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Εργαλειοθήκη   Δραστηριοτήτων STEM 

Όνομα Καλής 

Πρακτικής ή 

Δραστηριότητας 
ΜΗΧΑΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ  

Περίληψη 

Σε αυτή την άσκηση οι μαθητές θα φτιάξουν μια μηχανή ζωγραφικής. Τους παρουσιάζεται η 

12V DC μηχανή που τροφοδοτείται από μπαταριές. Οι μαθητές θα παρατηρήσουν ότι το πόδι 

της μηχανής περιστρέφεται. Ο εκπαιδευτικός εξηγεί ότι αυτή η περιστροφή θα είναι 

σημαντική επειδή θα κάνει τη μηχανή να είναι φορητή και θα ζωγραφίζει μερικά σχήματα. Οι 

μαθητές θα προσπαθήσουν να βρουν τρόπο να συνδέσουν τον μαρκαδόρο στη μηχανή έτσι 

ώστε να μπορεί να μετακινείται και να ζωγραφίζει οποιαδήποτε σχέδια. Στην μία περίπτωση 

θα ζωγραφίσει  κύκλους, στην άλλη κύματα και σε άλλη σπιράλ. 

Σκοπός 

Γεωμετρικά σχήματα 

Ηλεκτρικό κύκλωμα 

 

Ομάδα-Στόχος 
Μαθητές ηλικίας 6-9 ετών 

 

Ανάπτυξη / 

Περιγραφή 

Εφαρμογής 

Οι μαθητές δουλεύουν σε ομάδες των 2-3 ατόμων. Αρχικά οι μαθητές θα συνδέσουν την 

μηχανή με τις μπαταρίες  και θα βεβαιωθούν ότι αυτή λειτουργεί σωστά. Δώστε τον 

απαραίτητο χρόνο στους μαθητές να αντιληφθούν τον τρόπο που κινείται ο άξονας της 

μηχανής, το πως κινείται στην επιφάνεια, γενικώς ποιες κινήσεις κάνει. Οι πιο νεαροί μαθητές 

χρειάζεται να δουν ένα παράδειγμα για το πως να συνδέσουν  την μηχανή με την μπαταρία 

και έπειτα με τον μαρκαδόρο. Ο βασικός στόχος, όμως, είναι ο εκπαιδευτικός να αφήσει τους 

μαθητές να κάνουν την δραστηριότητα με τον δικό τους τρόπο και όχι ακριβώς σύμφωνα με 

το παράδειγμα που τους παρουσιάστηκε. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να  προετοιμάσει τους πιο 

νεαρούς μαθητές με σχετικά παραδείγματα και να δώσει στις ομάδες των μεγαλύτερων 

μαθητών όλα τα απαραίτητα υλικά ώστε να δουλέψουν μόνοι  τους. 

Διάρκεια 

1 ώρα κ 30 λεπτά 
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Υλικά που 

χρειάζονται για την 

εφαρμογή της 

δραστηριότητας 

1. Μηχανή 12V DC  

2. Υποδοχή μπαταρίας με λάστιχο  

     

3. 2  Μπαταρίες ΑΑΑ         

4. Ταινία  

5. Χαρτόνι  

6. Μαρκαδόρος   

7. Τραπέζι καλυμμένο με χαρτί  

Πλαίσιο εφαρμογής Αυτή η δραστηριότητα προάγει την έμπρακτη, πειραματική και βασισμένη στην επίλυση προβλημάτων 

μάθηση. Η ομαδοσυνεργατική και η διαθεματικότητα των επιστημονικών πεδίων είναι απαραίτητη. 

Αναμενόμενα 

Αποτελέσματα και 

Συμβουλές 

Το πιο πιθανό είναι οι μαθητές να επιτύχουν στη δραστηριότητα αλλά ίσως εμφανιστούν δυσκολίες. 

