilpas,   lai   ietaupītu   darbaspēku   un   laiku   un   uzlabotu   informācijas  
plūsmu  

Atkļūdošana  Sistemātiska   pieeja,   lai   prognozētu   un   pārbaudītu   rezultātus  

Vispārināšana  Stratēģija,   lai   izpētītu   un   izmantotu   iepriekšējos   risinājumus   līdzīgām   problēmām,   atrodot  
saiknes   un   līdzības  

 

Kāpēc   konkrēta   plānošana?  
Mācību  modeļa  atpazīšana,  abstrakcija  un  telpiskā  orientācija,  kur  mums  ir  jāpārņem  objekta             
realitāte  sev  (roboti  pa  labi  vai  pa  kreisi,  var  atšķirties  no  mūsu),  ir  svarīgas  prasmes,  ko  var                  
izmantot  ne  tikai  kā  ievaddiskusijas  programmēšanai  /  kodēšanai,  bet  arī  kā  domāšanas  metodi  un               
problēmu   risināšanu,   kas   jāpiemēro   praktiski   jebkurā   tēmā   un   līmenī.  

 

Veicināt  iekļaušanu:  rīkojieties  ar  interaktīvu  un  fizisku  materiālo  programmu,  kur  bērnu  grupas             
sanāk  kopā,  lai  atrisinātu  problēmas,  ir  lieliska  iespēja  saīsināt  atšķirības  attiecībā  uz  iepriekšējo              
iedarbību  un  motivāciju  starp  dažādām  bērnu  grupām  .  Komandas  darbs  un  grupu  diskusijas  var               
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notikt,  un,  atšķirībā  no  klasiskā  datora  saskarnes,  vairāk  nekā  viens  students  var  kontrolēt              
ieguldījumu,   kas   veicina   sociālo   sarunu   un   sadarbības   uzvedību.   

Kopumā  materiālās  programmas  piedāvā  vairākas  priekšrocības,  salīdzinot  ar  grafiskajām          
alternatīvām,   piemēram:  

• atvieglo   vienaudžu   programmēšanu;  
• Vienkāršo   atkļūdošanas   procesus;  
• Palīdz   mazināt   dzimumu   atšķirības   interesei   par   skaitļošanu;  
• Veicina  fizisku  iesaistīšanos  un  empātiju.  Ar  vairāk  sensorisku  ievadi  (pieskārienu,  redzi,            

dzirdi)  ir  vieglāk  veidot  garīgo  attēlu  (abstrakciju),  un  fiziskā  pieredze  var  novest  pie  vēl               
efektīvākiem   mācīšanās   veidiem.  

Papildus  trim  galvenajām  mācību  jomām  (matemātika,  zinātne  un  tehnoloģija),  kas  izpētītas  šajā             
projektā,  stiprina  STEM  pieeju,  veicinot  skolēnu  holistisku  zināšanu  iekļaušanu  un  veicināšanu.  Daži             
no  Apvienoto  Nāciju  Organizācijas  „Ilgtspējīgas  attīstības  mērķiem”  (Att.  1.)  ir  ļoti  saistīti  ar              1

materiālo  programmēšanas  dinamiku,un  tika  mērķtiecīgi  iekļauti  projekta  resursu  attīstībā  ( piem .,           
Stundu  plāns  -  otrreizējā  pārstrāde;  3  R  pētīšana:  samazināšana,  atkārtota  izmantošana,  otrreizējā             
pārstrāde).   

 

 
Nodrošināt   iekļaujošu   un  

kvalitatīvu   izglītību  
visiem,   un   veicināt  

mūžizglītību  
 

 
 

Sasniegt   dzimumu  
līdztiesību   un   palielināt  

sieviešu   un   meiteņu  
skaitu   

 
 
 
 

Samazināt   nevienlīdzību  
starp   valstīm  

 
 
 
  

 

Ilgtspējīgi   pārvaldīt  
mežus,   cīnīties   pret  
pārtuksnešošanos,  

apturēt   un   mainīt   zemes  
degradāciju,   apturēt  

bioloģiskās  
daudzveidības  
samazināšanos  

 

 
1.   attēls.   Ilgtspējīgas   attīstības   mērķi,   kas   ir   vispiemērotākie   TangIn   projektam  

  

1   Pilns   Apvienoto   Nāciju   Organizācijas   ilgtspējīgu   mērķu   saraksts   ir   pieejams   vietnē :   
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/  
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2 TangIn   rīku   komplekts  

TangIn  rīku  komplekts  sastāv  no  vairākiem  mācību  priekšmetu  plāniem  (2.  tabula).  piemēram,             
matemātika,   bioloģija,   ģeogrāfija   utt.,   kas   ir   integrēti   ar   materiāliem   programmēšanas   resursiem.  

Katrs  mācību  plāns  kalpo  kā  vadlīnijas,  lai  skolotāji  varētu  izpētīt  konkrētu  priekšmetu,  izmantojot              
taustāmu  programmu.  Plānus  nevajadzētu  uzskatīt  par  nemainīgiem  un  saspringtiem,  jo    skolotājiem            
ir   jābūt   brīvībai   pielāgoties   klases   dinamikai   un   izpētīt,   ko   viņi   uzskata   par   svarīgākiem.   

Katras  nodarbības  plāna  vāks  norāda  sesijas  nosaukumu,  vecuma  diapazonu,  kuram  nodarbības            
plāns   ir   piemērotāks,   un   galvenos   mācību   priekšmetus.  

 

2.   attēls   -   Katra   nodarbību   plāna   galvenā   lapa   

struktūra   ir   šāda:  

● Kopsavilkums -  Īss  kopsavilkums  sniedz  pārskatu  par  tēmām,  kas  tie  ir  ietverti            
mācību   plānā   „  

● Mācīšanās   rezultāti”    -   norāda,   ko   studenti   gūs,   lai   sasniegtu   mērķi  
● Saiknes  ar  mācību  programmas  tēmām -  savieno  mācību  satura  plānu  ar  mācību             

programmas   tēmām  
● Piezīmes   skolotājiem    -   sniedz   dažas   piezīmes   un   padomus   skolotājiem  
● Nodarbību   plāns    -   sniedz   soli   pa   solim   katra   sesijas   posma   aprakstu.  
● Resursu  saraksts  un  atbalsta  materiāli  -  uzskaitīti  resursi,  kas  nepieciešami  sesijas            

īstenošanai,   kā   arī   drukāšanas   materiāls   (ja   nepieciešams).  
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2.   tabula   -   TangIn   nodarbību   plāni  

 Nodarbības   plāni   TangIn   Toolbox  

Nodarbību   plāns  Kopsavilkums  Tēmas  

01_Ievads  
Programmēšanā/  

robotikā  

Ievads  skaitļošanas  domāšanā,  programmēšanā     
un,  izmantojot  komandas  un  lomu  spēles       
dinamiku.  Simulējiet  ievades  un  izvades  un       
prognozēt  rezultātus.  Sniedziet  plānošanas  un      
algoritmu  piemērus  ikdienas  dzīvē.  Vecuma  grupa:       
visi.  

