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Eventually, you will enormously discover a supplementary experience and talent by spending more cash. yet when? do you say you
will that you require to acquire those every needs like having signiﬁcantly cash? Why dont you attempt to get something basic in the
beginning? Thats something that will guide you to understand even more almost the globe, experience, some places, behind history,
amusement, and a lot more?
It is your very own epoch to pretense reviewing habit. among guides you could enjoy now is Blockly Google below.
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Blockly is a powerful programming language with a graphical interface that
makes it perfect for beginners. With this
book, students learn the art of innovation
through detailed explanations and hands-on activities built to foster creativity and
problem solving. Fun, engaging text introduces readers to new ideas and builds on
maker-related concepts they may already
know. Additional tools, including a glossary
and an index, help students learn new vocabulary and locate information.
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Un peu de théorie, beaucoup de pratique !
Aujourd’hui, les réseaux informatiques
sont partout : nous les utilisons au quotidien dans ce monde hyperconnecté où
même les objets s’échangent des données
(Internet des objets). Mais comment fonctionnent ces réseaux ? Comment partagent-ils des informations ? Comment peuvent-ils être reliés à des objets ? Sans aucun
prérequis nécessaire, cet ouvrage vous
fournira toutes les réponses à ces questions, au travers de petits projets amusants basés sur l’ESP32, une carte à microcontrôleur simple d’emploi et d’un prix
modique. Muni d’un ordinateur, d’une
tablette ou d’un smartphone, vous découvrirez ainsi comment distinguer les éléments constitutifs d’un réseau, le tester,
identiﬁer des périphériques, échanger des
données en TCP, ou encore créer un
serveur web. Vous serez également initié

à l’Internet des objets en fabriquant votre
propre objet connecté ! Avec ce livre
ludique, vous apprendrez donc en pratiquant. À qui s’adresse ce livre ? Aux enseignants et élèves de collèges/lycées Aux
associations, clubs d’électronique, bibliothèques...
Synopsis: In this book, the author introduces handmade papermaking from recycled materials. From the equipment required for making a mould and deckle, to
techniques for making artistic paper, are
all included. The book progresses to popup greeting cards (paper mechanics/origami) and then develops ideas around
electrical circuits and the programming of
microprocessors (make LED lights blink,
buzzer, etc.). The handmade paper could
be used to create the greeting cards. A digital curriculum combined with organic papermaking - with the title ‘…from computer mouse clickers to computer programmers,’ - are touched on. The book includes
STEM, STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, & Maths) & ESSSTEAM
(English-creative writing, Social Studies,
Science, Technology, Engineering, Art, &
Maths). The author coined the acronym
ESSSTEAM in 2018 to include creative writing and Social Sciences (timelines and history/social issues). This book is a great resource for those teachers and educators
who want to include an integrated and layered approach to their teaching. Additionally, the author has included important educational principles like global citizenship,
sustainability, and taking action (social aspect). The book covers most of the trending aspects of integrated learning. It is
surely a great resource for teachers, educators, and parents who want to combine
an organic (natural) approach (papermaking) with technology (circuits and computer programming). Keywords: Papermaking,
paper drying, paper pulp, couching, paper
press, circuitry, copper adhesive tape,
LED’s, batteries, mould and deckle, microprocessor, Arduino Uno, Micro:bit BBC, Picaxe, Raspberry Pi, computational books,
pop-up card making, greeting card making, nets, sustainability, taking social action, global citizenship, fair trade, paint
techniques, STEM Education, STEAM Education, ESSSTEAM Education, Blockly, Chibi-

tronics. Brief outline with some details of
this book This book will introduce and cover the basics of making handmade paper
from recycled paper. The basic tools and
equipment required for papermaking are
covered. The steps of how to make a sheet
of paper are included. Ideas like greeting
cards pop-up cards, wrapping paper, and
more, are explored and explained. Techniques like adding seeds, doing printing on
the paper, colouring and scenting the paper – to name a few – will be discussed.
