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Wstęp
Niniejszy materiał został opracowany przez LEGO® Education i ma za zadanie ułatwić nauczycielom
przeprowadzanie fascynujących zajęć, które skupiają się na tematach z zakresu technologii autonomicznych
pojazdów.
Pragniemy, aby uczniowie, poprzez programowanie rozwiązań w kontekście do rzeczywistości,
rozwijali swoje umiejętności myślenia komputacyjnego.
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Grupa docelowa
Głównym przeznaczeniem niniejszego materiału jest pomoc we wprowadzeniu uczniów w zagadnienia
programowania komputerowego z wykorzystaniem zarówno nauczania bezpośredniego, jak i instruktaży
oprogramowania LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 oraz aplikacji do programowania.
Ten materiał jest skierowany do klas 6–8 szkoły podstawowej oraz 1 klasy szkoły średniej,
ale z powodzeniem może być wykorzystywany w pracy ze starszymi uczniami.

Struktura zajęć
Scenariusze zajęć zostały opracowane z myślą wprowadzenia kluczowych zagadnień z zakresu
programowania poprzez rozwiązywanie rzeczywistych problemów związanych z pojazdami autonomicznymi.
W trakcie lekcji uczniowie rozwijają swoje umiejętności projektowania oraz myślenia komputacyjnego.
Materiał zawiera wiele treści interdyscyplinarnych, które obejmują różne dziedziny nauczania,
takie jak przedmioty ścisłe i przyroda, matematyka, inżynieria oraz technologia.
Wszystkie lekcje zostały oparte na robocie bazowym z Robot Educator oraz jego różnych wariantach.
Można jednak wykorzystać jakikolwiek jeżdżący model. Stawarza to uczniom doskonałą okazję
do zdobycia różnorodnych doświadczeń z zakresu budowania, a w efekcie do rozwinięcia ich umiejętności
projektowych.

Każda lekcja przewiduje dyskusję na temat struktury oraz projektu programu.

Instruktaże Robot Educator
Każda lekcja wymaga od uczniów wiedzy na temat działania oprogramowania EV3 oraz aplikacji
do programowania. W tym celu uczniowie powinni ukończyć podstawowe instruktaże Robot Educator.
Wraz z nauczaniem bezpośrednim oraz przeprowadzaniem badań, zapewnią uczniom zdobycie
kompetencji niezbędnych do rozumienia kwestii koniecznych do rozwiązania większości wprowadzanych
zadań.
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Przebieg zajęć
Istnieje wiele sposobów wykorzystania ćwiczeń z kodowania na zajęciach. Materiał został uporządkowany
tak, aby złożoność zagadnień z programowania stopniowo wzrastała. Można je jednak dowolnie
modyfikować, a zajęcia dopasowywać do narzuconych ograniczeń czasowych.
Każda lekcja powinna trwać w przybliżeniu:
– 60 minut, wykorzystując wcześniej zbudowanego robota, a skupiając się tym samym jedynie
na programowaniu
– 90 minut (2 x 45 minut), włączając w to czas na budowanie, dokumentowanie oraz dzielenie się
wynikami
– 135 minut (3 x 45 minut), włączając w to budowanie, dokumentowanie, dzielenie się wynikami
oraz porównanie z programowaniem w klasycznych językach.

Programowanie w klasycznych językach
Z myślą o przedstawionym tutaj zestawie zadań, LEGO Education wybrało język programowania ROBOTC
jako przykład programowania w klasycznych językach. Możesz jednak wybrać inny kompatybilny z EV3
język programowania.
Materiał nie ma na celu pokazania nauczycielom oraz uczniom, w jaki sposób korzystać z klasycznego
języka programowania, a raczej w jaki sposób programy EV3 są wizualnymi odpowiednikami takiego
rozwiązania. Aby uzyskać jakiekolwiek informacje na temat ROBOTC, odwiedź stronę internetową
http://www.robotc.net/
Tam, gdzie jest to możliwe, programy ROBOTC będą dokładnie emulować programy EV3. Korzystanie
z dwóch różnych języków programowania wiąże się jednak z pojawieniem się drobnych nieodłącznych
różnic. Wszystkie rozbieżności zostaną wyróżnione zieloną czcionką w odpowiednim programie ROBOTC.

