
ROBOTICS SPIKE  
PRIME

TRẠI HÈ LẬP TRÌNH & THIẾT KẾ 

TH Ử TÀI CHẾ TẠO VÀ LẬP TRÌNH ROBOT!

Giáo viên giảng dạy: Học sinh sẽ được giảng dạy bởi các thầy cô giáo tại Học viện 

Kỹ sư nhí - KID Engineer đã được đào tạo theo tiêu chuẩn LEGO Education và dẫn 

dắt nhiều đội tuyển học sinh đạt huy chương Vàng tại WRO.

Tham gia Trại hè Lập trinhg & Thiết kế ROBOTICS SPIKE PRIME để được thoả sức 

khám phá, chế tạo và lập trình các chú Robot đến từ LEGO Education US. 

Ðối tượng tham gia: Học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 (dành cho cả học sinh trong và 

ngoài Vinschool)

Sĩ số học sinh/ lớp: 12- 15 học sinh

TH Ử THÁCH THẬT, PHÁT MINH THẬT!

Trại hè được chia làm 4 hành trình với các cấp độ nâng cao dần với nhiều loại hình robot khác nhau, phù hợp với năng lực của 

từng học sinh. Các em sẽ được thực hiện 10 dự án sáng tạo với tổng cộng 20 giờ chế tạo.

Chế tạo mô hình Robot khiêu vũ thông minh, Robot gập 

bụng, Máy dự báo thời tiết, Robot đi bộ,…

HÀNH TRÌNH 1: KHÁM PHÁ ROBOTICS

Trong hành trình này, học sinh sẽ tạo các biến và danh 

sách được đặt tên một cách rõ ràng đại diện cho các loại 

dữ liệu khác nhau và thực hiện các phép toán cơ bản dựa 

trên giá trị của chúng. Các em sẽ được tìm hiểu cách làm 

cho dữ liệu đám mây trở nên hữu ích và đáng tin cậy. 

 

Trong hành trình này, học sinh sẽ áp dụng các kỹ năng 

thiết kế kỹ thuật cho từng bước của quy trình thiết kế 

bằng cách xác định một vấn đề và tiêu chí thành công, 

tạo ra các nguyên mẫu khác nhau, thiết lập các quy trình 

thử nghiệm có hệ thống, phân tích dữ liệu để cải thiện 

giải pháp và mô tả lý do giải pháp của các em là tốt. 

HÀNH TRÌNH 2: NHÀ SÁNG CHẾ TÀI BA 

Chế tạo mô hình Robot bán hàng tự động, Robot vận 

chuyển hàng hoá, Máy phân hàng tự động, Hệ thống 

theo dõi kiện hàng,…

HÀNH TRÌNH 3: NHÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU 

Chế tạo mô hình Robot cử tạ, Máy theo dõi năng lượng, 

Robot theo dõi bước đi, Robot tập Squat Jumps,…

Học sinh sẽ được xây dựng, phân tích và diễn giải nội dung dữ 

liệu trên đồ thị để mô tả mối quan hệ giữa các loại năng 

lượng (tức là năng lượng chuyển hoá, thế năng và động năng) 

và gia tốc của vật thể. Thông qua hoạt động lắp ghép các mô 

hình để minh hoạ mức năng lượng được lưu trữ trong hệ 

thống, học sinh sẽ tìm ra các mối quan hệ toán học và sử 

dụng số liệu thống kê, xác suất để tìm lời giải cho câu hỏi 

khoa học. 

HÀNH TRÌNH 4: SẴN SÀNG THI ÐẤU

Học sinh sẽ được tìm hiểu về thế giới những cuộc thi Robot 

khi các em dần dần học hỏi những thông tin cơ bản về cách 

lắp ghép và lập trình robot tự vận hành bằng cảm biến. Từ đó, 

các em cùng nhau hợp tác để lắp ghép một robot thi đấu hiệu 

quả, kiểm tra và tinh chỉnh các chương trình một cách có hệ 

thống, sử dụng quy trình thiết kế để phát triển một giải pháp 

để hoàn thành các nhiệm vụ.

Chế tạo mô hình Robot tự hành thông minh, Robot dò 

đường, Robot thực hiện nhiệm vụ thông minh,…
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