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Με το διαμοιρασμό του Εγχειριδίου στην εκπαιδευτική κοινότητα,
αρκετοί εκπαιδευτικοί δημοτικής και προδημοτικής εφάρμοσαν
ορισμένες από τις προτεινόμενες δραστηριότητες. Με την εφαρμογή
των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, οι εκπαιδευτικοί πρότειναν
πιθανές βελτιώσεις και εναλλακτικές εργασίες, μέσω των οποίων
τόσο ο προγραμματισμός όσο και η ρομποτική αποκτούν
σημαντικότερο ρόλο από αυτόν που αρχικά είχε αναφερθεί στο
Εγχειρίδιο. Τα αποτελέσματα από την ανταλλαγή απόψεων έχει
ενσωματωθεί σε αυτό το Παράρτημα το οποίο μπορείτε να δείτε τόσο
στην Αγγλική, όσο και στην Ισπανική, Σουηδική, Ιταλική και
Ελληνική.
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Σήμερα, τα ρομπότ αποτελούν μέρος της καθημερινής μας ζωής. Όχι μόνο στη βιομηχανία αλλά
και στα σπίτια και τα σχολεία μας, διευκολύνοντάς μας τη ζωή. Στην ενότητα αυτή, τα παιδιά θα
σχεδιάσουν και θα χτίσουν έναν «αυτοματοποιημένο κήπο» για να καλλιεργούν φυτά με πιο
αποτελεσματικό τρόπο. Για το λόγο αυτό, θα μάθουν τι είναι ένα αυτόματο σύστημα, πώς
λειτουργεί και πώς προγραμματίζεται. Επιπλέον, πρέπει να αποκτήσουν τις δικές τους γνώσεις για
τα φυτά και πώς δημιουργείται ένα σύστημα ικανό να τα φροντίσει, ακολουθώντας Επιστημονική
Μέθοδο. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, τα παιδιά θα εφαρμόσουν μαθηματικές έννοιες
σχετικά με όργανα και μονάδες μέτρησης, πίνακες και γραφήματα.

Στην αρχή είναι σημαντικό να ενθαρρυνθεί ένα
συνεργατικό περιβάλλον όπου τα παιδιά μπορούν να
μοιραστούν τις απόψεις και τις απορίες τους, να
εργαστούν από κοινού και να δημιουργήσουν τις δικές
τους γνώσεις. Γι 'αυτό, θα ήταν καλή ιδέα να εισάξουμε
την έννοια του Έξυπνου Κήπου μέσω ενός βίντεο, όπου
βλέποντάς το θα αναλύσουν πώς λειτουργεί και να
προσδιορίσουν ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα της χρήσης του. Ενισχύστε το διάλογο
μεταξύ των μελών της τάξης, με ερωτήματα όπως "τι
πιστεύετε για τους έξυπνους κήπους;", "Είναι
χρήσιμοι;", "Για ποιο λόγο;", "Ποια πράγματα /
μεταβλητές μπορούν να ελεγχθούν στον κήπο σας με
αυτό το σύστημα;", "Πώς λειτουργεί;", "Σχετίζεται με
ρομπότ;" κλπ.
Εμπνεύστε τα παιδιά να συζήσουν σε βάθος για τις μεταβλητές που πρέπει να ελέγχονται σε έναν
κήπο, όπως η θερμοκρασία, η υγρασία, τα έντομα, το έδαφος κλπ. Εστιάστε την προσοχή τους σε
δύο από αυτές: τη θερμοκρασία και την υγρασία. Βοηθήστε τους να συσχετίσουν αυτές τις έννοιες
από της εμπειρία τους για τη διαδικασία της εξάτμισης.

Τι συμβαίνει στις λακκούβες μετά τη βροχή, όταν ο ήλιος λάμψει και η θερμοκρασία είναι ψηλή; Αν
δεν βγει ήλιος και η θερμοκρασία παραμείνει χαμηλή;
Προκαλέστε συζήτηση για τις εμπειρίες και τις ιδέες τους σχετικά με τη θερμοκρασία και την
εξάτμιση και μιλήστε για το πώς μετρούμε τη θερμοκρασία και την υγρασία. Βεβαιωθείτε ότι οι
μαθητές έχουν κατανοήσει σωστά αυτές τις έννοιες και στη συνέχεια παρουσιάστε το BBC
.micro:bit.

Αφήστε τους μαθητές να ανακαλύψουν τι είναι το BBC micro:bit και πώς λειτουργεί, δοκιμάζοντάς
το σε ομάδες. Σχεδιάστε μερικές δραστηριότητες / προκλήσεις για αυτό το εργαλείο, έχοντας
υπόψη τις προηγούμενες εμπειρίες τους στον προγραμματισμό και ειδικά με το BBC micro:bit.
Μπορείτε να πάρετε ιδέες στη διεύθυνση: https://microbit.org/
Όταν τα παιδιά αισθάνθούν άνετα στο χειρισμό του BBC micro:bit, καθοδηγήστε τα στον
προγραμματισμό ενός μετρητή θερμοκρασίας και υγρασίας. θα μπορούσε, κάθε ομάδα να είναι
υπεύθυνη μόνο για μία μεταβλητή, εξηγώντας στις άλλες ομάδες πώς έχουν δουλέψει.
Επιτρέποντας στους μαθητές να γίνουν "δάσκαλοι", βοηθά στο να εδραιώσουν τις γνώσεις τους και
να βελτιώσουν τις δεξιότητες λογικής σκέψης καθώς ανταλλάζουν οδηγίες μεταξύ τους.

