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Naudodami kartonines korteles valdysite pagrindinį žaidimo personažą - Skotį - 
bei kitus žaidimo personažus ir objektus. Dešimtyje modulių mažas ateivis susitiks 
su personažais, kurie mainais už nedidelę paslaugą padovanos Skočiui vieną iš 
dešimties dalių, reikalingų jo kosminiam laivui paleisti ir grįžti į namus. Jūsų laukia 
beveik šimtas didėjančio sunkumo užduočių.

Žaidimo metu pažinsite tokias sąvokas, kaip ciklas, sąlyga, kintamasis, funkcija ir 
pan.

Žaidimas Scottie Go! Edu yra edukacinis žaidimas, kuris: 

• tobulina analitinio ir loginio mąstymo įgūdžius,
• moko spręsti sudėtingas problemas ir dirbti komandoje,
• lavina algoritminę intuiciją,
• moko naudotis technologijomis kitais nei pramogų tikslais.

MOKYKLINĖ VERSIJA

2030 metai. Simpatingo ateivio Skočio kosminis laivas sugenda ir jis 
nutūpia mūsų planetoje. Nors Skočiui pavyko išlikti sveikam ir gyvam, be 
Jūsų pagalbos nesugebės paleisti laivo iš naujo. Padėkite Skočiui gauti 

atsargines dalis savo laivui. Tapkite algoritmų kūrimo ekspertu ir pažinkite 
programavimo pagrindus.

EDUKACINIS INTERAKTYVUS ŽAIDIMAS VAIKAMS 
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DĖMESIO
Žaidimui reikalinga programinė įranga!

Scottie Go! Edu žaidimo edukacinei versijai reikalingas mobilusis prietaisas, kaip 
pvz. planšetinis kompiuteris su galine kamera. Žaidimą taip pat galima paleisti  

„du viename“ tipo prietaisuose ir PC kompiuteriuose (su išorine kamera)  
su įdiegta Windows sistema.

KAIP ATSISIŲSTI NEMOKAMĄ SCOTTIE GO PROGRAMĖLĘ?

1 variantas

Atidarykite savo prietaise Google Play/App store parduotuvės programą. Po to į paieškos 
lauką įrašykite žaidimo pavadinimą "Scottie Go! Edu“ ir iš rezultatų pasirinkite programėlės 
ikoną. Pasirinkite Įdiegti/Atsisiųsti (jei reikia paprašykite savo tėvų ar globėjų įvesti 
slaptažodį žaidimui atsisiųsti).

2 variantas

Jei turite programėlę QR kodams nuskaityti, tiesiog nuskenuokite šį kodą. Sistema 
automatiškai Jus nukreips į parduotuvę, iš kurios galėsite atsisiųsti žaidimą. Pasirinkite 
Įdiegti/Atsisiųsti, kaip pirmajame variante (jei reikia paprašykite savo tėvų ar globėjų įvesti 
slaptažodį žaidimui atsisiųsti).

3 variantas

Jei naudojate prietaisą su Windows 7 ar naujesne operacine sistema, atsisiųskite 
programėlę Windows sistemai iš svetainės www.scottiego.com.

Download for
Windows
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ĮJUNKITE PROGRAMĖLĘ IR 
SUSIPAŽINKITE SU UŽDUOTIMI

IŠ KORTELIŲ SUDĖLIOKITE 
PROGRAMĄ, KURIA SPRENDŽIAMA 
UŽDUOTIS

PADARYKITE SUDĖLIOTOS 
PROGRAMOS NUOTRAUKĄ, 
NAUDODAMI JŪSŲ PRIETAISO 
FOTOAPARATĄ

STEBĖKITE SKOČIO JUDĖJIMĄ

PATIKRINKITE REZULTATĄ. EIKITE 
TOLIAU ARBA PAKOREGUOKITE 
SPRENDIMĄ

ŽAIDIMAS 5 ŽINGSNIAIS
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1. 179 kartoninės kortelės programoms 
dėlioti

2. Prietaisas su įdiegtu Scottie Go! Edu 
žaidimu 

3. Kartoninė lentelė - programavimui 
skirta darbo erdvė 

ŽAIDIMO ELEMENTAI
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Penkiuose lakštuose yra iš viso 179 kartoninės programavimo kortelės (funkcijos, 
instrukcijos, ciklai, ir pan.). Atsargiai ištraukite jas iš lakštų, po to surūšiuokite jas, įdedami į 
tam skirtus lizdus.

