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Wprowadzenie

O Z AS OB ACH
SZKOLENIOWYCH

Temat ten jest częścią wyjścia IO4 "Wzbogacanie i eksploracja kariery
zawodowej - moduły szkoleniowe w programowaniu kształcenia i
szkolenia zawodowego na poziomie średnim". Koncentruje się on na
potrzebach uczniów szkół średnich VET, którzy nie posiadają dużej
biegłości w zawodach technicznych.
Przyjmuje nowatorskie,
integracyjne podejście do edukacji STEM w połączeniu z
projektowaniem i sztuką (synergia znana jako STEAM). Taka
wzajemna wymiana doświadczeń jest możliwa dzięki opartemu na
blokach edukacyjnemu programowaniu językowemu (EPL), co
pozwala uczącym się, którzy nie posiadają dużych umiejętności
programowania, na tworzenie prostych gier komputerowych, animacji i
innych artefaktów cyfrowych.
Nauka jest elastycznie zorganizowana wokół bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Uczniowie mogą podążać za materiałem i realizować
swoje osobiste zainteresowania poprzez praktyczne podejście do
uczenia się z wykorzystaniem spersonalizowanych instrukcji, które
zachęcają uczniów do kreatywności w projektowaniu.
Temat podzielony jest na pięć modułów o sugerowanym łącznym
czasie trwania nauczania wynoszącym 15 godzin. W związku z tym
każdy z pięciu modułów ma sugerowany czas trwania 3 godzin i
oczekuje się, że zostanie wykorzystany w ramach 3-godzinnych
warsztatów. Wszystkie moduły są wyposażone w podpowiedzi, dzięki
czemu możliwe jest przedłużenie ich czasu trwania z 3 godzin do 6
godzin każdy, jeśli chcemy pogłębić odpowiednie tematy. W związku z
tym całkowity czas trwania wraz z przedłużeniami wynosi 30 godzin.
Należy pamiętać, że dwa ostatnie moduły są traktowane jako materiał
dodatkowy.
Instruktorzy tych warsztatów powinni być nauczycielami akademickimi
lub studentami szkół wyższych. Nauczyciele szkół średnich mogą
również organizować i wspierać te warsztaty, postępując zgodnie z
podanymi tu wytycznymi i korzystając z dostarczonych materiałów
dydaktycznych. Uczniowie, od których oczekuje się uczestnictwa w
tych warsztatach, to, jak już wspomniano, uczniowie szkół średnich,
głównie uczniowie VET, nieposiadający dużych umiejętności w
zakresie STEM. Uczniowie mogą być w razie potrzeby wspomagani
przez swoich nauczycieli i współpracować ze sobą. W związku z tym
moduły są skonstruowane w taki sposób, że umożliwiają im
rozpoczęcie od bardzo podstawowej wiedzy na temat programowania
komputerowego i stopniowe rozwijanie umiejętności programowania
przy użyciu odpowiedniego języka programowania edukacyjnego, który
wykorzystuje
tzw.
programowanie
blokowe
(https://blog.penjee.com/what-is-block-based-coding/).
Celem tego tematu jest pomoc uczestniczącym uczniom w rozwijaniu
ich praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie programowania,
zrozumienie praktycznego zastosowania STEM w sztuce i
wzornictwie, rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie obliczeń
fizycznych i ich potencjału innowacyjnego, rozwój umiejętności pracy
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zespołowej oraz umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej. Wreszcie,
celem jest zmotywowanie uczniów do zmiany ich nastawienia do
STEM i ewentualnego kontynuowania kariery związanej z STEM.
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CO TO JEST
SCRATCH

Scratch jest językiem programowania edukacyjnego służącym do
szybkiego i łatwego tworzenia interaktywnych historii, gier wideo,
animacji, symulacji i prezentacji multimedialnych. Co ważniejsze,
Scratch może być używany do nauki podstawowych zasad
programowania.
Używając Scratch można zrozumieć relacje pomiędzy
przedmiotami, takimi jak fizyka, matematyka, sztuka
humanistyczne. Na przykład, można modelować problemy
takie jak ruch planet wokół słońca, wykorzystując wiedzę
matematyki i programowania komputerowego.

różnymi
i nauki
fizyczne,
z fizyki,

Scratch został opracowany przez Lifelong Kindergarten Group w MIT
kierowanym przez Mitchel Resnick i po raz pierwszy pojawił się latem
2007 roku. Dziś jest on szeroko stosowany do nauczania
programowania na całym świecie. Strona internetowa Scratch
(http://scratch.mit.edu/) ma 37 000 000 000 zarejestrowanych
członków i około 40 000 000 000 projektów (patrz szczegółowe
statystyki na stronie https://scratch.mit.edu/statistics/). Scratch
otrzymał swoją nazwę od techniki DJ'a (drapanie), aby przypomnieć
technikę DJ'a o ponownym wykorzystaniu utworów muzycznych.
Podobnie w Scratch wszystkie obiekty, dźwięki i teksty mogą być
łatwo wstawiane do nowego programu i łączone na różne sposoby w
celu stworzenia nowych cyfrowych artefaktów.
Komendy dostarczane przez Scratch są reprezentowane jako bloki,
które można syntetyzować w scenariuszach, przesuwając je i łącząc jak
klocki Lego. W ten sposób nie trzeba pamiętać wszystkich poleceń na
pamięć. Wystarczy je tylko rozpoznać, aby móc z nich korzystać.
Ponadto, specyficzne reguły są stosowane przy łączeniu bloków, które
eliminują błędy składni.
SKRÓTY

HEI Higher Education Institutions
SE VET Secondary Education VET
VET Vocational Education and Training
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STEM Science, Technology, Engineering and Mathematics
STEAM Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics
MIT
PC

Massachusetts Institute of Technology
Personal Computer

USB

Universal Serial Bus

LED

Light Emitting Diode

GND

Ground

COM port Communication port
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Animowana scena w SCRATCHU

CEL

SYNOPSIS

TEORIA

Celem tej praktycznej sesji laboratoryjnej jest poznanie podstaw
Scratcha i nawiązanie kontaktu z interfejsem drapania. Dowiemy się,
jak włożyć tło do naszej sceny gry, Sprites z wieloma kostiumami i
sprawić, by poruszały się, mówiły, znikały i komunikowały się ze
sobą. Proces ten obejmie stworzenie Animowanego malowania w
zarysowaniach na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Po kliknięciu na ikonę (Zielona Flaga), czerwone i zielone światła
drogowe wyjaśniają nam, co powinniśmy zrobić, gdy zobaczymy
każdą z nich. Jak już powinniśmy wiedzieć, gdy widzimy czerwone
światło drogowe, czekamy cierpliwie na poboczu drogi, aż zaświeci się
zielone światło drogowe. Tylko wtedy, gdy widzimy zielone światło
drogowe, przechodzimy ostrożnie przez ulicę. Po tym mamy dwa
samochody jadące tam i z powrotem po drodze i trzech pieszych
czekających na przejście przez drogę, podczas gdy czerwone światło
jest włączone. W momencie włączenia się Zielonego Światła,
samochody zatrzymują się, a piesi przechodzą przez ulicę jeden po
drugim. Kiedy wszyscy piesi przejdą przez ulicę, czerwony
sygnalizator włącza się z powrotem i samochody zaczynają się znowu
poruszać. Cały proces powtarza się, aż klikniemy ikonę (czerwony
stop). Gotowa wersja Animated Painting znajduje się na stronie
internetowej tutaj.
Ponieważ jest to pierwsza lekcja, rozpoczniemy od nawiązania
kontaktu z interfejsem Scratch Interface. Na górze ekranu mamy
menu, które będzie używane tylko do nazwania lub zapisania naszego
projektu. Po lewej stronie pod zakładką Kod znajdują się wszystkie
dostępne bloki kodu, po których można się poruszać, przewijając je
lub klikając kategorię. Zakładki Kostiumy i dźwięki zmieniają swoją
zawartość w zależności od wybranego przez nas Sprite. Dokładniej
rzecz ujmując, zakładka Kostiumy zmienia się na Tła po wybraniu
Etapu. W środku znajduje się miejsce, w którym cały kod jest
tworzony przez przeciąganie bloków kodu z lewej strony. Na górze po
prawej stronie znajduje się nasza Scena, gdzie pojawia się cała akcja i
gdzie możemy wchodzić w interakcję z naszym projektem za pomocą
naszej myszy. Wreszcie na dole po prawej stronie znajdują się Sprites i
niektóre z ich właściwości dla łatwego dostępu wraz z przyciskami do
dodawania nowych Sprites lub Backdrops do naszego Stage.
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Jak już wspomnieliśmy poniżej, Stage to niektóre z właściwości
Sprite'a. Dwa z nich to x i y. Jeśli je zmienimy widzimy, że Sprite
zmienia pozycję wewnątrz Stage. Dokładniej rzecz ujmując, widzimy,
że wartość x przesuwa Sprite w lewo i prawo, a wartość y w górę i w
dół.

Ale czym dokładnie są x i y? Są one pozycją punktu na Kartezjańskim
Układzie Współrzędnych. Pozycja x określa położenie poziome
Sprite'a, a pozycja y pozycję pionową. Etap 3 Scratcha to prostokąt o
wymiarach 480x360 pikseli. Oznacza to, że pozycja x może uzyskać
wartości pomiędzy -240 (lewo) i 240 (prawo), a pozycja y wartości
pomiędzy -180 (dół) i 180 (góra).

Bloki rysunkowe używane w tej działalności laboratoryjnej.
Do tego projektu wykorzystamy:
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1. Kiedy zielona flaga została kliknięta (wydarzenia):
Ten blok jest zazwyczaj pierwszym
blokiem naszego kodu, ponieważ wszystko
zaczyna się po kliknięciu na Zieloną Flagę.
Nie jest konieczne, aby każdy Sprite
posiadał ten blok. Można go podłączyć
tylko do innych bloków od dołu. Każdy
podłączony do niego blok będzie
wykonywany jeden po drugim za każdym
razem, gdy zielona flaga zostanie kliknięta.
2.

