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LEGO® Education WeDo
K programování počítačem řízených robotů dle této brožury je potřeba koncept WeDo,
tvořený Konstrukční soupravou LEGO® Education WeDo™ (déle jen souprava WeDo)
a Softwarem LEGO® Education WeDo™ (dále jen software WeDo).

Konstrukční souprava LEGO® Education WeDo™ a LEGO® Education WeDo™
software /instalační CD/

Charakteristika WeDo LEGO Education
• WeDo je určeno žákům ve věku 7 až 11 let. Prostřednictvím praktických, technicky
zaměřených experimentů získávají poznatky z matematiky a dalších předmětů,
zdokonalují si sociální a komunikační dovednosti.

• WeDo jsou soupravy k úvodu do robotiky pro děti mladšího školního věku. Jejich
koncepce klade velký důraz jak na konstrukci modelů, tak na jejich programování
k inteligentnímu chování.

• WeDo Hub je USB rozhraní počítače, které fyzicky propojuje virtuální svět (počítač
a programování) se světem reálným (LEGO® modely).

• WeDo software je postaven na logickém řazení ikon na obrazovce počítače. Žáci se

velice snadno naučí programy psát a přenášet na modely. K tomu mohou průběžně
využívat softwarovou podporu k návrhu konstrukcí, stavbě i programování modelů.

• WeDo využijí pedagogové při výuce téměř všech předmětů. Na podporu svých
vzdělávacích plánů mají k dispozici 12 zpracovaných lekcí (do 24 vyučovacích hodin).
WeDo je navržen jako nástroj, který pomůže dětem chápat reálný svět v širších
souvislostech.

2

Konstrukční souprava LEGO Education WeDo
Tato konstrukční souprava umožňuje žákům konstrukci a programování modelů, které jsou
připojeny k počítači. Souprava obsahuje 158 LEGO dílů včetně převodů, pákových
mechanizmů, USB rozhraní (Hub), senzoru polohy, senzoru pohybu a motorové jednotky.
Uložena je do malého kontejneru s kartou s vyobrazením dílů. Souprava neobsahuje
software, ani stavební návody. Souprava má dostatečný počet dílů pro postupné řešení 12ti doporučených úloh, rozdělených do čtyř tematických celků: • Zábavné stroje • Zvířátka z
přírody • Fotbalový zápas • Dobrodružné příběhy. Stavební návody modelů ve formátu PDF
jsou přiloženy na instalačním médiu Software LEGO Education WeDo.
Vzdělávací hodnota:
 Skupinová práce žáků od návrhu ke konstrukci modelu, práce dle námětu, modifikace
funkce modelu,
 Rozvoj kreativity při hledání alternativních řešení
 Rozvoj komunikace a schopnosti sdílet myšlenky při skupinové práci.
Software LEGO Education WeDo
Software WeDo v aktuální verzi 1.2 pochází z dílny National Instruments. Jedná se o
ikonografický software distribuovaný na jednom DVD nosiči, dostupný ve verzi pro počítače
PC i Mac. Podporována je metoda práce drag and drop "uchop ikonu, přenes ji a ulož". Software
je natolik intuitivní, že práci s ním zvládnou děti ve věku od 7 let. Software automaticky
detekuje připojení WeDo hubu, senzorů, motorů, světel a mikrofonu. Umožňuje použití
časovače, odesílání a příjem mailů a zobrazování scenérií. Obsažený elektronický průvodce
uvede uživatele do problematiky programování a konstrukce jednoduchých modelů.

Minimální systémové požadavky
Procesor:
Operační systém:
RAM:
HDD:
Optická mechanika:

Intel Pentium /nebo kompatibilní/ min. 800 MHz
Windows XP a vyšší
min. 512 MB
150 MB /plná instalace/
DVD

3

Instalace SW WeDo
Instalace software je snadná. Prvním krokem je volba jazykové mutace software.
Čeština prozatím není podporována, ale v ikonografickém prostředí to nepůsobí větší obtíže.
V dalším kroku si lze zvolit umístění instalace (defaultní umístění instalace je: C:\Program
files\LEGO software\) a to, zda budou spolu s WeDo instalovány i metodické materiály pro
učitele /Teacher’s guide/. Poté již automaticky proběhne vlastní instalace.

