
Möt Blue-Bot
Blue-Bot fungerar på samma sätt som en Bee-Bot, 
men med Blue-Bot kan programmeringen tas en 
nivå högre eftersom roboten även kan styras via 
en lärplatta. Till roboten finns en gratis app med 
enkla handledningar. Den kan laddas ner från App-
Store eller GooglePlay. 

Blue-Bot kan programmeras analogt, med knap-
parna på ryggen, precis som Bee-Bot. Blue-Bot 
kan även programmeras digitalt på en lärplatta 
varefter informationen överförs via bluetooth till 
roboten. Övningarna kan varieras mer och passar 
därför en bredare åldersgrupp. Jämfört med Bee-
Bot, som kan lagra 40 programsteg, klarar Blue-
Bot att lagra 200 programsteg. En sammanfattan-
de handledning finns även på svenska,  
se www.bemake.se/Blue-Bot

Mats 
Bakgrunds-
meny.

Show/hide 
trail 
Visar robotens 
väg med en 
streckad linje

Explore 
mode

Challenge 
mode

Connection status 
visar om roboten har 
kontakt med lärplattan. 
Det är nödvändigt för att 
få roboten att röra sig

Så här ser skärmen ut på lärplattan när inställningen Explore Mode/Step 
by Step har valts. Dra - med fingret - upp Blue-Bot på motivet och sätt ner 
den på en lämplig startruta. 
Därefter kan programmeringen börja!

Kommandoknappar 
som är av samma 
typ som knapparna 
på robotens rygg.

Arbetsytan på lärplattan
När Blue-Bot-appen laddats ner på lärplattan syns följande menyrad:

Nedanför menyraden finns plats för ett motiv, en 
bakgrund, med ett rutnät. Nedanför bakgrunden visas 
samma knappsymboler som de knappar roboten har 
på sin rygg. 

Blue-Bot kan alltså styras på två sätt. Antingen med 
knapptryckning direkt på robotens rygg eller genom 
att använda motsvarande knappsymboler som finns 
längst ner på lärplattan. 

I den vänstra marginalen visas de programsteg 
som matats in.

Olika bakgrunder kan väljas från menyn ”Mats” (bak-
grundsmenyn). Det går också bra att göra en egen 
bakgrund och fotografera av den med lärplattan. 
Bilden kan därefter läggas in i bakgrundsmenyn.

Ytan som visar 
bakgrunden

Repeats 
Träna att skriva 
loopar (visas enbart 
i Explore mode 3 
och 4)

Save 
Här kan olika 
programsteg
sparas
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Det genomskinliga skalet gör 
roboten intressant att studera 
både ovan- och underifrån.

Settings 
Inställningar

Load 
Ladda ner
en bakgrund från 
nätet eller från 
ett foto



Challenge Mode
När du väljer ”Challenge Mode” visas fyra olika 
utmaningar. Varje utmaning har tre olika svårighets-
grader, som är markerade med en, två eller  
tre stjärnor på Challenge-knappen.

Utmaning 1: Get from A to B (Ta dig från A till B):  
En startpunkt  och ett slutmål skapas slumpvis  
på lärplattan.

Utmaning 2: Obstacles (hinder i vägen): 
Hinder läggs ut längs robotens väg.

Utmaning 3: Fewer buttons (färre knappar): 
Med den här funktionen kan en eller flera knappar 
inaktiveras.  Nu behöver du tänka lite extra för  
att få roboten att gå i en viss riktning.

Utmaning 4: Random instructions (Slumpmässiga  
uppdrag): 
Här tränar du att läsa pilarnas instruktioner.  
Sätt en flagga på den plats där du tror att målet är.

Explore Mode
Blue-Bot har två olika inställningar ”Explore mode” 
och ”Challenge mode”. Var och en har fyra nivåer 
med stigande svårighetsgrad.

I ”Explore Mode” får man träna att skriva  
program med hjälp av pilsymbolerna på lärplattan. 
Programmet kan sedan testas på lärplattan innan 
roboten utför samma rörelser på golvet. 

I nivån ”Repeats” går det att skriva repetitioner 
(loopar). Då tänds Repeat-symbolen i menyraden. 

I ”45 Degrees Turn” går det att ändra robotens 
svängvinkel till +45º eller -45º vilket gör att den 
kan röra sig i mer avancerade banor.

Går det att styra flera robotar?
När en Blue-Bot är parkopplad med en lärplatta 
lyser robotens ögon med blått sken istället för vitt.
Flera Blue-Botar kan styras av samma lärplatta, 
men bara en åt gången. 

För att enklare hålla reda på vilken robot som 
är uppkopplad till lärplattan är det bra att döpa 
dem till olika namn. Skriv namnet på undersidan av 
roboten och namnge sedan roboten i lärplattans 
kopplingsmeny, se bild.

Bilden visar symbolen för  
parkoppling med lärplattan.

Kopplingsmenyn visas när du  trycker 
på parkopplingssymbolen. I menyn syns 
då namnen på de robotar som kan 
parkopplas med lärplattan.

Styr enkla robotar • Möt Blue-Bot