From a teaching perspective, the underlying value of these activities will be investigated. For parents and educators, several
layers of integrated learning are included
in this resource. STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics) is
explored in the process of papermaking,
and the integration of these subject areas
are illustrated. The following areas will also be touched on, namely, global citizenship, sustainability, taking action for the
environment, taking social action, entrepreneurship, business opportunities, accounting, and more. These areas are very
relevant to teaching in a modern day context. It is practical and focuses on cutting-edge educational practice to date. These layered and integrated aspects will
provide a rich educational approach to project-based learning. It includes creating
and selling handmade greeting cards with
and without circuitry. Additionally, some
very creative techniques for adding value
and fun to the papermaking process are introduced. For example, dyes for papermaking (colouring), diﬀerent paper textures
(choice of materials), scented paper and
exploring diﬀerent ﬁbres. The last section
of the book includes pop-up greeting card
making. The goal is to plan the papermaking (colours and textures, etc.) for pop-up
card making as a second activity. From a
scientiﬁc and electronics perspective, electrical circuits to the pop-up card will be introduced. For example, led lights, microprocessors, buzzers, switches, and more.
Finally, the basic programming of microprocessors will be discussed. The microprocessor will be programmed to light up led
lights, make buzzers go, and more. Userfriendly interfaces like Micro:bit, Arduino
Uno, Picaxe, Arduino LilyPad, and Raspberry Pi are discussed towards the end of the
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book.
ÇOCUKLAR DA KOD YAZABİLİR, HATTA
PROGRAMCI BİLE OLABİLİR! Yirmi yılı aşkın
bir süredir yayımladığı kitaplarıyla birkaç
kuşağa programlamanın ve bilişim
dünyasının kapılarını açan Pusula
Yayıncılık, şimdi bu dünyaya giriş yaşını
düşürerek çıtayı yukarı çıkartıyor: Çocuklar
için programlama ve kodlama... Programlama aynen matematik gibi hayatın bir
parçası. Dünyada son zamanlarda gelişen
eğitim yaklaşımlarından biri de bu: Nasıl
çok küçük yaştan itibaren çocuklara matematik öğretilebiliyorsa, programlama da
öğretilebilir. Hatta kodlama da! Algoritmalarla düşünmek, çocukların matematiksel becerilerini de inanılmaz ölçüde
geliştirebiliyor. Onun için programlamanın,
algoritma geliştirmenin ve kodlamanın
başlangıç yaşı hızla düşüyor... Kitapta,
çocukların algoritmalara ve programlamaya ilişkin temel kavramları öğrenebilmeleri için hazırlanan graﬁk uygulamalar ve
platformlar tanıtılıyor. Örneğin bloklarla
görsel olarak program geliştirilmesini
sağlayan, Google'ın görsel kütüphanesi
Google Blockly. Çocuklara programlamayı
sevdirmek ve öğretmek için MIT (Massachusetts Institute of Technology) tarafından geliştirilen web temelli platform,
Scratch. Yine Microsoft ve Google gibi
büyük ﬁrmalar tarafından desteklenen web
sitesi code.org. Kitabın güncellenen
4.baskısı bu araçların son sürümlerini
içeriyor. Bu araçların tümü de ücretsiz ve
web üzerinden erişilebilen araçlar. Yani
çocuğunuza programlama öğretmek için
Zafer Demirkol'un kitabı dışında herhangi
bir şeyi satın almanıza gerek yok. Web üzerinden uygulamaları adım adım izleyip
örnekleri birlikte yapmanız, kavramların üzerinden geçmeniz yeterli... Sırası
gelmişken, nesneye yönelik programlama
dahil olmak üzere programcılığın bütün
temel kavramları; Algoritma, Nesne, Dizi,
Fonksiyon gibi temel kavramlar çeşitli
örneklerle anlatılıyor ve platformlar üzerindeki uygulamalar ile enine boyuna işleniyor kitapta. Öğretmen ve Ebeveyn Rehberliğinde: Otuz yıldır programcılık yapan,
şimdiye dek yazdığı 10 farklı bilgisayar
kitabıyla bütün bilişim camiası tarafından
iyi tanınan Zafer Demirkol, 7 yaşındaki
oğluyla yardımlaşarak hazırlamış bu kitabı.