Popis okna programu WeDo
Grafické prostředí programu WeDo vypadá následovně, viz obr. 3.
Panel Zobrazení „Display Tab“
se otevírá, když jsou použity
příkazy grafického zobrazení
/čísla, text, motivy/ na
monitoru

Metodický panel „Content Tab“
zobrazí didaktický materiál:
„Getting Started“ /Začínáme/,
Aktivity a prohlížeč.
Panel Připojení „Connection Tab“: umožňuje
nahrát vlastní zvuk přes mikrofon a zobrazuje
připojené motory a senzory

Menu„Project“: -ukončit projekt,
- otevřít projekt
- vytvořit nový
„Stop button“ – tlačítko
stop pro zastavení chodu
programu, motorů a lamp
modelu

„Arrow button“ – šipka zobrazí
paletu příkazů /Programing
Blocks/

Paleta příkazů /Programing Blocks/; v minimalizovaném stavu je
zobrazen pouze vrchní řádek

Jednotlivé příkazy jsou seřazeny do skupin odlišených barvou. Příkazy se přetahují na
plochu programu metodou „chyť, přesuň a pusť“. Poté lze vybrané významově příbuzné
příkazy „modifikovat“ klepnutím kurzorem na příkaz. Například příkaz „Motor TAM“ se
klepnutím změní na „Motor ZPĚT“ atd.
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Přehled příkazů WeDo
Grafická podoba prvku

Popis prvku

Příkazy:
Začátek programu /Start Block/

Začátek programu podmíněný stiskem klávesy A /Start On
Press Key Block/
Pokud je na příkaz umístěn kurzor, změní se jeho vzhled na tvar
písmene „T“, pak lze z klávesnice změnit písmeno, po jehož
stisku bude program spuštěn.
Začátek programu podmíněný přijetím mailu /Start On
Message Block/
Modifikátor Vstup textu /Text Input/ určuje obsah zprávy,
kterou bude program spuštěn.
Motor TAM /Motor This Way Block/
Poklepáním kurzorem myši lze u příkazu změnit směr otáčení
hřídele motoru.
Motor ZPĚT /Motor That Way Block/
Kliknutím levým tlačítkem myši lze u příkazu změnit směr
otáčení hřídele motoru.
Nastavení výkonu motoru /Motor Power Block/
Číselná konstanta zadaná pomocí automaticky připojeného
modifikátoru Vstup čísla /Number Input/ (viz vyobrazení)
v rozsahu od 0 do 10 nastavuje výkon motoru.
Zapnutí motoru po nastavený časový úsek /Motor On For
Block/
Číselná konstanta zadaná pomocí automaticky připojeného
modifikátoru Vstup čísla /Number Input/ (viz vyobrazení)
v rozsahu od 0 do 1 000 určuje v desetinách sekundy časový
úsek, po který dojde ke spuštění motoru.
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Vypnutí motoru /Motor Off Block/

Přehraj zvuk /Play Sound Block/
Číselný modifikátor Vstup čísla /Number Input/ v rozsahu
hodnot od 1 do 20 určuje, který zvuk bude reprodukován, (viz
část Přehled zvukových záznamů volaných příkazem Přehraj
zvuk /Play Sound Block/ uvedená níže).
Zobrazit /Display Block/
Textový modifikátor Vstup textu /Text Input/ určuje, jaký text
bude zobrazen.
Přičti k číslu zobrazenému na displeji /Add to Display Block/
Připojený číselný modifikátor Vstup čísla /Number Input/
určuje, které číslo bude přičteno. S použitím modifikátoru
Náhodný vstup dat /Random Input/ lze přičíst i náhodné číslo
v rozsahu od 1 do 10.
Odečti od čísla zobrazeného na displeji /Subtract from Display
Block/
Připojený číselný modifikátor Vstup čísla /Number Input/
určuje, které číslo bude odečteno. S použitím modifikátoru
Náhodný vstup dat /Random Input/ lze odečíst i náhodné číslo
v rozsahu od 1 do 10.
Vynásob číslo zobrazené na displeji daným číslem /Multiply by
Display Block/
Připojený číselný modifikátor Vstup čísla /Number Input/
určuje, kterým se bude násobit. S použitím modifikátoru
Náhodný vstup dat /Random Input/ lze násobit i náhodným
číslem v rozsahu od 1 do 10.
Vyděl číslo zobrazené na displeji daným číslem /Divide by
Display Block/
Připojený číselný modifikátor Vstup čísla /Number Input/
určuje, kterým se bude dělit. S použitím modifikátoru Náhodný
vstup dat /Random Input/ lze dělit i náhodným číslem
v rozsahu od 1 do 10.
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Zobraz na displeji pozadí číslo „x“ /Display Background
Block/
Číselný modifikátor Vstup čísla /Number Input/ v rozsahu
hodnot od 1 do 20 určuje, který motiv bude zobrazen, (viz část
Přehled obrazových motivů volaných příkazem Zobraz na
displeji pozadí číslo „x“ /Display Background Block/
uvedená níže).
Odešli zprávu /Send Message Block/
Připojený textový modifikátor specifikuje obsah odesílaného
mailu.
Blok podmíněného řízení „Čekej dokud“ /Wait For Block/
V zobrazené konfiguraci určuje délku trvání časového úseku
(v desetinách sekundy), po který bude prováděn příkaz
předcházející
tomuto
příkazu;
v
kombinaci
s
modifikátory Tilt Sensor, Motion Sensor, Sound Sensor je
předchozí příkaz prováděn do té doby, než dojde k vybavení
určeného čidla.
Cyklus /opakuj „x“ krát/ /Repeat Block/
Připojený číselný modifikátor Vstup čísla /Number Input/
určuje počet opakování příkazu (či jejich posloupnosti)
tvořícího tzv. tělo cyklu. Není-li tento modifikátor připojen,
opakuje se tělo cyklu stále (do přerušení běhu programu
tlačítkem STOP /Stop Buton/).

