
404  Διδακτική των γνωστικών αντικειμένων 

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60-70 

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 

404 

5. MicroWorldsPro  

(προγραμματιστικό εργαλείο) 

 

Τίτλος: Ναυμαχία 

Δημιουργοί: Τσίτσος Βασίλης και Μαρία-Ελένη Κυριακίδη 

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Μαθηματικά, Πληροφορική  

 

ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Η δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές των δυο  μεγαλυτέρων 
τάξεων του Δημοτικού. Ειδικότερα απευθύνεται στη ΣΤ΄ Δημοτικού. 

 

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Η δραστηριότητα είναι πλήρως συμβατή με το Α.Π.Σ. (Σχολικά εγχειρίδια 
Ε’ και Στ’ Δημοτικού). 

 Ο καινοτομικός, διαθεματικός χαρακτήρας του σεναρίου επιτρέπει στην 
εμβάθυνση των εννοιών καθώς και στην επέκταση αυτών. 

Η λέξη «καινοτομικός» καταγράφεται για να δηλώσει ότι η παρουσίαση 
των εννοιών γίνεται μέσω ενός περιβάλλοντος διερεύνησης, 
ανακάλυψης, και «κατασκευής μαθηματικών νοημάτων» που κρατά 
αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών.   

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟΔΟΜΗ 

Προτείνεται η οργάνωση των μαθητών σε ομάδες 2-3 ατόμων. 
Απαιτείται επομένως ο κατάλληλος αριθμός Η/Υ. Τμήμα του σεναρίου 
μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε συμβατική τάξη με  ή χωρίς τη χρήση 
βιντεοπροβολέα. 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Οι μαθητές να αντιληφθούν μέσω του παιχνιδιού της «Ναυμαχίας»  

• την έννοια της κατασκευής του πίνακα με δύο εισόδους 

• την έννοια των συντεταγμένων σημείων του επιπέδου (με σύστημα 
αναφοράς τους θετικούς ημιάξονες  

• την ανάγκη χρήσης αρνητικών αριθμών για την διεξαγωγή του 
παιχνιδιού  

• την επέκταση της έννοιας των συντεταγμένων στους αρνητικούς 
αριθμούς 

• την ανάγκη συμβολισμού ενός σημείου του επιπέδου με την 
έννοια του διατεταγμένου ζεύγους αριθμών. 

• την κατασκευή τετραγώνων με τη χρήση των ιδιοτήτων τους (ίσες 
πλευρές και ορθές γωνίες για τις ανάγκες του παιχνιδιού  

• Τη χωροθέτηση τετραγώνων σε συγκεκριμένο μοτίβο  

• τη χρήση των εννοιών της επαναληπτικής διαδικασίας, 

•  καθώς τη χρήση της λογικής εντολής άν για τις ανάγκες του 
παιχνιδιού  

 

Επιπρόσθετοι διδακτικοί στόχοι είναι οι μαθητές να εμπλακούν σε 
τρόπους εργασίας όπως:  

• δοκιμής και να πειραματισμού, ώστε να μαθαίνουν από τα λάθη 
τους,   

•  καταγραφής της σκέψης τους με συμβολικό τρόπο,  

• αποδόμηση του περιβάλλοντος του παιχνιδιού της «ναυμαχίας» 
μέσω της διερεύνησης και της ανακάλυψης με στόχο την 
ανακατασκευή του καθώς και την 

• χρήση των εννοιών, και των τεχνικών που αναδύονται από την 
αποδόμηση του περιβάλλοντος για τη κατασκευή νέου παιχνιδιού,  

• έκφρασης με τη δυνατότητα πραγματοποίησης γεγονότων που 
έχουν ενδιαφέρον γι΄ αυτούς 

• συνεργασίας και συλλογικής συμμετοχής για την επίτευξη κοινού 
στόχου    

  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της δραστηριότητας εξαρτάται από το επίπεδο της τάξης 
καθώς και από το βάθος στο οποίο θα επιλέξει να προχωρήσει ο 
εκπαιδευτικός.    
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Το σενάριο μπορεί να αποτελέσει αφορμή για τη δημιουργία παιχνιδιών 
με νόημα που να σχετίζεται με την κοινωνική ταυτότητα των μαθητών. 

Η δραστηριότητα αποτελείται από τέσσερεις περιοχές ανάπτυξης  

Εκτιμάται ότι: 

• η πρώτη περιοχή είναι δυο διδακτικών ωρών.  