1. Žaidimo paruošimas

Kortelės: PRADŽIA ir PABAIGA

Kortelės: ŽINGSNIS (6 vienetai), PASUKTI Į DEŠINĘ (4), PASUKTI Į KAIRĘ (4), 
PAKELTI (4), ĮDĖTI (3), NAUDOTI (4), PIEŠTI (2), ŠOKTI (3), KINTAMASIS (3)

Kortelės: JEIGU (4 vienetai), KARTOTI (3), KARTOTI KOL (3), PRIEŠINGU 
ATVEJU (2), PRIEŠINGU ATVEJU JEIGU (2), CIKLO AR SĄLYGOS PABAIGA (6), 
NUTRAUKTI (3)

SURŪŠIUOKITE PROGRAMAVIMO KORTELES
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Esminis žaidimo elementas yra kompiuterinė programa Scottie Go! Edu Ji veikia 
įrenginiuose su operacine sistema: Windows, Android ir iOS. Atsisiųskite nemokamą 
programą iš atitinkamos parduotuvės arba iš svetainės www.scottiego.com ir ją įdiekite.

Daugiau informacijos, kaip atsisiųsti programą, rasite instrukcijos 2 puslapyje.

Komplekte esanti lentelė tai programavimui skirta darbo erdvė. Ant jos dedate korteles, 
dėliojate programą ir darote programos nuotrauką. Dėl vienodos fono spalvos lengviau 
padaryti nuotrauką ir atpažinti programą.  

Kortelės: VIENAS (5 vienetai), DU (4), TRYS (3), KETURI (3), PENKI (2), ŠEŠI (2), 
SEPTYNI (2), AŠTUONI (2), DEVYNI (2), NULIS (2)

Kortelės: X (6 vienetai), Y (4), LYGUS (3), MINUS (3), PLIUS (2), ČIA (3), PRIEKYJE 
(3), DEŠINĖJE (2), KAIRĖJE (2), GALE (2), NUOLAT (3)

Kortelės: TUŠČIA (3 vienetai), KLIŪTIS (3), PAKYLA (3), ŽYMĖ A (3), ŽYMĖ B (3), 
RENKAMAS DAIKTAS (3), VEIKSMO LANGELIS (3)

Kortelės: VALDYTI (SKOTIS) (3 vienetai), VALDYTI (RAUDONAS BEBRAS) (3), 
VALDYTI (GELTONAS BEBRAS) (3), VALDYTI (MĖLYNAS BEBRAS) (2)

Kortelės: APIBRĖŽTI FUNKCIJĄ (3 vienetai), FUNKCIJOS PABAIGA (3), 
NUTRAUKTI FUNKCIJĄ (3), ATLIKTI FUNKCIJĄ (5), A (5), B (5), C (5)

ATSISIŲSKITE IR ĮJUNKITE PROGRAMĖLĘ

PARUOŠKITE LENTELĘ



7

Paleidę programą, sukurkite savo vartotojo profilį. Programoje galite sukurti paskyras 
daugiau nei vienam žaidėjui. Taip galima išsaugoti kiekvieno žaidėjo rezultatus.

1. Pradiniame ekrane paspauskite Pasirinkti žaidėją.

2. Sukurkite paskyrą, spausdami mygtuką Naujas žaidėjas. 

3. Paleidę žaidimą kitą kartą, pasirinkite savo vartotojo vardą iš sąrašo ir tęskite žaidimą. 

4. Vartotojų paskyras bet kuriuo metu galima pašalinti, spausdami mygtuką „-”. Pašalintos 
paskyros negalima atkurti. 
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22
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VARTOTOJO PROFILIS

2. Pirmasis žaidimo paleidimas
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1. Dabartinis modulis - paspaudę mygtuką, pereisite į šiuo metu vykdomą modulį. Aplink 
mygtuką esantis žiedas rodo Jūsų pažangą.