Kitap, öğretmenlere ve velilere, programlamanın temel kavramlarını çocukların anlayabileceği bir şekilde nasıl anlatabileceklerini gösteriyor. Programlamaya başlama
yaşını, Demirkol 4-5 olarak belirlemiş! Yani
aslında çocuklar okuma yazmadan önce
programlamaya başlayabilirler! Tabii, okuma yazma bilmedikleri için sadece görsel
araçlar kullanabilirler, ama temel kavramları anlayabilmelerinde herhangi bir sorun
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yok, diyor yazar. Uygulama ve örnekler,
çocukların hoşlanacağı türden graﬁklerden
oluştuğu için, programlamayı sevdirmek
için ayrıca bir çaba harcamanıza bile gerek
yok. Tabii, çocuğuyla lunaparka giden her
yetişkinin çok iyi bildiği gibi, bu kitapla
çocuklara programlama öğretmek, sizin
için de eğlenceli bir deneyim olacak. Hatta, şu ana kadar programlamayla, algoritmalarla, kodlamayla bir aşinalığınız olmadıysa, siz de bu kitabı kullanarak
yazılım dünyasına ilk adımı atabilirsiniz!
Yazar ayrıca öğretmen ve ebeveynler için
özel bir indeks oluşturdu. Öğretmen, kitapta “özel indeks” bölümündeki sıralamayla
giderse, kodlamayı doğru bir teknikle
öğretmiş olacaktır. 4 yaş üstü “herkes”
için: Okuma yazmayı yeni öğrenmiş, hatta
öğrenmemiş çocuklara kodlama ve programlama öğretmeye çalışmak, ilk bakışta
boşuna çaba gibi görünebilir. Zafer
Demirkol, bu çabanın boşuna olmadığını
önce ayrıntılı örneklerle anlatıyor, sonra da
adım adım kanıtlıyor bu kitapta: “Programlama Matematiğin uygulama biçimlerinden
ve bence en etkinlerinden biridir. Çünkü
problemlere çözüm üretmek, onları çok
boyutlu düşünmek, sonuçlarını görmek,
heyecanlanmak, hataları düzeltmek,
başarılı olunca sevinmek, yaptığımız uygulamayı sevmek, gelişen koşullara göre yeniden düzenlemek, daha iyi yapmak, emek
vermek... yani hayata dair hemen her şey
vardır programlamada.” Bu kitap için bir
web
sitesi
geliştirilmiştir:
www.cocuklaricinkodlama.com Yazarın
oluşturduğu bu web sitesinin iki temel
amacı var; birincisi kitapta olabilecek, güncellemeler, düzeltimler, linklerde olabilecek değişimler ve duyuruları bu siteden
yapmak. İkinci olarak çocuklar için kodlama teknolojilerindeki en son gelişmeleri buradan duyurmak, geliştirilen yeni araç ve
uygulamalar burada paylaşmak. Kitaptaki
örnek uygulamalara da bu web sitesinden
basitçe erişim imkanı mevcut. Ayrıca bir
sosyal topluluk oluşturularak bu konudaki
bilgilerin paylaşılması ve arttırılması
hedeﬂendi.
Bunun
için
https://www.facebook.com/groups/cocukla
ricinkodlamagrubunu takip edebilirsiniz.
Çocuklar için Kodlama Kütüphanesi :
http://zaferdemirkol.com/cik Bu kitabın
yazım sürecinde Zafer Demirkol, çağdaş
programlama yapılarını Türkçe ifade eden,
Web'de çalışan, genişletilebilen bir programsal kütüphaneyi sıfırdan tasarlamaya
karar veriyor. Sonuçta aylarca süren bir
emeğin sonunda "Çocuklar için Kodlama"
(CiK) kütüphanesini oluşturuyor. Bu proje,
diğer yazılımcıların, kurum ve kuruluşların
etkin katılımıyla çok daha yetenekli olacaktır. İçindekiler Giriş: Çocuklar da Kod Yazabilir, Programcı Olabilir! Bilgisayarlar: Bilgisayarlara İstediğimizi Nasıl Yaptırırız?
