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Let’s Go Code!™ Activity Set 
#902835 

 

Περιέχει: 
• 20 διπλότυπες κάρτες προγραμματισμού 

 

• 20 επιδαπέδιες κάρτες λαβυρίνθου 

 
•       2 ρομπότ |    2 γρανάζια   |2 ελατήρια|2 βέλη έναρξης|       2Χs 

 

Τι είναι o προγραμματισμός; Γιατί να το μάθετε μέσω της κινητικής; 

Ο αλγόριθμος είναι μια σειρά εντολών που λέει στον υπολογιστή τι να κάνει. 

Με λίγα λόγια: ο αλγόριθμος προγραμματίζει έναν υπολογιστή για να ενεργεί με τρόπους 

που έχει προκαθορίσει ο εκάστοτε χρήστης. 

Υπάρχουν όμως περισσότεροι τρόποι απόκτησης αυτής της γνώσης από το να κάθεστε 

μπροστά σε μια οθόνη.  

Στην πραγματικότητα, τα πραγματικά στοιχεία ενός αλγορίθμου βρίσκονται στην κριτική 

σκέψη, τη διαλογή πληροφοριών, χαρτογράφηση διαδρομών και το πως μπορούμε να 

διαλύσουμε μεγάλα προβλήματα σε μικρότερα (μίνι-παζλ). 

Η προσθήκη του στοιχείου της κίνησης μετατρέπει την υπολογιστική σκέψη σε παιχνίδι. Η 

κινητική εκμάθηση μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία να συγκεντρώνονται 

και να διατηρούν τις πληροφορίες. Σηκώστε τα παιδιά, μετακινηθείτε και συνεργαστείτε για 

να μάθετε τα πάντα σχετικά με τον προγραμματισμό! 

Εισαγωγή στους λαβύρινθους και τις κάρτες προγραμματισμού 
Ξεκινήστε δημιουργώντας έναν απλό λαβύρινθο: Τοποθετήστε τέσσερις επιδαπέδιες κάρτες 

οποιουδήποτε χρώματος σε οποιαδήποτε διαμόρφωση, όπως φαίνεται στην παρακάτω 

εικόνα. Τοποθετήστε ένα βέλος έναρξης στη πρώτη κάρτα, δείχνοντας το σωστό στον 
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λαβύρινθο. Τοποθετήστε ένα ρομπότ για να επισημάνετε το τελικό σημείο - ο στόχος είναι 

να φτάσετε στο ρομπότ. 

Βήμα προς βήμα, μετακινηθείτε στον λαβύρινθο, φωνάζοντας τις εντολές που αντιστοιχούν 

στις κινήσεις σας: "Εμπρός (1), εμπρός (2), στρίψτε αριστερά (3), εμπρός (4)." Τότε, 

απλώστε τις τέσσερις αντίστοιχες κάρτες κωδικοποίησης (βλ. εικόνα παρακάτω) με τη 

σωστή σειρά, εξηγώντας ότι αυτές αντικατοπτρίζει το μονοπάτι που μόλις κάνατε μέσα στο 

λαβύρινθο. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι η στροφή σημαίνει περιστροφή 

προς την κατεύθυνση που φαίνεται, και όχι ότι θα στρίψει ένα βήμα.  

Συνεχίσετε με άλλο λαβύρινθο - αυτή τη φορά, απλώστε τις κάρτες κωδικοποίησης πριν 

ξεκινήσετε να κινήστε μέσα στο λαβύρινθο. Αφήστε τα παιδιά να φωνάζουν κάθε κίνηση 

που εμφανίζεται στις κάρτες, με τη σειρά, προτού εκτελέσετε την αντίστοιχη εντολή. 

 

Επιλογές παιχνιδιού 
 Συνεργατικό παιχνίδι 

• Δημιουργήστε ζευγάρια των δύο παιδιών. Ένα παιδί χτίζει και κινείται μέσα στο 

λαβυρίνθο. Το δεύτερο παιδί τοποθετεί τη σωστή ακολουθία των καρτών 

προγραμματισμού και κατευθύνει το πρώτο παιδί, βήμα προς βήμα. 

• Για αρχάριους κατασκευαστές, εκχωρήστε έναν αριθμό επιδαπέδιο καρτών. 

Ξεκινήστε με ένα μικρό αριθμό, όπως 5 ή 6. Το παιδί μπορεί να δημιουργήσει το 

λαβύρινθο σε σχεδόν οποιαδήποτε διαμόρφωση επιθυμεί, αρκεί η διαδρομή να 

έχει για αρχή (βέλος) και για τέλος (ρομπότ). 

