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wprowadzenie
Programowanie jest jak magia. Programiści to czarodzieje XXI wieku. Potrafią wyczarować coś z niczego. Zamiast zaklęć, mają komendy.
Zamiast różdżek – równie długie linijki kodów. Same zajęcia z programowania są jak zajęcia w Hogwarcie. Uczą umiejętności rozwiązywania
problemów i radzenia sobie w każdej sytuacji.

programisty.
Zapraszamy do zapoznania się z niniejszym podręcznikiem, który ułatwić ma utworzenieKlubów Kodera w ramach punktów GO_PRO!. Podręcznik skierowany jest przede wszystkim do aktywnie działających punktów GO_PRO!, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by wykorzystać go
także w innych miejscach. Mamy nadzieję, że będzie to przyjazna i przejrzysta instrukcja, na bazie której będzie można tworzyć przestrzeń
do rozwoju młodych talentów programistycznych!

Bartosz Kosiński
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Nauka programowania to doskonały sposób uczenia kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów, przydatnych nie tylko w pracy

idea klubów kodera
Pomysł na organizowanie Klubów Kodera pojawił się mniej więcej w tym samym momencie, co idea stworzenia całej rozbudowanej sieci
w sposób jak najbardziej ciekawy, twórczy, kreatywny i innowacyjny.

Z tego też powodu uruchamiając pierwsze punkty GO_PRO!, dzięki współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, wyposażyliśmy je
w najnowocześniejsze rzutniki interaktywne, tablety i komputery typu All-in-One, ale także zaawansowane zestawy Lego Mindstorms, dzięki
którym dzieci i młodzież mogli poznać tajniki tworzenia algorytmów, rozwiązywania problemów, logicznego myślenia. Nauka programowania
może, a wręcz powinna być interesująca, by rozbudzić pasję do jednego z najbardziej przyszłościowych zawodów – programisty. I choć nie
wszyscy zostaną programistami, to poznając podstawowe zasady tworzenia algorytmów nabędą także inne, wymienione wcześniej kompetencje, które przydatne są praktycznie wszędzie.

Pierwsze punkty GO_PRO! powstały w bibliotekach i miały łączyć ze sobą dwa sposoby działań. Pierwszy sposób polegał na prowadzeniu
lekcji z podstaw programowania i budowania algorytmów przez przeszkolonych wcześniej bibliotekarzy. Uzupełnieniem dla tych elementarnych zajęć i zarazem drugą formą działań miały być Kluby Kodera.

Idea Klubu Kodera bazuje na tym, by młodzi ludzie, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych mogli spotykać
się w określone dni w bibliotece i wspólnie rozwijać swoje kompetencje programistyczne. Kluby bazować maja jednak na większym zaangażowaniu i samodzielności uczniów. Nie mają to być zwykłe zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczyciela. Bibliotekarz powinien mieć
tutaj funkcję bardziej kontrolną, facylitacyjną.

W idealnym modelu uczniowie przychodzą do biblioteki, wchodzą razem z bibliotekarzem do Punktu GO_PRO!, następnie dostają zadanie
do wykonania i samodzielnie zastanawiają się, jak je rozwiązać. Planują i rozpisują problem, zastanawiają się, jak do niego podejść, następnie wspólnie budują robota z klocków Lego Mindstorms i testują przyjęte rozwiązania. Projekt jest na końcu oceniany i komentowany przez
trenera GO_PRO! – czyli np. przygotowanego do tego bibliotekarza.
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GO_PRO! – czyli Gminnych Ośrodków Programowania. Założyliśmy, że z programowaniem trzeba wychodzić do dzieci i młodzieży, wychodzić

Oczywiście Lego Mindstorms jest jedną z opcji, wcale nie jest powiedziane że należy bazować w działalności klubu tylko na tym rozwiązaniu.
Równie dobrze można wykorzystać szereg płatnych i bezpłatnych narzędzi, dostępnych m.in. w Internecie. Bazę inspiracji znajdą Państwo

Zadania dla Klubów Kodera proponujemy w formie kolejnych „Wyzwań”. Ukończenie jednego wyzwania powinno otwierać możliwość rozpoczęcia kolejnego. W ten sposób członkowie Klubu Kodera powinni krok po kroku osiągać coraz wyższy poziom biegłości programistycznej, by
za chwilę przejść z aplikacji Lego Mindstorms, czy „Magicznych Bloczków” do pełnowartościowych, acz działających na zbliżonych zasadach
języków programowania, jak C++, java, python, itp.

Zadania dla Klubu Kodera, by miały sens, powinny być trudniejsze niż te, które uczniowie będą dostawali na normalnych zajęciach w ramach
punktów GO_PRO!. Powinny być trudniejsze, ale także dostosowane do możliwości uczniów! Gdy jest duża różnica między najmłodszym
a najstarszym członkiem klubu, być może warto byłoby podzielić ten klub na dwa mniejsze?

A jeśli zabraknie pomysłów na „Wyzwania” dla młodych programistów? Nie ma żadnego problemu, w Internecie mnóstwo jest inspiracji
na kolejne zajęcia, a sami członkowie sieci GO_PRO! też będą dzielić się swoimi pomysłami przez stronę gopro.edu.pl. No i zawsze można
wyjść ze swoimi własnymi pomysłami, a kiedy członkowie klubujużsobie z tym poradzą, opisać to na blogu GO_PRO!, by dać inspirację do
działań innym klubom w Polsce.

GO_PRO! to sieć, więc wszyscy postarajmy się być jej aktywną częścią. To my jesteśmy kreatorami innowacji!

Do Robota!
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pod koniec niniejszej publikacji.

Jak założyć Klub Kodera? Przede wszystkim musimy dokładnie przemyśleć, w jakie dni i w jakim miejscu odbywały się będą spotkania klubu,
tak by spotkania nie przeszkadzały innym osobom, np. czytelnikom biblioteki. Musimy pamiętać, że spotkania te mają bazować na twórczej
dyskusji, wymianie poglądów, szukaniu kompromisów i innowacyjnych rozwiązań. Jak świat długi i szeroki, takie rzeczy nigdy nie działy się
w kompletnej ciszy!

A więc pierwsze zadanie – przemyślenie kiedy jesteśmy w stanie udostępnić miejsce młodym programistom, tak by mogli komfortowo pracować w swoim klubie!

Kolejne pytanie, kto i w jakim zakresie będzie odpowiadał za prowadzenie klubu? Najlepiej, gdyby był to przygotowany do tego trener GO_
PRO!, ale nie jest to warunek konieczny. Ważne, by osoba ta potrafiła pracować z młodzieżą, wiedziała jak ich zainspirować i potrafiła dobrać
odpowiednie zadania do możliwości uczniów. Bardzo istotne jest także to, by prowadzący był przygotowany merytorycznie dokierowania
spotkaniami klubu. By potrafił zasugerować rozwiązanie problemu, umiał wskazać właściwy kierunek myślenia i naprowadzić członków klubu
na możliwe rozwiązania i dzielił się swoimi spostrzeżeniami.

