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  תכנים ומושגים:

 אלגוריתם

 כרות ראשונית עם הרובוטהי

 כניסות מנועים, ניווט בבקר, חיבור כבל.בקר, כניסות חיישנים, 

 אלגוריתםתכנות ראשון של 

 -הקדמה למורה

וכן נגדיר עם הילדים את המושג אלגוריתם תוך ות קצרה עם הרובוט הבסיסי שבנינו זה נתחיל בהיכר בשיעור

 כדי פעילות משחק

 

 

 

 מהו אלגוריתם?

הוא דרך שכוללת צעדים מדויקים לביצוע של משימה או לפתרון בעיה. אלגוריתם  (Algorithm) אלגוריתם

  .יהבמספר סופי של צעדים לפתרון הבעיהיה מוצג תמיד 

 .סבר אלגוריתם למורהסרטון ה

אנחנו רוצים ללמד את הילדים לרשום אלגוריתם מילולי בטרם יבצעו את פקודות התכנות בסביבת התכנות. 

זה אלגוריתם, מה זה אלגוריתם מילולי ומתוך משחק התרגול שנערוך איתם נוכל לשם כך יש ללמד אותם מה 

 לחשוף בפניהם את שפת הפקודות החד משמעיות, את סדר הפקודות והדרך לחזור ולתקן את הדרוש תיקון.

 לביצוע משימה: מדויקותברורות ו דוגמאות להוראות

 .מסוימתבת בחנות לממכר פרחים קיבלו הזמנה למשלוח זר פרחים לכתו

 ההוראות לשליח הן:

 

 
 

 

 מבוא למערכות 
 בתוכנית הלימודים 186, 160עמודים  פרק שני  חלק שני כיתה ד' 

 דקות( 90שיעורים עיוני משולב במעשי ) שני זמן הוראה

  בני ברק 3לכתובת: רחוב הים  עליך לנסוע
 משפחת כהן -א את שם הלקוחומצעליך ל
 זר הפרחים את מסור ללקוחעליך ל

 חזור לחנות

https://www.youtube.com/watch?time_continue=283&v=6hfOvs8pY1k
https://www.youtube.com/watch?time_continue=283&v=6hfOvs8pY1k
https://www.youtube.com/watch?time_continue=283&v=6hfOvs8pY1k
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אם ההוראות לא היו ברורות  ההוראות לשליח הן חד משמעיות וברורות ולכן לא יתקשה בביצוע הפעולות.

 ומדויקות השליח היה מתקשה בביצוע המשימה בהצלחה.

בטרם נכתוב תוכנית מחשב, נשתמש באלגוריתם המילולי כדי לרשום את סדר הפקודות לביצוע המשימה 

הנדרשת. אלגוריתם מלולי דומה למתכון להכנת עוגה. אם נטעה בסדר הכנת המרכיבים לא נגיע לתוצאה 

 לנו.הרצויה 

 

 ילדי הרובוט -רגיל כיתתית

 -מטרות

 אלגוריתם מילולי -כתיבת הוראות לפעולת רובוטא. 

 ביצוע הוראות ודיבג )תיקון טעויות(ב. 

 הבנת הקשר בין תנועת הגלגלים וכיוון התנועה. .ג

 -ציוד נדרש

קופסת קרטון ארוכה כמו של מזגן גדול, עפרון, 

 מספרים.

 

 

 -הוראות הכנה

 בחלק העליון של הקופסה ציירו שני עיגולים גדולים ליציאת ראשי הילדים.

אפשר לכסות  בו זמנית במרווח נוח לתנועה. מפתחים אלו גזרו את הפתחים כך ששני ראשי ילדים יוכלו לצאת

את עיני הילדים כך שלא יוכלו לראות זה את זה. דגם זה לצורך התרגיל הוא הרובוט שלנו. כל ילד מייצג מנוע 

 אחד המניע גלגל אחד ברובוט.

