
 

Εργαλειοθήκη Δραστηριοτήτων STEM 

Όνομα Καλής 

πρακτικής ή 

Δραστηριότητας 

Διεπιστημονική προσέγγιση δημιουργίας χρωμάτων με τη χρήση του 
μικροελεγκτή Arduino. 

Περίληψη 

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των δύο ή τριών ατόμων. Πρόκειται 

να κατασκευάσουν ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα χρησιμοποιώντας μία 

δίοδο LED RGB, και ένα μικροελεγκτή Αrduino. Στη συνέχεια θα 

προγραμματίσουν τον μικροελεγκτή έτσι ώστε να ανάβει το RGB LED 

κάνοντας κατάλληλες προσμίξεις χρωμάτων, δημιουργώντας με αυτό 

τον τρόπο νέα χρώματα. Στη συνέχεια οι μαθητές καλούνται να 

χρησιμοποιήσουν τέμπερες έτσι ώστε να δημιουργήσουν τα ίδια 

χρώματα που μου δημιούργησαν με το RGB LED στο φυσικό κόσμο. 

Στόχος 

Οι στόχοι της δραστηριότητας είναι πολύπλευροι και στοχεύουν σε 

πολλά γνωστικά αντικείμενα παράλληλα, αλλά με κοινό στόχο τη 

δημιουργία χρωμάτων.  

• Αρχικά οι μαθητές αποκτούν ένα θεωρητικό υπόβαθρο πάνω 

στη θεωρία των χρωμάτων. Πώς παράγονται στη φύση και πώς 

παράγονται με ηλεκτρονικά μέσα σε έναν ηλεκτρονικό 

υπολογιστή. 

• Εν συνεχεία αποκτούν γνώση πάνω σε θέματα που αφορούν 

κατασκευή απλών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, 

• Τον τρόπο λειτουργίας των διόδων LED, 

• Τον προγραμματισμό του μικροελεγκτή Arduino. 

• Έρχονται σε επαφή με πρωτόγνωρο εξοπλισμό εργαστηρίου, 

μαθαίνοντας παράλληλα τον σωστό τρόπο χρήσης και 

χειρισμού του. 

• Μπαίνουν σε μία διαδικασία γνωστικής σύγκρουσης όπου 

συγκρίνουν τη δημιουργία χρωμάτων στο φυσικό περιβάλλον 

σε αντίθεση με τη δημιουργία χρωμάτων στον ψηφιακό 

ηλεκτρονικό κόσμο.  

• Λόγο των μικρών και ευαίσθητων εξαρτημάτων, οι μαθητές 



 

είναι σε θέση να ενδυναμώσουν τη λεπτή τους κινητικότητά .  

• Ένας τελευταίος και πολύ βασικός στόχος της δραστηριότητας 
είναι η συνεργασία που θα δημιουργηθεί μεταξύ των μαθητών 
για να παράγουν το ποθητό αποτέλεσμα 

Ομάδα-Στόχος 

Για παιδιά 6ης δημοτικού δηλ. 11 - 12 ετών. 

Μπορεί να εφαρμοστεί από καθηγητές Πληροφορικής στο σχολικό 

εργαστήριο, ή από οποιονδήποτε εκπαιδευτικό, πάντα σε συνεργασία 

με τον πληροφορικό (Συνδιδασκαλία).  

Θα πρέπει οι μαθητές να χωριστούν σε ομάδες.  Το βέλτιστο θα ήταν η 

κάθε ομάδα μαθητών να αποτελείται από 2 μαθητές. 

Ανάπτυξη /  
Περιγραφή  
Υλοποίησης 

Η πρώτη διδακτική ώρα θα αφιερωθεί αποκλειστικά στο 

θεωρητικό κομμάτι της δραστηριότητας. Ο εκπαιδευτικός 
αναλαμβάνει με τη βοήθεια παρουσιάσεις να εξηγήσει στους 
μαθητές τι είναι το Arduino να τους περιγράψει το περιβάλλον 

ανάπτυξης στο οποίο θα δουλέψουν, να τους κάνει μία μικρή 
ξενάγηση στο περιβάλλον αυτό παροτρύνοντας τους να το 
εξερευνήσουν και οι ίδιοι μόνοι τους.  

Στη συνέχεια θα γίνει ανάλυση και εξοικείωση με τον εξοπλισμό 
που θα χρησιμοποιήσουμε για τη δραστηριότητα, όπως είναι ο 
μικροελεγκτής, κάποια breadboards που θα χρησιμοποιήσουμε 
και καλώδια.  

Στο πλαίσιο της διδακτικής αυτής ώρας θα αναφερθούμε στο 

θεωρητικό μέρος που έχει να κάνει με την παραγωγή χρωμάτων 
στη φύση και στην ψηφιακή τεχνολογία  κάνοντας μία ιστορική 
αναδρομή και αναλύοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 
φωτοδιόδου LED. 

 Όλη αυτή η ανάλυση θα πρέπει να γίνει με τρόπο κατανοητό και 
απλό.  

