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Φύλλο Εργασίας

WeDo 2.0 
Σε αυτό το φύλλο εργασίας θα δημιουργήσουμε την κίνηση στην διαδρομή που έκανε η μορφή μας 
στην προηγούμενη δραστηριότητα με ένα ρομποτάκι κατασκευασμένο με WeDo 2.0 κομμάτια και 
το οποίο διαθέτει δύο κινητήρες για να μπορεί να στρίψει. 
Η προεργασία που πρέπει να έχει γίνει για αυτή την άσκηση είναι να έχουμε ζωγραφίσει την 
διαδρομή πάνω σε ένα μεγάλο χαρτί ή να την έχουμε φτιάξει με μονωτική ταινία πάνω σε ένα 
τραπέζι και να έχουμε δημιουργήσει έτοιμα αρχεία scratch στα οποία θα έχουμε φτιάξει μηνύματα 
σαν τα παρακάτω τα οποία θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές προκειμένου να κινήσουν το ρομπότ 
τους.

Στην συνέχεια οι μαθητές θα πρέπει να παίξουν με αυτά τα μηνύματα και τους χρόνους του 
«περίμενε», έτσι ώστε  να τελειοποιήσουν την κίνηση του ρομπότ τους. 
Αφού κατασκευάσουμε το ρομπότ μας με την βοήθεια των οδηγιών που δίνονται στην συνέχεια  οι 
μαθητές θα πρέπει να ολοκληρώνουν την διαδρομή που έχει δημιουργηθεί, δοκιμάζοντας και 
συνδυάζοντας μηνύματα παρόμοια με αυτά που φαίνονται  παρακάτω. Η διαδικασία αυτή μιμείται 
σε κάποιο βαθμό τόσο το Scratch όσο και το Run Marco.
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Εναλλακτικά και για πιο μεγάλες τάξεις θα μπορούσε να γίνει συγχρονισμός της μορφής της 
προηγούμενης δραστηριότητας με το ρομπότ.

Δραστηριότητα:
1. Ανοίξτε την εφαρμογή S2Bot και πατήστε Scan for Devices.
2. Συνδέστε το ρομπότ σας με τον υπολογιστή σας.
3. Δοκιμάστε να δείτε ποιος είναι ο  motorA και ποιος ο motorB.
4. Ανοίξτε το αρχείο Scratch robot-path.sb2, που υπάρχει στην επιφάνεια 

εργασίας

5. Επιλέξτε την μορφή της Γάτας  και εισάγετε το block 

6. Στην συνέχεια εισάγετε το μπλοκ . Τι 
παρατηρείτε;

7. Πόσα τέτοια μπλοκ πρέπει να εισάγετε προκειμένου να φτάσει το ρομπότ 
σας μέχρι την πρώτη στροφή. Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε το 

μπλοκ ;
8. Στην πρώτη στροφή ποια από τις τρεις επιλογές θα πρέπει επιλέξετε ;

9. Συνεχίστε με παρόμοιο τρόπο μέχρι την επόμενη στροφή.
10. Τώρα προς τα πού πρέπει να στρίψει το ρομπότ μας;
11. Συνεχίστε μέχρι να φτάσετε στο τέλος της διαδρομής.