2. Baigtas modulis - auksinė spalva reiškia, kad visos šio modulio užduotys atliktos tinkamai 
ir kiekviename iš jų surinktas maksimalus žvaigždučių skaičius. Galite pereiti į šio modulio 
užduotis, norėdami jas pakartoti. 

3. Baigtas modulis su galimybe gauti geresnius rezultatus - mėlyna spalva reiškia, kad kai 
kurias šio modulio užduotis galima atlikti geriau.

4. Negalimi moduliai - žaidimo moduliai, kurie atrakinami tik atlikus ankstesnių modulių 
užduotis.

5. Pagalba žaidime.

6. Iškylantis meniu - meniu, kuriame galima, be kita ko, pakeisti žaidėją, išjungti žaidimą, 
pakeisti nustatymus.

7. Skočio kosminio laivo remonto būsenos peržiūra.
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ŽAIDIMO MODULIO PASIRINKIMAS

Ieškodamas atsarginių dalių savo laivui, Skotis lankosi įvairiose mūsų planetos vietose. 
Kiekvienoje vietoje (modulyje) yra kelios užduotys, kurias reikia atlikti. Pasirinkite šiuo metu 
galimą žaidimo modulį. Pradžioje galimas tik pirmasis modulis. Atlikę pirmojo modulio 
užduotis, atrakinamas sekantis modulis. 
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ĮVADAS Į MODULĮ

Pasirinkę modulį, pažinsite personažą, kuris žada pristatyti trūkstančią atsarginę dalį 
kosminiam laivui mainais už nedidelę paslaugą. Kartais turėsite surinkti plunksnas indėnų 
karūnai pasidaryti, kartais uždegti švyturį, įspėjantį apie ledkalnius.

Be to gausite prieigą prie informacijos apie korteles, kurios bus reikalingos norint įveikti 
visus Jums keliamus iššūkius. Toliau galite pereiti į užduoties pasirinkimą.
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UŽDUOTIES PASIRINKIMAS

Pasirinkę modulį, pamatysite mažą žemėlapį su užduotimis, kurias reikia atlikti. Atlikus vieną 
užduotį atrakinama sekanti, didesnio sudėtingumo užduotis. Bet kuriuo metu galite grįžti 
prie ankstesnių užduočių, norėdami vėl jas atlikti arba pagerinti savo rezultatą.

1. Baigta užduotis su galimybe gauti geresnius rezultatus - mėlyna spalva reiškia, kad 
užduotį galima atlikti geriau.

2. Dabartinė užduotis – paspaudę šį mygtuką, pereisite į naują užduotį.

3. Baigta užduotis - auksinė spalva reiškia, kad užduotis atlikta tinkamai ir surinkote 
maksimalią žvaigždučių skaičių.

4. Negalima užduotis - užduotis, prie kurios gausite prieigą atlikę ankstesnes užduotis.
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INSTRUKTAŽAI

Užduočiai atlikti reikia tam tikrų žinių apie programavimą ir kortelių naudojimą. Kiekvieną 
kartą, kai modulyje pasirodo naujos kortelės arba objektai, ekrane pasirodys instruktažas, 
kuriame paaiškinama jų reikšmė. Instruktaže rasite pvz. informaciją, kaip naudotis ciklais, 
sąlyginėmis instrukcijomis, kintamaisiais. 

1. Instruktažo langas.

2. Navigacijos mygtukas - mygtukai, kuriais galima naršyti po instruktažo meniu. Baigę 
instruktažą, pereisite į užduotį.

3. Instruktažo uždarymas - bet kuriuo metu galite išeiti iš instruktažo. Jei jis yra atsitiktinai 
uždarytas, į jį galite grįžti iš užduoties ekrano, paspaudę personažo ikoną viršutiniame 
dešiniajame kampe.
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ŽINYNAS

Bet kuriuo žaidimo metu galite gauti prieigą prie visų žaidimo instruktažų per žinyno ekraną, 
kurį atidarysite paspaudę geltoną ikoną su knygos vaizdu.  

