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Izmantojiet kartona blokus, lai kontrolētu spēles galveno varoni, Scottie, kā arī 
citus spēles tēlus un spēles objektus. Visu savu ceļojumu laikā mazais svešinieks 
satiks dzīvniekus pavadoņus. Apmaiņā pret kādu palīdzību dzīvnieku draugi Jums 
iedos vienu no desmit jaunām detaļām, kas vajadzīgas, lai saremontētu Scottie 
kosmosa kuģi un atgrieztos mājās. Jums būs jāatrisina gandrīz simts dažādu 
grūtības līmeņu uzdevumi.

Spēlējot spēli Jūs atklāsiet, kā izmantot dažādas kodēšanas metodes, kā 
parametrus, ciklus, nosacījumus, mainīgos lielumus un funkcijas.

Scottie Go! Edu ir izglītojoša spēle, kas Jums ļaus:
• uzlabot analītisko un loģisko domāšanu,
• iemācīties risināt sarežģītus uzdevumus un strādāt grupās,
• attīstīt savu algoritmisko intuīciju,
• iemācīties izmantot tehnoloģijas arī citiem mērķiem, nevis tikai izklaidei.

EDU VERSIJA

Ir 2030. gads. Draudzīgā citplanētieša, kuru sauc Scottie, kosmosa kuģis 
salūzt un nolaižas uz mūsu planētas. Kaut arī Scottie izkļūst no kosmosa kuģa 

neskarts, viņš nevarēs to salabot bez Jūsu palīdzības. Palīdzi Scottie iegūt 
kosmosa kuģa rezerves daļas. Kļūstiet par ekspertu algoritmu veidošanā un 

atklājiet galvenos programmēšanas principus.

ATKLĀJIET KODĒŠANAS PASAULI
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PIEZĪME
Lai izmantotu spēli, nepieciešams lejupielādēt

Scottie Go EDU versijai, lai to izmantotu ir nepieciešama mobilā ierīce, 
planšetdators ar atpakaļskata kameru. Spēli var lietot arī uz Windows datora ar 

USB tīmekļa kameru.

LEJUPLĀDĒT BEZMAKSAS SCOTTIE GO! EDU LIETOTNI

1. Variants
Atveriet savā ierīcē lietotni Google Play / App Store. Tālāk ievadiet spēles nosaukumu 
"Scottie Go! Edu" meklēšanas laukā un atrodiet lietotnes ikonu meklēšanas rezultātos. 
Izvēlieties Instalēt / lejuplādēt opciju. Ja nepieciešams, ievadiet paroli, kas ļaus Jums 
lejupielādēt spēli.

2. Variants
Ja Jums ir instalēta QR koda skenera lietotne, Jūs variet noskenēt zemāk norādīto 
kodu. Sistēma automātiski novirzīs Jūs uz veikalu, kurā Jūs variet lejupielādēt spēli. 
Izvēlieties Instalēt / lejuplādēt opciju. Ja nepieciešams, ievadiet paroli, kas ļaus Jums 
lejupielādēt spēli.

3. Variants
Ja jūsu ierīce darbojas ar operētājsistēmu Windows 7 vai jaunāku versiju, lejupielādējiet 
Windows lietotni vietnē www.scottiego.com.

Download for
Windows
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ATVERIET LIETOTNI UN IZVĒLIETIES 
UZDEVUMU

IZMANTOJIET KARTONA BLOKUS, LAI 
VEIDOTU PROGRAMMAS RINDU

UZŅEMIET PROGRAMMAS RINDAS 
ATTĒLU AR IERĪCES KAMERU

VĒROJIET SCOTTIE KUSTĪBAS

PĀRBAUDIET IEGŪTO REZULTĀTU. 
DODATIES UZ NĀKAMO UZDEVUMU.

SPĒLES APRAKSTS
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1. 179 kartona bloki programmas rindas 
veidošanai

2. Ierīce (nav iekļauta komplektā) ar 
Scottie Go! Edu lietotni

3. Spēles laukums

SPĒLES RĪKI

11

22

33



5

Pavisam kopā ir 179 kartona bloki (funkcijas, instrukcijas, cilpas utt.). Rūpīgi izņemiet 
blokus no plāksnēm,sagrupējiet un  novietojot tos tiem paredzētajās vietās.

