Drewniane puzzle do Ozobota
INSTRUKCJA / Zestaw podstawowy

PROGRAMUJ OZOBOTA UKŁADAJĄC PUZZLE
Poznaj świat robotów tworząc skomplikowane trasy i pętle, które musi pokonać Ozobot. Dzięki wciągającej
zabawie rozwijaj kreatywność swojego dziecka. Połącz naukę programowania z możliwościami jakie daje
układanie tras z puzzli.

DLACZEGO WARTO UKŁADAĆ PUZZLE?
Puzzlami można bawić się samodzielnie, z kolegami, z rodzicami - całą rodziną. Zabawa i nauka nie ma limitu
wieku.
Układanie puzzli angażuje do pracy obie półkule mózgu. Dlatego doskonale wpływa na rozwój dzieci i młodzieży.
Jeżeli do tego dodamy naukę programowania robotów, powstaje doskonała pomoc edukacyjna, która nie tylko
pomaga w nauce logicznego myślenia, wprowadza w świat algorytmów, ale i doskonale ćwiczy pamięć,
koncentrację uwagi, rozwija dziecięcą kreatywność i wyobraźnię przestrzenną.
Układanie puzzli ćwiczy ruchy motoryki małej, wypracowuje precyzję, co jest bardzo ważne przy rozwijaniu
sprawności palców dłoni.
W zestawie znajdują się następujące puzzle:

24x

2

linia prosta

14x

zakręt

12x

skrzyżowanie

6x

skrzyżowanie

2x

4x

start

w tym miejscu Ozobot
rozpoczyna przejazd
po trasie

4x

zawróć

Ozobot zawróci
i zacznie jechać
w odwrotnym
kierunku

4x

pauza

Ozobot zatrzyma się
na 3 sekundy
i zacznie jechać dalej

4x

turbo

Ozobot przyspiesza,
wróci do swojej
domyślnej prędkości
po paru sekundach

2x

tornado

jedź wolno

Ozobot zwalnia, wróci
do swojej domyślnej
prędkości po paru
sekundach

6x

skręć w prawo
Ozobot skręci w prawo
na najbliższym
skrzyżowaniu

6x

skręć w lewo
Ozobot skręci w lewo
na najbliższym
skrzyżowaniu

6x

jedź prosto

Ozobot pojedzie prosto
na najbliższym
skrzyżowaniu

WAŻNE: Strzałka umieszczona na
puzzlach z komendami informuje o
kierunku odczytu kodu przez Ozobota.
Przed użyciem pamiętaj, aby
skalibrować Ozobota.

Ozobot albo zachowa się jak
w trakcie prawdziwego tornado
albo odczytując komendę
w przeciwnym kierunku, zacznie się
w charakterystyczny sposób obracać

2x

koniec

Ozobot kończy jazdę,
komunikuje to światełkiem
oraz tańcem radości /
obraca się wokół własnej osi
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Z PUZZLAMI Z ŁATWOŚCIĄ ZREALIZUJESZ
WIELE SCENARIUSZY LEKCJI
Przykładowe scenariusze, które
możesz wykonać z pomocą puzzli to:
1. Droga do szkoły – Edukacja wczesnoszkolna cz.1
2. Dni tygodnia – Edukacja wczesnoszkolna cz.1
3. Roboty i Układ Słoneczny - Edukacja wczesnoszkolna cz.1
4. Wycieczka do Zoo - Edukacja wczesnoszkolna cz.1
5. Dzień Misia – Edukacja przedszkolna cz.1

Droga do szkoły | Karta pracy
Edukacja wczesnoszkolna cz.1
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Rozwiązanie zadania:
Zaprogramuj Ozobota tak,
aby bezpiecznie przejechał
od domu do ZOO.
Jakiego rodzaju znaki są
na wydruku?

Kody których możesz
użyć do zaprogramowania
Ozobota:
DOM

ZATRZYMAJ SIĘ NA (3s)
PODRÓŻ
SKRĘĆ W LEWO
JEDŹ WOLNO

Znaki ostrzegawcze | Karta pracy
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PUZZLE I BEZPŁATNA PLATFORMA OZOBLOCKLY.PL
Zaprogramuj Ozobota na OzoBlockly.pl i wykorzystaj puzzle do ułożenia trasy, na której robot ma wykonać zadanie.
Sprawdź ile radości daje robot, który porusza się zgodnie z zaprogramowaną przez Ciebie trasą.
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PUZZLE TO RÓWNIEŻ ZABAWA
Drewniane Puzzle to także dużo możliwości do inwencji twórczej oraz pracy w grupie. Podziel puzzle na dwie
równe części i stwórz tor wyścigowy. Wprowadź element grywalizacji i naucz swoje dzieci pracy w grupie.
Wspólna zabawa przynosi wiele korzyści.
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Tablica kodów graficznych i ich znaczenie

Jedź prosto

Jedź wolno

Skręć w prawo

Turbo

Skręć w lewo

Pauza 3 sekundy

Zawróć na końcu linii

Wygrana / Koniec gry

PRODUKT
POLSKI

PRODUCENT
EduSense Sp. z o.o.
Ul. Dobrzańskiego 3
20-262 Lublin

WSKAZANIA

OSTRZEŻENIE!

Przechowywać w czystości,
w razie zabrudzenia
przetrzeć suchą szmatką.

Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy.
Może zawierać małe części, które łatwo połknąć lub
które mogą się dostać do dróg oddechowych.