● Datordomāšana  
● Robotika   &  

Algoritmi  

02_MIGO  
iepazīšana  

MI-GO  ir  rīks,  kas  ietver  taustāmās  plānošanas        
koncepcijas.  Šīs  sesijas  mērķis  ir  iepazīstināt  ar        
MI-GO  stāstu  un  paskaidrojumu  par  to,  kā  tas  ir          
ieprogrammēts.  
Sesijas  pirmā  daļa  ir  veltīta  MI-GO  pielāgošanai,        
kur  skolēni  izmanto  savu  iztēli  un  mākslas        
prasmes,   lai   veidotu   raksturu.  
Studenti  arī  uzzinās,  ka  robots  ir  ieprogrammēts,        
izmantojot  blokus  un  katra  bloka  funkciju.  Sesijas        
beigās  viņi  varēs  izpildīt  vienkāršas  instrukcijas.       
Vecuma   grupa:    visi.  

● Robotika   un  
algoritmi   

● Māksla  

03_Dzīvniku_īpašīb 
as  

DzīvniekuDzīvnieku  kartes,  kas  izkaisītas  ap  režģi.       
BOT  izmantošana,  lai  ceļotu  uz  viņiem  saskaņā  ar         
īpašām   īpašībām     Vecuma   grupa:    6-10   gadi.  

● Bioloģija  

04_Burvju   laukumi,  

Izmantot  BOT,  lai  dotos  uz  visiem  laukumiem,        
neatkārtojot  tikai  bruņinieku  kustību,  tajā  pašā       
laikā  veidojot  burvju  laukumus. Vecuma  grupa:       
9-12   gadi.  

● Matemātikas  
● operācijas  

05_Kartes   un  
satiksmes   zīmes  

Uzziniet,  ka  kartes  ir  realitātes  attēlojums  citā        
mērogā.  Izmantojiet  koordinātas,  lai  atrastu      
pareizo   atbilstību   starp   mazo   un   lielo   skalu.  
Noteikt  ceļa  zīmes  un  to,  ko  tās  nozīmē. Vecuma          
grupa:    6-10   gadi.  

● Ģeogrāfija  
● Matemātika  

06_Minecraft  
BOT  izmantošana,  lai  raktuvju  derīgo      
izrakteņupareizajā  secībā  pēc  to  īpašībām.      
Vecuma   grupa:    8-12   gadi.  

● Dabaszinātņu  
● ģeoloģija   /  

minerālvielas  

07_Reizināšana  

Reizināšanas  tabulas  ir  ne  tikai  par  atmiņu,  bet  arī          
loģiku.  Ar  BOT  palīdzību  mēs  tos  izveidosim,        
skaitot  kvadrātus  (laukumus). Vecuma  grupa: 7-9       
gadi.  

● Matemātika  
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2.   tabula   -   TangIn   nodarbību   plāni  

 Nodarbību   plāni   Tangin   rīku   komplekts  

Nodarbību   plāns  Kopsavilkums  Tēmas  

08_Šķirošana  

Uzziniet  par  dažādiem  atkritumu  veidiem  un  to        
izvietojumu.  Plastmasa,  metāls,  stikls  un      
organiskie  atkritumi  ir  vērtīgi  resursi,  kas  ir  atkārtoti         
jāizmanto   un   jāpārstrādā.  
Ar  robota  palīdzību  skolēni  šķiro  dažāda  veida        
atkritumus  un  ievieto  to  pareizajā  pārstrādes       
tvertnē.     Vecuma   grupa:    6-10   gadi.  

● Vides  
● biedrība  

09_Simetrija  
MI-GO  zīmēto  ģeometrisko  attēlu  simetrijas  plāna       
atrašana  un  sadalīšana  pusēs. Vecuma  grupa:       
7–10    gadus   vecs  

● Ģeometrija  

10_Trijstūru  
grupēšana  

Atrodiet  dažādus  trijstūrus  ģeometriskā  attēlā,  ko       
zīmējis   MI-GO.   Vecuma   grupa:    9-12   gadi.  ● Ģeometrija  

11_Dažādi   laukumi  

Platības  puzle.  Salikt  atbilstošus  gabalus  .  Viena        
un  tā  pati  mīkla  prasa  katras  grupas  dažādu         
komandas  darbu,  lai  to  atrisinātu.  Vecuma  grupa:        
9-12   gadi.  

● Matemātika  
● jomas  

12_Cirkulācijas  
sistēma  

Cirkulācijas  kartes  zīmēšana,  orgānu  savienošana,      
atdalot  venozās  un  arteriālās  asins  plūsmas.       
Vecuma   grupa:    7-9   gadi.  

● Bioloģija  
● Cilvēka   ķermenis  

13_Leņķi  Pirmais  ievads  leņķos  ,  atšķirība  starp  taisnu,        
šauru   un   platu   leņķi   .   Vecuma   grupa:    6-10   gadi.  ● Ģeometrija  

14_Punktu  
savienošana  

Tāda  pati  puzle,  lai  apmācītu  /  ieviestu  cilpas,  kas          
pakāpeniski  palielina  sarežģītības  līmeni.  Ideāli,  lai       
novērtētu  pašreizējo  prasmju  līmeni.  Vecuma      
grupa:    8–12   gadi.  

● Programmēšana   /  
cilpas  

15_Kosmosa  
vilciens  

Aktivitāte,  lai  izveidotu  shēmas  un  laika  tabulas,        
izmantojot  saules  sistēmu  kā  tēmu.  Vecuma  grupa:        
6-10   gadi.  

● Saules   sistēma  
● Loģistika   (laika  

grafiki)  

16_Ūdens  
riņķojums  

Konkurētspējīga  spēle  ar  ūdens  ciklu  kā  tēmu.        
Vecuma   grupa:    6-12   gadi.  ● Vide   

17_   Vārdi  
Scrabble  kā  spēle,  izmantojot  MI-GO,  lai  radītu        
vārdus  izvēlētajam  objektam.  Vecuma  grupa: 6-12       
gadi.  

● Vairāki   priekšmeti  
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2.tabula   -   TangIn   nodarbību   plāni  

 Nodarbības   plāni   Tangin   Toolbox  

Nodarbību   plāns  Kopsavilkums  Tēmas  

18_Zvaigznāji  

Zīmējumu  veidošana  ar  MI-GO  un  mērogotu  karšu        
/  karšu  izmantošana,  lai  izmērītu  leņķus  un        
garumus  un  konvertētu  uz Set  izmēriem.  Vecuma        
grupa:    9-12   gadi.  

● Kosmosa  
● ģeometrija  

19   Aprēķināšana  
Iespējamajie  risinājumi  atbilstošājām  kartītēm  ar      
pamata  aritmētiskajām  operācijām  un  numuriem.      
Vecuma   grupa:    8-10   gadi.  

