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Twórz animacje na
ekranie LED

ZmieńCodey'awmuzyka

Spraw aby Codey zamrugał

Naucz Codey Rocky
rozpoznawać kolory

Naucz Codey Rocky
unikać przeszkód

Użyj Codey żeby "duszki"
grały na instrumentach

Zaprojektuj kontroler dla
Codey Rocky

Stwórz grę

Spis treści



Codey Rocky

Codey Rocky to robot gąsienicowy. Integruje ponad 10 bloków
elektronicznych, w tym czujnik dźwięku, czujnik światła, ekran LED i
więcej. Za pomocą zaledwie kilku linii kodu możesz z łatwością nauczyć
Codey Rocky różne niesamowite rzeczy, takie jak odtwarzanie muzyki,
ściganie światła lub zmiana wyrazu twarzy.

Codey

Rocky

Połącz Codey z Rocky

mBlock5 pobierzesz z strony oficjalnej

Aby pobrać aplikację na urządzenia mobilne wyszukaj "mBlock" lub "Makeblock".



Wycieczka po interfejsie.

Łączenie Codey Rocky z mBlock 5

iPad

Scena

Menu

Bloczki Sk ryp t
Tu zobaczysz projekt,
podłączysz użądzenie, ustawisz
"duszki" i tło.

P rze łącz język na PL lub EN, otwórz plik, zap isz p l ik ,
przyk ładowe programy, pomoc, itp.

Ten obszar, podzielony na
kolorowe kategorie,
zawiera bloczki z kodem.

To tu przeciągasz bloczki i
układasz skrypty.

1. Otwórz mBlock5. Podłącz Codey do komputera używając kabla
USB.
( Instrukcje na ekranie pokażą co robić podczas łączenia robota z programem).
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Przycisk łączeniaznajdzieszwaplikacjinaekraniesceny.

Wyb ie rz
numer
por tu
szeregow
ego i
k l i kn i j
po łącz .

Zeskanu j kod QR aby zobaczyć demo.
"COM3" odnosi się do numeru seryjnego i może
się różnić zależnie od komputera.
Kliknĳ CONNECT (Połącz) i przejdź do kolejnego
kroku.

Aby włączyć naciśnĳ przycisk POWER (zasilanie) pod lewym uchemCodey'a.

-3-



SpróbujpotrząsnąćCodey'em!

Szybki S tart

Stwórz projekt Codey Rocky

Przeciągnij
bloczek Play
Sound
(zagraj dźwięk)

Bloki podzielone
sąna kolorowe
kategorie.

Bloki różnią się kolorami i kształtami.
Ale potrafią się łączyć.
Teraz przeciągnij blok KIEDY CODEY
POTRZĄŚNIĘTY. Połącz go z blokiem
PLAY. Kod wyglada podobnie do tego
z obrazka.

Aby skasować przeciągnij bloki na lewo
lub naciśnij prawy przycisk myszy
i wybierz skasuj/delete.

3 Po ukończeniu programu kliknĳ Upload to Device/wgraj
na urządzenie, tym sposobem wgrasz kod do robota. Tym
samym kod będzie działał nawet po odłączeniu robota od
programu.
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Stwórz projekt

Poniżej sceny, kliknĳ Postacie (sprites) a potem + aby dodać
"duszka" jakiego tylko chcesz.
(Panda jest domyślnym duszkiem/postacią)

Aby postać się poruszyła użyj bloku Przesuń o 10 kroków (move
10 steps).
Kliknij na blok aby sprawdzić jak porusza się duszek.

Jeśli chcesz skasować postać, kliknĳ ʻ̓ ×̓ʼ w prawym górnym rogu lub naciśnĳ
na postaci prawym przyciskiem myszy i wybierz skasuj.

OR
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Spróbujstworzyćwłasnyprojektapotemgozapisać!

