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ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΥ 



ΣΤΟΧΟΙ        

    

 Να μάθουν για τα ρομπότ, την κωδικοποίηση  και τον προγραμματισμό με απλό, βιωματικό και 
ουσιαστικό τρόπο .Να εκφραστούν εικαστικά με τον δικό τους μοναδικό τρόπο.Να 

αναγνωρίσουν και να αξιοποιήσουν τα γεωμετρικά σχήματα.

 

Να αναγνωρίσουν και να αξιοποιήσουν τα γεωμετρικά σχήματα.

·        Να εξοικειωθούν με την επιστήμη της μηχανικής και των μαθηματικών(χωρικές έννοιες).

Να αναπτύξουν δεξιότητες όπως παρατηρητικότητα και φαντασία.

Να κατανοήσουν το φαινόμενο της τήξης και της πήξης. Να οργανώνουν τις γνώσεις 

τους γύρω από φυσικές έννοιες όπως ο πάγος.Να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες 

όπως η κριτική σκέψη και η επίλυση προβλημάτων.Να διασκεδάσουν και να 

μάθουν με ευχάριστο τρόπο.

       Να διασκεδάσουν και να μάθουν με ευχάριστο τρόπο.

·   

Να έρθουν σε επαφή με διάφορες μορφές Τέχνης .Γνωριμία με τους QR κώδικες και να 

αναπτύξουν δεξιότητες στην ψηφιακή τεχνολογία.Να συνεργάζονται στην ομάδα για την 

παρουσίαση μιας κοινής εργασίας.

 

Να συνεργάζονται στην ομάδα για την παρουσίαση μιας κοινής εργασίας.

·       

 Γνωριμία και εξοικείωση με τις πηγές φωτός και τις σκιές των αντικειμένων .Να προγραμματίζουν τα 

ρομπότ να κινούνται πάνω στο ταμπλό αποκτώντας δεξιότητες φυσικών εννοιών (βιωματικά και 
ψηφιακά).Να εκφραστούν καλλιτεχνικά.Να διασκεδάσουν και να μάθουν με ευχάριστο τρόπο.

 

 

·  

·       Να εμπλακούν σε δοκιμές και πειραματισμούς στην προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων.  Να 

χρησιμοποιούν εμπειρίες, παρατηρήσεις και δεδομένα για να υποστηρίξουν την άποψή τους. Να 

έρθουν σε επαφή με  υλικά της φύσης και να πειραματιστούν με τις ιδιότητες τους. Να εκφραστούν 

καλλιτεχνικά.·        



                
                        1ο Εργαστήριο

        Τίτλος: Προγραμματίζω έναν «καλλιτέχνη» 
ρομπότ και δημιουργώ μοναδικά έργα τέχνης.

1  

1η Δημιουργία κώδικα Steam και προγραμματισμός 
της Happy bot.

2η Καλλιτεχνική δημιουργία κώδικα Stem.

3η Φύλλο εργασίας

Δραστηριότητες





                
                        2ο Εργαστήριο

        Τίτλος: Ένα δέντρο που στέκεται όρθιο…

2  
Δραστηριότητες

1η Επιλογή υλικών.

2η Προβληματισμός των νηπίων  με τις έννοιες της 

μηχανικής και των μαθηματικών.

3η Κατασκευή δέντρων με τα αντίστοιχα υλικά.





                
                        3ο Εργαστήριο

        Τίτλος:Παγωμένος πύργος…

3  
Δραστηριότητες

1η Προσέγγιση του φαινομένου της τήξης και της 

πήξης.

2η Ιδιότητες νερού(διαλυτότητα υλικών στο νερό -

χρώματα)

3η Κατασκευή του πύργου

4η Δημιουργία κώδικα κατασκευής

5η Φύλλο εργασίας





                
                       4ο Εργαστήριο

        Τίτλος:Κρυμμένα αντικείμενα και 
φαντασία…

4  
Δραστηριότητες

    1η Ιδέες και γνωριμία με τον εικαστικό   Dominic 

Bahmann.2η Γνωριμία με τους QR κώδικες και ανακάλυψη των 
αντικειμένων που κρύβονται πίσω από αυτούς

3η Δημιουργία  και σύνθεση αντικειμένων με 

φαντασία και ευρηματικότητα.

4η Φύλλο εργασίας



Domenic Bahmann

http://stopthinkmake.com/projects




                
                       5ο Εργαστήριο

        Τίτλος:Φως- σκιά

5  
Δραστηριότητες

1η Γνωριμία  με το φως και τις πηγές του

3η Η  Βeebot ανακαλύπτει τις σκιές ανάλογα με τη θέση του ήλιου.

4η Εικαστικές δημιουργίες για τις σκιές

5η Παιχνίδια με σκιές και χρώματα

6η Θέατρο σκιών- κατασκευή φιγούρας.

7η Φύλλο εργασίας

2η Δημιουργούμε τις δικές μας σκιές









                
                       6o  Εργαστήριο

        Τίτλος:Τέχνη  με χρώματα από φυσικά 
υλικά…

6  
Δραστηριότητες

1η Γνωριμία με φυσικά υλικά(μπαχαρικά) που 

παράγουν χρώματα.

2η  Κατασκευή αρωματικών έργων τέχνης.

 3η Φύλλο εργασίας





 Αρωματικά χρώματα Αρωματικά λουλούδια