W Klubach Kodera nie ma potrzeby, by ktokolwiek był ekspertem – rozwiązań można szukać wspólnie!Potrzebna jest jedynie podstawowa
wiedza na temat kodowania, tak by praca nie była wstrzymywana każdą najmniejszą trudnością techniczną.

A więc krok drugi – wybór Animatora Klubu Kodera

Co dalej? Animator powinien zastanowić się, jak pozyskać, a jeśli trzeba - jak zachęcić uczniów okolicznych szkół do spotykania się w bibliotece i zostania członkiem Klubu Kodera. Mamy nadzieję, że to nie będzie bardzo trudne, w końcu Lego Mindstorms zaraża błyskawicznie
także dorosłych, więc dla dzieci i młodzieży powinna to być niezwykle atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu. Świetna zabawa połączona
z nauką jednej z bardziej wartościowych kompetencji zawodowych – czy mogłoby istnieć lepsze połączenie?
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Warto w tym celu umieścić informację na stronie internetowej biblioteki, można również wysłać informację do okolicznych szkół, tak by umieścili to na swoich stronach, a nauczyciele przekazali informację uczniom. Jeśli mamy kontakt z przedstawicielami lokalnych mediów, to nic nie
stoi na przeszkodzie, by także ich poprosić o zamieszczenie krótkiej notki informacyjnej w najbliższym numerze czasopisma, opowiedzenie
informacji na antenie lub umieszczenie notki na stronie internetowej. Dobrym pomysłem może być też wydrukowanie plakatów i ulotek! Na
stronie gopro.edu.pl znajdziesz przykładowe wzory plakatu A3-A4 oraz ulotki dwustronnej B5. Są one w edytowalnych pdf-ach. Co to oznacza?
Możesz po otworzeniu wpisać nazwę swojej instytucji, określić gdzie będą się odbywały dokładnie zajęcia oraz w jakich godzinach. Następnie
zapisujesz plik i wysyłasz go do wydruku! Nic prostszego!

Jeśli uda się zainteresować pierwszych uczniów, za ich przykładem pójdą następni! W końcu chodzi głównie o to, byna początku zainteresować nawet niewielką grupę osób. Jeśli spodobają się im zajęcia w ramach klubu, to opowiedzą o tym swoim rówieśnikom. A później już
marketing wirusowy zrobi swoje, oby tylko nie zabrakło Państwu miejsca!

Krok trzeci – promocja, czyli zadbanie, by uczniowie usłyszeli, że w ich okolicy powstaje Klub Kodera!

Kolejną ważną kwestią, nad którą trzeba się zastanowić, jest sposób,w jaki prowadzić spotkania klubu. Tutaj wiele zależy od tego, jaki poziom prezentowali będą członkowie klubu. Może się okazać, że po scenariusze pierwszych zajęć trzeba będzie sięgnąć do podręczników dla
trenerów GO_PRO!.

Jeśli członkowie klubu nie będą znali podstaw algorytmów, jeśli nie będą potrafili używać aplikacji Lego Mindstorms, albo będą mieli problem
ze zbudowaniem i zaprogramowaniem prostych robotów, trzeba będzie im trochę pomóc, szczególnie w początkowych okresie.

Założenie jest jednak takie, że członkowie klubu krok po kroku osiągać będą coraz większą samodzielność. Być może z czasem sami będą
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Jednak uczniowie muszą się dowiedzieć o tym, że Klub Kodera w ogóle istnieje!

Lego Mindstorms – wraz z dwiema aplikacjami, zestawami czujników oraz inteligentnymi kostkami. Umożliwia to tworzenie bardziej sowanego robota, albodwóch takich samych równolegle, tylko prostszych. Czas, start! Rywalizacja to świetny inkubator kreatywności dla dzieci
i młodzieży.

Jak mogłyby wyglądać pojedyncze spotkania Klubu Kodera? Przygotowaliśmy propozycję 20 wyzwań, które można wykorzystać w trakcie
spotkań. Każde wyzwanie opracowane jest w formie plansz, które można wydrukować dla uczniów. Pierwsza plansza zawiera instrukcję
startową dla Klubu Kodera.

Każda karta „Wyzwania” zawiera:
1. Poziom trudności zadania
2. Szacunkowy czas potrzebny na rozwiązanie zadania
3. Opis wyzwania – na podstawie warunków sukcesu – czyli co trzeba osiągnąć, by odnieść zwycięstwo

Każde wyzwanie można trochę uatrakcyjnić. W tym celu przygotowaliśmy karty dla hakerów, które wprowadzają do zadania dodatkowe
utrudnienia, ograniczenia, które mają spowodować, że wyzwanie stanie się jeszcze bardziej wymagające!

Oprócz tego do każdego zadania przygotowane są tzw. Karty Kodów, które mają dać większe lub mniejsze wskazówki, jak rozwiązać dany
problem. Karty Kodów dostępne są tylko dla podstawowych wyzwań. Jeśli ktoś wchodzi na poziom Hakera i wykonuje trudniejszą wariację
zadania, to nie potrzebuje pomocy! Hakerzy nie używają kodów!

Ostatnią wariacją kart są tzw. karty mistrza, czyli dodatkowe instrukcje dla prowadzącego Klub Kodera. Sugerujemy, by ostrożnie dzielić się
ich zawartością! To nie tajemnica, bo karty są też dostępne w sieci na stronie projektu, ale mogą popsuć zabawę młodym programistom, jeśli
zapoznają się oni z nimi zbyt wcześnie.

9

animacja klubów kodera

wyznaczać sobie kolejne zadania? Albo może będą chcieli ze sobą rywalizować? Biblioteki zostały wyposażone w dwa zestawy podstawowe

mogą to robić w sieci, ale przede wszystkim powinni wymieniać się między sobą poglądami, a następnie wspólnie budować rozwiązanie.
Twoja rola – jako animatora – powinna być tak mała, jak to tylko możliwe, ale nie za mała! Bądź dla uczniów dostępny wtedy, kiedy będą Ciebie potrzebowali, ale nie pomagaj im za bardzo. To jest wyzwanie dla nich, i w miarę możliwości powinni sobie z nim poradzić samodzielnie!

