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Ημερομηνία: .................................................... 

 Γράψτε δύο στόχους του σημερινού μαθήματος. 

1)..................................................................................................................

2).................................................................................................................. 

 

 Πώς αισθανθήκατε όταν είδατε το ρομποτάκι; 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

 

 Τι σας  άρεσε περισσότερο στο σημερινό μάθημα; 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

 

 Τι σας δυσκόλεψε στο σημερινό μάθημα; 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

 

 Γράψτε μια δική σας δραστηριότητα συνδυάζοντας τα κουμπιά που 

μάθατε στο κουτάκι που ακολουθεί. 

 

 

 

 

 

Προγραμματίστε το ρομποτάκι μας να κάνει τη δραστηριότητά σας   

στο περιβάλλον προγραμματισμού και δοκιμάστε το αποτέλεσμα !!! 

Δραστηριότητα 5                             Όνομα αρχείου:......................................................... 

Περιγραφή δραστηριότητας: .......................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

. 
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Ημερομηνία: .................................................... 

 Γράψτε δύο στόχους του σημερινού μαθήματος. 

1)..................................................................................................................

2).................................................................................................................. 

 Τελικά ποια είναι η σημασία των παρακάτω επιλογών; 

Port:....................................................................................................... 

Direction:…….......................................................................................... 

Steering:……………………………………………………………………………………………. 

Power:………………………………………………………………………………………………. 

Duration:…………………………………………………………………………………………… 

Next Action:………………………………………………………………………………………. 

 Τι σας  άρεσε περισσότερο στο σημερινό μάθημα; 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

 Τι σας δυσκόλεψε στο σημερινό μάθημα; 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

 Γράψτε μια δική σας δραστηριότητα συνδυάζοντας όσα μάθατε 

μάθατε στο κουτάκι που ακολουθεί. 

 

 

 

 

 

Προγραμματίστε το ρομποτάκι μας να κάνει τη δραστηριότητά σας   

στο περιβάλλον προγραμματισμού και δοκιμάστε το αποτέλεσμα !!! 

Δραστηριότητα 6                           Όνομα αρχείου:......................................................... 

Περιγραφή δραστηριότητας: .......................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

. 
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Ημερομηνία: .................................................... 

 Ποια εντολή μάθαμε σήμερα; 

................................................................................................................................... 

 Πώς τη χρησιμοποιήσαμε σήμερα με το Σχλομολίνο; 

................................................................................................................................... 

 Θέλουμε να προγραμματίσουμε τον Σχλομολίνο να περπατήσει πάνω σε 

τέσσερα πλακάκια (κίτρινα και κόκκινα) και αν το χρώμα του πλακιδίου είναι 

κίτρινο να πει «yellow» αλλιώς να πει «red». 

Αντιστοίχησε τα block δεξιά με τη σωστή τους θέση στο πρόγραμμα με τα κενά 

αριστερά: 

 
 Τι σας  άρεσε περισσότερο στο σημερινό μάθημα; 

................................................................................................................................... 

…………………................................................................................................................ 

 Τι σας δυσκόλεψε στο σημερινό μάθημα; 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 Γράψτε μια δική σας δραστηριότητα συνδυάζοντας όσα μάθατε μάθατε στο 

κουτάκι που ακολουθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

Προγραμματίστε το ρομποτάκι μας να κάνει τη δραστηριότητά σας   στο 

περιβάλλον προγραμματισμού και δοκιμάστε το αποτέλεσμα !!! 

Εικόνα 1. Πες "Yellow" 

Εικόνα 2. Έλεγξε αν ο αισθητήρας «βλέπει» κόκκινο 
χρώμα 

Εικόνα 3. Προχώρησε μια περιστροφή εμπρός 

Εικόνα 2. Πες "Red" 

Δραστηριότητα                               Όνομα αρχείου:......................................................... 

Περιγραφή δραστηριότητας: .......................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

. 
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Ημερομηνία: .................................................... 

Ο Λίνο παίζει μουσική!!! 

 Όνομα προγράμματος music 

 Θέλουμε ο Σχλομολίνο να περπατάει πάνω στο διάδρομο, να διαβάζει το χρώμα 

κάτω από τον αισθητήρα χρώματος και να παίζει μια νότα! (Δηλαδή: Θέλουμε 

να αντιστοιχίσουμε ένα χρώμα με μια νότα...).  

 Τοποθετήστε τα χρωματιστά πλακίδια στο μαύρο διάδρομο με τέτοιο τρόπο 

ώστε ο Λίνο να παίξει ένα τραγούδι που θέλετε. 