Aplikacja do programowania EV3

Autonomiczne parkowanie

Bezpieczne cofanie

Automatyczne włączanie świateł

Wykrywanie linii

Wykrywanie obiektu

Atomatyczne uruchamianie
samochodu

Tempomat

Wędrujące pojazdy

Każde ćwiczenie z kodowania EV3 może być rozwiązane z wykorzystaniem oprogramowania EV3
lub aplikacją do programowania EV3 (środowisko z tylko podstawowymi możliwościami programowania).
Poniższa tabela przedstawia, które lekcje mogą być rozwiązywane z wykorzystaniem kodu konkretnego
narzędzia.

Oprogramowanie EV3

X

X

X

X

X

X

X

X

Aplikacja do programowania EV3

X

X

X

X

X

Robot C

X

X

X

X

X

Lekcja

X
X

X

X

Blok zmiennej oraz blok tablicy, które są wymagane do ukończenia lekcji "Automatyczne uruchamianie
samochodu" oraz "Tempomat", wciąż nie są dostępne w aplikacji do programowania EV3.
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Przedmioty ścisłe i przyroda, myślenie komputacyjne, kodowanie
Korzenie nauk ścisłych, przyrody oraz inżynierii sięgają samych początków gatunku ludzkiego, podczas
gdy informatyka pojawiła na kartach historii się o wiele później. Ta młoda dyscyplina naukowa wpłynęła
nie tylko na nasze postrzeganie nauk ścisłych, przyrody i inżynierii, ale również na całe nasze funkcjonowanie.
Informatyka jest dyscypliną z bloku STEM, obok nauk ścisłych i przyrody, technologii, inżynierii i matematyki
(STEM z ang. Science, Technology, Engeneering and Mathematics). Wszystkie te dyscypliny kształcą
sposoby myślenia oraz zestaw praktyk, z których człowiek korzysta przez całe życie. Wśród takich
praktyk wyróżniamy umiejętność zadawania pytań, poszukiwania rozwiązań i prezentowania rezultatów.
Myślenie komputacyjne jest kolejną z nich. Rozumiemy przez to sposób rozumowania, który prowadzi
do rozwiązywania rozmaitych problemów. Myślenie komputacyjne może być rozumiane jako zespół
kompetencji, a jedną z nich jest myślenie algorytmiczne. "Kod" lub "kodowanie" może służyć do opisu
procesu tworzenia algorytmu.
Kodowanie jest zatem jednym z narzędzi, które rozwija myślenie komputacyjne w kontekście bloku STEM.

Dyscypliny bloku STEM
Przedmioty ścisłe i przyroda, technologia,
inżynieria, matematyka, informatyka

Kształcenie sposobów myślenia oraz zestawu praktyk,
z których człowiek korzysta przez całe życie
1.	Zadawanie pytań i rozwiązywanie problemów
2.	Wykorzystanie modeli
3.	Projektowanie prototypów
4.	Przeprowadzanie badań
5.	Analizowanie i interpretowanie danych
6.	Wykorzystanie myślenia komputacyjnego
a. Dekompozycja
b. Abstrakcja
c. Myślenie algorytmiczne (kodowanie)
d. Ewaluowanie
e. Generalizacja
7.	Zaangażowanie w dyskusję opierając się na konkretnych dowodach
8.	Pozyskiwanie i ocenianie informacji, dzielenie się nimi
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Czym jest myślenie komputacyjne?
Jako pierwszy wyrażenia "myślenie komputacyjne" użył Seymour Papert, ale odpowiedzialna za jego
spopularyzowanie jest profesor Jeannette Wing. Zdefiniowała "myślenie komputacyjne" jako:
"procesy myślowe zaangażowane w formułowanie problemów i ich rozwiązań, które są prezentowane
w taki sposób, aby mogły być efektywnie przeprowadzane przez czynnik przetwarzający informacje."
(Wing, 2011)
Myślenie komputacyjne jest wykorzystywane w rozmaitych dziedzinach – sami wykorzystujemy je
także w życiu codziennym. Zbiór kompetencji składających się na myślenie komputacyjne znajduje
zastosowanie w naukach ścisłych i przyrodzie, inżynierii i matematyce. Te kompetencje mogą być
następująco zdefiniowane:

Myślenie komputacyjne
Sposoby rozwiązywania problemów

Dekompozycja

Rozkładanie na
mniejsze części

Generalizacja

Rozpoznawanie
wzorców

Ewaluowanie

Ulepszanie
i debugowanie

Abstrakcja

Tworzenie i wyjaśnianie
pojęć

Myślenie
algorytmiczne
Stopniowe
rozwiązywanie
problemu

Dekompozycja
Dekompozycja jest to umiejętność rozkładania problemu na mniejsze czynniki, aby szybciej go rozwiązać.
Dzięki temu łatwiej jest wytłumaczyć problem innej osobie, bądź rozdzielić między sobą poszczególne
zadania. Dekompozycja często prowadzi do generalizacji.
Przykład: Kiedy wybierasz się na wakacje, proces przygotowań można podzielić na mniejsze części:
kupienie biletów lotniczych, zarezerwowanie pokoju w hotelu, spakowanie walizki itp.

Generalizacja (rozpoznawanie wzorców)
Generalizacja jest umiejętnością rozpoznawania elementów zadania, które są już znane lub które zostały
wcześniej zaobserwowane. Prowadzi to często do odnalezienia prostszych sposobów na opracowanie
algorytmu.
Przykład: Sygnalizacja świetlna za każdym razem powtarza te same akcje.
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Myślenie algorytmiczne (kodowanie)
Myślenie algorytmiczne jest umiejętnością tworzenia szeregu działań, które mają na celu rozwiązanie
problemu.
Pierwszy przykład: Kiedy przygotowujesz posiłek, wykonujesz poszczególne instrukcje zawarte
w przepisie kulinarnym.
Drugi przykład: Kiedy grasz na komputerze możesz zakodować sekwencję konkretnych akcji,
które narzuca komputer.

Ewaluowanie lub debugowanie
Jest to umiejętność weryfikowania czy prototyp działa (bądź nie) tak jak pierwotnie zakładano,
lub czy nie należy czegoś w projekcie poprawić. Ponadto jest to proces, podczas którego programista
komputerowy poszukuje i poprawia błędy w programie.
Pierwszy przykład: Kiedy przygotowujesz posiłek, co jakiś czas sprawdzasz smak potrawy, aby upewnić
się, czy nie należy jej doprawić.
Drugi przykład: Kiedy szukasz błędów w pisowni lub uzupełniasz brakujące przecinki w swoim
wypracowaniu, debugujesz je, aby było nienaganne.

Abstrakcja
Abstrakcja jest umiejętnością wyjaśniania problemu lub rozwiązania poprzez usunięcie niepotrzebnych
szczegółów. Innymi słowy, jest to zdolność do tworzenia ogólnego pojęcia.
Przykład: Kiedy opisujesz rower, skupiasz się tylko na niektórych jego elementach. Możesz wspomnieć
jakiego jest typu lub koloru, a jeżeli rozmawiasz ze specjalistą, możesz także dodać kilka szczegółów.

Proces kształcenia umiejętności myślenia
komputacyjnego
Korzystanie z rozwiązań projektowych inżynieryjnych
Inżynierowie rozwiązują problemy korzystając z rozwiązań projektowych inżynieryjnych. Działają zgodnie
z szeregiem następujących po sobie etapów. Na każdym etapie korzystają ze swoich umiejętności
jednocześnie je rozwijając. Są to kompetencje, które składają się na myślenie komputacyjne.
W tracie wykonywania ćwiczeń z kodowania uczniowie będą uczestniczyć w podobnym procesie.

Definiowanie problemu
Uczniowie zapoznają się z tematem, który przedstawia problem do rozwiązania lub sytuację do poprawienia.
Czasami na problem składa się wiele elementów. Aby szybciej znaleźć rozwiązanie, można rozłożyć go
na mniejsze czynniki. Poprzez zdefiniowanie problemu i rozpoznanie kryteriów, które pomogą odnieść
sukces, uczniowie mogą kształtować umiejętność "dekompozycji".
Innymi słowy:
– Czy uczeń potrafi samodzielnie wyjaśnić na czym polega problem?
– Czy uczeń potrafi opisać jak ocenić, czy problem został rozwiązany lub nie?
– Czy uczeń potrafi podzielić problem na mniejsze elementy, którym jest łatwiej sprostać?
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Planowanie
Uczniowie powinni spędzić więcej czasu na wyobrażaniu sobie rozmaitych rozwiązań problemu, a także
na przygotowywaniu szczegółowego planu realizacji jednego ze swoich pomysłów. Niech zdefiniują
kroki, które należy podjąć w celu osiągnięcia pożądanego rezultatu. Poprzez nazwanie poszczególnych
elementów zadania, z którymi spotkali się wcześniej, uczniowie mogą kształtować umiejętność
"generalizacji".
Innymi słowy:
– Czy uczeń potrafi stworzyć listę akcji, które musi zaprogramować?
– Czy uczeń potrafi rozpoznać elementy istniejących programów, z których mógłby skorzystać?
– Czy uczeń potrafi wielokrotnie korzystać z elementów programów?