● Matemātikas  
● darbības  

20_   Valstis   un  
karogi  

Atbilst  karoga  kartēm  ar  valstīm  un  galvaspilsētām.        
Vecuma   grupa:    6-10   gadi.  

● Sabiedrības  
● ģeogrāfija  

21_Mērīšana  Izmantojot  MI-GO,  lai  izmērītu  klasi  un  izmantotu        
datus,   lai   izveidotu   mēroga   kartes.    8-10   gadi.  ● Fizika  

 

padomi   (pirmās   stundas)  

• Sāciet  bez robota (skatiet  stundu  plānu  01_Intro  programmēšana).  Racionalizjiet  perspektīvu           
„citi”.  

• Iepazīstiniet  skolēnus  ar robotu caur  stāstījumu  un  rakstura  veidošanu  (skatiet  stundu  plānu             
02_Izveidojiet   MIGO)   un   ļaujiet   studentiem   ar   to   iepazīties.  

• Izvēlieties   nodarbību   plānu   secību,   bet   variet   to   pielāgot   atbilstoši   rezultātiem  

Padomi   (visu   nodarbību   plānu   izmantošanai)  

• Pārliecinieties,   vai   grupas   ir   neviendabīgas   un   visi   ir   aktīvi.  
• Iekļaujiet  citus  dinamikas  elementus,  piešķirot  studentiem  dažādas  lomas  un  pārejot  starp            

tām   (katrā   grupā).  
• Progresīva  evolūcija:  sāciet  ar  tikai  virziena  funkcijām,  ja  tās  ir  piemērotas,  tad  ieviesiet              

cilpas   un   beidziet   ar   leņķiem.  

Dinamikas   piemēri  

● Izmantojot   leņķus,   nenozīmē,   ka   tos   ir   jāzina.  
● Piemērs  (sk.  Nodarbību  plānu  Nr.  09/10  -  Trīsstūri  /  simetrija):  izmantojot  robotu  zīmējiet              

zemāk  redzamo  attēlu,  kods  tiek  dots,  izaicinājums  būs  atrast  pēc  iespējas  vairāk  trīsstūru.              
Robots  šeit  būtu  tikai  zīmēšanas  rīks,  bet  pat  bez  koda  izpratnes  sāksies,  ka  leņķī,  kas                
atšķiras   no   parastās   rotācijas,   tiks   iestrādāts.   
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Dažādu   daļu   atrisināšana   vienā   puzlē  

● Piemērs:  (skat.  Nodarbību  plānu  Nr.  04/06/11  -  Burvju  laukums  /  Patchwork  /  Minecraft)              
Mīkla  ir  sadalīta  dažādās  daļās  vai  uzdevumos,  un  katra  grupa  strādās,  lai  atrisinātu  savu               
daļu  .Pēc  tam  sanākot  kopā  ,  koplietojot  un  atrisinot  visu  mīklu.  Katrai  grupai  ir  cits                
uzdevums   /nozīmējums,   beigās   tās   sanāk   kopā,   lai   apspriestu   savus   secinājumus.  

Pielāgojiet   savai   realitātei  

● Piemērs  (skat.  Stundu  plānu  Nr.  08  -  Pārstrāde):  dažādām  valstīm  ir  dažādi  krāsu  kodi               
atkritumu   pārstrādei.   Pārliecinieties,   ka   jūs   tos   pielāgojat   savai   realitātei.  

Izveidojiet   savu   mīklu   un   mainiet   lomu  

● Piemērs  (skatiet  stundu  plānu  Nr.  05  -  Kartes  un  ceļa  zīmes):  izveidojiet  savu  karti  /  ceļu  uz                  
savu   skolu.   Kāds   var   ielikt   citus   ceļus,   veidojot   kodu…   un   lieciet   tiem   mainīties.  

Sacensības  

● piemēri  (vairums  nodarbību  plānu):  mēģiniet  dot  punktus  vai  kaut  kādu  atlīdzības  sistēmu             
par   savu   misijas   izpildīšanu.   Nav   nepieciešams   uzvarēt   vai   zaudēt,   bet   saglabāt    motivāciju.  
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3 Resursi  

3.1   Kopsavilkums  

MI-GO  C  &  A  piedāvātais  komplekts  tika  izvēlēts  kā  galvenais  resurss.  Tā  ir  100%  materiāla                
platforma,  kas  spēj  nodarbināt  jaunākus  un  vecākus  bērnus  ar  plašu  instrumentu  komplektu  (5-12              
gadus  vecumā).  Domāts  ne  tikai  jauniešiem,  bet  arī  skolotājiem,  tas  ir  ļoti  daudzpusīgs  un  vienkārši                
lietojams  tikai  ar  vienu  pogu  un  unikālām  funkcijām,  piemēram,  LED  atgriezeniskās  saites  sistēmu              
un   cilpām,   decimāldaļiņu   un   leņķa   programmēšanas   blokiem.   

Tajā  ir  arī  priekšrocība,  ka  programmēšanas  bloki  ir  pilnīgi  neatkarīgi  no  robotiem,  kas  ļauj  tos                
koplietot,  sajaukt  un  nodot  dažādām  grupām  un  robotiem,  ja  nepieciešams,  tādējādi  piesaistot             
resursus   un   stimulējot   mijiedarbību   un   grupu   dinamiku   un   līdz   ar   to   iekļaušanu.  

Kā   materiāls   programmēšanas   rīks   MI-GO   komplektam   ir   divi   dažādi   ievades   un   izvades   veidi:  

3.   tabula   -   MI-GO   ievades   un   izvades  

ievades  
Bloki  

Funkcijas  
(virzieni   un   cilpa)  

Skaitļi   un   leņķis  
(0-9)  

Krāsas   (sensors)  
Sarkans   
(STOP   )  
izvades  

Solis   (režģis)  
Normāls  
(10   cm)  

Decimālais  
(1   cm)  

Zīmējums   (marķieri)   

Pastāvīgs  
(papīrs)  

Pagaidu  
(tīrāms  

komplekts)  
 

Ievades  

• Programmēšanas  bloki :  dalīti  funkcijās  un  ciparos,  tie  ir  pamatvienības,  kas  jāveido  ar             
instrukcijas   robota   kodu:  

 
o Funkcijas  (sk.  3.2.  sadaļu  komplekti  -  bloki)  ir  tādas  loģiskās  komandas  kā  Pārvietot              

uz  priekšu  un  Pagriezt  pa  labi  un  savienot,  sākot  ar  Galveno  bloku  (skat.  3.2.  sadaļu                
Komplekti  -  Galvenais  bloks) no  pirmās  līdz  pēdējai  instrukcijai  secīgā  veidā,  kas             
būs  koda  galvenais  elements.  Piecpadsmit  ir  maksimālais  iespējamo  funkciju  skaits           
vienā   kodā.   
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o skaitļus  no  0  līdz  9 (sk.  Sadaļu  3.2.  Komplekti  -  bloki)  var  pievienot,  lai  dotu  vērtības                
funkcijām  un  savienotu  ar  paredzētās  funkcijas  labo  pusi  kā  vienu  vai  vairākus  (ne              
vairāk  kā  4)  skaitļu  blokus.  Šajā  kategorijā  ir  iekļauts  arī  leņķa  bloks,  kuru  var               
savienot  ar labo  vai  kreiso  rotācijas  funkciju,  lai  mainītu  rotāciju  no  noklusējuma  90º              
līdz   izvēles   leņķim,   pievienojot   tās   labajā   pusē   skaitļu   blokus.  

