
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 

ΚΟΛΕΓΙΟ «ΔΕΛΑΣΑΛ» 

 

Τίτλος Σεναρίου 

Τα στάδια της ζωής του Βάτραχου 

 

Δημιουργός – Ειδικότητα 

Τοπαλίδης Θεόδωρος – Δάσκαλος Δημοτικού 

 

Συνοπτική Περιγραφή 

Το σενάριο αυτό απευθύνεται σε μαθητές της τρίτης τάξης του δημοτικού σχολείου. 

Απώτερος σκοπός του είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τα διαφορετικά εξελικτικά στάδια στη 

ζωή του βάτραχου με τα μορφολογικά - ανατομικά χαρακτηριστικά του κάθε σταδίου, 

καθώς και γενικές πληροφορίες (θέση στην τροφική αλυσίδα, τόποι διαβίωσης) για το 

γνωστό αμφίβιο. Οι μαθητές καλούνται να κατασκευάσουν ένα ρομποτικό γυρίνο ο οποίος 

θα φτάσει στις τελευταίες δραστηριότητες στην πλήρως αναπτυγμένη μορφή του ενήλικου 

βάτραχου. Για την κατασκευή θα αξιοποιηθούν κινητήρες και αισθητήρες και ο 

προγραμματισμός θα ακολουθήσει εντολές του προγραμματιστικού περιβάλλοντος του 

Lego Wedo 2. Η δουλειά των μαθητών θα υλοποιηθεί συνεργατικά, μέσα από μια 

διαδικασία ανακαλυπτικής/διερευνητικής μάθησης. 

 

Γνωστικό Αντικείμενο 

Μελέτη Περιβάλλοντος – Φυτά και Ζώα του τόπου μας – Προγραμματισμός 

 

Σχέση/Σύνδεση με το πρόγραμμα Σπουδών 

Το εκπαιδευτικό σενάριο συνδέεται με την 4η Ενότητα «Φυτά και Ζώα του τόπου μας» του 

Β.Μ. της μελέτης περιβάλλοντος Γ’ Δημοτικού και συγκεκριμένα με το κεφάλαιο 9 «Ζώα του 

γλυκού νερού» 

 

Λέξεις – Κλειδιά 

Μελέτη Περιβάλλοντος, Ζώα του γλυκού νερού, Βιολογία, Βάτραχος, Προγραμματισμός, Γ’ 

τάξη, Lego Wedo 2 



Παιδαγωγική Προσέγγιση 

Διδακτικό μοντέλο: Κοινωνικός Εποικοδομισμός - Κονστραξιονισμός 

Διδακτικές μέθοδοι: Διερευνητική/Ανακαλυπτική μάθηση 

Διδακτικές Τεχνικές: Συζήτηση, Ερωταποκρίσεις, Ομάδες Εργασίας, Πρακτική Άσκηση 

 

Πλαίσιο Εφαρμογής Υλοποίησης Σεναρίου 

Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Δημοτικό Σχολείο 

Τάξη: Γ’ Δημοτικού 

Ηλικιακή Ομάδα: 8-9 Ετών 

Εκτιμώμενος Χρόνος Υλοποίησης: 70 - 80 λεπτά 

 

Προαπαιτούμενες Γνώσεις 

Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν προηγουμένως αντιληφθεί και κατανοήσει τις διαφορετικές 

ταξινομήσεις των ζώων στο περιβάλλον (κατοικίδια ζώα, άγρια ζώα, ζώα της θάλασσας, ζώα 

του γλυκού νερού) καθώς και να μπορούν να διακρίνουν βασικές κατηγοριοποιήσεις τους  

σε θηλαστικά – ερπετά – αμφίβια – πουλιά και σε σπονδυλωτά – ασπόνδυλα. 

Αναφορικά με την εκπαιδευτική ρομποτική οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να 

διακρίνουν τη λειτουργία των δομικών στοιχείων του πακέτου Lego wedo 2 και να είναι 

εξοικειωμένοι με τις εντολές κίνησης (πράσινα τετράγωνα) αισθητήρων (πορτοκαλί 

ορθογώνια) και λοιπών ενεργειών (κόκκινα και κίτρινα τετράγωνα) ώστε να μπορούν να 

δημιουργήσουν λειτουργικό πρόγραμμα μέσω μιας σειράς εντολών. 

 

Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία 

Α) Ρομποτικό Kit Lego Wedo 2  

Β) Η/Υ ή τάμπλετ  

Γ) Βιντεοπροβολέας 

Δ) Φύλλα εργασίας,  

Ε) Μαρκαδόρος πίνακα 

 

 



Προετοιμασία 

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει διαθέσιμο τον απαραίτητο εκπαιδευτικό εξοπλισμό ο 

οποίος αναγράφεται σε φθίνουσα αξιολογική ταξινόμηση επάνω. Ακόμη, θα πρέπει να 

είναι ο ίδιος εξοικειωμένος με τη χρήση του λογισμικού και των υλικών για την ορθή 

λειτουργία του σεναρίου (σύνδεση, κατασκευή, προγραμματισμός, παρουσίαση). Ως 

πρόσθετη ιδέα προτείνεται η κατασκευή ενός σκηνικού με θέμα μια λίμνη ή έναν ποταμό 

για τη δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος για τους μαθητές.  