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Google Blockly: Program Geliştirmemizi
Sağlayan Görsel bir Kütüphane Scratch:
Programlama Onunla Çok Kolay ve Eğlenceli! Algoritmalar: Kod Yazmaya Geçmeden Önce... Döngüler: Tekrarlanan İşlemler
için Temel Yapı Koşul Yapıları: Program
Akışını Farklı Durumlara göre Değiştirmek
Gerekiyorsa... Fonksiyonlar-Prosedürler: Kodu Bir Kez Yazıp Defalarca Kullanmak Resim ve Şekiller Oluşturmak Değişkenler: Programlamanın Temel Yapılarından Biri Listeler, Diziler: Çok Sayıda Değişkenle Çalışmak Nesneler ve Nesneye Yönelik Programlama www.code.org : Çocuklara Programlama Öğreten Web Sitesi www.code.org Ders-1: 4 yaş ve üstü www.code.org Ders-2: 6
yaş ve üstü www.code.org Ders-3: 8 yaş
ve üstü www.code.org Ders-4: 10 yaş ve
üstü Scratch Uygulamaları Blockly Oyun ve
Uygulamaları
Computer programming is an integral part
of a technology driven society, so there is
a tremendous need to teach programming
to a wider audience. One of the challenges
in meeting this demand for programmers
is that most traditional computer programming classes are targeted to university/college students with strong math backgrounds. To expand the computer programming workforce, we need to encourage a wider range of students to learn
about programming. The goal of this research is to design and implement a gesture-driven interface to teach computer
programming to young and non-traditional
students. We designed our user interface
based on the feedback from students attending the College of Engineering summer camps at the University of Arkansas.
Our system uses the Microsoft Xbox Kinect
to capture the movements of new programmers as they use our system. Our software
then tracks and interprets student hand
movements in order to recognize speciﬁc
gestures which correspond to diﬀerent programming constructs, and uses this information to create and execute programs using the Google Blockly visual programming
framework. We focus on various gesture
recognition algorithms to interpret user data as speciﬁc gestures, including template
matching, sector quantization, and supervised machine learning clustering algorithms.
本书主要包括计算思维概述,计算思维之抽象,计算思维之自动化,人工智能,Google Blockly语言程序设计等内容.
I am Anubrata Sarker. I am from Alipurduar, West Bengal, India. I study in grade 6.
My school’s name is Stepping Stone Model
School. I am an 11-year-old coder. When I
was small, I had a keen interest in computers and the apps installed, and then I started learning to code. Recently, when I was
10, I was selected for a program named
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“Byju’s Young Genius.” I also have a YouTube channel “Coding Tutorials By Anubrata Sarker” Don’t forget to subscribe to my
YouTube Channel. In Book-I, I focused on
blockchain programming. In the Book II of
this series, we are going to learn HTML,
CSS & JavaScript in the most fascinating
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way. There are two imaginary characters
here namely Dr. Apidom and Dr. Googly.
They are friends and the best coder. They
will try to solve the mystery of the World
Cup 2011 with coding. Read forward to
know if they will succeed or not. Learn Coding with mystery and adventures with your
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friends Apidom and Googly.
只要懂HTML，您也能創造智慧家電 在萬物都連網的今天，您是否曾經夢想
過，「只用一個網頁」就能控制家裡的電器用品呢？本書以日常生活中常見的「插
座」為主軸，藉由Webduino的輔助，除了可以讓插座搭配感測器控制之外，更能夠靈活結合常用的網路技
術，讓插座不僅可以是智慧插座，更是「由網頁工程師所創造的Modern
Web智慧插座」。 #碁峰資訊 GOTOP Information Inc.

