
Sugestie dotyczące dostosowania projektów w blokach słów do

LEGO® Education
SPIKE™ App 3

Niektóre funkcje SPIKE App 3 różnią się od tych w starszych wersjach aplikacji
SPIKE. W tym pliku znajdziesz podpowiedzi, jak dostosować swoje programy 
do aplikacji SPIKE 3. Dzięki temu łatwiej zrozumiesz zmiany w wyglądzie i
funkcjonalności aplikacji.

https://education.lego.com/en-us/downloads/spike-app/software


      Bloki ruchu:
      kierunki

Zastąpione funkcje:

Tryb strumieniowego przesyłania
danych między aplikacją i hubem
Bloki głośności
Blok do wykrywania utknięcia
Tekst na matrycy 3x3

Połączenie huba z urządzeniem za
pomocą kabla USB
Bloki głośności zostały usunięte
Wykrywanie utknięcia jest zawsze
włączone
Tekst na matrycy 5x5 (hub SPIKE™ Prime)

Ten zestaw bloków jest redukowany w celu usunięcia zduplikowanych funkcji.
Wybór zmiennej cm/in został usunięty ze wszystkich bloków, które oferują zmienną obrotu
(zmienna cm/in zostaje w blokach związanych z poruszaniem się prosto do przodu lub do tyłu).

Wcześniej: Teraz:

Ten blok zapewnia opcję ruchu
prosto do przodu i do tyłu.
Druga zmienna pozostanie taka sama
(cm/cale/obroty/stopnie/sekundy).
Funkcja obracania jest dostępna w innych blokach.

Wcześniej: Teraz:

https://education.lego.com/en-us/downloads/spike-app/software


      Bloki ruchu:
      energia

  Bloki ruchu:
  prędkość

Wcześniej: Teraz:

Jeśli wcześniej używałeś do tego cm/in
blok, użyj bloku powyżej do dokładnego określenia
długości ruchu do przodu i do tyłu.

Wcześniej: Teraz:

To ustawienie mocy jest nadal
dostępne w blokach silnika
Sekcja:

Wcześniej: Teraz:



    Bloki silników:

Wcześniej: Teraz:

Poniższe bloki pozwalają
pracować z obrotami, stopniami
i sekundami:

Wcześniej: Teraz:

  Bloki matrycy świetlnej:

matryca 3x3 (tzn. tej dostępnej z LEGO® Education SPIKE™ Essential) 
matryca 5x5 (tj. SPIKE Prime Hub).

Klocki te dostępne są w dwóch wersjach:

Bloki dla wersji z matrycą 3x3 wymagają wyboru portu.



Wcześniej: Teraz:

Matryca 3x3

Matryca 5x5

Dostępne tylko dla matrycy 5x5

Matryca 3x3

Matryca 5x5

Matryca 3x3

Matryca 5x5

Matryca 3x3

Matryca 5x5



Zmiany w wyglądzie funkcji:

Te bloki zostaną zaktualizowane z niewielkimi zmianami.

Wcześniej: Teraz:

Zmienne dla bloku ruchu - przyspieszenie:

3-sekundowe opóźnienie przed uruchomieniem huba
podczas podawania wartości pochylenia, przechyłu 
i odchylenia zostało usunięte.

Góra to biała powierzchnia.
Z tyłu znajduje się port USB.
Przód jest tam, gdzie jest głośnik.
Dolna część to miejsce, w którym znajduje się bateria.
Lewa i prawa są widoczne, gdy się patrzy na przód.

Powierzchnie huba w SPIKE3:

LEGO® Education oferuje szereg angażujących, praktycznych doświadczeń edukacyjnych STEAM
opartych na kompleksowym systemie nauczania dla uczniów szkół podstawowych i średnich,
a także poprzez programy pozaszkolne i konkursy. Od oferty Early Learning po LEGO® Learning
System, rozwiązania te tworzą aktywne i wspierające środowisko, w którym uczniowie na wszystkich
poziomach i o różnych poziomach umiejętności budują pewność siebie, ćwiczą umiejętności
potrzebne w przyszłości i rozbudzają miłość do nauki na całe życie.

Więcej informacji znajdziesz na stronie LEGOeducation.com