 

o Krāsas (pēc  izvēles): Robotam  ir  iebūvēts  krāsu  sensors,  ko  var  aktivizēt  (skat.             
Sadaļu  3.3  Instrukcijas  -  Krāsu  sensors).  Šī  opcija  pieļauj  jaunu  dinamiku  ar  krāsām,              
kas  darbojas  kā IF  -> Tad  funkcijas.  Pašlaik  tikai  sarkanu  var  noteikt  kā STOP               
funkciju,  kas  nozīmē,  kad robots  konstatē  sarkanu  savā  ceļā  (virzās  uz  priekšu),  viņš              
pāriet  uz  nākamo  funkciju,  līdz  tas  varēs  atbrīvoties  no  “šķēršļa”  vai  arī  palikt  savā               
vietā.   Krāsas   var   uzzīmēt   tieši    komplektā    vai   novietot   kā   karti   uz   augšu   vai   zem.  
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izvades  

o soļi :  Robota  soļu  skaitīšana  un  numurēšana  ir  kvantificējams  rezultāts,  ar  režģa            
palīdzību  var  noteikt  konkrētu  trajektoriju  /  punktus  kā  mērķus  un  risināt            
matemātiskās  /  loģiskās  mīklas  ar  aptverto  vai  ietverto  kvadrātu  skaitu.  .  To  var              
izmantot   arī   attāluma   un   platības   mērīšanai   tieši   uz   grīdas.  

 
o Normāli :   10   cm   soļi    (lielāki   kvadrāti)   un   tā   daudzkārtņi,   izmantojot    priekšējos    blokus.   

 
Papildināšanas    operācijas,   skaitot   laukumus,    uz    kuriem   attiecas   Robots  

 

 
                                                Pavairošanas    operācijas,   skaitot   kvadrātu,   kas                      ietverts    Bot  

(apgabals)zīmētā   perimetrā  
 

o decimāli:  1  cm  soļi  (mazāki  kvadrāti).  Ar decimālo  bloku  viens  nav  ierobežots  ar              
garumiem  ar  veseliem  skaitļiem.  Bet  tam  nav  obligāti  jābūt  decimāldaļai,  tas  ir             
desmitdaļa  no  parastā  soļa  un  tādējādi  to  var  izmantot  kā  decimāldaļu vai vienību,              
vienību    pret    desmit,   desmit    pret    simtiem   utt.  

 
 
Papildināšanas    operācijas,   skaitot   laukumus,    uz    kuriem   attiecas   robots  

    Reizināšanas    operācijas,   skaitot   kvadrātu,  

kas    atrodas   Bot   (apgabala)zīmētajā   perimetrā  
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o zīmējums : Robotam  ir  dobums,  kas  iet  caur  tā  asi,  ko  var  izmantot,  lai  tajā  ievietotu                 
visparastākos  marķierus  (15  mm).  Šī  spēja  ļauj  izsekot  Robota  trasei  un  zīmēt             
ģeometrisku   figūru   vai   jebkuru   skaitli,   kas   sastāv   no   taisnām   līnijām.  

 
o Pagaidu:  izmantojot komplektu,  kas  izgatavots  no  caurspīdīga  vinila  materiāla,  ir           

iespējams  noņemt  /  dzēst  jebkādus  marķieru  zīmējumus  (permanentajam  lietot          
alkoholu,  (skat.  Sadaļu  3.2  Komplekti  - komplekts ).Ne  tikai  robota  iestatīti , bet  arī             
manuāli   iestatīti,   lai   radītu   dažādas   aktivitātes   un   spēles   .  

 
 

o Pastāvīgs :  darbība  neaprobežojas  tikai  ar komplektu, ar  krāsu  marķieriem  un  lielām            
papīra  lapām,  var  izmantot  MI-GO,  lai  izveidotu  reālu  mākslas  darbu.  Radošums  ir             
vienīgais   ierobežojums!  

  

3.2   Komplekti  
Roboti   

Robots  izpilda  tieši  norādījumus  no  blokiem  (ar  <1º  precizitāti)  (izmantojot  galveno  -  skat.  Zemāk).               
Sastāvdaļas:  caurums  marķiera  fiksēšanai  ( 1 );  caurspīdīgs  objektīvs,  kas  nodrošina  PCB  skatu  un             
gaismas  diodes  atgriezenisko  saiti  ( 2 );  krāsu  sensori  un  baltas  gaismas  diodes  ( 3 );  “pāra”  poga  ( 4 );                
precizitātes  sfēra  rotācijai  ( 5 );  riteņi  ( 6 );  ON  /  OFF  slēdzis  ( 7 );  uzlādes  mini-USB  ieeja  ( 8 );                
noņemams   kupols   ( 9 );   dobums   robota   sejas   kartes   fiksēšanai   ( 10 ).    
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Galvenais   bloks  

Galvenais  bloks  ir  atbildīgs  par  bloku  nolasīšanu  un  strāvas  padevi  (pašu  akumulatoriem)  un              
komunikāciju  (bezvadu)  instrukcijām  un  saņem  atgriezenisko  saiti  no robota (~  5-7  metru             
diapazonā).  Komponenti:  daudzfunkcionāla  GO  poga  ( 1 ),  viens  sievišķais  savienotājs  ( 2 ),  lai            
savienotu  koda  pirmo  bloku  (funkciju);  Divi  objektīvi  LED  signāliem  ( 3 );  uzlādes  mini-USB  ieeja  ( 4 )               
un   ON   /   OFF   slēdzis   ( 5 ).   

 

 

Galvenā   perspektīva    Galvenā   perspektīva  Galvenā  sānu   
perspektīva  

 

bloki   

Bloki  ir  atsevišķas  vienības  ar  īpašām  komandām,  kas  jāapvieno  vēlamajam  norādījumu  kodam.             
Sastāvdaļas:  4  magnēti  ( 1 ),  lai  atvieglotu  bloku  savienošanu  pareizajā  pozīcijā  (un  atgrūžot,  ja  tas  ir                
nepareizi);  savienotāji  ( 2 ):  funkcijām  ir  3  savienotāji  (2  sievišķie  un  1  vīrišķais),  izņemot beigu  cilpu                
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(1  vīrišķais  un  1  sievišķais  vertikālajai  asij),  skaitļiem  ir  2  savienotāji  (1  sievišķais  un  1  vīrišķais);                 
Caurspīdīgs   objektīvs   ( 3 ),   lai   saņemtu   atgriezenisko   saiti   ar   gaismas   diodēm   (4   krāsas).  

