Robotar

Dash and Dot

Dash & Dot är robotar som kan utföra en mängd
olika saker. Alla kommandon programmeras på en
läsplatta och överförs sedan till robotarna via
Bluetooth.
Svårighetsgraden bestämmer du själv genom att
välja någon av av de 5 appar som är kopplade till
Dash & Dot.
De olika nivåerna i apparna gör att Dash & Dot
passar både nybörjare och de som redan kommit
igång med programkodning.

Dash and Dot - komma igång
1. Ladda robotarna, i datorn eller i ett vägguttag. När robotarna är fulladdade släcks lampan vid laddningsuttaget.
2. Ladda ner aktuella appar i AppStore. (De finns även i Google Play.)
3. Aktivera Bluetooth på din lärplatta. Starta igång Dash genom att trycka på den lilla vita on-knappen på sidan..
4. Koppla ihop genom att öppna appen och följ sedan instruktionerna.
5. För lektionsförslag: https://teachers.makewonder.com/lessons
För fler kreativa idéer: https://www.makewonder.com/play/ideas/

Dash and Dot - appar
GO passar för nybörjaren. Här kan du välja utseende, färg och
ljud på robotarna och sedan är de klara för olika uppdrag.
Låt till exempel Dash åka och lämna ett meddelande.

Med Wonder kan Dash & Dot styras med hjälp av symboler som flyttas på
lärplattan. Det innebär att du inte behöver vara läskunnig för att kunna
programmera. Ett bildbaserat kodspråk, med andra ord.

I Path får du lära dig de första stegen i kodning. Här kan du lägga
in en bana där Dash kan ta sig fram. Du kan också lägga in ljud och
ljus.

I appen Blockly programmerar du Dash & Dot att göra som du vill. Robotarna
tillåts samarbeta och du kan lägga till händelseförlopp, steg för steg,
upprepningar osv.

Med hjälp av appen Xylo och tillbehöret xylofon kan du lära Dash att spela ett
instrument. Det finns färdiga melodier i appen, men det går också att komponera
egna melodier som Dash spelar upp.

Ollie och Sphero

Ollie och Sphero är två lättanvända robotar som
fångar elevernas uppmärksamhet. De tål tuffa tag.
Sphero kan jobba i vatten, medan
gummidetaljerna på Ollie gör att den även klarar
tuffa förhållanden utomhus.
Alla kommandon programmeras på en läsplatta
och överförs sedan till robotarna via Bluetooth.
Det finns olika appar för att programmera Ollie och
Sphero, men vi rekommenderar främst Tickle.

Ollie och Sphero - komma igång
1. Ladda roboten, i datorn eller i ett vägguttag.
2. Ladda ner appen Tickle i AppStore.
3. Starta appen och klicka på + New project, bläddra ner och klicka på Ollie alt Sphero.
4. En ruta dyker upp med tillgängliga robotar. Markera Ollie. För Sphero krävs parning via
bluetooth. (Inställningar - Bluetooth)
5. Nu är det bara att programmera Ollie att göra vad du vill. Dra funktioner från
menyn till vänster och sätt ihop dem i arbetsytan till höger.
6. Vill du göra dig av med hela program, eller delar av dem, tar du bara tag i dem
och drar dem till papperskorgen som dyker upp till höger.
7. Du startar programmet med Playknappen som du hittar överst på skärmen.
8. Det finns möjlighet att lägga till flera robotar till programmet genom att välja Add
uppe till höger på skärmen.

Blue-bot

Blue-bot är en liten robot utformad som ett bi. Den
programmeras på två olika sätt: antingen trycker
du på knapparna ovanpå, eller så programmeras
den från läsplattan.
Roboten rör sig med ett fast avstånd (15 cm) för
varje inprogrammerad framåt/bakåtpil. På detta
sätt kan roboten stanna på bestämda positioner.
Det finns sex enkla programsteg: framåt, bakåt,
sväng vänster, sväng höger, paus och stopp.
Pausknapp betyder en paus på ca 1 sekund. Xknappen rensar minnet.

Blue-Bot - komma igång
1. Ladda robotarna. Laddar du alla sex i laddningsstationen släcks lampan vid
laddningsuttaget när robotarna är fulladdade. Laddar du en enskild lyser roboten
grön när den är laddad.
2. Ladda ner appen Blue-Bot i AppStore. (finns som QR-kod på nästa sida.)
3. Starta roboten undertill. Nu kan du välja om du vill styra roboten genom att programmera den med knapparna
ovanpå, eller via appen.
4. Om du vill styra via app: Koppla ihop iPaden med roboten genom att slå på bluetooth och öppna appen.
Följ sedan instruktionerna. Är iPaden hopkopplad med en iPad lyser ögonen blått. Annars har ögonen ett vitt ljus.
5. För lektionsförslag: http://www.bibblis.se/bocker/datalogiskt-tankande-steg-1/ eller scanna koden nedan.

Blue-Bot - via app
1. Om du vill styra via app: Koppla ihop iPaden med roboten genom att slå på bluetooth och öppna appen.
Du kan behöva trycka på connection-rutan och dra reglaget Connect åt höger.
Är iPaden hopkopplad med en iPad lyser ögonen blått. Annars har ögonen ett vitt ljus.
2. När du startar appen får du först göra ett val om du vill använda en av mattorna. Du kan också välja foto
från Bildmappen, eller att ta ett nytt foto att ha som underlag. Detta fungerar bra om ni har ritat egna kartor/mattor.
Vill du inte använda mattor direkt kan du göra det valet senare.
3. Det finns två lägen: ett Explore-läge och ett Challenge-läge. Svårighetsgraderna ökar efterhand.