Doplňky:
Komentář – „Bublina“ /Bubble/
Používá se pro uvedení názvu programu nebo k popisu funkce
jednotlivých bloků programu.
Uložit, zastavit, přehrát zvuk z mikrofonu /Record Stop Play/
Umístěno na panelu Připojení „Connection Tab“
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Modifikátory:
Vstup textu /Text Input/
Umístěním kurzoru na modifikátor se změní tvar kurzoru na
„T“ a z klávesnice lze zadat konkrétní hodnotu /text/.
Vstup čísla /Number Input/
Umístěním kurzoru na modifikátor se změní tvar kurzoru na
„T“ a z klávesnice lze zadat konkrétní hodnotu /číslo/.
Náhodný vstup dat /Random Input/
Náhodně generovaná číselná hodnota v rozsahu od 1 do 10.

Naklonit podélně nahoru, zvednout ve směru podélné osy /Tilt
Up/
Umístěním kurzoru na modifikátor a kliknutím levým tlačítkem
myši se mění podoba modifikátoru (střídá se 6 modifikátorů ze
skupiny Senzor náklonu /Tilt senzor/).
Naklonit podélně dolů, sklonit ve směru podélné osy /Tilt
Down/
Naklonit příčně doleva, sklonit ve směru příčné osy vlevo /Tilt
That Way/
Naklonit příčně doprava, sklonit ve směru příčné osy vpravo
/Tilt This Way/
Pohybový senzor vodorovně /Tilt Sensor Input/
Jakýkoliv pohyb /Any Tilt/
Senzor pohybu /Motion Sensor Input/
Zvukový senzor /Sound Sensor Input/
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Vstup aktuální hodnoty z displeje /Display Input/
Hodnota aktuálně zobrazená na displeji v rámci matematických
operací s čísly může být použita jako číselný modifikátor
/pošta, řízení výkonu motoru, časové řízení motoru, zahraj
zvuk, zobraz motiv, pošli mail…/
Poznámka: Pro bližší informace a příklady aplikace jednotlivých příkazů doporučujeme využít
Metodický panel „Content Tab“, zde zobrazit didaktický materiál: Začínáme „Getting
Started“ a zde využít nápovědu /symbol otazníku/. Zde je pro každý příkaz dostupný příklad
jeho aplikace.
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Přehled zvukových záznamů volaných příkazem Přehraj zvuk /Play Sound
Block/
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Přehled obrazových motivů volaných příkazem Zobraz na displeji pozadí
číslo „x“ /Display Background Block/
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Začínáme
Přehled
Sekce Začínáme /Getting Started/ obsahuje přehled principů aplikovaných při stavbě modelů
a jejich programování. Zde uvedené myšlenky mohou být zvláště užitečné ve spojení
s Metodickými materiáy /Activities/ (obojí dostupné přes Metodický panel /Content Tab/).
Sekce Začínáme /Getting Started/ předkládá příklady, které mohou být použity jako
samostatné lekce s cílem napomoci žákům v porozumění vybraným technickým principům
a konceptům programování.
Vaší pozornosti doporučujeme kapitolu Způsob plánování výuky /Lesson Planning Routes/
obsaženou v materiálu LEGO Education WeDo Teachers Guide, který je k dispozici na
instalačním médiu.
Sekce Začínáme /Getting Started/ je v software LEGO® Education WeDo přístupná tak, že
klikneme na Metodický panel /Content Tab/ (tlačítko ve tvaru Lego kostky). Zde se v horní
liště panelu nacházejí dvě tlačítka: tlačítko "ZPĚT" má tvar malého ozubeného kolečka , druhé
tlačítko ve tvaru hlavy Lego panáčka slouží k přepínání mezi sekcemi Začínáme /Getting
Started/ a Metodické materiály /Activities/.
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Pro ilustraci pojetí materiálu Začínáme /Getting Started/ zde zvolíme některou z položek, např.
položku č. 2: Gears – převody. Zobrazí se následující okno:

V okně je vyobrazen 3D model, se kterým lze otáčet s pomocí šipek vpravo a vlevo a ukázka
programového bloku.
Zobrazené okno má po stranách dvě šipky. Po kliknutí na šipku vlevo se zobrazí okno, v němž
je uveden výčet prvků, které jsou potřebné k sestavení zobrazeného modelu či konstrukce:

Po kliknutí na šipku vpravo se zobrazí okno, ve kterém jsou ve formě flashové animace uvedeny
vybrané tipy pro práci s programem:

13

Zde konkrétně je v animaci vyobrazeno, že klepnutím levým tlačítkem myši na příkaz Motor
TAM /Motor This Way Block/ lze změnit smysl otáčení motoru na Motor ZPĚT /Motor That
Way Block/.

Opětovným kliknutím na šipku se okno s animací zavře. Tlačítkem "ZPĚT"
se vrátíme
opět do sekce Začínáme /Getting Started/. V jejím pravém spodním rohu je ikona nápovědy ve
tvaru otazníku:

Po kliknutí na ikonu otazníku je okno sekce Začínáme /Getting Started/ překryto menším
oknem s přehledem jednotlivých příkazů:
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Kliknutím na některý z nich se v menu Začínáme /Getting Started/ zvýrazní jen ta témata,
v nichž je uvedený příkaz používán. Například klepnutím na příkaz Motor TAM /Motor This
Way Block/ zůstanou zvýrazněna pouze témata č. 1, 9, 10 a 13:
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Jednotlivé položky v sekci Začínáme1 /Getting Started/ jsou číslovány. Níže uvedeme přehled
jednotlivých témat:
položka č. 1: Motor and Axle /motory a hřídele (osy)/
položka č. 2: Gears /převody/
položka č. 3: Idler Gear /vložené kolo/
položka č. 4: Gearing Down /převod ozubenými koly do pomala/
položka č. 5: Gearing Up /převod ozubenými koly do rychla/
položka č. 6: Tilt Sensor /senzor náklonu/
položka č. 7: Pulleys and Belt /řemenice a řemeny (řemenové převody)/
položka č. 8: Crossed Belt /řemenový převod se zkříženým řemenem/
položka č. 9: Decrease Speed /řemenové převody do pomala/
položka č. 10: Increase Speed /řemenové převody do rychla/
položka č. 11: Motion Sensor /senzor pohybu/
položka č. 12: Crown Gear /věncové ozubené kolo (převod ozubenými koly s kolmými
osami)/
položka č. 13: Worm Gear /šnekové soukolí/
položka č. 14: Cam /vačka/
položka č. 15: Lever /páka/
položka č. 16: Repeat Block /cyklus/
položka č. 17: Add to Display /přkaz Přičti k číslu na displeji/
položka č. 18: Subtract from Display /příkaz Odečti od čísla na displeji/
položka č. 19: Start On Message /příkaz Začátek programu podmíněný přijetím mailu/
položka č. 20: Labeling /štítkování/
1. Motory a hřídele (osy) /Motor and Axle /

V sekci Začínáme /Getting Started/ dostupné přes Metodický panel /Content Tab/ označte
téma Motory a hřídele kliknutím na výše uvedenou ikonu.
1) Postavte vyobrazený model. Šipky použijte pro rotaci modelu.
2) Propojte motor k jednomu z portů LEGO Hubu.
3) Metodou „Táhni a pusť“ /Drag and Drop/ sestavte na pracovní ploše programu níže
vyobrazený program sestavený z příkazů: Začátek programu /Start Block/ a Motor
TAM /Motor This Way Block/.
4) Klikněte na příkaz Start.
1

Při koncipování následující části textu vycházíme z materiálu „Teachers Guide“. Uvedený materiál je velmi
kvalitní metodickou příručkou a uživatel software WeDo jej najde ve formě pdf souboru v anglické jazykové verzi
v adresáři, ve kterém je software instalován.
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Motor je v chodu, jeho hřídel se otáčí.
5) Pro zastavení běhu programu a zastavení chodu motoru, klikněte na tlačítko STOP.

Diskuse:

Program nepracuje? Zkontrolujte:
 Jsou vodiče motoru připojeny k LEGO Hubu?
 Je LEGO Hub připojen k USB portu počítače?
 Jsou bloky na ploše programu propojeny?

Co dělá motor?
Motor běží, jeho hřídel se otáčí.
Co dělá příkaz Začátek programu /Start Block/?
Start Block je začátek programu. Poté co klikneme na Start Block, program se rozběhne.
V tomto příkladě, se hřídel Motoru otáčí TAM.
Jak pracuje příkaz Motor TAM /Motor This Way Block/?
Příkaz Motor TAM /Motor This Way Block/ zapíná motor, jeho hřídel se otáčí ve směru
hodinových ručiček.
Klikněte na tlačítko ve tvaru ozubeného kola v horní liště programu pro návrat do sekce
Začínáme /Getting Started/.
Obdobným způsobem pracují ostatní položky v přehledu témat.