Kliknij ikonęʼ̓ ʻ̓w dolnym prawym rogu sceny.
Nietoperz przeleci 10 kroków i odtworzy dźwięk "pop".
Zgodnie z kodem.
Abyzapauzowaćprogramkliknĳ

Pamiętaj o zapisaniu programu! Kliknij "zapisz jako" aby zapisać

3

4

Dodaj do postaci efekt dźwiękowy. Dodaj
również blok z kategorii Zdarzenia (Events).
Połącz bloki z poprzednim blokiem,
podobnie jak na obrazku.

Program dla postaci gotowy.
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Zeskanu j kodQR
aby zobaczyć demo

Codey

Zmień emocje Codey'a
za pomocą przycisków



1

2

Lub wybierz obraz

Użyj nażędziownika aby
porysować

Możesz wybrać inny dźwięk.

Obrazekmożesz edytować

Przeciągnij i wykorzystaj bloczek Dodaj Dźwięk.

W kategorii Wyświetl, znajdziesz blok Pokaż Obraz. Wyciągnij blok
na ekran skryptu i dodaj go na koniec bloczku Zagraj Dźwięk.

Dodaj efekt dźwiękowy

Naucz Codey Rocky wyrażać emocje

CreateCreate



Ułożyłeś swój pierwszy kod. Terazwgraj
godorobota iprzetestuj czydziała !

Poznaj więcej funkcj
i

Spróbujdodaćponiższeprogramy

3Dodaj zdarzenie
Dodaj Kiedy przycisk A jest wciśnięty do poprzednich bloków.
Kod powinien wyglądać tak:



Wgraj kod do Codey Rocky. Naciskaj przyciski A, B i C.
(Pamiętaj o zapisaniu programu z kodem)

WypróbujWypróbuj



Czy możesz użyć przycisków żeby
Codey pokazał więcej emocji i
wydał więcej dźwięków?

WyzwanieWyzwanie



Codey

Codeymoże wyświetlać
różne obrazy. Tak więc
misją tej broszury jest
nauczenie cię, jak
animować te obrazy.
Zeskanuj kod QR, aby
wyświetlić wersję demo.

Użyj Codey aby
stworzyć animacje LED

Zeskanu j kod QR
aby zobaczyć przykład



1Dodaj obraz
Wybierz Pokarz obraz przez 1 sekund

Możesz ustawić własny czas

Kliknij aby narysować obraz. Używaj paska
narzędzi aby edytować i zapisać obraz.

Powtarzaj powyższe kroki aby stworzyć różne ruchy królika.

StwórzStwórz

Paseknarzędzi



2 Dodaj efekt dźwiękowy
Dodaj Odtwórz dźwięk do kodu

3 Dodaj pętlę
Użyj bloku Powtórz 10 razy. Obejmij nim inne
bloki.

Możeszwybrać inny efekt

Możesz ustawiać ilość powtórzeń



4Dodaj zdarzenie
Wyb ie rz kiedy Codey potrząśnięty z kategorii
Zdarzenia i dodaj do kodu.

Ukończyłeś kod tworzenia animacji na ekran LED. Terazmusisz wgrać kod
na Codey Rocky. Następnie potrząśnĳ Codey'em.Możesz przywiązać
Codey'a do swojego ciała. Jak reaguje Codey kiedy skaczesz?



Czy potrafisz tworzyć własne
animacje rysując je na
ekranie Codey Rocky?
Spróbuj

Pamiętaj zapisać program!

WypróbujWypróbuj

WyzwanieWyzwanie



Codey

ZmieńCodey'aZmieńCodey'a wmuzyka

Zeskanuj kod aby
zobaczyć przykład



Kod każący Codey'owi zagrać muzykę
jest gotowy. Wgraj kod do robota aby go
przetestować. Zgadnĳ jaką melodię gra
Codey?

1

1

Dodaj nutę
Przeciągnij do obszaru kodu Zagraj nutę C3 przez (0.25) taktów.

Możesz ustawić wartość taktu.

Tu wybierasz nutę

2Dodaj zdarzenie
Przyczep u góry kodu Kiedy przycisk A naciśnięty.

