
 

 

 

 

 

EARLY Kennsluáætlun 

  

  

 

Viðfangsefni:  

Stærðfræði og upplýsingatækni (forritun) með Dash róbot. 

Markmið:  

Að nemendur: 

● læri að forrita Dash í appinu Blockly 
● læri að láta Dash fara í kringum kassa eftir ákveðnum leiðbeiningum 
● þjálfist í að áætla vegalengd, gráður og hraða 
● þjálfist í rökhugsun 
● þjálfist í að meta sitt eigið nám 

 

 

Hæfniviðmið skv. Aðalnámskrá grunnskóla sem nemendur þjálfa með verkefninu 
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Í Aðalnámskrá grunnskóla, Upplýsingatækni kemur fram að við lok 7. bekkjar skulu nemendur geta: 

● nýtt rafrænt námsefni á ýmsu formi í tengslum við vinnutækni, vinnulag og annað nám 
● sýnt sjálfstæði í vinnubrögðum undir leiðsögn og í samvinnu með öðrum 
● nýtt sér mismunandi tæknibúnað á hagkvæman og fjölbreyttan hátt 
● nýtt rafrænt og gagnvirkt námsefni á fjölbreyttan hátt 

 

Þeir námsþættir sem þjálfaðir eru í verkefninu eru eftirfarandi: 

● forritun 
● gráður/horn 
● metrakerfið 
● lausnaleit 
● rökhugsun 
● sjálfsmat 

 

Markhópur: Grunnskóli, miðstig 

Aldur nemenda:  9 ára og eldri 

Fjöldi nemenda: Einn nemandi með hverja áskorun 

Lengd verkefnis(áætlaður tími/fjöldi kennslustunda): 1 x 60 mín kennslustund eða 2 x 40 mín 

Forkröfur(nauðsynleg kennslugögn og netlausnir):  

● Ipadar með Blockly appinu, einn á hvern róbot 
● Einn Dash róbot fyrir hvern nemanda 
● Útprentaðar áskoranir (þær eru alls fjórar) 
● gott gólfpláss 
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Kynning á áætluninni (þ.m.t. möguleg forrit, valkostir og áhættur): 

● Upplagt er að tveir leysa áskoranirnar í einu en þó ekki saman, þá njóta þeir stuðnings hver af öðrum. 
● Gott er að skoða þetta myndband https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Nh8Xyq7qV-8&feature=emb_logo 

með nemendum áður en farið er af stað í að leysa áskoranirnar. Myndbandið útskýrir verkefnið nokkuð vel.  

 

Áður en verkefnið byrjar (undirbúningur kennara): 

● Prenta út áskoranirnar og plasta  
● Eiga kassa sem er með allar hliðar jafn langar   
● Fjórir iPadar, fullhlaðnir og með Blockly appinu 

 

Meginhluti áætlunarinnar (1 x 60 mínútur) 

Kennari sýnir nemendum myndbandið 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Nh8Xyq7qV-8&feature=emb_logo, útskýrir leikinn fyrir 
nemendum og lætur þá hafa áskoranirnar. Síðan velja nemendur sér kassa og Dash til að forrita.  

Nemendur tengja iPad og Dash saman í Blockly appinu með því að velja plúsinn uppi í hægra horninu og velja 
réttan Dash. 

Í Blockly appinu velja þeir “create new”, blank project” og “create”. Því næst 
stilla þeir Dash róbotum upp við hlið kassans og lesa fyrstu áskorunina. 

Þegar leysa á áskoranirnar þarf að stilla nákvæmlega lengd og hraða Dash og 
hve margar gráður hann þarf að snúa til að ná að fara í kringum kassann.  
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Þegar nemendur telja sig vera búna að gera réttar skipanir fyrir hverja áskorun þá ýta þeir á spila hnappinn. Það gæti þurft nokkrar 
tilraunir til að ná réttum stillingum.  

Áskorun 1 

Forritið Dash í kringum kassann í einu lagi.  
Vísbending: notið “forward” og “turn” kubbana á “drive” svæðinu.  

Þegar nemendur hafa náð að leysa þessa áskorun fara þeir í næstu.   

Áskorun 2 

Fækkið kubbunum og notið aðeins 4 kubba til að forrita Dash í einu lagi í kringum sama 
ferhyrning.  
Vísbending: Notið “control” svæðið og “repeat” kubb.   

Áskorun 3 

Forritið Dash í kringum kassann í einu lagi, tvo hringi.  
Vísbending: Ekki bæta við neinum kubb!  

Áskorun 4  

Forritið Dash í kringum kassann og síðan aftur á bak - allt í einu lagi! 
Vísbending: notið “backward” kubbinn.  

 -------------------------------- 

Þegar búið er að leysa allar áskoranirnar er gott að fá nemendur til að meta 
kennslustundina. Dæmi: 

- Hvað lærðir þú í dag? 

- Hvað var erfitt? 

- Hvað var auðvelt? 

4 



- Hvað langar þig að læra næst með Dash? 

 

Samantekt (þekking, hæfni, skilningur): 

Nemendur skilja: 
- Hvernig Dash er stjórnað með kubbaforritun 

 

Nemendur geta: 
- Skoðað og hafa kynnst Blockly appinu 
- Hreyft Dash á mismunandi vegu með kubbum í drive hluta 

appsins 
- Átt samskipti/samstarf við aðra nemendur 
- Metið vinnu sína 

 

Nemendur læra: 
- Hvað einn metri er langur 
- Að stilla stærð horna í gráðum 
- Hvernig Dash bregst við skipunum frá appinu 
- Að starfa með öðrum 
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