  

 

Visi   bloki,   izņemot   decimālo  

  

Bloka   iekšpuse  Bloka   savienotāji  Augšējā   skata  
objektīvs  

 

Uz  priekšu un  decimālais :  abi  norādīs  ro botam  virzīties  uz  priekšu  vienu  soli.  Ja  labajā  pusē  ir                 
pievienots  numurs  (-i),  tas  norādīs  precīzu  soļu  skaitu  uz  priekšu.  Ja  numurs  ir  0,  tas  izlaidīs  to.  Uz                   
priekšu solis  ir  10  cm,  decimālais  solis  ir  1  cm.  Savienotāji:  ( 1)  Vīrišķais,  savieno  ar galveno  vai  citu                   
funkciju;   ( 2 )   Sievišķais,   savieno   ar   citu   funkciju;   ( 3 )   Sievišķais,   savieno   ar   skaitļu   bloku   (nevis   leņķi).   

 

“Uz   priekšu”   bloks Decimālais   bloks,   kas   savienots   ar   galveno  
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pagriezt  pa  labi un  pa  kreisi: instruē robotu  lai  pagrieztu  tā  asi  90º  (pēc  noklusējuma).  Ja  numurs  ir                   
savienots  ar  labo  pusi  (skat.  Centra  attēlu),  tas  pagriežas  90º,  tik  reižu  (ja  0  nekas  nenotiek),  ja  tā                   
vietā  ir  leņķa  bloks,  kas  seko  skaitļu  blokiem,  norādīs  robotam  tieši  pagriezt  tieši  tos  precīzos  (                 
numurus)  grādus.  Savienotāji:  ( 1 )  Vīrišķais,  savieno  ar galveno  vai  citu  funkciju;  ( 2 )  Sievišķais,              
savieno   ar   citu   funkciju;   ( 3 )   Sievišķais,   savieno   ar   skaitļu   vai   leņķa   bloku.  

Pagrieziet  kreiso  bloku  Kods  ar  rotāciju  pa  kreisi  2  reizes  90º Kods  ar  pagriezienu                
pa   kreisi   95º  

 

Sākt  un  Pageigt  cilpu : norādīs  ro botam  atkārtot  tik  daudz  reižu  kodu  starp Sākt  cilpu  un Beigt  cilpu                  
tādu kā numurs,  kas  pievienots Sākt  cilpu :  Ja  tas  ir  1,  tad  tas  būs  vienkāršs  kods  vienu  reizi  (nav                     
atkārtošanās,  ja  tas  ir  2,  tad  tas  darīs  kodu  2  reizes  un  tā  tālāk  ...  ja  nav  numura,  tas  arī  darīs  kods                       
vienu  reizi,  un  tas  pats  numurs  ir  0  (tas  tiks  atjaunināts,  lai  izlaistu  visu  kodu  starp  cilpas  blokiem                   
konsekvences  jautājumā) . Savienotāji :  (1)  Vīrišķais ,  savieno  ar galveno  vai  citu  funkciju (2)            
Sievišķais,  savieno  ar  citu  funkciju,  ( 3 )  Sievišķais,  savieno  ar  skaitļu  bloku  (nav  leņķa).  ( 4 )  Sieviete,                
šajā  gadījumā  ( beigu  cilpās )  ir  jābūt  ne  savienotai  ar  bloku  (savienotājs  ir  pieejams  masveida               
ražošanas  ekonomikas  jautājumā),  ja  viens  bloks  ir  savienots,  kods  netiks  izpildīts  (sk.  6.  tabulā               
kļūdu   “Sintakse”)  

 

               Sākuma   cilpas                                        beigu   cilpa                               Kods   ar   četrām   cilpām   
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Numuri:  tiem  jābūt  saistītiem  ar  funkcijām,  piešķirot  tiem  vērtību.  Jebkura  kombinācija  no  3  cipariem               
vienā  funkcijā  ir  iespējama,  vairākas  ro bots  neizpildīs,  un galvenais  bloks  dos  kļūdainu             
atgriezenisko  saiti  (sk.  Kļūdu  “Sintakse”  6.  tabula).  Savienotāji:  ( 1 )  Vīrišķais  savienotājs,  savieno  ar              
funkciju  vai  citu  numuru  (ieskaitot leņķi) ;  ( 2 )  Sievišķais  savienotājs,  savieno  ar  citu  numuru  (izņemot               
leņķi ).  

                                                                     Skaitliskās   vērtības   bloks   

                                                                           Leņķa   bloks   

leņķis:  tam  jābūt  saistītam/  savienotam  ar rotācijas  (labās  /  kreisās)  funkciju  kreisajā  pusē  un               
numuru  labajā  pusē,  vai  arī  ro bot  neveiks,  un galvenais  bloks  dos  kļūdainu  atgriezenisko  saiti  (skat.                
Kļūdu  „Sintakse”  6.  tabula.  Tas  mainīs  rotācijas  leņķi Pagriezt  bloku  no  noklusējuma  90  grādu  leņķī                
uz  ciparu  /iem  saistītam  ar  to.  Savienotāji:  ( 1 )  Vīrišķais  savienotājs,  savieno  ar rotāciju  (pa  kreisi  /                 
pa   labi);   ( 2 )     Sievišķais,   savieno   ar   numuru.  

  

komplekts :  6x6  vynila  režģa  komplekts.  Iezīmes:  Lielie  kvadrāti  100  cm2  ( 1 );  mazie  kvadrāti  1cm2               
( 2 );   caurspīdīgs   ( 3 );   salokāmi   (rullīši)   un   atkārtoti   izmantojami *  

* Ieteicamie  plātņu  marķieri,  lai  notīrītu  sausu  drānu  /  audumu  /  kokvilnu.  Ja  izmantojat  pastāvīgus               
marķierus,  jums  ir  nepieciešams  piesūciniet  salveti  /  audumu  /  kokvilnu  ar  alkoholu.  NELIETOJIET              
šķīdinātāju  līmes  (UHU,  tūbiņu…).  Jūs  varat  izmantot  cauruļvadu  lentes  uz  stūriem,  bet  mēģiniet  no               
tā  izvairīties,  jo  tas  uzkrāj  netīrumus  un  laika  gaitā  sabojājas.  Lai  to  iztaisnotu  ātrāk,  izmantojiet                
matu   žāvētāju.  

Režģis   uz   balta   galda   Režģa   komplekts   ar   karti   apakšā  
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komplekti  

Dažādu  lietošanas  biežumu  un  vienlaicīgu  vajadzību  dēļ  (blokus  var  koplietot  dažādās  grupās)             
komplektiem  būs  salīdzinoši  vairāk  funkciju  nekā  skaitļu.  Lai  sāktu  pilotu,  katram  partnerim  būs 3               
robotu   komplekts    (4.   tabula,   zaļā   kolonna).   

 

4.   tabula   -   dažādas   komplektu   iespējas   un   elementu   skaits   katrā.  