Αφού προγραμματιστούν τα BBC micro:bit θα δοκιμαστούν. Δημιουργήστε μεγαλύτερες ομάδες
αποτελούμενες από μια ομάδα που ήταν υπεύθυνη για τη μέτρηση της θερμοκρασίας και μιας για
τη μέτρηση της υγρασίας. Δώστε τους δύο φυτά με πολύ διαφορετικές ανάγκες, όπως ο κάκτος και
ο βασιλικός.
Ενθαρρύνετε τα παιδιά να προσδιορίσουν τις ανάγκες των φυτών εφαρμόζοντας Επιστημονική
Μέθοδο. Παρέχετε τους τα στοιχεία που θα χρησιμοποιήσουν για να βρουν σχετικές πληροφορίες,
ώστε να καθορίσουν υπόθεση: "πόση ποσότητα νερού χρειάζεται ο κάκτος για να ζήσει;", "ο
βασιλικός;", "είναι κατάλληλες οι ψηλές θερμοκρασίες για το βασιλικό;", "για τον κάκτο;".
Καθοδηγήστε τα να σχεδιάσουν ένα πείραμα για να ελέγξουν τις
συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας που χρειάζονται αυτά τα δύο
φυτά. Θα πρέπει να αποφασίσουν πόσο νερό θα χρησιμοποιήσουν
και πού θα βρίσκονται τα φυτά (και τα δύο φυτά κάθε ομάδας πρέπει
να βρίσκονται υπό τις ίδιες συνθήκες αλλά σε διαφορετικές από τις
υπόλοιπες ομάδες για να υπάρξει σύγκριση μετά). Επιπλέον επιλογή
είναι η εισαγωγή της έννοιας της ηλιοφάνειας, μιας νέας μεταβλητή
που θα μετρηθεί προγραμματίζοντας το BBC micro:bit ως αισθητήρα
φωτός.
Στη διάρκεια μιας εβδομάδας θα μετρούν τη θερμοκρασία και την
υγρασία των φυτών (μπορούν να τραβούν και φωτογραφίες ή να τα
σκιτσάρουν) και θα καταγράφουν αν έχει αλλάξει το χρώμα ή το
μέγεθος τους, αν τα φύλλα τους είναι φρέσκα ή ξηρά, αν τα αγκάθια
τους είναι πιο αιχμηρά, αν έχουν συρρικνωθελι κλπ. Επιπλέον,
μπορούν να δημιουργήσουν μια αφίσα όπου θα καταγράψουν τα αποτελέσματά τους ή να
σχεδιάσουν γραφικά και πίνακες. Αυτό θα βοηθήσει στη σύγκριση των αποτελεσμάτων ανάμεσα
στις ομάδες.
Στο τέλος της βδομάδας, οι ομάδες θα παρουσιάσουν τα συμπεράσματά τους στην ολότητα, θα
συζητήσουν τα αποτελέσματα και θα καταλήξουν σε συμπεράσματα: "Και τα δύο φυτά χρειάζονται
την ίδια ποσότητα νερού;", "Τα δύο φυτά αντέχουν σε χαμηλές θερμοκρασίες;", "Τι συμβαίνει με
στον βασιλικό όταν η θερμοκρασία είναι υψηλή;" κλπ.
Ένα ευρύ φάσμα επιλογών μπορεί να εφαρμοστεί με αυτή τη διαδικασία έρευνας ανάλογα με τους
μαθητές σας, όπως τα φυλλοβόλα και αειθαλή φυτά, ηλιοφάνεια και φωτοσύνθεση, η εξέλιξη των
φυτών κλπ.

Όταν καθοριστούν οι καλύτερες συνθήκες, κάθε ομάδα θα επιλέξει ένα φυτό για να φροντίσει και
θα σχεδιάσει ένα σύστημα ποτίσματος χρησιμοποιώντας τη διαδικασία του σχεδιασμού. Βοηθήστε
τα παιδιά να φανταστούν πιθανές λύσεις έχοντας κατά νου τη γνώση που αποκτήθηκε και τις
συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν πριν, αναλύοντας τις ιδέες και τις προτάσεις τους ώστε να
επιλέξουν την καταλληλότερη. Υποστηρίξτε τα στη δημιουργία του συστήματος ποτίσματος
χρησιμοποιώντας ως υλικά τα φυτά, το BBC micro:bit, τους αισθητήρες νερού, τις αντλίες και τα
δοχεία με νερό, λαμβάνοντας υπόψη τις δεξιότητες κώδικα των παιδιών, βοηθώντας τα στη
δημιουργία κώδικα μέσω διερώτησης και επεξηγώντας τους κάθε βήμα. Έχετε ένα κώδικα για το
μικρό σας BBC micro:bit, αλλά να θυμάστε:
Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές, αυτή είναι απλά μια επιλογή:

Μπορείτε να βρείτε βίντεο εδώ:
https://www.youtube.com/watch?v=jcc5Qae2Cfs
https://www.youtube.com/watch?v=Pf3Hcaspqws