Powinieneś jednak próbować zaszczepić w uczniach pewne prawidłowe postawy. Co to oznacza? Dobrze by było, gdyby praca Klubu kodera
była ustrukturyzowana wg. poniższego schematu:
1. Poznaj problem
2. Przemyśl problem
3. Zaplanuj rozwiązanie
4. Poszukaj alternatyw
5. Buduj i programuj
6. Testuj
7. Raduj się jeśli działa lub wróć do punktu 4, jeśli wróciłeś do punktu 4 zbyt wiele razy, wróć do punktu 2

Zachęcaj dzieci i młodzież, by najpierw omawiali czekające ich zadanie. Niech spróbują wyobrazić sobie, jak będzie wyglądał finalny robot
i na kartkach papieru, flipcharta, tablicy interaktywnej lub za pomocą aplikacji (takich jak np. „Magiczne Bloczki”),postarają się opracować algorytm działania klocków. Poproś również o zastanowienie się nad problemami, które może napotkać robot, podczas wykonywania
programu. Ważne, by zanim młodzi programiści ruszą ku klockom, czujnikom iinteligentnym kostkom – wspólnie zaplanowali, co dokładnie
chcą zbudować. Muszą zdecydować się na jakieś rozwiązania, a następnie podzielić się pracą i działać! Im większą osiągną w tym procesie
samodzielność, tym lepiej, ale na pewno będą początkowo potrzebowali dużego wsparcia animatora.
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Pamiętaj, musisz wczuć się w trakcie zajęć w rolę nieobecnego mentora. Uczniowie powinni sami szukać rozwiązań problemów, jeśli trzeba

DLA DZIECI:
http://www.playcodemonkey.com/ – bardzo prosta aplikacja pozwalająca na naukę programowania bardzo małych dzieci

Lightbot
http://lightbot.com/ – sympatyczny robot, którym trzeba sterować za pomocą prostych instrukcji – dla zaczynających przygodę z kodowaniem

Code.org
http://code.org/ – obszerna baza narzędzi do nauki programowania oraz gotowych scenariuszy i pomysłów na działania

CodeHunt
https://www.codehunt.com/# – czy grając można jednocześnie uczyć się programowania? oczywiście, że tak!

Rails For Zombies
http://railsforzombies.org/levels/1 – język programowania Rail na wesoło, ale całkiem konkretnie

DLA TROCHĘ STARSZYCH DZIECI:
Coding Bat
http://codingbat.com/ – strona z prostymi zadaniami programistycznymi w Javie i Pythonie (wymaga podstawowej znajomości składni)

edX
https://www.edx.org/course-list – platforma e-learningowa oferująca darmowe kursy online, w tym, z programowania – dla anglojęzycznych
i zaawansowanych

Google Creative Lab
http://googlecreativelab.github.io/coder/ – przewodnik po projektach z wykorzystaniem mikrokontrolera Raspberry Pi
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Code Monkey

Why’s (poignant) guide to Ruby
http://mislav.uniqpath.com/poignant-guide/ – bardzo nietypowa książka do nauki języka Ruby

https://www.codeschool.com/ – kursy online poświęcone różnym językom programowania, bezpłatne na poziomie podstawowym

Try Ruby
http://tryruby.org/levels/1/challenges/0 – proste narzędzie do nauki języka Ruby (w przeglądarce, bez konieczności instalacji środowiska)

Kuźnia Programistów
http://kuzniaprogramistow.pl/ – kursy online poświęcone różnym językom programowania, bezpłatne na poziomie podstawowym

Code Academy
http://www.codecademy.com/ – baza kursów i tutoriali dotyczących różnych języków programowania

Girl Develop It
http://girldevelopit.com/materials – baza materiałów do nauki programowania, dedykowana szczególnie dziewczynom

Szkoła Kodzenia EE
http://www.szkolakodzenia.ee/ – „wprawki” programistyczne do robienia w przeglądarce

Otwarty podręcznik do nauki języka C++
http://pl.wikibooks.org/wiki/C++ – bardzo prosty wikipodręcznik do nauki jednego z popularniejszych języków programowania – C++

The Hello World Program
http://www.thehelloworldprogram.com/ – materiały do nauki programowania i szeroko pojętej informatyki

Code and Conquer
http://codeandconquer.co/ – grywalizacyjny kurs online – dostępny wkrótce
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Code School

NARZĘDZIA PROGRAMISTYCZNE
http://www.bloodshed.net/devcpp.html – zintegrowane środowisko programistyczne do tworzenia programów w języku C++

NetBeans
https://netbeans.org/ – zintegrowane środowisko programistyczne do różnych języków

Eclipse
http://www.eclipse.org/ – zintegrowane środowisko programistyczne do różnych języków

CodeLite
http://codelite.org/ – lekkie zintegrowane środowisko programistyczne, zwłaszcza do C/C++. Współpracuje z kompilatorem gcc, nie wymaga
Javy.
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karta kodów

karta hakera

karta mistrza

Do biegu, gotowi, start!
Pracujemy w dwóch grupach, każda grupa
powinna zbudować robota, który przejedzie przez cały pokój, aż do linii PÓŁMETKA,
a następnie jak najszybciej wróci do linii
START/STOP.

Pamiętajmy, że bloczki serwomotorów mają
możliwość regulowania prędkości obrotu silnika, może warto z tego skorzystać?

Aby przyspieszyć robota możemy zmodyfikować ustawienie prędkości obrotowej na bloczku obsługującym serwomotor. Ale moc silnika
i prędkość obrotowa silnika to nie jedyne parametry, które wpływają na szybkość pojazdu.

Musimy pamiętać, by odpowiednio przygotować teren na wyścigi. Powinniśmy (najlepiej na podłodze) przygotować przestrzeń
od linii START/STOP do linii PÓŁMETKA, zaznaczając taśmą klejącą (najlepiej czerwoną
lub czarną) linię, z której robot zaczyna, i do
której robot powinien dotrzeć.

Pamiętajmy – robot musi zacząć z linii
START/STOP, dojechać do linii PÓŁMETKA,
a później przejechać raz jeszcze przez cały
pokój, z powrotem do linii START/STOP.
Który

robot

okaże się
ścigaczem?

Jak zawrócić na linii PÓŁMETKA? Chyba najlepiej wykorzystać do tego czujnik koloru zwrócony w kierunku podłogi. Pamiętajmy tylko,
że robot musi w całości przekroczyć linię
PÓŁMETKA
Pamiętajcie, że im większe koła, tym szybciej
pojazd będzie się poruszał!

Czy wiecie jak działa skrzynia biegów w samochodzie? A co to jest przekładnia?
Czy macie może pomysł, jak wykorzystać
koła zębate różnych wielkości, by przyspieszyć Wasz pojazd:

Powinno to wyglądać tak jak na poniższym
rysunku:

najlepszym

https://www.youtube.com/watch?v=rQusam8UeNc
https://www.youtube.com/watch?v=pOvZzcKDIjU
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wyzwanie rajdowe

łatwy
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A teraz coś dla prawdziwych hakerów! Macie
już skrzynię biegów, która obsługuje biegi 1,
2 i 3?