Powtórz kroki aby ustawić różne nuty, połącz bloki razem.

StwórzStwórz



3Dodaj kontrolę głośności
Przeciągnij blokUstaw głośność na (100) na obszar skryptu

4Dodaj blok potencjometru
Przeciągnij blok potencjometru i włóż do bloku głośności

Potencjometr
Potencjometr to urządzenie
wejściowe, które może być
używane aby regulować różne
wartości.
Używając potencjometru możesz
zmienić głośność Codeya lub jasność
diody.

Uwaga: Nie dodawaj tego bloczka do poprzedniego
kodu.

Tip



Ukończyłeś kolejny program!
Wgraj go do Codey'a. Spróbuj
zmienić głośnośćmuzyki!

2

5 Dodaj pętlę
Otocz blok iem Pęt la Zawsze blok i ustaw
głośność i wartość potenc jometru.

6Dodaj zdarzenie
Przeciągnij blok Kiedy Codey uruchomi się na górę grupy
bloków utworzonych w kroku 5.



Czy możesz zaprogramować
Codey'a na więcej efektów
dźwiękowych lub efekty
świetlne w trakcie muzyki.

Wgraj program i naciśnij przycisk na Codey'u.
C z e k a j ! P am i ę t a j z a p i s a ć p r o g r am !

SpróbujSpróbuj

WyzwanieWyzwanie



Codey

Zeskanu j kod QR
aby zobaczyć przykład

Spraw aby
Codey Zamrugał



Pasek narzędzi

Wybierz obraz

1Naucz Codey'a robić miny
Przeciągnij blok Pokaż obraz przez (1) sekundę.

Możesz zmieniać czas wyświetlania.

Kliknij aby wybrać lub narysować obrazek.
Użyj narzędzi aby poprawić i zapisać
obraz.

Powtórz powyższe kroki aby dodać różne obrazy.
Po łącz dwa b lok i razem.

Stwórz



2Dodaj pętlę
Obejmĳ kod pętląZawsze.

3Dodaj zdarzenie
Dodaj na początek kodu blok Kiedy Codey
uruchomiony.

Ok, skończyłeś program programując
Codey'a aby zamrugał. Przetestujgo
wgrywającgodorobota. Ale jaksprawićżeby
mruganiebyłobardziejnaturalne?



4Spraw aby Codey mrugał losowo
W kategorii Wyrażenia, znajdziesz blok Losuj od (1) do (10).
Włóż ten blok w środek bloku Pokaż obraz w miejsce gdzie ustala się
ile sekund ma być wyświetlany obraz.

Wgraj program do
robota. Zauważyłeś?
Mruga oczami z

różną częstotliwością

Możesz zmieniać zakres losowania .



Czy zaprogramujesz
Codey'a aby pokazywał
różne miny?

Pamiętaj zapisać program!

WypróbujWypróbuj

WyzwanieWyzwanie



Spraw aby Codey Rocky
rozpoznawał kolory

CodeyRocky

Zeskanuj kod aby
zobaczyć przykład



1Dodaj sensor
Przeciągnij na ekran skryptów blok Kolor jest czerwony.

2Dodaj blok z kategorii Kontrola
Użyj bloku Jeżeli to (if/then). Blok Kolor jest czerwony umieść w
środku bloku Jeżeli to.

3Dodaj efekt świetlny
Użyj blok dioda RGB świeci i wstaw go w środek
warunku Jeżeli to (if/then).

Możesz zmienić kolor

Klikającmożesz zmienić
kolor.

Uwaga! Bloki heksagonalne
nie mogą bezpośrednio
łączyć się z innymi blokami.

CreateCreate



4Dodaj efekt dźwiękowy
Użyj bloczka Zagraj dźwięk (wynik) (ang. score).
Dodaj go do kodu.

5Dodaj zdarzenie
Dodaj do kody Kiedy Codey uruchomi się.