1. Spēles sagatavošana

Bloki: BEGIN un END

Bloki: STOP (6gab.), TURN TO THE RIGHT (4gab.), TURN TO THE LEFT (4gab.), 
PICK UP (4gab.), PLACE (3gab.), ACTIVATE (4gab.), DRAW (2gab.), JUMP 
(3gab.), VARIABLE (3gab.)

Bloki: IF (4gab.), REPEAT (3gab.), REPEAT WHILE (3gab.), ELSE (2gab.), ELSE 
IF (2 gab.), END IF / REPEAT (6gab.), BREAK (3gab.)

KARTONA BLOKU SAGRUPĒŠANA
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Scottie Go! Edu lietotne ir būtisks spēles elements. Lietotne darbojas ierīcēs ar 
Windows, Android un iOS operētājsistēmām. Lejupielādējiet lietotni bez maksas no 
atbilstošā veikala vai apmaklējiet www.scottiego.com un pēc tam instalējiet to.

Papildus informācija par to, kā lejupielādēt aplikāciju, ir atrodama šīs rokasgrāmatas  
2. lappusē.

Spēles laukums, kas iekļauts kastē, ir Jūsu darba laukums. Izmantojiet to, lai sakārtotu 
blokus veidojot programmas rindas.

Bloki: VIENS (5gab.), DIVI (4gab.), TRĪS (3gab.), ČETRI (3gab.), PIECI (2gab.), 
SEŠI (2gab.), SEPTIŅI (2gab.), ASTOŅI (2gab.), DEVIŅI (2gab.), NULLE (2gab.)

Bloki: X (6gab.), Y (4gab.), EQUALS (3gab.), MINUS (3gab.), PLUS (2gab.), HERE 
(3gab.), IN FRONT (3gab.), ON THE RIGHT (2gab.), ON THE LEFT (2gab.), 
BEHIND (2gab.), FOREVER (3gab.)

Bloki: EMPTY (3gab.), OBSTACLE (3gab.), ELEVATED SQUARE (3gab.), MARK 
- SQUARE (3gab.), MARK - CROSS (3gab.), COLLECTABLE OBJECT (3gab.), 
ACTION SQUARE (3gab.)

Bloki: SWITCH TO (SCOTTIE) (3gab.), SWITCH TO (RED BEAVER) (3gab.), 
SWITCH TO (YELLOW BEAVER) (3gab.), SWITCH TO (BLUE BEAVER) (2gab.)

Bloki: DEFINE FUNCTION (3gab.), END FUNCTION (3gab.), BREAK 
FUNCTION (3gab.), CALL FUNCTION (5gab.), A (5gab.), B (5gab.), C (5gab.)

LEJUPLĀDĒT UN ATVĒRT LIETOTNI

SPĒLES LAUKUMA SAGATAVOŠANA
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Atveriet lietotni un izveidojiet savu lietotāja profilu. Jūs variet izveidot neierobežotu 
spēlētāju profilu skaitu.

1. Nospiediet IZVĒLIES SPĒLĒTĀJU.
2. Izveidojiet spēlētāja profilu nospiežot JAUNS SPĒLĒTĀJS. 
3. Katru reizi, kad atvērsiet lietotni, izvēlieties spēlētāju ar kuru vēlaties spēlēt.
4. Spēlētāja profilu iespējams izdzēst jebkurā brīdī nospiežot "-”. Dzēstos spēlētāju 
profilus nav iespējams atjaunot.
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LIETOTĀJA PROFILS

2. Pirmo reizi spēlējot spēli
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1. Pašreizējais līmenis - šī poga atvērs pašreizējo līmeni. Riņķis ap pogu apzīmē Jūsu 
progresu.
2. Iziets līmenis - zelta krāsa nozīmē, ka visi šajā līmenī iekļautie uzdevumi tika pareizi 
izpildīti, un katrā no tiem tika saņemts maksimālais zvaigžņu skaits. Jūs variet piekļūt 
uzdevumiem šajā līmenī un atkārtot tos.
3. Iziets līmenis, kurā iespējams sasniegt labāku rezultātu - zilā krāsa nozīmē, ka daži 
no šajā līmenī esošajiem uzdevumiem var tikt pabeigti efektīvāk, un piešķirtas vairāk 
zvaigznes.
4. Slēgts līmenis - spēles līmeņi, kuri tiks atbloķēti tikai pēc iepriekšējo līmeņu 
uzdevumu izpildes.
5. Uznirstoša izvēlne - kur variet mainīt spēlētāju, iziet no spēles un mainīt 
uzstādījumus.
6. Apskatīt Scottie kosmosa kuģa remonta progresu.

