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Кіріспе
РОББОScratch	бағдарламасын	пайдалану	бойынша	осы	нұсқау-үйреткіш	бағдар-
ламалауға	қызығатын	және	бағдарламалау	бойынша	сабақ	өтпек	болған		барлық	
тұлғаларға	арналады.			Нұсқау	мұғалімдермен	және	студенттермен	тәжірибеде	
тексерілген	жаттығулардан	тұрады.	Бұл	жаттығулар	кезең-кезеңімен	қажетті	
бағдарламалау	дағдыларын	дамытады.	Жаттығулар	кезінде	балалар	бағдарлама-
лық	жасақтама	жасаушы	тұрғысынан	логикалық	ойлауға	үйренеді,	бұл	көпте-
ген	күнделікті	жағдайларда	қажет	болады. 	Мұндай	дағдылар,	атап	айтқанда,	
жалпыны	көрнекі	түрде	көрсету,	мәселені	шағын	бөліктерге	бөлу,	әрекеттердің	
қарапайым	схемасын	құрастыру	болып	табылады.	РОББО	жабдығының	көмегімен	
бұл	келесідей	түрде	жүзеге	асады:

 1. Жалпының көрнекі көрінісі
  	Робоплатформаны	және	Лабораторияны	бағдарламалау	жұмысында	

бағдарламашы	қандай	нәтижеге	қол	жеткізгісі	келетінін	ойлайды.
 2. Мәселені шағын бөліктерге бөлу
   Бағдарламашы	кезең-кезеңімен	өзі	қалаған	нәтижеге	қол	жеткізе	алатын	

оқиғаларды	анықтайды.
 3. Бағдарламаны әзірлеу
   Бағдарламалаушы	таңдалған	бағдарламалау	тілінің	пәрмендері	арқылы	

программа	жазады.

НҰСҚАУЛЫҚТЫҢ МАҚСАТЫ

Нұсқаулықтың	мақсаты	–	пайдаланушыларға	бағдарламалаудың	негізгі	
білімдерін	үйрету.	Бағдарламалау	тапсырмалары	мен	РОББО	әрекеттері	арқылы	
пайдаланушыда	шығармашылық	жоспарлау	процестеріне,	топта	жұмыс	істеуге,	
математика	және	жаратылыстану	ғылымдары	саласындағы	білімге,	оқу	бағдарла-
маларынан	тыс	жұмысқа	қызығушылық	туады.	Бағдарламалау	жаттығуларында	
робототехниканың	қазіргі	қоғамда	қай	жерде	қолданылып	жатқаны,	оның	адам	
өміріне	қалай	әсер	ететіні	және	оны	болашақта	қалай	қолдануға	болатыны	тура-
лы	әңгіме	өте	пайдалы.

Сабақта	қалыптасқан	дағдылардың	көмегімен	пайдаланушыда	робото-
техникаға	қатысты	инновациялық	шешімдерді	жоспарлауға	және	әзірлеуге	
қызығушылық	туады.	Оқытудың	мақсаты	–	технологияны	түсіну	мен	қолдануды	
үйрену	және	оның	көмегімен	жаңа	жағдайларды	ойлап	табуға	үйрету.

Жаттығулар	жұппен	орындалады,	өйткені	қарым-қатынас	алынған	білімді	
жақсы	меңгеруге	көмектеседі.	Алғашқы	жаттығуларда	оқушылар	дайын	үлгі	
бойынша	бағдарлама	жасайды,	бірақ	одан	әрі	жаттығуларды	орындау	барысында	
оқушының	өз	ойын	әрі	қарай	дамытуға	мүмкіндік	туады.	Тәлімгер	балаға	жұмы-
сты	белсенді	түрде	жалғастыруға	көмектесетін	жетекші	сұрақтармен	қолдау	
көрсетеді.

НҰСҚАУЛЫҚТЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

Нұсқаулықтың	басында	РОББО	Робоплатформасын	және	Лабораторияны	
жұмысқа	дайындау	бойынша	нұсқаулар	және	бағдарламалау	ортасын	пайда-
лану	үшін	бес	жаттығу	берілген.	Қалған	нұсқаулық	үш	блокқа	бөлінген:	РОББО	
Лаборатория,	РОББО	робоплатформа	және	РОББО	Лаборатория	мен	РОББО	
робоплатформаны	бірге	қолдану.	Робоплатформа	және	Лабораториядағы	жат-
тығулар	пакеттері	тәуелсіз	кешендер	болып	табылады,	ал	бірінші	жаттығуларда	
пайдаланушы	бұрын	берілген	бағдарламалық	ортамен	таныс	емес	деп	есепте-
леді.	Үшінші	бөлім,	өз	кезегінде,	пайдаланушы	бұрын	екі	құрылғымен	де	жұмыс	
істеген	деп	есептейді,	өйткені	бұл	бөліктегі	жаттығулар	осы	құрылғыларды	
пайдалануда	жеткілікті	машық	болуын	қажет	етеді.

Мұғалімдерге	арналған	жаттығуларға	кіріспе	ретінде	мақсаттар,	мазмұны	
және	пайдаланылатын	командалар	(пәрмендер)	қорытындыланады.	Оқыту	
тұрғысынан	ең	маңызды	болып	табылатын	осы	немесе	басқа	жаттығулардың	
аспектілері	де	атап	өтіледі.	Сонымен	қатар,	жаттығулар	кезінде	немесе	олар	
аяқталғаннан	кейін	талқылауға	болатын	әңгімелер	тақырыптары	бар.	Жаттығулар	
тапсырма	карточкалары	түрінде	болады	және	оларды	бүкіл	топпен	бірге,	
тапсырмадан	тапсырмаға	көшумен	шағын	топтарда	немесе	төмен	қарқынмен	
жүргізілетін	жеке	сабақтарда	орындауға	болады.	Дайындық	деңгейіне	сәй-
кес	сабақты	саралауға	мүмкіндік	беретін	жаттығуларды	басып	шығарып,	топ	
мүшелеріне	таратуға	болады.	Сабақ	барысын	балалар	орындаған	және	мұғалім	
бекіткен	тапсырмалар	карталарын	белгілейтін	кесте	арқылы	бақылауға	болады	
(1-қосымша)�

БАСШЫЛЫҚ ЖҰМЫС ТОБЫ

Нұсқаулық	РОББО	Europe	және	Хельсинки	университетінің	Innokas	инноваци-
ялық	желісі	арасындағы	ынтымақтастық	жұмыстың	нәтижесі	болып	табылады.	
Педагогикалық	құрылымды	Кати	Сормунен	мен	Томи	Хуккалайнен	жасаған.	
Жаттығуларды	құрастыруға	Innokas	желісінің	оқытушылары	Эркки	Хаутала	
мен	Янне	Холопайнен	де	қатысты.	Жаттығуларға	арналған	идеяларды	шығар-
машылықпен	әзірлеу	Ванттила	Эспу,	Охкола	Мэнцаля	және	Похжоис-Эрванна	
Тампере	қалаларында	жүргізілді.	Нұсқаулықта	кәсіби	педагогтар	әзірлеген	жат-
тығулар	бар,	олар	Хельсинки	университетінің	Виикин	Нормааликулу	мектебінде	
және	Лохжадағы	Муижала	мектебінде	студенттер	топтарымен	тәжірибе	жүзінде	
тексерілді.

Робоплатформасы	мен	Лабораториясы	бар	компанияда	бағдарламалау	са-
бақтарының	қызықты	өтуін	тілейміз!

Авторлар

Мұғалімдер	мен	ата-аналарға	арналған	оқу	құралы Кіріспе
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2

34

5

K. DIP қосқыштары 
Роболатформада оның жұмысын реттейтін 
қосқыштар бар. 
1. және 2. Доңғалақ энкодері (бұрыш 
айналымы датчигі) 
3. Батареяның төмен кернеуінен 
қорғаныс (қайта зарядталатын батареямен 
пайдаланыңыз) 
4. USB сымы және батареяны бірге 
қолдануға қарсы құлып 
5. 5. Автоматты түрде өшіру уақыты 
(шамамен 10 минут) 
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Көп жағдайда барлық 
қосқыштарды ON күйінде ұстау ұсынылады.

L. Дөңгелектер

A. Робоплатформа
B. Жанасу датчигі жанасуды немесе белгілі 

бір нәрсе тигенін анықтайды.
C. Жарық датчигі жарық ағынын анықтайды.
D. Жарық диодты модуль жарық береді.
E. Қашықтық датчигі нысанға дейінгі 

қашықтықты анықтайды.
F. Сызық датчигі  ашық және қараңғы 

беттерді таниды.
G. Батарея қуаты
H. Reset келтіру түймесі  процессорды қайта 

қосады.
I. ON/OFF  түймесі батарея қуатын қосады.
J. Start (старт) түймесі — бағдарламаланатын 

түйме. 

Робоплатформаға арналған (Windows, Mac, 
Linux) бағдарламалық құралды жүктеп алыңыз: 
http://files.robbo.world

• USB кабелінің бір ұшын Робоплатформаға, 
ал екінші ұшын компьютерге жалғаңыз  
(1-CУРЕТ).

• Компьютерде RobboScratch бағдарламалық 
құралын ашыңыз.

• Компьютер Робоплатформаны автоматты 
түрде табады.

• Байланыс басқару тақтасындағы шеңбер 
жасыл түске айналғанда пайда болады.  
Шеңбер жасыл түске енбесе, құралдың 
бағдарламалық құралындағы бағдарлама-
ны (Upload firmware) жүктеп салу түймесін 
басыңыз.

Bluetooth:
• Қуат көзін (батарея/аккумулятор) 

Робоплатформаға қосыңыз).
• ON/OFF түймесін басу арқылы 

Робоплатформаны қосыңыз.
• Компьютерде Bluetooth қосып  жақын жер-

ден жабдықты табыңыз.
• ROB-R-X-X-X таңдаңыз және жұптаңыз (қа-

жет болса 1234 кодын пайдаланыңыз).
• Модуль байланысты күтіп тұрғанда жасыл 

Bluetooth индикаторы жыпылықтайды. 
Байланыс орнатылған кезде жарық диоды 
тұрақты жанып тұрады. Bluetooth модулі №3 
сенсорлық датчиктің (датчиктің)  астында 
орналасқан.

RobboScratch көмегімен Робоплатформа 
(робот) бағдарламасын бағдарламалау

A. Жер шары белгішесі: тілді өзгерту.
B. Пәрмендер мәзірі: Мұнда пәрмендер 

топтары берілген.
C. Пәрмен тобы: пәрмендер осы жерде 

көрсетіледі.
D. Бағдарламалау аймағы: пәрмендерды 

бірінің астына орналастыру арқылы осы 
аймаққа сүйреп апарыңыз.

E. Бұл аймақта датчиктің  мәнін байқауға 
болады.

F. Сахна: Орындаушы осы аймақта қозғалады 
(суретте робот).

G. Кейіпкер мен сахнаны (фон) өңдеу 
аймағы. Мұнда сіз жаңа кейіпкерлер мен 
фондарды өзгертіп, жасай аласыз..

1-СУРЕТ1-СУРЕТ

23
4 5

1

Робоплатформа құрылғысымен 
жұмыс бастау   

РОБОПЛАТФОРМАСЫНЫҢ БӨЛІКТЕРІ

СӘЙКЕСТІК

БАЙЛАНЫСТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ БАҒДАРЛАМАЛАУ

РОББО Робоплатформа құрылғысымен жүмыс бастау Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы
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Қозғалтқышты іске қосу пәрмендерін 
бағдарламалау аймағына жылжыту 
арқылы компьютер мен Робоплатформа 
арасындағы байланысты тексеріңіз.

Байланыс бар екеніне көз жеткізгеннен 
кейін Робоплатформа көмегімен 
жаттығуларды бастаңыз.

9

8

7

4

32

5

12

13
1

10

11

610

5

5

5

5

Лабораториямен жұмысты РОБОПЛАТФОРМАНЫ ҚОЗҒАЛЫСҚА КЕЛТІРІҢІЗ

ЛАБОРАТОРИЯНЫҢ БӨЛІМДЕРІ

бөлігі (№1, №3, №4, №12, №13) ажыратылған, 
ал Лабораторияны Arduino Uno ретінде 
пайдалануға болады. Түймешіктер мен 
сыртқы қосқыштар (AO, A1, D13) жұмыс 
істейді. №10 ағытпасының барлық 
желілерін пайдалануға болады.

• 1-OFF = Лабораторияның барлық 
меншікті компоненттері пайдаланылады. 
№10 ағытпа желілерінің бір бөлігі 
Лабораторияның өзіндік құрамдас 
бөліктеріне қосылған.

• 2-ON = №10 желі ағытпасы тізбекті 
қосылыста (DO/RX, D1/TX). USB контроллері 
(FTDI-тақша) өшірілген.

• 2-OFF = Тізбектік байланыс USB сымы 
арқылы жүреді, FTDI-тақшасы қосылған.  
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!  Бағдарламалау 
кезінде қосқышты осы күйде ұстау керек.

12. Жарық датчигі  (фототранзистор).
13. Дыбыс датчигі (микрофон). 

1. Иінтірек (сырғанау потенциометрі).
2. Үш жарықдиодты шам (қызыл, сары, 

жасыл).
3. 8 бағдарламаланатын жарықдиодты 

шамдар.
4. Динамик.
5. Бес түйме.
6. Қалпына келтіру түймесі Reset.
7. Сандық енгізу/шығару қосқышы D13: 

Сандық ақпаратты оқуға және жазуға 
арналған порт (0/1).

8. Аналогтық кіріс қосқышы A1: аналогтық 
ақпаратты оқуға арналған порт. Сандық кіріс 
ретінде де пайдалануға болады.

9. Аналогтық кіріс қосқышы AO: аналогтық 
ақпаратты оқуға арналған желі. Сандық кіріс 
ретінде де пайдалануға болады.

10. Arduino Uno-мен біріктірілген қосқыштар.
11. DIP қосқыштары:

• 1-ON = Лаборатория компоненттерінің бір  
 

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО  Лаборатория құрылғысымен жұмыс бастау 
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Лаборатория құрылғысы үшін бағдарламалық 
құралды жүктеп алыңыз (Windows, Mac, Linux): 
http://files.robbo.world

• USB кабелінің бір ұшын Лабораторияға, 
ал екінші ұшын компьютерге жалғаңыз  
(2-CУРЕТ). 

• Компьютерде RobboScratch бағдарламасын 
ашыңыз. 

• «Құрылғыларды іздеу» түймесін басыңыз. 
Осыдан кейін компьютер Лабораторияны 
автоматты түрде табады. 

• Байланыс басқару тақтасындағы шеңбер 
жасыл түске айналғанда пайда болады. 

• Егер шеңбер жасыл түске енбесе, 
құрылғының бағдарламалық 
жасақтамасындағы қайта орнықтыру 
түймесін басыңыз.

Лабораторияны бағдарламалау RobboScratch 
бағдарламасының көмегімен төмендегідей 
орындалады.
A. Жер шары белгішесі: тілді өзгерту.
B. Пәрмендер мәзірі: Мұнда пәрмендер 

топтары берілген.
C. Пәрмен тобы: пәрмендер осы жерде 

көрсетіледі.
D. Бағдарламалау аймағы: пәрмендерді 

бірінен соң бірін осы аймаққа сүйреңіз.
E. Бұл аймақта датчиктер (датчиктері)  мен 

пәрмендердің мәнін байқауға болады
F. Сахна: Орындаушы осы аймақта қозғалады.
G. Кейіпкер мен сахнаны өңдеу аймағы. 

Мұнда сіз жаңа кейіпкерлер мен фондарды 
өзгертіп, жасай аласыз.

2-CУРЕТ2-CУРЕТ

Пәрмендерді Лабораториялық блоктан 
бағдарламалау аймағына жылжыту арқылы 
компьютер мен Лаборатория арасындағы 
байланысты тексеріңіз.

Байланыс бар екеніне көз жеткізгеннен кейін 
Лабораториялық жаттығуларды бастаңыз.

СӘЙКЕСТІК ЛАБОРАТОРИЯНЫ БАҒДАРЛАМАЛАҢЫЗ

БАЙЛАНЫСТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ БАҒДАРЛАМАЛАУ

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО Лаборатория құрылғысымен жұмыс бастау 
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ROBBOSCRATCH

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы RobboScratch бағдарламалық құрал ортасын 
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Ұсынылған жаттығуларда оқушылар 
RobboScratch бағдарламалық ортасын мең-
гереді. Бағдарламалау жаттығулары шағын 
тапсырмалардан басталады, олардың мақсаты 
пайдаланушыларды бағдарламалық жасақта-
маның жұмысымен таныстыру. Жаттығуларды 
орындау RobboScratch бағдарламалық ортасын 
пайдалану дағдыларын қалыптастырады.

Тапсырмаға сәйкес бағдарлама алдын ала 
дайындалған пәрмендерден құрастырылады. 
Бастапқы бөлімнің жаттығулары тез мең-
геріледі, сондықтан 1-4 жаттығуларды баста-
пқы кезеңнен орындау ұсынылады.

Кейіпкер РОББОScratch бағдарламасы арқылы 
төмендегідей бағдарламаланған.

A. Жер шары белгішесі: тілді өзгерту.
B. Пәрмендер мәзірі: Мұнда пәрмендер 

топтары бар
C. Пәрмендер тобы: Пәрмендер кескінделеді. 
D. Бағдарламалау аймағы: пәрмендерді осы 

аймаққа қарай тартыңыз бір-бірінің астына.
E. Бұл аймақта датчиктер мен пәрмендердің 

мәнін қадағалауға болады.

Жаттығуларды орындау арқылы оқушылар 
мәндерді немесе пәрмендерді өзгерту кезінде 
бағдарламада не болатынын біледі.

Жаттығуларда үйренгендерін өз 
бағдарламаларыңда пайдалануға болады.  
Мысалы, сіз мысықты емес, бағдарламада бар 
басқа мүсіндерді жылжыта аласыз.

Жаттығуларды орындамас бұрын 
бағдарламалық құралды пайдалану 
сұрақтарында бірге қарастыруға болады.

ROBBOSCRATCH-ТЫ ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП 
БАҒДАРЛАМАЛАУ

F. Сахна: Орындаушы осы аймақта қозғалады 
(суретте – робот).

G. Кейіпкер мен сахнаны өңдеу аймағы. 
Мұнда жаңа кейіпкерлерді немесе 
фондарды өзгертуге және жаңадан жасауға 
болады

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы
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ROBBOSCRATCH БАҒДАРЛАМА ОРТАСЫН ПАЙДАЛАНУ 

Жаттығу Мақсаттар Үйренген командалар мен 
конструкциялар Scratch RobboScratch

1. РОББОScratch көмегімен 
бағдарламалаймыз

2. Бірнеше пәрмендер тізбегі

3. Есептеуішті цикл

4. Шексіз қайталау

5. Шартты оператор

• Бағдарламалық қамтамасыз ету 
ортасымен танысу

• Бағдарламалар мен пәрмен-
дердің құрылымын оқу

• Кейіпкерді сахнада қозғалысқа 
келтіру

• Тізбекті пәрмендерді пайда-
лану (пәрмендердің сызықтық 
қатары)

• Циклдердің (есептегішпен және 
шексіз қайталанумен) және 
шартты операторлардың логи-
калық (булендік) үлгіге немесе 
логикалық өрнекке сәйкестігін 
зерттеу

• Бағдарлама басы

• Кейіпкерді қозғалысқа келтіру
• идти _ шагов
• повернуть на _ градусов

• Циклдер (айналсоқтар)
• повторить _раз
• повторять всегда

• Шартты оператор
• если <_>, то

• Жағдай
• истина/ложь
• ждать _ секунд

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы RobboScratch бағдарламалық құрал ортасын 



18 19Самоучитель для преподавателей и родителей Использование программной среды RobboScratch

1-ЖАТТЫҒУ: РОББОSCRATCH-ТЫ 
ПАЙДАЛАНЫП БАҒДАРЛАМАЛАМА 
ЖАСАЙМЫЗ

Пайдаланушылар программалау ортасын 
зерттеп, екі команданың ішінен бірінші бағдар-
ламаны жасайды. Бұл бағдарламада сахнадағы 
мысық пішіні оңға жылжытылады.

Маңызды:
• Бағдарламалық қамтамасыз ету ортасының 

негізгі жұмысын бірге зерттеңіз.
• Топта қолданылатын қадамдар санын 

көбейтсеңіз немесе азайтсаңыз, не болаты-
нын біліңіз.

2-ЖАТТЫҒУ:
БІРНЕШЕ ПӘРМЕНДЕР ТІЗБЕГІ

Бағдарламалық ортаны пайдалану қабілетін 
бекіту.  Пәрмендердің ұзағырақ қатарын 
орындау.

Маңызды:
• Мысықтың қозғалысы қалай өзгеретінін 

бірге зерттеп, ойланыңыз, егер
•  пәрменде қолданылатын қадамдар 

санын көбейткенде немесе азайтқанда.
•  oсы қимылды бес пәрменнің орнына бір 

пәрменді 50 мәнімен қолданып, орын-
даңыз (қозғалыс өзгеріссіз қалады).

• Мұны қандай жағдайларда қолданылуға 
болады?

• Мысық әрқашан бағдарламаның басында 
бір нүктеден қозғала бастайтын пәрменді 
табыңыз.

3-ЖАТТЫҒУ:
ЕСЕПТЕУІШТІ ЦИКЛ

Пайдаланушылар есептеуішті циклды повто-
рить _раз, сондай-ақ қозғалыс үшін қажетті 
жаңа пәрмендерді үйренеді.