Kiedy otrzymuję (zdarzenia):
Blok ten jest wykonywany, gdy komunikat "Go"
jest nadawany. Może być połączony tylko z
innymi blokami od dołu. Każdy podłączony do
niego blok będzie wykonywany jeden po drugim
za każdym razem, gdy nadawany jest komunikat
"Go". Wiadomości nie są jedynym sposobem, w
jaki Sprites mogą komunikować się ze sobą, ale
jest to najprostszy sposób ich synchronizacji.

3.

3.

Βroadcast [i czekaj] (Wydarzenia):
Te bloki nadają komunikat "Go" po
wykonaniu. Mogą być połączone z innymi
blokami z góry lub z dołu. Pierwszy z nich
Nadaje komunikat, a jego wykonanie jest
kontynuowane. Drugi oczekuje, aż
odbiorniki zakończą swoje kody w polu
"When I Receive" Block przed
kontynuacją wykonania.

4.

Poczekaj (Kontrola):
Kiedy wykonanie kodu osiągnie ten blok,
przerywa na 2 sekundy przed kontynuacją
wykonania skryptu, z którym jest połączony.
Może być połączony z innymi blokami albo z
góry, albo z dołu.

5.

Idź do x: y: (Ruch):

Po wykonaniu tego bloku Przesuwa sprężynę, która ją z
(10, 10). Może być połączony z innymi blokami od góry l
6.

Glide do x: y: (Ruch):
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Gdy ten blok jest wykonywany, Sprite,
który zawiera Sprite, ustawia go w pozycji
(10, 10) na 2 sekundy. Może być
połączony z innymi blokami od góry lub
od dołu.
7.

Ukrywanie i pokazywanie (wygląd):
Kiedy pokaz jest wykonywany, Sprite zawierający go
pojawia się na scenie, a kiedy ukrywanie jest
wykonywane, Sprite znika ze sceny. Obydwa bloki mogą
być połączone z innymi blokami, zarówno z góry, jak i z
dołu.

8.

8.

Przełączanie kostiumu do (wygląd):

Kiedy ten blok jest wykonywany, Sprite, który zawi
kostium na ten o nazwie "Go". Może być połączony z in
góry lub od dołu.

9.

9.

Powiedz coś Na kilka sekund (wygląda):

Kiedy ten blok jest wykonywany, Sprite, który zawiera
przez 3 sekundy w bańce tekstowej. Może być połączony
z góry lub z dołu.

P R AKTYK A

Zaczynamy od ustawiania naszej sceny. Dokładniej rzecz ujmując,
przesyłamy tło i światło drogowe (które jest Sprite), a następnie
wybieramy dwa samochody i osobę. Aby to zrobić, klikamy
odpowiednio jak pokazano na rysunku:
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Powinniśmy zorganizować Sprites jak pokazano poniżej. Aby to
zrobić, być może będziemy musieli obrócić niektóre z nich, co
odbywa się poprzez zmianę kierunku i wybór kierunku obrotów w
lewo/prawo.

Gdy wszystko wygląda jak na obrazek powyżej, wybieramy Traffic
Light i zaczynamy kodowanie. Naszym pierwszym blokiem, jak już
wspomnieliśmy, jest prawie zawsze "When Green Flag Clicked", więc
znajdujemy go z lewego panelu i przeciągamy w środku. Teraz
chcemy, aby czerwone światło drogowe przedstawiło się i powiedziało
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nam, co powinniśmy zrobić, gdy je zobaczymy, a następnie zielone
światło drogowe. Następujący kod jest dla czerwonego światła, po
tym należy dodać kod dla zielonego.

Zielone światło powinno powiedzieć "Witaj! Jestem Zielonym
Światłem Drogowym" przez 3 sekundy, "Kiedy zobaczysz mnie,
przechodzisz przez ulicę ostrożnie i bez biegania" przez 6 sekund, a
następnie przełącz się z powrotem na Czerwone Światło Drogowe.
Kod można wypróbować w każdej chwili klikając na Zieloną Flagę.
Gdy czerwona flaga zacznie się świecić, samochody zaczną się
poruszać. Jeden jedzie od prawej do lewej, a drugi od lewej do prawej,
co odbywa się dwukrotnie. W celu kontrolowania wszystkiego z kodu
zmontowanego wewnątrz Traffic Light, musimy poinformować
innych Sprites, kiedy powinni zacząć się poruszać, co odbywa się
poprzez nadawanie wiadomości. Poinformujemy samochody, aby się
poruszały i czekali, aż skończą i wrócą do pozycji wyjściowej, dwa
razy.

Kiedy samochody otrzymują komunikat "Move", zaczynają ślizgać się
w bok, do którego zmierzają, a gdy już do niego dotrą, wracają do
swoich pozycji wyjściowych. Pozycje początkowe powinny być
zdefiniowane po kliknięciu na Zieloną Flagę. Kod, który powinny
mieć oba samochody jest następujący i wartości x i y muszą być
dodane przez Ciebie dla każdego samochodu.
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Po upewnieniu się, że zarówno Traffic Light, jak i Cars działają tak,
jak powinny, kontynuujemy dodając kod dla pieszych. Po zakończeniu
jazdy samochodem, włącza się zielone światło drogowe, piesi
przechodzą przez ulicę, następnie czerwone światło drogowe włącza
się ponownie i w końcu samochody zaczynają się poruszać. Kod,
który powinniśmy dodać można zobaczyć poniżej. Jaki kod
powinniśmy dodać, aby zresetować scenę i zacząć od nowa bez
naciskania Zielonej Flagi?

Wreszcie, gdy zielona flaga jest kliknięty każda dziewczyna idzie do
swojej lokalizacji i upewnić się, że jest widoczny. Po otrzymaniu
"Walk" zaczynają ślizgać się w dół sceny, każda z innym opóźnieniem
czasowym i znikają.

CZ AS NA Z AB AW Ę

Wybierz obraz, który Ci się podoba i spróbuj go ożywić, korzystając z
tego, czego się do tej pory nauczyłeś. Możesz również użyć bloku
sterowania (forever), aby odtworzyć scenę na zawsze.
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OCENA

1. Jeśli ustawimy pozycję x Sprite'a na 240, a pozycję y na -180, to
zostanie ona ustawiona na -180:
a. prawy górny róg ekranu
b. lewy górny róg ekranu
c. dolny prawy róg ekranu.
d. dolny lewy róg ekranu
2. W Kartezjańskim Układzie Współrzędnych:
a. wartość x oznacza poziome położenie sprężyny.
b. wartość x oznacza pionową pozycję sprężyny.
c. wartość y oznacza pionową pozycję sprężyny.
d. zarówno a, jak i c.
3. Blok "When Green Flag Clicked":
a. musi być zawsze używany w każdym Sprite.
b. nie mogą być nigdy używane w Spricie
c. nie jest konieczne do stosowania w każdym Sprite.
d. żaden z powyższych elementów
4. Wiadomości są:
a. jedyny sposób, w jaki Sprites mogą komunikować się między
sobą
b. nie jest to jedyny sposób, w jaki Sprites mogą się ze sobą
komunikować.
c. najłatwiejszy sposób synchronizacji sprężyn
d. zarówno b, jak i c.
5. Różnica między "glide" a "go to" jest taka:
a. że "glide" porusza Sprite powoli i "idź do" porusza Sprite
natychmiast
b. że "idź do" porusza Sprite powoli, a "ślizgaj się" natychmiast
porusza Sprite'a
c. brak. Nie ma żadnej różnicy między nimi.
d. żaden z powyższych elementów
6. Blok "wait" po wykonaniu:
a. wstrzymuje każdy skrypt uruchomiony na Sprite, który go
zawiera
b. wstrzymuje scenariusz, z którym jest połączony
c. wstrzymuje wszystkie scenariusze działające na scenie i
wszystkie sprężyny
d. zatrzymuje wykonanie skryptu, z którym jest połączony
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7. Znaczenie stylu rotacji "lewo-prawo" Sprite'a jest następujące:
a. Sprite może obracać się tylko w lewo (-90 stopni) lub w prawo
(90 stopni).
b. Sprite jest pokazany tylko w dwóch pozycjach (lewa lub prawa),
ale może być obracany pod dowolnym kątem
c. Sprite wskazuje dowolny kierunek.
d. żaden z powyższych elementów
8. Jeśli chcemy, aby Sprite wskazywał w prawo (z zaznaczonym typem
obrotu "wszystko wokół") wybieramy:
a. -90 stopni dla kierunku
b. 0 stopni dla kierunku
c. 90 stopni dla kierunku
d. 180 stopni dla kierunku
9. Możemy przejść przez ulicę:
a. kiedy widzimy włączone czerwone światło drogowe.
b. gdy światło jest wyłączone.
c. kiedy tylko chcemy.
d. tylko wtedy, gdy włączone jest zielone światło drogowe.
10. Przechodzimy przez ulicę:
a. tylko z przejścia granicznego.
b. z każdego miejsca poza przejściem.
c. z dowolnego miejsca, w którym chcemy.
d. znikąd. Nie przekraczamy drogi.
Poprawne odpowiedzi: 1(c), 2(d), 3(c), 4(d), 5(a), 6(b), 7(b), 8(c), 9(d), 10(a),
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Cyfrowe opowiadanie historii ze Scratchem