Jest wiele sposobów na zrobienie sprawnej
skrzyni biegów. Jednak przede wszystkim
uczniowie muszą zrozumieć, jak działa przekładnia, oraz jaka jest zależność w łączeniu
ze sobą małych i dużych kół zębatych.

A co powiecie na skrzynię, która oprócz tego
ma mieć możliwość ustawienie luzu i biegu
wstecznego???

Zróbcie skrzynię biegów, która obsługiwać
będzie biegi 1, 2 i 3!

Przykładowe stosunki:

Do dzieła!!!

Przełączenie pomiędzy biegami powinno
odbywać się za pomocą czujników dotyku.
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Wykorzystać trzeba przekładnie, oraz znaleźć sposób, by biegi się przełączały. Może
za pomocą czujników dotyku?
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Pora zbudować prawdziwą skrzynię biegów!
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skrzynia biegów

średni
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Czas start! Mamy maksymalnie 2 godziny,
by zbudować najlepszego zawodnika Robota Sumo!

Można wzorować się na wszelkich rozwiązaniach znanych z walk robotów, np. Robot
Wars

Robot stanie do walki z drugim Robotem
Sumo. Będą walczyli na arenie w kształcie
okręgu, otoczonego linią.

Przykładowe rozwiązanie można znaleźć
w odcinkach, wcześniej wspomnianych Robot Wars, albo w zawodach RobotChallange
- https://www.youtube.com/watch?v=3t-

Nie jest łatwo wypchnąć robota za ring! Ale
jeszcze trudniej jest upokorzyć go wywracając
na bok lub do góry nogami, tak by nie mógł się
podnieść na nogi/koła/gąsienice i stanąć na
nowo do walki!

Najważniejsze jest to, by zbudować odpowiednią arenę. Na filmie Robot Challenge
zobaczymy, jak to dokładnie powinno wyglądać. Generalnie arena powinna mieć kształt
okręgu, otoczonego linią (stosunkowo grubą), której kolor różnić się będzie od koloru
ringu, tak by roboty miały możliwość wykrycia linii, której nie powinny przekraczać! ;)

Robot Sumo będzie musiał wypchnąć przeciwnika za ring, albo uszkodzić go do tego
stopnia, by ten nie mógł już dłużej walczyć.
Sami przy tym będziemy musieli pozostać
cały czas w ringu, bo wyjechanie poza czarną linię oznacza naszą przegraną!

guWcKTXQI

Dalej, młodzi hakerzy! Zbudujcie robota, który
będzie zwyciężał przez wywracanie przeciwnika!
A tak przy okazji… Przeciwnik będzie
chciał nas upokorzyć w ten sam sposób.
Nie dajmy się!!!

Do boju, gotowi, START!
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zawody sumo

trudny
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Jedne z pierwszych robotów były wykorzystywane w liniach montażowych. Roboty te
łączyły ze sobą różne elementy, składając
radio, magnetofon, czy samochód!

Można wykorzystać linię Sortera Kolorów
(gotowa konstrukcja Lego Mindstorms Education Set) do stworzenia linii poruszającej
element montażowy

Zbudujmy jeszcze bardziej skomplikowaną
linię montażową! Musimy wykorzystać dwie
inteligentne kostki w trybie tzw. Daisy Chain

Spróbujmy zbudować takiego robota, który
będzie ze sobą łączył kilka przygotowanych
przez Trenera GO_PRO! elementów.

Można też wykorzystać pomysł robota “Robot Arm” (gotowa konstrukcja Lego Mindstorms Education Set) do stworzenia elementu montażowego

Gotowym rozwiązaniem może być linia montażowa z zestawu Expansion Set - Spinner
Factory – ewentualne dodatkowe wyzwanie
polega na próbie budowy linii montażowej
jedynie przy pomocy dwóch zestawów Core
Set.
Powinniśmy przygotować odpowiednie elementy, które roboty będą montować, tak by
nie było to zbyt trudne. Mogą to też być elementy takie jak koła z oponami, które roboty
będą nakładały jedna na drugą.

Do ROBOTA!

A może coś takiego?
https://www.youtube.com/watch?v=BJoVuPYZYG4

Ale to nie koniec dodatkowych wyzwań. Teraz
trzeba ustawić sterowanie procesem montażu
bezpośrednio za pomocą tabletu i zdalnej aplikacji w systemie Android: LEGO MINDSTORMS
Commander
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linia montażowa

trudny

Kolejna rywalizacja! Tym razem jesteśmy
kierownikami zespołów konstrukcyjnych!
Musimy zbudować robota, który będzie
przeszukiwał pomieszczenie w poszukiwaniu małej konstrukcji z klocków lego wybranego koloru (np. czerwonego), a następnie
przenosił ten przedmiot na plac budowy,
który zaznaczony będzie wybranym kolorem
na podłodze. Wygrywa ta drużyna, której robot zrobi to szybciej i sprawniej!
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Zabranie jednego elementu na plac budowy to
pestka! Ale co, jeśli musielibyśmy przenieść
więcej takich obiektów?

Ważne jest to, by przygotować odpowiednio
miejsce do pracy. Przedmiot do przeniesienia powinien mieć jednolity kolor, tak by do
jego wykrycia uczniowie mogli wykorzystać
czujnik koloru. Ważne jest też to, by odpowiednio (np. taśmą czarną na podłodze)
wyznaczyć miejsce, gdzie znajduje się plac
budowy.

Tym razem niech roboty szukają 3 obiektów!
I niech jeden po drugim zabiorą je na plac
budowy!
Do Robota Hakerzy!

Plac
budowy

Do pracy!
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wyścigi budowlane

średni

poszukać w sieci
rozwiązań ;)

przykładowych

Proste algorytmy noszą następujące nazwy:
WALL FOLLOWER
Jeśli nasz robot będzie się trzymał cały czas prawej (bądź lewej) ściany, to na pewno przejedzie
cały labirynt (a skoro przejedzie cały, to na pewno
osiągnie cel)

karta hakera

karta mistrza

No dobra! Udało się wyjść z labiryntu! No to teraz zaprogramujmy robota tak, by był w stanie
po wyjściu z labiryntu wrócić tą samą drogą na
miejsce startu!

Trzeba odpowiednio przygotować labrynt! Można
w tym celu wykorzystać taśmę klejącą:

Albo kartki papieru/tekturowe bloczki/plastikowe
bloczki:

BRUTE FORCE
Robot jedzie przed siebie, gdy dojedzie do rozdroża losowo wybiera jedną z możliwości i jedzie
dalej, gdy trafi na ślepą uliczkę wraca do ostatniego rozdroża i wybiera inną drogę (taką której jeszcze nie odwiedził). Kroki powtarzane są do chwili
osiągnięcia celu.