Próbowanie
Każdy uczeń musi stworzyć ostateczną wersję swojego rozwiązania. W tej fazie uruchamiają swoje
modele LEGO® korzystając z ikonicznego języka programowania. Kiedy uczeń koduje swoje pomysły,
rozwija przez to umiejętność algorytmicznego myślenia.
Innymi słowy:
– Czy uczeń potrafi programować rozwiązanie odpowiedniego problemu?
– Czy uczeń potrafi wykorzystać sekwencję, pętle, instrukcje warunkowe, itp.?

Modyfikowanie
Uczniowie oceniają swoje rozwiązania według tego czy ich program i model spełniają (bądź nie) wszystkie
kryteria. Określają, czy muszą zmienić, naprawić, zdebugować lub ulepszyć pewne elementy programu,
korzystając ze swoich umiejętności oceniania.
Innymi słowy:
– Czy uczeń potrafi przeprowadzać wielokrotne testy, za każdym razem poprawiając swój program?
– Czy uczeń potrafi naprawić błędy w programie?
– Czy uczeń potrafi ocenić, czy rozwiązanie posiada związek z problemem?
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Komunikowanie
Uczniowie prezentują przed całą klasą ostateczne wersje swoich rozwiązań, wyjaśniając w jaki sposób
ich projekt spełnia wszystkie wymagania. Poprzez opisywanie swojego rozwiązania z przytoczeniem
odpowiedniej liczby szczegółów, uczniowie rozwijają swoje umiejętności abstrahowania oraz komunikowania
się.
Innymi słowy:
– Czy uczeń potrafi wyjaśnić najważniejsze elementy swojego rozwiązania?
– Czy uczeń podaje wystarczającą liczbę szczegółów, aby ułatwić innym zrozumienie?
– Czy uczniowie pamiętają, aby wyjaśnić w jaki sposób ich rozwiązanie spełnia wszystkie kryteria
powodzenia?

Rozwijanie myślenia komputacyjnego poprzez
kodowanie
Uczniowie muszą poznać kilka zasad programowania, aby z powodzeniem rozwijać swoje umiejętności
myślenia algorytmicznego. Ulepszając swoje rozwiązania, uczniowie muszą rozplanować akcje,
które przyczynią się do "ożywienia" ich robota.
Zasady programowania, z których uczniowie będą korzystać najczęściej to:

1. Dane wyjściowe
Dane wyjściowe obejmują to, co jest kontrolowane programem napisanym przez uczniów. Przykładami
danych wyjściowych w przypadku zestawu MINDSTORMS są dźwięki, światła, ekran, włączanie
i wyłączanie się silników

2. Dane wejściowe
Dane wejściowe obejmują informacje na temat tego, co odbiera komputer lub inne urządzenie.
Dane wejściowe mogą być wprowadzane poprzez użycie czujników w formie tekstowej lub liczbowej.
Czujnik wykrywający lub odmierzający coś (np. dystans) przetwarza wartość na cyfrowy sygnał wejściowy,
który może być wykorzystany w programie.

3. Zdarzenia (czekanie na zdarzenie)
Uczniowie mogą napisać program, który czeka na określone zdarzenie, a dopiero następnie kontynuuje
wykonywanie sekwencji pewnych akcji. Programy mogą czekać określoną ilość czasu, albo czekać
aż do momentu otrzymania informacji wysłanej z jakiegoś czujnika.

4. Pętla
Uczniowie mogą programować akcje tak, aby się powtarzały w nieskończoność lub przez określoną
ilość czasu.

5. Funkcje
Funkcje są zbiorami akcji, z których korzysta się jednocześnie w określonych sytuacjach. Na przykład,
zbiór bloków, które sprawiają, że światła mrugają, mógłby być nazywany "funkcją mrugania".