CEL

SYNOPSIS

TEORIA

Celem tej praktycznej sesji laboratoryjnej jest nauczenie się więcej
bloków kodowania, w tym pętli, dźwięków, tła i warstw. Dowiemy się,
jak zaprezentować historię za pomocą Scratch z interakcjami pomiędzy
Sprites i z wieloma tłami. Proces ten obejmie stworzenie cyfrowej
historii w filmie Scratch na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Po kliknięciu na ikonę (Zielona Flaga), Avery ogłasza, że spóźnia się
do szkoły i szybko zaczyna chodzić. Gdy chodzi bez zwracania uwagi
na drogę, przypadkowo trafia osobę stojącą na chodniku. Mówi jej, że
nie ma problemu, ale powinna być ostrożna. Idzie dalej, aż osiągnie
lewą granicę ekranu i zmieni się tło. Tam widzi skrzyżowanie z
sygnalizacją świetlną dla pieszych, zaczyna iść w jej kierunku i w
międzyczasie przejeżdża obok samochód. Kiedy przyjeżdża na
przejście, nie widzi żadnego samochodu i postanawia przejść przez
ulicę, mimo że światło drogowe jest czerwone. Moment, w którym
zaczyna chodzić samochód, pojawia się przed nią i prawie ją uderza.
Gdy bezpiecznie dotrze na drugą stronę drogi, uświadamia sobie, że to,
co zrobiła, było naprawdę niedojrzałe i że zawsze powinna czekać na
zielone światło drogowe. Gotowa wersja Digital Story znajduje się
tutaj.
Teraz, gdy poznaliśmy interfejs Scratch, możemy nauczyć się
podstawowych pojęć, takich jak pętle i warstwy. Zacznijmy od pętli.
Pierwszą rzeczą, która przychodzi nam do głowy jest coś, co powtarza
się wiele razy lub w nieskończoność. To samo dotyczy programowania
pętli. Na przykład, jeśli chcemy powiedzieć "Hello" trzy razy, możemy
albo użyć tego samego bloku kodowania trzy razy, albo możemy użyć
go raz w pętli, która działa 3 razy. Widzimy, że pętle pomagają nam
używać mniej bloków, zwłaszcza gdy chcemy dużo powtórzeń (np. 3
lub więcej) i tworzyć mniejsze skrypty, które są łatwe do odczytania.
Ten przykład można zobaczyć w kodzie poniżej.

A co z warstwami? Weźmy na przykład tort warstwowy. Zwykle składa
się on z 3 lub więcej warstw naprzemiennie ułożonych jedna na drugiej
warstwy ciasta i lukru. Jeśli ponumerujemy je od góry do dołu i
spojrzymy z góry ciasta, widzimy tylko warstwę numer jeden. W ten
sam sposób, jeśli mamy dwa Sprite'y w Scratch, możemy zobaczyć
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tylko jeden z nich. Możemy wybrać, który z nich widzimy za każdym
razem, przenosząc jedną warstwę wyżej od drugiej lub wysyłając drugą
warstwę niżej od tej, którą chcemy zobaczyć. W poniższym
przykładzie najpierw doprowadzamy je najpierw do warstwy przedniej,
a następnie wysyłamy jedną warstwę z powrotem do Sprite'a, której nie
chcemy widzieć.

Kod w Avery :

Kod w Devin:
Avery jest na pierwszym planie!
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Kod w Avery:

Kod w Devin:
Devin wychodzi na przód!
Bloki rysunkowe używane w tej działalności laboratoryjnej.
Do tego projektu wykorzystamy:
1. Kiedy zielona flaga została kliknięta (wydarzenia):
Ten blok jest zazwyczaj pierwszym
blokiem naszego kodu, ponieważ wszystko
zaczyna się po kliknięciu na Zieloną Flagę.
Może być połączony tylko z innymi
blokami od dołu. Każdy podłączony do
niego blok będzie wykonywany jeden po
drugim za każdym razem, gdy zielona flaga
zostanie kliknięta.
2.

Kiedy otrzymuję (zdarzenia):
Blok ten jest wykonywany, gdy komunikat
"Go" jest nadawany. Może być połączony
tylko z innymi blokami od dołu. Każdy
podłączony do niego blok będzie
wykonywany jeden po drugim za każdym
razem, gdy nadawany jest komunikat
"Go".
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3.

Transmisja [i oczekiwanie] (Wydarzenia):
Te bloki nadają komunikat "Go" po
wykonaniu. Mogą być połączone z
innymi blokami z góry lub z dołu.
Pierwszy z nich Nadaje komunikat, a
jego wykonanie jest kontynuowane.
Drugi oczekuje, aż odbiorniki zakończą
swoje kody w polu "When I Receive"
Block przed kontynuacją wykonania.

4.

Gdy tło przełącza się na (zdarzenia):
Blok ten jest wykonywany, gdy tło sceny
zmieni się na "2 tło". Można go podłączyć
tylko do innych bloków od dołu. Każdy
podłączony do niego blok będzie
wykonywany jeden po drugim za każdym
razem, gdy tło zmienia się na "2 tło".

5.

Poczekaj (Kontrola):
Kiedy wykonanie Kodu osiągnie ten blok,
czeka na 2 sekundy przed kontynuacją.
Może być połączony z innymi blokami
albo z góry, albo z dołu.

6.

Powtarzać do momentu (Kontrola):
Kiedy te bloki są wykonywane Powtarza
wszystko, co zawiera, aż warunek, który
wybraliśmy, stanie się prawdą. Może być
połączony z innymi blokami zarówno z
góry jak i z dołu i może również zawierać
bloki.

7.

Przejdź do x: y: (Ruch):
Po wykonaniu tego bloku Przesuwa
sprężynę, która ją zawiera, do pozycji (10,
10). Może być połączony z innymi
blokami od góry lub od dołu.

8.

Glide do x: y: (Ruch):
Gdy ten blok jest wykonywany, Sprite,
który zawiera Sprite, ustawia go w pozycji
(10, 10) na 2 sekundy. Może być
połączony z innymi blokami od góry lub
od dołu.
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9.

Ruch (Ruch):
Kiedy ten blok jest wykonywany, Sprite,
który zawiera Sprite, przesuwa się o 10
kroków w kierunku, w którym zmierza.
Może być połączony z innymi blokami od
góry lub od dołu.

10.

Hide and Show (Wygląd):
Kiedy pokaz jest wykonywany, Sprite zawierający go
pojawia się na scenie, a kiedy ukrywanie jest
wykonywane, Sprite znika ze sceny. Obydwa bloki
mogą być połączone z innymi blokami, zarówno z
góry, jak i z dołu.

11.

11.

Przełącz kostium na (Wygląd):
Kiedy ten blok jest wykonywany, Sprite,
który zawiera go Przełącza kostium na ten
o nazwie "Go". Może być połączony z
innymi blokami od góry lub od dołu.

12.

Przełącznik Backdrop To (Wygląd):
Po wykonaniu tego bloku tło sceny
przełącza się na tło o nazwie "2 tło". Może
być połączony z innymi blokami od góry
lub od dołu.

13.

13.

Powiedz coś Na kilka sekund (Wygląd):
Kiedy ten blok jest wykonywany, Sprite,
który zawiera go mówi "Hello!" przez 3
sekundy w bańce tekstowej. Może być
połączony z innymi blokami z góry lub z
dołu.

14.

Następny kostium (Wygląd):
Po wykonaniu tego bloku Sprite, który
zawiera Sprite, zmienia swój kostium na
następny dostępny. Jeśli aktualny kostium
jest ostatni, zmienia się na pierwszy. Może
być połączony z innymi blokami od góry
lub od dołu.

15.

Przejdź do warstwy przedniej/tylnej (Wygląd):
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Kiedy te bloki są wykonywane, Sprite, który je
zawiera, przechodzi do pierwszej (przedniej)
/ ostatniej (tylnej) warstwy. Mogą być
połączone z innymi blokami od góry lub od
dołu.
16.

16.

Przejdź do przodu/tyłu warstw (Wygląd):
Gdy te bloki są wykonywane, Sprite,
który je zawiera, przechodzi o jedną
warstwę do przodu/do tyłu. Mogą być
połączone z innymi blokami z góry
lub z dołu.

17.

Dźwięk startowy (Dźwięk):
Gdy blok ten zostanie wykonany, dźwięk
ptaków zaczyna grać, podczas gdy
wykonanie jest kontynuowane. Może być
połączony z innymi blokami, zarówno z
góry, jak i z dołu.

18.

Odtwarzanie dźwięku do końca (Dźwięk):
Gdy ten blok zostanie wykonany, dźwięk
ptaków zaczyna grać, a jego wykonanie jest
kontynuowane
po
zakończeniu
odtwarzania dźwięku. Może być połączony
z innymi blokami od góry lub od dołu.

19.

19.

Dotykanie (Wykrywanie):
Blok ten jest warunkiem (sześciokąt) i po
wykonaniu zwraca wartość True, jeśli
Sprite, który go zawiera, dotyka wybranego
Sprite i False, jeśli nie. Zamiast Sprite'ów
możemy sprawdzić, czy nie dotyka
krawędzi sceny.

P R AKTYK A

Zaczynamy od ustawiania naszej sceny. Wybieramy Sprites of Dani,
Avery Walking i Convertible 2. Następnie przesyłamy Pedestrian
Traffic Light Sprite i dwa backdropy. Dla naszej pierwszej sceny
ukrywamy kabriolet i światło drogowe klikając tutaj. Ponieważ Avery
chodzi od lewej do prawej strony, powinniśmy zmienić jej kierunek na
-90, a jej styl rotacji na lewo-prawo. Avery jest naszą główną postacią i
z tego powodu umieścimy w niej większość naszego kodu.
Po kliknięciu na Zieloną Flagę najpierw upewnimy się, że nasze Tło
jest właściwe, przesuń Avery'ego do pozycji wyjściowej i sprawić, że
powie, iż jest spóźniona do szkoły i że musi się spieszyć. Po tym
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zaczynamy grać dźwięki jej uruchomienia i uczynić ją przenieść 10
kroków na raz i zmienić do następnego kostiumu za każdym razem, aż
dotknie Dani. Pomiędzy krokami powinniśmy poczekać trochę (np. 0,2
sekundy), w przeciwnym razie będzie chodzić zbyt szybko.

Po dotknięciu Dani zaczynamy dźwięk zatrzymania, wiadomość Dani,
aby porozmawiać, poczekać, aż skończy rozmowę i sprawić, że Avery
powie, że jest jej przykro i że nie zwracała uwagi na drogę. Następnie
wiadomość Dani ponownie porozmawiać, poczekać na niego, aby
zakończyć, rozpocząć dźwięk jej uruchomienie i uczynić ją chodzić
sposób pokazujemy powyżej, aż dotknie krawędzi.

