урси за работа

и, тест за
тика) и карти
т (изходяща
есно

ползване на
нагледяване на
са описани в
та по проектите
анията на

4. клас

За да управляваме програмируемо устройство през
компютър или телефон, трябва да го свържем с
компютъра или телефона. Това може да стане чрез
кабел или чрез безжична връзка (Bluetooth, Wi-Fi).

Аз свързвам моя нов
робот с компютъра чрез
Bluetooth.

Образователен комплект
Пчела робот BlueBot
Урок 20-21

Роботът пчела Blue Bot е програмируемо устройство, което може
да се управлява ръчно с помощта на бутоните, които се намират
върху горната му част, или програмно чрез код, създаден в
средата за визуално програмиране със същото име – Blue Bot.
напред

надясно
Пауза

тръгвай!

компютърно
моделиране
общообразователна подготовка

4.клас

наляво
назад

румяна папанчева
тодорка глушкова

изтрий

9

ации, 2019
ичен дизайн, 2019

РобоТъТ се движи.

меню

Прозорец на
програмата Blue Bot

режим на
работа

№ 8Б,

аватар на
Blue Bot

настройки

1700 София, ул. „Д-р Йордан Йосифов“ № 8Б,
тел.: 02 943 4724, 02 943 4785 факс: 02 943 4397
e-mail: office@izkustva.net, web: www.izkustva.net
За обезпечаване на темата за формиране на знания и умения за програмируеми устройства и работа с тях, издателство „Изкуства“ в партньорство с „Образование и нови технологии“ предлага образователен комплект „Пчела робот
BlueBot“.
Комплектът включва:
• програмируема пчела-робот BlueBot;
• набор от игрални табла;
• методически указания и ресурси за използването им в електронен вид.
Цената на комплекта е 228 лв. с ДДС.
За повече информация и поръчка: Елена Димитрова, тел.: 0885 16 43 63

4. клас

4. клас

1700 София, ул. „Д-р Йордан Йосифов“ № 8Б,
тел.: 02 943 4724, 02 943 4785 факс: 02 943 4397
e-mail: office@izkustva.net, web: www.izkustva.net
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1700 София, ул. „Д-р Йордан Йосифов“ № 8Б,
тел.: 02 943 4724, 02 943 4785 факс: 02 943 4397
e-mail: office@izkustva.net, web: www.izkustva.net

1700 София, ул. „Д-р Йордан Йосифов“ № 8Б,
тел.: 02 943 4724, 02 943 4785 факс: 02 943 4397
e-mail: office@izkustva.net, web: www.izkustva.net
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1700 София, ул. „Д-р Йордан Йосифов“ № 8Б,
тел.: 02 943 4724, 02 943 4785 факс: 02 943 4397
e-mail: office@izkustva.net, web: www.izkustva.net
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"Образование и нови технологии" ЕООД
ул. Цар Самуил 28
8000 гр. Бургас
www.itlearning-bg.com
itlearning@dgklaz.net
+359 888 272944

Education and New Technologies LtD
Tsar Samuil Str. 28
8000 Burgas, Bulgaria
www.itlearning-bg.com
itlearning@dgklaz.net
+359 888 272944

На вниманието на
г-жа/г-н Директор

ОФЕРТА
От „Образование и нови технологии“ ЕООД, гр. Бургас
Относно: закупуване на интерактивни образователни технологии за обезпечаване на
образователно-възпитателната работа в училище.
Г-жо/г-н Директор,
С цел да подпомогнем формирането на знания и умения за работа с програмируеми
устройства в началното училище, Ви предлагаме следното:
Описание

цена с ДДС

Учебен робот BlueBot
Програмируемо устройство.
- Възможност за управление чрез
компютър, таблет и телефон.
- Памет до 40 стъпки
- Озвучаване
- Движение във всяка посока, завъртане на 90 0

140 лв.

„Моят робот в 4 клас“ – образователен комплект по Компютърно
моделиране за управление на програмируем робот BlueBot в 4 клас
Комплектът включва:
- Програмируема пчела-робот BlueBot;
- Набор от игрални табла – 4 бр. /2 бр. двустранни/
- Методически указания и ресурси за
използването им в електронен вид.

228 лв.

Учебен робот BlueBot – училищен комплект със станция за зареждане
Комплектът включва:
- Програмируема пчела-робот BlueBot – 6 бр.
- Станция за зареждане на 6 броя устройства.

798 лв.

Училищен пакет „Моят робот в 4 клас“
Комплектът включва:
- Програмируема пчела-робот BlueBot – 6 бр.
- Станция за зареждан
- Набор от игрални табла – 6 комплекта от 4 бр.
табла /2 бр. двустранни/
- Методически указания и ресурси за
използването им в електронен вид.

За контакти:
Елена Димитрова, координатор маркетинг
+359 885 164 363
elena.dimitrova@dgklaz.net

1 272 лв.