6. Warunki
Warunki są wykorzystywane przez uczniów w celu programowania akcji, które są wykonywane tylko
w określonych okolicznościach. Tworzenie warunków w programie oznacza, że pewne akcje programu
nie zostaną nigdy zrealizowane w przypadku niezaistnienia określonych okoliczności. Na przykład,
czujnik dotyku jest naciskany – silnik się uruchamia, czujnik dotyku jest uwalniany – silnik się zatrzymuje.
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Realizacja programu
nauczania
Osoby wspierające skuteczny rozwój edukacji i przemysłu w Stanach Zjednoczonych oraz w wielu
innych krajach domagają się włączenia programowania (kodowania) do harmonogramu nauczania szkół
podstawowych i średnich. Stowarzyszenie Nauczycieli Informatyki (ang. CSTA – The Computer Science
Teachers Association) w 2011 roku ustanowiło zbiór Standardów Nauczania Informatyki (ang. Computer
Science Standards), który został rozpatrzony na nowo w 2016 roku.
W związku z tym, LEGO® Education stworzyło zestaw lekcji wykorzystujących zestaw LEGO MINDSTORMS
Education EV3, który ma na celu pomóc uczniom w klasach 5–8 zapoznać się tym abstrakcyjnym tematem.
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Cele nauczania

Założenie oprogramowania

Główne bloki
oprogramowania EV3

Autonomiczne
parkowanie

– Rozumienie, że algorytmy są zdolne
do wykonywania szeregu instrukcji
– Odkrywanie koncepcji danych
wyjściowych porównując tym samym
różne sposoby uruchomienia robota
kołowego

– Projektowanie samochodów,
które potrafią samodzielnie
i bezpiecznie parkować
bez ingerencji kierowcy

–
–
–
–

Ruch czołgowy
Czekanie na zdarzenie
Czujnik dotyku
Podświetlenie

– Rozszerzenie zastosowania algorytmów
zdolnych do wykonywania szeregu
instrukcji
– Rozszerzenie rozumienia koncepcji
danych wyjściowych

– Projektowanie cech
samochodu,
które poprawiają
bezpieczeństwo
w trakcie cofania

–
–
–
–
–

Sterowanie ruchem
Czekanie na zdarzenie
Przycisk na Kostce
Dźwięk
Ekran

– Odkrywanie koncepcji danych
wejściowych oraz sposób
ich kontrolowania
– Odkrywanie funkcji czekania
na zdarzenie

– Projektowanie
samochodu, który posiada
cechy poprawiające
bezpieczeństwo jazdy nocą

–
–
–
–

Czekanie na zdarzenie
Czujnik koloru
Pętla
Przerwanie pętli

– Odkrywanie koncepcji pętli
– Rozumienie koncepcji instrukcji
warunkowej oraz korzystanie z nich
przy przeprowadzaniu prawdziwych
i fałszywych operacji

– Projektowanie sposobów
na poprawę
bezpieczeństwa jazdy
zapobiegając zasypianiu
kierowców i powodowaniu
wypadków

–
–
–
–
–

Czekanie na zdarzenie
Czujnik koloru
Pętla
Instrukcja warunkowa
Przerwanie pętli

– Rozszerzenie rozumienia pętli

– Projektowanie sposobów
na zapobieganie wypadkom
pomiędzy pojazdami
i obiektami na drodze

–
–
–
–

Czekanie na zdarzenie
Czujnik ultradźwiękowy
Pętla
Instrukcja warunkowa

– Rozumienie logiki Boole'a (koniunkcja,
alternatywa i negacja) oraz przykłady
wykorzystania w obwodach elektrycznych
oraz programowaniu
– Wykorzystywanie kombinacji różnych
danych wejściowych

– Projektowanie sposobu
na wykorzystanie
kodu dostępu
w celu zabezpieczenia
samochodów
przed złodziejami

–
–
–
–
–

Czujnik ultradźwiękowy
Przyciski na Kostce
Wartości logiczne
Instrukcja warunkowa
Pętla

– Wykorzystanie bloku zmiennej
do przechowywania informacji
– Rozwijanie programów wielopoziomowych
– Tworzenie bloków funkcji ("Moje bloki")

– Projektowanie programu
tempomatu asystującemu
kierowcom w celu
zredukowania poziomu
stresu w czasie jazdy