Žinyno ekrane rasite visus instruktažus, kurie suskirstyti pagal modulius.

1. Pasirinkite modulį, iš kurio norite pamatyti instruktažą.

2. Pasirinkite instruktažą, kurį norite žiūrėti.

3. Susipažinę su instruktažu, grįžkite į ankstesnį ekraną.
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SĄSAJA

Šiame ekrane pamatysite užduotį, kurią reikia atlikti. Susipažinę su ja, iš kartoninių kortelių 
dėliojate programą problemai išspręsti. Programuojate Skotį, kad jis atitinkamu metu 
pašoktų, praleistų kliūtį, pakeltų ar aktyvuotų atitinkamą objektą.

1. Skotis - pagrindinis personažas, kurį valdote. 

2. Personažas, nurodantis užduotį - sako, ką turite daryti. Paspaudus ikoną, pasirodys 
užduoties instruktažas.

3. Reikmenų dėtuvė - čia pamatysite daiktus, kuriais galite naudotis atlikdami užduotį.

4. Fotoaparatas - paspauskite, kad nuskenuotumėte Jūsų sudėliotą programą.

5. Informacija apie išsaugotas funkcijas - matoma vėlesniuose moduliuose.

6. Iškylantis meniu – leidžia grįžti į pasaulio žemėlapį.

7. Žinynas - visų žaidimo instruktažų rinkinys.

3. Užduoties ekranas
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SKENAVIMO REŽIMAS
Paspaudę mygtuką „Fotoaparatas“, galite nuskenuoti iš kortelių sudėliotą programą. 
Pradėkite skenuoti savo programą nuo kortelės PRADŽIA ir vilkite įrenginį žemyn iki 
programos ar funkcijos pabaigos. 

Įsitikinkite, kad į kameros matymo lauką patenka tik Jūsų programos kortelės. Klaidingai 
nuskenavus nereikalingas korteles, Skotis gali atlikti programą netinkamai.

  

1. Norėdami baigti skenavimą, paspauskite mygtuką su kamera. 

2. Jei skenavimas nesėkmingas, paspauskite mygtuką PAKARTOTI. 

3. Norėdami atlikti nuskenuotą programą, paspauskite mygtuką PLAY. 
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FOTOGRAFAVIMO REŽIMAS
Paspaudę mygtuką „Fotoaparatas“ galimi du skenavimo režimai: filmavimo režimas 
(numatytasis) ir fotografavimo režimas. Norėdami pasirinkti fotografavimo režimą, 
paspauskite ikoną viršutiniame dešiniajame ekrano kampe.

Fotografavimo režimu įsitikinkite, kad į kameros matymo lauką patenka visos Jūsų 
programos kortelės. 

1. Tinkamai atpažintos kortelės bus pažymėtos žalia ikona. 

2. Norėdami nuskenuoti korteles, paspauskite žalią mygtuką su fotoaparatu.

3. Jei Jums nepavyko nuskenuoti visų kortelių, paspauskite mygtuką PAKARTOTI. 

4. Jei skenavimas sėkmingas, paspauskite mygtuką PLAY.
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4. Kortelės

Parašykite programą, naudodami kartonines korteles, kad padėtumėte Skočiui įveikti jam 
iškeltus iššūkius. Kiekvieną programą dėliojate pagal šią schemą:

PRADŽIA
START

PABAIGA 
END

ŽINGSNIS 
STEP

ŽINGSNIS 
STEP

PASUKTI 
Į DEŠINĘ  
TURN RIGHT

1. Kiekviena programa pradedama nuo specialios kortelės PRADŽIA.

2. Po kortelės PRADŽIA dėliojame iš eilės, vieną po kita, instrukciją personažui.

3. Kiekviena programa baigiasi specialia kortele PABAIGA. 

4. Prie kai kurių kortelių turime pridėti papildomas korteles su parametrais. Pavyzdžiui prie 
kortelės ŽINGSNIS pridedame kortelę su skaičiumi, nurodančiu, kiek žingsnių turi atlikti 
personažas. 