Teraz musimy sprawić, by Dani mówił coś za każdym razem, gdy
otrzymuje każdą wiadomość. Najpierw musimy przesunąć go na
chodniku przed domem środkowym za każdym razem, gdy zaczyna się
historia i upewnić się, że jest widoczny. Następnie każemy mu
powiedzieć "Uważaj!", kiedy otrzyma "Dani talk" i "Nie ma problemu!
Po prostu uważaj", kiedy otrzymuje "Dani talk 2". Zarys kodu znajduje
się poniżej.
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Gdy Avery dotknie krawędzi, zmieniamy tło na drugie, odtwarzamy
dźwięk zmieniającej się sceny i przesuwamy ją z powrotem na prawo
od ekranu. Następnie każemy jej powiedzieć, że w końcu zauważyła
crosswalk, wysłać wiadomość do samochodu, aby rozpocząć jazdę i
zacząć chodzić ponownie, aż dotknie Traffic Light.

W tej scenie nie potrzebujemy Dani i wprowadzamy sygnalizację
świetlną i kabriolet. W tym celu ukrywamy Dani i pokazujemy Traffic
Light za każdym razem, gdy tło zmienia się na drugie. Umieść
odpowiednie bloki w każdym z nich.

Również w celu przygotowania Traffic Light dodajemy do niego
ostatni kawałek kodu, który upewnia się, że gdy historia się rozpocznie,
jest we właściwej pozycji, z czerwonym kostiumem, w tylnej warstwie
(ponieważ chcemy, aby Avery i samochód przejeżdżali przed nim) i jest
ukryty aż do drugiej sceny.
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Zanim wrócimy do kodu Avery'ego, musimy wykonać ruch
kabrioletowy za każdym razem, gdy nadajemy komunikat "Move". Po
odebraniu przesuwa się na lewo od Sceny, staje się widoczna,
przechodzi do warstwy przedniej (ponieważ przechodzi przed Avery'm
i sygnalizacją świetlną), zaczyna grać dźwięki samochodu, przesuwa się
na 5 sekund w prawo od Sceny, a po jej zakończeniu ponownie się
chowa. Ważne jest, byśmy upewnili się, że kabriolet nie pokaże się,
kiedy zaczyna się historia.

Teraz możemy kontynuować z kodem Avery'ego. Kiedy dotknie
Traffic Light, zaczynamy grać dźwięk stopping, każemy jej powiedzieć,
że Traffic Light jest czerwony, zaczynamy grać dźwięk myślenia,
każemy jej powiedzieć, że nie widzi żadnego samochodu na drodze i że
może go przekroczyć. Po tym przenosimy ją do warstwy pomiędzy
Traffic Light i Convertible, co jest zrobione poprzez wysłanie jej do
warstwy przedniej i uczynić ją przejść jedną warstwę do tyłu. Następnie
przekazujemy wiadomość, że Convertible przenieść i zrobić Avery
dostać się z chodnika (gdzie może być uderzony przez Convertible).

Po ona kończy szybownictwo gramy dźwięk klaksonu samochodu aż
do końca (aby czekać na Car przejść), aby jej powiedzieć, że może być
potrącony przez samochód, szybować z powrotem na chodniku i
powiedzieć, że następnym razem będzie czekać na zielone światło, aby
włączyć bez względu na to, jak bardzo się spieszy. Aby zmusić ją do
powiedzenia tego wielkiego zdania, możesz użyć więcej niż jednego
bloku "Powiedz".
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CZ AS NA Z AB AW Ę

ASSESSMENT

Wykorzystaj swoją wyobraźnię do stworzenia własnej historii cyfrowej
za pomocą funkcji Scratch. Przede wszystkim musisz zdecydować o
czasie, postaciach, miejscu i ogólnej fabule opowieści. Następnie
musisz znaleźć lub narysować scenerię i postacie z historii cyfrowej, a
następnie użyć ich w celu zdefiniowania tła i sprite'ów. Wreszcie,
utworzyć niezbędne scenariusze do animacji sprites i synchronizacji ich
do animacji historii.
1. Używamy pętli do:
a. powtarzanie skryptu wiele razy bez powtarzania i powtarzania
tych samych bloków
b. tworzenie mniejszych i łatwiejszych do odczytania skryptów
c. zmniejszyć ilość potrzebnych bloków
d. wszystkie powyższe elementy
2. Jeśli mamy 3 Sprite'y na siebie i wysyłamy pierwszą 1 warstwę do
tyłu, drugą 2 warstwy do tyłu, a trzecią do warstwy przedniej.
a. w pełni widzimy tylko trzeci Sprite
b. w pełni widzimy tylko drugi Sprite
c. w pełni widzimy tylko pierwszy Sprite
d. nie wiemy, który z nich widzimy
3. Różnica pomiędzy "sound start" a "play sound until done" jest
następująca:
a. pierwszy z nich odtwarza dźwięk i kontynuuje jego wykonanie
po zakończeniu odtwarzania dźwięku
b. drugi odtwarza dźwięk i kontynuuje jego wykonanie po
zakończeniu odtwarzania dźwięku
c. pierwszy z nich rozpoczyna odtwarzanie dźwięku, a jego
wykonanie jest kontynuowane podczas odtwarzania
d. zarówno b, jak i c.
4. Powtarzać aż do zatrzymania pętli, kiedy to nastąpi:
a. warunek pętli staje się fałszywy
b) warunek pętli staje się rzeczywisty
c. nigdy
d. żaden z powyższych elementów
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5. Używamy bloków oczekujących wewnątrz pętli:
a. aby zmniejszyć częstotliwość powtarzania pętli
b) zwiększenie częstotliwości powtarzania pętli.
c. nie wpływa na częstotliwość pracy pętli
d. żaden z powyższych elementów
6. Powrót stanu "dotyku":
a. Prawda, jeśli Sprite, który go zawiera, nie dotyka wybranego
Sprite'a.
b. Prawda, jeśli Sprite, który go zawiera, dotyka wybranego
Sprite'a.
c. Fałszywy, jeśli Sprite, który go zawiera, dotyka wybranego
Sprite'a.
d. Prawda jeśli klikniemy na Sprite, który go zawiera.
7. Kostiumy są:
a. Alternatywne reprezentacje graficzne Spritesa.
b. alternatywne sceny sceny sceny sceny sceny
c) alternatywne sprężyny, które mogą być wykorzystane w scenie
d. żaden z powyższych elementów
8. Sprites mogą być ukryte za pomocą:
a. blok "nie pokazany".
b. blok "ukryty
c) blok "przejść do nieskończoności
d. wszystkie powyższe elementy
9. Można użyć słowa "powiedz":
a. sprawić, aby Sprite mówił przy użyciu dźwięku
b. nadać komunikat
c. przedstawiać bańkę z tekstem jak w kreskówce
d. żaden z powyższych elementów
10. Jeśli czerwone światło jest włączone i nie widzimy żadnego
samochodu na drodze:
a. możemy przejść przez ulicę
b. możemy biec, aby przejść na drugą stronę ulicy, ponieważ się
spieszymy.
c. czekamy, aż zaświeci się zielone światło drogowe, bez względu
na to, jak bardzo się spieszymy.
d. możemy wykonać każde z powyższych czynności
Poprawne odpowiedzi : 1(d), 2(a), 3(d), 4(b), 5(a), 6(b), 7(a), 8(b), 9(c), 10(c)
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Zbuduj grę ze Scratchem

CEL

SYNOPSIS

TEORIA

Celem tej praktycznej sesji laboratoryjnej jest nauczenie się jeszcze większej
ilości bloków kodowania i jak używać klawiatury jako wejścia użytkownika
do gry w zdrapce. Nauczymy się jak poruszać postacią (Sprite) w naszej
Scenie, która będzie widokiem z góry czteropasmowej drogi, używając
strzałek klawiatury. Nauczymy się również znaczenia i wykorzystania
zmiennych i operatorów. Proces ten obejmie stworzenie gry minigame na
temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Celem gry jest pomoc Avery'emu, naszemu ruchomemu Sprite'owi, przejść
bezpiecznie przez ulicę używając crosswalk. Robimy to używając strzałek
klawiatury. Gdy Avery dotrze do zielonego odcinka, który wskazuje
bezpieczne miejsce, wynik wzrasta o jedno. Za każdym razem, gdy dotrze
do najwyższego, bezpiecznego miejsca, prędkość samochodów nieznacznie
wzrasta. W przypadku, gdy Avery próbuje przejechać przez ulicę bez użycia
crosswalk lub przed sygnałami policjanta drogowego do przejścia, wynik
jest zmniejszany o jeden. Gotowa wersja gry znajduje się na stronie
internetowej tutaj.
W tej sesji poznamy zmienne i operatorów. Zmienna, jak sama nazwa
wskazuje, jest czymś, co się zmienia, czymś, co się zmienia. W naszym
przypadku zmienna jest miejscem, w którym możemy przechowywać
wartość, która oczywiście zmienia się wielokrotnie (lub nie) podczas
wykonywania naszego kodu. Zazwyczaj używamy ich, aby móc korzystać z
funkcji takich jak liczenie wyników, zapamiętywanie poziomów lub łatwa
zmiana niektórych aspektów naszego kodu, podczas gdy jest on
wykonywany, co zobaczymy później w tej sesji. Aby utworzyć zmienną w
drapance przejdziemy do zakładki Zmienne i klikamy na "Utwórz
zmienną". Możemy podać nazwę i wybrać, czy nasza zmienna ma być
dostępna dla wszystkich sprężyn, czy tylko dla tej, którą aktualnie
wybraliśmy. Wszystkie zmienne powinny być tworzone dla wszystkich
Sprites, chyba że zostaniesz poinstruowany inaczej.
Co z operatorami? W programowaniu operatorzy są tacy sami jak
operatorzy matematyczni, tacy jak =, +, -, x, :, <, >, ale z dodatkiem
operatorów logicznych, takich jak AND, OR i NOT. Aby je zrozumieć,
użyjemy kilku przykładów i tabel prawdy. Aby mieć Rainbow powinniśmy
mieć Rain AND Sun, w przypadku, gdy jeden z tych dwóch lub oba nie
istnieją, nie mamy Rainbow. Bierzemy ze sobą parasol, gdy jest pochmurny
lub deszczowy, więc zabieramy ze sobą parasol w przypadku, gdy jest
pochmurny, deszczowy lub oba i nie zabieramy go, gdy nie jest ani chmurny
ani deszczowy. Również kiedy mówimy, że to NIE jest Prawda mamy na
myśli, że to jest Fałszywe, w ten sam sposób mówimy, że to NIE jest
Fałszywe i mamy na myśli, że to jest Prawda. Teraz, gdy otrzymujemy
ogólną ideę Operatorów Logiki, możemy zobaczyć Tablice Prawdy AND,
OR i NOT.
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A

