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 התחרות וכללי המשימה - הפיס יבאשכול סטאר-רובו תחרות

 

 . 14.2.2013-  23.2.2013בתאריכים  פברואר בחודש להתקיים מתוכננת סטאר-רובו תחרות

 (.הקבוצות לכלל שניתנו לימוד שעות 22 לאחר) .שיא כיום לו המתאים היום את יבחר אשכול כל 

  

 השיא יום

  בקירוב. שעות ארבע רךאי השיא יום

 .בהמשך כמתואר סטאר-הרובו תחרות לביצוע יוקדשו מהן שעתיים

 היום סדר

 ברכות של חלק יהיה בהו ,להתכנסות תוקדש ראשונה שעה . 
  :המברכים

 .לנכון שתראו מיו תלמיד(, הורה מומלץ) ספרה בית מנהל, אשכולה מנהל, רשותה נציג

 הכרזה על פתיחת התחרות 

 : אופניםבשני  התלמידים יתחרו בתחרות

  הקבוצות 14) הלימוד לקבוצת שיוך ללא ,התלמידים קבוצות בין תחרות לקיים ניתן .א
 (. ניהןיב יתחרו

  מול אחת קבוצה של רובוטים שבעה - הלימוד קבוצות שתי בין גם תחרות לקיים ניתן .ב
 . שנייה קבוצה של רובוטים שבעה

  .המצורף בדף לנו ולדווח התחרות אופן את לבחור עליכם
 
 
 
 
 
 

 :תכלול התחרות. יהיה שעתיים התחרות משך

 .פעילות כדי תוך בעל פה שייבדק תיאורטי חלק .א

 .הרובוט ביצוע על ידי בדקוישי אתגר שאלות .ב

 (.הירוקה מהעיר יילקח) משימה פרויקט .ג
 

 .בהמשך אליכם שלחישי מחוון באמצעות ילוו הנבדקות הפעולות כלל
 

 תעודות וחלוקת השיא יום כוםיס 
 

  

 מערכת נציגי, רשותה נציגי ,הורים להזמין מומלץ: המוזמנים רשימת
 הפיס אשכול למיצוב לאירוע זה יום ולהפוך עוד;ו מנהלים, מורים, החינוך
 .רובוטיקה מוביל קהילתי כמרכז
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 יאוחר לא הבאות השאלות על לנו ולענות זה חוזר בעיון אולקר מדריך/  אשכול מנהל כל על

 1.3131.3 מתאריך

 .לתלמידים לחלוקה ותעודות מתאים מחוון אליכם שלחיי תשובותיכם בעקבות

  :(רובוטיקה באתר יהיה) דוקס בגוגל זה תאריך עד עליהן לענות שעליכם השאלות להלן

 _______________________________ האשכול שם

 _____________________ האשכול מנהל/  מדריך שם

 _________________ השיא יום מתקיים בוש התאריך

  :(הירוקה מהעיר) בלבד אחד משימה פרויקט בחרו

 רוח טורבינת הפעלת 

 הסולרי הפנל מיקום 

 הפרחים ממוכרת התחמקות 

 האשפה מיון 
 
 

 תעודות סוגי

 .המשימות כל את בהצלחה ה/וביצע סטאר-ורוב בתחרות ה/השתתף .א

 את רבה בהצלחה ה/צעיב ,בתכנים והבנה ידע תה/גילהו סטאר-ורוב בתחרות ה/השתתף .ב
 .תוכנה אתגר במשימת תה/הוהתנס הרובוט משימות

 .תוכנה אתגרו הרובוט תומשימ כל את בהצטיינות ה/צעיוב סטאר-ורוב בתחרות ה/השתתף .ג
 
 

 מדריך/  הפיס אשכול למנהל דף
 

 קל הכי 1-מ) קושי רמת של עולה סדר לפי מסודרים הפרויקטים. משימה פרויקטי ארבעה לפניך
 :(לביצוע קשה הכי 4 עד

     
 קושי רמת  

   1             רוח טורבינת הפעלת .א

 2             סולריה פנלה מיקום .ב

     3                          פרחים ממוכרת התחמקות .ג

 3               אשפהה מיון .ד
 

 רמת בחירת על פי. בחירתו את אלינו ולשלוח הקושי רמת את לבחור מדריך/  אשכול מנהל כלעל 
 .בתחרות התלמידים גישיה קבעויוי ,המחוון קבעיי ,באשכול התחרות תתבצע הקושי
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 בפירוט לעיין אבקשכם. הקורס בסוף מהתלמידים הנדרשת  המרבית הידע רמת פירוט להלן

 מיד, לבחירתכם בהתאם. לכם המתאימה הפעילות את הקבוצה את היכרותכם סמך על ולבחור
 .מחוון כולל שבחרתם המשימה את לכם נשלח ,התשובה קבלת לאחר

 

 הקורס בסוף מהתלמידים הנדרשת הידע רמת
 (ואני סטאר-רובו הרובוט) 

 

 ידע - שאלות – 'א חלק

 .הרובוט של השונים החלקים את לזהות יש .1

 ?בקר מהו .2

 ?(וכדומה רמקול ,מנועים ,נורות כפלט ,שניםיחי כקלט) פלט קלט זה מה .3

 .(מגע שןיחי ,מרחק שןיחי, אור שןיחי)  תפקידם ולכתוב את השונים שניםיהחי על לפרטיש  .4

 ?התוכנה תפקיד מה .5

 ?בה משתמשים ומתי, לולאה ימה .6

 ?(WHILE(1)) סופית-אין ללולאה( FOR) סופית לולאה בין ההבדל מה .7

 ?בה משתמשים מה ולשם ,פרוצדורה מהי .8

 ?סגור וחוג פתוח חוג זה מה .9

 

 תוכנה אתגר - שאלות – 'ב חלק

 .רוולעצ מ"ס 40 למרחק קדימה לנוע לרובוט שתגרום כניתת כתוב .1

 .רוולעצ מ"ס 30 למרחק אחורה לנוע לרובוט שתגרום כניתת כתוב .2

 הרובוט של המרחק חיישן וכאשר ,קדימה לנוע לרובוט שתורה כניתת כתוב .3

 .יעצור הרובוט ואז ,משמאל או מימין אותו יעקוף הרובוט ,מפגע מגלה

 .מפותל צבע קו לאורך לנוע לרובוט שתורה כניתת כתוב .4

  נע הרובוט .(סיום וקו התחלה קו) פסים שני בין מרחק אקראי באופן קובעים .5

 .ועוצר הסיום קו עד ההתחלה מקו

 מרחק עד( אחוז 100) רביתמ רותיבמה לנוע לרובוט שתורה כניתת כתוב .6

  המרחק וכאשר ,(אחוז 50) רותימהב לרדת ואז ,מהמכשול מ"ס 50

 .עצריוי שמאלל או לימין יסתובב הרובוט ,מהמכשול מ"ס 5 יהיה
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 (בלבד אחד משימה פרויקטלבחור  – הירוקה העיר) משימה פרויקט – 'ג חלק

 רוח טורבינת הפעלת .1

 הסולרי הפנל מיקום .2

 הפרחים ממוכרת התחמקות .3

 האשפה מיון .4
 

 

 

 

 