Komplekti  
robots  1  2  3  4  5  6  

Galvenie   bloki  1  2  3  4  5  6  

Bloki  

Funkcijas  7  13  22  28  35  41  
Uz   priekšu  2  4  6  8  10  12  
Decimālais  1  1  2  2  3  3  

Pa   labi  1  2  4  5  6  7  
Pa   kreisi  1  2  4  5  6  7  

Starta   cilpa  1  2  3  4  5  6  
Gala   cilpa  1  2  3  4  5  6  

Skaitļi  11  15  26  32  43  49  
Leņķis  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  

Iestatījums  1  2  3  4  5  6  
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3.3   Norādījumi  

Pārošana  

1.  Pārliecinieties,  ka  gan  robots,  gan Galvenais  bloks  ir  ieslēgti.  Jūs  redzēsiet  baltu  gaismu  mirgojot                
,   tad   zilā   krāsā   uz   robota;   un   zaļā   gaisma,   kas   nāk   no   GO   pogas   uz    Main .  

2.  Turiet  nospiestu  "go"  pogu  uz galvenā  apmēram  3-5  sekundes (A). Zilā  /  ciāna  LED  gaisma                
parādīsies galvenajā  blokā  ( B )  un  visos robotos  ( C ),  kas  ir  "klausīšanās"  režīmā.  Atlaidiet  taustiņu               
“go”.  

3.  Jums  ir  5  sekundes,  lai  nospiestu  mazo  pogu  ( D )  zem robota,  kuru  vēlaties  savienot.  Ja  tas  ir                   
veiksmīgs,  gan robots  un galvenais  bloks  mainīsies  zaļā  gaismā  tajā  pašā  laikā (E), ja  ne,  tad                 
galvenais  bloks  rādīs  rozā  gaismu  un  dosies  atpakaļ  iepriekšējā  stāvoklī  (saistīts  ar  citu robotu  vai                
arī   nepārots)  

4.  Jums  tas  ir  jādara  tikai  vienu  reizi  (ja  vien  nevēlaties  pārī  savienot  citu robotu ),  tas  paliks  pārī  pat                    
pēc   izslēgšanas.  

1.  

 

 

 

 

2.   
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Kodu   montāža,   uzsākšana   un   izpilde   un   atgriezeniskā   saite   

1. Sākot  no galvenās  puses  GO  nostādiet  uz  sevi.  Pievienojiet  pirmo  izpildāmo  funkciju  ar              
virzību   no   turienes   secīgu   soļu   secībā.   

 
        2.Vienu   reizi   nospiediet   GO   
 

 3.  a) galvenais  bloks  lasīs  blokus  (katru  reizi  zilā  krāsā)  un  tad  to  izpildīs,  sniedzot  atgriezenisko                  
saiti   par   soli,   paliekot   zaļā   krāsā.   
 

 b) Galvenais  bloks  lasīs  blokus  (katru  reizi  iespīdoties  zilā),  atradīs  sintakses  kļūdas  un  mirgos                
sarkanā   četras   reizes.  

 
1.  

 

2.  

 

 

 

3a)  

 

3b)  
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Pārstādīšanas  kods ( Main ):  Reti  nepieciešams,  lai  izdzēstu  iepriekšējā  koda  atmiņu,  ja  tas             
iestrēgst  (skat.  Kļūdas  tabulu  5.  tabulā). Pēc  tam  robots  un  galvenais  bloks  joprojām  būs               
pārī.  

 
1. a)  Nospiediet  GO  pogu  ilgāk  par  5  sekundēm,  līdz  baltā  gaismas  diode  mirgo  uz  Galvenā                

bloka   un   blokiem.   
 

b)  Izslēdziet  OFF  (turiet  nospiestu  ar  pirkstu)  Galveno  bloku  un  vēlreiz  ieslēdziet  ON  (turiet               
nospiestu   ar   pirkstu)).   

 

        1a)  

 

 

 

 

       1b)  

 

 

 

Uzlāde   

 1.  a) Ja galvenajā  blokā  sāk  mirgot  gaismas,  tas,  iespējams,  ir  dēļ  nepietiekamas  uzlādes.                 
Parasti  autonoma  darbība  ir  2-4  dienu  diapazonā  ar  pastāvīgu  izmantošanu.  Ieštepselējiet  USB             
lādētāju   un   iedegsies    sarkana   gaisma   (ON   vai   OFF   nav   nozīmes).  

 b) Kad  akumulators  ir  pilns,  tas  izslēdz  sarkano  gaismu,  parasti  tas  aizņem  mazāk  nekā  2                 
stundas.  

 

2.  a)  Ja robots sāk  uzkrāt  kļūdas,  piemēram,  izlaižot  funkcijas  un  veicot  nepārtrauktas  darbības                
( piemēram, 1  +  1,  nevis  2),  tas  visticamāk  ir  jāveic  uzlāde  .Ieštepselējiet  USB  lādētāju  un  iedegsies                
sarkana   gaisma   (ON   vai   OFF   nav   nozīmes).  

 b)  Kad  tas  ir  pilns,  tas  izslēdziet  gaismiņu,  parasti  tas  aizņem  1-3  stundas.  Tomēr  norādītais                 
robots  var  kļūt  nestabils  (skatiet  6.  tabulā  problēmu  un  kļūdu  „Pārāk  daudz  uzlādes”),  tāpēc  mēs                
iesakām   to   atstāt   tikai   45   minūtes,   kas   ir   pietiekama   1-2   dienu   pastāvīgai   lietošanai.  
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1. a)   b)  
 
 
 
 
 
 

2. a)   b)  

 

 

 

Krāsu   sensors    (izslēgšana   /   ieslēgšana   ir   tāda   pati   procedūra)   

1. a)     Ja    robots    ieslēdzas,   pēc   noklusējuma   krāsu   sensors   ir   izslēgts.  
 
b)    Kad   krāsu   sensors   ir   ieslēgts,   ro botam    būs   baltas   gaismas   tā   apakšā   (pie   sensora).  
 

2. Lai  mainītu  statusu  sensoram  (ON  /  OFF),  nospiediet  un  turiet  pogu  “sapārot”  vienu  sekundi,               
dzeltena  gaisma  parādīsies robotam  un  pēc  tam  mainīsies  uz  zilu,  lai  apstiprinātu  statusa              
maiņu.  

 

1. a)   

 

 

 

       b)  

 

 

 

2.  
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Atgriezeniskā   sistēma  

Kā  aprakstīts,  visām  instrukcijām  ir  iekļauta  Krāsu  atgriezeniskās  saites  sistēma  (ar  LED)  (5.              
tabula).  Tas  ir  lieliska  lieta  bērniem  (un  ne  tikai),  lai  veiktu  kodu  atkļūdošanu  (skatoties Bot  darbību                 
un  saskaņojot  to  ar  blokiem),  bet  arī  noderīgi,  lai  redzētu,  vai  komponenti  darbojas  kā  paredzēts,  un                 
kurš   režīms   pašlaik   ir   ieslēgts   vai   izslēgts.  