B

A AND
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A

B

A OR
B

A

NOT
A

False False

False

False False

False

False

True

False True

False

False True

True

True

False

True False

False

True False

True

True True

True

True True

True

Inny operator to wartość bezwzględna. Symbolizujemy wartość
bezwzględną x używając |x|. Wartość bezwzględna x jest równa x, gdy x
jest większe od zera, a -x, gdy x jest mniejsze od zera. Na przykład |4| = 4,
ale także |-4| = 4.
Bloki rysunkowe używane w tej działalności laboratoryjnej.
Do tego projektu wykorzystamy:
1. Kiedy zielona flaga została kliknięta (wydarzenia):
Ten blok jest zazwyczaj pierwszym blokiem
naszego kodu, ponieważ wszystko zaczyna się
po kliknięciu na Zieloną Flagę. Może być
połączony tylko z innymi blokami od dołu.
Każdy podłączony do niego blok będzie
wykonywany jeden po drugim za każdym
razem, gdy zielona flaga zostanie kliknięta.
2.

Kiedy otrzymuję (wydarzenia):
Blok ten jest wykonywany, gdy komunikat
"Go" jest nadawany. Może być połączony tylko
z innymi blokami od dołu. Każdy podłączony
do niego blok będzie wykonywany jeden po
drugim za każdym razem, gdy nadawany jest
komunikat "Go".

3.

Transmisja [i oczekiwanie] (Wydarzenia):
Te bloki nadają komunikat "Go" po
wykonaniu. Mogą być połączone z innymi
blokami z góry lub z dołu. Pierwszy z nich
Nadaje komunikat, a jego wykonanie jest
kontynuowane.
Drugi
oczekuje,
aż
odbiorniki zakończą swoje kody w polu
"When I Receive" Block przed kontynuacją
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wykonania.

4.

4.

Poczekaj (Kontrola):
Kiedy wykonanie Kodeksu osiągnie ten blok,
czeka na 2 sekundy przed kontynuacją. Może
być połączony z innymi blokami albo z góry,
albo z dołu.

5.

Powtarzać do momentu (Kontrola):
Kiedy ten blok jest wykonywany Powtarza
wszystko, co zawiera, aż warunek, który
wybraliśmy, stanie się prawdą. Może być
połączony z innymi blokami zarówno z góry,
jak i z dołu i może również zawierać bloki.

6.

Na zawsze (kontrola):
Kiedy ten blok zostanie wykonany Powtarza
wszystko, co zawiera na zawsze. Może być
połączony z innymi blokami z góry lub z dołu i
może również zawierać bloki.

7.

Jeśli tak, to (Kontrola):
Kiedy ten blok jest wykonywany, sprawdza, czy
wybrany przez nas warunek jest prawdziwy i
czy wykonuje bloki, które zawiera. W
przeciwnym razie wykonanie pomija bloki
zawarte w if. Może być połączony z innymi
blokami z góry lub z dołu i może również
zawierać bloki.

8.

Poczekać do (Kontrola):
Kiedy ten Blok jest wykonywany, zatrzymuje
wykonanie i czeka, aż warunek się spełni. Może
być połączony z innymi blokami albo z góry,
albo z dołu.

9.

Idź do x: y: (Ruch):
Po wykonaniu tego bloku Przesuwa sprężynę,
która ją zawiera, do pozycji (10, 10). Może być
połączony z innymi blokami od góry lub od
dołu.

10.

Ruch (Ruch):
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Kiedy ten blok jest wykonywany, Sprite, który
zawiera Sprite, przesuwa się o 10 kroków w
kierunku, w którym zmierza. Może być
połączony z innymi blokami od góry lub od
dołu.
11.

11.

Punkt w kierunku (ruch):
Kiedy ten blok zostanie wykonany, Sprite, który
zawiera Sprite, zmierza w kierunku, który
wybraliśmy. Może być połączony z innymi
blokami od góry lub od dołu.

12.

12.

Ustawić styl obrotu (ruch):
Po wykonaniu tego bloku ustawia styl rotacji
Sprite'a, który go zawiera, na lewo-prawo. Inne
opcje to "nie obracaj się" i "dookoła". Może
być połączony z innymi blokami od góry lub od
dołu.

13.

Pozycja X/Y (Ruch):
Są to zmienne i zawierają pozycję x/y Sprite'a,
który je zawiera.

14.

Hide and Show (Wygląd):
Kiedy pokaz jest wykonywany, Sprite zawierający go
pojawia się na scenie, a kiedy ukrywanie jest wykonywane,
Sprite znika ze sceny. Obydwa bloki mogą być połączone
z innymi blokami, zarówno z góry, jak i z dołu.

15.

15.

Powiedz coś Na kilka sekund (Wygląd):

Kiedy ten blok jest wykonywany, Sprite, który
zawiera go mówi "Hello!" przez 3 sekundy w
bańce tekstowej. Może być połączony z innymi
blokami z góry lub z dołu.
16.

Przejdź do warstwy przedniej/tylnej (Wygląd):
Kiedy te bloki są wykonywane, Sprite,
który je zawiera, przechodzi do pierwszej
(przedniej) / ostatniej (tylnej) warstwy.
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Mogą być połączone z innymi blokami od
góry lub od dołu.
17.

Odtwarzanie dźwięku do końca (Dźwięk):
When this Block is executed, the Sound of
birds starts playing and the execution continues
after the Sound has finished playing. It can be
connected to other Blocks either from the top
or the bottom.

18.

Variable (Variables):
Ten blok jest naszą rzeczywistą zmienną i
zazwyczaj używamy go do uzyskania wartości
zmiennej. Może być umieszczony wewnątrz
innych bloków, na przykład operatorów lub
współrzędnych (x lub y) ruchu. Może być użyty
tylko wewnątrz innych bloków i może być
pokazany w naszej Etapie poprzez zaznaczenie
pola po lewej stronie.
.

19.

Ustawienie Zmiennej na (Zmienne):
Kiedy ten blok jest wykonywany, wartość
zmiennej jest ustawiana na 0. Możemy ustawić
ją na liczby, litery lub nawet słowa. Może być
połączony z innymi blokami od góry lub od
dołu.

20.

Zmiana Zmienna według (Zmienne):
Gdy blok ten jest wykonywany, a wartość
zmiennej jest liczbą całkowitą (np. -1, 0, 5),
wartość jest zwiększana o jedną. Może być
połączona z innymi blokami albo z góry, albo
z dołu.

21.

Dotykanie? (Wyczuwanie):
Blok ten jest warunkiem (sześciokąt) i po
wykonaniu zwraca wartość True, jeśli Sprite,
który go zawiera, dotyka wybranego Sprite i
False, jeśli nie. Zamiast Sprite'ów możemy
sprawdzić, czy nie dotyka krawędzi sceny.

22.

Wybrać losowo (Operatorzy):
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Kiedy ten blok jest wykonywany, zwraca
losową liczbę z zakresu, który wybraliśmy.
23.

= / < / > (Operators):

Bloki te są warunkami (Hexagony) i
kiedy są wykonywane zwracają
wartość true jeśli wyrażenie jest
prawdziwe lub false jeśli nie jest.

P R AKTYK A

Zaczynamy od ustawiania naszej sceny. Najpierw wysyłamy backdrop,
Traffic Policeman i podarowany nam crosswalk, a następnie wybieramy
jeden samochód i Avery Walking. Przechodząc do zakładki Kostiumy
możemy wybrać więcej kostiumów do naszego samochodu (przerzuć i
odpowiednio je zmienić). Ponieważ wszystkie cztery samochody robią to
samo, możemy stworzyć kod dla jednego z nich, a następnie zduplikować
samochód. Po rozpoczęciu gry nie chcemy oglądać żadnego z
samochodów. W tym momencie powinieneś już wiedzieć jak to zrobić.
Następnie upewniamy się, że kiedy obracamy samochody, kierują się one
tylko w lewo lub w prawo.

Reszta kodu powinna być umieszczona w pętli na zawsze. Przed
pojawieniem się Samochodu należy upewnić się, że Policjant Ruchu
pozwala, aby ruch przejeżdżał czekając, aż kostium Policjanta stanie się
"Car Pass". Następnie samochód jest przesuwany na swój pas ruchu (w
pozycji startowej, która zależy od kierunku pasa ruchu) i należy wybrać dla
niego losowy kostium. Następnie, aby samochody miały nieco wyższą
prędkość po podniesieniu poziomu, należy stworzyć zmienną o nazwie
"Speed". Zmienna ta może być następnie pomnożona przez losowy skaler
dla każdego samochodu, aby uzyskać zróżnicowanie prędkości w
samochodach na tym samym poziomie. Aby to zrobić, tworzymy kolejną
zmienną o nazwie "Scale Speed", która powinna być stworzona tylko dla
tego Sprite, ponieważ każdy samochód powinien mieć swój własny. W tym
momencie ustawiamy losowy skaler dla tego samochodu.
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Po tym (w środku na zawsze) samochód pojawia się i zaczyna się poruszać,
aż osiągnie krawędź, co jest sprawdzane przez pozycję Sprites x. Ilość
kroków jest obliczana poprzez pomnożenie prędkości przez ScaleSpeed.
Gdy samochód osiągnie krawędź znika, a kod jest powtarzany na zawsze.

