
 

Εργαλειοθήκη Δραστηριοτήτων STEM 

Όνομα Καλής 

πρακτικής ή 

Δραστηριότητας 

Χάρτινο ρομποτάκι 

Περίληψη 

Οι μαθητές εργάζονται  σε ομάδες των τριών και κατασκευάζουν ένα 

ρομποτάκι από χάρτινο κουτί γάλατος το οποίο αντιδρά σε κάποιο 

ερέθισμα που έχει ήδη μάθει να προγραμματίζει (στο φως, στην 

προσέγγιση ή ακόμα και σε ανίχνευση κίνησης.  

Μέσα από τη δραστηριότητα οι μαθητές θα κατανοήσουν το πώς 

λειτουργούν τα ρομπότ και ότι πίσω από κάθε ρομποτική κατασκευή 

βρίσκεται ο ανθρώπινος νους.  

Προϋπόθεση η εκμάθηση βασικών τεχνικών προγραμματισμού με το 

scratch και η σύνδεση ηλεκτρικών κυκλωμάτων. 

Στόχος 
Να κατανοήσουν τη λειτουργία του προγραμματισμού μιας 

ρομποτικής κατασκευής, βασικές αρχές προγραμματισμού και 

σύνδεση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων  

Ομάδα-Στόχος 

Για παιδιά 10-12 ετών  

Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες δεξιότητες, να ανταποκρίνεται στο 

επίπεδο της ηλικίας του όσον αφορά τη λεπτή κινητικότητα (να 

μπορεί να χειρίζεται το παιδί ψαλίδι). 

Περιγραφή 

εφαρμογής της 

Δραστηριότητας 

Έχουν προηγηθεί περίπου 

έξι-οκτώ μαθήματα, όπου 

μέσα από διαδικασίες 

αναστοχασμού και ομαδικού 

πειραματισμού οι μαθητές 

εξοικειώνονται με τον 

προγραμματισμό, τον 

παραλληλισμό των 

ανθρώπινων αισθήσεων και 

των αισθητήρων στις μηχανές 

και τέλος  στη διασύνδεση 

ηλεκτρονικών/ψηφιακών 

κυκλωμάτων.  

Οι μαθητές χωρίζονται σε 

ομάδες των τριών ή 

τεσσάρων ατόμων (ανάλογα με την ποσότητα μικρο-ελεγκτών 

(microbit)  που υπάρχουν).  

Σε κάθε ομάδα δίνονται τα απαραίτητα υλικά (βλέπε παρακάτω)  



Κάθε  ομάδα αφού κατασκευάσει ρομποτάκι καλεί τα μέλη  να 

συζητήσουν με βάση τα υπάρχοντα υλικά  

α) σε τι επιθυμεί να αντιδράσει το ρομποτάκι και  

β) ποια θα είναι η αντίδρασή του 

Στη συνέχεια, γίνεται κατανομή εργασιών, ορίζονται ποιοι θα είναι 

οι κατασκευαστές, ποιοι οι προγραμματιστές και ποιοι θα 

βελτιώσουν αισθητικά το ρομπότ. 

Διάρκεια 1-2 διδακτικές ώρες 

Υλικά που 

απαιτούνται για 

την υλοποίηση 

α) ένα χάρτινο κουτί από γάλα ή χυμό,  

β) έναν μικροελεγκτή (BBC microbit),  

γ) μικρά γλωσσοπίεστρα,  

δ) ένα καλαμάκι, 

ε) ένα servo moter ή ένα buzzer, ή ακόμη και κάποιο λαμπάκι led, 

δύο ή τρία μανταλάκια,  

στ) καλώδια jumper wires. 

 

Πλαίσιο 

Υλοποίησης 

Πού: Στη σχολική αίθουσα ή εργαστήριο πληροφορικής.  

Πότε: Δεν υπάρχει περιορισμός στον χρόνο που θα 

πραγματοποιηθεί.  

Πως:   Σε ομάδες των δύο/τριών παιδιών. 

Αναμενόμενα 

Αποτελέσματα και 

Συμβουλές 

Τα παιδιά κατασκευάζουν το ρομποτάκι και προγραμματίζουν ώστε 

να υπάρχει κάποιο ερέθισμα (αισθητήρας) και ποια η αντίδραση στο 

ερέθισμα αυτό.  

Σημασία έχει να έχει συμφωνηθεί το τι ακριβώς θέλουν να φτιάξουν 

και  τι μέρος του έργου θα αναλάβει κάθε παιδί (κατασκευαστής-

προγραμματιστής-ηλεκτρονικός-αισθητική βελτίωση). 

Παράγοντες 

Καινοτομίας και 

Επιτυχίας 

Η δραστηριότητα αυτή είναι 

εξαιρετικά δημιουργική, αναπτύσσει 

την σκέψη των παιδιών και όσες 

φορές την έχουμε εφαρμόσει οι 

μαθητές την απολαμβάνουν! (βλ. 

φωτογραφίες από την εφαρμογή της 

στο σχολείο). 
 



Πιθανές/Δυσκολίες 
Απαιτείται η ύπαρξη μικρο-ελεγκτών (BBC microbit) το οποίο 
κοστίζει περίπου 20,00€, laptop ή Η/Υ με διασύνδεση στο 
διαδίκτυο. 

Αξιολόγηση Επίδειξη της λειτουργίας της κατασκευής  

Σύνδεσμοι/ Πηγές 
https://www.youtube.com/watch?v=Wuza5WXiMkc 

https://www.microbit.co.uk/blocks/lessons 

https://makecode.microbit.org/projects/milk-carton-robot  

Λέξεις-Κλειδιά  Ανοιχτές τεχνολογίες, ρομποτική, ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι, 

Scratch 

 
 
 
 
 
 
 

Πιθανές Δυσκολίες 

Αξιολόγηση 
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