Маңызды:
• Жаттығулардың мақсатқа сай орындалға-

нына көз жеткізіңіз.
• Пәрмендердің реті әртүрлі болса, күту 

пәрмені болмаса немесе пәрмен дәлелдері 
әртүрлі мәндерді қабылдаса, бағдарлама 
қалай өзгеретінін бірге зерттеп, ойланыңыз.

• Түрлі құрылыстағы пішіндерді жасау үшін 
айналу бұрышын өзгертіңіз.

4-ЖАТТЫҒУ: ШЕКСІЗ ҚАЙТАЛАУ

Қайталау құрылымын қолдану дағдысы 
бекітіліп,  повторять всегда.

Маңызды:
• 2-тапсырма алдыңғы жаттығуда зерделен-

ген материалдар пайдаланылады.

5-ЖАТТЫҒУ: ШАРТТЫ ОПЕРАТОР

Пайдаланушылар шартты операторлармен, 
оларда қолданылатын логикалық үлгідегі 
шарттармен танысады.

Маңызды:
• Шартты операторды пайдаланып, бағдар-

лама жұмысының қажетті шарттарға сәйкес 
болуын қамтамасыз етіңіз. 

• Шартты оператор (таңдау) қолданыла-
тын жайттарды күнделікті жағдайлардан 
өз бетіңмен ойлап табуыңа да болады.   
Мысалы: егер сіз тісіңізді тазаламасаңыз, 
онда кариес пайда болады. Егер сіз сабақ 
оқымасаңыз, онда ...

• Логикалық өрнек немесе логикалық айны-
малы ақиқат/жалған. Балаларға «логика-
лық өрнек» терминін білудің қажеті жоқ, 
бірақ ол шартты мәлімдемелерді жүзеге 
асырудың маңызды бөлігі болып табылады. 

когда _ нажат пәрмені тінтуірдің көмегімен жалауша-
ны басқанда төменде тіркелген пәрмендер қатарын 
белсендіреді

идти _ шагов пәрмені кейіпкерді сахнада пикселдердің 
берілген санына байланысты алға (оң мән) немесе 
керіге (теріс мән) жылжытады

повернуть на _ градусов кейіпкердің қозғалыс бағытын 
көрсетілген градус санына өзгертеді.

ждать _ секунд пәрмені белгілі бір уақыт ішінде коман-
далар қатарының орындалуын тоқтатады (суретте – 1 
секундқа).

повторить _раз пәрмені оның ішінде орналасқан коман-
далар қатарын қалаған ретте қайталайды (суретте – 10 
рет).

повторять всегда оның ішіндегі командалар қата-
рын бағдарламаның соңына дейін қайталайды, яғни, 
бағдарлама тұрғысынан - мәңгілік.

Шартты оператор  если <_>, то логикалық айнымалы 
немесе логикалық өрнектер истина мәнін қабылдаған 
жағдайда ғана оның ішінде орналасқан командалар 
қатарын орындайды.

мышь нажата? шартты сөйлемнің ішіне орналасты-
руға болады. Шарт пәрменді орындау сәтінде  истина 
(тінтуір түймесі басылған) немесе ложь (тінтуір түймесі 
басылмаған) мәндерін қабылдайды.

ЖАТТЫҒУЛАР ҚОЛДАНЫЛАТЫН КОМАНДАЛАР

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы RobboScratch бағдарламалық құрал ортасын 



ROBBOSCRATCH - ЗАДАНИЕ 

20 21Использование программной среды RobboScratchСамоучитель для преподавателей и родителей

1-жаттығу: RobboScratch арқылы бағдарламалау

жоспар
• Бағдарламалық ортамен танысу
• Берілген пәрмендер бойынша бірінші программаны 

құрастыру
• Бағдарламаның құрылымын зерттеу

ТАПСЫРМА
1. Пәрмендерді табыңыз және біріктіріңіз.
2. Жасыл жалаушаны басыңыз.
3. Егер сіз бәрін дұрыс жасасаңыз, кейіпкер (мысық) 

оңға қарай жылжиды.
4. Сахнадағы роботты бастапқы орнына келтіріңіз.

БЕЙНЕ
Бағдарламалық ортаны пайдалану туралы бейнеролик: 
https://youtu.be/dyeLcKB0vpY

1. Пәрмендерді біріктіріңіз.

2.  Жасыл жалаушаны 
басыңыз.

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы RobboScratch бағдарламалық құрал ортасын 

ROBBOSCRATCH - ТАПСЫРМА

https://youtu.be/dyeLcKB0vpY


22 23Использование программной среды RobboScratch

ROBBOSCRATCH - РЕШЕНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

ШЕШIМ

1-жаттығу: RobboScratch арқылы бағдарламалау

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы RobboScratch бағдарламалық құрал ортасын 

ROBBOSCRATCH - ШЕШIМ



ROBBOSCRATCH - ЗАДАНИЕ 

24 25Использование программной среды RobboScratchСамоучитель для преподавателей и родителей

2-жаттығу: Бірнеше пәрмендер тізбегі

ЖОСПАР
• Пәрмендерді біртіндеп қолдану
• Бағдарламалық ортаны пайдалану машықтарын 

бекіту 

ТАПСЫРМА
1. Командаларды табыңыз және біріктіріңіз.
2. Жасыл жалаушаны басыңыз.
3. Егер сіз бәрін дұрыс жасасаңыз, робот алдыңғы 

жаттығуға қарағанда оң жаққа көбірек қашықтыққа 
жылжиды.

4. Сахнадағы роботты бастапқы орнына қойыңыз.

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы RobboScratch бағдарламалық құрал ортасын 

ROBBOSCRATCH - ТАПСЫРМА



26 27Использование программной среды RobboScratch

ROBBOSCRATCH - РЕШЕНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

ШЕШIМ

2-жаттығу: Бірнеше пәрмендер тізбегі

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы RobboScratch бағдарламалық құрал ортасын 

ROBBOSCRATCH - ШЕШIМ



ROBBOSCRATCH - ЗАДАНИЕ 

28 29Использование программной среды RobboScratchСамоучитель для преподавателей и родителей

3-жаттығу: Есептеуішті цикл

ЖОСПАР
• Бағдарламада есептеуішті циклді қолдану 
• ждать _ секунд пәрменін пайдалану және қозғалыс 

пәрмендері

1-ТАПСЫРМА
1. Пәрмендерді табыңыз және біріктіріңіз.
2. Жасыл жалаушаны басыңыз.
3. Егер сіз бәрін дұрыс жасасаңыз, робот шаршы 

пішінді бағыттамада қозғалады.
4. Роботты сахнаға бастапқы күйде қойыңыз.

2-ТАПСЫРМА
Роботты үшбұрыш түрдегі бағытта қозғалатын етіп 
бағдарламалаңыз.

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы RobboScratch бағдарламалық құрал ортасын 

ROBBOSCRATCH - ТАПСЫРМА



30 31Использование программной среды RobboScratch

ROBBOSCRATCH - РЕШЕНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

1-ШЕШIМ 2-ШЕШIМ

3-жаттығу: Есептеуішті цикл

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы RobboScratch бағдарламалық құрал ортасын 

ROBBOSCRATCH - ШЕШIМ



ROBBOSCRATCH - ЗАДАНИЕ 

32 33Использование программной среды RobboScratchСамоучитель для преподавателей и родителей

4-жаттығу: Шексіз қайталау

ЖОСПАР
Қайталау құрылымын және әртүрлі қимыл пәрмен-
дерін пайдалану дағдыларын бекіту.

1-ТАПСЫРМА
1. Командаларды табыңыз және біріктіріңіз.
2. Жасыл жалаушаны басыңыз.
3. Егер дұрыс орындалса, робот сахнаның шетіне жет-

кенде тоқтайды.
4. Сахнадағы роботты бастапқы орнына қойыңыз.

2-ТАПСЫРМА
Роботты шеңбер бойымен шексіз қозғалатын етіп 
бағдарламалаңыз.

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы RobboScratch бағдарламалық құрал ортасын 

ROBBOSCRATCH - ТАПСЫРМА



34 35Использование программной среды RobboScratch

ROBBOSCRATCH - РЕШЕНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

1-ШЕШIМ 2-ШЕШIМ

4-жаттығу: Шексіз қайталау

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы RobboScratch бағдарламалық құрал ортасын 

ROBBOSCRATCH - ШЕШIМ



ROBBOSCRATCH - ЗАДАНИЕ 

36 37Использование программной среды RobboScratchСамоучитель для преподавателей и родителей

5-жаттығу: Шартты оператор

ЖОСПАР
• если <_>, то шартты операторды пайдалану
• ақиқат/жалған мәндерді қабылдайтын шарттарды 

пайдалану

ТАПСЫРМА
1. Пәрмендерді табыңыз және біріктіріңіз.
2. Жасыл жалаушаны басыңыз.
3. Егер сіз бәрін дұрыс жасасаңыз, робот тінтуірдің әр 

түймесін басқан сайын оңға жылжиды.
4. Сахнадағы роботты бастапқы орнына қойыңыз.

эКСПЕРИМЕНТ!
Пәрмендердің ретін өзгертіңіз. Не байқадыңыз?

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы RobboScratch бағдарламалық құрал ортасын 

ROBBOSCRATCH - ТАПСЫРМА



38 39Использование программной среды RobboScratch

ROBBOSCRATCH - РЕШЕНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

ШЕШIМ

5-жаттығу: Шартты оператор

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы RobboScratch бағдарламалық құрал ортасын 

ROBBOSCRATCH - ШЕШIМ



40 41Самоучитель для преподавателей и родителей РОББО Лаборатория

роббо
Лаборатория

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО лабораториясы 



42 43Самоучитель для преподавателей и родителей РОББО Лаборатория

1. Лабораторияны бағдарламалау 
Лабораторияда орындалатын жаттығулар 
меңгерілген тақырыптарға сәйкес бөлінген. 
Жаттығуларды кезең-кезеңмен күрделене 
отырып, бірте-бірте орындау керек (қарапайым 
ойынға дейін).

НҰСҚАУЛЫҚТЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

1-СУРЕТ

Оқытушы үшін мақсаттар, мазмұны және қол-
данылатын пәрмендер жаттығуларға кіріспе 
ретінде қысқаша түрде беріледі.  Осы немесе 
басқа жаттығулардың оқыту тұрғысынан ең 
маңызды көріністері атап өтіледі. Сондай-ақ 
жаттығулар кезінде немесе олар аяқталғаннан 
кейін талқылауға болатын тақырыптары бар. 
Жаттығулар тапсырма карточкалары түрінде 
құрылған. Оларды бүкіл топпен бірге, тапсыр-
мадан тапсырмаға ауысатын шағын топтарда 
немесе баяу қарқынмен жүргізілетін жеке 
сабақтарда орындауға болады.  Дайындық 
деңгейіне сәйкес сабақты саралауға мүмкіндік 
беретін жаттығуларды басып шығарып, топ 
мүшелеріне таратуға болады. Сабақтардың 
өту барысын балалар орындаған және мұғалім 
бекіткен тапсырма карталары жазылатын кесте 
арқылы бақылауға болады (1-СУРЕТ).

 
 
 

Есептерді шешу үлгілері мұғалімнің де, оқушы-
лардың да жұмысын қолдауға бағытталған. 
Үлгілер тапсырма карталарының артында 
көрсетілген. Пәрмендердің ретін өзгерту және 
сол арқылы бағдарламаның қалай өзгеретінін 
байқап көру ұсынылады.  Бұл тақырыпты те-
реңірек түсінуге әкеледі.
Жаттығуларды оған қоса тіркелген 
«Лабораторияның бағдарламалау барысы» 
кестесіне сәйкес біртіндеп орындау керек.
Жаттығулар өтілген тақырыптар бойынша 
топтарға бөлінеді.  Олар ұқсас материалмен 
жұмыс істеу дағдыларын біртіндеп дамытуға 
ықпал етеді.

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО лабораториясы 
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ЛАБОРАТОРИЯНЫ БАҒДАРЛАМАЛАУ

ЛАБОРАТОРИЯНЫ ОЙЫН ЭЛЕМЕНТІ РЕТІНДЕ ПАЙДАЛАНУ

Жаттығу Мақсаттар Үйретілетін пәрмендер мен 
құрылымдар Scratch RobboScratch

1. Лабораторияның 1/3 батырмала-
рын басқару 

2. Лабораторияның 2/3 батырмала-
рын басқару 

3. Лабораторияның 3/3 батырмала-
рын басқару 

4. Фигураның кездейсоқ қозғалысы

5. Мүсінді ұстаңыз!

• Алдыңғы алыған дағдыларды 
тереңдету

• Күрделі бағдарламаларды 
әзірлеу

• Лаборатория жұмысының прин-
циптерімен танысу 

• Программаларда шартты опе-
раторларды қолдану 

• Пәрмендерде теріс мәндерді 
және кездейсоқ сандарды 
пайдалану 

• Сахнада сызық сызу

• Лаборатория жұмысы
• Батырмалар

• Кездейсоқ сан

• Қозғалыс
• Y мәні мен X мәнін  

өзгертіңіз
• X және Y нүктелеріне  

барыңыз

• Пероны төмен түсіріңіз

• Сыртқы түрі
• Хабарламалар

• Дыбыстар
• Дыбыс қолданыңыз

• Шарт
• Шындық - өтірік

ОЙЫНДЫ ӨНДЕУ

Жаттығу Мақсаттар Үйретілетін пәрмендер мен 
құрылымдар Scratch RobboScratch

6. Ұпай санау

7. Ойынды аяқтау

8. Ойынды дыбыстату

9. Жылдамдымдықты иінтірек 
көмегімен арттыру

• Циклді қолдану арқылы дағды-
ларды қалыптастыру

• Айнымалы шамаларды қолдану

• Датчиктер (сенсорлар) жұмысы-
ның принциптерімен таныс

• Бағдарламада шартты оператор 
мен шарттарды қолдану 

• Бағдарламаға дыбысты енгізу

• Айнымалы шамалар

• Басқару
• Аялдама

• Условный оператор
• Егер – онда – әйтпесе

• Лабораториямен жұмыс
• Нотаны ойнату
• Иінтірек және датчиктер  

  

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО лабораториясы 
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2.  Лабораторияны ойынды басқару 
құралы ретінде пайдалану 

Бағдарламалық қамтамасыз етудің негізгі 
функциялары меңгерілгеннен кейін РОББО ла-
бораториясын меңгеру керек.  Лабораторияда 
орналасқан түймелер (2-СУРЕТ, 5-ТАРМАҚ) 
экрандағы мысықтың қимылдарын басқаруға 
және бағдарламаға бірінші ойын элементін 
қосуға арналған.

9

8

7

4

32

5

12

13
1

10

11

610

5

5

5

5

1. Иінтірек (сырғанау потенциометрі).

2. Үш жарықдиодты шам (қызыл, сары, жасыл).

3. 8 бағдарламаланатын жарықдиодты шамдар.

4. Динамик.

5. Бес түйме.

6. Қалпына келтіру түймесі Reset.

7. Сандық енгізу/шығару қосқышы D13: Сандық 

ақпаратты оқуға және жазуға арналған порт (0/1).

8. Аналогтық кіріс қосқышы A1: аналогтық ақпаратты 

оқуға арналған порт. Сандық кіріс ретінде де 

пайдалануға болады.

9. Аналогтық кіріс қосқышы AO: аналогтық ақпаратты 

оқуға арналған желі. Сандық кіріс ретінде де 

пайдалануға болады.

10. Arduino Uno-мен біріктірілген қосқыштар.

11. DIP қосқыштары:

• 1-ON = Лаборатория компоненттерінің бір  

бөлігі (№1, №3, №4, №12, №13) ажыратылған, ал 

Лабораторияны Arduino Uno ретінде пайдалануға 

болады. Түймешіктер мен сыртқы қосқыштар (AO, 

A1, D13) жұмыс істейді. №10 ағытпасының барлық 

желілерін пайдалануға болады.

• 1-OFF = Лабораторияның барлық меншікті 

компоненттері пайдаланылады. №10 ағытпа 

желілерінің бір бөлігі Лабораторияның өзіндік 

құрамдас бөліктеріне қосылған.

• 2-ON = №10 желі ағытпасы тізбекті қосылыста (DO/

RX, D1/TX). USB контроллері (FTDI-тақша) өшірілген.

• 2-OFF = Тізбектік байланыс USB сымы арқылы 

жүреді, FTDI-тақшасы қосылған.  

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!  Бағдарламалау кезінде 

қосқышты осы күйде ұстау керек.

12. Жарық датчигі  (фототранзистор).

13. Дыбыс датчигі (микрофон). 

2-СУРЕТ.

3-СУРЕТ

Жоғарыда көрсетілген жаттығулар фигу-
раны бағдарламалау кезінде координаттар 
жүйесінің принциптерін қамтиды  (3-СУРЕТ). 
Тапсырма карталарында фонды өңдеуге 
арналған бөлек сабақ жоқ, өйткені жаңа 
фигураны жасағаннан кейін бұл машық 
кәдімгі түрде пайда болады.  RobboScratch 
бағдарламасында координаттар торын фон 
ретінде орнатуға болады, оны бағдарлама-
лау кезінде параллельді түрде зерттеуге 
болады:

Бағдарламалау кезінде циклдар мен шартты 
операторларды пайдалану жалғастырылады, 
сонымен қатар кездейсоқ сан түсінігі тура-
лы мәліметтермен танысасыз. Логикалық 
(булендік) өрнектерді қолдану машықтары да 
нығайтылады.

1. Сахнаны (көкпен жиектелген) өңдеу ай-
мағындағы фонды белсендіріңіз.
2. Бағдарлама кітапханасынан xy-grid фо-
нын таңдаңыз.
3. Тізімдер (скриптер) қосындысын таңдау 
арқылы бағдарламалау аймағына қайта ора-
луға болады.

Жаттығуларда қарастырылған материалды 
өз бағдарламаңызды құру үшін пайдалануға 
болады. Мысалы, мысықтың орнына бағдарла-
мада таңдалған кез келген басқа пішіндерді 
жылжытуға болады.

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО лабораториясы 
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ЖАТТЫҒУЛАР

1-ЖАТТЫҒУ:
ЛАБОРАТОРИЯНЫҢ 1/3 
БАТЫРМАЛАРЫН БАСҚАРУ

Пайдаланушылар шартты мәлімдемеде  
ақиқат/жалған шарттарды қалай пайдалану ке-
ректігін және лабораториялық батырмаларды 
пайдаланып сахна пішіндерін қалай басқару 
жолын үйренеді.

Маңызды:
• Ақиқат мәндерінің (ақиқат/жалған) өзгеруін 

бақылау арқылы дұрыс батырманы табуды 
үйрену және бағдарламаны әзірлеуде бақы-
лауларды қолдану.

2-ЖАТТЫҒУ:
ЛАБОРАТОРИЯНЫҢ 2/3 
БАТЫРМАЛАРЫН БАСҚАРУ

Қолдану арқылы алған білімдерін бекіту. 
идти _ шагов  пәрменіндегі теріс мәндерді 
пайдаланыңыз.

Маңызды:
• Пәрмен мәндерінің көбейуі немесе азаюы 

кезінде мысықтың қозғалысы қалай өзге-
ретінін бірге зерттеңіз және ойласыңыз.. 

3-ЖАТТЫҒУ:
ЛАБОРАТОРИЯНЫҢ 3/3 
БАТЫРМАЛАРЫН БАСҚАРУ

Сахнада пішін қозғалып тұрғанда сызық сызу-
ды үйрену.

Маңызды:
• Жаттығулар жоспарланғандай орындалға-

нына көз жеткізіңіз. 
• Пәрмендердегі мәндер көбейген немесе 

азайған кезде мысықтың қозғалысы қалай 
өзгеретінін бірге зерттеп, ойласыңыз. 

4-ЖАТТЫҒУ: МҮСІНДІ КЕЗДЕЙСОҚ 
ЖЫЛЖЫТУ

Жаңа мүсінді құруды, оны өзгертуді және 
кездейсоқ сандарды ауыспалы мағына ретінде 
пайдалануды үйреніңіз.
Маңызды:
• Координаталарды қолдануды орнықтыру. 
• «Кездейсоқ сан» түсінігін түсіну: Кездейсоқ 

сан – белгілі бір сандар аймағынан кездей-
соқ таңдалған сан. Бұл бағдарламада коор-
динаталардың жоғарғы мөлшердегі мәндері 
сандар аймағының шекаралары ретінде 
қолданылады. 

5-ЖАТТЫҒУ: МҮСІНДІ ҰСТАП АЛ»

Бағдарламада кездейсоқ сандарды және 
шартты операторды пайдалануды орнықтыру; 
Лабораторияның батырмалары арқылы мүсін-
шені басқару әдісін қайталау.

Маңызды:
• 2-тапсырмада пайдаланушылар идти _ шагов 

пәрменінің орнына измените Y на _ пәрменін 
басқаруды үйренеді.

• Бірінші пәрмен мүсіншенің орнын көлденең 
бағытта көрсетілген қадамдар саны бой-
ынша өзгертеді, ал екінші пәрмен мүсіншені 
сол сәтте мүсінше қараған бағытта алға 
жылжытады. 

• Тапсырма картасы дыбыстау үшін әртүрлі 
дыбыстарды ұсынады. Сіз фигураны өзіңіз де 
дыбыстай аласыз. 