Σημείωση: Δείτε δείγμα Λαβύρινθων στη τελευταία σελίδα. 

• Ώρα να κινηθείτε! Ο προγραμματιστής λέει τις εντολές και τις απεικονίζει με τις 

κάρτες προγραμματισμού, μία προς μία μέχρι να φτάσει στο τέλος της διαδρομής. 

Ήταν μια επιτυχημένη καθοδήγηση; 

• Εάν η διαδρομή κωδικοποιήθηκε λανθασμένα, και τα δύο παιδιά εργάζονται για να 

εντοπίσουν το σφάλμα. Θα πρέπει στη συνέχεια να αλλάξετε τις λανθασμένες 

κάρτες προγραμματισμού με τις σωστές κάρτες και να ξεκινήσετε ξανά από την 

αρχή, προσπαθώντας να ολοκληρώσετε το λαβύρινθο. 
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Συνεργατικό παιχνίδι με ειδικά αντικείμενα 

• Ενσωματώστε γρανάζια, ελατήρια και Xs σε οποιοδήποτε λαβύρινθο για να 

επεκτείνετε τις δεξιότητες κριτικής σκέψης. Τοποθετήστε αυτά τα ειδικά 

αντικείμενα σε οποιοδήποτε επιτραπέζια κάρτα: 

 

 Ελατήριο: -Παραλάβετε και φέρετε στο ρομπότ για επισκευές 

  

Γρανάζι: -Παραλάβετε και φέρτε το ρομπότ για επισκευές.  

 

 Χ: -Αποκλείστηκε! Δεν μπορείτε να πατήσετε σε αυτό το χαλί.  

 

 

• Τοποθετήστε τις κάρτες δράσης - προγραμματισμού με τη σωστή σειρά για να 

δώσετε κατεύθυνση στα παιδιά όταν συναντούν ειδικά αντικείμενα: 

 

Δαγκάνα: -Πάρτε ένα ελατήριο ή γρανάζι.  

 

Jet Pack: -"Πετάξτε" ( 1 βήμα) πάνω από το X, στην επόμενη κάρτα στο 

λαβύρινθο. Αυτή είναι η μόνη κάρτα που επιτρέπει στα παιδιά να 

ξεπεράσουν ένα X. Εάν δύο Xs τοποθετηθούν δίπλα-δίπλα, η κάρτα 

κωδικοποίησης Jet Pack επιτρέπει στο παιδί να «πετάξει» πάνω και από τις 

δύο με μία κίνηση. 

Wild: - Χρησιμοποιήστε τη φαντασία σας! Αντιπροσωπεύστε οποιαδήποτε 

διασκεδαστική δράση (σταθείτε σαν κοτόπουλο, σταθείτε με το ένα πόδι, 

αγγίξτε τη μύτη σας…) τοποθετήστε αυτήν την κάρτα σε οποιοδήποτε 

σημείο. 

 

Να θυμάστε πάντα να τοποθετείτε ένα βέλος στην αρχή ενός λαβυρίνθου. Στρέψτε το βέλος 

στη κατεύθυνση που θέλετε ο παίκτης να κινηθεί πρώτα. 

Ομαδικό παιχνίδι: 

• Δημιουργήστε δύο ομάδες. Μια ομάδα είναι τα ρομπότ. Κοιτάξτε προσεκτικά το 

λαβύρινθο, επιλέξτε ένα μέλος για να ακολουθεί τις οδηγίες προγραμματισμού. Η 

άλλη ομάδα είναι οι προγραμματιστές θα τοποθετούν τις κάρτες με τη σωστή σειρά 

και θα καθοδηγούν το παίκτη ρομπότ. 

• Δοκιμάστε να το κάνετε αυτό με δύο ομάδες ταυτόχρονα! Κάθε ομάδα παίρνει ένα 

βέλος εκκίνησης και ένα ρομπότ. Αυτή τη φορά, κάθε ομάδα κινείται από ένα 

διαφορετικό σημείο εκκίνησης (βέλος). Εάν κριθεί αναγκαίο, οι ομάδες μπορούν να 

γράψουν πρόσθετες εντολές προγραμματισμού σε χαρτί. 

Εάν τα παιδιά συναντηθούν στην ίδια επιδαπέδια κάρτα, τότε επιτρέψτε στη μια 

ομάδα να ολοκληρώσει και μετά στην άλλη. 

  

http://www.why.gr/


ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε. 
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 446, 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ 210 6779 800  

WWW.WHY.GR EMAIL: WHY@WHY.GR 

 

Δείγμα Λαβυρίνθων 
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