Ok, ukończyłeś kod dzięki któremu robot zidentyfikuje
rzeczy czerwone. Wgraj kod i umieść przed robotem
coś czerwonego. Jak zareaguje?
Jeśl i chcesz aby robot reagował na inne kolory
musisz dodać więce j podobnego kodu!

Możeszwybrać inny efekt dźwiękowy.



6Dodaj pętlę
Użyj blokuZawsze, obejmĳnimkod:

Powtórz kroki 1-4 aby kod wyglądał jak poniżej

Teraz
Codey Rocky powinien
zidentyfikować 2
kolory. Wgraj kod i
sprawdź czy działa.



Ważne: Pamiętaj aby czujnik
IR był skierowany ku dołowi.

Użyj różnych kolorowych materiałów do tworzenia
przedmiotów do identyfikowania przez Codey.
Przerób kod aby robot pokazywał różne reakcje.

WyzwanieWyzwanie

SpróbujSpróbuj



Naucz Codey Rocky
omĳać przeszkody

CodeyRocky

Zeskanuj kod aby
zobaczyć przykład



1Dodaj obraz
Przeciągnij na obszar układania skryptu
blok Pokaż obraz.

2Dodaj ruch
Poszukaj w kategorii Akcja blok Poruszaj się do przodu
z mocą 50%. Połącz go z blokiem Pokaż obraz.

3Dodaj czujnik
Przeciągnij na puste pole przestrzeni do układania skryptu blok
Przeszkody z porzodu?

StwórzStwórz

Uwaga: bloki heksagonalne pasują tylko
do bloków z identycznymi wycięciami.



4Dodaj blok kontroli
Użyj bloku Czekaj aż i wstaw w niego blok Przeszkody z przodu?
Znajdziesz go w kategorii czujniki.

5Zatrzymaj Codey Rocky
Dodaj do kodu blok Zatrzymaj ruch.



Ok, kod gotowy. Wgraj go do
Codey Rocky aby przetestować.
Umieść rzecz przed robotem. Co się
stanie?

6Dodaj ruch
Najpierw dodaj do kodu Poruszaj się do tyłu zmocą50%przez1 sekundę,
następnie dodaj skręćwprawozmocą50%przez1 sekundę.

7Dodaj zdarzenie
Dodaj blok Kiedy Codey uruchomiony.



Teraz, Codey Rocky potrafi
omĳać przeszkody jeżeli
napotka je na swojej drodze.

8 Dodaj pętlę
Obejmi j kod pęt lą Zawsze .



Spójrz, Codey Rocky umie omĳać przeszkody!

Ważne: Trzymaj czujnik IR skierowany do przodu.

WypróbujWypróbuj



WyzwanieWyzwanie

Staraj używać bloku nie w kodzie aby
Codey Rocky trzymał się z dala od klifów.

Upewnij się że czujnik
skierowany jest ku spodowi.



Użyj Codey'a aby postacie
grały na instrumentach

Codey

Zeskanuj kod aby
zobaczyć przykład



1Dodaj komunikat
Użyj Nadaj wiadomość. Blok znajdziesz w
zakładce Zdarzenia.

2Dodaj zdarzenie
Połącz Kiedy przycisk a naciśnięty z Nadaj A.

3Dodaj postać/duszka
Kliknij zakładkę Postacie pod Sceną a następnie
+ aby dodać nową postać (perkusję).

Możesz utworzyć nowąwiadomość.

Każde urządzenie i
postać ma
własny ekran
skryptów.

Tip

StwórzStwórz



4Dodaj efekt dźwiękowy
Użyj blok Zagraj dźwięk. Wybierz sample high tom.

5Dodaj kostium
Dodaj blok Zmień kostium na.

6Dodaj blok kontroli
Dodaj do kodu blok Czekaj 1 sekundę.

Możesz zmienić kostium.