SPĒLES LĪMEŅA IZVĒLE

Scottie apmeklē katru kontinentu visā pasaulē, meklējot sava kosmosa kuģa rezerves 
daļas. Katrā no šiem kontinentiem ir virkne uzdevumu, kas jāizpilda. Tiklīdz tiks izpildīts 
pirmais uzdevums, tiks atslēgts nākamais.
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IEPAZĪŠANĀS AR SPĒLES LĪMENI
 
Izvēlieties līmeni, un Jūs satiksiet dzīvnieku-ceļvedi, kurš nodrošinās ar kosmosa 
kuģa rezerves daļu apmaiņā pret palīdzību Scottie. Turpmākie uzdevumi ietvers 
spalvu iegūšanu, lai izveidotu Indijas plūmi, apgaismotu bāku, brīdinātu par aisbergu, 
gliemežu savākšanu un daudz ko citu.

Jūs saņemsiet arī informācijai par blokiem, kādi nepieciešami, lai pabeigtu visus Scottie 
dotos uzdevumus. Pēc tam turpiniet un izvēlēties uzdevumu.
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UZDEVUMA IZVĒLE

Pēc līmeņa izvēles Jūs redzēsiet mini karti ar uzdevumiem. Kad pabeigsiet pirmo tiks 
atbloķēts nākamais, jau nedaudz sarežģītāks. Jūs variet atgriezties pie pabeigtiem 
uzdevumiem jebkurā laikā un pildīt tos vēlreiz.

1. Uzdevumi iezīmēti ar zilu – uzdevumi, kuri var tikt pabeigti efektīvāk.
2. Nākamais uzdevums – nospiediet pogu, lai sāktu uzdevumu.
3. Perfekts rezultāts  - zelta krāsa nozīmē, ka uzdevums tika pabeigts pareizi un tam 
piešķirts maksimālais zvaigžņu skaits. 
4. Slēgts uzdevums - Jūs varēsiet piekļūt šim uzdevumam tikai pēc iepriekšējo 
uzdevumu izpildīšanas.
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PAMĀCĪBAS
 
Lai pabeigtu uzdevumus, Jums ir vajadzīgas pamatzināšanas programmēšanā un 
prasmes bloku izmantošanā. Ikreiz, kad uzdevumā parādās jauni bloki vai priekšmeti, 
tiks parādīta pamācība, kas izskaidros to nozīmi. Pamācības paskaidros, kā izmantot 
cilpas, nosacījuma paziņojumus, mainīgos lielumus un citas kodēšanas īpatnības, kas 
nepieciešamas spēles pabeigšanai.
 

 
1. Pamācības ekrāns.
2. Navigācijas pogas – pogas, lai pārlūkotu pamācības ekrānus. Kad pamācība ir 
pabeigta, tiks atvērts uzdevums.
3. Aizvērt pamācību – variet aizvērt pamācības ekrānu jebkurā brīdī. Ja Jūs to aizveriet, 
variet to atkal atvērt spiežot uz dzīvnieka-ceļveža ekrāna augšējā labajā stūrī.



12

PAMĀCĪBAS ROKASGRĀMATA
 
Jūs varat piekļūt visām pamācībām jebkurā brīdī, noklikšķinot uz dzeltenās grāmatas 
ikonas.

Pamācības ir uzskaitītas secībā, kādā tiek veikti līmeņi.

1. Izvēlieties līmeni, kurš Jūs interesē.
2. Izvēlieties pamācību, kuru vēlaties apskatīt.
3. Tiklīdz pamācība tiek izlasīta, atgriezieties iepriekšējā ekrānā.
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SPĒLES GRAFISKĀ VIDE

Šajā ekrānā redzēsiet problēmu, kas jāatrisina Scottie. Ņemot vērā uzdevuma mērķus, 
izmantojiet kartona blokus, lai veidotu programmas rindu problēmas risinājumam. 
Lieciet Scottie, lekt, apiet šķēršļus, pacelt un aktivizēt pareizos spēles objektus.