Hladový aligátor – metodický list
(zařazen do tématického celku: Zvířátka z přírody /Wild Animals/)
Žáci sestaví a naprogramují mechanického aligátora, který vydává zvuky a motoricky otevírá a
zavírá čelisti.

Cíle
Věda
Sledování přeměn pohybu a přenosu energie pomocí mechanizmů.
Poznání řemenic a řemenů a zpomalení pohybu mechanizmu při činnosti modelu.
Zohlednění potřeb živých organizmů.
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Technologie
Vytvoření programovatelného modelu pro demonstraci znalostí a ovládání digitálních nástrojů
a technologických systémů.
Technika, strojírenství
Postavit a otestovat pohyb aligátora.
Vylepšení chování aligátora přidáním senzoru pohybu a naprogramování zvuků, které jsou
v souladu s pohyby aligátora.
Matematika
Porozumění, jak je důležitá vzdálenost mezi objektem a senzorem pohybu pro jeho správnou
funkci.
Porozumění a použití čísel reprezentujících typ přehrávaných zvuků a délce časového úseku,
po který je zapnut motor.
Jazyk
Příprava a prezentace na téma aligátoři s použitím modelu aligátor.
Použití technologie pro vytvoření a komunikaci myšlenek.
Komunikace v mluvené a psané formě za použití správné slovní zásoby.
Slovník
Řemeny, senzor pohybu a kladky. Příkazy: Senzor pohybu /Motion Sensor Input/, Zapnutí
motoru po nastavený časový úsek /Motor On For Block/, Motor TAM /Motor This Way
Block/, Motor ZPĚT /Motor That Way Block/, Vstup čísla /Number Input/, Přehraj zvuk /Play
Sound Block/, Cyklus /opakuj „x“ krát/ /Repeat Block/, Začátek programu podmíněný stiskem
klávesy /Start On Press Key Block/ a Blok podmíněného řízení „Čekej dokud“ /Wait For
Block/.
Další materiály
Volitelné pro rozšíření: tvrdý papír, lepenka, tráva, kamínky.

Motivační rozhovor
Podívejte se na animaci hladový aligátor a diskutujte:

Co dělal aligátor, když ho Mia a Max uviděli?

Co se stalo, když stáli blízko aligátora?

Opravdu jí aligátoři čepice?
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Proč má aligátor velkou tlamu?
Čím se živí aligátor?
Chovali byste aligátora jako domácího mazlíčka? Proč nebo proč ne?

?

Zde jsou další možnosti diskuze:
Předstírejte, že jste aligátor. Jak se pohybuje aligátor? Použijte ruce a předveďte, jak aligátor
otevírá a zavírá svou tlamu, když se snaží ulovit kořist.
Už jste někdy viděli živého aligátora ve skutečnosti nebo v televizi? Co dělal?
Je aligátor jako dinosaurus? Proč nebo proč ne?
Aligátoři žili v minulosti ve stejné době jako některé druhy dinosaurů. Avšak dinosauři
vyhynuli, ale aligátoři ne. Aligátoři jsou plazi: snáší vejce, na kůži mají šupiny a patří do
skupiny studenokrevných živočichů. To znamená, že využívají sluneční záření a další
prostředky k tomu, aby udrželi svou tělesnou teplotu. Výzkumy potvrzují, že dinosauři měli
také tyto vlastnosti.
Věděli jste že …
Můžete použít řemeny a kladky pro zpomalení rychlosti otáčení.
Podívejte se na model v sekci začínáme: 9. Snížení rychlosti
Kolikrát pomalejší je větší řemenice (kolo) než malá řemenice?
Velká řemenice se otočí jen jedenkrát zatímco malá se za stejný čas otočí třikrát. Velká
řemenice je třikrát pomalejší než malá.
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Sestavení modelu

Sestavte žeroucího aligátora.
Náš model…
Používá motor k otáčení ozubenými koly…
Ozubené kolo otáčí dalším ozubeným kolem…
Kolo otáčí malou řemenicí a řemen…
Řemen otáčí větší řemenicí…
Řemenice zavírá aligátorovu tlamu.
Vyzkoušejte tento nápad nebo vymyslete svůj
vlastní!