Μόλις το σύστημα ποτίσματος είναι έτοιμο, θα δοκιμαστεί για να γίνουν οι κατάλληλες βελτιώσεις.
Αφού διαμοιράσουν τη γνώση τους και τα πρωτότυπά τους, ακολουθεί συζήτηση κατά πόσο είναι
χρήσιμο ένα σύστημα άρδευσης, πώς διευκολύνει τη ζωή των ανθρώπων, ποιες άλλες εφαρμογές
έχει, αν συστήματα ποτίσματος βοηθούν στη διατήρηση φυσικών πόρων όπως το νερό κλπ.
Μπορούν επίσης να δημιουργήσουν μια αφίσα, ένα βίντεο ή μια παρουσίαση που να οπτικοποιεί
τις καλύτερες συνθήκες για το φυτό που επέλεξαν, τι συμβαίνει στο φυτό όταν οι συνθήκες δεν
είναι οι κατάλληλες και πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα σύστημα ποτίσματος.
Ως συμπληρωματική δραστηριότητα μπορούν να διερευνήσουν και να αναζητήσουν πληροφορίες
για τη φροντίδα που θα χρειάζονταν τα φυτά αν ήταν στον Άρη και να σκεφτούν πώς θα
αξιοποιούσαν ρομπότ στην περίπτωση αυτή.
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Παρατηρώντας προσεκτικά τι συμβαίνει γύρω μας, είναι σημαντικό για την ανάπτυξη
περιβαλλοντικής συνείδησης. Οι εμπειρίες των παιδιών είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης για την
ανάπτυξη σκέψης γύρω από τη φύση, τις πράσινες ζώνες όπου ζουν ή επισκέπτονται, ώστε να
νιώσουν την ανάγκη να δρουν φιλικά προς το περιβάλλον. Στην ενότητα αυτή οι μαθητές θα
μάθουν τι συμβαίνει στις παραλίες μας και θα δημιουργήσουν έναν ανιχνευτή μετάλλων για την
αφαίρεση μαγνητικών αντικειμένων από την άμμο. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, τα παιδιά θα
μάθουν για τους μαγνήτες, τις κλίμακες, τα γεωμετρικά σχήματα και τις μονάδες μέτρησης. Αυτή η
διαδικασία βασίζεται στην Επιστημονική Μέθοδο και στη Διαδικασία σχεδιασμού.

Η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης είναι
απαραίτητη, καθώς προκαλούνται σοβαρές
ζημιές στα δάση και τους ωκεανούς λόγω των
νέων τρόπων ζωής. Τα παιδιά γνωρίζουν αυτή
την κατάσταση, δεδομένου ότι βλέπουν τα
σκουπίδια που συσσωρεύονται γύρω από τις
όχθες των ποταμών, στα δάση, ακόμη και στις
παραλίες όπου δυστυχώς, βρίσκουμε πολλά
νεκρά όστρακοειδή στην άμμο.
Πρώτον, δημιουργήστε ενεργό διάλογο ώστε τα
παιδιά να μιλήσουν για τις εμπειρίες τους από
την παραλία: "τι πράγματα βρίσκουμε στην
παραλία;", "πιστεύετε ότι μερικά από αυτά δε
θα έπρεπε να είναι εκεί;", "έχουν αντίκτυπο στο
περιβάλλον;". Επικεντρώστε την προσοχή τους στα μεταλλικά
αντικείμενα που βρίσκονται πεταμένα σε αυτούς τους φυσικούς οικότοπους και ενθαρρύνετε τους
να σχεδιάσουν ένα σχέδιο δράσης, προκειμένου να απομακρύνουν τα απόβλητα, ακόμη και αυτά
που κρύβονται στην άμμο. Μιλήστε για το πώς τα ρομπότ μπορούν να μας βοηθήσουν να λύσουμε
περιβαλλοντικά προβλήματα, εστιάζοντας στο θέμα που μας απασχολεί. Τα παιδιά μπορούν να
αναζητήσουν πληροφορίες στο διαδίκτυο ή άλλες κατάλληλες για τους μαθητές
πηγές.

Εισάγετε το θέμα των μαγνητών και αφήστε τους να παίξουν και να ανακαλύψουν τις ιδιότητές
τους χρησιμοποιώντας το ρομπότ "Mio". Τα παιδιά θα ανακαλύψουν τις λειτουργίες του (εκ των
οποίων και το μαγνητικό του βραχίονα). Μπορείτε να θέσετε ερωτήματα όπως "πώς λειτουργεί;",
"τι μπορεί να κάνει;", "πώς μπορούμε να το προγραμματίσουμε;", "πώς μπορεί να μας βοηθήσει να
λύσουμε το πρόβλημα;". Όταν μάθουν αρκετά για το ρομπότ δώστε μαγνήτες διαφορετικών
δυνάμεων και μεγεθών, μαγνητικά και μη μαγνητικά αντικείμενα, άμμο, σανίδες και άλλα στοιχεία.
Καθώς παρατηρούν και πειραματίζονται, μπορείτε να τα καθοδηγήσετε θέτοντας ερωτήσεις που
κατευθύνουν τις ενέργειες και τις σκέψεις τους: "όλοι οι
μαγνήτες προσελκύουν όλα τα αντικείμενα;", "τα μαγνητικά
αντικείμενα προσελκύονται από την ίδια απόσταση;", "τι
συμβαίνει όταν υπάρχει μια επιφάνεια μεταξύ του μαγνήτη και
Μπορείτε επίσης να
του αντικειμένου;", "τι γίνεται όταν το αντικείμενο είναι
σχεδιάσετε και να
κρυμμένο βαθιά στην άμμο;", "ποια μαγνητικά αντικείμενα
δημιουργήσετε ένα μαγνητικό
προσελκύονται από τον ρομπότ-μαγνήτη;", "γιατί νομίζετε ότι
βραχίονα και να το ενώσετε σε
όλα τα μαγνητικά αντικείμενα δεν προσελκύονται από τον
ρομπότ-μαγνήτη;" κλπ.
ένα απλό ρομπότ.