 Γράψτε πως σκέφτεστε να λύσετε το πρόβλημα; 

 

 

 

 

1. Τι  αποτέλεσμα έχει το πρόγραμμά σας;  

 

 

 

 

2. Αν δεν έχει το αποτέλεσμα που θέλετε τι πιστεύετε ότι κάνατε λάθος; 

 

 

3. Τι αλλαγή θα κάνετε στο πρόγραμμα για να διορθωθεί το πρόβλημα; 

 

 

 

 

4. Διορθώθηκε το πρόβλημα; ............................................................................... 

Αν δεν έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα το πρόγραμμά σας επαναλάβετε τα 

βήματα 1-4 όσες φορές χρειαστεί!!! 
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Ημερομηνία: .................................................... 

Ο Λίνο βλέπει εμπόδια!!! 

 Όνομα προγράμματος Walk_until_ostacle. 

 Ο Λίνο περπατά μέχρι να βρει εμπόδιο. 

 Πριν κάνει κάθε βήμα λέει «Tracking object». 

 Όταν βρει εμπόδιο στα 10 εκατοστά λέει «Object detected» μία φορά και 

σταματά. 

 Ιδέα: Χρησιμοποιώ τον αισθητήρα απόστασης για να ορίσω την επανάληψη  

1. Γράψτε πως σκέφτεστε να λύσετε το πρόβλημα; 

 

 

 

 

2. Τι  αποτέλεσμα έχει το πρόγραμμά σας;  

 

 

 

 

3. Αν δεν έχει το αποτέλεσμα που θέλετε τι πιστεύετε ότι κάνατε λάθος; 

 

 

4. Τι αλλαγή θα κάνετε στο πρόγραμμα για να διορθωθεί το πρόβλημα; 

 

 

 

 

5. Διορθώθηκε το πρόβλημα; ............................................................................... 

Αν δεν έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα το πρόγραμμά σας επαναλάβετε τα 

βήματα 1-4 όσες φορές χρειαστεί!!! 
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Ημερομηνία: .................................................... 

 

Κατανόηση 

 

Σχεδιασμός 

•Περιγράψτε με δικά σας λόγια τον αλγόριθμο της λύσης: 

Κατασκευή 

•Το ρομποτικό σύστημα είναι έτοιμο μένει να δημιουργήσετε το κατάλληλο πρόγραμμα 

Επίλυση 

•Το πρόγραμμά σας ήταν σωστό; Τι χρειάζεται να διορθώσετε;  

 

 

 

 

 

 

 

•Αν θέλαμε ο Λίνο να σταματά όταν βρίσκει το λευκό χρώμα στη μακέτα τι θα αλλάζατε τόσο στο 
πρόγραμμα όσο και στην κατασκευή; 
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Ημερομηνία: 

...................................... 

Οδηγίες  

Χωριστείτε σε ομάδες των δύο μαθητών.  

Ο Οδυσσέας να αποσυναρμολογήσει τον Λίνο μέχρι να 

σχηματιστούν οι ομάδες. Καλό θα ήταν ο Οδυσσέας να 

είναι μη μπει σε κάποια ομάδα αλλά να είναι ο επιβλέπων 

της κατασκευής βοηθώντας κάθε ομάδα σε ότι  χρειαστεί. 

1ο βήμα: Κατασκευή του ShooterBot 

Ανοίξτε το περιβάλλον προγραμματισμού του Λίνο. Από το Robo Center επιλέξτε την 

κατηγορία Vehicles => ShooterBot => GO.  

Ανοίγοντας ένα-ένα τα τέσσερα βήματα βλέπετε οδηγίες κατασκευής του ShooterBot. 

Πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε την κατασκευή του ρομπότ.  

Για να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές η κατασκευή θα γίνει κυκλικά δηλ. θα προσθέτει μια 

ομάδα ένα εξάρτημα και θα δίνει το Λίνο στην επόμενη ομάδα για να προσθέσει το 

επόμενο κ.λ.π. βάσει των οδηγιών που εμφανίζονται στο περιβάλλον προγραμματισμού. 

                   

2ο βήμα : Προγραμματισμός του ShooterBot 

Η κάθε ομάδα ξεχωριστά ακολουθεί και πάλι τα 4 βήματα κατασκευής του 

ShooterBot  αλλά αυτή τη φορά δεν ακουλουθεί τις οδηγίες κατασκευής αλλά τις 

οδηγίες προγραμματισμού (Programming Guide) που υπάρχουν σε κάθε βήμα. 