17

PAVYZDŽIAI

1 PAVYZDYS

Skotis turi įeiti į kryželiu pažymėtą lauką. 

PRADŽIA
START

PABAIGA 
END

ŽINGSNIS 
STEP

ŽINGSNIS 
STEP

PASUKTI 
Į DEŠINĘ  
TURN RIGHT
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2 PAVYZDYS

Skotis turi pakelti plunksną. 

PRADŽIA
START

PABAIGA 
END

ŽINGSNIS 
STEP

PAKELTI 
PICK UP
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3 PAVYZDYS

Skotis turi pakelti plunksnas.

CIKLO AR SĄLYGOS 
PABAIGA 
END IF/REPEAT

PRADŽIA
START

PABAIGA 
END

ŽINGSNIS 
STEP

KARTOTI 
REPEAT

PAKELTI 
PICK UP
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ŽVAIGŽDUTĖS

Atlikęs kiekvieną užduotį, žaidėjas gauna žvaigždutes - tris žvaigždutes už geriausiai 
parašytą programą, kuri atitinka užduoties sąlygas, du už šiek tiek blogesnį sprendimą. 
Viena žvaigždutė paprastai reiškia, kad užduotis atlikta, naudojant per ilgą programą. 

Norint gauti daugiau nei vieną žvaigždutę, kai kurioms užduotims spręsti reikia 
naudoti konkrečias korteles, pavyzdžiui kortelę KARTOTI!

PRADŽIA
START

PABAIGA 
END

ŽINGSNIS 
STEP

ŽINGSNIS 
STEP

PASUKTI 
Į DEŠINĘ  
TURN RIGHT

PRADŽIA
START

PABAIGA 
END

ŽINGSNIS 
STEP

ŽINGSNIS 
STEP

ŽINGSNIS 
STEP

PASUKTI 
Į DEŠINĘ  
TURN RIGHT

PRADŽIA
START

PABAIGA 
END

ŽINGSNIS 
STEP

ŽINGSNIS 
STEP

PASUKTI 
Į DEŠINĘ  
TURN RIGHT

PASUKTI 
Į DEŠINĘ  
TURN RIGHT

PRADŽIA
START

PABAIGA 
END

KARTOTI
REPEAT

ŽINGSNIS 
STEP

PASUKTI 
Į DEŠINĘ  
TURN RIGHT

CIKLO AR SĄLYGOS 
PABAIGA 
END IF/REPEAT
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Žaidimas Scottie Go! Edu leidžia sukurti naujas funkcijas. Norėdami sukurti funkciją, 
sudėliokite korteles taip, kaip žemiau pateiktame pavyzdyje. Kai visos kortelės atpažintos, 
darome nuotrauką, o žaidimas pats atpažįsta funkcijos esmę ir ją išsaugo savo atmintyje. 
Tokiu atveju kairėje ekrano pusėje pamatysite spalvotą krumpliaratį.

5. Naujų funkcijų kūrimas

1. Pradedame nuo kortelės APIBRĖŽTI FUNKCIJĄ.

2. Po to naudodami kortelę A, B ar C suteikiame funkcijai pavadinimą.

3. Dėliojame mūsų sprendimui reikalingas korteles.

4. Baigiame funkciją su kortele FUNKCIJOS PABAIGA. 

NAUJOS FUNKCIJOS NAUDOJIMAS

Kai jau esame sukūrę naują funkciją, galime ją bet kuriuo metu atlikti, tarp kortelių 
PRADŽIA ir PABAIGA dedami kortelę ATLIKTI FUNKCIJĄ, kartu su jos raidiniu ženklu.

APIBRĖŽTI 
FUNKCIJĄ
DEFINE FUNCTION

FUNKCIJOS 
PABAIGA 
END FUNCTION

ATLIKTI 
FUNKCIJĄ
CALL FUNCTION

ŽINGSNIS 
STEP

PRADŽIA
START

PABAIGA 
END
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Norint laimėti žaidimą, Skotis turi surinkti visas septynias atsargines dalis, reikalingas 
kosminiam laivui paleisti. Atlikę visas vieno modulio užduotis, gauname vieną atsarginę dalį. 