–
–
–
–
–
–

Czujnik dotyku
Pętla
Instrukcja warunkowa
Zmienna
Matematyka
Moje bloki

Wędrujące pojazdy

– Właściwe wykorzystanie różnych struktur
danych takich jak listy, tabele i tablice
– Rozszerzenie logiki Boole'a oraz
przykładów wykorzystania w obwodach
elektrycznych i programowaniu
– Korzystanie z bloku zmiennej w celu
przechowywania informacji
– Korzystanie z bloku operacji na tablicach

– Projektowanie
autonomicznego
samochodu, który będzie
bezpiecznie poruszał się
po ulicach

–
–
–
–
–

Zmienna
Przyciski na Kostce
Pętla
Operacje na tablicach
Moje bloki

– Projektowanie
autonomicznego
samochodu, który będzie
bezpiecznie przeprawiać się
przez skrzyżowanie

– Wszystkie powyżej

Projekt

– Integrowanie i utrwalanie materiału,
z którym uczniowie zapoznali się
na poprzednich lekcjach kodowania
– Projektowanie, wykorzystywanie
i ewaluowanie rozwiązań w kontekście
do rzeczywistych problemów i systemów
fizycznych

Tempomat

Automatyczne
uruchamianie
samochodu

Wykrywanie
obiektu

Wykrywanie linii

Automatyczne
włączanie świateł

Bezpieczne cofanie

Lekcja
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System oceniania
Istnieje wiele sposobów śledzenia i oceniania postępów uczniów w przeciągu zajęć. Ta sekcja
zawiera rubryki, w których można dokumentować własne obserwacje, a także wystawiać opinie
swoim uczniom na temat rozwoju ich umiejętności myślenia komputacyjnego.
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Autonomiczne parkowanie
Zaprojektuj samochód, który jest wystarczająco bezpieczny,
aby jeździć po ulicach bez kierowcy.

Cele nauczania
Uczniowie będą:
Rozumieć, że algorytmy umożliwiają przeprowadzenie
szeregu instrukcji w określonej kolejności.
Odkrywać koncepcje danych wyjściowych porównując
tym samym różne sposoby uruchomienia robota
kołowego.

Czas trwania
45–90 minut

Stopień trudności
Początkujący

Standardy
NGSS
MS-ETS1-1. / MS-ETS1-2. / MS-ETS1-3. / MS-ETS1-4

Dane wyjściowe, algorytm, pseudokod, debugować

CSTA
2-A-2-1 / 2-A-7-1 / 2-A-7-3 / 2-A-7-4 / 2-A-5-5 / 2-A-3-9 /
2-A-6-10 / 2-C-4-12 / 2-D-5-16 / 2-I-1-20

Klasy

Potrzebne materiały

Słownictwo

6–8

Przedmioty
Inżynieria, STEM, programowanie

LEGOeducation.com/MINDSTORMS

Zestaw podstawowy LEGO® MINDSTORMS® Education
EV3
Oprogramowanie LEGO MINDSTORMS EV3 lub aplikacja
do programowania
Oprogramowanie ROBOTC (opcjonalnie)

Autonomiczne parkowanie
ZACZNIJ (5 minut)
Przeprowadźcie dyskusję odpowiadając na poniższe pytania:
– Jak działa autonomiczny samochód?
– W jaki sposób sprawdzić czy autonomiczny samochód jest bezpieczny?
– W jaki sposób musi poruszać się autonomiczny samochód?
Niech uczniowie wybiorą narzędzie (lub kilka narzędzi), aby móc podzielić się z innymi swoimi
pomysłami. Warto zachęcić ich do korzystania z tekstów, filmów, obrazków, notatek lub innych
kreatywnych środków.

ZBUDUJ (15–30 minut)
Zbuduj
Uczniowie budują kołowego robota bazowego z Robot Educator.

Zanim uczniowie zaczną programować swoje roboty, niech odpowiedzą na następujące pytania:
– Czy przewody silników są odpowiednio podłączone do portów B i C?
– Czy koła są odpowiednio zamontowane?
– Czy koła swobodnie się kręcą?
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Programowanie
Uczniowie tworzą nowy projekt w środowisku programistycznym EV3.
Wcześniej niech przećwiczą programowanie robota, który obraca się trzy razy.
Zachęć uczniów, aby sprawdzili różne sposoby poruszania się kołowego robota. Niech opiszą rezultat
(rezultaty) modyfikowania parametrów każdego z bloków, których użyli.