1. Scottie – galvenais spēles varonis, kuru Jūs kontrolējiet. 
2. Dzīvnieks-ceļvedis – uzdevumu meistars, kurš stāsta Jums, kas jādara. Noklikšķiniet 
uz ikonas, lai parādītu pamācību, kas palīdzēs Jums pabeigt uzdevumu.
3. Rīku josla – šeit Jūs redzēsiet objektus, kas nepieciešami, lai pabeigtu uzdevumu.
4. Kamera – noklikšķiniet uz šīs ikonas, lai skenētu izveidoto programmas rindu.
5. Saglabāto funkciju informācija – tiek attēlota vēlākos uzdevumos.
6. Uznirstošā izvēlne - atgriezties līmeņa mini kartē vai iestatījumos.
7. Pamācības rokasgrāmata – visu spēles pamācību arhīvs.

3. Uzdevuma ekrāns
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PROGRAMMAS RINDAS SKENĒŠANA

Kad esiet nospiedis pogu "Kamera", Jūs variet skenēt izveidoto programmas rindu. 
Video režīmā sāciet skenēt Jūsu programmas rindu no BEGIN un pārvietojiet ierīci uz 
leju pa rindu.
Pārliecinieties, lai Jūsu kameras redzamības laukā ir vienīgi bloki, kas ir Jūsu 
programmas rindā. Nejauša papildus bloku skenēšana var ietekmēt Scottie kustības.

1. Nospiediet zaļo videokameras pogu, lai pārtrauktu skenēšanu.
2. Ja skenēšana neizdevās, nospiediet pogu "ATKĀRTOT".
3. Ja esiet apmierināti ar noskenēto rezultātu, nospiediet pogu "ATSKAŅOT".



15

FOTO REŽĪMS

Pieejami divi skenēšanas režīmi: video režīms (pēc noklusējuma) un foto režīms. Jūs 
variet izvēlēties skenēt programmas rindu foto režīmā, izmantojot ekrāna augšējā labajā 
stūrī esošās ikonas.
Pārliecinieties, lai Jūsu kameras redzamības laukā ir vienīgi bloki, kas ir Jūsu 
programmas rindā. Nejauša papildus bloku skenēšana var ietekmēt Scottie kustības.

1. Veiksmīgi noskenētie bloki tiks atzīmēti ar zaļu atzīmi.
2. Nospiediet zaļo fotokameras pogu, lai skenētu blokus.
3. Ja skenēšanas rezultāts nav pareizs un nesakrīt ar Jūsu izveidoto programmas rindu, 
nospiediet pogu "ATKĀRTOT".
4. Ja esiet apmierināti ar noskenēto rezultātu, nospiediet pogu "ATSKAŅOT".
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4. Kartona bloki

Lai palīdzētu Scottie pabeigt uzdevumus, sakārtojiet kartona blokus, lai izveidotu 
programmas rindu. Katra programmas rinda jāveido šādi:

BEGIN

END

STEP

STEP

TURN TO  
THE RIGHT

1. Sāciet katru programmu ar BEGIN bloku.
2. Novietojiet darbības blokus, vienu aiz otra, zem BEGIN bloka.
3. Pabeidziet katru programmu ar END bloku.
4. Dažiem blokiem ir nepieciešami papildus parametru bloki. Piemēram, izmantojot 
STEP bloku, Jums būs jāpievieno ciparu bloki, kuri norādīs, cik daudz soļu vēlaties 
izpildīt.
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PIEMĒRI

1. PIEMĒRS

Scottie ir jāuzkāpj uz laukuma ar krustu.

BEGIN

END

STEP

STEP

TURN TO  
THE RIGHT
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2. PIEMĒRS

Scottie ir jāpaceļ spalva.

BEGIN

END

STEP

PICK UP
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3. PIEMĒRS

Scottie ir jāpaceļ spalvas.

END IF/ 
REPEAT

BEGIN

END

STEP

REPEAT

PICK UP
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ZVAIGZNES

Jums tiks piešķirtas zvaigznes par katru pabeigto uzdevumu. Jo īsāka būs programmas 
rinda, jo vairāk zvaigžņu Jūs saņemsiet.

Dažos uzdevumos nepieciešms izmantot konkrētus blokus, lai iegūtu vairāk 
nekā vienu zvaigzni, piemēram, nepieciešams izmantot REPEAT bloku 
vēlākajos uzdevumos.