Albo specjalnie przygotowany wydruk na kartce:

Zaawansowana metoda:
METODA PROPAGACJI FALI

Dobrze jest jednak oznaczyć odpowiednim kolorem wejście i wyjście z labiryntu, tak by robot wiedział, kiedy ma zakończyć algorytm.
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Trzeba



Zgubić się w labiryncie… rzecz mało przyjemna! Do dzieła! Zbudujmy wspólnie robota, który znajdzie wyjście z każdego możliwego labiryntu!
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poskramiacz labiryntów

średni
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Tym razem spróbujmy zbudować robota,
który wskazywać będzie upływ czasu.

Do wprowadzenia ilości minut możemy użyć
dwóch czujników dotyku.

Powinniśmy móc wprowadzić, liczbę minut,
które robot będzie odliczać, a następnie patrzeć, jak odmierzany jest czas ;)

Powinniśmy wykorzystać dwa serwomotory,
jeden powinien obracać się w trybie jednosekundowym, a drugi w trybie jednominutowym.

Rozbudujmy nasz zegar! Niech ekran na inteligentnej kostce wskazuje, ile minut i sekund
już minęło. I niech zaświeci się na zielono, grając przy tym jakąś melodię, kiedy zegar (timer)
skończy odliczanie.

Po ustaleniu liczby minut należy ustawić
odpowiednio motory, tak by sekundnik wykonywał obrót co sekundę, a minutnik co
minutę.
Przykładowa wariacja prosta

Robot powinien wskazywać upływ sekund
oraz minut!

Przykładowe rozwiązania:
https://www.youtube.com/watch?v=H9ZRyT9gJa0
https://www.youtube.com/watch?v=A_mA72r3ZiQ
https://www.youtube.com/watch?v=7ILeG6GxHRs

Przykładowa wariacja zaawansowana
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lego timer
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Roboty do dzieła! Będziemy ćwiczyć szybkie bieganie. Trzeba zaprojektować robota,
który przejedzie jak najszybciej następujące
odcinki:

Sprawdzi się na pewno coś małego i zgrabnego, ale dobrze zaprogramowanego!

Tak naprawdę grając w rugby nie wystarczy
dotrzeć do linii. Trzeba jej też dotknąć. Zmodyfikujmy robota tak, by miał jedno mechaniczne
ramię, które precyzyjnie dotknie każdej linii,
zanim przemieści się do następnej.

Przygotować trzeba następujące boisko:
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1. Z Start Line do Foul Line a następnie z powrotem do Start Line
2. Z Start Line do Half Court a następnie
z powrotem do Start Line
3. Z Start Line do drugiej Foul Line a następnie z powrotem do Start Line
4. Z Start Line do End Line a następnie z powrotem do Start Line










robo biegacz

trudny
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Slalom czas zacząć! Pracujemy w dwóch
grupach. Wygrywa ta, której robot najlepiej
poradzi sobie z przeszkodami! Pamiętajmy,
że w slalomie trzeba ominąć wszystkie flagi
po ich zewnętrznych stronach! Pominięcie
lub przewrócenie którejkolwiek flagi to dyskwalifikacja!

Inspiracji możemy szukać tutaj:

Slalom gigant! Na końcu ścieżki nie ma mety,
ale kolejna flaga, wokół której trzeba przejechać dwa razy, a później wrócić na linię mety,
skąd robot startował! Kto da radę?

Przygotować powinniśmy tor do slalomu wg
poniższego schematu:

https://www.youtube.com/watch?v=ckFT7v7xptw

Albo tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=B1zu6v_DBdU

Należy pamiętać, że przeszkody powinny
być na tyle duże, by robot mógł je bez problemu wykryć.
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slalom

łatwy

Gonimy jak najszybciej do mety! Po czarnej
nitce – linii zrobionej z taśmy klejącej. Droga na pewno nie będzie prosta! A nasz robot
musi zadbać, by podążyć do mety dokładnie
po wyznaczonej trasie.
Do dzieła!
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Może się zdarzyć, że na środku trasy pojawi się
przeszkoda nie do pokonania, np. prostokątne
pudełko. Nie da się po nim przejechać i jest
za ciężkie, by je przestawić. W takiej sytuacji
robot musi po prostu jak najszybciej ominąć
przeszkodę, odnaleźć na nowo czarny szlak po
jej drugiej stronie i dalej kontynuować wyścig.

Powinniśmy przede wszystkim odpowiednio
przygotować tor wyścigowy, naklejając na
podłogę/stół/kartkę papieru odpowiednio
zakrzywioną linię, tak by być pewnym, że robot podąża za szlakiem, a nie jedzie prosto!
schemat
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Wersja z jednym czujnikiem koloru:
https://www.youtube.com/watch?v=kXbQLUA6QfM

I wersja sprawniejsza, z dwoma czujnikami
koloru:
https://www.youtube.com/watch?v=yTRy6P1SbjA
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po nitce do mety

bardzo trudny



karta kodów

karta hakera

karta mistrza

Michael Jordan był mistrzem wsadów! Teraz
stworzymy jego robotyczne wcielenie! Zróbcie robota, który podniesie leżącą na środku
pola treningowego piłkę, a następnie wrzuci
ją do kosza znajdującego się kilkadziesiąt
centymetrów dalej. Ma to być idealny wsad,
tzn. piłkę trzeba podnieść, przenieść, a następnie upuścić nad koszem.

Kluczowe jest to, jak chwycić piłkę, by nie
wypadła naszemu Jordanowi. Pamiętajmy,
że robot musi też tę piłkę podnieść do góry.

Jordan był nie tylko mistrzem wsadów, ale także rzutów z odległości. Czy będziecie w stanie
„namówić” waszego robota, by rzucił piłką do
kosza z miejsca, w którym ją podniósł?

Powinniśmy przygotować piłkę, miejsce
startu oraz kosz (np. szklankę lub kubek).
Poniżej znajduje się sugerowany układ.
Schemat
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Może takie ramię chwytne?

Gra się rozpoczyna!

Albo takie?
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Jordan!
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Musimy zbudować robota, który jak najsprawniej przejdzie przez plastikową rurę
zliczając przy okazji liczbę usterek, które
znajdują się w rurze. Każda usterka symbolizowana będzie czarną taśmą klejącą.

Projektując robota musimy zwrócić uwagę
na dwie kwestie, po pierwsze odpowiednie
koła/gąsienice, tak by mógł przemieścić się
po zaokrąglonej powierzchni rury oraz po
drugie, odpowiednio ukierunkowany czujnik
koloru, tak by mógł zidentyfikować usterki.
Robot nie może być też zbyt duży, by mógł
spokojnie wjechać do rury.

Pracujemy w ciężkich warunkach! Rura toczy
się w momencie gdy robot znajduje się w środku. Czy będzie on dostosowany do pracy w tak
ciężkich warunkach?