Dźwięk dodasz do projektu klikając
ikonę dźwięki i dodaj dźwięk



7Dodaj kostium

8 Dodaj zdarzenie
Na początek kodu wstaw Kiedy otrzymam A.
Upewnij się że kod wygląda jak ten poniżej.

Dodaj zmień kostium.

Kod gotowy, wgraj go do
robota aby sprawdzić jak
działa!



Can you add more
sprites to form a band?

Naciśni j przycisk i
posłuchaj bębna.

WypróbujWypróbuj

WyzwanieWyzwanie



Zaprojektuj kontroler
dla Codey Rocky

Zaprojektuj kontroler
dla Codey Rocky

CodeyRocky

Zeskanuj kod aby
zobaczyć przykład



1Dodaj postać
Wyb ie rz arrow1 z postaci pod sceną.

2 Dodaj wiadomość
Przeciągnij Nadaj wiadomość na pole skryptów postaci arrow1.

3Dodaj wydarzenie
Dodaj blok Kiedy duszek kliknięty.

Możesz utworzyć nowąwiadomość

StwórzStwórz



Powtórz poprzednie kroki aby dodać 4 strzałki, każdą w
innym kierunku. Wybieraj kostiumy aby zmienić kierunek strzałki.

Każda postać/duszek ma swoją
własną przestrzeń na skrypt/kod.
Upewni j s ię że każdy z powyższych
kodów umieśc isz we właśc iwym
miejscu.

Tip



Powtórz kod z
kroku 4 i 5

4Dodaj ruch
Kliknij, znajdującą się pod sceną, zakładkę Urządzenia.
Przejdź do kategorii Akcja i wyciągnij blok Poruszaj się do
przodu zmocą 50% przez 1 sekund.

5Dodaj zdarzenie
Użyj Kiedy otrzymam(góra).

Dokończ kod dla reszty strzałek, tak jak w kroku 4 i5.

Tutajmożesz wybrać inną nazwę, jeżeli tylko
wcześniej ją utworzyłeś blokiemnadaj wiadomość.



Dodaj inne ikonki aby dodać robotowi
więcejmożliwości, takich jak kontrola
dźwięków czyminy.

Klik na strzałki i obserwuj zachowanie robota.

WypróbujWypróbuj

WyzwanieWyzwanie



Zaprogramuj licznik

CodeyRocky



1Stwórz zmienną
Kliknij kategorię Zmienne i wybierz Utwórz zmienną. Nazwĳ
zmienną numer i kliknĳ ok.

2Dodaj wartość.
Przeciągnij Ustaw numer na 0.

3Dodaj blok pokaż
Wybierz kategorię Wyświetl i dodaj blok Pokaż hello
i czekaj.

StwórzStwórz



4Dodaj zmienną
Znajdź blok Numer , kategoria Zmienne. Przeciągnij go
i włóż w blok pokaż. Kod powinien wyglądać jak
poniżej.

5Dodaj zdażenie
Dodaj do kodu Kiedy Codey uruchomiony.

6 Dodaj wartość
Przeciągnij w puste miejsce na obszarze skryptu blok Zmień numer
o (1) z kategorii zmienne.



7Dodaj efekt dźwiękowy
Wybierz Zagraj dźwięk hello z kategorii
głośnik. Dodaj go do kodu.

Powtórz krok 3 i4.

Możesz zmienić dźwięk.



8Dodaj zdarzenie
Dodaj Kiedy przycisk A naciśnięty do kodu z
kroku 7.

Kod jest gotowy. Pora
wgrać go do robota i
przetestować. Codey
staje się licznikiem



Poziom w górę

Stwórz grę. 2graczy na zmianę naciska przycisk.
W tym samym czasie liczba rośnie. Ten który
uruchomi bombę przegrywa.



Zaproś przyjaciół do gry!

Sprawdź kod. Upewnij się, że gra
uruchomi się ponownie kiedy
naciśniesz przycisk C.

WypróbujWypróbuj

WyzwanieWyzwanie

oficjalny dystrybutor
w Polsce

Tłumaczenie

www.kodowanienaekranie.pl


