
Τίτλος εκπαιδευτικού σεναρίου, Τάξη που απευθύνεται 
Ο τίτλος του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι «τροχαλίες» και έχει σχεδιαστεί για μαθητές της Γ 

Δημοτικού 

Φύλλα εργασίας 
Το πρώτο φύλλο εργασίας που θα δοθεί αφορά στην ανίχνευση των πρότερων γνώσεων των 

μαθητών πάνω στο θέμα που θα διδάξουμε. Είναι το παρακάτω: 

 

 

Φύλλο εργασίας (ανίχνευση πρότερων γνώσεων) 

 

Κυκλώστε όσες από τις παρακάτω εικόνες περιέχουν τροχαλία: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Φύλλο οδηγιών οπτικού προγραμματισμού ως διδακτική βοήθεια 

 

Μπλοκ ροής 

 

 

Μπλοκ εκκίνησης 

Όταν χρησιμοποιείται, πάντα 

τοποθετείται στην αρχή του 

προγραμματιστικού κώδικα. Πατήστε το 

για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα που 

έχετε συντάξει. 

 

Μπλοκ αναμονής 

Χρησιμοποιήστε το μπλοκ για πείτε στο 

πρόγραμμα να αναμένει κάτι να συμβεί. 

Μπορεί να αναμένει για ένα ορισμένο 

χρονικό διάστημα ή μία είσοδο από 

αισθητήρα. Το συγκεκριμένο μπλοκ 

απαιτεί είσοδο για να δουλέψει σωστά. 



 

Μπλοκ επανάληψης 

Χρησιμοποιήστε αυτό το μπλοκ για να 

επαναλαμβάνετε ενέργειες. Τα μπλοκ που 

εισάγονται στο μπλοκ επανάληψης θα 

επαναλαμβάνονται. Η επανάληψη μπορεί 

να συμβαίνει συνεχόμενα, για ορισμένο 

χρονικό διάστημα ή μέχρι να συμβεί κάτι. 

 

Μπλοκ εκκίνησης με πάτημα πλήκτρου 

Όταν χρησιμοποιείται, πάντα να 

τοποθετείται στην αρχή του 

προγραμματιστικού κώδικα. Πατήστε το ή 

το αντίστοιχο πλήκτρο (γράμμα) στο 

πληκτρολόγιο για να τρέξει το κομμάτι του 

προγραμματιστικού κώδικα που έχετε 

γράψει. Όλα τα κομμάτια του 

προγραμματιστικού κώδικα με το ίδιο 

γράμμα θα εκκινήσουν ταυτόχρονα. Για να 

αλλάξετε το γράμμα που ενεργοποιεί το 

μπλοκ πατήστε συνεχόμενα το μπλοκ για 

να αποκτήσετε πρόσβαση στο 

πληκτρολόγιό του. 

Μπλοκ κίνησης μοτέρ 

 

Μπλοκ κίνησης σε αυτή τη φορά 

Δίνει εντολή το μοτέρ να γυρίσει τον 

άξονα στην κατεύθυνση που φαίνεται και 

εκκινεί το μοτέρ. Πατήστε το μπλοκ για 

αλλάξετε τη φορά της περιστροφής. 



 

Μπλοκ κίνησης στην άλλη φορά 

Δίνει εντολή στο μοτέρ να γυρίσει τον 

άξονα στην κατεύθυνση που φαίνεται και 

εκκινεί το μοτέρ. Πατήστε το μπλοκ για 

αλλάξετε τη φορά της περιστροφής. 

 

Μπλοκ ισχύος μοτέρ 

Ορίζει την ισχύ στο επίπεδο που 

επιθυμείτε και ξεκινά το μοτέρ. Το 

επίπεδο της ισχύος μπορεί να οριστεί με 

μία αριθμητική είσοδο από 1 έως 10. 

 

Μπλοκ κίνησης του μοτέρ για ορισμένο 

χρόνο 

Εκκινεί το μοτέρ για ορισμένο χρονικό 

διάστημα που έχει οριστεί σε 

δευτερόλεπτα. Η ποσότητα του χρόνου 

μπορεί να φανεί σε αριθμητική είσοδο 

χρησιμοποιώντας ακέραιους ή δεκαδικούς 

αριθμούς. 

 

Μπλοκ σταματήματος του μοτέρ 

Σταματά οποιαδήποτε κίνηση του μοτέρ. 

Μπλοκ ήχων 

 

Αναπαραγωγή ήχου 

Αναπαράγει έναν ήχο. Ο ήχος επιλέγεται 

από μία διαθέσιμη λίστα στο λογισμικό. 

Μπορείτε να επιλέξετε έναν ήχο 

χρησιμοποιώντας μία αριθμητική είσοδο. 

