Koodauksen pikaopas
Kaikki voivat oppia koodaamaan iPadilla tai Macilla näiden vähintään 10-vuotiaille tarkoitettujen kymmenen
harjoituksen avulla.
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❶ Tutustu Byteen
Perehdy peräkkäisten komentojen
käyttöön pulmatehtävien
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Learn to Code 1

Avaa Learn to Code 1 -playground.
Katso komentojen esittely ja kokeile
sitten näitä pulmatehtäviä:
•
•
•

Issuing Commands
Adding a New Command
Toggling a Switch
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Löydä toistuvi
❷ kaavoja
Ota selvää, miten voit luoda uusia
toimintatapoja Bytelle ja ratkaise
pulmatehtäviä funktioiden avulla.

❸ Tunne rytmi

❹ Kiemurtele

Luo Swift-koodilla tanssirutiini
virtuaalista MeeBotiasi varten.

Etsi kuvioita ja auta Bytea keräämään
kaikki jalokivet silmukoiden avulla.

MeeBot 2.0 Dance

Learn to Code

Napauta UBTech Jimu -playgroundia ja
hanki sitten MeeBot 2.0 Dances
-playground. Katso esittely ja kokeile
sitten näitä pulmatehtäviä:

Avaa Learn to Code 1 -playground.
Katso for-silmukoiden esittely ja kokeile
sitten näitä pulmatehtäviä:

Learn to Code

Avaa Learn to Code 1 -playground.
Katso funktioiden esittely ja kokeile
sitten näitä pulmatehtäviä:
•
•
•

Composing a New Behavior
Creating a New Function
Nesting Patterns

•
•
•

Basic Moves
Dance Routine
Make Your Own Moves

•
•

Using Loops
Looping All Sides
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❺ Koodaa kamerasi

❻ Seuraa jalokiviä

❼ Piirrä spiraaleilla

Yhdistä sisäiset osat kameran luontia
varten ja tarkastele kuvia iPadissa.

Laske Byten keräämät jalokivet
muuttujien avulla.

Luo ainutlaatuista spiraalitaidetta
muuttamalla muuttujia.

Lights, Camera,
Code

Learn to Code

Spiral

Avaa Learn to Code 2 -playground.
Katso muuttujien esittely ja kokeile
sitten näitä pulmatehtäviä:

Avaa Spirals-playground. Tutustu
yleiskatsaukseen ja siirry sitten
Playtimeen oman mallisi luontia varten:

vain iPadille

Avaa Lights, Camera, Code
-playground. Katso esittely ja kokeile
sitten seuraavia:
•
•

Starting with a Camera
Seeing Your Photos
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•
•

Keeping Track
Bump Up the Value

•
•

Yleiskatsaus
Playtime
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❽ Hallitse portaaleja

❾ Pelaa omaa peliäsi

Tutustu tyyppeihin Byten maailmassa
ja muuta portaalien ominaisuuksia
niiden ottamiseksi käyttöön ja
poistamiseksi käytöstä.

Koodaa oma Rock, Paper, Scissors
-pelisi

10 Luo muotojen avulla
Luo oma vuorovaikutteinen projektisi
napautettaessa liikkuvien ja väriä
muuttavien muotojen avulla

Learn to Code

Rock, Paper,
Scissor

Muodo

Avaa Learn to Code 2 -playground.
Katso tyyppien esittely ja kokeile sitten
tätä pulmatehtävää:

Avaa Rock, Paper, Scissors
-playground. Lue pelin säännöt
ja tutustu:

Avaa Shapes-playground.
Kokeile muotojen, kuvien, tekstin ja
animaatioiden lisäämistä seuraaviin:

Deactivating a Portal

•

•
•

Creating a Game
Sample Game

•
•

Shape Graphics
Touches and Animations
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Älä lakkaa oppimasta uutta

Kaikki osaavat koodata
Lataa Kaikki osaavat koodata -pulmapelit Apple Booksista, käytä Swift Playgroundsia
vielä monipuolisemmin ja tutustu koodin takana piileviin konsepteihin. Oppaassa on
hauskoja harjoituksia, joiden avulla voit syventää tietämystäsi, tehdä koodeilla kokeiluja,
soveltaa tietojasi ja oppia lisää koodauksen merkityksestä elämässämme.

Swift-koodauskerho
Haluatko koodata ystäviesi kanssa? Tutustu Swift-koodauskerhon lapsille, vanhemmille tai
opettajille suunnattuihin resursseihin, joiden avulla voit luoda oman koulupäivän jälkeen,
lounastunnilla tai kesällä järjestettävän koodauskerhosi Swift Playgroundsilla.
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