Στη δεύτερη διδακτική ώρα αφού μοιράσουμε τον εξοπλισμό που 
θα χρειαστούμε, οι μαθητές θα πρέπει χρησιμοποιώντας τις 
εικόνες που υπάρχουν μέσα στο φύλλο εργασίας να 
δημιουργήσουν ένα απλό ηλεκτρονικό κύκλωμα. Στη συνέχεια 
χρησιμοποιώντας το περιβάλλον εργασίας του Αrdublock θα 

πρέπει να προγραμματίσουν το μικροελεγκτή Arduino κάνοντας 
αυτά που αναφέρονται στις φωτογραφίες της δραστηριότητας 1. 
Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας θα καταγράφουν τα 
αποτελέσματα της φωτοδιόδου.  

 



 

  Στη δραστηριότητα 2 καλούνται να δημιουργήσουν χρώματα 

χρησιμοποιώντας το RGB LED βάζοντας συγκεκριμένες τιμές από 
τα τρία βασικά χρώματα και τα αποτελέσματα τα καταγράφουν 
Στο φυλλάδιο τους.  

Στην τελευταία δραστηριότητα καλούνται να πάρουν χρώματα 
ζωγραφικής και να προσπαθήσουν να φτιάξουν τα χρώματα που 
παρήγαγαν στη δραστηριότητα 2 αλλά αυτή τη φορά όμως 
χρησιμοποιώντας τα βασικά χρώματα της ζωγραφικής.  

Διάρκεια Δύο (2) διδακτικές ώρες 

Υλικά που 
απαιτούνται για 
την υλοποίηση 

1 Arduino nano 
1 breadboard full 
1 breadboard mini 
3 αντιστάσεις των 220 Ohm  
1 mini usb 
1 RGB Led 
4 Αρσενικά (male) σε αρσενικά solderless wires 
3 μπουκάλια Τέμπερες  με χρώματα κόκκινο, κίτρινο, μπλε 
1 πινέλο 
1 Υπολογιστής  
1 Φύλλο δραστηριότητας 
 

Πλαίσιο  
Υλοποίησης 

Που;   Στο εργαστήριο πληροφορικής.  

Πότε; Όταν υπάρχει ένα προγραμματιστικό υπόβαθρο.  

Πως;  Σε ομάδες των δύο/τριών παιδιών. 

Αναμενόμενα 
Αποτελέσματα 
και Συμβουλές 

Ο προγραμματισμός σε φυσικό επίπεδο είναι ένα κομμάτι του 

προγραμματισμού όπου προκαλεί μεγάλο ενθουσιασμό όχι μόνο στους 

μαθητές αλλά και σε ανθρώπους πολύ μεγαλύτερης ηλικίας. Άρα είναι 

αναμενόμενο το αίσθημα του ενθουσιασμού από τα παιδιά και το 

αίσθημα της ικανοποίησης που παίρνουν όταν αυτό που γράφουν σαν 

κώδικα προγράμματος έχει ένα φυσικό αποτέλεσμα που το βλέπουν, το 

αλλάζουν και πειραματίζονται πάνω σε αυτό.  

Η μόνη υπόδειξη είναι η μεγάλη προσοχή που πρέπει να δοθεί στη 
χρήση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού ο οποίος όπως αναφέραμε είναι 
αρκετά ευαίσθητος. 

Παράγοντες  
Επιτυχίας και  
Καινοτομίας 

Είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να καταλάβουν τις διαφορές στη 

δημιουργία του χρώματος μεταξύ της φύσης και της ψηφιακής 

τεχνολογίας. Παράλληλα μπαίνουν στη φιλοσοφία του αυτοματισμού 

και σε δεύτερο χρόνο της ρομποτικής.  

Η δραστηριότητα αυτή είναι εξαιρετικά δημιουργική, αναπτύσσει την 

σκέψη των παιδιών και όσες φορές την έχουμε εφαρμόσει οι μαθητές 

την απολαμβάνουν! 



 

Πιθανές 
Δυσκολίες 

 

 

 

 

 

Μπορεί να υπάρχει δυσκολία στο να βρεθούν τα κατάλληλα υλικά (π.χ 

σετ ρομποτικής ). 

Υπάρχει σημαντική περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού που μπορεί να 

προκληθεί από στατικό ηλεκτρισμό που μπορεί να φέρουν πάνω τους οι 

μαθητές. Ως γνωστόν ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός είναι πολύ επιρρεπής 

στο στατικό ηλεκτρισμό.  

Λόγω της διαφορετικής λαμπρότητας των εκάστοτε LED σε αντίστοιχα 

χρώματα μπορεί να παρατηρηθεί το φαινόμενο δυσκολίας στη 

δημιουργία σωστής προσμίξεις χρωμάτων.   

Αξιολόγηση Παρατήρηση των αποτελεσμάτων άμεσα  

Σύνδεσμοι / 
Πηγές 

 

Λέξεις Κλειδιά Arduino, RGB LED, Προγραμματισμός, Προγραμματισμός σε φυσικό 
επίπεδο, Ηλεκτρονικό κύκλωμα, χρώματα, φωτοδίοδος. 

 

 

 