ҚОЛДАНЫЛАТЫН КОМАНДАЛАР

когда нажат пәрмені тінтуірдің көмегімен жалаушаны 
басқан кезде төменгі жағында тіркелген пәрмендер 
қатарын белсендіреді.

Пәрмен всегда оның ішінде орналасқан пәрмендер 
қатарын бағдарламаның соңына дейін қайталайды, 
яғни. бағдарлама тұрғысынан - мәңгі.

Пәрмен если <_>, то (шартты оператор) егер пәрмен 
орындалмақ кездегі пәрмен үшін берілген. шарттың 
шындық мәні болған жағдайда ғана өзінің ішінде 
орналасқан пәрмендер қатарын орындайды.

Кнопка на Лаборатории _ нажата шарты – 
Лаборатория құрылғысының белгілі бір батырмасы 
сұралған кезде басылған ба екенін білдіреді. Шартты, 
мысалы, шартты операторға қондыруға болады.

идти _ шагов пәрмені сахнадағы пішінді белгіленген 
нүктелер санына алға жылжытады (оң мән) немесе 
кері (теріс мән).

изменить Y на _ фигураның Y осі бойындағы орнын 
пикселдердің көрсетілген санына өзгертеді.

изменить X на _ X осі бойындағы фигураның орнын 
пикселдердің көрсетілген санына өзгертеді.

опустить перо пәрменінен кейін пішін қозғалған кез-
де сахнада сызық пайда болады.

плыть _ секунд в точку X: _ Y: _ пәрмені көрсетілген 
уақыт ішінде координаталар жүйесіндегі пішінді көр-
сетілген орынға ауыстырады.

выдать случайное от _ до _  өрнегі берілген ауқымнан 
санды кездейсоқ таңдайды.

говорить  _ секунд пәрмені берілген уақыт аралығын-
да пішінді мәтіндік ескертпемен қамтамасыз етеді.  Ақ 
аймақта (S) орналасқан мәтінді ерікті түрде өңдеуге 
болады.

включить звук _ мәзірден таңдалған дыбысты 
құрастырады.

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО лабораториясы 
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ЛАБОРАТОРИЯ — ЗАДАНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

1-жаттығу: Лабораторияның 1/3 батырмаларын басқару

ЖОСПАР
• Лаборатория батырмалары 

арқылы сахнада пішіндерді 
басқару

• если — то шартты өрнегі 
мәнінің шынайылығын 
пайдалану

ТАПСЫРМА
1. Лабораторияның Кнопка 3 

нені білдіретінін табыңыз. 
2. Пәрмендерді табыңыз және 

біріктіріңіз. 
3. Оң жақ Лаборатория батыр-

масын басыңыз. 
4. Егер сіз бәрін дұрыс жаса-

саңыз, Лаборатория батыр-
масын басқан кезде робот 
оңға жылжиды. 

5. Роботты сахнадағы 
өзінің бастапқы орнына 
жылжытыңыз.

ЕСКЕ ТYСІРУ
Лаборатория батырмасын 
басып, сіз мәндердің өзге-
руін көру арқылы (жоғарғы 
жолақтағы L түймесі) сіз 3-ші 
батырманың не екенін біле ала-
сыз (жалған/шын).

эксперимент!
Пәрмендердің ретін 
өзгертіп көріңіз. Сіз одан не 
байқадыңыз?

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО лабораториясы 

ЛАБОРАТОРИЯ - ТАПСЫРМА
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ЛАБОРАТОРИЯ — РЕШЕНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

ШЕШIМ

1-жаттығу: Лабораторияның 1/3 батырмаларын басқару

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО лабораториясы 

ЛАБОРАТОРИЯ - ШЕШIМ
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ЛАБОРАТОРИЯ — ЗАДАНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

2-жаттығу: Лабораторияның 2/3 батырмаларын басқару

ЖОСПАР
• Лаборатория түймелері 

арқылы сахнадағы мүсінді 
солға және оңға жылжыту

• Пәрменде теріс мәндерді 
пайдалану

ТАПСЫРМА
1. Лабораторияның Кнопка 1 

и 3 түймелерінің не екенін 
табыңыз. Пәрмендердің ретін 
өзгертіп көріңіз. 

2. Пәрменларды табыңыз және 
біріктіріңіз.

3. Оң жақ лабораториялық түй-
мені басыңыз.

4. Егер сіз бәрін дұрыс жаса-
саңыз, мысық бір батырмада 
оңға, ал екінші батырмада 
солға жылжиды.

5. Сахнадағы мысықты баста-
пқы орнына сүйреңіз.

ЕСКЕ ТYСІРУ
Лаборатория батырмаларын 
басу және мәндердің өзгеруін 
көру арқылы сіз кнопки 1 и 3 
не екенін біле аласыз (жалған/
шын).

эксперимент!
Пәрмендердің ретін өзгертіп 
көріңіз.

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО лабораториясы 

ЛАБОРАТОРИЯ - ТАПСЫРМА



58 59РОББО Лаборатория

ЛАБОРАТОРИЯ — РЕШЕНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

ШЕШIМ

2-жаттығу: Лабораторияның 2/3 батырмаларын басқару

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО лабораториясы 

ЛАБОРАТОРИЯ - ШЕШIМ



60 61РОББО Лаборатория

ЛАБОРАТОРИЯ — ЗАДАНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

ЖОСПАР
• Лаборатория батырмалары 

арқылы сахнадағы мүсінді 
солға, оңға, жоғары және 
төмен жылжыту

• Пәрменде Y тік өсіндегі мән-
дерді пайдалану

1-ТАПСЫРМА
1. Лаборатория батырмалары 

1 , 2 , 3 және 4-тің не екенін 
табыңыз.

2. Пәрмендерді табыңыз және 
біріктіріңіз.

3. Лаборатория батырмаларын 
басыңыз.

4. Егер сіз бәрін дұрыс жаса-
саңыз, онда батырмаларды 
басу арқылы робот оңға, 
солға, жоғары және төмен 
жылжиды. 

5. Мысықтың бастапқыда оңға 
қарап тұрғанына көз жеткізі
ңіз.                                                              

2-ТАПСЫРМА
Перо пәрмендері тобынан  опу-
стить перо пәрменін қосыңыз 
(экранның төменгі сол жақ 
бұрышындағы «добавить рас-
ширение» түймесі).

эксперимент!
Пәрмендердің ретін 
өзгертіп көріңіз. Сіз одан не 
байқадыңыз?

3-жаттығу: Лабораторияның 3/3 батырмаларын басқару

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО лабораториясы 

ЛАБОРАТОРИЯ - ТАПСЫРМА



62 63РОББО Лаборатория

ЛАБОРАТОРИЯ — РЕШЕНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

1-ШЕШIМ 2-ШЕШIМ

3-жаттығу: Лабораторияның 3/3 батырмаларын басқару

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО лабораториясы 

ЛАБОРАТОРИЯ - ШЕШIМ



64 65РОББО Лаборатория

ЛАБОРАТОРИЯ — ЗАДАНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

ЖОСПАР
• Бағдарламада екінші мүсінше жасау
• Сахнадағы фигураның ерікті қозғалысын бақылау
• X және Y өсінің мәндерін басқару машықтарын 

орнықтыру

ТАПСЫРМА
1. Батырманы басу арқылы жаңа мүсіншені құрыңыз  

Выберите из библиотеки (1-СУРЕТ). 
2. Жасалған мүсіннің белсенді екеніне көз жет-

кізіңіз (2-СУРЕТ, мысалда тышқан көк түспен 
шеңберленген). 

3. Жоғарғы сол жақ бұрышқа орналастырылған«i» көк 
шеңбердегі мүсіннің атын өзгертіңіз (2-СУРЕТ). 

4. Пәрмендерді табыңыз және біріктіріңіз.
5. Жасыл жалаушаны басыңыз.
6. Егер сіз бәрін дұрыс жасасаңыз, мүсінше сахнада 

кездейсоқ қозғалады.

эксперимент!
Кездейсоқ сандардың мәндерін өзгертіңіз. Сіз одан не 
байқадыңыз?

1-СУРЕТ1-СУРЕТ

4-жаттығу: Мүсінді кездейсоқ жылжыту

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО лабораториясы 

ЛАБОРАТОРИЯ - ТАПСЫРМА

2-СУРЕТ2-СУРЕТ



66 67РОББО Лаборатория

ЛАБОРАТОРИЯ — РЕШЕНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

ШЕШIМ

4-жаттығу: Мүсінді кездейсоқ жылжыту

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО лабораториясы 

ЛАБОРАТОРИЯ - ШЕШIМ



68 69РОББО Лаборатория

ЛАБОРАТОРИЯ — ЗАДАНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

ЖОСПАР
• Кездейсоқ сандарды және 

шартты операторды бағдар-
ламада қолдану машықтарын 
орнықтыру

• Лаборатория арқылы сах-
нада мүсіншенің қозғалысын 
бақылау

1-ТАПСЫРМА
1. Екінші мүсіншені жасаңыз 

(мысалы, тышқанды). 
2. Пәрмендерді табыңыз және 

біріктіріңіз. 
3. Жасыл жалаушаны басыңыз. 
4. Егер сіз бәрін дұрыс жаса-

саңыз, мысық тышқанды 
ұстап алған кезде ол: «Мен 
ұсталдым!» дейді.

5-жаттығу: Мүсінді ұста!

2-ТАПСЫРМА
• Лабораторияны мысықты 

басқару элементі ретінде 
жұмыс істейтіндей етіп 
бағдарламалаңыз (3-жат-
тығуды қараңыз).

• Роботты Лаборатория көме-
гімен жылжыта отырып 
тышқанды ұстауға әрекет 
жасаңыз.

• Бағдарламада осы пәрменді 
пайдаланыңыз.

эксперимент!
• Тышқан тағы не айта алады? 

Тіл мәтіні ескертпесін 
өзгертіңіз.

• Бағдарламаның соңына 
дыбыс қосыңыз.  Өзіңіздің 
дыбыстарыңызды жазсаңыз 
да болады.

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО лабораториясы 

ЛАБОРАТОРИЯ - ТАПСЫРМА



70 71РОББО Лаборатория

ЛАБОРАТОРИЯ — РЕШЕНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

1-ШЕШIМ 2-ШЕШIМ

5-жаттығу: Мүсінді ұста!

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО лабораториясы 

ЛАБОРАТОРИЯ - ШЕШIМ



72 73Самоучитель для преподавателей и родителей РОББО Лаборатория

3. Ойынды құрастыру
Соңғы бөлімде ойын компонентін арттыратын 
ойынның әртүрлі жаңа элементтері жасалады. 
Пайдаланушылар бағдарламалауда бұрын 
алған білімдерін нығайтады және айнымалы 
шамаларды қалай пайдалану керектігін үйре-
неді.  Логикалық өрнекті қолдану дағдылары да 
орнықтырылады.

4-СУРЕТ 5-СУРЕТ

Жаттығулар бірте-бірте орындалады, пайда-
ланушылар аяқталған ойынға қарай бірте-бір-
те жылжиды. 6-жаттығуды орындау кезінде 
жасалған бағдарламаны сақтау функциясын 
(4-СУРЕТ), ал 7-жаттығуды орындағанда 
сақталған бағдарламаны ашуды (5-СУРЕТ) қа-
растырған жөн. Жаттығуларды сақтау жұмысты 
жеңілдетеді.

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы
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ЖАТТЫҒУЛАР

6-ЖАТТЫҒУ: 
ҰПАЙ САНАУ

Ұпайларды есептеу үшін айнымалы мәнді пай-
далану  (айнымалы Счет).

Маңызды:
• Айнымалы шама (немесе айнымалы) - бұл 

сақталған ақпаратты сандар, мәтін немесе 
суреттер түрінде сақтауға болатын деректер 
қоры. Ұпай санау - бұл түсінуге оңай болатын 
айнымалы шама (6-СУРЕТ).

7-ЖАТТЫҒУ:
 ОЙЫНДЫ АЯҚТАУ

Бағдарламада айнымалылар мен 
Лабораторияны қолдану машықтарын 
орнықтыру.

Маңызды:
• задать _ значение _ и изменить _ на _.
•  өзгерту пәрмендерінің деңгейін өзгерту 

ойынға қалай әсер ететініне көңіл 
аударыңыз

• 2-тапсырмада пайдалануға дайын пәрмен-
дер берілмейді, өйткені бұл пәрмендерді 
пайдалану жаттығулары бұрын орындалған.

8-ЖАТТЫҒУ:
ОЙЫНДЫ ДЫБЫСТАУ

Бұл жаттығуда пайдаланушылар 
Лабораториядан дыбысты ойынға енгізу 
жолын үйренеді, сонымен қатар бұрыннан 
үйренгендерін бекітеді.

6-СУРЕТ 9-ЖАТТЫҒУ: 
ПОТЕНЦИОМЕТРДІ ПАЙДАЛАНА 
ОТЫРЫП ЖЫЛДАМДЫҚТЫ АРТТЫРУ

Пайдаланушылар бағдарламада Лаборатория 
құрылғысындағы потенциометрді пайдала-
нуды үйренеді және айнымалы шамалармен 
қалай жұмыс істеу керектігін есте түсіреді, 
сонымен қатар математикалық салыстыру 
операторларын қолдануды үйренеді..

Маңызды:
• Бұл жаттығуда потенциометрді бағдарлама-

лау алдыңғы жаттығуға қарағанда қиындау. 
Біріншіден, мәселені шешу стратегиясын 
қарастыру ұсынылады - мысалы, ең алдымен, 
бағдарламаның бұрыннан таныс бөліктерін 
орындау арқылы (7-СУРЕТ). 
•  Лабораториядағы потенциометрдің мәні 

нөлден үлкен болса (0 = тұтқаша сол жақ 
шетінде; 100 = тұтқаша оң жақ шетінде), 
если <_>, то пәрмен ішінде орналасқан 
пәрменді орындау керек.

•  Айнымалы Speed  (жылдамдық) үшін 
Лабораторияның потенциометрінің 10/ 
мәні орнықтырылады (потенциометр 
сол жақ шеткі жағдайында болған кезде 
тышқан баяу, тиісінше оң жақта — тез 
қозғалады). 

•  Мүсінше Speed жылдамдық айнымалысы 
арқылы анықталған жылдамдықпен сах-
нада кездейсоқ қозғалады.

• Жаңа салыстыру шарттарын (оператор-
ларды) пайдалану туралы бірге ойластырып, 
оларды өзгерту бағдарламаға қалай әсер 
ететінін байқап көру ұсынылады. 

• Жарық және дыбыс датчиктері потенци-
ометр сияқты жұмыс істейді. Топ болып 
әртүрлі идеяларды тыңдай отырып, оларды 
қолдануда шығармашылықпен қарау 
ұсынылады.

7-СУРЕТ

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО лабораториясы 
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ЖАҢА ПӘРМЕН

задать _ значение _ пәрмені таңдалған айнымалыға 
жаңа деңгей береді.

изменить _ на _ пәрмені таңдалған айнымалыны көр-
сетілген деңгейге өзгертеді

Айнымалы. Айнымалы атауды өзіңіз тағайындай ала-
сыз (суретте - Cчет). Айнымалының мәнін бағдарлама 
барысында өзгертуге болады, сонымен қатар, мысалы, 
салыстыру операторларында қолдануға болады.

Пәрмен стоп все/ этот скрипт/ другие скрипты қажетті 
бағдарламаларды, яғни скриптерді тоқтатады. 

если <_>, то _ иначе (тармақталған шартты  опера-
тор) оның ішіндегі пәрмендер қатарын пәрмен үшін 
көрсетілген шарттың ақиқат мәніне сәйкес таңдап 
орындайды. Шарт ақиқат болса , біріншісі орындала-
ды; егер жалған болса, онда соңғысы орындалады.

салыстыру шарттары. Олар екі мәнді салыстыру үшін 
қолданылады, мысалы, шартты циклдерде.

математикалық өрнек. Айнымалылар ретінде және 
салыстыру жағдайында қолдануға болады.

играть ноту на Лаборатории  пәрмені_ лаборатория 
динамиктерінен белгілі бір жіңішкеліктегі дыбысты 
қосады.

Лаборатория свет/ звук/ рычажок» пәрмені датчиктің 
сұралған уақыттағы  деңгейін жібереді. Бұл көрсет-
кіштерді, мысалы, салыстыру жағдайында қолдануға 
болады

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы
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ЛАБОРАТОРИЯ — ЗАДАНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

ЖОСПАР
Ұпайларды санайтын Счет, 
айнымалысын жасау

ТАПСЫРМА
1. Басқа мүсіншені жасаңыз 

(мысалы, тышқанды).
2. Пәрмендер тобынан айны-

малы шаманы жасаңыз 
Информация қатары негізін-
дегі ақпарат (1 және 2-СУРЕТ).

3. Тышқанды бағдарламалаңыз.
4. Жасыл жалаушаны басыңыз.
5. Егер сіз бәрін дұрыс жаса-

саңыз, робот тышқанды 
ұстаған кезде Счет айныма-
лысының шамасы артады.

эксперимент!
Айнымалының мәні өзгерсе, 
есеп қалай өзгереді?

 1-СУРЕТ

Выберите 
Создайте 
переменную.

Дайте переменной 
имя Count 
и щелкните по OK.

2-СУРЕТ

6-жаттығу: Ұпай санау

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО лабораториясы 

ЛАБОРАТОРИЯ - ТАПСЫРМА
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ЛАБОРАТОРИЯ — РЕШЕНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

ШЕШIМ

6-жаттығу: Ұпай санау

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО лабораториясы 

ЛАБОРАТОРИЯ - ШЕШIМ
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ЛАБОРАТОРИЯ — ЗАДАНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

ЖОСПАР
• Счет айнымалысын пайдалан
• Алған білімдерді орнықтыру

1-ТАПСЫРМА
1. Екі мүсінді жасаңыз (мысалы, 

робот пен тышқан). 
2. Счет айнымалысын жасаңыз 

(6-жаттығуды қараңыз). 
3. Тышқанды бағдарламалаңыз 

(5-жаттығуды қараңыз).
4. Лабораторияны роботты 

басқару ретінде әрекет 
ету үшін бағдарламалаңыз 
(3-жаттығуды қараңыз). 

5. Жасыл жалаушаны басыңыз. 
6. Лабораторияның көмегімен 

мысықты басқарыңыз және 
роботты мүмкіндігінше 
тезірек ұстауға тырысыңыз. 
 
 
 

7-жаттығу: Ойынды аяқтау

7. Егер бәрі дұрыс орындалса, 
робот тышқанға тиген 
кезде Счет айнымалысы-
ның шамасы артады.   Ойын 
10 ұпай жинаған кезде 
аяқталады.

2-ТАПСЫРМА
Ойынды ақ түймені басқан 
кезде басталатындай етіп 
бағдарламалаңыз.

эксперимент!
Сіз пәрмендердің  задать _ зна-
чение _ және  изменить _ на _ 
кезде ойын қалай өзгереді?

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО лабораториясы 

ЛАБОРАТОРИЯ - ТАПСЫРМА
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ЛАБОРАТОРИЯ — РЕШЕНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

1-ШЕШIМ

2-ШЕШIМ

7-жаттығу: Ойынды аяқтау

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО лабораториясы 

ЛАБОРАТОРИЯ - ШЕШIМ
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ЛАБОРАТОРИЯ — ЗАДАНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

ЖОСПАР
• Лабораторияда дыбыс жасау
• Өткен материалдарды бекіту

ТАПСЫРМА
1. Екі мүсіншені жасаңыз (мысалы, робот пен тышқан).
2. Есепшот айнымалысын жасаңыз (6-жаттығуды 

қараңыз).
3. Тышқанды бағдарламалаңыз (5-жаттығуды қараңыз).
4. Лабораторияны роботты басқару ретінде әрекет ету 

үшін бағдарламалаңыз (3-жаттығуды қараңыз).
5. Жасыл жалаушаны басыңыз.
6. Лабораторияның көмегімен роботты басқарыңыз 

және тышқанды мүмкіндігінше тезірек ұстауға 
тырысыңыз.

7. Егер дұрыс орындалса, робот тышқанға тиіскен 
кезде лаборатория дыбыс шығарады.

эксперимент!
играть ноту _ мәнін өзгерткенде дыбыс қалай өзгереді?

8-жаттығу: Ойынды дыбыстау

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО лабораториясы 

ЛАБОРАТОРИЯ - ТАПСЫРМА
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ЛАБОРАТОРИЯ — РЕШЕНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

ШЕШIМ

8-жаттығу: Ойынды дыбыстау

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО лабораториясы 

ЛАБОРАТОРИЯ - ШЕШIМ
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ЛАБОРАТОРИЯ — ЗАДАНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

ЖОСПАР
• Бағдарламада потенциометрді пайдалану
• Жаңа салыстырмалы шарттарды қолдану
• Алынған машықтарды орнықтыру

ТАПСЫРМА
1. Екі фигураны жасаңыз (мысалы, робот пен тышқан).
2. Счет пен Speed айнымалыларын жасаңыз (6-жат-

тығуды қараңыз).
3. Тышқанды бағдарламалаңыз (5-жаттығуды қараңыз).
4. Лабораторияны роботты басқару ретінде әрекет ету 

үшін бағдарламалаңыз (3-жаттығуды қараңыз).
5. Жасыл жалаушаны басыңыз.
6. Лабораторияның көмегімен мысықты басқарыңыз 

және тышқанды мүмкіндігінше тезірек ұстауға тыры-
сыңыз. Тышқанның жылдамдығын потенциометрдің 
көмегімен реттеуге болады.