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE
NAZWA PLIKU: CODING EV-01.EV3 (Tab:1)

WYKONANIE TRZECH OBROTÓW
1. Program się rozpoczyna.
2. Robot bazowy obraca się i po 1,5 sekundy się zatrzymuje.
3. Robot bazowy obraca się w lewo i po 1 sekundzie się zatrzymuje.
4. Robot bazowy jedzie do przodu przez 3 sekundy.
Przykładowe rozwiązania tego ćwiczenia są dostępne do pobrania ze strony:
http://www.LEGOeducation.com

Dodatkowe uwagi
Dalsze wskazówki i informacje uczniowie mogą odnaleźć w instruktażach Robot Educator.
W "Oprogramowanie EV3":
Robot Educator > Podstawy > Ruch w przód i w tył
Robot Educator > Podstawy > Skręt
Robot Educator > Podstawy > Ruch czołgowy
W "Aplikacja do programowania EV3"
Robot Educator > Skręt

Planowanie
Przed przydzieleniem kolejnego zadania upewnij się, że ścieżka, po której mają poruszać się roboty
jest dobrze zaznaczona oraz, że została wydzielona odpowiednia przestrzeń. Zaleca się pracę
na dużym stole lub podłodze.

LEGO, the LEGO logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group.
©2017 The LEGO Group. All rights reserved. 2017.04.20.
POLISH TRANSLATION ©2017 AKCES Edukacja Kurzyca, Piasecki, sp.j. – oficjalny partner LEGO Education w Polsce.

Dokument do bezpłatnego użytku tylko dla naszych Klientów

26

ZASTANÓW SIĘ (35 minut)
Niech uczniowie wybiorą jeden z następujących scenariuszy:
– Parkowanie równoległe
– Parkowanie skośne
– Parkowanie prostopadłe
Do każdego rozwiązania powinni skorzystać z innego płótna.
Niech uczniowie wybiorą narzędzie (lub kilka narzędzi), aby móc podzielić się z innymi swoim
pseudokodem. Warto zachęcić ich do korzystania z tekstów, filmów, obrazków, notatek lub innych
kreatywnych środków.

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE
NAZWA PLIKU: CODING-01.EV3 (Tab:2)

AUTONOMICZNE PARKOWANIE RÓWNOLEGŁE
1. Program się rozpoczyna.
2. Model jedzie do przodu w linii prostej z dowolną prędkością.
3. Czeka 1 sekundę.
4. Silnik zmienia kierunek obrotu i obraca się 1,5 raza.
5. Silnik zmienia kierunek obrotu i obraca się 1,5 raza.
6. Model jedzie do tyłu w linii prostej w czasie 0,5 obrotu silnika.
7. Model jedzie do przodu w linii prostej w czasie 1 obrotu silnika.
Przykładowe rozwiązania tego ćwiczenia są dostępne do pobrania ze strony:
http://www.LEGOeducation.com

Opcja rozwinięcia programu
Niech uczniowie napiszą program, który zasymuluje działanie odpowiednich świateł ostrzegawczych
w trakcie parkowania (np. podświetlenie Kostki EV3 może działać jak światła cofania).

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE
NAZWA PLIKU: CSACTIVITY1.EV3 (Tab:3)

SYMULOWANIE COFANIA I WŁĄCZANIA ŚWIATEŁ COFANIA
1. Program się rozpoczyna.
2. Model jedzie do przodu w linii prostej z dowolną prędkością.
3. Czeka 1 sekundę.
4. Światło cofania się włącza.
5. Silnik zmienia kierunek obrotu i obraca się 1,5 raza.
6. Silnik zmienia kierunek obrotu i obraca się 1,5 raza.
7. Model jedzie do tyłu w linii prostej w czasie 0,5 obrotu silnika.
8. Model jedzie do przodu w linii prostej w czasie 1 obrotu silnika.
Przykładowe rozwiązania tego ćwiczenia są dostępne do pobrania ze strony:
http://www.LEGOeducation.com
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Dzielenie się
Niech każdy uczeń wybierze narzędzie (lub kilka narzędzi), aby móc podzielić się z innymi swoim
oryginalnym myśleniem, efektami pracy, a także całym procesem kształcenia. Warto zachęcić ich
do korzystania z tekstów, filmów, obrazków, notatek lub innych kreatywnych środków.
Niech dwie grupy zaprezentują swoje programy. Przedyskutujcie, co działa dobrze, a co można
poprawić.

Możliwość oceniania
Rubryki służące do oceny umiejętności myślenia komputacyjnego znajdują się w sekcji "System
oceniania".