Όταν τα παιδιά μάθουν να προγραμματίζουν το ρομπότ για να πετύχουν τους στόχους τους,
πρέπει να προσδιορίσουν τις ιδιότητες των μαγνητών χρησιμοποιώντας την Επιστημονική
Μέθοδο. Βοηθήστε τους να οργανώσουν όλες τις πληροφορίες που έχουν μαζέψει και να θέσουν
μια υπόθεση: "ποια αντικείμενα προσελκύονται από τους μαγνήτες;", "μπορούν οι μαγνήτες να
προσελκύσουν αντικείμενα όταν υπάρχει μια επιφάνεια ανάμεσά τους;", "οι μαγνήτες έχουν
διαφορετική ισχύ;" κλπ.
Κατόπιν, με την υποστήριξή σας, κάθε ομάδα θα σχεδιάσει ένα πείραμα για να ελέγξει την
υπόθεση: "τι θέλετε να μάθετε;", "τι υλικά χρειάζεστε;", "τι πρέπει να λάβετε υπόψη;". Για να
οργανωθούν σωστά τα δεδομένα,ετοιμάστε φύλλα εργασίας προσαρμοσμένα στις δεξιότητες των
μαθητών.
Όταν ολοκληρωθούν τα πειράματα, κάθε ομάδα ανακοινώνει τα αποτελέσματά της και τα συναφή
συμπεράσματα. Είναι σημαντικό να αναλογιστούμε τι
γνώριζαν πριν και τι γνωρίζουν τώρα και να αναλύσουμε τι
και πώς έχει αλλάξει: "η υπόθεση σας ήταν σωστή;", "πώς
ελέγξατε την υπόθεση;", "έχετε αλλάξει γνώμη μετά τη
διεξαγωγή των πειραμάτων;" κλπ.
Αφού τα παιδιά γνωρίσουν τις ιδιότητες των μαγνητών και
τις δυνατότητες του ρομπότ, πρέπει να ανασχεδιάσουν το
σχέδιο δράσης τους, ώστε να συμπεριλάβουν τις νέες
γνώσεις που έχουν αποκτήσει. Κατά την έναρξη της
αποστολής, τα παιδιά θα επιλέξουν μια παραλία που πρέπει
να καθαριστεί, κι αναλύουν κριτικά την κατάσταση, ενώ
παράλληλα μαθαίνουν τη γεωγραφία της περιοχής.
Βοηθήστε τους να θέσουν ερωτήματα που διευκολύνουν το
σχεδιασμό
μιας
κατάλληλης
διαδικασίας
για
την
αντιμετώπισης
του
προβλήματος.
Εκτυπώστε
μια
φωτογραφία της παραλίας και σχηματίστε ένα πλέγμα σε
αυτή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλέγμα σε
διαφορετική κλίμακα, λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέγεθος
κάθε τετραγώνου εξαρτάται από την απόσταση που καλύπτει το ρομπότ σε κάθε βήμα. Αφήστε ένα
μαγνητικό αντικείμενο σε ένα τετράγωνο και ζητήστε από κάθε ομάδα να σχεδιάσει με βέλη, μια
ακολουθία βημάτων για τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει το ρομπότ όταν
προγραμματιστεί. Δώστε διαφορετικές προκλήσεις, με όλες τις έννοιες που έχουν μάθει,
αυξάνοντας το βαθμό δυσκολίας. Βοηθήστε τα παιδιά να εντοπίσουν και να διορθώσουν τα λάθη
τους και να αναπτύξουν την ικανότητά τους για αυτοαξιολόγηση και να καταλάβουν ότι τα λάθη
αποτελούν μέρος της μαθησιακής διαδικασίας.

Παρουσιάστε προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν και
ζητήστε τους να βρουν πιθανές λύσεις: "τι θα κάνετε αν είναι μη
μαγνητικό το αντικείμενο;", "αφού το ρομπότ έχει προσελκύσει
ένα μαγνητικό αντικείμενο, τι θα κάνετε για να συνεχίσει να
προσελκύει περισσότερα αντικείμενα;", "πού θα το αφήσει πριν
πάρει κι άλλο;", "αν έχετε μόνο έναν κάδο απορριμμάτων στον
οποίο μπορείτε να αφήσετε τα αντικείμενα, πού θα το
τοποθετήσετε;" (Δώστε εναλλακτικές λύσεις). Υπενθυμίζουμε τη
σημασία της προσεκτικής ανάλυσης της νέας κατάστασης και
τον καθορισμό του σχεδίου δράσης για τον καθαρισμό της
παραλίας, προτού προγραμματίσουν το ρομπότ. Μπορείτε να
δώσετε φύλλα εργασίας για να οργανώσουν τις πληροφορίες και
να ορίσουν τη διαδικασία που ακολουθεί.

Ο διαμοιρασμός των αποτελεσμάτων ενός έργου έχει μεγάλη αξία. Τα παιδιά μπορούν να
δημιουργήσουν μια περιβαλλοντική εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση του κοινού με άρθρα,
διαφημίσεις και αφίσες χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία. Τα πιο πάνω πρέπει να
συμπεριλαμβάνουν προτάσεις για την απομάκρυνση των μετάλλων από τις παραλίες και για τον
τρόπο με τον οποίο τα STEM και η ρομποτική μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη αυτού του
στόχου.

Μια
εναλλακτική
χρήση
της
εφαρμογής Bluebot θα μπορούσε να
είναι η αναζήτηση μετάλλων με ένα
ρομπότ Bluebot. Κολλάμε ένα μικρό
μαγνήτη στη μύτη του Bluebot. Όπως
μας ανέφερε ένας νηπιαγωγός που
δούλεψε
με
παιδιά
5
ετών,
προγραμματίζουμε το ρομπότ ώστε
να κινείται ανάμεσα στο πλέγμα όπου
έχουν τοποθετηθεί διάφορα μικρά
αντικείμενα σε μερικά από τα
τετράγωνα. Με αυτόν τον τρόπο, ο
Bluebot
ψάχνει
τα
μεταλλικά
αντικείμενα, ενώ τα παιδιά και ο
δάσκαλος συζητούν τις υποθέσεις
που κάνουν τα παιδιά για τα στοιχεία
που κολλούν στον μαγνήτη. Οι
ερωτήσεις πιο κάτω μπορούν να
κατευθύνουν την προσοχή των παιδιών στα χαρακτηριστικά των μαγνητών:
•
Ποια αντικείμενα προσελκύονται από τον μαγνήτη; Τι κοινά έχουν αυτά τα στοιχεία;
•
Ποια αντικείμενα δεν προσελκύονται από τον μαγνήτη; Τι κοινά έχουν αυτά τα στοιχεία;
•
Τα μαγνητικά αντικείμενα προσελκύονται από την ίδια απόσταση;
•
Τι συμβαίνει όταν το ρομπότ προσεγγίζει το μαγνητικό αντικείμενο ή άλλο μαγνήτη;

