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«Σχεδίαση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο προγραμματιστικό περιβάλλον 
MicroWorlds Pro» 

Φύλλο Εργασίας 1 
Ο μαθητής εξοικειώνεται με το περιβάλλον της Logo και του Microworlds Pro και 
μαθαίνει να δημιουργεί και να μετακινεί την χελώνα του. 
 
ΒΗΜΑ 1ο.  
Κάνε κλικ στο εργαλείο της χελώνας  και τοποθετήστε την χελώνα στο κέντρο της 
οθόνης του προγράμματος. 
Από την Καρτέλα  στο κάτω δεξί τμήμα της οθόνης επιλέξτε την μορφή 

που θέλετε να έχει η χελώνα. Ας πάρουμε όλοι μορφή . 
Θέλουμε να μετακινήσουμε τον σκύλο στην οθόνη μας.  
Στην περιοχή εντολών θα πληκτρολογήσουμε διαδοχικά τις εντολές 
 
Εντολές:  Εξήγηση: 
 
Μπροστά 100 ή μπ 100 
 

Θα προχωρήσει την χελώνα «Σκύλος» 100 
pixel προς τα πάνω. (θυμόμαστε πως η 
χελώνα κοιτάζει προς τα πάνω όταν την 
τοποθετούμε) 

 
Διόρθωση λάθους:  
Για να καταργήσω την χελώνα που έχω ήδη δημιουργήσει στην οθόνη μου, κάνω δεξί κλικ 
πάνω της και επιλέγω Αποκοπή. Τοποθετώ νέα χελώνα στην οθόνη και πριν της αλλάξω 
σχήμα, δίνει την εντολή:  
   
Εντολές:  Εξήγηση: 
Αριστερά  90 ή αρ 100 
 

Θα στρίψει την χελώνα  90 μοίρες προς τα 
αριστερά.  

 
Τώρα μπορούμε να ξανά αλλάξουμε το σχήμα της χελώνας σε «Σκύλο» και να 
δοκιμάσουμε την εντολή Μπροστά 100.  
 
Οι μαθητές μπορούν να δοκιμάσουν επίσης τις εντολές: 
 
Εντολές:  Εξήγηση: 
δεξιά  45 ή δε 45 
 

Θα στρίψει την χελώνα  45 μοίρες προς τα 
δεξιά.  

Πίσω 50 ή πι 50  Θα προχωρήσει σε αντίθετη κατεύθυνση 
την χελώνα. 

Στυλό κάτω ή στκ Η χελώνα αφήνει ίχνος στο πέρασμά της. 
Στυλό Άνω ή στα Η χελώνα δεν αφήνει ίχνος στο πέρασμά 

της. 
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ΒΗΜΑ 2ο. 
Δημιουργία εκπαιδευτικής εφαρμογής: το ηλιακό μας σύστημα  
 
Καθαρίζουμε την οθόνη από ότι έχουμε τοποθετήσει σε αυτή και ξεκινάμε την δημιουργία 
της εφαρμογής μας.  
Τοποθετούμε στην οθόνη από την Καρτέλα    πλανήτες σε διάφορα σημεία 
της οθόνης. Δημιουργώ μια χελώνα και την τοποθετώ δίπλα στην Γη, της αλλάζω σχήμα 
σε πύραυλο από τα Γραφικά και μικραίνω το μέγεθος του πυραύλου.  Αποθηκεύουμε την 
οθόνη πριν τον προγραμματισμό γιατί θα την χρειαστούμε αργότερα.  
 

 
 
Ζητάμε από τους μαθητές να προσπαθήσουν να περάσουν πάνω από όλους τους 
πλανήτες αφήνοντας μια γραμμή σχεδίασης.  
 
ΒΗΜΑ 3ο. 
Ανοίγουμε την αποθηκευμένη οθόνη του πλανητικού συστήματος. Βελτιώνουμε την 
εφαρμογή, αφαιρώντας την γραμμή σχεδίασης που αφήνει η χελώνα και προσθέτοντας σε 
πλαίσιο κειμένου τα ονόματα των πλανητών που περνάμε κατά την κίνηση της χελώνας.  
 
Το πλαίσιο κειμένου δημιουργείτε με τον εργαλείο  και με σχεδίαση πάνω στην οθόνη

Μπορούμε να αλλάξουμε τον 
. 