 

Σκοπός 

Οι μαθητές θα πρέπει να αξιοποιήσουν το kit εκπαιδευτικής ρομποτικής Lego Wedo 2  ως 

εργαλείο για την κατασκευή ενός ρομποτικού βάτραχου. Ο βάτραχός της κάθε ομάδας, με 

τις κατάλληλες μετατροπές, θα περάσει από το στάδιο του γυρίνου σε αυτό του ενήλικου 

βάτραχου. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει σε έναν αγώνα δρόμου με τους βατράχους των 

υπόλοιπων ομάδων για να βρει την κατάλληλη τοποθεσία κατασκευής της φωλιάς του.  

 

 

Ειδικοί Στόχοι και Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Γνωστικοί Στόχοι: 

Να ανακαλούν προϋπάρχουσες γνώσεις 

Να κατακτούν νέες έννοιες προγραμματισμού 

Να δομούν προγράμματα για την επίλυση προβλημάτων 

Να αναπτύσσουν γνωστικές διεργασίες για την κατασκευή ενός ρομπότ 

Να εξασκούν δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης 

Να προάγουν τη δημιουργικότητά τους 

 

Συναισθηματικοί Στόχοι: 

Να αναπτύσσουν τη διάθεση για συνεργασία 

Να εκτιμήσουν την αξία του ομαδικού πνεύματος 

Να βελτιώσουν την αυτοπεποίθησή τους στη χρήση των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση 

Να ανταποκρίνονται θετικά στα προβλήματα προγραμματιστικής φύσης 



Ψυχοκινητικοί Στόχοι: 

Να χρησιμοποιούν τη μίμηση στην προσπάθειά τους να κατασκευάσουν το τεχνούργημα 

αναπτύσσοντας τον κατάλληλο νευρομυικό συντονισμό  

Να καλλιεργήσουν την λεπτή κινητικότητά τους 

 

 

Περιγραφή δραστηριοτήτων  

1η Φάση: Ο εκπαιδευτικός θα κάνει την εισαγωγή του μαθήματος με ερωτοαποκρίσεις που 

θα έχουν ως σκοπό την ανάκληση προϋπάρχουσων γνώσεων που διδάχτηκαν οι μαθητές 

την προηγούμενη ώρα του συγκεκριμένου μαθήματος (ζώα του γλυκού νερού, 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα του βάτραχου) (5 λεπτά).  

2η Φάση: Στη συνέχεια, οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες των 2-3 ατόμων. Κάθε ομάδα 

θα αναλάβει να κατασκευάσει έναν γυρίνο χρησιμοποιώντας ένα kit Lego Wedo 2 

ακολουθώντας τις εντολές που υπάρχουν στην εφαρμογή του Wedo μέσω ενός τάμπλετ ή 

ενός υπολογιστή (20 λεπτά).  

3η Φάση: Ο εκπαιδευτικός θα μοιράσει στις ομάδες τα φύλλα εργασίας και οι μαθητές θα 

λύσουν την πρώτη άσκηση μέσω προγραμματισμού (5 λεπτά). Έπειτα, θα κάνουν κάποιες 

κατασκευαστικές προσθήκες και θα ολοκληρώσουν τις ασκήσεις 2 – 5. Θα ακολουθήσει 

παρουσίαση λύσεων των ασκήσεων απ’ όλες τις ομάδες ξεχωριστά, επίλυση αποριών που 

θα προκύψουν και συζήτηση (20 λεπτά). 

4η Φάση: Έπειτα, ο εκπαιδευτικός εξηγεί την τελευταία άσκηση του φυλλαδίου. Οι μαθητές 

θα πρέπει στηριζόμενοι στη φαντασία και την ευρηματικότητα τους να εξελίξουν 

περαιτέρω τα πόδια του βάτραχου και με τη χρήση της σωστής ακολουθίας εντολών να 

φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα της δραστηριότητας (20 λεπτά). 

5η Φάση: Στο τέλος θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων, ανταλλαγή απόψεων και 

διατύπωση συμπερασμάτων (5 λεπτά). 

 

 

 

 

 

 

 



Φύλλο Εργασίας 

 

Τα στάδια της ζωής του Βάτραχου                           Αριθμός Ομάδας…………….………………… 

 

 

 

 

 

Άσκηση 1 

Προγραμματίζουμε: α) τον γυρίνο να εμφανίσει στη ράχη του το χρώμα που έχουμε 

επιλέξει, β) να εκτελέσει την εντολή (α) για πάντα γ) να εμφανιστεί στην οθόνη η εικόνα 

ενός βιότοπου με γλυκό νερό, η εντολή να εκτελείται για πάντα: 

  

 

   

 

   

 

 

Άσκηση 2 

Τοποθετούμε τα πόδια στον βάτραχό μας και βάζουμε και τον αισθητήρα απόστασης πάνω 

του σε σημείου που να βλέπει μπροστά. 

 

 

 



Άσκηση 3 

Προγραμματίζουμε τον βάτραχο να κοάξει. 

  

 

Άσκηση 4 

Προγραμματίζουμε τον βάτραχο να κοάξει μόλις δει μπροστά του το χέρι μας. 

   

 

Άσκηση 5 

Προγραμματίζουμε τον βάτραχο να προχωρήσει μπροστά για 3 δευτερόλεπτα και στη 

συνέχεια να κοάξει 

    

 

Άσκηση 6 

Αλλάζουμε τα πίσω πόδια του βάτραχου με τέτοιο τρόπο, ώστε να πηγαίνει γρηγορότερα. 

Στη συνέχεια, τον προγραμματίζουμε να τρέξει με όλη του τη δύναμη μέχρι να βρει τη 

φωλιά του. Μόλις βρει τη φωλιά του ο βάτραχος πρέπει να σταματήσει, να ανάψει το 

χρώμα που έχουμε επιλέξει και να κοάξει. 

      

 

 

 