Προγραμματι
σμός

Παρατήρηση,
σταδιακή
διαδικασία,
συνεργασία

Bluebots

Κατασκευές
μονοπατιών

Υπολογισμός
βημάτων και
αλλαγή
κατεύθυνσης

Ένας δάσκαλος νηπιαγωγείου, εφάρμοσε τη δραστηριότητα με τέσσερα παιδιά, καθισμένα στο
πάτωμα γύρω από ένα χαλάκι με μια εικόνα μικρής πόλης. Το χαλάκι είχε ένα πλέγμα με κάποια
τετράγωνα που αντιπροσώπευαν καταστήματα και δρόμους. Τοποθετώντας μια πέτρα πάνω στο
πλέγμα ένα παιδί, ανέμενε από ένα άλλο παιδί να προγραμματίσει το ρομπότ, ώστε να κινηθεί προς
την πέτρα. Στη συνέχεια τα παιδιά άλλαζαν ρόλους ώστε όλα να περάσουν από τη διαδικασία του
προγραμματισμού. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, τα παιδιά αλληλεπιδρούσαν και
βοηθούσαν το ένα το άλλο. Μαζί με το δάσκαλο, κάθε φορά συζητούσαν τα διάφορα βήματα που
έπρεπε να κάνει το ρομπότ για να ακολουθήσει
συγκεκριμένο μονοπάτι. Μετά από αυτή την κοινή
δραστηριότητα, ο δάσκαλος ζήτησε από τα παιδιά να
δημιουργήσουν τα δικά τους ξεχωριστά μονοπάτια.
Δύο παιδιά αποφάσισαν να εργαστούν μόνα τους,
αλλά στη συνέχεια άρχισαν να αλληλεπιδρούν
δημιουργώντας διαδρομές όπου έβαλαν τα ρομπότ
τους να ανταγωνιστούν.
Δύο άλλα παιδιά αποφάσισαν να δημιουργήσουν μαζί
μια διαδρομή με ράβδους για τα ρομπότ τους. Στη
συνέχεια προγραμμάτισαν τα ρομπότ ώστε να
συγκρουστούν μεταξύ τους, κάτι που χρειάστηκε
αρκετή σκέψη καθώς τα ρομπότ έπρεπε να
συναντηθούν σε συγκεκριμένο σημείο, την ίδια
στιγμή.
Ο
δάσκαλος
παρακολουθούσε
τις
δραστηριότητες των παιδιών και τα καθοδηγούσε με
ερωτήσεις και εισηγήσεις, ζητώντας τους να
επικοινωνήσουν τις ιδέες τους.

Προγραμματι
σμός χωρίς
σύνδεση

Παρατήρηση,
επικοινωνία

Χαρτόνια με
βέλη και
οδηγίες

Κατασκευές
μονοπατιών

Υπολογισμός
βημάτων και
κατευθύνσεις

Στην αρχική έκδοση της δραστηριότητας, τρία παιδιά συνεργάστηκαν με διαφορετικούς ρόλους ως
εξής: το ένα ως το "ρομπότ", το άλλο ως ο προγραμματιστής του "ρομπότ" για να ακολουθήσει ένα
μονοπάτι με βέλη στο πάτωμα, και το τρίτο ως ο παρατηρητής που παρακολουθούσε και
αξιολογούσε τις ενέργειες.
Στην τροποποιημένη δραστηριότητα, ο νηπιαγωγός απλοποίησε τη διαδικασία συγκεντρώνοντάς
την στη διαδρομή. Τα παιδιά δεν προγραμμάτισαν ο ένας τον άλλον, αλλά ένα-ένα, ακολούθησαν
τα βέλη στο πάτωμα. Ο νηπιαγωγός και το κάθε παιδί συζητούσαν τα διάφορα βήματα που έπρεπε
να γίνουν, καθώς το παιδί προχωρούσε στο μονοπάτι.
Μια άλλη τροποποίηση της δραστηριότητας ήταν η προσθήκη οδηγιών παράλληλα με τα
χαρτονένια βέλη πάνω στα χαρτιά, προκαλώντας τα παιδιά να εκτελέσουν πχ τρία βήματα προς τα
εμπρός. Ο δάσκαλος είχε επίσης προσθέσει ερωτηματικά, επιτρέποντας στα παιδιά να επιλέξουν
μόνοι τους το βήμα προγραμματισμού που
ήθελαν. Τα παιδιά επέλεξαν διαφορετικές
δραστηριότητες και σύντομα τα ερωτηματικά
έγιναν η πιο δημοφιλής οδηγία στο μονοπάτι.
Αφού όλα τα παιδιά είχαν δοκιμάσει το έτοιμο
μονοπάτι, ο δάσκαλος ενθάρρυνε τα παιδιά να
δημιουργήσουν τα δικά τους μονοπάτια για να τα
ακολουθήσουν οι συμμαθητές τους. Σε αυτή τη
διαδικασία, τα παιδιά συνεργάστηκαν, και μαζί με
τον δάσκαλο δοκίμασαν τις δικές τους ρυθμίσεις
για τη διαδοχή των βελών. Το ερωτηματικό και η
δημιουργία
μονοπατιών
από
τα
παιδιά
προσέθεσαν ένα επιπλέον βήμα έρευνας και οι
ιδέες
των
παιδιών
συνέβαλαν
στη
νέα
τροποποίηση της αρχικής δραστηριότητας.