Przed zajęciami trzeba zaopatrzyć się w rurę
odpowiedniej wielkości i długości, tak by
nie było problemu z wjazdem do niej robota,
i tak by można było nakleić w niej fragmenty
taśmy klejącej. Rura sama powinna być koloru białego.
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Do Robota!

Coś małego i zgrabnego, może bryła zbliżona do tego robota?
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Po wyjściu z rury robot musi w jakiś sposób
zakomunikować, ilu usterek doliczył się
w środku.








robo hydraulik

trudny
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Pitagoras to niezwykle sprawna maszyna
licząca w systemie binarnym (składającym
się z 0 i 1). Dostaje 8 następujących po sobie sygnałów (0 lub 1), tak by stworzyć z nich
odpowiednią liczbę w systemie dziesiętnym, np. gdy dostanie sygnały 00000011,
to wskaże liczbę 3, a kiedy dostanie sygnały
00000101 to wskaże liczbę 9.

Wprowadzenie danych jest stosunkowo proste, można do tego wykorzystać dwa czujniki dotyku (jeden do umieszczania w ciągu
0 a drugi 1), czujnik zbliżeniowy połączony
z czujnikiem dotyku albo czujnikiem koloru.

A co, jeśli będziemy chcieli zrobić kalkulator
bazujący na linijce, w której umieszczać będziemy klocki w dwóch kolorach, np. czerwone to wartość 1, a niebieskie 0. Nad klockami
jeździć będzie czujnik kolorów, tak by automatycznie wprowadzić wartości do poszczególnych pozycji w liczbie binarnej, którą później
zamieni na wartość w systemie dziesiętnym!
Wyzwanie dla prawdziwych koderów!

Najważniejsze przed rozpoczęciem zajęć to
upewnienie się, że dobrze zna się system
dziesiętny i binarny, a także sposoby transmisji liczb z jednego systemu na drugi.

Najważniejsze jest znalezienie sposobu na
proste przeliczenie liczb. Można w tym celu
zapoznać się z przyjaznym artykułem:

Czyli Pitagoras to taki komputerowy tłumacz matematyczny. Dostanie liczbę w systemie binarnym, a następnie poda, jaka to
liczba w systemie dziesiętnym.

Wynik można wprowadzić na ekranie inteligentnej kostki.

wyzwanie 13
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php

Ten artykuł zawiera wszystkie użyteczne informacje:
http://www.programuj.com/artykuly/rozne/sysliczb.
php

Przykładowe rozwiązanie dla poziomu hakera znajduje się tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=b5aXYc_-ZNU
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http://www.programuj.com/artykuly/rozne/sysliczb.










pitagoras

średni
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A co powiecie na bardziej zaawansowane
kształty? Niech robot narysuje np. Domek (najlepiej z kominem) albo drzewo!

Sposobów na rozwiązanie tego zadania jest
wiele, uczniowie muszą skupić się na co najmniej 3 kluczowych elementach:

Do dzieła Hakerzy!!!
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1.

Ramie chwytne na pisak/ołówek, które
musi być stabilne, żeby dobrze trzymać
obiekt

2.

System manipulowania ramieniem,
który umożliwi rysowanie kształtów

3.

System rozpoznawania sygnałów – który określi, co dokładnie ma zrobić robot
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Okrąg
Kwadrat
Trójkąt
Trapez
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Roboty mogą być dość sprawnymi artystami,
dokładnymi, cierpliwymi. Zróbcie robota,
który w zależności od przekazanej instrukcji, narysuje, np. ołówkiem na kartce papieru jedną z 4 figur geometrycznych:
1.
2.
3.
4.








robot-artysta

trudny

Bardzo trudne z jednym czujnikiem żyroskopowym, bo pracuje on tylko w
jednej osi.
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Czy udałoby wam się zbudować samochód
wyścigowy, którym sterowalibyście za pomocą żyroskopowego kontrolera?

Obejrzyjcie ten filmik

To jeszcze nie koniec! Dobry samochód to taki,
który ma sprawną skrzynię biegów.

Najważniejszym elementem tego robota
jest dobrze skalibrowany czujnik żyroskopowy. Można wykorzystać jedną inteligentną
kostkę i połączyć kontroler kablowo albo
wykorzystując dwie kostki stworzyć robota
kontrolowanego zdalnie, tak jak w poniższym filmiku:

Samochód powinien skręcać w lewo i prawo
oraz jechać do przodu i do tyłu w zależności
od tego, czy kontroler przechylimy w przód,
tył, w lewo lub w prawo.

wyzwanie 15

https://www.youtube.com/watch?v=2zgC6L5fT5g

Czy zainspirował on Was do tego, jak taki
pojazd mógłby wyglądać?

Zbudujcie pojazd, który będzie mógł operować na biegach: 1, 2, 3, luz i wsteczny. Na
pilocie powinniście mieć dwa przyciski do
wrzucania kolejnych biegów.

https://www.youtube.com/watch?v=q08WPbxPUqI
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Trochę jak kontroler z PlaystationMove.









kontroler żyroskopowy

średni
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Na drodze robota pojawiają się przeszkody,
pojedyncze książki i całe piramidy zbudowane z książek, jakoś trzeba sobie z tym
poradzić!

Jeśli nie koła, to co?

A co, jeśli się jednak uprzemy, by robot jeździł
na kołach?

Przykładowe roboty można obejrzeć pod
tym linkiem:

Zbudujcie wszystkoterenowy pojazd poruszający się na kołach, który wjedzie na każdą
przeszkodę książkową! ;)

Zbudujcie robota, który bez problemu przejedzie przez każdą przeszkodę zrobioną
z książek.

https://www.youtube.com/watch?v=ust7rqmMwF4

Przeszkody z książek powinny wyglądać, tak
jak na rysunku A i B. Roboty powinny poradzić sobie zarówno z jedną, jak i z drugą wariacją przeszkód.

Spróbujcie zastąpić koła w konstrukcji elementami krzyżowymi lub haczykowymi,
takimi jak na załączonym obrazku. Jaki jest
efekt?
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Nie będzie łatwo!!! Trzeba zbudować robota,
który będzie budował sobie most po wykryciu przepaści, a następnie, po przejeździe
po nim, będzie go składał i jechał dalej.

Musicie ocenić, jak duża jest przepaść. Nie
jest powiedziane, że robot musi mieć rozkładany most. Może to być kładka, którą narzuci na przepaść i po której przejedzie. Tak jak
na poniższym zdjęciu.

Nie ma żartów! Przepaść jest dużo większa,
a drugi brzeg jest trochę wyżej.

https://www.youtube.com/watch?v=cETV5WGB6kQ

Taki

trochę

zautomatyzowany
pontonowy!

most

Czy dacie radę Młodzi Hakerzy?