Teraz musimy stworzyć kod dla policjanta ds. ruchu drogowego i
Crosswalk, zanim będziemy kontynuować pracę z samochodami. Po
rozpoczęciu gry przenosimy policjanta w środek sceny i upewniamy się, że
kostium jest ustawiony na "Car Pass". Musimy również ustawić początkowe
wartości naszych dwóch zmiennych globalnych (dla wszystkich Sprites),
wynik i prędkość, zanim zaczniemy pętlę na zawsze.

Policjant porusza się losowo w lewo i w prawo, pozostając na tej samej
wysokości, więc najpierw wybieramy dla niego pozycję i ślizgamy się tam
przez 1 sekundę. Następnie zmienia kostium na "Car Stop" nadaje "Show
Crosswalk" i czeka na jego pojawienie się. Po tym wysyła do auta
komunikat, aby się zatrzymały i czeka przez 4 sekundy. Wreszcie policjant
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sygnalizuje samochody, aby przeszły zmieniając kostium na "Car Pass" i
czeka przez 5 sekund, zanim zatrzyma je ponownie (w pętli na zawsze).

Teraz, gdy skończyliśmy z policjantem ds. ruchu drogowego, musimy
stworzyć kod do przejścia granicznego. Kiedy gra się rozpocznie, nie
chcemy, aby był pokazywany, więc go ukrywamy. Powinieneś wiedzieć jak
to zrobić.
Po otrzymaniu "Show Crosswalk" crosswalk przesuwa się na pozycję x
policjanta ruchu drogowego, a pozycja y na środek sceny. Następnie
upewniamy się, że kostium "Nie mijaj" jest włączony i pokazuje krzyżak.
Zaczynamy od tego kostiumu, ponieważ nie chcemy, aby pieszy jeszcze
przeszedł.
Po otrzymaniu "Stop Cars" czekamy przez 1 sekundę, aż wszystkie
samochody się zatrzymają. Następnie pozwalamy przejechać pieszemu
zmieniając kostium na "Pass". Dajemy pieszemu 2 sekundy na przejście
przez ulicę, następnie zmieniamy kostium na "Nie mijaj" i czekamy jeszcze
1 sekundę przed ukrywaniem przejścia, w przypadku gdy pieszy nadal jest
na drodze.

Teraz, gdy skończyliśmy z policjantem drogowym i Crosswalk, możemy
kontynuować z kodem samochodu. Po otrzymaniu "Stop Cars"
sprawdzamy, czy samochód nie dotyka przejazdu, a jeśli tak, to nic nie
robimy. Dzieje się tak dlatego, że dajemy mu 1 sekundę na przejście przez
crosswalk i nie utkniemy na nim. W przypadku, gdy samochód nie dotknie
crosswalk'u, najpierw czekamy, aż dotrze do niego, a po jego wykonaniu
zatrzymujemy go, zmieniając wartość Scalera na 0 (zero pomnożone przez
dowolną liczbę równa się zero). W końcu czekamy, aż policjant ds. ruchu
drogowego zmieni kostium na "Car Pass", a następnie ustawiamy losowy
Scaler, aby samochód zaczął znowu się poruszać.
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Teraz możemy zduplikować samochód 3 razy i dokonać odpowiednich
zmian w każdym z nich w zależności od pasa ruchu, na którym go
ustawiamy.
Gdy gra się rozpocznie, przynosimy Avery'ego w przedniej warstwie i
przeniesiemy go w środek dolnego, bezpiecznego miejsca. Następnie
ustawiamy styl rotacji na lewo-prawo i wykonujemy ruch głowy i
przesuwamy 5 kroków w prawo lub w lewo w zależności od tego, która
strzałka zostanie wciśnięta.

When the up arrow key is pressed we make her head to the top and then
check if she is allowed to cross the road. The crosswalk must have the
costume of “Pass” and Avery must be in front of the crosswalk. To do this
we first calculate the distance (in x direction only) between Avery and
Crosswalk. We subtract Avery’s x position from the Crosswalk’s x position.
Then - because it is distance - we want the absolute value of this
subtraction. Finally we check to see if the distance between Avery and
Crosswalk is less than 35.

Jeśli Avery może przejść przez ulicę, robimy jej 160 kroków, ponieważ jest
to odległość między każdym bezpiecznym miejscem. Robimy to w 10
grupach po 16 kroków (10 * 16 = 160 kroków) i dodajemy bardzo małe
opóźnienie pomiędzy każdą grupą, aby ją spowolnić. Na przykład, jeśli
dodamy opóźnienie 0,1 sekundy, w końcu stworzymy opóźnienie 1 sekundy
(10 * 0,1 = 1 sekunda). Po tym, odkąd dotarła na bezpieczne miejsce, wynik
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jest zwiększany o jeden. Następnie sprawdzamy, czy bezpieczne miejsce, do
którego dotarła Avery jest na szczycie, sprawdzając jej pozycję y. W
przypadku, gdy tak jest, nadajemy "Level Up" i sprowadzamy ją w dół do
dolnego bezpiecznego miejsca.

W przypadku, gdy nie wolno jej przekroczyć drogi (w przeciwnym razie)
zmniejszamy wynik o jeden i odtwarzamy dźwięk wskazujący, że gracz
popełnił błąd.

Ostatnią rzeczą, którą robimy, jest stworzenie komunikatu mówiącego
"Level Up". W tym celu tworzymy nowe zadrapanie i wybierając zakładkę
Kostiumy możemy dodać do niej tekst klikając na T. Kiedy gra się
rozpocznie, nie chcemy, aby ta wiadomość była wyświetlana, więc się
ukrywamy. Możesz to zrobić samemu. Następnie, gdy otrzymamy Level Up
zaczynamy grać w dźwięk, pokazujemy wiadomość na 2 sekundy, ukrywamy
ją ponownie i zwiększamy prędkość samochodów o jedną.
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CZ AS NA
Z AB AW Ę

OCENA

Teraz, gdy rozwinąłeś swoje umiejętności i wiedzę za pomocą Scratch,
jesteś zaproszony do stworzenia własnej gry. Użyj swojej wyobraźni, aby
rozwinąć podstawową ideę gry. Następnie dopracuj szczegóły i zbuduj ją na
grze Scratch.
1. Stan boolean A AND B jest prawdziwy, kiedy:
a. A jest fałszywe, a B jest fałszywe.
b. A jest prawdziwe, a B jest fałszywe.
c. A jest prawdziwe, a B jest prawdziwe.
d. A jest fałszywe, a B jest prawdziwe.
2. Stan boolean A lub B jest fałszywy, kiedy:
a. A jest Fałszywe, a B jest Fałszywe.
b. A jest prawdziwe, a B jest fałszywe.
c. A jest prawdziwe, a B jest prawdziwe.
d. A jest fałszywe, a B jest prawdziwe.
3. Wybrany losowo od 1 do 10 bloków powraca:
a. albo 1 albo 10
b. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lub 10
c. 10 losowo wybranych liczb całkowitych
d. żaden z powyższych elementów
4. Blok "Zmień zmienną o 1":
a. zmniejsza wartość zmiennej o 1
b) ustawia wartość zmiennej na 1
c. zwiększa wartość zmiennej o 1
d. żaden z powyższych elementów
5. Jeśli powtórzymy blok "przenieś 16 kroków" 10 razy, Sprite porusza się
w sumie:
a. 16 kroków
b. 10 kroków
c. 1600 kroków
d. 160 stopni
6. W naszym kodzie używamy prędkości pomnożonej przez skaler, aby
uzyskać prędkość każdego samochodu. Jeśli chcemy, aby samochód się
zatrzymał, powinniśmy ustawić Scaler na wartość:
a. 0
b. 1
c. 0.6
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d. 1.2
7. Pokazanie nazwy i wartości zmiennej:
a. wykonać blok "pokaż zmienną".
b. zaznaczyć pole po lewej stronie zmiennej w palecie bloków
"Zmienne".
c) wykonuje blok "powiedz" podając nazwę zmiennej
d. żaden z powyższych elementów
8. Ustawienie wartości zmiennej na żądaną wartość:
a. wykonać blok "ustawionej zmiennej" za pomocą żądanej wartości
b) wykonują blok "zmiennej zmiany", wykorzystując różnicę między
wartością pożądaną a wartością bieżącą zmiennej
c) wykonać a lub b z powyższego
d. żaden z powyższych elementów
9. Aby sprawdzić, czy zmienna "x" nie jest ujemna:
a. użyj warunku nie(x<0)
b. stosować warunek (x>0) lub (x=0)
c. stosować warunek (x>=0)
d. wszystkie powyższe informacje są poprawne, ale nie ma bloku ">="
w Scratch
10. Przechodzimy przez ulicę:
a. tylko z przejścia granicznego
b. tylko wtedy, gdy policjant ds. ruchu drogowego (jeśli taki istnieje)
zasygnalizuje to nam.
c. kiedy i gdziekolwiek chcemy, kiedy i gdziekolwiek chcemy.
d. zarówno a jak i b
Poprawne odpowiedzi: 1(c), 2(a), 3(b), 4(c), 5(d), 6(a), 7(b), 8(a), 9(d), 10(d)
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Annex I: Additional Practical Activities
BUILD A GAME FOR YOUR ANDROID DEVICE
AIM

The Aim of this practical lab session is to learn how to create our own Games for our Android
Devices. This is done using the MIT App Inventor 2 online platform which shares a lot of
common features with the Scratch.
SYNOPSIS

In the game we have a Car that moves left and right when we tilt the phone and once we tap it,
potholes randomly appear from the top of the Screen. Our goal is to avoid as many as we can
and get the highest Score in 30 seconds. Every time we hit a Pothole our Time decreases by 2
seconds. A finished version of the game can be found here.
THEORY

Since this is the first time we are using App Inventor we will begin by taking a look at its
interface. As you can see in the picture below the interface is divided in 4 sections. On the left we
have a Palette where all of our Components are. In the middle is the Viewer where we can see a
preview of our finished project and it also helps us a lot to arrange the Components. On the right
we have the Components where we can see and rename every Component that we put in our
viewer and also change the hierarchy. Below the Components are the Media where we can see
and upload any type of media file such as pictures, videos and sounds. Last section on the right
side is the Properties where we can see the Properties of the Component that we chose.