BEGIN

END

STEP

STEP

TURN TO
THE RIGHT

BEGIN

END

STEP

STEP 

STEP

TURN TO
THE RIGHT

BEGIN

END

STEP

STEP

TURN TO
THE RIGHT

TURN TO 
THE RIGHT

BEGIN

END

REPEAT

STEP

TURN TO
THE RIGHT

END IF/ 
REPEAT
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Scottie Go! Edu ļauj Jums izveidot savas funkcijas. Lai izveidotu pielāgoto funkciju, 
apvienojiet blokus, kā parādīts zemāk attēlā. Tiklīdz bloki tiks noskenēti, programma 
saglabās Jūsu funkciju, lai to izmantotu vēlāk, kad nepieciešams. Ekrāna kreisajā pusē 
parādīsies zobrats.

5. Pielāgotās funkcijas

1. Sāciet ar speciālo DEFINE FUNCTION bloku.
2. Izmantojiet parametru A, B vai C bloku, lai nosauktu savu funkciju.
3. Izmantojiet blokus, lai izveidotu savu pielāgoto funkciju.
4. Beidziet funkciju ar END FUNCTION bloku. 

PIELĀGOTO FUNKCIJU IZMANTOŠANA

Kad esiet izveidojis savu funkciju, to variet izmantot jebkurā brīdī, novietojot CALL 
FUNCTION bloku kopā ar savu pielāgotās funkcijas nosaukumu (A, B vai C bloku) starp 
BEGIN un END blokiem.

DEFINE  
FUNCTION

END
FUNCTION

CALL  
FUNCTION

STEP

BEGIN

END
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Lai pabeigtu spēli, Jums ir jāpalīdz Scottie iegūt visas desmit rezerves daļas, kas viņam 
nepieciešamas, lai salabotu savu kosmosa kuģi. Kad pabeigsiet visus uzdevumus 
līmenī, Jūs iegūsiet vienu rezerves daļu.
Jūs variet pārbaudīt, cik daudz rezerves daļu esiet savācis, nospiežot pogu ekrāna 
apakšējā kreisajā stūrī.

6. Spēles mērķis
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7. Kopsavilkums

INTERAKTĪVIE SPĒLES ELEMENTI

Spēlē ir daudz interaktīvu elementu.

SPĒLES LAUKUMI, KAS JĀAPMEKLĒ

Laukumi, kas apzīmēti ar krustiņu, ir kontrolpunkti vai bāzes. Lai pabeigtu uzdevumu, 
Jums jāšķērso visi šie laukumi vai jānostājas uz tiem. Atcerieties, ka Jums nav jāapstājas 
uz šiem laukumiem. Pēc tam, kad šķērsosiet šo laukumu, tas tiks atzīmēts ar zaļu atzīmi

KOLEKCIONĒJAMIE OBJEKTI
 
Šie laukumi satur objektus, kas jāpaceļ.

OBJEKTI VĒLĀKAI IZMANTOŠANAI

Objektus, kas iezīmēti ar baltu kontūru, var pacelt un pēc tam izmantot kaut kur citur. 
Piemēram, baļķi var pacelt un izmantot kā tiltu, lai šķērsotu upi.



24

OBJEKTI, KAS JĀAKTIVIZĒ

Daži objekti ir jāieslēdz vai jāaktivizē. Kad Jūs stāviet uz laukuma blakus šim objektam, 
izmantojiet ACTIVATE bloku. Tas iedegs bāku vai ieslēgs sviru.

PELDOŠS LEDUS

Variet izmantot JUMP bloku, lai viegli pārlēktu šim laukumam. Scottie nobloķēs 
peldošā ledus laukumu un nonāks uz nākamā spēles laukuma.

BEBRS

Bebri ir Jūsu sabiedrotie un ir gatavi Jums palīdzēt ikreiz, kad Jums nepieciešama 
palīdzība. Jūs variet uz tiem kāpt, lai izmantotu tos, kā tiltu vai kontrolēt tos un 
izmantot, kā laivu.

ZĪMES

Šādi marķētie laukumi palīdzēs Jums orientēties. Jūsu programmas rinda var likt 
Scottie veikt tās pašas darbības ar tām pašām zīmēm.
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DARBĪBAS LAUKUMI

Šie laukumi norāda uz vietu, kur jāveic darbības, kas saistītas ar uzdevumu.