Paspaudę mygtuką, esantį apatiniame kairiajame ekrano kampe, pamatysite iki šiol 
surinktas atsargines dalis.

6. Žaidimo tikslas
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7. Žodynas

ŽAIDIMO INTERAKTYVŪS ELEMENTAI
Žaidimo lentelėse rasite daugybę interaktyvių objektų. 

LAUKAI, KURIUOS REIKIA APLANKYTI

Kryželiu pažymėti laukai tai kontroliniai taškai - „bazės“. Norėdami užbaigti užduotį, turite 
per visus pereiti arba juose atsistoti. Atsiminkite, kad jūs neturite juose sustoti. Kartą 
aplankyta bazė žymima žaliu kabliuku.

OBJEKTAI, KURIUOS REIKIA SURINKTI

Taip pažymėtuose laukuose yra objektai, kuriuos reikia pakelti.

OBJEKTAI VĖLESNIAM NAUDOJIMUI

Kai kuriuos objektus (su baltu kontūru) galima pakelti, o paskui padėti kitoje vietoje. Šie 
objektai gali pasitarnauti, pvz. kaip lieptas per upę.
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OBJEKTAI, KURIUOS REIKIA ĮJUNGTI

Kai kuriuos objektus reikia aktyvuoti/įjungti. Jei esate lauke šalia tokio objekto, 
naudodamiesi kortele NAUDOTI galite pvz. uždegti švyturį, svirtimi paleisti kitą įrenginį.  
 

IŽAI

Per tokį lauką galite lengvai peršokti. Skotis pašoks nuo to lauko, po to atsiras viename 
lauke toliau. 

BEBRAS

Bebras tai Jūsų sąjungininkas. Galite pasinaudoti jo pagalba ir pereiti juo kaip tiltu. Taip pat 
galite jį valdyti, arba naudoti kaip valtį.  

VOKAI

Taip pažymėti laukai padeda orientuotis erdvėje. Pamatęs tą pačią žymę, Skotis gali atlikti 
pvz. tas pačias komandas.
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VEIKSMO KVADRATAS

Tai laukas, nurodantis vietą, kur reikia atlikti su užduotimi susijusį veiksmą žemėlapyje.

PAKYLOS

Skotis gali įveikti tik nedideles pakylas, ant jų užšokdamas. Norint nulipti nuo pakylos reikia 
nušokti - pakanka normalus žingsnis.

KLIŪTYS

Kai kurios kliūtys leidžia Skočiui eiti toliau. Tiesiog jas aplenkite.
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KORTELIŲ SĄRAŠAS

VEIKSMO KORTELĖS

PABAIGA - kortelė, kuria baigiame kiekvieną programą.

PRADŽIA - kortelė, nuo kurios pradedame programą.

ŽINGSNIS - nurodykite, kiek žingsnių turi atlikti žaidimo 
personažas.

PASUKTI Į DEŠINĘ - pasukite personažą į dešinę (90°).

PASUKTI Į KAIRĘ - pasukite personažą į kairę (90°).

ŠOKTI - užšokite ant pakylos arba peršokite kai kurias 
kliūtis.

KINTAMASIS - pakelkite objektus iš lauko, kuriame stovite.

ĮDĖTI - pasakykite personažui, kur įdėti objektus iš 
dėtuvės, pridėdami kortelę: ČIA, PRIEKYJE, ir pan.

 

PRADŽIA
BEGIN

PABAIGA 
END

ŽINGSNIS
STEP 

PASUKTI 
Į DEŠINĘ 
TURN TO THE RIGHT

PASUKTI 
Į KAIRĘ 
TURN TO THE LEFT

ŠOKTI
JUMP

KINTAMASIS
PICK UP

ĮDĖTI
PLACE
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JEIGU - sąlyginė instrukcija. Reikalinga, pvz. kortelė 
CIKLO AR SĄLYGOS PABAIGA.

PRIEŠINGU ATVEJU JEIGU - išplėskite sąlyginę 
instrukciją JEIGU, įtraukdami papildomą sąlygą. 

PRIEŠINGU ATVEJU - išplėskite sąlyginę instrukciją 
JEIGU. 