эксперимент!
Speed айнымалысының мәнін өзгертсе, ойын қалай 
өзгереді?

9-жаттығу: Потенциометрдің көмегімен жылдамдықты арттыру

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО лабораториясы 

ЛАБОРАТОРИЯ - ТАПСЫРМА
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ЛАБОРАТОРИЯ — РЕШЕНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

ШЕШIМ

9-жаттығу: Потенциометрдің көмегімен жылдамдықты арттыру

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО лабораториясы 

ЛАБОРАТОРИЯ - ШЕШIМ
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Роббо 
робо платформа

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО Робоплатформа  
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1.  Робоплатформаны 
бағдарламалау

Жаттығулар оқушылардың дайындық деңгей-
іне қарай тақырыптарға бөлінеді. Мұғалімге 
арналған жаттығуларға кіріспе ретінде мақ-
саты, мазмұны және қолданылатын пәрмендері 
қысқаша түрде беріледі.  Сондай-ақ 

Жаттығулар тапсырма карточкалары түрінде 
құрастырылған. Оларды бүкіл топпен бірге, 
топтан топқа еркін қозғалыспен шағын 
топтарда немесе төмен қарқынмен жүргізілетін 
жеке сабақтарда орындауға болады.  
Жаттығуларды топтың жеке тұлғаларына 
басып шығарып беруге және таратуға болады, 
бұл сабақты дайындық деңгейіне сәйкес 
сараланған түрде жүргізуге мүмкіндік береді.

Балалардың сабақ барысындағы 
тапсырмаларының орындалғанын кесте 
арқылы бақылауға болады, бұл кестені балалар 
тапсырманы орындап болғаннан кейін 
толтырады (1-СУРЕТ).

Әр тақырыптың соңында жаттығулар 
жинақталған, оған сәл көбірек уақыт жұмса-
уға кеңес береміз. Тапсырманы орындаған-
нан кейін алынған машық автоматты түрде 
енгізіледі.
Әр тақырыпта түрлі тұрмыстық мәселелерге 
қатысты құбылыстар көтеріледі.  Алынған 
материал күнделікті өмірмен байланысты-
рылғанда жақсы орнықталады. Сонымен бірге 
оқушылар қоршаған әлемді және ондағы 
берілген бағдарламалау құралыстарын бақы-
лау машықтарына ие болады.      Қоршаған 
ортаны тереңірек зерттеуге арналған тақырып-
тарды нұсқаулықтың «Өмірдегі робототехника» 
бөлімінде табуға болады. Сондай-ақ қоршаған 
ортаны бақылау дағдыларын әртүрлі тапсыр-
малар арқылы алуға болады, мысалы, адамның 
күнделікті өміріндегі құбылыстарды суретке 
түсіру.   Бұған қоса, адамға осы немесе басқа 
құбылыс не үшін қажет және онсыз ол өзін 
қалай сезінетінін ойластыру пайдалы.

Есептерді шешу үлгілері мұғалімнің де, 
оқушылардың да жұмысын қолдауға арналған. 
Үлгілер тапсырмалар карталарының артқы 
жағында көрсетілген.  Бір жаттығуда бірнеше 
шешім үлгісі болуы мүмкін, олардың біреуі 
ғана картада көрсетілген. Балалармен шешім 
қабылдаудың әртүрлі үлгілерін талқылау ұсы-
нылады, өйткені әртүрлі шешім стратегияла-
рын табу және түсіну балалардың интеллектін 
дамытуға көмектеседі.   Сондай-ақ, балаларды 
бағдарламаны аз пәрмендермен қысқаша 
орындауға болатынын немесе бағдарламаны 
өзгертуге және ұқсас жағдайларға қанша-
лықты оңай қолдануға болатынын ойлауға 
ынталандыруға болады.

Жаттығулар қоса берілген «Робоплатформа 
көмегімен бағдарламалау барысы» кестесіне 
сәйкес біртіндеп орындалуы керек. 
Жаттығулар өтілген тақырыптар бойынша 
топтарға бөлінеді.  Олар бірте-бірте ұқсас мате-
риалмен жұмыс істеу машықтарын дамытуға 
ықпал етеді.Оқутудың басында алынған білім 
болашақта ұмытылмауы үшін бастапқы деңгей 
жаттығуларын оқудың кейінгі кезеңдерінде 
қайталау керектігін ұсынамыз.

1-СУРЕТ1-СУРЕТ

осы немесе басқа жаттығулардың сұрақтары, 
педагогикалық тұрғыдан ең маңыздысы; 
жаттығулар кезінде немесе олар аяқталғаннан 
кейін талқылауға болатын әңгімелесуге ұсыны-
латын тақырыптар беріледі.

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО Робоплатформа  
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РОБОПЛАТФОРМАСЫМЕН БАҒДАРЛАМАЛАУ

РОБОПЛАТФОРМАНЫ БАТЫРМАЛАРДЫҢ КӨМЕГІМЕН БАСҚАРУ

Жаттығу Мақсаттар Пәрмендер мен құрылымдар Scratch RobboScratch

1. Жүр - тоқта

2. Тілшелермен басқару

3. Білімді бекіту

• Бағдарламалық қамтамасыз ету 
ортасымен таныстыру

• Бағдарламаның құрылымын 
және пәрмендер қатарын 
меңгеру

• Робоплатформаны қозғалысқа 
келтіру және оны тоқтату

• Тізбектік пәрмендерді пайда-
лану (пәрмендердің сызықтық 
қатары)

• Пәрмендер қатарының басы мен соңы

• Қозғалтқышты басқару:
• Қосу және тоқтау
• Қуатты реттеу
• Бағытты өзгерту
• Бұрылыс
• Уақыт пен қадамдарды пайдалану

• Кешігулер

РОБОПЛАТФОРМАНЫҢ ӨЗДІГІНЕН ЖҮРУІ

Жаттығу Мақсаттар Пәрмендер мен құрылымдар Scratch RobboScratch

4. Кедергілерді  айналып өту

5. Қорапты айналып өтіңіз

6. Пішіндерді бойлап қозғалу

7. Білімді бекіту

• Алдыңғы алған машықтарды 
бекіту

• Пәрмендердің ұзағырақ қатарын 
әзірлеу

• Бірдей қайталанатын пәрмендер 
қатарын анықтау және циклдерді 
зерттеу

• Қайталауларды шектеуді және  
циклдерді қолдануды үйрену

• Пәрмендер қатарын жоспарлау

• Циклдер
• _ рет қайталаңыз
• Әрқашан

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО Робоплатформа  
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РОБОПЛАТФОРМАСЫМЕН БАҒДАРЛАМАЛАУ

ЖАНАСУ ДАТЧИГІ

Жаттығу Мақсаттар Пәрмендер мен құрылымдар Scratch RobboScratch

8. Жанасу датчигінің көмегімен 
робот платформасын қосамыз

9. Кедергімен соқтығысу

10. Білімді бекіту

• Циклді қолдану машығын 
бекіту

• Датчиктердің жұмыс істеу кағи-
даларымен танысу

• Жанасу датчигімен тереңірек 
танысу және оны қолдануды 
үйрену

• Бағдарламалардағы шартты 
операторларды қолдануды 
үйрену

• Бағдарламаларға дыбыс енгізу

• Шартты операторлар (сөйлемдер)
• Егер - онда
• Егер-онда-басқаша
• Дейін күтіңіз

• Салыстыру әрекеттері
• Азырақ
• Сияқты
• -гөрі көбірек

• Дыбыстар
• Дыбысты ойнатыңыз
• Дыбысты соңына дейін ойнатыңыз

СЫЗЫҚТЫ БАҚЫЛАУ ДАТЧИГІ

Жаттығу Мақсаттар Пәрмендер мен құрылымдар Scratch RobboScratch

11. Сызық бойымен еру

12. Жолдар мен  бағыттамалар

13. Білімді бекіту

• Қайталау құрылымдары 
мен шарттарын қолдануды 
орнықтыру

• Сызықты бақылау датчигімен 
толығырақ танысу және оны 
қолдануды зерттеу

• Алдыңғы алынған машықтарды 
бекіту

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО Робоплатформа  
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РОБОПЛАТФОРМАСЫМЕН БАҒДАРЛАМАЛАУ

ЖАРЫҚ ДАТЧИГІ

Жаттығу Мақсаттар Пәрмендер мен құрылымдар Scratch RobboScratch

14. Тосынсый қорап

15. Робот платформа жарыққа қарай 
бұрылады

16. Күзет иті

17. Білімді бекіту

• Циклдер мен шарттарды пайда-
лануды пысықтау

• Жарық датчигімен тереңірек 
танысу және оны пайдалануды 
зерттеу

• Бағдарламаны дербес дыбыстау

• Датчиктердің көрсеткіштерін 
өлшеу және оларды бағдарла-
маларда қолдану

• Кездейсоқ санды және қосу 
амалын қолдану

• Жинақтау

• Кездейсоқ сандар

• Дыбыстар:
• Дыбыс деңгейін орнату
• Дыбысты тоқтату бұйрығы

АРАҚАШЫҚТЫҚ ДАТЧИГІ

Жаттығу Мақсаттар Пәрмендер мен құрылымдар Scratch RobboScratch

18. Робоплатформа саяхаттайды

19. Білімді қолдану

• Циклдер мен шарттарды пайда-
лануды  пысықтау

• Қашықтық датчигімен толығырақ 
танысу және оны пайдалануды 
зерттеу

• Бұрын алған машықтарды бекіту

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО Робоплатформа  
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ЖАТТЫҒУ:
АДАМ-РОБОТТЫ БАСҚАРАМЫЗ

Бұл бірінші бағдарламалау жаттығуы 
Робоплатформасыз орындалады. Жаттығудың 
мақсаты - қарапайым нұсқаулар беру 
және балаларды бағдарламалық ойлауға 
дағдыландыру.

Мақсаттар
• Нұсқауларды шағын бөліктерге бөлу
• Қарапайым пәрмендерді шығару
• Роботтың әрекетін түсіну: робот бағдарла-

масын адам жасаған

Сабақтың барысы
Мұғалім екі оқушыдан тақтаға шығуды сұрайды - 
олар «робот» және «бағдарламашы».
• «Роботтың» міндеті «бағдарламашы-

ның» нұсқауларына сәйкес әрекет ету.  
«Бағдарламашыға» қарым-қатынас жасауға, 
кеңес беруге немесе өз еркімен әрекет 
етуге рұқсат етілмейді.

• «Бағдарламашы» «роботқа» әрекет ету үшін 
бір мағыналы қысқа нұсқаулар береді.

• Мұғалім қателер туралы хабарлайды: егер 
«бағдарламашы» көрсетуі әртүрлі түсінікке 
әкелсе, мұғалім белгі береді.

• Топтың қалған мүшелері «бағдарламаның» 
түзетушілері болып табылады және қате 
туралы хабарлама алғаннан кейін жаңа 
нұсқау береді.

• "Бағдарламашыға" осы тапсырманы 
роботтың орындауын әмір ететін тапсырма 
беріледі. Мысалы:
•  Бас киім, қолғап және шарфты кию туралы.
•  Тақтаға атын жазу. 
•  Заттарды алып, үстелге қою. 

Қосымшалар
Күрделі бұйрықтарды қолдану арқылы жаттығуды 
қиындатуға болады.
• Мысалы, «Екі қадам жаса» бұйрығының 

орнына шағын бөліктерден тұратын нұсқау 
беріледі: «оң жақ мықынды (санды) көтеру, 
оң жақ жіліншікті (сирақты) түзету, сол 
аяқтың саусақтарын созу, сол аяқты еденге 
түсіру.

• Бұл жаттығу «қарапайым» пәрмендер біреу-
дің оларды күрделі кодтауынан туындайты-
нын көрсетуге арналған.

• Бұл идеяны балалармен бірге ойластыруға 
болады, мысалы, «қозғалтқышты қосу» бұй-
рығымен жұмыс істегенде.

A. Робоплатформа.
B. Жанасу датчигі жанасуды немесе белгілі 

бір нәрсе тигенін анықтайды.
C. Жарық датчигі жарық ағынын 

анықтайды.
D. Жарық диодты модуль жарық береді.
E. Қашықтық датчигі нысанға дейінгі 

қашықтықты анықтайды.
F. Сызық датчигі ашық және қараңғы 

беттерді таниды.
G. Батарея қуаты.
H. Reset келтіру түймесі процессорды 

қайта қосады.
I. ON/OFF  түймесі батарея қуатын қосады.
J. Start (старт) түймесі — 

бағдарламаланатын түйме.

IR

1

2

34

5

2-СУРЕТ

Датчиктер – қоршаған ортадан ақпаратты 
қабылдайтын және оны бағалайтын құрылғы-
лар.  Біздің ортада олар көп:

• Жылжымалы есіктердегі қозғалыс датчигі 
есіктерді ашу механизмін (жарық немесе 
қашықтық датчигі) қамтиды.. 

• Үйдің қабырғасындағы 
• ымырт қосқышы ауладағы шамдарды қосады 

(жарық датчигі).
• Дүкендегі штрих-код жарық беттегі әртүрлі 

қалыңдықтағы күңгірт сызықтарды айырып 
таниды (сызық датчигі). 

• Заманауи көліктерде (автомобильдерде) 
артқы жүрісті радар (қашықтық датчигі) 
және орындыққа отыратын жолаушы датчигі 
(жанасу датчигі) бар.

Робоплатформаға саны төртеу әртүрлі датчик 
пен жарықдиодты LED модулін қосуға болады  
(2-СУРЕТ):
• Жанасу датчигі жанасуды анықтайды.
• Жарық датчигі айналадағы жарықты 

анықтайды.
• Қашықтық датчигі нысанға дейінгі 

қашықтықты анықтайды.
• Сызық датчигі жарық және қараңғы беттерді 

танып айырады.
• Жарық диодты модуль жарық береді.

ДАТЧИКТЕР

K. DIP қосқыштары: 
Роболатформада оның жұмысын 
реттейтін қосқыштар бар. 
1. және 2. Доңғалақ энкодері (бұрыш 
айналымы датчигі) 
3. Батареяның төмен кернеуінен 
қорғаныс (қайта зарядталатын 
батареямен пайдаланыңыз). 
4. USB сымы және батареяны бірге 
қолдануға қарсы құлып. 
5. Автоматты түрде өшіру уақыты 
(шамамен 10 минут). 
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Көп жағдайда 
барлық қосқыштарды ON күйінде ұстау 
ұсынылады.

L. Дөңгелектер.

Датчиктер магниттер арқылы Робоплатформаға 
бекітіледі.  Датчик платформаға орнатылған 
кезде бағдарламада «Орын датчигі» ұяшығына 
белгі қойылады  (2-СУРЕТ). Датчиктен оқылған 
мәндер дисплейде көрінеді және шынайы 
уақытта жаңартылады. 

ЖАТТЫҒУ БАРСЫНДА НЕМЕСЕ КЕЙІН 
СӨЙЛЕУГЕ ТИІС ТАҚЫРЫПТАР

• Қандай нұсқаулар жақсы болды және неге?
• Бұйрық қандай шағын пәрмендер қата-

рынан тұрады?

Барлық датчиктердің өздерінің ең төмен және 
ең жоғарғы мәндері бар, әрқашан оларды 
бағдарламалауды бастамас бұрын тексеру 
керек.  Жаттығуларды орындамас бұрын 
оқушыларға датчиктердің жұмыс істеу қағида-
ларын түсіндіру қажет.

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО Робоплатформа  
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2.  Робоплатформаны батырмалар 
арқылы басқару

Робоплатформа бағдарламалау жаттығулары 
шағын тапсырмалардан басталады, олардың 
мақсаты пайдаланушыларды бағдарламалық 
жасақтаманың жұмысымен таныстыру. Алдымен 
пайдаланушылар RobboScratch бағдарлама-
лық ортасын Робоплатформа көмегімен қалай 
пайдалану керектігін үйренеді, сонымен қатар 
бағдарламаларды құру қағидаларымен жаттығу 

ЖАТТЫҒУЛАР

жасайды.  Дайын және жеке бағдарламалар 
қысқа тізбекті пәрмендер арқылы құрастыры-
лады, олардан пәрмендердің сызықтық қатары 
қалыптасады.
Жұмыс барысында олар бағдарламалау үшін 
қандай ақыл-ой дағдылары қажет екенін зерт-
тейді: дайын бағдарламаның жұмысын болжау 
және оны сіздің қажеттіліктеріңізге сәйкес 
өзгерту.

1-ЖАТТЫҒУ: ЖҮР - ТОҚТА
 
Бағдарламаларды әзірлеумен таныcты-
рады, ал бірінші бағдарламаны әзірлеу үлгі 
бойынша жүргізіледі. Пайдаланушылар 
Робоплатформаны жылжытады және оны 
тоқтату жолын үйренеді.

Маңызды:
• Жетек қуаты артқанда немесе азайған 

кезде Робоплатформа қалай қозғалатынын 
зерттеу.

• Төмендегі бұйрықтардың айыр-
машылықтары мен мақсаттары туралы 
бірлесіп ойлаңыз: моторы вкл, моторы вкл 
на _ секунд и моторы вкл на _ шагов. 

2-ЖАТТЫҒУ:
ТІЛШЕЛЕРДІҢ ТІЛДЕРІН БАСҚАРУ

Бірінші бағдарлама алдымен үлгі бойынша орын-
далады, содан кейін өткенді игеру үшін бағдарла-
маға бірдей бұйрықтар қатары енгізіледі.

Маңызды:
• Пайдаланушыға бағдарламаның нәтижесін-

де қандай оқиғалар болатынын болжауды 
үйретіңіз. Осыдан кейін ғана бағдарламаны 
құруға және сынауға кірісіңіз.

• Қозғалтқышқа арналған әртүрлі пәрмен-
дер Робоплатформа жұмысына қалай әсер 
ететінін бірге зерттеп, ой жүгіртіңіз.

3-ЖАТТЫҒУ: БІЛІМДЕРДІ БЕКІТУ

Әртүрлі қосымша тапсырмаларды орын-
дау арқылы алған білімдері бекітіледі.  Бұл 
тапсырмаларды 1 және 2 жаттығулардан бөлек 
орындауға ұсыныс жасалады.  Білімді игеру 
үшін оқудың келесі кезеңдерінде оларға қайта 
оралуға ұсыныс жасалады.

Маңызды:
• Оқушыларға қозғалтқыштарды қоспас 

бұрын жылдамдықты орнату үшін мощность 
мотора пәрменін пайдалануды ескертіңіз. 

• «Көрмей (соқыр) басқару» жаттығулары 
кезінде адамды басқарудың роботты басқа-
рудан айырмашылығын талқылаңыз. Қандай 
пәрмендер адамды «бағдарламалау» үшін 
ең қолайлы?

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы
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ПӘРМЕН
ЖАТТЫҒУЛАРДЫ ОРЫНДАУ КЕЗІНДЕГІ ЖӘНЕ 
ОДАН КЕЙІНГІ ТАҚЫРЫПТАР

Егер тінтуірмен жалауша басылса, когда флажок 
нажат пәрмені төменде тіркелген пәрмендер қатарын 
белсендіреді.

когда клавиша _ нажата пәрмен мәзірден таңдалған 
пернетақта түймешігі арқылы бағдарламаны іске қосады.

ждать _ секунд пәрмені көрсетілген уақыт ішінде пәр-
мендер қатарының орындалуын тоқтатады (суретте – 1 
секундқа). 

стоп _ (все/ этот скрипт/другие скрипты фигурки) 
пәрмен таңдалған скрипттерді тоқтатады, яғни. 
бағдарламаларды.

моторы вкл пәрмені екі моторды да қосады.

моторы выкл пәрмені екі моторды да өшіреді.

уст мощность моторов на _ % пәрмені екі қозғалтқыштың 
қуатын 0-ден 100% ауқымында орнатады.

моторы вкл на _ секунд пәрмені  екі моторды да көрсетіл-
ген уақытқа қосады (суретте — 1 секунд).

моторы вкл на _ шагов қозғалтқышты белгілі бір 
«қадамдар» санын жасау үшін (дөңгелектегі сызықіздер 
бойынша) қосады.

уст направление робота _ қозғалтқыштардың айналу 
бағытын көрсетеді.

Әртүрлі қозғалтқыш пәрмендерінің 
айырмашылығы неде? Олар Робоплатформаның 
қозғалысына қалай әсер етеді?
Қандай үйренген пәрмендер күнделікті өмірде 
қолданылады?

• Қосу/өшіру пәрмендері күнделікті өмірде 
жиі қолданылады. Мысал ретінде құрылғы-
ларды ашатын, жабатын, қосатын немесе 
өшіретін қосқышты келтіруге болады. 
Кәдімгі механикалық қосқыш пен бағдарла-
маланған қосқыштың арасындағы айыр-
машылықты атап өту де маңызды.

• Механикалық қосқыштар:
• Жарық қосқышы
• Аспаптарды қосу түймесі
• Әртүрлі ойыншықтар

• Бағдарламаланған ауыстырып қосқыштар:
• Қашықтықтан басқару пульті
• Теледидар 
• ымырт қосқышы 

• Бағыттамалық басқару қашықтан басқары-
латын ойыншықтар мен ойын бағдарлама-
ларында жиі қолданылады. Көптеген жұмыс 
істейтін қондырғылар мен механизмдерде 
(көтергіштер, жүк тиегіштер) бағыттамамен 
басқарылатын құрылғылар бар. 

ӨМІРДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН РОБОТОТЕНХНИКА

• Қозғалтқыш қалай жұмыс істейді, қозғал-
тқыштардың қандай түрлері бар екенін 
біліңіз.

• Ненің есебінен Робоплатформа мен бағдар-
лама Робоплатформаның дөңгелектері 
қанша қадамға айналуын біле алатынын 
анықтаңыз.

• Робоплатформада қолданылатын импуль-
стік модуляциясы бар қуат реттегішінің 
(PWM) қалай жұмыс істейтінін анықтаңыз 
(кеңес: Робоплатформаның іргесінде энко-
дер деп аталушы қондырғы бар).

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО Робоплатформа  
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РОБОПЛАТФОРМА — ЗАДАНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

ЖОСПАР
• Бағдарламалық ортамен танысу
• Үлгі бойынша бірінші бағдарламаны құру
• Бағдарламаның құрылымын зерттеу
• Робоплатформа алға жылжуы, тоқтауы

1-ТАПСЫРМА
• Пәрмен мәзірінде  (1) пәрмендердің әртүрлі 

топтары бар.
• «Пәрмендер тобының» пәрмендері осы аймақта 

көрінеді (2). 
• Қажетті пәрмендерді бағдарламалау аймағына 

апару керек (3). 
• Суретте көрсетілген бағдарламалардың 

нәтижесінде не болатынын көріңіз.

2-ТАПСЫРМА
Мотор қуатын өзгертіп көріңіз.

3-ТАПСЫРМА
Робоплатформаны қалай қосу және тоқтату керектігін біліңіз.

1-жаттығу: Жүр – тоқта

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО Робоплатформа  

РОБОПЛАТФОРМА - ТАПСЫРМА
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РОБОПЛАТФОРМА — РЕШЕНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

1-ШЕШIМ
«Жоғары қарай тілше» түймесі басылғанда, 
Робоплатформа қозғалтқышы іске қосылады және 
Робоплатформа алға жылжиды. Бос орын пернесін 
басқан кезде бағдарлама мен Робоплатформа 
тоқтайды.

эксперимент!
Осы екі пәрменнің айырмашылығы неде екенін 
қараңыз.

Бұл пәрменді Робоплатформаны тоқтату бағдарлама-
сына қосып көріңіз. Не болып жатыр?

2-ШЕШIМ
Жолда жүру

Сызықта тоқтаңыз

1-жаттығу: Жүр – тоқта

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО Робоплатформа  

РОБОПЛАТФОРМА - ШЕШІМ
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РОБОПЛАТФОРМА — ЗАДАНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

ЖОСПАР
• Тізбекті пәрмендерді қолдану
• Робоплатформаны басқару алға, артқа, солға, оңға 

жылжу үшін

1-ТАПСЫРМА
• Бұл бағдарлама Робоплатформаны қалай 

жылжытатынын болжаңыз.
• Бағдарлама жасаңыз және оны тексеріңіз.

2-ТАПСЫРМА
Робоплатформаны алға және артқа көрсеткі 
түймелерінің көмегімен жылжытып көріңіз, сонымен 
қатар оны солға және оңға бұраңыз. 

ЕСКЕ ТYСІРУ
Бір бағдарламалау аймағында бірнеше пәрмендер 
тізбегі болуы мүмкін.

2-жаттығу: Тілшелермен басқару

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО Робоплатформа  

РОБОПЛАТФОРМА - ТАПСЫРМА
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РОБОПЛАТФОРМА — РЕШЕНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

1-ШЕШIМ
Пернетақтадағы ↑ түймешік басылған кезде, робо-
платформа 1 секунд ішінде алға жылжиды.

эксперимент!
моторы вкл на 1 секунду пәрменін төменде көрсетіл-
ген пәрменмен ауыстырыңыз. Не болады?

2-ШЕШIМ

2-жаттығу: Тілшелермен басқару

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО Робоплатформа  

РОБОПЛАТФОРМА - ШЕШІМ
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РОБОПЛАТФОРМА — ЗАДАНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

ЖОСПАР
• Алынған машықтарды бекіту.
• Іс-әрекетке нақты нұсқаулар 

беру
• Осы әрекет деректерін 

басқару 

1-ТАПСЫРМА
Бояу таспасының бағыттары

Бояу таспасының көме-
гімен еденде әртүрлі бағыт-
тар жасаңыз және олармен 
Робоплатформаны жүргізіңіз.

2-ТАПСЫРМА
Слаломдық трасса 
• Еденде слалом (шаңғымен 

төбеден құлдилау кезіндегі 
кедергілі жоларна) трассасын 
жасаңыз. Сіз оны қаншалықты 
жылдам өте аласыз?

• Бейнероликті қараңыз: 
https://youtu.be/Xqwcf28Zay4. 

• Робоплатформа қандай 
пәрмендердің көмегімен 
жылдам қозғалады?

3-жаттығу: Білімді бекіту

3-ТАПСЫРМА
Соқыр (көрмей) жүргізу

• Жұптаса жұмыс істеп, трасса 
салыңыз

• Робоплатформаны тілшелі 
түймелерінің көмегімен 
қозғалысқа бағдарламалаңыз.

• Тапсырмаларды бөліңіз: 
• Бір оқушы жүргізуші, оның 

көзін байлаңыз. Оның 
міндеті - басқа студент-
тің нұсқаулары бойынша 
Робоплатформаны соқыр 
басқару.

• Басқа оқушы жүргізушіге 
бағыт береді.

• Тапсырманың соңында 
қандай нұсқаулар жақсы 
және неліктен жақсы болғаны 
туралы айтыңыз. 

4-ТАПСЫРМА
Ойлап тап!

Алынған машықтарды қолдануға болатын 
тапсырманы ойлап табыңыз.

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО Робоплатформа  

РОБОПЛАТФОРМА - ТАПСЫРМА

https://youtu.be/Xqwcf28Zay4
https://youtu.be/dyeLcKB0vpY
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3.  Робоплатформасының дербес 
қозғалысы

Қысқа негізгі пәрмендерден құралған бағдар-
ламалармен танысқаннан кейін неғұрлым ұзақ 
бағдарламаларды құрастыруға көшеміз. 

ЖАТТЫҒУЛАР

4-ЖАТТЫҒУ: 
КЕДЕРГІЛЕРДІ АЙНАЛЫП ӨТУ

Біз бұрын алған білімімізді бекітеміз және 
неғұрлым ұзақ бағдарламалар жасаймыз, 
сонымен қатар жаңаларын жоспарлаймыз.

Маңызды:
• Бұл жаттығуда пайдаланушылар жасаған 

бағдарламаларды салыстыру ұсынылады.
• Пайдаланушылар қандай шешімдер 

қабылдайды?
• Қайсы бағдарламалар ең қысқа және ең 

ұзақ?

5-ЖАТТЫҒУ: 
ҚОРАПТЫ АЙНАЛЫП ӨТУ

Жасалған бағдарламада біркелкі қайталанатын 
құрылымдарды тауып, оларды цикл ұғымын 
зерттеу үшін пайдалану қажет.  

Маңызды:
• Дайын бағдарламада біркелкі қайтала-

натын пәрмендер қатарын іздеу үдерісін 
басқару.

• Пәрменде белгіленген уақыт әр түрлі 
Робоплатформаларда әртүрлі болуы 
мүмкін.

• Сондай-ақ мотор қадамдарының санын 
шектейтін пәрмендерді қолданып көріңіз.

• «Эксперимент!» тармағында всегда пәр-
менін сынап көріңіз.

6-ЖАТТЫҒУ: 
ПІШІНДЕР БОЙЫМЕН ҚОЗҒАЛУ

Біз циклдерді бірдей, бірақ күрделірек тапсыр-
маларда қолдануға жаттығамыз.  Біз сондай-ақ 
«шексіз цикл» функциясын үйренеміз.

Маңызды:
• Бағдарламаны құрастырмас бұрын оны 

жоспарлауды үйреніңіз.

7-ЖАТТЫҒУ:
БІЛІМДІ БЕКІТУ

Әртүрлі қосымша тапсырмаларды орындау 
арқылы алған білімдер бекітіледі. Бұл тапсы-
рмаларды 4, 5 және 6 жаттығулардан бөлек 
орындау ұсынылады. Білімді игеру үшін оқудың 
келесі кезеңдерінде оларға қайта оралу 
ұсынылады.

Маңызды:
• Оқудың осы кезеңінде-ақ өзіндік тапсы-

рмалар мен бағдарламаларды жоспар-
лау мен жүзеге асыруды бастау керек. 
Оқушылардың топтары бір-біріне тапсы-
рмалар ойлап тауып, орындау үшін басқа 
топтарға тарата алады. Тапсырмаларды өз 
бетінше жасау үйренген білімді нығай-
тады және жаңа қолданбаларды әзірлеуге 
көмектеседі.

ЖАҢА ПӘРМЕНДЕР

ЖАТТЫҒУ КЕЗІНДЕ ЖӘНЕ КЕЙІННЕН 
ТАЛҚЫЛАУ ТАҚЫРЫПТАРЫ

РОБОТОТЕХНИКА ӨМІРДЕ

всегда пәрмені (қайталау өрнегі) пәрмен ішінде 
орналасқан пәрмендер қатарын бүкіл бағдарламаның 
орындалуы аяқталғанша қайталайды , яғни. бағдарлама 
тұрғысынан - мәңгілік болады.

повторить _ пәрмені ішінде орналасқан пәмендер қата-
рын қажетті сан рет қайталайды (суретте – 10 рет).

Жаттығуларда алдыңғы бөлімдегідей 
әдістер қолданылады.

Тапсырмалар күрделене түскен сайын, 
циклдерге назар аударыңыз, жаңа пәрмендер 

• Жаттығуларда шешім қабылдаудың қандай 
стратегиялары қолданылды? Әрбір жат-
тығудағы ең жылдам және ең дәл бағдар-
лама қандай?

• Өнеркәсіптік роботтар құрылғы қосылған 
сәттен бастап өшірілгенге дейін бірдей 
бағдарламаларды қайталайды.  Қандай 
өнеркәсіптік роботтар бар екенін 
анықтаңыз.

• Жоспарлау бағдарламаның дамуына қалай 
әсер етеді? Жоспарлау әр түрлі бағдарла-
малау жағдайларындағы маңызды қадам 
болып табылады. Тапсырма неғұрлым 
күрделі болса, жоспарлау кезеңі соғұрлым 
маңыздырақ болады.

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО Робоплатформа  
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РОБОПЛАТФОРМА — ЗАДАНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

ЖОСПАР
• Пәрменді тізбектерді 

қолдану
• Құрылымдық бағдарламаны 

жоспарлау

1-ТАПСЫРМА
• Суретте көрсетілгендей, 

еденде жол салыңыз.
• Робоплатформаның 

қозғалыс жолы қандай 
болуы керек екендігі туралы 
ойланыңыз.

• Робоплатформаны 
кедергілерді өздігінен 
бағыттардың басқаруынсыз 
айналып өтіп, бастапқы 
жолға қайта оралатындай 
етіп бағдарламалаңыз.

4-жаттығу: Кедергілерді айналып өту

2-ТАПСЫРМА
Кедергілерді жылжыту немесе 
жолға жаңа кедергілерді қосу 
арқылы жолды өзгертіңіз.

ЕСКЕ ТYСІРУ
Робоплатформа алдымен кедер-
гіге жақындайды, қайта бұры-
лады, кедергіні айналып өтіп, 
бастапқы сызыққа оралады.   
Ойлаңыз: тапсырманы орындау 
үшін қандай пәрмендер қажет 
болады? 

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО Робоплатформа  

РОБОПЛАТФОРМА - ТАПСЫРМА
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РОБОПЛАТФОРМА — РЕШЕНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

ШЕШIМ
Мәселені әртүрлі жолдармен шешуге болады.  Бұл осы 
шешімдердің бірі.

эксперимент!
Бояу таспасымен еденде әртүрлі трасса жасаңыз және оларды 
сынап көріңіз.

4-жаттығу: Кедергілерді айналып өту

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО Робоплатформа  

РОБОПЛАТФОРМА - ШЕШІМ
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РОБОПЛАТФОРМА — ЗАДАНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

5-жаттығу: Қорапты айналып өту

ЖОСПАР
Бағдарламада циклді қолдану

1-ТАПСЫРМА
• Қорапты еденге қойыңыз.
• Робоплатформа трассадан 

өту үшін қандай жағдай 
керектігі туралы ойланыңыз.

• Робоплатформаны қорапты 
бір рет айналып өтуге 
бағдарламалаңыз.

2-ТАПСЫРМА
• Өз бағдарламаңызда бірнеше 

рет қайталанатын пәрмен-
дерді табыңыз.

• Осы пәрмендерден, сон-
дай-ақ повторить _ пәрмен-
дерінен жаңа бағдарлама 
жасаңыз.

• Байқап көріңіз!

ЕСКЕ ТYСІРУ
повторить 10 пәрмені 
Управление пәрмені мәзірінде 
орналасқан.

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО Робоплатформа  

РОБОПЛАТФОРМА - ТАПСЫРМА
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РОБОПЛАТФОРМА — РЕШЕНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

1-ШЕШIМ
Уақыт трассаның ұзындығына 
тәуелді.

эксперимент!
Бояуыш таспасынан еденге әртүрлі трассалар жасаңыз,
және Робоплатформаға осы жолдар арқылы өтуге рұқ-
сат етіңіз.

2-ШЕШIМ

5-жаттығу: Қорапты айналып өту

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО Робоплатформа  

РОБОПЛАТФОРМА - ШЕШІМ
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РОБОПЛАТФОРМА — ЗАДАНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

ЖОСПАР
• Бағдарламада циклді қолдану
• Құрылымдық бағдарламаны 

жоспарлау

1-ТАПСЫРМА
• Суретте көрсетілгендей, 

бояғыш таспасынан еденде 
қабырғалары бірдей пішін-
дерді жасаңыз.

• Робоплатформаның айнала-
сындағы пішіндерді айналып 
өту үшін қалай қозғалуы 
керектігі туралы ойланыңыз.

• Робоплатформаның дөң-
гелектерінің бірі әрдайым тас-
пада болатындай етіп, пішін-
дердің бойымен қозғалуға 
бағдарламалаңыз.

ҮшбұрышШаршыБесбұрыш

6-жаттығу: Пішіндердің бойымен қозғалу

2-ТАПСЫРМА
Робоплатформаны қорапты 
мәңгі айналып өтуі үшін 
бағдарламалаңыз.

ЕСКЕ ТYСІРУ
Пәрмен всегда Управление  
пәрмен мәзірінде болады.

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО Робоплатформа  

РОБОПЛАТФОРМА - ТАПСЫРМА
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РОБОПЛАТФОРМА — РЕШЕНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

1-ШЕШIМ
Робоплатформаның трассаны өтуі үшін белгіленген 
уақыт еденде жасалған пішіннің өлшеміне байланысты.

эксперимент!
Бұл тапсырманы трассаның басқа құрылымымен 
орындаңыз.

2-ШЕШIМ

6-жаттығу: Пішіндердің бойымен қозғалу

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО Робоплатформа  

РОБОПЛАТФОРМА - ШЕШІМ
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РОБОПЛАТФОРМА — ЗАДАНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

ЖОСПАР
• Машықтарды бекіту
• Жолды бағалау және өлшеу

1-ТАПСЫРМА
Жарыс

• Еденде слалом (шаңғымен құлдилау кезіндегі 
кедергілі жоларна) трассасын  жасаңыз және оны 
сынап көріңіз.  Сіз трассаны тез өттіңіз бе?

• Бейнероликті көру: https://youtu.be/Xqwcf28Zay4
• Робоплатформаны мүмкіндігінше жылдам жылжыту 

үшін қандай пәрмендерді қолдандыңыз?

2-ТАПСЫРМА
Қашықтықты есептеу

• Кедергілерді айналып өту үшін трасса жасаңыз.
• Бағдарламалаудан бұрын Робоплатформа бір 

секундта түзу сызықта және бұрылыста қанша жол 
жүретінін анықтаңыз.

• Формула арқылы есептеу жасаңыз:  
 Жалпы жол: 1 секундтағы жол = жалпы уақыт 

• Пәрменде ондық сандарды да көрсетуге бола-
тынын ескеріңіз. Ол үшін үтірдің орнына нүкте 
қойыңыз!

3-ТАПСЫРМА
Алынған машықтарды қолдануға болатын тапсырманы 
ойлап табыңыз.

7-жаттығу: Білімді бекіту

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО Робоплатформа  

РОБОПЛАТФОРМА - ТАПСЫРМА
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4. Жанасу датчигi

Жанасу датчигі тілшеге жасалған қысымды 
немесе тізбектің алдыңғы жағында орналасқан 
тілшенің босатылуын анықтайды  (1-СУРЕТ — 
жанасу датчигі). Жанасу датчигінің көмегімен 
Робоплатформаны қоршаған ортаны тануға 
және бір нәрсемен жанасқанда, оны елеуге 
бағдарламалауға болады. 

Циклмен танысқаннан кейін оқушылар шартты 
операторлармен және оларда қолданылатын 
шарттармен жанасу датчигінің көмегімен 
танысады. Шартты операторлардың көмегімен 
бағдарлама белгіленген шарттарда жұмыс 
істеуге бейімделеді. Салыстыру шарттары 
математикадан таныс салыстыру белгілерін 
(<, >, =) және екі салыстырылған өрнекті, яғни 
мағнаны құрайды.  Датчиктердің көмегімен 
Робоплатформамен жұмыс істеу кезінде 
шартты операторларды қолдануды оңай үйре-
нуге болады.

Жанасу датчигінің мағыналары келесідей 
сыналады:
• Датчикті Робоплатформаға бекітіңіз.
• Бағдарламада датчик квадратын таңдап, 

кірес қойыңыз.
• Негізгі орнында және датчиктің шетінде 

орналасқан тілше басылған кезде қандай 
мән бар екенін тексеріңіз. 

• Мәндер қолданылған қысымға байланысты 
0-ден 100-ге дейін ауытқиды (әдетте салы-
стырмалы мән ретінде 50 пайдаланылады). 

8-ЖАТТЫҒУ: 
РОБОПЛАТФОРМАСЫН ЖАНАСУ 
ДАТЧИГІ АРҚЫЛЫ ҚОСУ

Оқушылар датчиктердің жұмысымен, бұл 
жағдайда жанасу датчигінің жұмысымен таны-
сады. Олар датчикті Робоплатформаға қосуды 
үйренеді, датчик мәндерін оқитын пәрмендер 
қатарын құрастырады және дайын дыбыстық 
пәрмендерді қолданады.

Маңызды:
• Датчиктердің қалай жұмыс істейтінін 

түсіндіріңіз.
• Бағдарламалауға қажетті пәрмендерді 

тауып, бір-бірімен байланыстырыңыз.

9-ЖАТТЫҒУ: 
КЕДЕРГІЛЕРМЕН СОҚТЫҒЫСУ

Бағдарламаларда жанасу датчигін пайдалану 
машығы екі жаңа пәрменмен / шартты сөйлем-
дермен танысу арқылы бекітіледі: если <_> ,то _ 
и если <_> ,то _ иначе.

Маңызды:
• Басқару пәрмендері тобынан шартты сөй-

лемдерді іздеуді басқарыңыз. 
• Бағдарламаны екі түрлі шартты ұсыным 

арқылы орындауға болады. 
• Құрастырылған бағдарламалардың айы-

рмашылықтары мен пайдалану жеңілдігі 
туралы ойланыңыз. Пәрмендер если <_> , 
то _ иначе датчиктің орналасуына байланы-
сты екі түрлі баламалы атқарым қажет бола-
тын барлық дерлік жаттығуларда қолдануға 
ыңғайлы. Мұны үйрену маңызды!

Шартты 
ұсыныс

Салыстыру 
жағдайы

Салыстыру
 бағыттары

2-СУРЕТ

Мысал (2-СУРЕТ)
Жанасу датчигінің мәні 50-ден жоғары болса, 
робоплатформасы қозғалтқыштарды қосады. 

ЖАТТЫҒУЛАР

10-ЖАТТЫҒУ: 
БІЛІМДІ БЕКІТУ

Әртүрлі қосымша тапсырмаларды орындау 
арқылы алған білімдер бекітіледі.  Бұл тапсы-
рмаларды 8 және 9 жаттығулардан бөлек 
орындау ұсынылады.
Білімді меңгеру үшін оларға қайта-қайта оралу 
ұсынылады.

Маңызды:
• Өзіндік бағдарламалау тапсырмаларын 

орындау.
• 2-тапсырма – Робоплатформасына 

қалам қосымшасын жасау, ол кейінірек 
қолданылады.

1-СУРЕТ

50

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО Робоплатформа  
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ЖАТТЫҒУ КЕЗІНДЕ ЖӘНЕ ОДАН КЕЙІН 
СӨЙЛЕСУГЕ АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРЖАҢА КОМАНДАЛАР

ждать до <_> пәрмені берілген шарт ақиқат деп есеп-
телгенше пәрмендердің орындалуын үзеді.

Пәрмен (шартты сөйлем)  если <_>, то пәрмен орын-
далған кездегі көрсетілген мән ақиқат болса ғана 
пәрмендер қатарын орындайды.

если <_>, то _ иначе (тармақталған шартты  өрнек) пәр-
мен үшін берілген ақиқат мәніне сәйкес таңдалған жол-
мен пәрмендер қатарын орындайды. Егер мән истина, 
онда бірінші орындалады, егер ложь, онда соңғысы 
орындалады.

