
Ενδεικτική δραστηριότητα για

Beebot-Ηλιακό Σύστημα (444428)



ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΓΗ»

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 πλανήτη Γη και τις ιδιαιτερότητές του.

 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

Υλικά: Πίστα Beebot-Ηλιακό Σύστημα (κωδ:444428)

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 
ηλιακό σύστημα και θα τους επιτρέψουμε να εκφράσουν τις σκέψεις και τις ιδέες τους 
γύρω από αυτό. Επειδή η βάση του ηλιακού μας συστήματος είναι ο Ήλιος, θα τον θέσουμε 
ως αφετηρία για την συγκεκριμένη δραστηριότητα, όπου θα ταξιδέψουμε στον δικό μας 
πλανήτη την Γη. Θα τοποθετήσουμε λοιπόν το Beebot στην θέση του Ήλιου και θα 
καλέσουμε τα παιδιά να κάνουν τον κατάλληλο προγραμματισμό έτσι ώστε να φτάσει στην 
Γη μας η «Μέλισσα Αστροναύτης» (μπορούμε να έχουμε διακοσμήσει με διάφορα 
αντικείμενα την μέλισσα για να την μεταμορφώσουμε σε αστροναύτη, ακόμη και να της 
δώσουμε κάποιο αστείο όνομα). Ο προγραμματισμός μπορεί να γίνει συνολικά από όλη την 
ομάδα ως εξής, είτε να γίνεται σταδιακά βήμα-βήμα, είτε στη συνέχεια να καλέσουμε τα 
παιδιά να τον δημιουργήσουν ολόκληρο (χωρίς δηλαδή το Beebot να κάνει στάσεις). Είναι 
πολύ σημαντικό τα παιδιά να ονοματίζουν τα βήματα δηλαδή, 1 βήμα μπροστά, 2 βήματα 
δεξιά κ.ο.κ. Εφόσον φτάσει το Beebot στην θέση της Γης θα συζητήσουμε με τα παιδιά τα 
χαρακτηριστικά που την ξεχωρίζουν από τους άλλους πλανήτες (νερό, οξυγόνο κλπ) και 
μπορούμε σε αυτό το σημείο να συζητήσουμε και τον τρόπο κίνησής της και να εισάγουμε 
την έννοια της περιστροφής της Γης γύρω από τον ήλιο με ένα μουσικοκινητικό παιχνίδι, 
στο οποίο θα δείξουμε στα παιδιά πώς γυρίζει η Γη και γύρω από τον ήλιο, αλλά και γύρω 
από τον εαυτό της. Θα δώσουμε αρχικά το παράδειγμα μιας μπαλαρίνας, η οποία χορεύει 
γύρω από τον καβαλιέρο της, κι έπειτα τα παιδιά θα χωριστούν σε ζευγάρια και το ένα 
παιδί θα παριστάνει τον ήλιο και δεν θα κινείται ενώ το άλλο θα είναι η Γη και θα κάνει 
περιστροφές γύρω από τον εαυτό του, αλλά και γύρω από τον Ήλιο (μπορούν μετά να 
ανταλλάξουν και ρόλους).

Χώρος Υλοποίησης: 

ολομέλεια 

Χρόνος Δραστηριότητας: 

45’

Οργάνωση τάξης: 

τα παιδιά δουλεύουν ατομικά και ομαδικά

Ρόλος εκπαιδευτικού: 

καθοδηγητής και εμψυχωτής 

Προέκταση δραστηριότητας: Να το 
συνδυάσετε με μια κατασκευή για να 

δημιουργήσει το κάθε παιδί  την δική του 
Γη, χρησιμοποιώντας μπάλες φελιζόλ (κωδ: 

915110) και τέμπερες (κωδ: 915136).