τίτλο του πλαισίου με δεξί κλικ και 
Επεξεργασία και δίνοντας στο πλαίσιο το όνομα που επιθυμούμε. 
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Η νέα οθόνη της εφαρμογής μας θα έχει γίνει: 

 
 
Κάθε σχήμα που τοποθετούμε στην οθόνη του Microworlds  μπορεί να προγραμματιστεί 
ώστε να αντιδρά σε συμπεριφορές, πχ όπως όταν περάσει πάνω του η χελώνα.  
Ο προγραμματισμός αυτός ενεργοποιείται από την εφαρμογή όταν η χελώνα ακουμπήσει 
το δηλωμένο χρώμα του σχήματος.  

Κάνοντας δεξί κλικ στον πλανήτη Δία  θα εμφανιστεί η επιλογή  

 ή   ή  
ανάλογα με το που έχει γίνει το δεξί κλικ.  

 πως το οδηγία που θα 
φτιάξω, θέλω να εμφανιστεί όταν θα περάσει η χελώνα πάνω  από το χρώμα αυτό.  
 
Ας υποθέσουμε πως επιλέγουμε την «Επεξεργασία Πορτοκαλί». Εκεί θα 
πληκτρολογήσουμε την εντολή «θέσεΠιλοτήριο [Πλησιάζουμε στον Δία]»  

Επιλέγοντας κάποιο από αυτά, δηλώνω προγραμματιστικό κομμάτι- 
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Επαναλαμβάνουμε την διαδικασία αυτή για όλους τους πλανήτες, προσέχοντας σε κάθε 
πλανήτη να προγραμματίζουμε διαφορετικά χρώματα..  
Ζητάμε από τους μαθητές να πληκτρολογούν εντολές ώστε το διαστημόπλοιό τους να 
περάσει από όλους τους πλανήτες. 
Ζητάμε από τους μαθητές να αποθηκεύουν την εργασία τους, μαζί πλέον με το πιλοτήριο. 
 
υμπεράσματα: 

ν 

πρώτης προγραμματιστικής τεχνικής.  

ημείωση: 
ια να μπορούμε να αποθηκεύσουμε και να εκτελέσουμε την εφαρμογή μας σε περιβάλλον 
nternet Explorer ή Mozila Firefox θα πρέπει να εγκαταστήσουμε στον υπολογιστή μας 
ον ειδικό webplayer της MicroWorlds που θα κατεβάσουμε από την διεύθυνση:  
ttp://www.microworlds.com/webplayer/indexwin.html 

Σ
 
Οι μαθητές έχουν εξοικειωθεί με το περιβάλλον του προγράμματος, αφού έχουν 
χρησιμοποιήσει αρκετά από τα εργαλεία και τα γραφικά της εφαρμογής και έχουν 
κατανοήσει την έννοια της χελώνας και της κίνησής της στην οθόνη με την χρήση απλώ
εντολών.  
χουν μάθει, διασκεδάζοντας, τις αλλαγές στην μορφή της χελώνας και έχουν βιώσει το Έ

αποτέλεσμα μιας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σ
Γ
I
τ
h
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και του Microworlds Pro 
και μαθαίνει να δημιουργεί διαδικασίες. 
 
ΒΗΜΑ 1ο . 
Ανοίγουμε την αποθηκευμένη εργασία του τελευταίου βήματος του προηγούμενου φύλλου 
με το πλανητικό σύστημα και το πιλοτήριο.  Θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα 
χειριστήριο μέσα στην οθόνη της εφαρμογής μας, ώστε ο μαθητής πλέον να μην 
πληκτρολογεί συνεχώς εντολές, αλλά με το πάτημα κουμπιών ενεργειών να μετακινεί την 
χελώνα σε όποιο σημείο της οθόνης επιθυμεί. Κατόπιν θα διδάξουμε την αξία των 
διαδικασιών και τον τρόπο που αυτές χρησιμοποιούνται μέσα σε εφαρμογές. 
Με το ειδικό εργαλείο δημιουργίας κουμπιού ελέγχου

«Σχεδίαση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο προγραμματιστικό περιβάλλον 
MicroWorlds Pro» 

Φύλλο Εργασίας 2 
Ο μαθητής προχωράει σε βάθος  με το περιβάλλον της Logo 

  δημιουργούμε στην οθόνη μας 
τα κουμπιά πλοήγησης της εφαρμογής μας. Πατώντας δεξί κλικ πάνω σε κάθε κουμπί 
μπορούμε να του δώσουμε ένα όνομα, διαλέγοντας Επεξεργασία: 

 
 
Έτσι η νέα οθόνη μας θα έχει μετατραπεί:  

 
 