PAAUGSTINĀTI LAUKUMI

Scottie spēj pārvarēt nelielu augstumu, lecot uz tiem. Lai nokāptu nav nepieciešams 
lekt - pietiek ar parastu soli.

ŠĶĒRŠĻI

Daži objekti kartē nepieļauj Scottie piekļuvi nākamajam laukumam. Vienīgais risinājums 
ir apiet tos.
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BLOKU SARAKSTS

DARBĪBU BLOKI

END – bloks ar kuru beidzas katras programmas rinda.

BEGIN – bloks ar kuru sākas katras programmas rinda.

STEP – nosaka cik soļi tiks veikti.

TURN TO THE RIGHT – pagrieziens par 90° pa labi.

TURN TO THE LEFT – pagrieziens par 90° pa kreisi.

JUMP – leciens uz augstāka laukuma vai pāri šķērslim.

PICK UP – pacelt objektu no laukuma uz kura stāviet.

PLACE – nosaka, kur novietot objektus, 
pievienojot kādu no papildus blokiem HERE,  
IN FRONT, uc.

BEIGN

END

STEP

TURN TO  
THE RIGHT

TURN TO  
THE LEFT

JUMP

PICK UP

PLACE
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IF – nosacījuma paziņojums. Papildus nepieciešams 
END IF / REPEAT bloks.

ELSE IF – paplašināts IF nosacījuma paziņojums ar 
papildu nosacījumu.

ELSE – paplašināts IF nosacījuma paziņojums.

ACTIVATE – Ieslēdz, izslēdz vai aktivizē ierīces spēlē

VARIABLE – nosauc mainīgo (X vai Y) un piešķir tam 
vērtību.

DRAW – aktivizē/ deaktivizē zīmēšanas režīmu.

REPEAT – atkārto programmas rindas fragmentu 
vairākas reizes. Nepieciešams norādīt atkārtojumu 
skaitu. Papildus nepieciešams END IF / REPEAT 
bloks.

REPEAT WHILE – atkārto programmas rindas 
fragmentu, kamēr tiek izpildīts noteiktais nosacījums. 
Papildus nepieciešams END IF / REPEAT bloks.

BREAK – pārtrauc ciklu vai noteikto nosacījumu

CIKLU UN NOSACĪJUMU BLOKI

ACTIVATE

VARIABLE

DRAW

REPEAT

REPEAT 
WHILE

BREAK

IF

ELSE IF

ELSE
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END IF/REPEAT – beigt ja/atkārtot ciklu vai 
nosacījuma paziņojumu.

HERE – apraksta pozīciju attiecībā pret tēlu.

IN FRONT – apraksta pozīciju attiecībā pret tēlu.

ON THE RIGHT – apraksta pozīciju attiecībā pret tēlu.

BEHIND – apraksta pozīciju attiecībā pret tēlu.

ON THE LEFT – apraksta pozīciju attiecībā pret tēlu.

FOREVER – izmanto, lai cikls nepārtraukti darbotos.

Y – mainīgā nosaukums.

X – mainīgā nosaukums.

LOĢIKAS BLOKI

END IF/REPEAT

HERE

IN FRONT

ON THE  
RIGHT

BEHIND

ON THE  
LEFT

FOREVER



29

EQUALS – vienāds ar.

PLUS – saskaita.

MINUS – maina virzienu vai atņem.

SWITCH TO (BLUE BEAVER) – pārslēgties uz izvēlēto 
tēlu ekrānā.

SWITCH TO (YELLOW BEAVER) – pārslēgties uz izvēlēto 
tēlu ekrānā.

SWITCH TO (SCOTTIE) – pārslēgties uz izvēlēto tēlu 
ekrānā.

SWITCH TO (RED BEAVER) – pārslēgties uz izvēlēto tēlu 
ekrānā.

CALL FUNCTION – palaist funkciju. Norādot tās 
nosaukumu (A, B vai C).

DEFINE FUNCTION – izveidot funkciju un piešķirt tai 
nosaukumu (A, B vai C).

TĒLU PĀRSLĒGŠANA

FUNKCIJAS

SWITCH TO

SWITCH TO

SWITCH TO

SWITCH TO

DEFINE
FUNCTION

CALL  
FUNCTION
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END FUNCTION – beigt funkciju.

BREAK FUNCTION  – pārtraukt funkciju.