 הוראות תנועה לרובוט שלנו לעבר עצם מסוים שנניח במרחב. ןנמנה ילד נוסף שיית

 יתם )בטרם ניתן לילדים לצאת לדרך(את ההוראות נרשום על הלוח בטרם נפעיל את האלגור

 לאחר רישום האלגוריתם המילולי נתן לילדים לבצע את ההוראות.

 נתקן את האלוגריתם בהתאם לצורך עד ביצוע נכון של המשימה.

 

 

 

 

 תודה לנעמי מועלם וגיל קרסנטי 
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 -סיכום התרגיל

 שאלו את הילדים מה הם למדו מהתרגיל לגבי כתיבת ההוראות )אלגוריתם( ומה הם למדו על תנועת הגלגלים

 )המנועים(.

 נקודות חשובות

 ההוראות לרובוט צריכות להיות ברורות. .א

 ההוראות לרובוט צריכות להיות חד משמעיות )כמה להסתובב, כמה לזוז( .ב

 הרובוט מבצע את ההוראות בסדר המדוייק בהן נכתבו. .ג

 מהירות שונה של מנועים משפיעה על כיוון התנועה .ד

 ועהכיוון שונה של מנועים משפיע על כיוון התנ .ה

 

 היכרות עם הרובוט
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 הציגו בפני הילדים את הבקר )יחידת העיבוד של הרובוט(. 

 כניסות מנועים

  . A-D הציגו את כניסות המנועים

 

 

 

 

 כניסות חיישנים

 .1-4את כניסות החיישנים הציגו 

 

 

 

 

 

בבניית הרובוט להוראות ברירת המחדל של לגו. בשיעור זה הרובוט של הילדים בנוי ללא חיבור  דכדאי להיצמ

ת המחדל. מנוע שמאלי הוא מנוע המחובר כב רק על חיבור המנועים על פי ברירחיישנים ולכן כדאי להתע

 . Cומנוע ימני הוא מנוע המחובר לכניסה  Bלכניסה 

 ישמשו אותנו לחיבור מנועים נוספים )למשל מנועים מפעילי זרועות(. A  ,Dכניסות 

 הבקר: לחצניעם  היכרות
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 ומשתמשים בחיבור כבל מהרובוט למחשב  LEJOSלמורים המלמדים בתוכנת 

 כדי ללמוד על הניווט באפשרויות הבקר. על הכפתורלחצו 

coderz.github.io/index.html?slide=USB4-https://robotec 

 

כדי ללמוד על הניווט  ev3רובוט בקר ה מצגת היכרות ראשונית עםראו  Bluetoothלמורים המלמדים בחיבור 

 הורדה מהאתר. בתוך אפשרויות הבקר

 

 ScratchXעתה להיכרות עם סביבת התכנות עבור נ

 סביבת העבודה:פתיחת 

 , לחצו על הקישור.ScratchXרשמו בגוגל 

 " ROBOTEC ברשימה הנפתחת יש לגלול את הדף למטה ולבחור בצלמית המתאימה מבית "רובוטק

 

 Documentationלחיצה על  

 

 

 

 

 

 

https://robotec-coderz.github.io/index.html?slide=USB4
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 תפתח את המדריך הידידותי למורה לעבודה נכונה עם הרובוט על פי הסביבה שיבחר.

 .ScratchXתפתח פרויקט לדוגמא שנכתב בסביבת  Sample Projectלחיצה על 

לחיצה במרכז התמונה תעביר אתכם מידית אל סביבת התכנות 

ScratchX.  )יש ללחוץ על אישור )צבע ירוק 

 

 

 

 

 

 לאחר פתיחת סביבת העבודה נלמד את הילדים כיצד שומרים קובץ.

 :דומה מאוד לשמירת קובץ רגיל , ScratchXבץ בסביבת ושמירת הק

  Save Projectבקובץ =======<  יש לבחור

 חלון שנפתח בוחרים ביעד השמירה. ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ד.כל קבוצה תדאג לכונן נייד אח .Disc On Keyצוי לעבוד עם הילדים עם ר


