
DE2831 - Robotická kódovací Myš labyrint + myš 1ks 

Vážení rodiče a pedagogové: 

Dnešní děti jsou obklopeny technologiemi jako nikdy předtím. Videohry, chytré telefony, tablety - to vše 

jsou formy komunikace, které ovlivňují naše životy každý den. A co mají společné, je to, že všechny 

zahrnují kódování! 

Takže, co je kódování? 

Kódování doslova znamená transformaci dat do podoby srozumitelné pro počítač – v podstatě sdělování 

počítači, co chcete, aby dělal. Kódování znamená také některé každodenní úkoly, které lidé provádějí bez 

přemýšlení: například programování mikrovlnné trouby na ohřívání nebo zadávání čísel do kalkulačky. 

Dnešní kódování nemusí vždy vypadat jako rutinní programování v minulosti. Může to být aktivní, vizuální, 

poutavé a hlavně zábavné!  

Co lze pomocí programovatelného robota naučit? 

• Řešení problému 

• Kritické myšlení 

• Analytické myšlení 

• Logika když-tak 

• Spolupráce s ostatními 

• Diskusní a komunikační dovednosti 

• Výpočet vzdálenosti 

Balení obsahuje: 

• 30 kódovacích karet 

• 22 zdí bludiště 

• 16 kusů mřížky bludiště na desku 

• 10 oboustranných karet aktivit 

• 3 tunely 

• 1 robotická myš (Colby) 

• 1 sýrový klínek

Základní operace 

 POWER Posunutím zapněte napájení. Colby je připraven na program! 

 RYCHLOST Vyberte mezi Normální a Hyper. Normal je nejlepší pro běžné použití na bludišti, zatímco 

Hyper je nejlepší pro hru na zemi nebo jiných površích. 

 VPŘED Pro každý krok VPŘED se Colby posune vpřed o nastavenou hodnotu (12,5 cm). 

 ZPĚT Pro každý krok ZPĚT se Colby posune dozadu o nastavenou hodnotu (12,5 cm). 

 VPRAVO Pro každý krok VPRAVO se Colby otočí doprava o 90 stupňů. 

 VLEVO Pro každý krok VLEVO se Colby otočí doleva o 90 stupňů 

ACTION Pro každý krok AKCE provede Colby jednu ze TŘÍ NÁHODNÝCH akcí: 

• OTOČTE SE (OTOČTE DOPRAVA o 360 stupňů) 

• Hlasité PÍSKÁNÍ 

• PÍP-PÍP-PÍP a rozsvítí oči 

GO Stisknutím spustíte nebo provedete naprogramovanou sekvenci. 

CLEAR Chcete-li vymazat všechny naprogramované kroky, stiskněte a podržte, dokud neuslyšíte 

potvrzovací tón. 

 

 

 

 

 ZPĚT  ZPĚT 



Sestavení mřížky  

Spojte všech 16 dílků mřížky dohromady a vytvořte jednu velkou čtvercovou desku bludiště — nebo 

vytvořte libovolnou konfiguraci, kterou si dokážete představit! Na obrázku níže je několik bludišť, která 

můžete postavit: 

 

 

Použití zdí bludiště 

Vytvořte bludiště vložením stěn do čar na desce. Postupujte podle vzorů na kartách aktivit a znovu vytvořte 

každé bludiště. Pak naprogramujte Colbyho, aby procházel bludištěm a k sýru! Protože je bludiště 

přizpůsobitelné, děti si mohou postavit vlastní bludiště, vyzkoušet si programování Colbyho od začátku do 

konce nebo pozvat kamaráda, aby si bludiště, které vytvořili, vyzkoušel. 

 

Kódovací karty 

Barevné kódovací karty pomáhají dětem sledovat každý krok v sekvenci. Každá karta obsahuje směr nebo 

„krok“ k naprogramování do Colbyho. Karty jsou barevně sladěny tak, aby odpovídaly tlačítkům myši. Pro 

snadné použití doporučujeme seřadit každou kartu v pořadí, aby zrcadlila každý krok v programu. Pokud 

například naprogramovaná sekvence obsahuje kroky VPŘED, VPŘED, ZATOČTE DOPRAVA, VPŘED, AKCE, 

umístěte tyto karty, aby vám pomohly sledovat a zapamatovat si sekvenci. 

 

 

Karty aktivit 

Tato sada také obsahuje 10 oboustranných karet aktivit s 20 bludišti. Tyto karty lze použít jako vzdělávací 

nástroj, který mladým programátorům pomůže „rozšířit“ jejich dovednosti. Začněte s kartou 1, abyste se 

naučili úplné základy, a postupujte v pořadí čísel, jak se zlepšují logické a kritické myšlení. U všech bludišť 

na kartách aktivit je cílem naprogramovat robotickou myš tak, aby dosáhla k sýru. Každé z těchto bludišť 

by mělo být dokončeno v co nejmenším počtu kroků. U bludišť s tunely se ujistěte, že Colby projde pod 

každým tunelem, než se dostanete k sýru. 

 