Przykładowe rozwiązanie:
Uczniowie powinni oprzeć się na rozwiązaniach wojskowych, czyli powinni narzucić kładkę (jak najlżejszą, ale
taką, która utrzyma pojazd). W przypadku większych
przepaści konieczne będzie stworzenie kładki rozkładanej, ale to jestjuż dużo wyższy poziom wtajemniczenia.

Dacie radę?

Na początku przepaść powinna być niewielka, tak by roboty po prostu narzuciły kładkę. Robot może wyglądać
jak na poniższym zdjęciu:

Później przepaść można budować większą, a w przypadku zadania dla hakerów zadbać też, by drugi brzeg był
wyżej.

wyzwanie 17



wyzwanie 17

wyzwanie 17

wyzwanie 17










robo-most

średni



karta kodów

karta hakera

karta mistrza

Kto zbuduje najsilniejszego robota? Rywalizacja w dwóch grupach. Musicie zbudować
robota, który bez problemów przepchnie
przedmioty znajdujące się na środku ringu
poza obrys czarnej linii. Każda runda to coraz cięższy obiekt w środku.

Tworząc silnego robota należy zwrócić uwagę na kilka uzupełniających się elementów.

Nie jest łatwo zbudować silnego robota, który
pchałby przedmiot czasami cięższy od niego.
Ale co się stanie, gdy robot będzie musiał podjechał do obiektu i przeciągnąć go na miejsce,
z którego sam przybył? Musi nie tylko mieć
siłę, ale i dobry chwyt, bo ciągnięcie nie jest
tak proste jak pchanie!

Trzeba zbudować odpowiednią przestrzeń
do tego ćwiczenia:

Do boju!

1. Masa własna robota – tzn. robot musi
być odpowiednio ciężki, by przesuwać inne
przedmioty.
2. Moc robota – czyli energia, która kumulowana jest na sensory robota, za pomocą
których ma przesuwać przedmiot.

Oto wyzwanie dla prawdziwych hakerów!
Na środku ringu powinny być przedmioty,
które mają zostać przesunięte. Mogą to być
np. puszki z jakimś napojem, na początku możemy skleić taśmą 3 puszki, później
dokleić 4, 5, 6… Do momentu, aż któryś
z robotów nie da sobie już rady z przeszkodą.

3. Przyczepność robota – czyli stopień, w jakim robot trzyma się powierzchni, tak by się
po niej nie ślizgał.

Roboty powinny przesunąć znajdujący się
w środku obiekt poza obrys ringu.
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Roboty wchodzą na tor wyścigowy! To już nie
są żarty!

Roboty będą musiały wykorzystać czujnik
koloru skierowany na dół, by orientować
się w przestrzeni, a także wykrywać linie
umieszczone przy zakrętach, i dzięki temu
kontrolować swoją pozycję na torze.

Będzie się działo! Robot musi skręcać wykorzystując średni serwomotor, a napędzany
może być tylko jednym dużym serwomotorem!
Co to oznacza? Trzeba stworzyć mechanizm do
skrętu kół w przedniej lub tylnej osi!

Trzeba zbudować odpowiedni tor wyścigowy, najlepiej zrobić to wg poniższego wzoru, zaznaczając „martwe pole” na środku,
boczne granice oraz linie kontrolne (w tym
START i FINISH) na torze, tak by roboty mogły
je wykorzystać do orientacji na torze wyścigowym.
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Robot będzie musiał zrobić pełne okrążenie! Po nim startować będzie konkurencja!
Który robot okaże się najszybszy?

wyzwanie 19

Jak jednak zbudować robota? Jakich użyć kół
lub gąsienic? Czy robot powinien obracać
się w miejscu czy w trakcie ruchu? Co zrobić, by nie wypaść z toru, ani nie wjechać na
„martwą strefę” na środku – co oznaczałoby
dyskwalifikację?
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Trzeba zbudować robota, który prześcignie
konkurenta na torze wyścigowym w kształcie kwadratu!
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Wyzwanie dla prawdziwych koderów!

Jeśli robot ma się „otwierać”, to jego konstrukcja będzie musiała opierać się na różnej kombinacji kół zębatych. Poniżej kilka
propozycji ;)

Robot już się przekształca? A czy potrafi się
poruszać? Do dzieła! Naucz go przemieszczać
się, kontroluj go za pomocą tabletu!

Tutaj należy dać uczniom jak największą
dowolność. Jest to czasochłonne i trudne
zadanie, ale jeśli są już zaznajomieni z Lego
Mindstorms, to dadzą na pewno radę. Potrzebują tylko trochę czasu! ;) Ważne jest
jednak to, by w miarę potrzeby pomóc im
i zasugerować wybrane elementy mechaniki
Lego Technic, które znajdują się w osobnym
opracowaniu.
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Zbudujcie najprawdziwszego Transformobota, który przypomina jakiś przedmiot,
np. samochód, pralkę, stół, skrzynkę, ale
w pewnym momencie przekształca się
w prawdziwego robota!
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Zastanówcie się, czy treści jakiejś Waszej
ulubionej książki lub wiersza, nie dałoby
się przedstawić za pomocą „robociego”
przedstawienia? Może nakręćcie film jakichś
działań Waszych robotów, które kojarzą się
z jakąś książką lub wierszem? Może da się
pokazać w “robocim” skrócie jakąś lekturę?
A może sami chcecie napisać historię przygód, jakie ma przeżyć Wasz robot? Spróbujcie twórczo podejść do tematu i ożywcie swoje roboty, tworząc opowieści z nimi
w roli głównej.

Oprócz scenariusza i tego, co będziecie
chcieli przedstawić, warto przed przystąpieniem do działania rozpisać sobie
wszystko, co Wasze roboty, lub robot
w interakcji z innymi przedmiotami będzie
wykonywać. Jeśli na przykład chcecie zaanimować wiersz “Rzepka” Juliana Tuwima, to
pewnie Wasz robot, będzie musiał chwytać
i wyciągać skądś różne przedmioty. To dobra
programistyczna praktyka, żeby przed przystąpieniem do kodowania, najpierw wszystko dokładnie rozpisać.

Zastanówcie się w jaki sposób użyć dostępnych Wam materiałów (kostek, motorów,
czujników), żeby wprowadzić do historii jak
najwięcejbohaterów.CzywWaszejhistoriimoże
pojawić się jakaś ciekawa interakcja robota
z człowiekiem? Spróbujcie być budowniczymi
i aktorami.