• Η δεύτερη περιοχή είναι μιας διδακτικής ώρας  

• Η τρίτη περιοχή από μια μέρα μέχρι μια εβδομάδα 

• Η τέταρτη περιοχή μπορεί να αποτελέσει μαζί με την τρίτη 
ετήσιο project 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 
Με το σενάριο αυτό ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να εισάγει ή να 
επεκτείνει έννοιες, ενώ οι μαθητές μέσω του παιχνιδιού, του 
πειραματισμού, της αποδόμησης του περιβάλλοντος εργασίας και της 
ανασκευής του, έχουν την δυνατότητα  να κατασκευάσουν «μαθηματικά 
νοήματα». 

Η δραστηριότητα μπορεί να αναπτυχθεί σε τέσσερεις  φάσεις  

Σε κάθε φάση μπορεί να διαφανεί ένας  κεντρικός τρόπος εργασίας. 

Α΄ φάση:  Η πρώτη φάση αποτελείται από πέντε ενότητες: 

Σ΄ αυτή τη φάση μπορούν οι μαθητές να εργασθούν σε συμβατική τάξη 
όπου κύριος στόχος είναι μέσω του παιχνιδιού της «ναυμαχίας» οι 
μαθητές να «αναγκαστούν» να χρησιμοποιήσουν έννοιες όπως 
«πίνακας με δύο εισόδους», «συντεταγμένες», «αρνητικοί αριθμοί» (με την 
έννοια του συμβολισμού), καθώς και την έννοια της κλίμακα. Αυτές οι 
έννοιες θα ενοποιηθούν για την επίτευξη στόχων στις επόμενες φάσεις.  

Β΄ φάση: Η δεύτερη φάση είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί στην 
αίθουσα υπολογιστών. Εκεί θα παίξουν το παιχνίδι της «ναυμαχίας» στο 
ηλεκτρονικό περιβάλλον του Microworld pro   

Γ΄ φάση: Η τρίτη φάση είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί στην 
αίθουσα υπολογιστών. Το περιβάλλον του Microworld pro καθώς και ο 
τρόπος σχεδιασμού του παιχνιδιού επιτρέπει στους μαθητές να το 
αποδημήσουν και στη συνέχεια να το ανασκευάσουν. Η αποδόμηση 
του παιχνιδιού όπως περιγράφεται παρακάτω είναι δύο επιπέδων. 
Σύμφωνα με τις γνώσεις και τις εμπειρίες του εκπαιδευτικού και των 
μαθητών καθώς και με την διαθεσιμότητα του χρόνου μπορεί να 
προταθεί στους μαθητές να ασχοληθούν με το πρώτο ή το δεύτερο ή 
και τα δύο επίπεδα. 
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Στο πρώτο επίπεδο οι μαθητές μπορούν να αντιληφθούν τον κεντρικό 
πυρήνα του παιχνιδιού με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού, με τη 
βοήθεια που τους παρέχετε  από τα φύλα εργασίας καθώς και από τη 
βοήθεια του λογισμικού.  

Στο δεύτερο επίπεδο οι μαθητές μπορούν να αναγνώσουν την 
περικείμενη δομή του προγράμματος αλλάζοντας τις παραμέτρους των 
μεταβλητών και παρατηρώντας τα γεγονότα που δημιουργούνται. Θα 
έχουν την ευκαιρία να «ανακαλύψουν» την έννοια της «μεταβλητής», την 
τεχνική της «επαναληπτικής διαδικασίας και την τεχνική κατασκευής 
πίνακα  

Δ΄ φάση Η τέταρτη φάση είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί στην 
αίθουσα υπολογιστών. Το ανοιχτό περιβάλλον του Microworld pro 
επιτρέπει κατασκευή νέων παιχνιδιών. Έτσι οι μαθητές έχοντας σαν 
αφετηρία τις εμπειρίες που απέκτησαν από τις προηγούμενες φάσεις θα 
μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν έννοιες και τεχνικές με στόχο να 
κατασκευάσουν αρχεία που να έχουν ιδιαίτερο νόημα γι αυτούς   

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

    

Ακολουθούν οι τέσσερεις φάσεις με τις αντίστοιχες οδηγίες εφαρμογής .  

 

Α΄ΦΑΣΗ 

Ενότητα 1η  

Χρησιμοποιείστε τους παρακάτω πίνακες για να παίξετε ανά δύο 
ναυμαχία. 

Τοποθετήστε τα τρία πλοία σας μέσα στα κουτάκια. 

 

 

ΣΧΟΛΙΑ 
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Αυτή η δραστηριότητα προτείνεται με σκοπό οι μαθητές να καθορίζουν 
το στόχο τους με ένα γράμμα και έναν αριθμό. Δεν είναι απαραίτητο να 
καθορίσουν τη διάταξη του γράμματος και του αριθμού.    

 

 

 

 

Ενότητα 2η  

Χρησιμοποιείστε τους παρακάτω πίνακες για να παίξετε ανά δύο 
ναυμαχία. 