Where do we do all the programing? On the upper left corner we can find a button named
Blocks and once we click it the Interface changes and we are now in the programming section of
the App Inventor. We can go back by clicking the Designer button. Here as you can see in the
picture below we have 2 sections. On the left is where all the available Coding Blocks are and
there are extra blocks for each Component, which we can access by clicking on the desired
Component. The rest of the screen is the Programming zone where we can drag and drop the
Blocks.
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Also we will need to learn about the Accelerometer Sensor of our Android Devices. This sensor
helps us determine which way the device is tilted. More specific we have three values x, y and z
which indicate roll, pitch and yaw respectively as you can see in the schematic below. For this
session we will only need the x (roll) value in order to move the car left and right while we tilt the
phone on the x axis. The sensor’s value is 10 when the device is rolled all the way to the left and 10 when rolled all the way to the right. If we want to move a Sprite that follows our tilt, we
should subtract the sensor’s value from the x or y position, otherwise if we add it the Sprite will
move in the opposite direction than we want. Also because the sensor’s value margin is a little
small we can add to it an integer to make it usable.

AppInventor Elements and Blocks used in this lab activity
For this project we will need:
1. Vertical Arrangement (Layout):
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The components that will be put inside this Layout will be arranged vertically.
2.

Label (User Interface):
Is used to display text and can be changed dynamically in the code.

3.

Canvas (Drawing and Animation):
It is used in the same way as the Scratch’s Stage. We can add Sprites that we can move in
the x or y direction. Canvas (0, 0) position is placed at the top left corner.

4.

Image Sprite (Drawing and Animation):
Behaves just like a Sprite in Scratch.

5.

Accelerometer Sensor (Sensors):
Is used to get the x, y and z values of the Accelerometer Sensor of our Device
helps us determine how the device is being tilted.

6.

which

Clock (Sensors):
Is used to show the time, make counters, countdowns, create delays or other time based
events.

7.

When Acceleration Changes (Accelerometer):

This block is executed every time any of the x, y or z values changes and it can contain
other blocks that will be executed as well. By clicking on the xAccel we can find the get
block which is the only way to get the x value. The same applies to the y and z values.
8.

Set Sprite’s x to (Image Sprite):

When this block is executed sets the X position of the Sprite to a desired value. The block
can set other properties of the Sprite such as Height, Width, Visibility, Y, Z and more.
9.

When Screen initialize (Screen):

This block is executed when the Screen initializes which is usually done when we open
the game.
10.

Set Clock timer Interval (Clock):

When this block is executed the clock’s timer interval is set to the desired value. A timer
interval is the delay between timer counts and is measured in milliseconds
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11.

When Clock Timer (Clock):

This block is executed every time the timer counts the frequency of which is set by “set
clock timer interval”. It can also contain other blocks.
12.

Initialize global Variable (Variables):

If we add this block to our code, a new global variable named “Steps” will be created and
initialized to the desired value.
13.

Random integer (Math):

When this block is executed, it returns a random integer between 1 and 10.
14.

When Sprite edge reached (Sprite):

This block is executed every time the chosen Sprite reaches the edge of the Canvas. It can
also contain other blocks.
15.

Set/Get Variable (Variables):

When set block is executed, it assigns the desired value to the global Variable and when
get block is executed returns the Variable’s value.
16.

Set Label text (Label):

When this block is executed sets the label’s text to the desired text.
17.

Join text (Text):

When this block is executed it returns the two texts on the right joined into one. We can
add more text inputs by clicking on the blue gear icon and adding more string blocks to
the join.
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18.

If then (Control):

When this block is executed, it checks if the condition next to if is true and if it is
executes the blocks inside then. If it is not it continues the execution and skips the blocks
inside then.
19.

Canvas property (Canvas):

When this block is executed, it returns the width property of the Canvas. It can also
return other properties such as height, background image and many more.
20.

Set clock timer enabled (Clock):

When this block is executed, it sets the timer to enable or disable depending on which
boolean value we attach to it (true or false).
21.

Canvas draw text (Canvas):

When this block is executed, it draws the text attached to “text” on to the canvas at the
position of x and y that we attach to “x” and “y” respectively.
22.

Canvas clear (Canvas):

When this block is executed, it clears the Canvas from text or drawings.
23.

When Sprite collided with (Image Sprite):

This block is executed every time the Sprite collides with another Sprite. It can contain
other blocks that will be executed as well.
24.

When Sprite touched (Image Sprite):
Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla
treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać
pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej
zawartych.

43

This block is executed every time we touch this Sprite. It can contain other blocks that
will be executed as well.
PRACTICE

We begin by setting up our game’s Screen. The first thing is to add a Vertical Arrangement
Layout because we want to have the Label with the Score and Time on the top and below it the
rest of the game. We set the width and height to “fit parent” in order to fill the entire Screen with
this Layout. Next we add inside the Vertical Arrangement a Label and make its height automatic,
width “fit to parent” and text alignment to center. Below the label we put the Canvas where all
the game will be created and make it fit to parent in height and width. Our Canvas should have as
background image the top view of a road, which we can upload by clicking BackgroundImage →
Upload File. Next we need two Sprites put inside our Canvas, one for the car and one for the
pothole. We add them, rename them by clicking rename in the Components section and upload
their images the same way we did for the Canvas. We set the car’s height to 100, width to 50 and
the width and height of the pothole to 50. The last thing that we have to do in Designer is to add
an Accelerometer Sensor and two Clocks which we will need afterwards. We should now have
something like this in our Designer (pay attention to the hierarchy of the Components).

We can now go to the Blocks section. We begin with the car which has to move right and left
depending on the x value (Roll) of the Accelerometer. Every time the accelerometer value
changes we assign it to the x position of the car. Because the margin is a bit small [-10, 10] we can
multiply it with (for example) 13 and make it [-130, 130]. These values can then be subtracted, for
the reason we explain in theory, from the center position of the car which can be found
experimentally.
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Now that the car moves right and left we should make the pothole move from top to bottom.
First we have to make a block that is called every 100 milliseconds, which means 10 times every
second. This is done in order to make the pothole do steps instead of moving instantly from top
to bottom. To do this we set the Clock1 timer interval to 100 and we use the “when clock timer”
block to execute our code every 100 milliseconds. Since the interval is set only once in our game
we can initialize it in the “when screen initialize” block. After this we have to determine how
many steps the pothole will do every time, which will be done using a global Variable named
“Steps”. Inside the “when clock timer” block we make the pothole move by changing its current
y position by the amount stored in “Steps”.

As you might have noticed, the pothole stops when it reaches the bottom of the Screen. Every
time it reaches the edge, we want it to be transferred back the top and in a random x position.

Also we want every time the pothole reaches the edge the Score to increase by 10 and the
amount of steps it does by 2. Since we do not have a variable named “Score” yet, we create a
global one and initialize it to 0. After this the Label is updated with the new Score.

The game as it is mentioned at the Synopsis of this session has a countdown of 30 seconds. This
can be implemented using the second clock with a timer interval of 1000 milliseconds (1 second)
and a reverse counter starting from 30 and going down to 0. Since the interval is set only once in
our game we can initialize it in the “when screen initialize” block. After this we have to create a
global Variable named “Time” and we initialize it to 30 (seconds). Each time the “when clock
timer” is executed we want to decrease the Time by one second. We also should inform the
player for the remaining time by displaying it in the Label. To do this we should keep the Score
and add two more string in the join function for the time. Now we can see that every time a
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pothole reaches the edge the time value is not displayed. To fix this we should add the two more
string to the join of the “when Sprite edge reached” block.

As you may have noticed the timer never stops and continues counting after it passes 0. To fix
this we should add to the above code an if that checks if the time value is less or equal to zero. If
it does we stop both clocks and reset every global Variable to its initial value. Also we should
inform the player that the time is over and display the final score to by drawing the text on the
middle of the Canvas. The middle of the Canvas can be calculated as the half of its height for y
and half of its width for x. Make sure that the canvas is clear before you display new text.

Now we have to make the available time decrease by 2 seconds every time the car collides with a
pothole and display the message “Time -2 seconds”.
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The last thing we have to do is to find a way to reset the game without closing it and reopening it.
There is a function inside Sprites called “when Sprite touched” and it is being executed every
time we touch this Sprite. One Sprite that is always available on the screen is the car. Each time
we tap on the car the two clocks are being enabled, the pothole is moved to its top position and
the canvas is cleared from any text.

Before we end this session, some of may have noticed that the text from the time penalty of 2
seconds never disappears. To fix this we can clear the Canvas. But where should we put the block
of “Canvas clear”? Hint: Every that the pothole reaches the edge.
TIME FOR FUN

Now that you are familiar with AppInventor, you are asked to develop your own simple game to
test your reflexes. Your game should present an image randomly on the screen and you the player
has to tap it as fast as possible to make it disappear. Use your imagination on how to measure
player score and extend this game more (e.g. by presenting some objects that the user should not
touch).
ASSESSMENT

1. The Accelerometer Sensor value is:
a. 10 when we have the phone rolled all the way to the left and -10 when we
have it rolled all the way to the right
b. 10 when we have the phone rolled all the way to the right and -10 when we
have it rolled all the way to the left
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c. 10 when we have the phone rolled all the way to left or right
d. none of the above
2.

The Canvas (0, 0) position is at the:
a. middle.
b. top right corner
c. top left corner
d. bottom left corner

3.
If we want the “when clock timer” to be executed every 1 second, we must set the timer
interval to:
a. 1
b. 10
c. 100
d. 1000
4.

If we want to stop the timer we set the timer enable to:
a. true
b. false
c. 1
d. none of the above

5.