Vytvořte model pomocí instrukcí krok za krokem nebo vytvořte vlastního aligátora. Pokud
vytvoříte svůj vlastní model, je možné, že budete muset pozměnit i ukázkový program.
Pro nejlepší činnost aligátora se ujistěte, že se čelisti otevírají a zavírají snadno. Toho dosáhnete
posunutím kladky na ose tak, aby se zmenšilo tření. Zaprášený řemen očistěte hadříkem, aby
neprokluzoval.
Energie z počítačem napájeného modelu se převádí pomocí dvou ozubených kol, jejichž hřídele
svírají úhel 90°. Druhé ozubené kolo otáčí malou řemenicí a řemenem, které jsou na stejné ose
jako druhé ozubené kolo. Řemen spojuje malou a velkou řemenici. Pohyb malé řemenice
otevírá a zavírá aligátorovy čelisti.
Energie se mění z elektrické (počítač a motor) na mechanickou (fyzický pohyb ozubených kol,
řemenic a mechanizmu čelistí).
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Naprogramujte svého aligátora tak, aby otevřel čelisti, když chce
sežrat svou kořist. Vyzkoušejte tento program nebo vytvořte vlastní.

Program hladový aligátor používá klávesy na klávesnici pro spuštění pohybu. The Start On Key
Press Block čeká, dokud nestisknete klávesu A na klávesnici. Potom se sepne Motor That Way
(proti směru hodinových ručiček), aby se zavřely čelisti. Dále program přehraje Play Sound 17,
Crunch Sound (zvuk křupnutí). Potom se spustí Motor This Way, aby se otevřely čelisti. Motor
běží sedm desetin sekundy a zastaví se.
Pro změnu kláves, která spustí program, umístěte kurzor na příkaz The Start On Key Press
Block, změní se podoba kurzoru do tvaru písmene T a z klávesnice lze zadat jiné písmeno,
kterým se program spustí.
Podívejte se do sekce Sound List v LEGO Education WeDo Software, ve kterém najdete
přehled dostupných zvuků.
Podívejte se na „začínáme“ pro více příkladů použití příkazu Motor On For, Motor This Way,
Motor That Way, Play Sound a Start On Key Press.
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Zamyšlení
Vytvořte si dostatek prostoru na knihy, papíry, nůžky a další materiál pro tuto demonstraci.
Sežeňte nějaké knihy nebo vyhledejte na internetu informace o způsobu obživy aligátorů.
Vyberte nějaký druh potravy aligátora, který nakreslíte a vystřihnete nebo jinak vyrobíte.
Připravte si souhrn získaných informací, zpracujte prezentaci nebo poznámky k vlastní
demonstraci, ve které použijete svůj model aligátora a potravu.
Demonstrujte chování aligátora: senzor pohybu vám umožní, aby aligátor reagoval na model
potravy. Můžete si nastavit číselný identifikátor pro to, aby model přehrál správný zvuk
a časování motoru pro správnou demonstraci.
Vyzkoušejte si způsob prezentace vašich informací o aligátorech a časové sladění demonstrace.
Po demonstraci s modelem aligátora diskutujte tyto myšlenky.
Jak se program aligátora podobá reálnému mozku aligátora?
Program aligátora stejně jako mozek skutečného aligátora reaguje na podněty z okolí.
Jak se program aligátora odlišuje od reálného mozku aligátora?
Skutečný mozek aligátora je schopen reagovat sofistikovaněji ve více variantách chování. Je
schopen reagovat na více různých podnětů než jen na potravu.
Je to aligátor nebo krokodýl?
Je to spíše aligátor, protože ten má čelisti ve tvaru písmene U. Krokodýli mají čelisti užší
a špičatější.
Další možnosti…
Kdy je aligátor vzhůru? Kdy přijímá potravu?
Pokračujeme
V této fázi přidáváte do chování aligátora více inteligence.
Použijte senzor, který už je zabudovaný v modelu. Senzor pohybu musí být umístěn podle
instrukcí ke stavbě modelu, jinak nebude pracovat v souladu s programem, který uvádíme jako
příklad. Tlama musí být doširoka otevřena, aby senzor zaznamenal přiblížení potravy a ne
vlastní čelist. Senzor pohybu je schopný zaznamenat větší i menší předměty v rozsahu přibližně
15 cm. Vytvořte program, který po spuštění čeká, dokud pohybový senzor něco nezaznamená.
Potom je spuštěn Motor That Way pro zavření čelistí a přehrán Sound 17 – zvuk křupnutí. Dál
se motor otáčí na opačnou stranu a otevírá čelist. Zde je použito časové řízení motoru po dobu
0,7 sekundy a motor se zastaví. Celý cyklus se opakuje.
Chcete-li, aby se program provedl v určitém konkrétním počtu cyklu (několikrát), přidejte
číselný modifikátor do příkazu Repeat Block.
Pro další příklady použití příkazů Motion Sensor, Motor On For, Motor This Way, Motor That
Way, Play Sound, Repeat a Wait For si prohlédněte didaktický materiál „Getting Started“
/Začínáme/ umístěný v Metodickém panelu „Content Tab“.
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Rozšíření
Přidejte se k ostatním skupinám ve třídě a vytvořte park divokých zvířat (Wild Animal Park).
Použijte tvrdý papír, lepenku, trávu, kamínky a další materiály k vytvoření vhodného prostředí
pro každý druh zvířat. Naplánujte výlet po parku a umožněte každé skupině, aby prezentovala
své zvíře. Pozvěte ostatní žáky na procházku po vašem parku zvířat.
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Řvoucí lev – metodický list
(zařazen do tématického celku: Zvířátka z přírody /Wild Animals/)
Studenti sestaví a naprogramují mechanického lva, který vydává zvuky a motoricky se pohybují
jeho přední tlapy tak, že se zvedá do sedu nebo si lehá.