A – funkcijas nosaukums.

B – funkcijas nosaukums.

C – funkcijas nosaukums.

OBSTACLE – izmanto veidojot nosacījuma 
paziņojumus ar šķērsli.

ELEVATED SQUARE – izmanto veidojot nosacījuma 
paziņojumus ar iezīmētu laukumu.

OBJEKTI UZ EKRĀNA

MARK – CROSS – izmanto veidojot nosacījuma 
paziņojumus.

MARK – SQUARE – izmanto veidojot nosacījuma 
paziņojumus.

END  
FUNCTION

BREAK  
FUNCTION 



PUSTO
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COLLECTABLE OBJECT – izmanto veidojot nosacījuma 
paziņojumus ar kolekcionējamu objektu.

ACTION SQUARE – izmanto veidojot nosacījuma 
paziņojumus ar darbības laukumu.

EMPTY SQUARE – izmanto veidojot nosacījuma 
paziņojumus.

CIPARI

Ciparu blokus var savienot, lai izveidotu skaitļus. Piemēram, novietojiet divus blokus 
ar ciparu "1" blakus vienu otram, lai iegūtu skaitli 11. Variet arī saskaitīt vai atņemt, lai 
iegūtu citus skaitļus. Jums būs vajadzīgi PLUS vai MINUS bloki, lai to paveiktu.

Papildus informāciju par blokiem un piemēriem par to, kā tos izmantot, ir atrodama 
vietnē www.scottiego.com/education.

EMPTY
SQUARE
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ŠĪS SPĒLES RAŽOTĀJS IR NETICTECH S.A.
Šīs spēles tehnoloģiskais partneris ir Poznań Supercomputing and Networking Center (PSNC). App Store®, iPad®, iPad Air® 
and iPhone® ir Apple® preču zīme, kas reģistrēta Amerikas savienotajās valstīs un / vai citās valstīs. App Store ir Apple Inc. 
pakalpojuma zīme. Android™, Google Play™ ir Google Inc. preču zīme. Windows® ir preču zīme  vai reģistrēta Microsoft 
Corporation preču zīme Amerikas savienotajās valstīs un / vai citās valstīs.

SISTĒMAS PRASĪBAS
MINIMĀLĀS PRASĪBAS WINDOWS DATORAM:
Windows 7/8/10 (32/64 bit), 2 GB RAM, dual-core 1.33 GHz procesors, 2 Mpix USB 
tīmekļa kamera ar autofokusu. Dators nav iekļauts komplektā.

MINIMĀLĀS PRASĪBAS IOS IERĪCĒM:
iOS 8, iPhone 5s, iPad (4. paaudzes) vai jaunākas versijas Mobilā ierīce nav iekļauta 
komplektā.

MINIMĀLĀS PRASĪBAS ANDROID IERĪCĒM:
Android 4.1.2 vai jaunāka versija, dual-core 1.2 GHz procesors, aizmugures kamera.
Mobilā ierīce nav iekļauta komplektā.

8. Papildus informācija

Papildus informācija un mācību materiāli ir pieejami vietnē www.scottiego.com/
education. Lai piekļūtu papildus resursiem, ir nepieciešama produkta elektroniskā 
atslēga, kas iekļauta komplektā. Produkta elektronisko atslēgu uzglabājiet drošā vietā.

Scottie Go! Edu tiek nepārtraukti attīstīta. Mēs iesakām regulāri atjaunināt lietotni. 
Ja kādā atjauninājumā tiks ietverti spēles grafiskās vides uzlabojumi, jaunā lietotāja 
rokasgrāmata būs pieejama lejupielādei vietnē www.scottiego.com/education.

Pārliecinieties, lai Jūsu kameras redzamības laukā ir vienīgi bloki, kas ir Jūsu 
programmas rindā. Nejauša papildus bloku skenēšana var ietekmēt Scottie kustības.

Mēs darām visu iespējamo, lai pārliecinātos, ka nekādi tehniskie jautājumi 
Jums netraucē baudīt Scottie Go! Edu. Tomēr, ja Jums ir kādi jautājumi vai 

bažas, lūdzu, apmeklējiet FAQ at www.scottiego.com/faq 
vai rakstiet mums: help@scottiego.com

https://facebook.com/ScottieCode

https://twitter.com/scottiecode

http://scottiego.com