  
Салыстыру шарттары шартты пәрмендер қатарында 
орналастырылады. Олар шарттың ақиқат немесе жоқ 
(жалған) екенін анықтайтын логикалық өрнектер 
деп те аталады. Басқаша айтқанда, егер бұл жаттығу-
ларда шарт орындалмаса, онда пәрмендер қатары 
орындалмайды.

Робот датчик N айтылымы пәрмен орындалған кезде 
таңдалған датчиктің мәнін қайтарады. Қайтарылған 
мәнді салыстыру жағдайында пайдалануға болады 
және датчиктің мәнін басқа датчиктің кейбір санымен 
немесе мәнімен салыстыруға болады.

играть звук _ мәзірде таңдалған дыбысты ойната 
бастайды және бағдарламаны бірден жалғастырады.

играть звук _ до завершения мәзірде таңдалған дыбы-
сты толығымен ойнатады, содан кейін ғана бағдарлама 
жұмысын жалғастырады.

ӨМІРДЕГІ РОБОТ ТЕХНИКА

• Күнделікті өмірде қандай құрылғылар 
жанасу датчигімен қосылады? Қайсысы 
өшіріледі?

• Алғашқы жаттығуларды орындау кезінде 
қарастырылған әртүрлі қосқыштарды еске 
түсіріңіз. Атап айтқанда, қашықтан басқару 
пульті және теледидар бағдарламаланатын 
қосқыштар болып табылады.

• Бұл жаттығуларда салыстыру ретінде 
логикалық деректер түрі (логикалық тип) 
пайдаланылды. Оның нені білдіретінін және 
атаудың қайдан шыққанын табыңыз.

• Күнделікті өмірде қолданылатын шартты 
сөйлемдерді ойлап табыңыз. Мысалы: Егер 
сіз тісіңізді тазаламасаңыз, онда кариес 
пайда болады.

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО Робоплатформа  
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РОБОПЛАТФОРМА — ЗАДАНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

ЖОСПАР
• Робоплатформаны жанасу 

датчигі арқылы қозғалысқа 
келтіру 

• Робоплатформадағы дат-
чиктерге арналған датчикті 
портқа қосу 

• Пәрмендегі ждать до _  датчик 
бағыттарын пайдалану

1-ТАПСЫРМА
• Робоплатформадағы датчик-

тер үшін болған датчикті №1 
портқа қосыңыз

• Бағдарламада Датчик 1. шар-
шысына кірес қойыңыз. 

• Робоплатформа жанасу дат-
чигін басқанда ғана қозғала-
тын бағдарлама жасаңыз.

8-ЖАТТЫҒУ: РОБОПЛАТФОРМАСЫН ЖАНАСУ ДАТЧИГІ АРҚЫЛЫ ҚОСУ

2-ТАПСЫРМА
• Робоплатформа жанасу 

датчигін басу арқылы қозға-
лысқа келген кезде, бағдар-
лама хаттамасына қандай да 
бір көңілді дыбыс қосыңыз, 
ол жолға шығар алдында 
естіледі.

• Дайын дыбыстар Звуки қой-
ындысында орналасқан.

ЕСКЕ ТYСІРУ
Жанасу датчигін басып жіберіңіз. 
Дисплейдегі 1-датчик пара-
метрінің өзгерістерін оқыңыз. 
Операторы мәзірінде жат-
тығуларда қолдануға болатын 
қолайлы пәрменді табасыз.

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО Робоплатформа  

РОБОПЛАТФОРМА - ТАПСЫРМА
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РОБОПЛАТФОРМА — РЕШЕНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

1-ШЕШIМ
Робоплатформа арқылы трассаны өтуге белгілен-
ген уақыт еденде жасалған трассаның ұзындығына 
байланысты.

2-ШЕШIМ

эксперимент!
Компьютерде дыбыстарды қосып, Horse файлын 
ашыңыз (немесе жазыңыз).
Өз бетіңізше көріңіз!

БЕЙНЕ
Робот ат видеобейнесін қараңыз: 
https://youtu.be/O1gMo2cZ4aQ

8-жаттығу: Робоплатформаны жанасу датчигі арқылы іске қосыңыз

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО Робоплатформа  

РОБОПЛАТФОРМА - ШЕШІМ

https://youtu.be/O1gMo2cZ4aQ
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РОБОПЛАТФОРМА — ЗАДАНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

ЖОСПАР
• Жанасу датчигі арқылы 

робоплатформаның қозғалыс 
бағытын өзгерту. 

• Шартты сөйлемдердегі 
если <_> , то және если <_> , 
то _ иначе датчик параметрін 
пайдалану (шартты өрне-
кті Управление пәрмендер 
тобынан табуға болады)

1-ТАПСЫРМА
• Датчикті Робоплатформаның 

алдыңғы жағына, датчиктерге 
арналған №1 портқа бекітіңіз.

• Бағдарламадағы Датчик 1 
жолағына айқаршық қойыңыз.

• Робоплатформаны алға 
жылжу үшін бағдарлама-
лаңыз.  
Кедергіге соғылған 
Робоплатформа қарғып 
түседі, жаңа бағытта қозғалы-
сты жалғастырады.

• Если <_> , то , шартты операто-
рын қолданыңыз оператор.

9-жаттығу: Кедергімен соқтығыстар

2-ТАПСЫРМА
• если <_> , то _ иначе пәрменін 

қолданып осы тапсырманы 
қайта орындаңыз. 

• Бағдарламалардың бір-бірі-
нен айырмашылығын 
салыстырыңыз.

ЕСКЕ ТYСІРУ
Алдымен ойланыңыз: датчик 
басылмаған жағдайда қан-
дай шарт болуы керек және 
Робоплатформа бұл жағдайда не 
істеуі керек?

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО Робоплатформа  

РОБОПЛАТФОРМА - ТАПСЫРМА
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РОБОПЛАТФОРМА — РЕШЕНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

1-ШЕШIМ 2-ШЕШIМ

9-жаттығу: Кедергімен соқтығыстар

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО Робоплатформа  

РОБОПЛАТФОРМА - ШЕШІМ
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РОБОПЛАТФОРМА — ЗАДАНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

ЖОСПАР
Алынған машықтарды бекіту.

1-ТАПСЫРМА:
Соқтығысуды дауыстаймыз

• Робоплатформа үшін қозға-
лыс бағдарламасын жасаңыз.

• Бағдарламаға кедергімен 
соқтығысқаннан кейін 
естілетін қолайлы дыбысты 
қосыңыз.

10-жаттығу: Білімді бекіту

2-ТАПСЫРМА:
Маршрут сызу

Робоплатформаға қалам 
тіреуішін бекітіңіз, сонда 
Робоплатформа қозғалған кезде 
өзінің жүру бағытын сызады.

3-ТАПСЫРМА:
Ойлап тап!

Алынған машықтарды қол-
дануға болатын тапсырманы 
ойластырыңыз.

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО Робоплатформа  

РОБОПЛАТФОРМА - ТАПСЫРМА
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5. Сызық датчигі

Жанасу датчигі арқылы алынған машықтар 
сызық датчигін қолдану арқылы бекітіледі. Бұл 
датчик инфрақызыл жарық сәулелерін жіберу 
және бетінен шағылысқан инфрақызыл сәуле 
мөлшерін өлшеу арқылы бетіндегі ашық (ақ) 
реңдердің айырмашылықтарын таниды. Көз 
инфрақызыл сәулеленуді байқай алмайды, 
бірақ ол бізді барлық жерде қоршап тұрады. 
Сондықтан датчик күн сәулесі сияқты басқа 
жарық көздеріне де жауап қайтарады (Байқап 
көріңіз!). Датчик арқылы берілетін ақпаратты 
пайдалана отырып, Робоплатформаны еден-
дегі сызық бойымен қозғалуға бағдарламала-
уға болады.

ЖАТТЫҒУЛАР
11-ЖАТТЫҒУ: 
БІЗ СЫЗЫҚТЫ ҰСТАНАМЫЗ

Біз жанасу датчигімен жаттығуларда алған 
білімімізді қолданамыз.

Маңызды:
• Әр түрлі датчиктерді бағдарламалаудағы 

ұқсастықтарға назар аударыңыз.
• Ашық және қараңғы беттегі датчик мән-

дерінің өзгеруін зерттеңіз.
• Робоплатформаның ашық және қараңғы 

беттерді қалай танитынын жақсы түсіну 
үшін бағдарламалаудан бұрын жоспарлауға 
уақыт беріңіз.

ЖАТТЫҒУ ҮШІН ЖӘНЕ КЕЙІН 
ТАЛҚЫЛАУ ТАҚЫРЫПТАРЫ

ӨМІРДЕГІ РОБОТ ТЕНХНИКАСЫ

• Жарық пен күңгірт беттегі жарықтың 
шағылысуының айырмашылығы неде?

• Датчиктің алдына түрлі-түсті пленка қой-
ылса не болады?

• Сызық датчигінің қалай жұмыс істейтінін 

12-ЖАТТЫҒУ: 
ЖОЛДАРЫ МЕН МАРШРУТТАР

Бір бағдарламада екі сызық датчикті 
қолданамыз

Маңызды:
• Алынған білімді пайдалануды үйлестіру. 

• Датчик түс айыра алатынын тексеріңіз. 
Қандай мәлімет алдыңыз?

• Датчик пен оның танылатын беті арасын-
дағы қашықтық датчик мәндеріне қалай 
әсер етеді?

Датчик мәндері келесідей сыналады:
• Датчикті Робоплатформаға бекітіңіз.
• Бағдарламада датчиктің шаршысын айқар-

шықпен белгілеңіз.
• Датчиктің қараңғы және жарық бетіндегі 

көрсетулерін тексеріңіз.
• Датчик мәндері беттің жарықтандыруына 

байланысты 0-ден 100-ге дейін ауытқиды.

13-ЖАТТЫҒУ:
БІЛІМДІ БЕКІТУ

Әртүрлі қосымша тапсырмаларды орындау 
арқылы алған білімдер бекітіледі. Бұл тапсы-
рмаларды 4, 5 және 6 жаттығулардан бөлек 
орындау ұсынылады. Білімді игеру үшін оқыту-
дың келесі кезеңдерінде оларға қайта оралу 
ұсынылады.

Маңызды:
• Өзіңіздің бағдарламалау тапсырмаларыңы-

зды орындаңыз. 

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО Робоплатформа  
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РОБОПЛАТФОРМА — ЗАДАНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

ЖОСПАР
• Робоплатформа қозғалыс 

датчигінің бағыттарын оқу
• если <_> , то _ иначе мәндерін 

пайдалану

1-ТАПСЫРМА
• Робоплатформаға сызу дат-

чигін орнатыңыз.
• Робоплатформаны ақ 

және қара бет үстінде 
қозғалтыңыз.

• Жарық параметрлерінің 
өзгеруін зерттеңіз.

• Датчикті пайдаланып 
Робоплатформа қара сызық 
бойымен жүретін бағдар-
лама жасаңыз (оң жақтағы 
суретті қараңыз).

11-жаттығу: Сызық бойынша жүру

2-ТАПСЫРМА
Трассаны қара сызықтың күрт 
бұрылысты болатын жағдай-
ында жасаңыз. Робоплатформа 
күрт бұрылыстардан өтуі үшін 
бағдарламаны қалай өзгерту 
керектігін ойланыңыз.

ЕСКЕ ТYСІРУ
• Алдымен датчик қара 

сызықты танымағанша 
Робоплатформа не істейтінін 
ойлаңыз. 

• если <_> , то _ иначе шартты 
мәндерді қолданыңыз.

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО Робоплатформа  

РОБОПЛАТФОРМА - ТАПСЫРМА
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РОБОПЛАТФОРМА — РЕШЕНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

1-ШЕШIМ
Датчик мәндері сыртқы жарыққа байланысты айтар-
лықтай ауытқуы мүмкін екенін ескеріңіз.

11-жаттығу: Сызық бойымен жүреміз

2-ШЕШIМ
Алға жүру немесе бұрылу уақытын өзгерту арқылы 
сіз Робоплатформаның күрт бұрылуын қамтамасыз 
ете аласыз. Алайда, егер жоғарыда аталған пәрмен 
Робоплатформаны 0,3 секундта солға бұрса, онда күрт 
бұрылыста Робоплатформа сызықтан шығып, сызықтың 
дұрыс емес жағымен жүре алатындығын ескеріңіз. "Шұғыл 
тоқтату" батырмасын қолдану үшін бос орынды (аралықты) 
пайдаланыңыз.

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО Робоплатформа  

РОБОПЛАТФОРМА - ШЕШІМ
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РОБОПЛАТФОРМА — ЗАДАНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

ЖОСПАР
• Бір бағдарламада екі бір-

дей сызық датчиктерін 
пайдалану

• Екі бағытта да бұрылыстары 
бар қара сызық бойынша 
жүруге Робоплатформаны 
бағдарламалау

1-ТАПСЫРМА
• Сызу датчиктерді №2 және 5 

порттарға қосыңыз.
• Бағдарламада Датчик 2 және 

5 датчик шаршысын айрық-
шамен белгілеңіз. 

• Датчиктерді қара және 
ақ фонда сырғытыңыз.
Монитордағы датчик бағыт-
тарындағы өзгерістерді 
зерттеңіз.

• Робоплатформаны ақ фонда 
сызылған қара сызықпен 
жүруге бағдарламалаңыз. 
Сызық екі бағытта да бүгілуі 
мүмкін.

ЕСКЕ ТYСІРУ
Мәселені алдымен бір датчиктің 
«көзқарасынан» шешіңіз!

12-жаттығу: Жолдар мен бағыттамалар

2-ТАПСЫРМА
Қара сызық үзілсе, тапсырма 
қиындай түседі. Уақытша үзілмес 
бұрын сызықтың қалай болуы 
керектігі туралы ойланыңыз.

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО Робоплатформа  

РОБОПЛАТФОРМА - ТАПСЫРМА
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РОБОПЛАТФОРМА — РЕШЕНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

1-ШЕШIМ 2-ШЕШIМ
Сызық үзілмей тұрып, жеткілікті үлкен қашықтықтағы 
түзу болуы керек. Робоплатформа түзу сызық бой-
ымен қозғалса дұрыс бағытта болады және қайтадан 
сызыққа оралады. Егер сызық бұрылыстары үзілген 
жерге тым жақын болса, Робоплатформа дұрыс емес 
бағытта қозғалып, сызықты таппай қалуы мүмкін.

12-жаттығу: Жолдар мен бағыттамалар

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО Робоплатформа  

РОБОПЛАТФОРМА - ШЕШІМ
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РОБОПЛАТФОРМА — ЗАДАНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

ЖОСПАР
Алынған машықтарды бекіту

1-ТАПСЫРМА
Сегіз пішінді жол

Бағыттаманы сегіздік пішінде жасаңыз, бірақ қиылыста 
сызықтар болмауы керек.

2-ТАПСЫРМА
Ойлап тап!

Алынған машықтарды қолдануға болатын мәселені 
шешіңіз.

13-жаттығу: Білімді бекіту

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО Робоплатформа  

РОБОПЛАТФОРМА - ТАПСЫРМА
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6. Жарық датчигі

Жарық датчигі оның алдыңғы жағына түсетін 
жарық мөлшерін өлшейді (датчик линзасының 
көру бұрышы шамамен 30 градус). Датчиктен 
алынған деректерді пайдалана отырып, 
Робоплатформаны жарық ағынының ауытқу-
ларына жауап беретіндей бағдарламалауға 
болады.

ЖАТТЫҒУЛАР

14-ЖАТТЫҒУ:
ТОСЫНСЫЙ ҚОРАП

Біз алған машықтарды жаңа датчикпен жұмыс 
жасауда қолданамыз, дыбыстауды үйренеміз 
және оны бағдарламалау жаттығуларында 
қайталаймыз.

Маңызды:
• ждать до _. пәрменін есте сақтаңыз команду. 
• Оған жақын және алыс жарық датчигі мән-

дерінің өзгеруін зерттеңіз.

15-ЖАТТЫҒУ: 
РОБОПЛАТФОРМА ЖАРЫҚҚА 
ҚАРАЙ БҰРЫЛАДЫ

Біз бір бағдарламада екі жарық датчигін 
қолданамыз. Біз бағдарламалау үшін өлше-
улер жасаймыз және екі түрлі датчиктерді 
салыстыру арқылы бақыланатын мәліметтер 
негізінде бағдарлама құрамыз.

Маңызды:
• Тапсырманы орындау үшін сізге екі қалта 

шамы және біраз уақытқа дейін жарықталмай-
тын бөлме қажет.

• Мәселені шешуді алдымен 
Робоплатформасыз басқарыңыз.

• Балалармен шешімге байланысты салыстыру-
дың логикалық өрнегін қарастыру. 
Егер бір мезгілде екі Робоплатформаны 
пайдалансаңыз, түсіну жақсарады, өйткені 
олардың біреуінде логикалық салыстыру мәні 
бар, ал екіншісінде жоқ.

16-ЖАТТЫҒУ: 
САҚШЫ ИТ

Біз бұрын алынған машықтарды қолданамыз 
және кездейсоқ санды пайдалануды үйренеміз.

Маңызды:
• Пайдаланушылар бағдарламалаудағы 

"кездейсоқ сандар" түсінігін білетініне көз 
жеткізіңіз. Кездейсоқ сандардың мәні ойын 
текшесі сияқты әрекет етеді: RobboScratch 
бағдарламасы санға берілген мәндер ара-
сында жеребе тартады.

ЖАҢА ПӘРМЕН

Математикалық өрнек. Мысалы, айнымалы мәндерді 
есептеу кезінде және салыстырмалы жағдайларда қолда-
нуға болады. 

выдать случайное от _ до _ өрнегі берілген мәндер 
ауқымынан кездейсоқ санды береді. Өрнекті салыстыру 
шартының ішіне орналастыруға болады.

Пәрмен установить громкость _ % шкаласы бойынша 
орнатады.

остановить все звуки пәрмені барлық бағдарлама дыбы-
старын тоқтатады.

ЖАТТЫҒУҒА ЖӘНЕ КЕЙІНЕН ТАЛҚЫЛАУҒА 
АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР

• Сызық датчигі мен жарық датчигінің айыр-
машылығы неде?

• Жарық датчигінің қалай жұмыс істейтінін 
бірге талқылаңыз (фотодиод).

ӨМІРДЕГІ РОБОТОТЕНХНИКАСЫ

Датчик мәндері келесідей сыналады:
• Робоплатформаға датчикті орнатыңыз.
• Бағдарламадағы жарық датчигінің шаршы-

сын таңдап, оған айқаршық қойыңыз.
• Датчиктің мәнін қараңғыда (мысалы, алақан 

ішінде) және жақсы жарықтанған жағдайда 
тексеріңіз.

• Датчиктің мәндері оған түсетін жарық 
ағынына байланысты 0-ден 100-ге дейін 
өзгереді.

• Неліктен 15-жаттығуда салыстыру өрнегі 
қолданылады?

17-ЖАТТЫҒУ:
БІЛІМДІ БЕКІТУ

Әр түрлі қосымша тапсырмаларды орын-
дау арқылы оқушылар үйренген білімдерін 
бекітеді. Бұл тапсырмаларды 14,15 және 16 
жаттығулардан бөлек орындау ұсынылады. 
Білімді меңгеру үшін оларға қайта-қайта оралу 
ұсынылады.

Маңызды:
• Бағдарламалау тапсырмаларын орындаңыз.

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО Робоплатформа  
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РОБОПЛАТФОРМА — ЗАДАНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

ЖОСПАР
Алдыңғы жағына түсетін жарық 
ағынын өлшейтін Жарық датчигін 
пайдалану

1-ТАПСЫРМА
• Датчикті №5 портқа қосыңыз.
• Бағдарламада Датчик 5 -ті 

белгілеңіз.
• Робоплатформаны жарық 

көзінің алдына, үстелдің 
астына және т.б. жылжытыңыз. 
Датчик бағыттарының өзге-
руін зерттеңіз.

• Робоплатформаны қақпағы 
бар бос картон қорапқа 
салыңыз.

• Қорапты ашқан кезде 
Робоплатформа қозғала 
бастайтын бағдарлама 
жасаңыз; жарық ағынының 
жеткілікті және үлкен болуы 
маңызды.

ЗаписьЖаңа дыбыс жазыңыз

1-СУРЕТ 2-СУРЕТ

14-әрекет: Тосынсый қорап

2-ТАПСЫРМА
Өз дауысыңызды жасауды 
және оны бағдарламаларда 
пайдалануды үйреніңіз (1 және 
2-СУРЕТТЕР).

ЕСКЕ ТYСІРУ
• 1-тапсырмада  ждать до _ пәр-

менін пайдалана аласыз. 
• Суреттер (СУРЕТ. 1  және 2) 

2-тапсырмада өзіңіздің дыбы-
стық жазбаңызды жасауға 
көмектеседі

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО Робоплатформа  

РОБОПЛАТФОРМА - ТАПСЫРМА



166 167РОББО Робоплатформа

РОБОПЛАТФОРМА — РЕШЕНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

1-ШЕШIМ 2-ШЕШIМ

БЕЙНЕ
«Робот картон қорапшасында» видеобейнені қараңыз: 
https://youtu.be/j-nK5EFVka8

14-әрекет: Тосынсый қорап

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО Робоплатформа  

РОБОПЛАТФОРМА - ШЕШІМ

https://youtu.be/j-nK5EFVka8


168 169РОББО Робоплатформа

РОБОПЛАТФОРМА — ЗАДАНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

ЖОСПАР
• Екі жарық датчигінің мән-

дерін бір-бірімен салыстыру
• Салыстыру нәтижелері 

бойынша Робоплатформаны 
басқару

ТАПСЫРМА
Тапсырма қараңғы бөлмеде 
орындалады.
Сондай-ақ сізге жақсы қалта шам 
қажет болады.