ZASTOSUJ (45 minut)
Programowanie w klasycznych językach
Niech uczniowie zapoznają się z rozwiązaniami tego ćwiczenia przy użyciu klasycznych języków
programowania i porównają wyniki ze sobą.

WAŻNE
Jest to rozwiązanie możliwe przy użyciu języka programowania ROBOTC. Można jednak
skorzystać z jakiegokolwiek klasycznego języka programowania, który jest kompatybilny
z LEGO MINDSTORMS Education EV3.
LEGO Education nie jest właścicielem platformy ROBOTC, a więc nie zapewnia żadnego
wsparcia oraz gwarancji jakości technologii, z której korzysta użytkownik. Wszystkie informacje
dotyczące działania znajdują się na stronie internetowej http://www.robotc.net/. Po zakończeniu
korzystania z innych języków programowania, zawsze zalecamy zainstalować na nowo oficjalne
oprogramowanie układowe Kostki EV3 LEGO MINDSTORMS.
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PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE
NAZWA PLIKU: CODING-01_1C. (Wykonanie trzech obrotów)

#pragma config(StandardModel, “EV3_REMBOT”)
/*

Create a three point turn using timing and steering.
*/

task main()
{

//Turn to the right and stop after 1.5 seconds.
setMotorSpeed(motorB, 75);
setMotorSpeed(motorC, 30);
sleep(1500);

//Reverse to the left and stop after 1 second.
setMotorSpeed(motorB, -30);
setMotorSpeed(motorC, -75);
sleep(1000);

//You should now be straight and facing the other way. Drive off.
setMotorSpeed(motorB, 50);
setMotorSpeed(motorC, 50);
}

sleep(3000);

Przykładowe rozwiązania tego ćwiczenia są dostępne do pobrania ze strony:
http://www.LEGOeducation.com

CO
DALEJ?
Bezpieczne cofanie

LEGO, the LEGO logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group.
©2017 The LEGO Group. All rights reserved. 2017.04.20.
POLISH TRANSLATION ©2017 AKCES Edukacja Kurzyca, Piasecki, sp.j. – oficjalny partner LEGO Education w Polsce.

Dokument do bezpłatnego użytku tylko dla naszych Klientów

29

Autonomiczne parkowanie
Arkusze ćwiczeń ucznia
Zaprojektuj samochód, który jest wystarczająco bezpieczny,
aby jeździć po ulicach bez kierowcy.
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Arkusze ćwiczeń ucznia
ZACZNIJ
Upewnij się, że potrafisz odpowiedzieć na następujące pytania:
– Jak działa autonomiczny samochód?
– W jaki sposób sprawdzić czy autonomiczny samochód jest bezpieczny?
– W jaki sposób musi poruszać się autonomiczny samochód?
Pomyśl o tym, czego się nauczyłeś, a następnie to udokumentuj. Opisz problem własnymi słowami.
W kreatywny sposób zarejestruj swoje pomysły i wyniki.

ZBUDUJ
Zbuduj
Na początku zbuduj następujący model.

Programowanie
Zapisz program, dzięki któremu robot obróci się trzy razy w różnych kierunkach.
Pomyśl o tym, czego się nauczyłeś, a następnie to udokumentuj. Opisz swój pseudokod
z tego ćwiczenia. W kreatywny sposób zarejestruj swoje pomysły i wyniki.
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ZASTANÓW SIĘ
Wybierz jeden z następujących scenariuszy, a następnie skonstruuj odpowiedni program:
– Parkowanie równoległe
– Parkowanie skośne
– Parkowanie prostopadłe
Pomyśl o tym, czego się nauczyłeś, a następnie to udokumentuj. Opisz swój pseudokod
z tego ćwiczenia. W kreatywny sposób zarejestruj swoje pomysły i wyniki.

Rozwinięcie
Napisz program, który zasymuluje działanie odpowiednich świateł ostrzegawczych w trakcie
parkowania (np. podświetlenie Kostki EV3 może działać jak światła cofania).

Dzielenie się
Pomyśl o tym, czego się nauczyłeś, a następnie to udokumentuj. W kreatywny sposób zarejestruj
swoje pomysły, projekty i wyniki.

ZASTOSUJ
Zapoznaj się z rozwiązaniami tego ćwiczenia przy użyciu klasycznych języków programowania
i porównaj wyniki ze sobą.
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