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Κάρτα 1 - Κονκάρδα με όνομα

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΩ;
Θα ξεκινήσεις βάζοντας το
όνομά σου και έναν αριθμό
στο micro:bit.
microbit: Κονκάρδα με όνομα
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ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Από τα Βασικά σύρε το εμφάνιση εικονιδίου μέσα στο κατά την
έναρξη
Από το Είσοδος σύρε το όταν πιεστεί το πλήκτρο button A
Από τα Βασικά σύρε το εμφάνισε συμβολοσειρά μέσα στο όταν
πιεστεί το πλήκτρο button A.
Από το Είσοδος σύρε το όταν πιεστεί το πλήκτρο buton B
Από τα Βασικά σύρε το εμφάνισε αριθμό μέσα στο όταν πιεστεί το
πλήκτρο button B.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Όλες οι εντολές ταιριάζουν σαν τα κομμάτια ενός παζλ
Μπορείς να διαγράψεις μια εντολή με δεξί κλικ και
διαγραφή.
ΕΞΤΡΑ
Άλλαξε το όνομα
Επέλεξε μια άλλη εικόνα
Δοκίμασε τα κουμπιά AB

*

Σύνδεσμος για τον
κώδικα

Γρήγορη
εκκίνηση

Κάρτα 2 - Κινούμενη εικόνα

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΩ;
Θα φτιάξεις μια κινούμενη
εικόνα
microbit: Φτιάξε μια κινούμενη
εικόνα
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ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Από το Είσοδος σύρε το όταν πιεστεί το πλήκτρο buton A
Από το Βρόχοι σύρε το επανάληψη 4 φορές
Από τα Βασικά σύρε το εμφάνιση εικονιδίου
Από τα Βασικά σύρε το παύση 200
Αντέγραψε τις δύο τελευταίες εντολές (με δεξί κλικ)
Αλλαξε το δεύτερο εικονίδιο, για να δημιουργηθεί
κινούμενη εικόνα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
300 ms είναι 0,3 δευτερόλεπτα.
Ιστοσελίδα που μετατρέπει από milliseconds σε
δευτερόλεπτα.
ΕΞΤΡΑ
Άλλαξε τον αριθμό των αλλαγών.
Φτιάξε την δική σου κινούμενη εικόνα
(κάρτα 3).
Άλλαξε την παύση.

*

Σύνδεσμος για τον
κώδικα

Γρήγορη
εκκίνηση

Κάρτα 3 - Η δική μου κινούμενη εικόνα

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΩ;
Θα σχεδιάσεις τη δική σου
κινούμενη εικόνα
microbit: Φτιάξε έναν χορευτή
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ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Από το Είσοδος σύρε το όταν πιεστεί το πλήκτρο button A
Από το Βρόχοι σύρε το επανάληψη 4 φορές
Από το Βασικά σύρε το show leds και φτιάξε τη δική σου εικόνα.
Από το Βασικά σύρε το παύση 100
Αντέγραψε την εντολή show leds
Άλλαξε την εικόνα
Αντέγραψε την εντολή παύση

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Αν κάνεις κλικ στο Αρχική, ξεκινάς ένα νέο project.

ΕΞΤΡΑ
Φτιάξε άλλη μια κινούμενη εικόνα.
Γιατί είναι η παύση σημαντική;
Βάλε στο πρόγραμμά σου άλλη μια κινούμενη εικόνα
που να ξεκινά με τα κουμπιά AB ή με το shake.

**

Σύνδεσμος για τον
κώδικα

Γρήγορη
εκκίνηση

Κάρτα 4 - Τυχερός αριθμός

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΩ;
Θα βλέπεις τον τυχερό σου
αριθμό όταν κουνάς το micro:bit

microbit: Ποιος είναι ο τυχερός
σου αριθμός
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ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Από το Είσοδος σύρε το στο κούνημα
Από το Βασικά σύρε το εμφάνισε αριθμό
Από το Μαθηματικά σύρε το τυχαία επιλογη 0
έως 10

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Μπορείς να ψάξεις για μια συμβουλή στην αναζήτηση
πάνω από το Βασικά
ΕΞΤΡΑ
Άλλαξε το πώς μπορείς να κουνήσεις
Άλλαξε τον αριθμό στο εμφάνισε
αριθμό
Φτιάξε το δικό σου εικονίδιο

*

Σύνδεσμος για τον
κώδικα

Γρήγορη
εκκίνηση

Κάρτα 5 - Παιχνίδι

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΩ;
Θα φτιάξεις ένα μικρό παιχνίδι
πατώντας το κουμπί A.

microbit101 παιχνίδι

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Από το Είσοδος σύρε το όταν πιεστεί το πλήκτρο button A
Από το Led σύρε το σχεδίαση x y
Από το Μαθηματικά σύρε το τυχαία επιλογή 0 έως 10 μέσα στο
σχεδίαση x
Άλλαξε το 10 σε 4
Αντέγραψε το τυχαία επιλογή και τοποθέτησέ το στο y
Από το Είσοδος σύρε το στο κούνημα
Από το Βασικά σύρε το show leds

ΕΞΤΡΑ
Πάτησε το A για να παίξεις
Κάνε hack στο παιχνίδι
Παίξε ενάντια σε κάποιον άλλο
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**

Σύνδεσμος για τον
κώδικα

Γρήγορη
εκκίνηση

Κάρτα 6 - Θερμοκρασία
ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΩ;
Θα μάθεις πώς να χρησιμοποιείς τη
θερμοκρασία στο micro:bit

microbit: Θερμοκρασία
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ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Από το Βασικά σύρε το για πάντα
Από το Βασικά σύρε το εμφάνισε αριθμό
Από το Είσοδος σύρε το θερμοκρασία μέσα στο
εμφάνισε αριθμό.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Το micro:bit δεν πρέπει να βραχεί, προσοχή στη βροχή.
Το micro:bit μετρά επίσης και τη δική του θερμοκρασία.
ΕΞΤΡΑ
Βάλε το micro:bit στο ψυγείο.
Βάλε το micro:bit ανάμεσα στα χέρια σου.
Φύσηξε το micro:bit για να αλλάξεις τη θερμοκρασία του.