Προσοχή θα πρέπει να δώσουν οι μαθητές στα ονόματα τον κουμπιών, γιατί με τα ίδια 
ακριβώς ονόματα, θα προγραμματίσουν τις διαδικασίες τους. Επίσης να τηρούν και τους 
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κανόν  
διαδικασιών, θα πρέπει να μην περ , κανένα σύμβολο εκτός της ( _ ) 

α μην είναι δεσμευμένες λέξεις - εντολές της γλώσσας. Σωστό όνομα 

ΗΜΑ 2ο . 
ι εκτέλεση διαδικασιών:  

η 
σουμε 

ε τον 
τραφή 

Η σύνταξη της διαδικασίας είναι  
Για ΟΝΟΜΑ_ΔιΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
   Εντολές που θα εκτελεστούν 
Τέλος 
 
Οι μαθητές αφού εξοικειωθούν με μερικές διαδικασίες, μπορούν να συνεχίσουν την 
φαρμογή τους: Στο τμήμα πληκτρολόγησης των διαδικασιών θα γράψουμε τις εντολές: 

ες ονοματολογίας μεταβλητών και διαδικασιών της Πληροφορικής. Τα ονόματα των
ιέχουν μόνο αριθμούς

παύλας και φυσικά ν
θα είναι το Στρίψε_Δεξιά και όχι το Στρίψε Δεξιά.  
 
Β
Δημιουργία κα
Διαδικασίες είναι μία σειρά εντολών – οδηγιών που είναι ομαδοποιημένες με ένα κοινό 
όνομα, το όνομα της διαδικασίας. Για όνομα της διαδικασίας συνήθως διαλέγουμε μία λέξ
που θα θυμίζει το αποτέλεσμα της ομαδοποιημένης εργασίας. Για να χρησιμοποιή
μια διαδικασία, απλά πληκτρολογούμε το όνομά της στην περιοχή εντολών ή της δίνουμε 
σαν όνομα το όνομα του κουμπιού που θα την καλεί όταν κάνουμε κλικ πάνω της. Μ
δεύτερο τρόπο του κουμπιού, ο μαθητής προετοιμάζεται και για αντικειμενοσ
προγραμματισμό – οδηγούμενο από το γεγονός προγραμματισμό που θα συναντήσει στις 
τάξεις του Λυκείου ή στην σχολή του.  
 

ε

 

 
 
Εξηγούμε τους λόγους που δώσαμε την τιμή 10 στις εντολές μπροστά και πίσω, καθώς 
και την τιμή 90 στις εντολές Δεξιά και Αριστερά. Καλούμε τους μαθητές κάνοντας κλικ 
στα κουμπιά του χειριστηρίου της εφαρμογής μας, να οδηγήσουν για άλλη μία φορά το 
διαστημόπλοιό τους πάνω από όλους τους πλανήτες.  
Σημείωση: 

 LOGO μας δίνει την δυνατότητα, να χρονομετρήσουμε  την διαδρομή, να 
ε 

Η
βαθμολογήσουμε κάθε σωστή διέλευση του σκάφους από τον πλανήτη και να εμφανίσουμ
τα τελικά αποτελέσματα στην οθόνη.  
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και του Microworlds Pro και 
αθαίνει να εκτελεί επαναληπτικές διαδικασίες.  

ή 

«Σχεδίαση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο προγραμματιστικό περιβάλλον 
MicroWorlds Pro» 

Φύλλο Εργασίας 2 
Ο μαθητής εξοικειώνεται με το περιβάλλον της Logo 
μ
 
ΒΗΜΑ 1ο. 
Δημιουργούμε μια νέα εργασία στο Wicroworld από την επιλογή Αρχείο – Νέα Εργασία 
ακόμη μπορούμε να διδάξουμε στο σημείο αυτό και την εντολή – εντολές καθαρισμού της 
οθόνης  
 
Εντολές:  Εξήγηση: 
Σβήσε ή σβ Καθαρίζει την οθόνη, αλλά η χελώνα 

παραμένει στην θέση της 
ΣβήσεΓραφικά ή σβγ Καθαρίζει την οθόνη, και η χελώνα 

πηγαίνει στην αρχική θέση της 
Σβήσεεντολές ή σβε Καθαρίζει όλες τις εντολές που 

πληκτρολογήθηκαν στην περιοχή εντολών. 
 