Επιλέξτε τον ήχο με αριθμό «0» για να 



αναπαράγετε έναν ήχο που έχετε 

ηχογραφήσει εσείς. 

 

 

 

Στη συνέχεια, για την 5η δραστηριότητα διδασκαλίας δίνουμε το εξής φύλλο εργασίας που ενέχει 

σε ένα τμήμα του και το ρόλο διδακτικής βοήθειας, σε περίπτωση που οι μαθητές δεν πετύχουν 

στους στόχους των 2 και 3 δραστηριοτήτων εμπέδωσης. 

 



Φύλλο εργασίας 

Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο που κινούνται τα πουλιά στο ρομπότ σας, αλλάζοντας 

τις τροχαλίες και τον ιμάντα στο ρομπότ σας. 

Ακολουθήστε τις παρακάτω ιδέες και σημειώστε στο φύλλο εργασίας τι συμβαίνει κάθε 

φορά. 

 

 Δοκιμάστε τις παρακάτω ιδέες και καταγράψτε τι συμβαίνει. 

 Χρησιμοποιήστε τα χέρια σας για να δείτε πώς μετακινούνται τα πτηνά όταν συνδέονται 

οι μεγάλες τροχαλίες και ο ιμάντας δεν είναι χιαστί όπως φαίνεται στην πρώτη γραμμή 

του διαγράμματος 



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Τι συμβαίνει όταν μετακινείτε τον ιμάντα από μια μεγάλη τροχαλία στη μικρότερη 

τροχαλία όπως φαίνεται στη δεύτερη γραμμή του διαγράμματος; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Τι συμβαίνει όταν τοποθετείτε τον ιμάντα χιαστί έτσι ώστε να μοιάζει με πλάγιο 8 γύρω 

από τις δύο τροχαλίες όπως φαίνεται στην τρίτη γραμμή του διαγράμματος; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Δοκιμάστε κι άλλες αλλαγές στο ρομπότ και στον προγραμματισμό του. Παρουσιάστε το 

καινούριο στυλ «χορού» που χορεύουν τα πουλιά σας στην τάξη.  
 

 

 

 

 

Τέλος, δίνεται ατομικά σε κάθε μαθητή το παρακάτω φύλλο αξιολόγησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Φύλλο αξιολόγησης 

 

1η δραστηριότητα Το πηγάδι και ο κουβάς του παρακάτω σχήματος είναι τα ίδια και στις δύο 

περιπτώσεις. Ποια τροχαλία θα «γυρίσει» περισσότερες φορές για να ανεβάσει τον κουβά και 

γιατί; 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 



2η δραστηριότητα  

 

Σχεδιάστε με βελάκια στο παρακάτω σύστημα τροχαλιών την κίνηση του ιμάντα και των 

τροχαλιών για να σηκωθεί το βάρος. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3η δραστηριότητα  

 

Στο παρακάτω ποδήλατο ποια τροχαλία θα κινηθεί και ποια θα ακολουθήσει την κίνηση; 

Υποθετικά αν τοποθετούσαμε τη ζώνη (αλυσίδα) χιαστί τι θα συνέβαινε στην κίνηση των 2 

τροχαλιών;  

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

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

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



4η δραστηριότητα 

Κάνω τον πεινασμένο αλιγάτορα να τρώει το θήραμά του 

Κατασκευάστε(link) και προγραμματίστε τον αλιγάτορα να 

μασάει για 10 δευτερόλεπτα. Προσοχή! Ο Αλιγάτορας δε 

χρειάζεται να μασάει συνεχώς! 

Κόψτε τα εικονίδια και τοποθετήστε τα στην σειρά που πρέπει 

(Η κατασκευή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το φύλλο 

οδηγιών που σας δίνεται. Μπορείτε να δοκιμάζετε τον 

προγραμματισμό τού αλιγάτορα πρώτα στο λογισμικό.) 

 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

https://lookaside.fbsbx.com/file/Crocodile%20WeDo2%20web.pdf?token=AWy2itnVSTMlJs1cG2TzZ3UTUp_XVB_zfsgnRvCjdHN3ZJh1XLEF5IG0Ws679HLQPpq-PFTqYHYQYdKTrkn3HTU0RcBMcofsL5pYaGqyVj0mvyoXoonf0yvXbOxdreofxIqoMuQz1m79UpRNbsg5oXRFnoqAteFS1hwtowK6m-ctcQ


Επιπλέον δραστηριότητα 

 

Περιγραφή: 

Ζητάμε από τους μαθητές να περιγράψουν στο φύλλο εργασίας 

 πώς φαντάζονται ότι λειτουργεί η ταινία που ακουμπάμε τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ ή οι 

κυλιόμενες σκάλες. Έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα από τα δύο θέματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


