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Link do produktu: https://technologiawszkole.pl/ozobot-evo-bialy-p-1140.html

Ozobot Evo biały
Cena brutto

879,99 zł

Cena netto

715,44 zł

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

OzobotEvobialy

Kod producenta

OzobotEvobialy

Opis produktu
MAŁY ROBOT WIELKA OSOBOWOŚĆ
EVO potrafi reagować na swoje otoczenie i samodzielnie podejmować decyzje, a nawet wyrażać emocje! EVO emituje dźwięki i
efekty świetlne oraz wchodzi w interakcje z innymi robotami EVO. Podobnie jak jego starszy brat Ozobot Bit programuje za
pomocą kolorów lub na platformie OzoBlockly.pl, popisując się dodatkowymi efektami świetlnymi i dźwiękowymi.
PROGRAMUJ Z PUZZLAMI
Puzzle doskonale urozmaicają programowanie z Ozobotem. Można je wykorzystać zarówno w zadaniach offlinowych, jak i
online na darmowej platformie OzoBlockly.pl. Dzięki wciągającej zabawie dzieci aktywnie uczą się podstaw programowania
rozwijając przy tym kreatywność i logiczne myślenie. Zestaw 96 puzzli o różnych funkcjach (linie proste, zakręty, zawracanie,
pauzy, itp.) pozwala na tworzenie skomplikowanych tras i pętli, które musi pokonać Ozobot. Puzzle to doskonałe narzędzie
dydaktyczne służące rozwijaniu myślenia strategicznego, rywalizacji z przeciwnikami - grywalizację. Puzzle do Ozobota
sprawdzają się zarówno w pracy samodzielnej jak zespołowej, co pozwala również na ćwiczenie kompetencji miękkich.
Najmłodsi programiści układając trasy z puzzli ćwiczą precyzję ruchów, ćwiczą ruchy motoryki małej, przez co rozwijają
sprawność palców dłoni.

PROGRAMUJ RYSUJĄC
Nauka programowania może być niezwykłą przygodą. Wyrusz w podróż razem z Evo! Wędruj po stworzonych przez siebie
trasach umieszczając kolorowe kody. Zobacz jak robot wykorzystuje swoje czujniki i reaguje na otaczający go świat za pomocą
emitowanych dźwięków i kolorów. Niech nauka programowania, rozwiązywanie problemów i praca grupowa stanie się
wciągającą i kreatywną zabawą!

PROGRAMUJ W BLOCKLY
Dzieci bez problemu mogą zakodować sposób poruszania się, efekty świetlne i dźwiękowe robota za pomocą tabletu lub
ekranu monitora (bez żadnych kabli) na platformie OzoBlockly.pl. Oferuje ona pięć poziomów programowania, od nowicjusza
do mistrza. Dzięki temu nadaje się zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych programistów. Jeśli stworzysz
program na OzoBlockly.pl, możesz go umieścić na swoim koncie i mieć do niego dostęp przez dedykowaną aplikację Ozobot
Evo (do pobrania na smartfon lub tablet w iOS i Android). Aplikacja umożliwi Ci przełączenie się w tryb zdalnego sterowania.
Evo wchodzą w interakcje – mogą przekazywać sobie pozytywne i negatywne emocje za pomocą emotikonów Ozojis, toczyć
między sobą walki lub działać synchronicznie (sterowanie w czasie rzeczywistym z jednej aplikacji). Dzięki funkcji aplikacji
EvoChat możesz być w stałym kontakcie ze znajomymi i przyjaciółmi. OzoBlockly.pl bazuje na języku programowania blockly,
który podobnie jak Scratch jest językiem wizualnym (blokowym).
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