Cíle
Věda
Sledování přeměn pohybu a přenosu energie pomocí mechanizmů.
Pochopení pohybu mechanizmu při činnosti modelu a úlohy soukolí s věncovým ozubeným
kolem v něm.
Zohlednění potřeb živých organizmů.
Technologie
Vytvoření programovatelného modelu pro demonstraci znalostí a ovládání digitálních nástrojů
a technologických systémů.
Technika, strojírenství
Postavit a otestovat pohyb lva.
Vylepšení chování lva přidáním senzoru náklonu a naprogramování zvuků, které jsou v souladu
s pohyby lva.
Matematika
Porozumění, jak použitá ozubená kola ovlivňují úhel pohybu.
Porozumění a použití čísel reprezentujících typ přehrávaných zvuků a délce časového úseku,
po který je zapnut motor.
Jazyk
Příprava a prezentace na téma lvi s použitím modelu lva.
Použití technologie pro vytvoření a komunikaci myšlenek.
Komunikace v mluvené a psané formě za použití správné slovní zásoby.
Slovník
Klima, ozubená kola, věncové ozubené kolo, savci, smečka lvů. Příkazy: Zapnutí motoru po
nastavený časový úsek /Motor On For Block/, Motor TAM /Motor This Way Block/, Motor
ZPĚT /Motor That Way Block/, Vstup čísla /Number Input/, Přehraj zvuk /Play Sound Block/,
Začátek programu podmíněný stiskem klávesy /Start On Press Key Block/, Senzor máklonu
/Tilt Sensor Input/ a Blok podmíněného řízení „Čekej dokud“ /Wait For Block/.

Motivační rozhovor
Podívejte se na připojenou animaci řvoucí lev a diskutujte:

Co dělal lev?

Jak na to Mia a Max reagovali?

Co lev chce?
24





Chováte se také tak, když něco chcete, například jídlo?
Je lev vegetarián?
Čím se lev živí?

Mia a Max se procházejí v blízkosti lva. Lev se náhle posadí a zařve.
Můžete postavit lva, který si sedne, lehne a bude řvát?

