
Ενδεικτική δραστηριότητα για

Beebot-Κύκλος του Νερού (444427)



ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: «ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η 
ΕΞΑΤΜΙΣΗ;»

Γνωστικά αντικείμενα-Περιεχόμενα (ΔΕΠΠΣ): Παιδί και Μαθηματικά, Παιδί και Δημιουργία κι Έκφραση, Παιδί και Ανθρωπογενές 
περιβάλλον, Παιδί και Γλώσσα, Παιδί και Φυσικές Επιστήμες, Παιδί και Φυσικό  Περιβάλλον

Στόχοι: 

 Τα παιδιά να εξασκήσουν την λεπτή τους κινητικότητα με τον προγραμματισμό του Beebot.

 Τα παιδιά να δημιουργήσουν ακολουθίες εντολών με το Beebot.

 Τα παιδιά να ανακαλύψουν τον Κύκλο του Νερού και τις ιδιαιτερότητές του.

 Τα παιδιά να παρατηρήσουν το φαινόμενο της Εξάτμισης.

 Τα παιδιά να μετρούν τα βήματα των εντολών.

 Τα παιδιά να δραματοποιήσουν τις εντολές του Beebot, με σκοπό να αναγνωρίζουν τις χωροταξικές έννοιες και να τις πραγματοποιούν. 

 Να συνεργαστούν και να διασκεδάσουν.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Είδος Δραστηριότητας: α) ως προς τη φάση ανάπτυξης της θεματικής ενότητας/έννοιας: Δραστηριότητα Εμπέδωσης β) ως προς την τεχνική: 
προγραμματισμός Beebot, πείραμα

Υλικά: Πίστα Beebot-Κύκλος του Νερού(κωδ:444427), εικόνα σταγόνας,κατσαρολάκι, νερό, πετρογκάζ

Χρησιμοποιούμενα μέσα: Beebot (κωδ:444444) | Bluebot (κωδ:444456) | Earl (κωδ: 481059)



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 Αρχικά παρουσιάζοντας στα παιδιά την πίστα θα συζητήσουμε μαζί τους σχετικά με το 
φαινόμενο που ονομάζουμε Κύκλος του Νερού ή Υδρολογικός Κύκλος. Γιατί το νερό 
κάνει κύκλο και πώς διατηρείται αυτός ο κύκλος; Η απάντηση σε αυτό είναι ο ήλιος, 
διότι αυτός θερμαίνει την επιφάνεια της Γης και δημιουργούνται λόγω της θερμότητας 
διάφορα ακόμη φαινόμενα, ένα από αυτά είναι η εξάτμιση. Μετά από αυτή την μικρή 
εισαγωγή, μπορούμε να δώσουμε μια ιδέα στα παιδιά να μεταμφιέσουμε την 
μελισσούλα μας σε μια σταγόνα, η οποία θα ξεκινήσει ένα πολύ μακρύ και φανταστικό 
ταξίδι. Για να το κάνουμε αυτό είτε θα εκτυπώσουμε είτε θα ζωγραφίσουμε μια εικόνα 
σταγόνας και θα την κολλήσουμε απλά στο επάνω μέρος του ρομπότ, χωρίς βέβαια να 
κρύβουμε τα πλήκτρα προγραμματισμού. Έτσι λοιπόν θα ρωτήσουμε τα παιδιά που να 
τοποθετήσουμε την σταγόνα, από που να έχει φύγει άραγε; Από την λιμνούλα που 
βλέπουμε στην πίστα μας προφανώς. Και τώρα που ο ήλιος έχει ανέβει ψηλά στον 
ουρανό και η λιμνούλα ζεσταίνεται, πού θα πάει η σταγόνα μας; Επειδή λοιπόν 
ζεσταίνεται θέλει να φύγει από την ζεστή λιμνούλα και να πάει κάπου πιο δροσερά, άρα
ψηλά στον ουρανό. Το ταξίδι αυτό ονομάζεται εξάτμιση. Και πώς θα πάει εκεί; Αυτό θα 
το σκεφτούν τα παιδιά, δημιουργώντας την κατάλληλη ακολουθία εντολών για να 
φτάσουν στο τετράγωνο της εξάτμισης. Τα παιδιά μπορούν να σηκώνονται και να 
παριστάνουν ακόμη και τα ίδια τις σταγόνες για να εξασκήσουν περισσότερο τις 
χωροταξικές τους αισθήσεις και να υπάρξει και δραματοποίηση. Εσείς με απλά λόγια 
προσπαθήστε να εξηγήσετε στα παιδιά ότι η θερμότητα που προέρχεται από τον ήλιο 
δίνει ενέργεια και ανυψώνει το νερό με τη μορφή υδρατμού στον αέρα. Για να 
μπορέσουν τα παιδιά να αντιληφθούν με πιο αποδοτικό τρόπο το φαινόμενο, θα 
εισάγουμε σε αυτό το σημείο ένα απλό και γρήγορο πείραμα βράζοντας λίγο νερό και θα 
τα αφήσουμε να παρατηρήσουν τους υδρατμούς πως ανυψώνονται στον αέρα. 

Χώρος Υλοποίησης: 

ολομέλεια 

Χρόνος Δραστηριότητας: 

45’

Οργάνωση τάξης: 

τα παιδιά δουλεύουν ατομικά και ομαδικά

Ρόλος εκπαιδευτικού: 

καθοδηγητής και εμψυχωτής

Ορολογία:

• Εξάτµιση είναι η διαδικασία κατά την οποία 
ένα υγρό περνάει από την υγρή στην αέρια 

φάση με απορρόφηση θερμότητας.

• Θερμική ενέργεια ενός σώματος 
ονομάζουμε την κινητική ενέργεια των 

μορίων του λόγω των συνεχών και τυχαίων 
κινήσεών τους.

• Θερμότητα ονομάζουμε την ενέργεια μόνο 
όταν αυτή ρέει από ένα σώμα σε ένα άλλο 

λόγω της διαφορετικής τους θερμοκρασίας.

• Θερμοκρασία ονομάζεται το φυσικό μέγεθος 
που μας βοηθάει να περιγράψουμε πόσο 

θερμό ή ψυχρό είναι ένα σώμα, δηλαδή πόση 
θερμική ενέργεια έχει.