1. Робоплатформаға екі жарық 
датчигін қосыңыз.  
Қараңғы бөлмедегі датчик-
тердің бағыттарын оқыңыз.

2. Шамның жарығын екі дат-
чикке де кезекпен бағыттаңыз 
және жарықтандыру параме-
трлерінің өзгеруін тексеріңіз. 
Барлық өлшеу нәтижелерін 
жазып алыңыз.

3. Бағдарлама жасаңыз, соның 
көмегімен Робоплатформа әр 
жолы жарық датчигінің көр-

15-жаттығу: Робоплатформа жарыққа қарай бұрылады

сеткіштері көбірек болатын 
бағытқа бұрылады. Егер жарық 
екі датчикке бірдей түссе, 
онда Робоплатформа орнында 
тұрады. 

ЕСКЕ ТYСІРУ
• Салыстыру тапсырмалары 

үшін екі түрдегі датчикті орна-
туға болады.

• Алдымен Робоплатформа тек 
бір датчик бағытына бұрыла-
тын бағдарлама жасаңыз. Ол 
жұмыс істегенде, робоплат-
форманы екі бағытта қалай 
айналдыруға болатынын 
ойлаңыз.

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО Робоплатформа  

РОБОПЛАТФОРМА - ТАПСЫРМА



170 171РОББО Робоплатформа

РОБОПЛАТФОРМА — РЕШЕНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

ШЕШIМ
Бұл шешімде 10 саны аз 
өлшеу нәтижесі бар датчик 
мәніне қосылған, оның себебі 
- Робоплатформа үнемі алға-
артқа бұрылмай, датчиктер 
арасындағы аз айырмашылықты 
қабылдауы қажет (бағыт — 
10). Сонда  Робоплатформа 
әлдеқайда тыныш қозғалады. 
Сондай-ақ, жарыққа бұрылу 
белгілі бір жарықтандыруға 
жеткенше жалғасады (осы 
жағдайда-50).

БЕЙНЕ
Видеобейнені қараңыз: 
https://youtu.be/OppUJUin2bw

15-жаттығу: Робоплатформа жарыққа қарай бұрылады

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО Робоплатформа  

РОБОПЛАТФОРМА - ШЕШІМ

https://youtu.be/OppUJUin2bw


172 173РОББО Робоплатформа

РОБОПЛАТФОРМА — ЗАДАНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

ЖОСПАР
•  повторить _ пәрменінде 

кездейсоқ санды пайдалану 
команде повторить _ 

• "Күзетші ит" ойыншығын 
бағдарламалау, егер біреу 
есікке жақындаса, "Күзетші 
ит" екі түрлі дауыспен үреді .

1-ТАПСЫРМА
• Робоплатформаға бір жарық 

датчигін қосыңыз.
• Робоплатформаны ойдан 

шығарылған есіктің алдына 
қойып, жарық параметрін 
өлшеңіз.

• Робоплатформа Жарық дат-
чигінің бағыты едәуір төмен-
деген кезде үре бастайтын 
бағдарлама жасаңыз (=біреу 
есікке жақындайды).

16-жаттығу: Күзетші ит

2-ТАПСЫРМА
• Робоплатформаны әрқа-

шан бірдей үретін етпей 
бағдарламалаңыз.

•  Операторах сіз кездейсоқ 
сандар үшін өрнекті таба 
аласыз.

ЕСКЕ ТYСІРУ
повторить _ пәрменімен жұмыс 
жасаңыз және иттің үргенін 
аздап әртараптандырыңыз.  
Сондай-ақ, сіз өзіңіздің дыбы-
старыңызды, мысалы, сөйлеу 
немесе үй шаруасына еліктеу 
сияқты дыбыстарды жаза ала-
сыз, олар арқылы сіз «қарақшы-
ларды» үрейлендіресіз

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО Робоплатформа  

РОБОПЛАТФОРМА - ТАПСЫРМА



174 175РОББО Робоплатформа

РОБОПЛАТФОРМА — РЕШЕНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

ШЕШIМ

16-жаттығу: Күзетші ит

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО Робоплатформа  

РОБОПЛАТФОРМА - ШЕШІМ



176 177РОББО Робоплатформа

РОБОПЛАТФОРМА — ЗАДАНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

ЖОСПАР
Алынған машықтарды бекіту.

1-ТАПСЫРМА
Әзіл

Досыңызға Жарық датчигін, дауысты, 
Робоплатформаның қозғалысын пайдаланып, қан-
дай-да бір әзіл әрекет немесе тосын сый жоспарлаңыз.

17-жаттығу: Білімді бекіту

2-ТАПСЫРМА
Қауіпсіздік дабылы

Жарық датчигі мен өзіңіздің дыбыстық жазбаларыңы-
зды қолданып ұрыларға қарсы дабыл қаққыш жаб-
дығын жасаңыз.

3-ТАПСЫРМА
Алынған машықтарды қолдануға болатын тапсырманы 
ойлап табыңыз.

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО Робоплатформа  

РОБОПЛАТФОРМА - ТАПСЫРМА



178 179Самоучитель для преподавателей и родителей РОББО Робоплатформа

7.  Қашықтық датчигі және 
қосымша жаттығулар

Осы соңғы тарауда бір жаттығу қашықтық 
датчигінің қалай жұмыс істейтінін көрсетеді. 
Қашықтық датчигі нысанға дейінгі қашықтықты 
сызық датчигі бетінің жарықтылық дәрежесін, 
яғни инфрақызыл жарықты қабылдау арқылы 
анықтайды. Датчиктен алынған деректерді 
қолдана отырып, нысанға жақындаған кезде 
Робоплатформаның қозғалыс бағытын 
өзгертуді немесе, баламалы, нысан соңынан еру 
бағдарламасын жасауға болады.

Қашықтық датчигі мен сызық датчигі ұқсас 
компоненттерден тұрады (инфрақызыл сәуле 
аймағында жұмыс істейтін жарық диоды және 
фотодиод).

Іс жүзінде қашықтық датчигінің диапазоны 
фондық жарықтың құрамындағы инфрақызыл 
сәулеленуге байланысты оншалықты үлкен 
емес, өйткені нысаннан келетін дабылды оңай 

ЖАТТЫҒУЛАР

ЖАТТЫҒУ КЕЗІНДЕ ЖӘНЕ КЕЙІННЕН 
ТАЛҚЫЛАУ ТАҚЫРЫПТАРЫ

ӨМІРДЕГІ РОБОТОТЕХНИКА

18-ЖАТТЫҒУ: 
РОБОПЛАТФОРМА САЯХАТ 
ЖАСАЙДЫ

Жаңа датчикпен жұмыс істеу үшін алдыңғы 
жаттығуларда үйренген машықтарды 
қолданамыз.

IR

• Күнделікті өмірде қашықтық датчигі қайда 
қолданылады?
•  Автомобиль кері жүрісінің радары
•  Жылжымалы есіктер мен қақпалар
•  Лифт есіктері

• Қашықтық датчигінің қалай жұмыс істейтінін 
бірге анықтаңыз.

• Ультрадыбысқа негізделген датчиктердің 
жарық датчиктерінен қалай ерекшеле-
нетінін анықтаңыз.

Маңызды:
• Кедергіге жақын және одан алыстағы датчик 

бағыттарының өзгеруін зерттеңіз.
• Оқытушының жетекшілігімен оқушы 

бағдарлама параметрлерін өзгерту кезінде 
Робоплатформа траекторияларын басқа-
руды үйренеді (шектеу датчик мәндері, 
Робоплатформа айналу бұрышы және қай-
тару уақыты).

• Бұл датчикті жанасу датчигімен салысты-
рыңыз және айырмашылығы неде екенін 
көріңіз.

жасыра алады. Шын мәнінде, датчик қараңғыда 
жақсы жұмыс істейді.

Датчик мәндері келесідей сыналады:
• Датчикті Робоплатформаға бекітіңіз.
• Бағдарламадағы датчиктің шаршысын айқар-

шықпен белгілеңіз.
• Алақаныңызды датчикке әкелсеңіз, датчик 

оқуларының қалай өзгеретінін тексеріңіз.
• Датчик мәндері нысанға дейінгі қашықтыққа 

(және аяның жарықтығына) байланысты 
0-ден 100-ге дейін өзгереді.

Қашықтық датчигінің жұмыс принциптерін 
зерттегеннен кейін алынған білімді қолдану үшін 
оқушылар 19-жаттығуда ұсынылған кеңейтілген 
тапсырмаларды орындауға көшеді.

19-ЖАТТЫҒУ: 
БІЛІМДЕРДІ ІС ЖҮЗІНДЕ ҚОЛДАНУ

Бұл соңғы жаттығу осы уақытқа дейін 
үйренген барлық машықтарды пайдаланатын 
әртүрлі тапсырмаларды біріктіреді.

Осы жаттығудан бастап шығармашылық 
пайымдаудың, өз тапсырмалары мен 
бағдарламаларын жоспарлаудың және 
құрастырудың маңызы артады.

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО Робоплатформа  



180 181РОББО Робоплатформа

РОБОПЛАТФОРМА — ЗАДАНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

ЖОСПАР
• Робоплатформаны 

қашықтық датчигінің бағыт-
тары негізінде басқару

• Робоплатформаның қозға-
лыс траекториясын зерттеу

ТАПСЫРМА
• Қашықтық датчигін №1 портқа 

қосыңыз.
• Бағдарламада Датчик 1 

айқаршықпен белгілеңіз
• Датчикке қарай қолыңызды 

сілкіп, датчик бағыттарының 
өзгеруін көріңіз. Нәтижелерді 
қайда қолдануға болатынын 
қарастырыңыз.

• Робоплатформаның алға 
қарай жылжуын, алда тұрған 
кедергіні байқап, артқа қарай 
жылжуын, бұрылуын, қара-
ма-қарсы бағытта қозғалуын 
бағдарламалаңыз

IR

18-жаттығу: Робоплатформа саяхат жасайды

ЕСКЕ ТYСІРУ
Жобалау алдында, 
Робоплатформаның өтуі керек 
болған трассаны қағазға 
түсіріңіз (суретте екі түрлі үлгіні 
зерттеңіз).

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО Робоплатформа  

РОБОПЛАТФОРМА - ТАПСЫРМА



182 183РОББО Робоплатформа

РОБОПЛАТФОРМА — РЕШЕНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

ШЕШIМ
Датчиктің бағыттары жарық күшінің өзге-
руіне байланысты айтарлықтай өзгеруін 
есепке алыңыз.

эксперимент!
Датчиктің әр түрлі шекті мәндерін қолда-
нып көріңіз. Не болады?

18-жаттығу: Робоплатформа саяхат жасайды

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО Робоплатформа  

РОБОПЛАТФОРМА - ШЕШІМ



184 185РОББО Робоплатформа

РОБОПЛАТФОРМА — ЗАДАНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

ЖОСПАР
• Өткен жаттығуларда 

алынған машықтарды 
қолдану

• Күнделікті өмірде 
машықтарды қолдану мүм-
кіндігін бағалау

1-ТАПСЫРМА
Шаңсорғыш

Едендегі ұсақ заттарды сорып 
алатын робот шаңсорғышты 
құрастыру қажет.

• Еденге бір метрге метр 
аумақты бояу таспасымен 
белгілеңіз.

• Оған кішкене заттарды 
қойыңыз.

• Робоплатформаны тазала-
уға көмектесетін құрылғыны 
жобалаңыз, құрастырыңыз 
және бекітіңіз (мысалы, итер-
гіш және щетка).

• Робоплатформаға соның 
көмегімен тазалау жүргізетін 
бағдарлама жасаңыз.

19-жаттығу: Машықтарды қолдану

2-ТАПСЫРМА
Аңдыушы

Еденде қозғалатын заттың 
артынан жүретін роботты, 
мысал үшін, басқа роботты 
жобалаңыз.

3-ТАПСЫРМА
Кері радар

Қашықтық және дыбыс датчигін 
пайдаланып, дыбыстық сигнал 
беретін кері жүрісті радар құра-
стырыңыз. Нысанаға жақын-
даған сайын дыбыс қаттылығы 
күшею керек.

4-ТАПСЫРМА
Ойлап тап!

Алынған машықтарды қол-
дануға болатын тапсырманы 
ойлаңыз.

ЕСКЕ ТYСІРУ
Бағдарламалауды бастамас 
бұрын, Робоплатформаның 
жүретін бағытын қағазға 
салыңыз (суретте көрсетілген 
екі түрлі схеманы зерттеңіз).

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы РОББО Робоплатформа  

РОБОПЛАТФОРМА - ТАПСЫРМА



186 187Самоучитель для преподавателей и родителей Используем Робоплатформу и Лабораторию совместно

РОБОПЛАТФОРМА МЕН 
ЛАБОРАТОРИЯНЫ БІРГЕ

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы Робоплатформа мен лабораторияны бірге қолдану
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Робот платформа мен РОББО лабораториясын 
бір уақытта пайдалануға болады. Оларды бірге 
қолдануға машықтандырудың ең оңай жолы 
- лабораторияны балаларға таныс әдіспен 
- жылжымалы құрылғыны басқару элементі 
ретінде пайдалану. Осы бөліктің жаттығуларын 
орындауда сізге әртүрлі құрылғыларды пайда-
лануды білу қажет болады. Жаттығу алдында 
Робоплатформа және лаборатория бойынша 

ЖАТТЫҒУЛАР

1-ЖАТТЫҒУ:
ЛАБОРАТОРИЯ РОБОПЛАТФОРМАНЫ 
БАСҚАРУ ЭЛЕМЕНТІ РЕТІНДЕ

Біз бұрын алған машықтарды қолдана отырып, 
Робоплатформа мен лабораторияны бірге қол-
дануды үйренеміз.

Маңызды:
• моторы выкл и остановить все пәр-

мендерінің тағайындалуы мен айыр-
машылықтарын бірлесіп ойластырыңыздар.  

• Лаборатория мен бағдарламаның мән-
деріндегі өзгерістерді бақылаңыз және 
бағдарламаны әзірлеуде бақылауларды 
пайдаланыңыз.

2-ЖАТТЫҒУ: 
САҚТАЛУШЫ РОБОТ

Біз Робоплатформа қозғалтқыштарын қозғалыс 
үшін ғана емес, басқа жұмыстар үшін де пайда-
лануды үйренеміз.

Маңызды:
• Лаборатория түймелерін жанасу датчигі 

ретінде қабылдап, бақылау жасауға үйрену. 
Бұл жаттығуда түймені босату сигнал беру-
ге әкеледі.

• Әртүрлі салмақтағы заттардың жұ-
мысқа қалай әсер ететінін бірге зерттеп, 
ойластырыңыз.

3-ЖАТТЫҒУ: 
БАҒДАРШАМ

Күнделікті өмірде зерттелген жағдайларды 
орнықтыру.

Маңызды:
• Әр түрлі әрекеттер қандай тәртіппен 

жүретінін мұқият ойластырыңыз.
• Қағазға алдын ала бағдарлама жоспарын 

жасаңыз.

4-ЖАТТЫҒУ: 
МАШЫҚТАРДЫ ТҰРМЫСТА 
ҚОЛДАНУ

Алынған машықтарды әртүрлі қосымша тапсыр-
малар арқылы орнықтырыңыз. 

ҚОЛДАНЫЛАТЫН ПӘРМЕНДЕР

Егер тінтуірмен жалауша басылса, когда флажок 
нажат пәрмені төменде тіркелген пәрмендер қатарын 
белсендіреді.

когда клавиша _ нажата пәрмен мәзірден таңдалған пер-
нетақта түймешігі арқылы бағдарламаны іске қосады

ждать до _ пәрмені берілген шарт орындалғанға дейін, 
яғни истина мәнін алғанға дейін бірқатар пәрмен-
дердің орындалуын тоқтатады.

если <_> , то (шартты оператор) пәрмені оның ішінде 
орналасқан пәрмендер қатарын берілген шарттың 
маңызы пәрмен орындалатын сәтте ақиқат болған 
жағдайда ғана орындайды. 

если <_> , то _ иначе  (тармақталған шартты өрнек) пәр-
мені пәрмен үшін берілген шарттың мәніне байланы-
сты оған орналастырылған екі пәрмен қатарының бірін 
орындайды. Егер шарт ақиқат болса жоғарғы қатар 
орындалады; егер жалған болса – төменгі.

всегда пәрмені бағдарламаның үзілуіне дейін оның 
ішіне орналастырылған пәрмендер қатарын қайталай-
ды, яғни бағдарлама тұрғысынан – мәңгі.

уст направление робота _ қозғалтқыштардың айналу 
бағытын көрсетеді.

моторы вкл на _ секунд пәрмені  екі моторды да көрсетіл-
ген уақытқа қосады (суретте — 1 секунд).

пайдалану жөніндегі нұсқаулықтармен және 
жаттығулармен танысу ұсынылады.

Жаттығулардың құрылымы осы нұсқаулықтағы 
басқа жаттығуларға ұқсас.

Олар пайдаланушының осы құрылғылар 
арасында байланыс орнатуын және көруін 
қамтамасыз етуге бағытталған.

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы Робоплатформа мен лабораторияны бірге қолдану
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Салыстыру шарттары шартты оператор пәрмендерінда 
қолданылады. Олар сонымен қатар шарттың орында-
луын (истина) немесе орындалмауын (ложь) анықтай-
тын логикалық өрнектер деп аталады. Басқаша айтқан-
да, егер осы жаттығуларда шарт орындалмаған болса, 
онда бірқатар пәрмендер де орындалмайды.

установить громкость звука _ % пәрмені дыбыс деңгейін 
0-100% аймағында орнатады.

доиграть звук _ до завершения пәрмені мәзірден 
таңдалған дыбысты толығымен ойнатады, тек содан 
кейін бағдарламаның орындалуын жалғастырады.

кнопка на Лаборатории _ нажата шарты Лаборато-
рияның белгілі бір түймесі сұралған кезде басылған 
ба, жоқ па, соны көрсетеді. Шартты, мысалы, шартты 
операторлардың пәрмендер қатарына орналастыруға 
болады.

датчик _ атқарымы (жарық/дыбыс датчигі/Лаборатория 
тұтқашасы) пәрмен орындалған кездегі таңдалған дат-
чик түрін көрсетеді.

играть ноту на Лаборатории _ пәрмені лаборатория 
динамиктерінде белгілі бір биіктегі дыбыстарды ойна-
тады.

вкл цветной светодиод на Лаборатории _ пәрмені көр-
сетілген түстегі жарық диодын қосады.

выкл цветной светодиод на Лаборатории _ пәрмені 
көрсетілген түстегі жарық диодын өшіреді.

• Жаттығуларда шешім қабылдаудың қандай 
стратегиялары қолданылды?

• Жоспарлау бағдарламаның дамуына қалай 
әсер етеді? Жоспарлау әр түрлі бағдарлама-
лау жағдайларындағы маңызды қадам болып 
табылады. Тапсырма неғұрлым күрделі болса, 
жоспарлау кезеңі соғұрлым маңыздырақ 
болады.

• Автоматтандыру және робототехника күнделікті 
өмірде қайда қолданылады? 
•  Қуатты қосу - өшіру пәрмендері күнделікті 

өмірде жиі қолданылады. Жұмыс принципі - 
ашылатын және жабылатын, құрылғыларды 
қосатын немесе өшіретін ауыстырып-қосқыш. 
Сондай-ақ, қарапайым механикалық ауы-
стырып-қосқыштың бағдарламаланған 
қосқыштан айырмашылығын атап өткен жөн.
• Механикалық ауыстырып- қосқыштар: 

• Жарық қосқышы
• Құрылғының қосу түймесі
• Әртүрлі ойыншықтар 

• Бағдарламаланған ауыстырып-қосқыштар: 
• Қашықтықтан басқару пульті
• Теледидар
• Ымырт жарық ауыстырып-қосқышы 

• Бағыттамалық басқару көбінесе қашықтан 
басқарылатын ойыншықтарда және ойын 
бағдарламаларында қолданылады. Көптеген 
жұмыс қондырғылары мен механизмдерінде 
(көтергіштер, жүк тиегіштер) бағытты басқарма 
құрылғылары бар. 

• Әртүрлі датчиктер күнделікті өмірде қайда 
қолданылады? 

• Автокөліктердегі кері жүріс радары
• Жылжымалы есіктер мен қақпалар
• Лифт есіктері

ЖАТТЫҒУ КЕЗІНДЕ ЖӘНЕ КЕЙІННЕН 
ТАЛҚЫЛАУ ҮШІН ТАҚЫРЫПТАР

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы Робоплатформа мен лабораторияны бірге қолдану
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ИСПОЛЬЗУЕМ РОБОПЛАТФОРМУ И ЛАБОРАТОРИЮ СОВМЕСТНО - ЗАДАНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

ЖОСПАР
• Робоплатформа мен лабора-

торияның бірлескен жұмы-
сын зерттеу

• Бұрын алған машықтарды 
пайдалану

1-ТАПСЫРМА
• Лаборатория түймелері жа-

насу датчигі сияқты әрекет 
етеді.