Jeśli macie mnóstwo pomysłów na roboty, ale nie za wiele na fabułę Waszego filmu/przedstawienia – poproście o pomoc
bibliotekarza, nawet tego, który niewiele
wie o programowaniu. Na pewno osoba, która na przykład prowadzi zajęcia z młodzieżą
i dziećmi, chętnie Wam pomoże w przygotowaniu projektu.
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Musicie się też zastanowić czym nakręcić i jak
zmontować gotowy materiał (jeśli chcecie nakręcić film) – może wystarczą Wasze telefony
komórkowe?
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Programować można nie tylko roboty.
W tym wyzwaniu zapraszamy Was do zapoznania się z językiem programowania
Scratch i stworzenia gry przygodowej z kilkoma planszami. To nie jest łatwe wyzwanie,
ale na pewno dostarczy Wam wielu wrażeń.

Po zaprogramowaniu takiej ilości robotów
na pewno nie będziecie mieli problemu
z rozeznaniem się w środowisku Scratch.
Programując w nim, też trzeba posługiwać
się bloczkami, które po prostu przeciąga się
na obszar skryptów. Wszystkie instrukcje,
które potrzebne są do rozpoczęcia przygody
z tym programem, znajdziecie tu:

Jeśli trudno Wam będzie od razu zaprojektować i zakodować swoją własną grę, możecie
podejrzeć, co tworzą inni – i to dosłownie. Na
stronie scratch.mit.edu możecie znaleźć mnóstwo projektów, które udostępniają ludzie
z całego świata. Jeśli jakiś szczególnie się
Wam podoba, dzięki przyciskowi „Zajrzyj
do środka” możecie sprawdzić jak wygląda jego skrypt, a po utworzeniu konta
i zalogowaniu się, możemy projekt zremiksować – to znaczy stworzyć program na
własnym koncie, na podstawie skryptów
z innego projektu.

Podobnie jak w systemie do programowania
robotów, w Scratchu nie ma jednego prawidłowego rozwiązania dla danego problemu,
ale jest ich wiele. To Wy decydujecie, jak ma
wyglądać Wasza gra, jacy mają być jej bohaterowie, jak można zdobywać punkty czy
tracić życia. Jedno z wielu rozwiązań, wraz
z “przepisem” na stworzenie, możecie podejrzeć tutaj:
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http://mistrzowiekodowania.pl/materialy-do-pobrania/download-info/instrukcja-cz-2/
http://mistrzowiekodowania.pl/materialy-do-pobrania/download-info/instrukcja-cz-3/
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http://wiki.mistrzowiekodowania.pl/index.php?title=Gra_platformowa_%28wersja_z_pr zesuwanym_t%C5%82em%29
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Wszystkie materiały, które Wam polecamy
w tym wyzwaniu, zostały przygotowane
w ramach projektu Mistrzowie Kodowania
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W tym wyzwaniu proponujemy Wam rzecz
zupełnie nową – sterowanie robotem za pomocą smartfona lub tabletu z Androidem, za
pomocą aplikacji samodzielnie napisanej
w narzędziu AppInventor (http://appinventor.mit.edu/explore/)

Jeśli spodobał się Wam Scratch, AppInventor na pewno też Was nie przerazi. Opis
działania i wszystkich metod, jakie można
wykorzystać w tym działaniu, znajduje się
tu:

Jedną z podstawowych zasad dobrego hakera jest to, żeby inspirować się pracą innych.
Poszukajcie w Internecie „przepisów” na zrobienie podobnej aplikacji. Może jest ona do
pobrania? Jeśli tak – spróbujcie jej użyć, a potem zastanowić się jak jest zrobiona.

Gotowe aplikacje do sterowania robotami
Mindstorms, stworzone w AppInventorze,
można pobrać w sklepie Google Play. Na
różnych stronach i forach, są również zamieszczone tutoriale tworzenia prostych
aplikacji – można z nich korzystać do woli.
Przykładowo:

http://beta.appinventor.mit.edu/learn/reference/
components/legomindstorms.html

http://miki.cs.pollub.pl/own/wp-content/
uploads/2012/10/AppInventor_Lab_01.pdf
http://www.pcformat.pl/Zrob-aplikacje-na-smartfon,a,3378,strona,1
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Czy wiecie, że za pomocą Scratcha i komputera z kamerą można stworzyć program, który będzie reagował na to, co robi użytkownik
bez użycia myszki i klawiatury? Rozszerzona
rzeczywistość to pomysł, na którym bazują projekty takie jak Oculus Rift czy Google
Glass – na pewno o nich słyszeliście!

Krótki opis rozszerzenia do Scratcha AR
Spot, pozwalającego bawić się znacznikami
i kamerą, oraz pliki do pobrania, znajdują
się po adresem:

Jeśli uda się Wam doprowadzić do interakcji
programu z tym, co dzieje się przed kamerą,
pomyślcie w jaki sposób można byłoby to wykorzystać, tworząc na przykład grę. Spróbujcie
zaprojektować, a potem zakodować prostą grę
z wykorzystaniem AR Spot i Scratcha.

Zarówno dokładniejsza dokumentacja,
znaczniki do wydrukowania, jak i przykłady
gotowych projektów są dostępne po ściągnięciu pliku zip z wcześniej wspomnianej
strony.
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http://ael.gatech.edu/lab/research/authoring/arspot/
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Programowanie to nie tylko wspaniała zabawa, ale genialne narzędzie do tworzenia
rozwiązań różnych problemów i ułatwiania
życia. Zaproponujcie spotkanie, na którym
wspólnie z innymi osobami (nie-koderami:
bibliotekarzami, dziećmi, młodzieżą, seniorami, rodzicami) zastanowicie się, jaka
aplikacja, robot czy gra, przydałaby się
w Waszej bibliotece.

Tym razem, zanim zastanowicie się nad wyborem narzędzia i bloczków, powinniście
zaprojektować spotkanie, a na spotkaniu
– aplikację/grę/robota. Może ludzie potrzebują czegoś, co będzie im wskazywać drogę
do jakiegoś ukrytego miejsca w bibliotece?
albo będziecie chcieli zachęcić dzieciaki do
czytania książek? może da się to zrobić, tworząc prostą grę, której bohaterami są postacie literackie? A co to jest w ogóle MediaLab?
Poczytajcie:

W tym przypadku znowu możecie skorzystać
z doświadczenia innych - poszukajcie opisów
różnych medialabów! A może Wasze spotkanie będzie bardziej przypominać hackathon?
Przecież jesteście hakerami :)

W tym wyzwaniu rola Mistrza jest szczególna. Oprócz tego, że będzie musiał wesprzeć
młodzież i dzieci w kodowaniu, będzie potrzebny również jako organizator wydarzenia, musi więc trochę szerzej spoglądać na
to, co się będzie działo. Do tego, na pewno
przyda się “przepis” na dobry media lab:
http://ortus.org.pl/wp-content/uploads/2013/10/Medialab.-Instrukcja-obs%C5%82ugi.pdf

http://pl.wikipedia.org/wiki/Media_Lab
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