Προγραμματι
σμός χωρίς
υπολογιστές

Παρατήρηση,
σύγκριση,
αναγνώριση
μοτίβων,
σταδιακή
διαδικασία

Πίνακας και
στυλό

Δημιουργήστε
και βελτιώστε
τον σχεδιασμό

Λογική σκέψη

Ο προγραμματισμός χωρίς τη χρήση υπολογιστή είναι ένας τρόπος εκμάθησης βασικών εννοιών
κώδια χρησιμοποιώντας το σώμα μας, φυσικά υλικά και το ευρύτερο περιβάλλον. Αφορά στην
ανάπτυξη κατανόησης του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί, δημιουργείται και αναπτύσσεται ένα
πρόγραμμα στον υπολογιστή. Υπάρχουν εκατοντάδες, ίσως χιλιάδες γλώσσες προγραμματισμού,
που όλες εξαρτώνται από σαφείς και συγκεκριμένες οδηγίες. Μια γλώσσα προγραμματισμού
χρησιμεύει ως γέφυρα μεταξύ της ανθρώπινης γλώσσας και του υπολογιστή. Είναι μια γλώσσα
που ουπολογιστής μπορεί να ερμηνεύσει, προκειμένου να εκτελέσει οδηγίες.

Ορισμένες αρχικές δραστηριότητες θα μπορούσαν να είναι:
1) Τα παιδιά αναστοχάζονται για αντικείμενα ή / και γεγονότα στο καθημερινό τους
περιβάλλον που ελέγχονται από προγράμματα. Περιγράφουν τα αντικείμενα / γεγονότα και
αναλογίζονται πώς λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Βοηθήστε τα να συμπεράνουν ότι οι
άνθρωποι είναι υπεύθυνοι για όλο τον προγραμματισμό.
2) Πόσα αντικείμενα / καταστάσεις έχετε στο σχολείο ή στο περιβάλλον σας που ελέγχεται
από κάποιο πρόγραμμα;
3) Κάντε μια «βόλτα προγραμματισμού» με τα παιδιά για να παρατηρήσετε αντικείμενα /
συμβάντα όπου χρειάζονται προγραμματισμό.

Ο δάσκαλος στέκεται μπροστά από τον πίνακα με ένα μαρκαδόρο
στο χέρι. Τα παιδιά τον κατευθύνουν με εντολές ώστε να σχεδιάσει
μια ανθρώπινη φιγούρα.
Εάν είναι δυνατόν, δύο εκπαιδευτικοί στέκονται μπροστά από τον
πίνακα, με το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους. Και οι
δύο εκπαιδευτικοί ακολουθούν τις ίδιες οδηγίες. Το αποτέλεσμα
στον πίνακα θα αποδείξει ότι οι ίδιες οδηγίες μπορούν να
ερμηνευτούν με πολύ διαφορετικούς τρόπους, αν αυτές δεν δίνονται
με απόλυτη ακρίβεια.

Η άσκηση καταδεικνύει την
ανάγκη
να
δίνονται
ακριβείς οδηγίες αλλά και
τις
δυσκολίες
στην
επικοινωνία στην επίτευξη
κοινής κατανόησης.

Τα ρομπότ μπορεί να φαίνεται έξυπνα, αλλά εξαρτώνται από
τη βοήθεια για να κατανοήσουν τον κόσμο και τα καθήκοντα
που πρέπει να εκτελέσουν. Αλλά πώς μιλάς με ένα ρομπότ;
Το ρομπότ χρειάζεται ακριβείς, πλήρεις και βήμα προς βήμα
ξεκάθαρες οδηγίες. Επιλέξτε μια δραστηριότητα της
καθημερινότητας και κάνετε σαφές προς τα παιδιά ότι
εκτελούμε πάντα βήμα προς βήμα διάφορες ενέργειες,
προκειμένου να είμαστε αποτελεσματικοί. Πχ πρώτα φοράμε
τις κάλτσες και μετά τα παπούτσια. Αφήστε τα παιδιά να
δώσουν δικά τους παραδείγματα όπως,
κάθομαι σε μια καρέκλα, απλώνω
μαρμελάδα στο ψωμί, δένω τα παπούτσια
μου, πλένω τα χέρια μου κλπ.

Αφήστε τα παιδιά να
σχεδιάσουν και να ορίσουν
τις ανάλογες οδηγίες.

Παράδειγμα: Καθίστε σε μια καρέκλα μπροστά από
ένα τραπέζι
1. Τραβήξτε την καρέκλα από το τραπέζι
2. Σταθείτε ανάμεσα στην καρέκλα και το
τραπέζι
3. Καθίστε στην καρέκλα
4. Τραβήξτε την καρέκλα προς το τραπέζι
Αυτή η ακολουθία οδηγιών είναι επαρκής; Μπορούν οι οδηγίες να
παρερμηνευθούν; Πώς μπορούμε να κάνουμε την οδηγία
ακριβέστερη;

Παρουσιάστε τις διαφορετικές κινήσεις στα παιδιά. Δοκιμάστε όλες τις κινήσεις μερικές φορές.
Επαναλάβετε τις κινήσεις τρεις φορές σε κάθε άσκηση.