The code that is inside “if then” is executed:
a. when the condition next to if is true
b. when the condition next to if is false.
c. never.
d. always

6.

The “initialize global <variable> to” block:
a. only creates a new global variable
b. only initializes a global variable to a desired value
c. creates a new global variable and initializes its value
d. none of the above

7.

The “random integer from 1 to 10” block:
a. returns 10 random numbers
b. returns a random integer greater than one and less than ten
c. returns a number from ten possible values: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, each
number has the same probability to be returned
d. none of the above

8.

The “join” block is used to:
Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla
treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać
pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej
zawartych.

48

a. concatenate exactly two text elements
b. concatenate two or more text elements
c. join two Sprites to create a Sprite group
d. none of the above
9.

The “when <Sprite>.EdgeReached” block is used to execute a script when
a. the mobile devices is moved
b. a Sprite collides with another Sprite
c. a Sprite moves to the boundary of the canvas
d. none of the above

10.

The “when <Sprite>.Touched” block is used to execute a script when
a. the user taps anywhere in the mobile device
b. a Sprite collides with another Sprite
c. a Sprites touches another Sprite
d. the user taps the Sprite

Correct answers: 1(a), 2(c), 3(d), 4(b), 5(a), 6(c), 7(c), 8(b), 9(c), 10(d),
USING ARDUINO WITH SCRATCH
AIM

The aim of this practical lab session is to learn how we can use Scratch to program an Arduino.
We will learn about a Scratch clone named Makeblock that provides additional functionality for
programming and controlling devices connected to our Personal Computer (PC) via USB or
Bluetooth. This process will include the creation of a circuit using Arduino which will be
programmed with Makeblock. To follow this session you will need some additional electronic
components, including an Arduino microcontroller, that are presented in the Theory section.
SYNOPSIS

Our goal is to make a pedestrian traffic light with a green and a red LED (Light Emitting Diode)
which alternates from green light on to red light on. A simulation of the finished project can be
found here.
THEORY

In order to connect everything together and correctly we should first learn the basics of
electronics such as LEDs, resistors, breadboards, source, Arduino and Makeblock.
Electronic components
All electronic circuits need a voltage source to function. A voltage source is a source of electric
power. Sources have two terminals (connection points) a + and a - (or ground) and are
symbolized as shown in the picture below. Sources usually are batteries or in our case the
Arduino itself via its pins. The schematic representation of a voltage source is the following:
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Voltage source can be used to power a wide range of devices. LEDs are such devices that are
used to provide visual indications in various situations. LED is an acronym that stands for Light
Emitting Diode. As their full name implies LEDs emit light when electric current flows in them
with the correct polarity. The correct polarity for LEDs is connecting the + of a voltage source
to the anode of the LED (the long pin) and the - or ground of the source to the cathode of the
LED (the short pin). An LED looks like the picture below and we can clearly see that it has a
short and a long pin.

Another important type of electronic component is resistors. A resistor is a two terminal
component that, as the name implies, resists the flow of electricity. We will need them to limit the
amount of electricity passing through the LED because otherwise it will get overpowered and
burnt. In this use case the resistor is called current limiter. The amount of resistance is
proportional to the resistor’s ohm value which is color-coded on the resistor itself. The following
picture shows two resistors and the colour code table that can be used to decode their ohm
values. The table is used by multiplying the 3 digit number with the multiplier to get the ohm
value. For our sessions we won’t need the last colour of the resistor. The first resistor of the
picture below has four coloured bands so we use the first two (from right to left) for digits and
the third for multiplier and we get a value of 20 * 10000 = 200 ΚΩ. The second resistor has five
coloured bands so we use the first three for digits and the fourth for multiplier and we get a value
of 100 * 1000 = 100 ΚΩ.
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Now that we learned about the basic electronic components that we will use we have to learn
how and where to connect them. We will connect them on a breadboard. It is a board with holes
connected in a way that is shown below and we can insert electronic components in it. Usually,
the + of our source goes in a red hole and the - in a blue one.

To connect two columns or rows together we use the jumper cables that have two male terminals
and we can insert each terminal to a free hole of each row or column.

Let us now move to Arduino, specifically Arduino Uno, the microcontroller board that we will
use. Arduino Uno, as many other similar products, provides an easy way to control a circuit from
computer either in real time or by programming it to do something. It has a lot of inputs and
outputs that we can use. When an output is set as high it means it’s on and when it is set as low it
means it’s off. They are all labelled and we can connect them to our breadboards using jumper
cables. For this session we will only use the digital pins 0 to 13 for turning on the LEDs. The
following picture shows an Arduino Uno microcontroller board.
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Makeblock software
To work with an Arduino microcontroller we will use a special version (or clone) of Scratch:
Makeblock or mBlock. To open it, just use your favourite browser to visit the link:
https://ide.makeblock.com/. Connect the Arduino to the computer using the provided cable.
Now we should be greeted with the following interface, which should be very familiar to you
except the placing of some components on the screen.

On the Left side of the Makeblock window, below the Stage, we can see that a new tab is added
next to Sprites and Background which is called Devices. There is already a device inside that we
should for now delete and click on the ‘+’ button to add the Arduino Uno from the Device
Library.
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Next we click the Connect button at the bottom. A message should appear on the screen
notifying us that the driver is not turned on. We click on the Download option and from there
we follow the on-screen instructions for the Quick Installation.

Once this is done we can return back to Makeblock and click on retry. This time a Connect
Device dialogue appears where we should tick the “Show all connectable devices” checkbox. The
appropriate COM port will be selected automatically and we click Connect. After the Arduino is
connected successfully we can start programming it.
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Makeblock blocks used in this lab activity
For this session we will need:
1. When Arduino Uno Starts up (Events):
This block acts the same way the “When Green Flag clicked”
does in Scratch and must always be used as the first block of
our code when we program the Arduino. Otherwise the
Arduino will ignore any code that we write without this block.
2.

Forever (Control):
This block has the same exact functionality as in Scratch. Every
block that we put inside it will be executed forever. Because in
Arduino we have no way to restart a program unless we restart
the Arduino we almost always use this block in order for our
code to be repeated forever. Otherwise the code will only be
executed once

3.

Wait (Control):
This block has the same exact functionality as in Scratch. When
this block is executed, the script that this block is connected to
pauses for the amount of seconds that we choose.

4.

Set digital pin output as high/low (Pin):
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Once executed, these blocks set the pin that we choose
as high or low respectively. As we already mentioned, in
theory setting a pin as high means that we turn it on and
setting it as low means that we turn it off.
PRACTICE

Before connecting anything on the Arduino we can first use the on-board LED and light it on
and off every one second. This will help us understand the process of creating and uploading
(programming) a code to Arduino. The on-board LED can be seen below and it is attached on
the pin number 13.

We should already have the Arduino Uno added to the Devices tab as we were instructed in
Theory. First we add the “when Arduino Uno starts up” block and then we attach to it a forever
loop because we want our LED to turn on and off forever. Inside the forever loop we should set
the LED pin to high (turn it on) wait for 1 second then set the LED pin to low (turn it off) and
wait for 1 second before continuing the loop. We should end up with a script that looks like the
one below.

Now that our code is ready we can upload it to the Arduino by clicking on the Upload button,
which is placed at the left bottom of the screen. If the upload was successful we should now see
the on-board Orange LED turning on and off every one second.
After this we can continue by creating our circuit on the breadboard by following the schematic
below. We place the two LEDs on the breadboard paying attention to the polarity. Then we
connect the current limiting resistors (220Ω) to the anodes of the LEDs. Also we should connect
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the cathodes of the LEDs to the ground of the Arduino (GND). Finally we connect the resistor
of green LED to pin 0 and the resistor of the red LED to pin 1 of the Arduino.

Now that the circuit is done we can create the code of the pedestrian traffic light. We begin with
the “when Arduino Uno starts up” and a forever loop because we want the traffic light to work
forever. Inside the forever loop we first turn on the green LED, wait for 3 seconds, turn off the
green LED, turn on the red LED and wait for 3 seconds. Finally we turn off the red LED and
the loop continues. The final code should look like the one below.

After we make sure that our code is right we upload it to the Arduino and should now see the
pedestrian traffic light works as expected.
TIME FOR FUN

Build your own project with one or more LEDs and create the code that will turn them on and
off using different patterns. Use keyboard keys to activate the different patterns, each key should
correspond to a different pattern.
ASSESSMENT
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1. For the LED to light up we connect the:
a. anode to the + of the source
b. anode to the - of the source
c. cathode to the ground of the source
d. both a and c
2.

A resistor with red, red, black and black colours from left to right has a value of:
a. 200 Ω
b. 220 Ω
c. 2200 Ω
d. none of the above

3.

To turn on the on-board LED of the Arduino we should set the pin:
a. 0 to low
b. 13 to low
c. 13 to high
d. L to high

4.

The “when Arduino Uno starts up” block:
a. must always be used when we upload code to the Arduino
b. when not used all the code that we create is ignored by the Arduino
c. must not be used when we upload code to the Arduino
d. both a and b

5.

The resistors that we add in series with the LEDs are called:
a. current limiting resistors
b. voltage limiting resistors
c. time limiting resistors
d. both a and b

6.

We usually use the forever loop in Arduino because:
a. there is no way to restart the code without restarting the Arduino
b. if we don’t the code will only be executed once
c. we want our code to be repeated forever
d. all of the above

7.

If we don’t put resistors in series with the LEDs they will:
a. work fine
b. not light up
c. get overpowered and burn
d. none of the above
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8.

In a breadboard the pins of the abcdefghij rows are:
a. connected in rows
b. connected in columns in groups of 5
c. connected in rows and columns
d. not connected

9.

The Arduino Uno microcontroller board has:
a. many inputs and outputs
b. no inputs or outputs
c. only inputs
d. only outputs

10.

We cross the road only when the pedestrian traffic light is:
a. red
b. off
c. green
d. any colour - we can cross the road whenever we want.

Correct answers: 1(d), 2(b), 3(c), 4(d), 5(a), 6(d), 7(c), 8(b), 9(a), 10(c),
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