Podstawy robotyki

1. Charakterystyka zajęć
Zajęcia dodatkowe Podstawy robotyki skierowane są do uczniów VI klasy Szkoły
Podstawowej oraz I i II klasy Gimnazjum. Istota zajęć wymusza prowadzenie ich
w sposób blokowy. Podstawy robotyki odbywać się będzie raz na cztery tygodnie w
ramach zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze czterech godzin zegarowych.
Podstawy robotyki mają na celu rozwijanie kreatywnego i analitycznego
myślenia, umiejętności planowania a także polepszania umiejętności manualnych przy
samej budowie robotów. Uczestnicy zajęć pracują w parach, każda para ma do
dyspozycji rozszerzony zestaw LEGO® MINDSTORMS® EV3. Są to najnowsze i
najbardziej zaawansowane klocki edukacyjne LEGO®. Dodatkowo każdej parze
udostępniony będzie komputer z zainstalowaną aplikacją, pozwalającą tworzyć
programy dla zbudowanych robotów. Programując roboty, uczniowie poznają
podstawowe idee tworzenia i działania algorytmów oraz działania na zmiennych.
Na Podstawach robotyki nie stosuje się typowych ocen szkolnych. Funkcję oceny
spełnia pochwała, satysfakcja z osiąganych przez ucznia wyników czy możliwość
zaprezentowania w szerszym gronie stworzonych projektów. Uczeń jest w ten sposób
dowartościowany, zaspokaja swoją ambicję, może rozwijać się twórczo,
w podejmowanych działaniach wykazuje dużą samodzielność, kreatywność
i konsekwentność.

2. Cele zajęć











rozbudzenie zainteresowania tworzeniem i programowaniem robotów
kształcenie umiejętności określenia konkretnego celu i konsekwentnego dążenia
do niego
rozwinięcie umiejętności kreatywnego i analitycznego myślenia
rozwinięcie umiejętności planowania
kształcenie umiejętności czytania instrukcji (planów budowy robotów)
poznanie mechanizmów działania maszyn
poznanie podstawowych praw tworzenia algorytmów
poznanie podstawowych konstrukcji programistycznych
rozwijanie umiejętności pracy w grupie
motywacja do dalszego kształcenia

3. Formy realizacji zajęć




praca zespołowa
praca indywidualna
praca z komputerem



konstruowanie i programowanie robotów z gotowych planów, ich modyfikacja
a także tworzenie własnych projektów

4. Program zajęć
Szczegółowy program zajęć zostanie dostosowanych do grupy zajęciowej. Zależeć
będzie od ilości uczestników, ich preferencji a także wieku. W grupach młodszych
mniejszy nacisk kładziony będzie na programowanie robotów – tworzone algorytmy
będą prostsze, a zajęcia skupią się na konstrukcji i poznawaniu działania maszyn.
W grupach starszych zaś, programowaniu poświęcona będzie większa uwaga,
a tworzone algorytmy zawierać będą pętle, instrukcje warunkowe oraz używać będą
zmiennych.
Na zajęciach planowane są następujące projekty:












Robot demonstracyjny: prosta konstrukcja poruszająca się na kołach, zapoznanie
się z elementami zestawów MINDSTORMS®, zapoznanie się ze sposobem
programowania robotów.
Gyro Boy: robot stojący na dwóch kołach.
Colour Sorter: robot sortujący kolorowe klocki.
Puppy: robot piesek.
Robot Arm H25: mechaniczne ramię do przenoszenia elementów z klocków.
Tank Bot: robot poruszający się na gąsienicach.
Znap: robot smok.
Stair Climber: robot wspinający się na schody.
Elephant: robot słoń.
Własny projekt: konstrukcja i program zależny wyłącznie od ucznia.

W każdym przypadku zbudowane roboty będą programowane w celu wykonywania
określonych funkcji i interakcji z uczniem. Gdy zajdzie konieczność lub grupa wyrazi
chęć, możliwa jest rezygnacji z części projektów na rzecz innych.