Συνδυάστε τις κινήσεις για να δημιουργήσετε χορογραφία. Γράψετε την ακολουθία κινήσεων στον
πίνακα. Εμπλέξτε τα παιδιά για να τις εκτελέσουν.
Εισαγάγετε τις πινακίδες Loop και Curly.
Loop: Συζητήστε με τα παιδιά την έννοια των βρόγχων επανάληψης.
Εισάγετε τον βρόχο επανάληψης στο χορό. Μην ξεχάσετε να ορίσετε τον
αριθμό επαναλήψεων (επαναλαμβανόμενες κινήσεις) στον βρόχο.

Curly brackets: Συζητήστε με τα παιδιά πώς να επαναλάβετε μια σειρά
κινήσεων που αποτελούν μοτίβο επαναλήψεων.
Εισαγάγετε Curly brackets στο χορό. Ποιες κινήσεις πρόκειται να εκτελεστούν
ως μοτίβο επανάληψης; Συνδυάστε τις εντολές και τοποθετήστε το μοτίβο σε
βρόχο επανάληψης. Ορίστε πόσες φορές θα πρέπει να επαναληφθεί ο βρόχος.

Τώρα τα παιδιά είναι έτοιμα να προγραμματίσουν ένα πολυπλοκότερο χορευτικό.
Τα παιδιά θα ανακαλύψουν την ανάγκη ρυθμού, ώστε να μπορούν να συντονίσουν τον χορό.
Προσθέτουμε ήχο τύμπανου για να κρατά το ρυθμό. Αφήστε τα παιδιά να επιλέξουν τη μουσική.
Καλύτερα να επιλεγεί πρώτα η μουσική και να ακολουθήσει ο προγραμματισμός των βημάτων
σύμφωνα με τη μουσική.

Είναι πολύ ενθαρρυντικό να προκαλέσουμε τα παιδιά να χορέψουν το χορευτικό που
προγραμμάτισαν. Καθώς το εκτελούν θα πρέπει να εστιάσουν στην ακολουθία βημάτων. Αφήστε τα
παιδιά να αποφασίσουν τον τρόπο που θα πάρουν κάποιες σημειώσεις. Αυτή η άσκηση θα
υποδείξει την αξία της επικοινωνίας, της ορθής δομής και τυποποίησης, προκειμένου να επιτυχθεί
ο συντονισμός.
Όταν το χορευτικό έχει ολοκληρωθεί και τα παιδιά είναι ικανοποιημένα με το αποτέλεσμα,
μπορούν να το κινηματογραφήσουν. Περήφανα για την επιτυχία τους, μπορούν να το
παρουσιάσουν σε γονείς και φίλους.

Κωδικοποίησ
η με Bluebot

Επίλυση
προβλημάτων,
σταδιακή
διαδικασία

Φυσική και
εικονική
κωδικοποίηση
Bluebot

Δημιουργήστε
και βελτιώστε
τον σχεδιασμό
σας

Λογική σκέψη

Το πείραμα «αναρρίχηση του βουνού» πραγματοποιήθηκε σταδιακά. Η πρώτη φάση ήταν
διερευνητική με σκοπό τον έλεγχο του Bluebot και του προβλήματος της ανάβασης σε ένα
απότομο λόφο (διαφορετικές ξύλινες σανίδες). Στη δεύτερη φάση προετοιμάστηκε ένα πιο
εξελιγμένο "βουνό" σε σχήμα ξύλινης κεκλιμένης σανίδας, ώστε να καταστεί αδύνατο για το
ρομπότ να "ανέβει στο βουνό" κατ 'ευθείαν. Στην τρίτη φάση τοποθετήθηκαν μερικά στοιχεία στη
σανίδα (βουνό) όπως ένδειξη του σημείου τερματισμού και μερικά εμπόδια. Στην τέταρτη φάση
εισήχθη μια πλατφόρμα κωδικοποίησης με τη βοήθεια φυσικών συμβόλων (βέλη) σε μικρά
πλαστικά τετράγωνα.

Τα παιδιά είχαν προηγούμενη εμπειρία με το Bluebot. Είχαν παίξει μαζί του και ήξεραν τη λογική
πίσω από τα βέλη στον προγραμματισμό του ρομπότ. Τα παιδιά εισήχθησαν στο πρόβλημα:
Μπορεί το Bluebot να ανέβει ένα βουνό; Για να απαντηθεί η ερώτηση θα πρέπει να
δημιουργήσουμε μια πλαγιά. Με μια ποικιλία εξοπλισμού όπως πλαστικά κουτιά, καρέκλες και
κάποιες ξύλινες σανίδες, τα παιδιά άρχισαν να πειραματίζονται. Η έννοια της "πλαγιάς"
διερευνήθηκε και τα παιδιά δημιούργησαν διαφορετικές ακτασκευές που προσομοίαζαν με βουνό,
για την ανάβαση του Bluebot.

Μια ξύλινη σανίδα επιλέχθηκε ως το καταλληλότερο μέσο για το σχεδιασμό ενός βουνού. Η κλίση
καθορίστηκε από τον εκπαιδευτικό ώστε να μην είναι πολύ απότομη αλλά ούτε να επιτρέπει στο
ρομπότ ανεβαίνει κατευθείαν στην κορυφή. Η στρατηγική μιας ζιγκ-ζαγκ διαδρομής ήταν
προφανώς μια λύση, αλλά θα εντόπιζαν τα ίδια τα παιδιά αυτή τη στρατηγική; Η αναρρίχηση στο
βουνό προκάλεσε ήδη κάποια σύγχυση, οπότε οι δάσκαλοι τοποθέτησαν πλαστική ταινία πάνω
από τη σανίδα, υποδεικνύοντας το στόχο. Η λέξη "γραμμή τερματισμού" γράφτηκε στην ταινία
ώστε να υποδεικνύει το ρόλο της. Βάζοντας σαφή στόχο βοήθησε τα παιδιά να εστιάσουν και
μπόρεσαν έτσι με μεγαλύτερη ευκολία να ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα. Τα παιδιά
δυσκολεύτηκαν να στείλουν το ρομπότ στην κορυφή του βουνού. Καθώς δεν κατάφεραν να
επιλύσουν το πρόβλημα από την πρώτη φορά, έπρεπε να προγραμματίσουν το ρομπότ τμηματικά
και κυριολεκτικά να του δίνουν "χέρι βοηθείας", δεδομένου ότι είχε την τάση να γλιστρά συνεχώς
στην επιφάνεια.