NAUDOTI - įjunkite, išjunkite arba aktyvuokite įvairius 
įrenginius lentelėje.

KINTAMASIS - suteikite pavadinimą kintamajam (X arba 
Y) ir priskirkite vertę.

PIEŠTI - įjunkite ar išjunkite piešimo režimą.

KARTOTI - kelis kartus pakartokite programos dalį. 
Reikia nustatyti kartojimų skaičių. Reikalinga, pvz. 
kortelė CIKLO AR SĄLYGOS PABAIGA.

KARTOTI KOL - pakartokite programos dalį tol, kol 
įvykdoma tam tikra sąlyga. Reikalinga, pvz. kortelė 
CIKLO AR SĄLYGOS PABAIGA.

NUTRAUKTI - nutraukite ciklo ar sąlyginės instrukcijos 
veikimą.

CIKLAI IR SĄLYGINĖS INSTRUKCIJOS

NAUDOTI
ACTIVATE 

KEITIMAS
VARIABLE

PIEŠTI 
DRAW

KARTOTI 
REPEAT

KARTOTI KOL
REPEAT WHILE 

NUTRAUKTI 
BREAK

JEIGU 
IF

PRIEŠINGU ATVEJU 
JEIGU
ELSE IF

PRIEŠINGU ATVEJU 
ELSE
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CIKLO AR SĄLYGOS PABAIGA - užbaikite ciklą ar sąlyginę 
instrukciją.

ČIA - nurodykite vietą personažo atžvilgiu.

PRIEKYJE - nurodykite vietą personažo atžvilgiu.

DEŠINĖJE - nurodykite vietą personažo atžvilgiu.

GALE - nurodykite vietą personažo atžvilgiu.

KAIRĖJE - nurodykite vietą personažo atžvilgiu.

NUOLAT - panaudokite cikle, kad veiktų visą laiką.

Y - kintamojo pavadinimas.

X - kintamojo pavadinimas.

LOGIKA

CIKLO AR SĄLYGOS 
PABAIGA
END IF/REPEAT

ČIA
HERE

PRIEKYJE
IN FRONT

DEŠINĖJE
ON THE RIGHT

GALE 
BEHIND

KAIRĖJE
ON THE LEFT

NUOLAT
FOREVER
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LYGUS - priskirkite kintamojo vertę.

PLIUS - pridėkite.

MINUS - pakeiskite ženklą arba atimkite.

VALDYTI (MĖLYNAS BEBRAS) - valdykite pasirinktą 
personažą ekrane.

VALDYTI (GELTONAS BEBRAS) - valdykite pasirinktą 
personažą ekrane.

VALDYTI (SKOTIS) - valdykite pasirinktą personažą 
ekrane.

VALDYTI (RAUDONAS BEBRAS) - valdykite pasirinktą 
personažą ekrane.

ATLIKTI FUNKCIJĄ - aktyvuokite funkciją. Įrašykite jos 
pavadinimą (A, B ar C).

APIBRĖŽTI FUNKCIJĄ - sukurkite funkciją ir suteikite jai 
pavadinimą (A, B ar C).

PERSONAŽŲ VALDYMAS

FUNCTIONS

VALDYTI
SWITCH TO

VALDYTI
SWITCH TO

VALDYTI
SWITCH TO

VALDYTI
SWITCH TO

APIBRĖŽTI 
FUNKCIJĄ
DEFINE FUNCTION

ATLIKTI  
FUNKCIJĄ
CALL FUNCTION
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FUNKCIJOS PABAIGA - užbaikite funkciją.

NUTRAUKTI FUNKCIJĄ - nutraukite funkcijos veikimą.

A - funkcijos pavadinimas. 

B - funkcijos pavadinimas.

C - funkcijos pavadinimas.

KLIŪTIS - kortelė, kurią galima naudoti, kuriant 
sąlygines instrukcijas.

PAKYLA - kortelė, kurią galima naudoti, kuriant 
sąlygines instrukcijas.

OBJEKTAI LENTELĖJE

ŽYMĖ: KRYŽELIS - kortelė, kurią galima naudoti, kuriant 
sąlygines instrukcijas. 