5.   tabula   -   atgriezeniskās   saites   karte.  

 

  

 

3.4   Traucējummeklēšana  

6.   tabula.  

 

Jautājumi   un   atbildes  

Ja   baterijas   ir   nepietiekami   uzlādētas,   kas   notiek?  

galvenais  bloks:  atgriezeniskās  saites  laikā  sāk  iztrūkt  gaismas.  Funkcijas  izpildes  laikā  ir  iespējama              
apstāšanās.  

Robotsot :  saglabā  uzkrātās  kļūdas,  piemēram,  izlaižot  funkcijas  un  veicot  nepārtrauktas  darbības            
( piemēram,    1   +   1,   nevis   2)  

Cik   daudz   laika   man   ir   jālādē?  

Viena  stunda  ir  vairāk  nekā  pietiekami.  Pārāk  daudz  uzlādes  var  izraisīt robota nestabilitāti  pirmajā               
stundā.  Ja  tā,  ļaujiet  tam  iet  uz  griezieniem,  liekot  to  rotēt  120  reizes  un  atstājiet  to  ieslēgtu  ,  lai                    
mazliet   atpūstos.   

Cik   ilgi   Bot   un   Main   darbojas   bez   uzlādes?  
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Darbība  ir  atkarībā  no  tā,  cik  daudzizpildījumu  ir  veikts  (  ļoti  aizņemts  >  50),  tas  ilgs  2-3  dienas                   
pirms   darbības   spēju   zaudēšanas.   

Kā   es   varu   zināt,   ka   galvenais   bloks   ir   ieslēgts?  

Papildus  ON  /  OFF  slēdža  pozīcijai  (skatīt  attēlu Atiestatīt  1b instrukcijās  sadaļā),  jūs  redzēsiet  zaļo                
gaisma,   kas   nāk   no   pogas   GO.  

Vai   es   varu   izmantot   jebkuru   bloku   un   Galveno   bloku   uz   jebkuru   robotu?   

Jā!   Ja   jūs   pārī   savienojat    Galveno   bloku    un    robotu    ,   visi   pieejamie   bloki   ir   pieejami   izmantošanai.  

Pēc   galvenā   bloka   un/vai   robota   izslēgšanas,   vai   tie   joprojām   būs   savienoti   pārī   pēc   ieslēgšanas?   

Vienmēr.   Ja   vien   tam   nav   atrasts   cits   pāris.   Tāpat   kā   attiecības…  

Ja   es   neatceros,   kurš   robots    ir   saistīts   ar   kuru   Galveno   bloku,   kas   man   būtu   jādara?   

Neuztraucieties,  tas  notiek  ar  visiem.  Palieciet  mierīgs  un  nospiediet  GO  (un  skatiet,  kurš  no  tiem  ir                 
jūsu   draugs).   

Kāds   ir   maksimālais   bloku   skaits,   ko   varu   izpildīt   vienā   kodā?  

Funkciju  skaits  ir  ierobežots  līdz  15,  un  pēc  tam  varat  pievienot  tik  daudz  numurus,  cik  vēlaties.  Nav                  
īsti  tā,  ka  jūs  esat  ierobežots  līdz  3  cipariem,  un,  pieņemot,  ka  visām  funkcijām  var  būt  skaitļi,                  
atbilde  būtu  45.  Nu  nav  īsti  tā  ,ka  ja  jūs  vēlētos  veidot  kodu  tikai  ar Rotate  funkcijām,  tad  jums                    
varētu  būt  arī  leņķa  bloks  +  3  skaitļi,  tāpēc  galīgais  skaitlis  būtu  60  un  būtu  ļoti  jautri  to  redzēt                    
(lūdzu,   sūtiet   video).   

Kā   es   varu   zināt,   ka   viens   bloks   ir   bojāts   /   nedarbojas?  

Kad  pirmo  reizi  izveidojat  savienojumu,  kā  arī,  kad  Main  lasa  kodu,  jūs  redzēsiet  visus  blokus,  kas                 
reaģē  ar  gaismu  (skat.  Attēlu 3a-b) Asamblejas  kodekss  un  sākt …  in Instrukcijas sadaļā).  Tas              
nozīmē,   ka   tā   iet   caur   enerģiju   un   informāciju.   Ja   tā,   mēģiniet   vēlreiz   izveidot   savienojumu.   

Cik   daudz   cilpu   kombināciju   ir   iespējams   izdarīt?  

Ja  mēs  runājam  par  atkārtojumu  skaitu,  viena cilpas  funkcija  var  dot  ierobežojumu  tikai  maksimāli               
pieļaujamo  skaitu  kopumā  (3  cipari,  tāpēc  precīza  atbilde  ir  999).  Ja  mēs  runājam  par  vairākām                
cilpas  funkcijām,  viena  pēc  otras,  ierobežojums  ir cilpas  bloku  skaits  jūsu  arsenālā.  Ja  mēs  runājam                
par   cilpām   iekšpusē   /   cilpās,   tad   maksimums   ir   2!  

Vēlreiz   nospiežot   pogu   GO,   pirms   kods   ir   pabeigts,   kas   notiek?   

Nekas   tiešām….   gan    Galvenais   bloks,    gan    robots    ignorēs   jūs.   ☹  

Ja   pēcņemšu   bloku   no   koda,   pēc   tam,   kad   esmu   startējis,   kas   notiek?   

Ja  tas  joprojām  tiek  nolasīts  (zaļā  gaisma  uz Main ),  tad  tas  dos  un  sarkanu/violetu  kļudas  gaismu                 
un  tiks  atiestatīts.  Pēc  šī  soļa  izpildes,  nekas  nenotiek.  Ja  tas  ir  pirms  izpildīšanas  ...  tad  tas  ir                   
atkarīgs   no   tā,   kurš   ātrāk   nokļūst,   vai   jūs   vai    Bot .   Vecais   ,   labais   duelis,   veiksmi   !  

Nospiežot   GO   ar   kodu,   kuru   es   nevēlos   veikt,   ko   man   darīt?   
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Divas  iespējas:  jūs  turat Bot  un  izslēdzat,  trūkums  -  jums  ir  jāmaina  un  jāpanāk.  Jūs  izslēdzat Main ,                  
trūkums  -  tas  apstāsies  tikai  tad,  kad  būs  pabeigta  pašreizējā  funkcija  (jau  lasīta).  Ja  tiešraides                
lēmums   (piemēram,   gatavojas   krist   no   galda),   ejiet   uz   pirmo   variantu   ...  

Es   nospiedu    GO,   bet   robots   nav   pārī,   vai   tas   ir   izslēgts   ...  

Galvenajam  blokam  būs  jāgaida  pāris  sekundes  atbilde,  ja  tā  neseko,  tiks  sniegta  sarkanā  kļūdas               
gaisma   (sk.   6.   tabulu)   ,   tad   atiestatiet   kodu.   Nevienam   nepatīk   būt   ignorētam.  

Daži   bloki   nebija   labi   savienoti,   vai   robots   eksplodēs?  