Αν έχουμε διαλέξει Νέα εργασία, τοποθετούμε μια νέο χελώνα στο κέντρο περίπου της 
θόνης, διαφορετικά χρησιμοποιούμε την εντολή ΣβήσεΓραφικά ώστε η χελώνα να 

Η επαναληπτική διαδικασία είναι γενικά ένας από τους λόγους ανάθεσης επίλυσης 
προβλημάτων σε υπολογιστή και συνεπώς το γεγονός αυτό θα πρέπει να τονιστεί στους 
μαθητές, ως προς την σπουδαιότητα της.  
 Ζητάμε από τους μαθητές να δημιουργήσουν ένα τετράγωνο πλευράς 100 με την βοήθεια 
της χελώνας και την εντολή Στυλόκάτω.  
 
Έτσι θα δούμε να γράφουν: 
 
Στκ 
Μπ 100 
Δε 90 
π 100 

 

ο
επιστρέψει περίπου στο κέντρο της οθόνης.  
 

Μ
Δε 90  
Μπ 100 
Δε 90 
Μπ 100 
Δε 90 
 
Συζητάμε με τους μαθητές το γεγονός πως οι ίδιες εντολές μπ 100 και δε 90 
επαναλαμβάνονται 4 φορές..  
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Τους ζητάμε να μετακινήσουν την χ ν οθόνη και να πληκτρολογήσουν 

 

α: 

ελώνα δεξιότερα στη
πλέον την εντολή: 
 
Επανάλαβε 4 [μπ 100 δε 90]  
 
ΒΗΜΑ 2ο. 
Εξηγούμε την εντολή και την χρήση των παραμέτρων της. Αφήνουμε τους μαθητές να 
πειραματιστούν και με διαφορετικό πλήθος επαναλήψεων αλλά και με διαφορετικές 
εντολές: 
 
Εντολές:  Αποτέλεσμ
 
 

επανάλαβε 3 [μπροστά 100 δεξιά 120] 
 

 

 
 
  

 
 
επανάλαβε 5 [μπροστά 100 δεξιά 72] 

 
 

  

 

 
 
πανάλαβε 6 [μπροστά 100 δεξιά 60] ε

 

 

ε 8 [μπροστά 100 δεξιά 45] 

  

 

 
 
επανάλαβ
 

 
 

μποΦυσικά 
ύκλου

ρούμε με παρόμοιο τρόπο να δημιουργήσουμε και καμπύλες γραμμές, άρα και 
ς: 

 1] 

κ
Ο κύκλος έχει περίμετρο 360ο και η εντολή θα είναι : 
 
πανάλαβε 360 [μπροστά 1 δεξιάε
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ορούμε να ζητήσουμε από τους μαθητές να βρουν τι θα σχεδιάσει η 
ελώνα όταν δοθούν οι εντολές : 

πανάλαβε 180 [μπροστά 1 δεξιά 1] 
20 [μπροστά 1 δεξιά 1]  ή 

ν γίνει αντιληπτή από τους μαθητές η αλλαγή τιμών επαναλήψεων, θα 
οκιμάσουμε να κατασκευάσουμε ένα λουλούδι:  

πανάλαβε 90 [μπ 1 δε 1]  
ε 90 
πανάλαβε 90 [μπ 1 δε 1] 

οι εντολές αυτές δημιουργούν ένα πέταλο και μπορούν να γραφούν σε μία σειρά όλες μαζί: 
 
πανάλαβε 90 [μπ 1 δε 1]  δε 90 επανάλαβε 90 [μπ 1 δε 1] 

ν λοιπόν επαναλάβουμε την εντολή αυτή 4 φορές θα δημιουργηθεί ένα  λουλούδι: 

δε 90 επανάλαβε 90 [μπ 1 δε 1]] 
 
Τέλος μπορούμε να δημιουργήσουμε διαδικασίες που θα σχεδιάζουν σχήματα στην οθόνη 
αι δοκιμαστικά μπορούμε να πληκτρολογήσουμε την διαδικασία: 

ια λουλούδι 
ε 90 [μπ 1 δε 1] δε 90] δε 36] 

έλος 
 
αι να την δοκιμάσουμε γράφοντας λουλούδι στην περιοχή εντολών: 

 
ΒΗΜΑ 3ο. 
στο σημείο αυτό μπ
χ
 
ε
επανάλαβε 1
επανάλαβε 90 [μπροστά 1 δεξιά 1] 
 
αφού λοιπό
δ
 
Ε
δ
ε
 

Ε
 
Α
 
επανάλαβε 4 [Επανάλαβε 90 [μπ 1 δε 1] 

κ
 
γ
επανάλαβε 10 [επανάλαβε 2[επανάλαβ
τ

κ

 