Zde jsou další možnosti diskuze:
Máte někdo doma kočku jako domácí zvířátko? Jsou si kočka a lev něčím podobí? Jaké zvuky
vydává kočka? A jaké zvuky vydává lev?
Pojďme si zahrát, že jsme ve stepi a pohybujeme se jako lvi. Jak jdeme, jak si leháme, a jak se
posadíme? Co jíme?
Věděli jste že …
nohy Lva se, podobně jako naše nohy a ruce, mohou pohybovat různými způsoby v různých
úhlech?
Podívej se na model v sekci Začínáme /Getting Started/:
12. Věncové ozubené kolo (převod ozubenými koly s kolmými osami) /Crown Gear/
Podívejte se na soukolí s věncovým ozubeným kolem. Jaká je vzájemná poloha těchto kol?
Jsou kola přímo za sebou nebo zabírají pod nějakým úhlem?
Zabírají
Pod jakým úhlem se přenáší pohyb z malého ozubeného kola na věncové ozubené kolo?
Pod úhlem 90 º.
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Sestavení modelu
Vytvořte model pomocí instrukcí krok za krokem nebo vytvořte vlastního lva. Pokud vytvoříte
svůj vlastní model, je možné, že budete muset pozměnit i ukázkový program.
Pro správnou činnost lva se ujistěte, že malé ozubené kolo je v záběru s věncovým ozubeným
kolem.
Energie z počítačem napájeného modelu se převádí z motoru na malé ozubené kolo. Malé
ozubené kolo otáčí věncovým ozubeným kolem. Věncové ozubené kolo otáčí osou, na které
jsou pevně připojeny přední tlapy lva. Při jejich pohybu se tělo lva zvedne z lehu do sedu.
Energie se mění z elektrické (počítač a motor) na mechanickou (fyzický pohyb ozubených kol
a hřídele).
Program řvoucí lev používá klávesy na klávesnici pro spuštění pohybu. The Start On Key Press
Block čeká, dokud nestisknete klávesu A na klávesnici. Potom se sepne Motor This Way (ve
směru hodinových ručiček), běží na střední výkon (6). Lev se posadí a program přehraje zvuk
č. 14 /Play Sound 14/, Roaring Sound (řev lva). Druhý program se spustí stisknutím klávesy B
na klávesnici. Potom se sepne Motor That Way (prori směru hodinových ručiček), běží na menší
výkon (4). Lev se položí a program přehraje zvuk č. 13 /Play Sound 13/, Zzz Sound (chrápání
/ spánek lva).
Pro změnu kláves, která spustí program, umístěte kurzor na příkaz The Start On Key Press
Block, změní se podoba kurzoru do tvaru písmene T a z klávesnice lze zadat jiné písmeno,
kterým se program spustí. Stejně lze použít i klávesy s čísly nebo kurzorové šipky.
Podívejte se do sekce Sound List v LEGO Education WeDo Software, ve kterém najdete
přehled dostupných zvuků.
Pro více příkladů použití příkazů Motor On For, Motor Power, Motor This Way, Motor That
Way, Number Input, Play Sound a Start On Key Press se podívejte na „Začínáme“ /Getting
Started/.
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Zamyšlení
Vytvořte si dostatek prostoru na knihy a další materiál pro demonstraci vašeho modelu.
Mia a Max vám poskytnou nějaké informace o lvech. Další informace vyhledejte v knihách
nebo na internetu. Získané informace si poznamenejte do svého poznámkového sešitu.
Demonstrujte chování lva: ovládání z klávesnice vám umožní, aby lev reagoval tak, jak
potřebujete. Můžete si nastavit číselné modifikátory pro to, aby model přehrál správné zvuky,
pro nastavení rychlosti pohybu při sedání / lehání lva a časování motoru pro správnou
demonstraci.
Vyzkoušejte si způsob prezentace vašich informací o lvech a časové sladění demonstrace.
Po demonstraci s modelem lva diskutujte tyto myšlenky.
Co jsou to savci? Patříme také mezi savce? Vyjmenujte některé další savce.
Savci jsou teplokrevní, rodí živá mláďata, která sají mléko. Mezi savce patří například: pes,
kočka, kůň, myš, člověk.
Věncové ozubené kolo mění pohyb motoru na pohyb lvích tlap tak, že při tom obě hřídele svírají
úhel 90 º. Porovnejte pohyb lvích tlap s pohyby svých končetin. Co pozorujete?
Naše končetiny se mohou otáčet a zároveň i pohybovat nahoru nebo dolů v různých úhlech
a směrech. Model vašeho lva může přední tlapy jen zvednout nahoru nebo dolů.
Všimněte si, že lev potřebuje vyšší výkon motoru k tomu, aby se vzpřímil do sedu, než k tomu,
aby si lehnul. Proč tomu tak je? Může program poskytnout vašemu modelu lva inteligenci?
Gravitace přitahuje lva dolů, proto potřebuje váš model více energie při pohybu nahoru a méně
při pohybu dolů. Když si poskočíte, dolů spadnete sami. To je efekt gravitace. Program mění
úroveň nastavení výkonu motoru pro to, aby si model lva sedal stejně lehce, i když při tom
překonává gravitaci. Při lehání lva působí gravitace a motor modelu běží s menším výkonem.
Další možnosti…
Naprogramujte lva, aby napodobil chování divokého zvířete. Poté předstírejte, že je to domácí
kočka. Pozměňte program tak, aby model vydával zvuky jako domácí kočka. Můžete
zaznamenat váš vlastní zvuk pomocí mikrofonu a nástrojů v Play Sound Block. Zaznamenaný
zvuk nahradí zvuk č. 1 /Hi sound/. V čem se lev a kočka podobají a čím se odlišují?
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Řemen /Belt/
Turns/

Jak se otáčí první pták /How Bird 1

Jak se otáčí druhý pták /How Bird 2 Turns/

Příloha: Příklady pracovních listů k aktivitám

1.Tančící ptáci/DancingBirds/
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Hnací kolo /Handle/

Hnané kolo /Top/
Doba otáčení setrvačníku /Top Spins this long/

2. Setrvačník („káča“) /Smart Spinner/
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Tento materiál byl zpracován na základě dokumentu „Teachers Guide“, který je součástí
instalačního média Software LEGO Education WeDo

Týmová práce – komunikace, sdílení myšlenek, spolupráce.

Programování s využitím interaktivní tabule a zkoušení funkčnosti.
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