Nomierinies  karavīrs,  tas,  iespējams,  dos  sarkanu  kļūdas  signālu  uz Galveno  bloku un  nekas  cits               
nenotiks.   Iestatiet   to   pareizi   un   mēģiniet   vēlreiz.  

Ja   es   nospiežat   GO   vienlaicīgi   dažādos   Main,   kas   notiek?  

Lielisks  jautājums:  nejauša  persona!  Un  arī  grūts  ...  Pat  tad,  ja  katrs galvenais  bloks  ģenerē                
atšķirīgu  kanālu  saviem  ziņojumiem,  izredzes  kaut  kas  notiek  nepareizi  palielinās  traucējumu  dēļ.             
Viens  robots  var  nespēt  saņemt  ziņu,  bet  citi  izlaiž  funkciju  izpildes  laikā.  Reizēm  var  rasties                
traucējumi,  un  labākā  stratēģija,  lai  izvairītos  no  tā,  ir  saglabāt  attālumu  no galvenā  bloka līdz  citam                 
galvenajam   blokam.  

Kā   es   varu   zināt,   ka   krāsu   sensors   ir   ieslēgts?  

Sensora  noklusējuma  stāvoklis  ir  OFF,  kas  nozīmē,  ka  katru  reizi,  kad  izslēdzat  robotu,  viņš               
atgriežas  pie  noklusējuma  stāvokļa  un  sensors  būs  izslēgts,  kad  atkal  ieslēdzat  robotu  ON.  Viens  no                
veidiem,  kā  pārliecināties,  ir  pārbaudīt,  vai  apakšējā  daļā  esošās  baltās  gaismas  diodes  ir  ieslēgtas.               
Pievērsiet   uzmanību,   ja   tās   ir   ieslēgtas   un   jūs   neesat   pārliecināts,   robots   var   sākt   dīvaini   uzvesties.  

Ja   bloki   izpildes   laikā   sniedz   atgriezenisko   saiti,   bet   Bot   nepārvietojas,   kas   man   jādara?   

Tā  noteikti  ir  kļūda!  Visticamāk,  tas  var  būt  vai  nu  pārāk  liela,  vai  pārāk  maza  uzlāde,  kas  izraisa                   
robota  nestabilitāti.  Tāpat  kā  datoru,  izslēdzot  /ieslēdzot  vienmēr  ir  atbilde.  Ja  vien  nav  nejauši               
ieslēgts   krāsu   sensors   …  

Ja   robots   apstājas   un   atgriezeniskā   saite   iestrēgst   vienā   blokā?   

Ir  noticis  kaut  kas  nepareizs,  un  jums  ir  jāiestata  galvenais  bloks.  Ieslēgt  (ON/OFF)  joprojām  ir                
atbilde.  

Ja   Bot   izpildījumā   izlaiž   vienu   funkciju,   kas   man   jādara??  

Neko  daudz,  turklāt  mēģināt  vēlreiz.Mēģiniet  ieslēgt  robotu  OFF  un  ON.  Ja  nav  labāk  ,tad               
visticamāk,   tas   ir   vai   nu   galvenā   bloka   vai   robota   laiks   uzlādēties.  
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Vai   pastāv   bažas   par   drošību?  

Nē.  Sprieguma  un  radio  frekvence  tiek  pārbaudīta  un  sertificēta,  un  visi  materiāli  ir  droši  bērniem.                
Baterijas  un  elektronika  ir  paslēptas  (savienotāji  ir  izņēmums,  bet  ir  labi  ierobežoti  un  nav  kaitīgi)  un                 
izturīgi  pret  triecienu.  Nav  nelielu  gabalu,  lai  norītu.  Un  bloki  nav  pietiekami  smagi,  lai  radītu                
ievērojamus  bojājumus  (bet  izvairieties  no  to  mešanas).  Izturībai  mēģiniet  izvairīties  no  pārāk  daudz              
elementu   iedarbības   (lietus,   saules…)   un   ūdens   kopumā.  

3.5    Noderīgi   padomi   un   koda   piemēri   un   ģeometrijas  

Padomi  

1  Stāstu  stāstīšana  un  rakstura  veidošana  ir  svarīga,  lai  bērni  varētu  saskarties  ar  robotu,  un                
tādējādi   motivēt   viņus   palīdzēt   tam   pabeigt   savu   misiju.  

1)  

2) Veicināt  bloku  un  risinājumu  apmaiņu  starp  grupām.  Materiālā  programmēšana  un  īpaši            
MI-GO  ir  par  sociālajām  prasmēm  (sarunas,  kompromisi,  komandas  darbs,  problēmu           
risināšana).  

 
3) Bot  veic  funkcijas  nepārtraukti  (piemēram,  uz  priekšu:  divas  reizes  uzreiz,  nevis  1  +  1).  Ja                

vēlaties   to   darīt   diskrēti,   izmantojiet   cilpas   (piemēram,   divas   reizes:   cilpa   uz   priekšu)  
 

4) Izpētiet  decimālo  bloku,  kas  dod  jums  neierobežotu  potenciālu  jebkurai  neregulāras  formas            
vienībai.   

 
5) Mēģiniet  laiku  pa  laikam  attīstīt  grupas,  sākt  ar  pamatfunkcijām  un  pēc  tam  ieviest  cilpas  un,                

iespējams,   leņķus   atbilstoši   vecuma   grupai.  
 

6) Mazāk  ir  vairāk!  Atrodiet  risinājumus  jūsu  ierobežoto  bloku  problēmām.  Piemēram,  pagriezt            
pa   labi   =   3x   pagriezt   pa   kreisi;   Pārsūtīt   =   decimālais   x   10  

 
7) Ja   nē,   pietiekami   daudz   robotu   pielāgo   darbības   un   kopīgo   uzdevumus  

 
8) Pielāgojiet  un  pielāgot  komplektu.  Zīmējiet,  izmantojiet  kartes  (augšā  un  apakšā),           

veidojiet   šķēršļus,   iztēlei   ir   ierobežojums!  
 

 9)  Izmantot  jebkuru  marķieri,  bet  tīrāmās  plāksnes  ir  ērtākas  lietošanai.  Izmērs  ir  komerciāli               
standarts,  bet,  ja  izmantojat  apaļos  marķierus,  jums  būs  nedaudz  jāpielāgo  izvirzījums(A)            
tuvu   galam,   lai   tas   atbilstu   caurumam.  

 

27  
 



Skolotāja   Rokasgrāmata  
 

Piemēri  

kvadrāts                                                                                       taisnstūris  

 

 

 

 
 

 

 

  

vienādmalu   trijstūris                                                           taisnleņķa   trijstūris  

 

 

 

 

 

 

 

 

piecstūris                                                                                    seštūris  
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5   punktu   zvaigzne                                      7   punktu   zvaigzne   

 

 

 

 

 

 

 

8   punktu   zvaigzne                                                                  10   punktu   zvaigzne   
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4 Pielikumi  

4.1 Robotu   sejas  
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