Για να γίνει δυσκολέψει η πρόκληση, τοποθετήθηκαν στη ξύλινη σανίδα εμπόδια. Ένας κώνος,
μερικές μπάλες και τουβλάκια, καθιστούσαν με τρόπο σαφή στα παιδιά ότι έπρεπε να
προγραμματίσουν το ρομπότ ώστε να να κινείται με διαδρομή ζιγκ-ζαγκ. Όμως το πρόβλημα της
ολίσθησης παρέμενε. Αυτό το πρόβλημα έδινε λαβή για να σκεφτούν τρόπους επίλυσης στη
συνέχεια.
Αφήνοντας από πρόθεση αυτό το πρόβλημα, θέλαμε να παρατηρήσουμε εάν τα παιδιά συνδέουν
τη συμπεριφορά του ρομπότ με επιστημονικές έννοιες όπως τριβή, βαρύτητα, επιφάνειες, δύναμη
και ούτω καθεξής. Τα αποτελέσματα αυτών των παρατηρήσεων θα παρουσιαστούν αργότερα.

Η δραστηριότητα συνέχισε με παρουσίαση της εφαρμογής Bluebot, ώστε τα παιδιά να
εξερευνήσουν και να εκτελέσουν πιο επίσημο προγραμματισμό. Για να βοηθήσουμε τα παιδιά σε
αυτή τη διαδικασία, το αντίστοιχο σύμβολο που βρίσκεται τοποθετημένο στο Bluebot
παρουσιάστηκε με τη μορφή πλαστικού πλακιδίου.
Η ιδέα ήταν τα παιδιά να αποτυπώσουν την
ακολουθία δράσης του ρομπότ για να αναρριχηθεί
στο βουνό, χρησιμοποιώντας τα πλακίδια. Αυτό
μπορεί να γίνει με την τοποθέτηση των πλακιδίων
σε σειρά ή προγραμματίζοντας τα αντίστοιχα
σύμβολα στο iPad χρησιμοποιώντας την εφαρμογή
Bluebot. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να περιγράφουν
τη διαδρομή του ρομπότ καθώς τοποθετούν τα
πλακίδια. Κάνοντάς το, δόθηκε η εντύπωση από τα
παιδιά ήταν ότι τα αντικείμενα από μόνα τους δεν
ήταν ιδιαίτερα βοηθητικά στο να σκεφτούν ή στο να
επιλύσουν το πρόβλημα. Τα παιδιά έτειναν να
επικεντρώνονται είτε στο φυσικό Bluebot είτε στο
εικονικό στην οθόνη του iPad. Δεν είναι σαφές πώς
τα παιδιά αντιλαμβάνονται και συνδέουν τα
αντικείμενα με τις ενέργειες του ρομπότ. Ο
επίσημος προγραμματιστός μέσω iPad ή φυσικών
αντικειμένων όπως τα βέλη σε πλαστικά πλακίδια, ενισχύουν την ψηφιακή ικανότητα των παιδιών;
Η ενασχόληση με τη ρομποτική προάγει την εξερεύνηση επιστημονικών εννοιών; Αυτά τα
ερωτήματα πρέπει να εξεταστούν και να διερευνηθούν περαιτέρω.

Κωδικοποίησ
η με Bluebot

Βήμα προς
βήμα
διαδικασία

Κατασκευές

Σχεδιασμός σε
κυματοειδές
χαρτί

Λογική σκέψη

Ένα χαρτονένιο κουτί είναι πολύ χρήσιμο στην κατασκευή μιας
πλαγιάς, όπου θα αναρριχηθεί το Bluebot. Εκτός από το θα
χρειαστείτε ένα μαχαίρι, κατά προτίμηση ταπετσαρίας και
κολλητική ταινία. Προσθέσαμε επίσης γυαλόχαρτο και πλαστικό
φιλμ, έτσι ώστε το ρομπότ να ανέβει σε διάφορες επιφάνειες.
Χρησιμοποιήστε το μαχαίρι για να κόψετε το χαρτόνι σε ένα μακρύ
ορθογώνιο σχήμα. Κόψτε το επάνω και το κάτω πτερύγιο του
κιβωτίου. Τα πτερύγια από χαρτόνι μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για την κατασκευή μερικών κορδέλων ή δοκών, προκειμένου να
σταθεροποιηθεί το βουνό. Χρησιμοποιώντας ταινίες από χαρτόνι
πλάτους 9 cm και διπλώνοντάς τις σε τριγωνικό σχήμα, μπορείτε
να φτιάξετε δοκούς που θα κολληθούν με ταινία πλευρά, ώστε η κλίση να μην αλλάζει.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε κομμάτια από χαρτόνι, να τα κόψετε στο σχήμα της πλαγιάς,
και να τα κολλήσετε στις πλευρές του βουνού με ταινία, ώστε να σταθεροποιήσετε περαιτέρω το
βουνό. Τέλος, μπορείτε να σταθεροποιήσετε το βουνό στο πάτωμα ή στο τραπέζι ή όπου θέλετε να
το τοποθετήσετε. Η πλαγιά του βουνού θα καταστεί μια πρόκληση
για τα παιδιά, που θα πρέπει να ξεπεράσουν.