*

Σύνδεσμος για τον
κώδικα

Γρήγορη
εκκίνηση

Κάρτα 7 - Μουσική
ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΩ;
Θα μάθεις πώς να παίζεις μουσική με
το micro:bit.
microbit: Παίζω μουσική

Τα καλώδια για τη μουσική
συνδέονται πάντα με τα P0 και GND.
Ένα καλώδιο στο PO και ένα καλώδιο στο
GND. Οι άλλες πλευρές των καλωδίων στο
jackplug των ακουστικών.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Από το Είσοδος σύρε το όταν πιεστεί το πλήκτρο button A
Από το Μουσική σύρε το έναρξη μελωδίας
Διάλεξε μια μελωδία
Από το Είσοδος σύρε το όταν πιεστεί το πλήκτρο buton Β
Από το Μουσική σύρε το αναπαραγωγή τόνος
Διάλεξε έναν τόνο
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Τα καλώδια στο headjack δεν πρέπει να αγγίζουν το ένα το άλλο.
Η μουσική συνδέεται πάντα στα P0 και GND
ΕΞΤΡΑ
Άλλαξε τη μελωδία.
Παίξε δύο μελωδίες.
Παίξε ένα μικρό τραγούδι.

**

Σύνδεσμος για τον
κώδικα

Γρήγορη
εκκίνηση

Κάρτα 8 - Φως
ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΩ;
Θα μάθεις πώς να συνδέεις ένα
λαμπάκι LED στο micro:bit.
microbit: Φτιάξε μια LED-λάμπα

Ένα καλώδιο στο P0 και ένα στο GND.
Το μακρύ πόδι του LED στο P0
Το κοντό πόδι του LED στο GND
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Από το Είσοδος σύρε το όταν πιεστεί το πλήκτρο buton Β
Από το Βρόχοι σύρε το επανάληψη 4 φορές
Από το Για προχωρημένους- Ακροδέκτες σύρε το ψηφιακή εγγραφή
ακροδέκτης
Άλλαξε το 0 σε 1 (Έτσι θα ανάψει το φως σου)
Από το Βασικά σύρε το παύση
Αντέγραψε το ψηφιακή εγγραφή και τοποθέτησέ το κάτω από το παύση
Άλλαξε το 1 σε 0 (Έτσι θα σβήσει το φως σου)
Από το Βασικά σύρε το παύση

Το pin ψηφιακής εισόδου 1
είναι on.
Το pin ψηφιακής εισόδου 0
είναι off.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Αν το φως δεν δουλεύει,άλλαξε τα καλώδια στο LED λαμπάκι.
Η εντολή ψηφιακή εγγραφή βρίσκεται στο Για προχωρημένους
Πρώτα δοκίμασε το λαμπάκι LED στο GND και στα 3V.

ΕΞΤΡΑ
Άλλαξε την παύση.
Μπορείς να συνδέσεις ένα ακόμη λαμπάκι στο P0;
Βάλε το LED λαμπάκι σου σε μια ζωγραφιά, σε ένα smiley, σε
μια μάσκα…..
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**

Σύνδεσμος για
τον κώδικα

Γρήγορη
εκκίνηση

Κάρτα 9 - Συνδέσου
ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΩ;
Θα μάθεις πώς να συνδέεις 2
micro:bits. Πρέπει να είναι στην
ίδια ραδιοσυχνότητα. Υπάρχουν
256 διαφορετικές
ραδιοσυχνότητες.
microbit: Χάκαρε το microbit
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ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Από το Βασικά σύρε το κατά την έναρξη
Από το Ράδιο σύρε το ράδιο ορισμός 10 ομάδας
Από το Είσοδος σύρε το όταν πιεστεί το πλήκτρο button A
Από το Ράδιο σύρε το ράδιο αποστολή αριθμού 0
Από το Ράδιο σύρε το κατά τη ραδιοφωνική λήψη
Και φτιάξε μια κινούμενη εικόνα (κάρτα 3)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Μπορείς να χρησιμοποιήσεις 256 διαφορετικές
ραδιοσυχνότητες.
ΕΞΤΡΑ
Άλλαξε ένα κουμπί.
Στείλε κάτι στο άλλο micro:bit με κούνημα.
Τώρα μπορείς να χακάρεις το παιχνίδι στην κάρτα 5 ;

***

Σύνδεσμος για τον
κώδικα

Γρήγορη
εκκίνηση

Κάρτα 10 - Javascript

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΩ;
Θα μάθεις πώς να
προγραμματίζεις το micro:bit με
την JavaScript.
Η JavaScript είναι μια γλώσσα
προγραμματισμού που
χρησιμοποιείται συνήθως σε
διαδραστικές ιστοσελίδες.
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ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Επέλεξε το JavaScript από την μπλε γραμμή στο
πάνω μέρος της σελίδας
Εμφανίζεται ο κώδικας JavaScript
Άλλαξε την εντολή IconNames.Heart για μια άλλη
εικόνα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Η JavaScript σου δίνει συμβουλές για το ποιες εντολές να
χρησιμοποιήσεις.
ΕΞΤΡΑ
Άλλαξε το κείμενο ανάμεσα στα " ".
Άλλαξε το Button.A σε Button.B.
Πήγαινε πίσω στα μπλοκ.

***

Σύνδεσμος για τον
κώδικα

Γρήγορη
εκκίνηση