• Робо платформасын 2-ші 
түймені басып алға жүруге, 
5-ші түймені басып тоқтауға 
бағдарламалаңыз.

1-жаттығу: Лаборатория Робоплатформаны басқару құралы 

2-ТАПСЫРМА
Робоплатформаны алға-
артқа жылжып, түрлі-түсті 
түймелерді басу арқылы оңға 
және солға бұрылатын етіп 
бағдарламалаңыз.

ЕСКЕ ТYСІРУ
Түймені басыңыз. Дисплейде 
Лаборатория параметрлерінің 
өзгеруін зерттеңіз.

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы Робоплатформа мен лабораторияны бірге қолдану

РОБОПЛАТФОРМА МЕН ЛАБОРАТОРИЯНЫ БІРГЕ ПАЙДАЛАНАМЫЗ - ТАПСЫРМА
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ИСПОЛЬЗУЕМ РОБОПЛАТФОРМУ И ЛАБОРАТОРИЮ СОВМЕСТНО - РЕШЕНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

1-ШЕШIМ

ЭКСПЕРИМЕНТ!
Басқару құралына рұқсатсыз кіруді болдырмау үшін 
тұтқышшаны бұғаттауды бағдарламаға қосыңыз.

2-ШЕШIМ

1-жаттығу: Лаборатория Робоплатформаны басқару құралы 

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы Робоплатформа мен лабораторияны бірге қолдану

РОБОПЛАТФОРМА МЕН ЛАБОРАТОРИЯНЫ БІРГЕ ПАЙДАЛАНАМЫЗ - ШЕШІМ
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ИСПОЛЬЗУЕМ РОБОПЛАТФОРМУ И ЛАБОРАТОРИЮ СОВМЕСТНО - ЗАДАНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

ЖОСПАР
• Лаборатория мен 

Робоплатформаны бірге 
пайдалану

• Шлагбаумды ашу және жабу 
үшін Робоплатформаның 
қозғалтқыштарын пайдалану

2-жаттығу: Робот-күзетші

1-ТАПСЫРМА
• Лабораторияның көмегімен 

көрмеде құнды жәдігерлердің 
(экспонаттардың), мысалы, L20 
батареяларының)) ұрланғанын 
анықтайтын құрылғы жасаңыз.

• Экспонаттар жоғалған 
жағдайда көрме аумағы тоспа-
мен жабылады.

2-ТАПСЫРМА
Тоспа жұмыс бастаған кезде, 
реттеу (диспечерлік) пунктінің 
(Лабораторияның) күзетшісі 
тұтқашаны 100 жайғасымына ауы-
стыратын функциясын да дыбы-
стаңыз және бағдарламалаңыз.
Бұл жағдайда көрме серпіндері-
нен (динамиктерінен): «ұрыны 
ұста!»(бұл үшін дыбысты таңдау 
керек) жариясы күзетші тұтқаша-
ны 0 жайғасымына ауыстырмай-
ынша дыбысталады.

ЕСКЕ ТYСІРУ
• Робоплатформаны дөңгелектері ауада сал-

бырап тұратындай биіктікке қойыңыз. Содан 
кейін доңғалақ тоспаны айналдырған кезде 
Робоплатформа айналып кетпейді.

• Экспонатты (жәдігерді) Лаборатория түй-
мешігінің үстіне қойыңыз. Егер сіз оны ал-
саңыз (яғни түймедегі ауырлық дәрежесін 
алып тастасаңыз), Лабораторияның параме-
трлері өзгереді.  

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы Робоплатформа мен лабораторияны бірге қолдану

РОБОПЛАТФОРМА МЕН ЛАБОРАТОРИЯНЫ БІРГЕ ПАЙДАЛАНАМЫЗ - ТАПСЫРМА
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ИСПОЛЬЗУЕМ РОБОПЛАТФОРМУ И ЛАБОРАТОРИЮ СОВМЕСТНО - РЕШЕНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

1-ШЕШIМ 2-ШЕШIМ

БЕЙНЕ
Робот-күзетші бейнеролигін қараңыз: 
https://youtu.be/0FmoCXA4Zzc

2-жаттығу: Робот-күзетші

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы Робоплатформа мен лабораторияны бірге қолдану

РОБОПЛАТФОРМА МЕН ЛАБОРАТОРИЯНЫ БІРГЕ ПАЙДАЛАНАМЫЗ - ШЕШІМ

https://youtu.be/0FmoCXA4Zzc
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ИСПОЛЬЗУЕМ РОБОПЛАТФОРМУ И ЛАБОРАТОРИЮ СОВМЕСТНО - ЗАДАНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

ЖОСПАР
Лабораторияны бағдаршам және Roboplatform 
қосқышы ретінде пайдалану

ТАПСЫРМА
• Жаяу жүргіншілерге арналған бағдаршам және авто-

мобильдерді тоқтататын робот жасаңыз.
• Лаборатория түймелерін жаяу жүргіншілер түйме-

лері ретінде, ал жарық диодтарын бағдаршам ретін-
де пайдаланыңыз.

• Алдымен бағдаршамның дұрыс жарығын қалай қосу 
керектігін ойлап көріңіз. Содан кейін бағдаршам қа-
лай жұмыс істейтіні туралы ойластырыңыз.

ЕСКЕ ТYСІРУ
Робоплатформа автомобильдерді оған орнықтырылған 
тоспамен немесе «Тоқта» белгісімен тоқтата алады.

3-жаттығу: Бағдаршам

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы Робоплатформа мен лабораторияны бірге қолдану

РОБОПЛАТФОРМА МЕН ЛАБОРАТОРИЯНЫ БІРГЕ ПАЙДАЛАНАМЫЗ - ТАПСЫРМА
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ИСПОЛЬЗУЕМ РОБОПЛАТФОРМУ И ЛАБОРАТОРИЮ СОВМЕСТНО - РЕШЕНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

ШЕШIМ БЕЙНЕ
Бағдаршам туралы бейнеролик қараңыз:
https://youtu.be/paZVK_VMOEQ

3-жаттығу: Бағдаршам

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы Робоплатформа мен лабораторияны бірге қолдану

РОБОПЛАТФОРМА МЕН ЛАБОРАТОРИЯНЫ БІРГЕ ПАЙДАЛАНАМЫЗ - ШЕШІМ

https://youtu.be/paZVK_VMOEQ
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ИСПОЛЬЗУЕМ РОБОПЛАТФОРМУ И ЛАБОРАТОРИЮ СОВМЕСТНО - ЗАДАНИЕ

Самоучитель для преподавателей и родителей

ЖОСПАР
• Алынған машықтарды пайдалану
• Робоплатформаны сурет салуда пайдалану

1-ТАПСЫРМА
Суретші

Лабораторияның басқаруымен әр түрлі өрнектерді сала-
тын роботты жобалаңыз және жасаңыз.
• Робоплатформаға соның көмегімен өзінің қозғалыс 

бағытын сызуға болатын құрылғы жасаңыз және 
бекітіңіз.

• Roboplatform арқылы сызылған сызықты лаборатори-
ялық түймелер арқылы қалай өңдеуге болады?

2-ТАПСЫРМА
Қашықтан басқару ойыншығы

Қашықтан басқарылатын ойыншықты жобалаңыз және 
жасаңыз.
Жылдамдықты баяулататын және жоғарылататын функ-
цияларды басқаруға қосыңыз.

3-ТАПСЫРМА
Балерина

Қашықтан басқарылатын ойыншықты жобалаңыз және 
жасаңыз.
Жылдамдықты баяулататын және жоғарылататын функ-
цияларды басқаруға қосыңыз.

4-ТАПСЫРМА
Ойлап табыңыз!

Алынған машықтарды қолдануға болатын тапсырманы 
ойлап табыңыз.

4-жаттығу: Машықтарды іс жүзінде қолдану

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы Робоплатформа мен лабораторияны бірге қолдану

РОБОПЛАТФОРМА МЕН ЛАБОРАТОРИЯНЫ БІРГЕ ПАЙДАЛАНАМЫЗ - ТАПСЫРМА
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1-ҚОСЫМША

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы Орындалған жаттығуларды бағалау формасы

ОҚУШЫЛАРДЫҢ 
АТЫ-ЖӨНІ

ОРЫНДАЛҒАН ЖАТТЫҒУЛАР
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2-ҚОСЫМША
ЖАТТЫҒУЛАРДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН 
РОББОSCRATCH ПӘРМЕНДЕРІ

ҚОЗҒАЛЫС СЫРТҚЫ КӨРІНІСІ

УПРАВЛЕНИЕ

ОҚИҒАЛАР

идти _ шагов пәрмені сахнадағы пішіншені берілген 
пиксель саны негізінде алға (оң мән) немесе артқа 
(теріс мән) жылжытады.

повернуть на _ градусов пәрмені пішіншенің бағытын 
белгіленген градус мәніне өзгертеді.

Пәрмен  пішіншені координаталар жүйесінде берілген 
орынға және берілген уақыт ішінде жылжытады.

изменить Y на _ пішіншенің Y осі бойындағы орнын 
пикселдердің көрсетілген санына өзгертеді.

изменить X на _ X осі бойындағы  пішіншенің орнын 
пикселдердің көрсетілген санына өзгертеді.

Егер жасыл жалауша басылса, бастапқы пәрмен пәр-
мендер қатарын іске қосады.

Пернетақта пернесі басылғанда, бастапқы пәрмен 
пәрмендер қатарын іске қосады.

Пәрмен берілген уақыт ішінде пішіннің жанында «сөй-
леу» ескертпесін көрсетеді. Ескертпе мәтінін (суретте 
- «Сәлем!») редакциялауға болады.

Пәрмен берілген уақыт ішінде пәрмендер қатарының 
орындалуын тоқтатады (суретте – 1 секундқа).

Пәрмен (санауышты айналсоқ (цикл)) берілген пәрмен-
дер қатарын бірнеше рет қайталайды (суретте — 10 рет).

Нұсқау (шексіз айналсоқ (цикл)) оның ішінде орна-
ласқан пәрмендер қатарын бүкіл бағдарламаның орын-
далуы үзілгенге дейін қайталайды, яғни, бағдарлама 
тұрғысынан - мәңгілік.

Пәрмен (шартты оператор) оның ішінде орналасқан 
пәрмендер қатарын пәрменді орындау кезінде осы 
пәрменге берілген мән ақиқат болған жағдайда ғана 
орындайды.

Пәрмен (тармақталған шартты оператор) пәрмен үшін 
көрсетілген шарттың мәніне байланысты оның ішінде 
орналасқан екі пәрмен қатарының бірін орындайды. 
Егер мән ақиқат болса, онда пәрмендердің жоғарғы 
қатары орындалады; егер жалған болса – төменгі.

Пәрмен осы пәрменге берілген шарт орындалмағанша, 
яғни ақиқат мәнін алмағанша пәрмендердің орында-
луын тоқтатады.

Пәрмен қажетті бағдарламаларды тоқтатады, яғни, 
скрипттерді.

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы Жаттығуда қолданылатын РОББОScratch пәрмендері
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ДАУЫС ӘРЕКЕТТЕР

АҚПАРАТ

ТҮЙСІК

ҚАЛАМҰШ

Пәрмен мәзірде таңдалған дыбысты ойнатуды бастай-
ды, соңынан бағдарламаны лезде әрі қарай жалғасты-
рады.

Пәрмен играть звук _ до конца мәзірде таңдалған ды-
бысты толығымен ойнатады, содан кейін ғана бағдарла-
ма жұмысын жалғастырады.

Пәрмен барлық бағдарлама дыбыстарын тоқтатады.

Пәрмен дыбыс деңгейін 0-100% шкаласында орнатады.

 
Математикалық өрнек. Айнымалы мәндегі пәрмендер-
де және салыстырмалы шарттарда қолдануға болады.

Өрнек берілген мәндер ауқымынан кездейсоқ санды 
шығарады. Өрнекті салыстырмалы шарттың ішіне орна-
ластыруға болады.

  
Салыстыру шарттары шартты мәлімдемелерде 
орналастырылады. Олар сонымен қатар Boolean 
деп аталатын логикалық өрнектер болып табылады, 
олар шарттың орындалуын (ақиқат) немесе шарттың 
орындалмауын (жалған) анықтайды.

Тағайындалған айнымалы. Айнымалы атауды өзіңіз 
тағайындай аласыз (суретте — Счет). Айнымалының 
мәнін бағдарлама барысында өзгертуге болады, 
сонымен қатар, мысалы, салыстырмалы жағдайларда 
қолдануға болады.

Пәрмен таңдалған айнымалыға жаңа мән береді.

Пәрмен айнымалыны берілген мәнге өзгертеді  
(суретте — +1).

Пәрмен ішіне орналастырылған шарт.
Пәрмен орындалған кезде шарт шындықтың ақиқат 
мағынасын алады (пішін жанасады) немесе жалған 
(пішін жанаспайды).

Пәрмен ішіне орнықтырылған шарт. Шарт пәрмен 
орындалған кезде ақиқат (тінтуір пернесі басылған) 
немесе жалған (тінтуір пернесі басылмаған) мәнін 
алады.

Бұйрық пішіннің қаламын төмен түсіреді, сондықтан 
бұйрық берілгеннен кейін, пішін сахнада қозғалғанда 
сызық пайда болады.

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы Жаттығуда қолданылатын РОББОScratch пәрмендері
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ROBOPLATFORM ЛАБОРАТОРИЯ

Пәрмен моторды белгіленген уақытқа қосады (суретте 
- 1 секундқа).

Пәрмен екі бірдей моторды қосады.

Пәрмен екі моторды да өшіреді.

Пәрмен моторлардың айналу бағытын белгілейді.

Пәрмен берілген қадамдар санына қол жеткен кезде 
(дөңгелектегі сызықшалардың өтуі) моторларды 
қосады.

Пәрмен доңғалақтардың «қадамдарының» санын нөлге 
өлшеу үшін есептегіш мәнін орнатады.

Пәрмен Робоплатформаны берілген градус мәніне 
бұрады.

Пәрмен екі бірдей мотордың қуатын 0-100% ара-
лығында орнатады.

Пәрмен 0-100% диапазонында сол және оң қозғал-
тқыштардың қуатын бөлек орнатады.

Пәрмен сол және оң моторлардың айналу бағытын 
және олардың қуатын 0-100% аралығында  бөлек 
белгілейді.

Робот датчик _ өрнегі пәрмен орындалған кездегі 
таңдалған датчиктің мәнін қайтарады.

Қайтарылған мәнді салыстыру арқылы пайдалануға 
болады, ал датчиктің мәнін басқа датчиктің қандай да 
бір санымен немесе мәнімен салыстыруға болады.

Робоплатформаның Start батырмасы белгілі бір уақытта 
басулы екенін көрсететін Оператор. Ақиқат немесе 
жалған мәндерін қайтарады. Талапты шартты өрнектің 
пәрмендеріне орналастыруға болады.

Пәрмен Робоплатформаның таңдалған орнында 
жарықдиодты модульдің жарығын (индикатор) қосады.

Пәрмен Робоплатформаның таңдалған орнында 
жарықдиодты модульдің жарығын (индикатор) өшіреді.

Пәрмен Лабораториялның таңдалған жарық диодын 
қосады.

Пәрмен Лабораторияның таңдалған жарық диодын 
өшіреді.

Пәрмен Лабораторияның таңдалған (қызыл/сары/
жасыл) жарық диодты шамын қосады.

Пәрмен Лабораторияның таңдалған (қызыл/сары/
жасыл) жарық диодын өшіреді.

Пәрмен лаборатория динамиктеріне белгілі бір биіктік-
тегі дыбысты қосады.

Пәрмен таңдалған Лаборатория датчигіне керекті 
мән береді (жарық/дыбыс датчигі/тұтқышша). Мәнді, 
мысалы, салыстырмалы жағдайларда пайдалануға 
болады.

Сұралған сәтте лабораторияның белгілі бір түймесі 
басылулы екенін көрсететін Оператор.  Талапты, 
мысалы, шартты операторлардың пәрмендерінде 
орналастыруға болады. Қайтарылатын мәндер ақиқат/
жалған.

Аналогтық кіру, алынған сандық мәнді қайтарады.

Сандық кіру/шығу.  
Қайтару мәні ақиқат/жалған.

Пәрмен лабораторияның таңдалған сандық кіруін қосу/
өшіру (ақиқат/жалған = 0/5 В) жайына орнатады.

Пәрмен 0-255 ауқымында таңдалған сандық зертхана 
кіруінің ендік-импульстік модуляциясының мәнін 
орнатады.

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы Жаттығуда қолданылатын РОББОScratch пәрмендері
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3-ҚОСЫМША
БАҒДАРЛАМАЛАУ ТЕРМИНДЕРІ

БАҒДАРЛАМАЛАУ СӨЗДІГІ

Мына сөздік мұғалімдерге арналған нұсқау-
лыққа қоса беріледі.

Жаттығуларды орындау кезінде 
терминдердің мағынасына түсініктеме беру 
ұсынылады.

Орыс тіліндегі
 қазақ тіліндегі
терминдер

Ағылшын 
тіліндегі термин

Түсіндіру Сілтеме

Логическое
выражение (булево
выражение)
Буль өрнегі 
(логикалық өрнек)

Boolean expression Қайтарылатын ақиқат/
жалған (ағылшынша 
— true/false) мәнінің 
ақиқатығын растайтын 
өрнек болып табылады.

Робоплатформа, 
4-бет / Жанасу 
датчигі

Условие
Шарт

Condition Шартты операторларда 
келесі қайсы пәрмендер 
қатары атқарылатындығын 
анықтайтын шарттар 
қолданылады.
Шарттар логикалық 
өрнектер болып табылады, 
мысалы:
 «1 < 2». Шарт ақиқат/
жалған мәнімен 
бағаланады.

Робоплатформа, 
4-бет / Жанасу 
датчигі

Условный оператор
Шартты оператор

Conditional
statement

Белгілі бір шарттың 
орындалуына байланысты 
бағдарламаның орындалу 
тармақтары болатын 
оператор.

Робоплатформа, 
4-бет / Жанасу 
датчигі

Команда
Пәрмен

Command Бағдарламалауда пәрмен 
(команда) дегеніміз
компьютерге белгілі 
бір жеке тапсырманы 
орындауға нұсқау беру. 
Мысалы: S = A + B, яғни,  
А және В санын қосып, 
нәтижені S айнымалысында 
сақтаңыз.

Команда
Пәрмен

Command Пәрменді қараңыз.

Серия команд
Пәрмендер қатары

Sequence Сформированная серия, 
в которой заданные 
команды исполняются 
подряд.

Робоплатформа, п. 2 /
Управляем 
Робоплатформой 
с помощью кнопок

Предложение
Сөйлем

Statement Пәрменді қараңыз.

Выражение
Өрнек

Expression Белгілі бір мәнді 
қайтаратын бағдарламалық 
құрылым.
Мысалы, айнымалы мән, 
датчиктерден оқылатын 
мән немесе 1 саны сияқты 
стандартты мән.
Өрнектерді плюс (+) сияқты 
амал белгілерімен қосуға 
болады.
Мысалы, 1 + 2 — мәні 3 
болатын өрнек.

Робоплатформа, 
4-бет / Жанасу 
датчигі

Программа
Бағдарлама

Program Компьютерлік бағдарлама 
(қысқаша, бағдарлама) — 
компьютерде орындалатын 
пәрмендер жиынтығы. 
Бірнеше пәрмендерден 
тұратын қысқа 
бағдарламаларды 
пәрмендер қатары немесе 
скрипттер деп те атауға 
болады.

Датчик
Датчик

Sensor Датчик – жарық, 
температура немесе 
қашықтық сияқты нақты 
шаманың мәнін өлшейтін 
құрылғы.
Бағдарламалауда датчик 
параметрлерін немесе 
мәндерін өрнектерде жиі 
қолдануға болады. Бұл 
жағдайда, мысалы, мұндай 
салыстыруларды құруға 
болады: «қашықтық < 50», 
бұл өз кезегінде шартты 
сөйлемдерде қолданылуы 
мүмкін.

Робоплатформа, 
4-бет / Жанасу 
датчигі

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы Бағдарламалау шарттары 
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Скрипт
Скрипт

Script Пәрмендер қатарын 
қараңыз

Цикл
Айналсоқ (қайталау 
құрылымы)

Loop Айналсоқ (цикл) 
дегеніміз-белгілі бір 
пәрмендер қатарын мәңгі 
(шексіз цикл), N рет (сана-
уышты айналсоқ (цикл)) 
немесе кез-келген шартты 
(шартты айналсоқ (цикл)) 
орындағанға дейін қайта-
лайтын басқару құрылымы.

Робоплатформа, 3 б. 
/ Робоплатформаның 
тәуелсіз қозғалысы

Условное выражение
Шартты өрнек

Condition,
Relational
expression

Шартты операторда қол-
данылатын талап, онда екі 
сан бір-бірімен салыстыры-
лады.  Мысалы, «1 < 2» логи-
калық өрнекті салыстыру 
жағдайында қолдануға 
болады.

Робоплатформа, 
4-бет / Жанасу 
датчигі

Оператор сравнения
Салыстыру 
операторы

Relational
operator

Салыстыру операторлары 
< >, = екі сандық өрнектен 
логикалық өрнек құру үшін 
пайдаланылуы мүмкін. 
Мысалы, «1 < 2» әрқашан 
ақиқат деп есептелетін 
логикалық өрнек.

Робоплатформа, 
4-бет / Жанасу 
датчигі

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған оқу құралы Бағдарламалау шарттары 
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