ŽYMĖ: KVADRATAS - kortelė, kurią galima naudoti, 
kuriant sąlygines instrukcijas.

FUNKCIJOS  
PABAIGA
END OF FUNCTION

NUTRAUKTI 
FUNKCIJĄ
BREAK FUNCTION
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RENKAMAS DAIKTAS - kortelė, kurią galima naudoti, 
kuriant sąlygines instrukcijas.

VEIKSMO LANGELIS - kortelė, kurią galima naudoti, 
kuriant sąlygines instrukcijas.

TUŠČIAS LAUKAS - kortelė, kurią galima naudoti, kuriant 
sąlygines instrukcijas.

SKAIČIAI

Korteles su skaičiais galite sudėti į didesnius skaičius. Dedami dvi korteles su skaičiumi 1 
vieną prie kitos, gauname 11. Skaičius taip pat galite pridėti ar atimti, kad gautumėte kitą 
skaičių. Šiam tikslui reikalinga kortelė PLIUS ar MINUS.

More information about the tiles and examples showing how to use them can be found at 
www.scottiego.com/education.

PUSTOTUŠČIA
EMPTY



32

ŽAIDIMĄ SUKŪRĖ POZNANĖS SUPER KOMPIUTERIŲ IR TINKLŲ CENTRAS PAGAL NETICTECH S.A. UŽSAKYMĄ
Sprendimo techninis partneris yra Poznanės Super Kompiuterių ir tinklų centras. Žaidimas ir žaidime naudojamas techninis sprendimas 
saugomas patentu. Scottie Go! yra registruotas prekinis ženklas. Iphone®, Ipad®, App Store® pavadinimai ir logotipai yra saugomi apple 
prekės ženklai, registruoti jungtinėse amerikos valstijose ir kitose šalyse. Android™, Google Play™ pavadinimai ir logotipai yra Google, 
inc. prekės ženklai, registruoti jungtinėse amerikos valstijose ir/ ar kitose šalyse. Microsoft®, Windows® pavadinimai ir logotipai yra 
microsoft corporation prekės ženklai, registruoti jungtinėse amerikos valstijose ir kitose šalyse.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI
MINIMALŪS REIKALAVIMAI WINDOWS SISTEMAI: 
32- ar 64-bitų sistema (versija 7/8/10), 2 GB RAM atmintis, dviejų branduolių procesorius 
1.33GHz, USB internetinė kamera USB 2 Mpix.

MINIMALŪS REIKALAVIMAI ANDROID SISTEMAI: 
4.1.2 ar naujesnės versijos sistema, dviejų branduolių procesorius 1.2 GHz, galinė kamera  
2 Mpix.

MINIMALŪS REIKALAVIMAI iOS SISTEMAI:  
8 ar naujesnės versijos sistema, iPhone 5s ar naujesnis, ketvirtosios kartos ar naujesnis iPad.

8. Problemų sprendimas

Mes nuolat tobuliname Scottie Go! Edu programą. Rekomenduojame reguliariai atnaujinti 
žaidimą. Jeigu dėl atnaujinimo padaryti esminiai sąsajos pakeitimai, naują vartotojo 
instrukciją galite atsisiųsti svetainėje www.scottiego.com.

Žaidimo metu reikia užtikrinti pakankamą kortelių apšvietimą. Dėl mažo šviesos 
intensyvumo gali būti neįmanoma tinkamai jas nuskenuoti. 

Prieš darydami nuotrauką, įsitikinkite, kad į kameros matymo lauką patenka tik Jūsų 
programos kortelės. Klaidingai nuskenavus nereikalingas korteles, Skotis gali atlikti 
programą netinkamai.

Stengiamės, kad žaidimas Scottie Go būtų tik malonumas ir nesukeltų Jums 
jokių techninių problemų. Tačiau jei turite pastabų, problemų, klausimų, 

apsilankykite DUK tinklalapyje (www.scottiego.com/FAQ) arba parašykite 
mums: help@scottiego.com.

https://facebook.com/ScottieCode

https://twitter.com/scottiecode

http://scottiego.com