Πριν κάθε βήμα, εξασφαλίστε τη σύμφωνη γνώμη των μαθητών. Αν αυτοί δουλεύουν σε ομάδες 

μεγαλύτερες των 3-4 ατόμων, θα χρειαστεί να περιμένετε περισσότερο για τη συναίνεσή τους. Σε 

μεγαλύτερες ομάδες οι μαθητές ίσως αντιμετωπίσουν προβλήματα στον διαμοιρασμό των 

αρμοδιοτήτων.  

Πριν ξεκινήστε, δείξτε τους πως να συνδέσουν το λάστιχο με την μπαταρία σωστά για να δουλέψει η 

μηχανή. Με το σκεπτικό ότι αυτή η εργασία μπορεί να γίνει ποικιλοτρόπως, ίσως παρουσιαστούν 

θέματα στην κατασκευή της. Αν έχετε την αίσθηση ότι οι μαθητές χρειάζονται ενίσχυση, βοηθήστε 

τους και καλέστε έναν τρίτο για να τους βοηθήσει τους γρηγορότερα.   

Παράγοντες 

Καινοτομίας και 

Επιτυχίας 

Η δραστηριότητα θα έχει πλήρη επιτυχία αν συζητήσετε με τους μαθητές προτού την ξεκινήσετε. Μην 
περιορίσετε τους μαθητές να κατασκευάσουν τη μηχανή που εκείνοι επιθυμούν. Η μηχανή αυτή 
μπορεί να σχεδιάζει κύκλους, οβάλ (πολύ πιθανό) και κουκίδες κτλ. Αφήστε τους μαθητές να πάρουν 
πρωτοβουλία. Αν έχετε την ευχέρεια να ΜΗΝ δείξετε το πρότυπο μιας έτοιμης μηχανής, μην το κάνετε, 
έτσι ώστε οι αποφάσεις τους να είναι όσο το δυνατόν πιο πρωτότυπες.  
 
Αυτή η δραστηριότητα: 

 
☒ Προάγει την κριτική σκέψη και τις δεξιότητες μάθησης του 21ου  αιώνα 

☒ Προάγει την έμπρακτη, πειραματική και βασισμένη στην επίλυση προβλημάτων μάθηση 
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☒ Προάγει τη συνεργατικότητα και τη διαθεματικότητα των επιστημονικών πεδίων    

☒ Βασίζεται στη μαθητοκεντρική προσέγγιση 

☒  Βασίζεται σε παιδαγωγικές προσεγγίσεις που ενεργοποιούν τους μαθητές όπως τη μάθηση μέσω 
αναζήτησης πληροφοριών 

 ☒ Εστιάζει στις προσεγγίσεις της κοινωνικής μάθησης 

☐ Ενεργεί σαν διδακτικό εργαλείο 

 ☒ Προωθεί την διαθεματικότητα ανάμεσα στα μαθήματα STEM 

☐ Απαιτεί τη συνεργασία και την ενεργή και δημιουργική συμμετοχή των δασκάλων, των μαθητών και 
των γονέων 

      

Προκλήσεις 

Το κύριο πρόβλημα που μπορεί να προκύψει είναι στον διαμοιρασμό των αρμοδιοτήτων. Για αυτόν 
τον λόγο οι ομάδες χρειάζεται να είναι μικρές, 3-4 ατόμων. Σιγουρευτείτε ότι οι μαθητές έχουν όλο το 
υλικό και ελέγξτε τον τρόπο που αυτοί έχουν μοιραστεί τις αρμοδιότητες.  

Αξιολόγηση Η μηχανή θα πρέπει να αφήσει κάποιο αποτύπωμα (γραμμή, κουκίδα, κύκλο κλπ. ). 

Προσαρμοστικότητα 

σε άλλο χώρο  
Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να αναπαραχθεί και σε άλλους χώρους και να προσαρμοστεί ανάλογα. 

Σύνδεσμοι/ Πηγές  

Λέξεις-Κλειδιά Μηχανή, μπογιά, χρώμα. 

 