Τοποθετήστε τα τρία πλοία σας μέσα στα κουτάκια. 

 

 

 

ΣΧΟΛΙΑ 

Αυτή η δραστηριότητα προτείνεται με σκοπό οι μαθητές να καθορίζουν 
το στόχο τους με δύο αριθμούς. Θα αναγκαστούν μετά από λίγο να 
καθορίσουν τη διάταξη των αριθμών για να μπορέσουν να 
συνεννοηθούν. Μπορείτε να τους αφήσετε «ελεύθερους» και να 
παρατηρήσετε τις αντιδράσεις τους. Σε διαφορετική περίπτωση στο 
φύλλο εργασίας υπάρχει ερώτηση με αντίστοιχη βοήθεια που θα τους 
οδηγήσει στην έννοια του «διατεταγμένου ζεύγους»   

 

Ενότητα 3η  

Χρησιμοποιείστε τώρα τις δύο παρακάτω διατάξεις για να παίξετε ανά 
δύο ναυμαχία. Τοποθετήστε τα τρία πλοία σας πάνω στις κουκίδες. 
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ΣΧΟΛΙΑ 

Αυτή η δραστηριότητα προτείνεται με σκοπό οι μαθητές να καθορίζουν 
το στόχο τους με δύο αριθμούς. Η θέση που καθορίζουν δεν είναι 
κουτάκι όπως στις προηγούμενες περιπτώσεις αλλά σημεία πάνω στο 
επίπεδο. Επιπροσθέτως θα πρέπει να υπολογίσουν τη μονάδα της 
κλίμακας που θα χρησιμοποιήσουν. 

Ακολουθεί ερώτηση που θα τους βοηθήσει να αντιληφθούν τα σημεία 
εκείνα που πιστεύουμε ότι θα τους δυσκολέψουν στο  παιχνίδι. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ   

 

Μπορείτε να πείτε που βρίσκονται τα πλοία στην παρακάτω εικόνα   
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Ενότητα 4η  

Πριν παίξετε το επόμενο παιχνίδι «ναυμαχίας» προσπαθήστε να πείτε που 
βρίσκονται τα πλοία στην παρακάτω εικόνα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΟΛΙΑ 

Η δραστηριότητα αυτή προτείνεται ώστε οι μαθητές να «αναγκαστούν» 
να χρησιμοποιήσουν συμβολικά τους αρνητικούς αριθμούς. 

Η έρευνα έδειξε ότι δεν αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη χρήση τους 
παρόλο που δεν έχουν ακούσει τίποτα γι αυτούς. Η επέκταση του 
παιχνιδιού στους αρνητικούς αριθμούς γίνεται με σκοπό να 
χρησιμοποιηθεί η έννοια του διατεταγμένου ζεύγους στις επόμενες 
δραστηριότητες . 

    

1.5   ενότητα 

 

Στο παρακάτω παιχνίδι της ναυμαχίας δεν υπάρχουν αριθμοί που να 
αντιστοιχούν στα κουτάκια.   
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Πριν παίξετε ναυμαχία στο νέο περιβάλλον καθορίστε μια κοινή κλίμακα . 

Δηλαδή αποφασίστε ποίοι αριθμοί θα αντιστοιχούν σε κάθε κουτάκι  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Μπορείτε να πείτε που βρίσκονται τα παραπάνω πλοία ; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 

 

ΣΧΟΛΙΑ  

Η  δραστηριότητα αυτή περιέχει όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις και 
οι μαθητές καλούνται να καθορίσουν την κλίμακα με την οποία θα 
παίξουν  
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Το ενδιαφέρον εδώ βρίσκεται ότι η θέση του πλοίου καθορίζεται από το 
κουτάκι στο οποίο βρίσκεται ενώ η θέση του κουτιού καθορίζεται από τις 
συντεταγμένες του κέντρου του. Η παραπάνω διάταξη θα βοηθήσει τους 
μαθητές στην κατασκευή του ηλεκτρονικού αρχείου της «ναυμαχίας»  

 

 

2.1       Παίζω Ναυμαχία  σε εικονικό περιβάλλον 

 

Ανοίξτε το αρχείο «Ναυμαχία» με το “λογισμικό Microworld pro και θα 
δείτε την παρακάτω εικόνα. Μπορείτε να παίζετε ανά δύο στην ίδια 
περιοχή. 

 

 

 

 

ΒΟΗΘΕΙΑ  

 

 

• Ο 1ος παίχτης τοποθετεί την κόκκινη χελώνα σε κάποιο από τα 
κουτάκια , χωρίς να τον βλέπει ο 2ος παίχτης . 
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• Ο 1ος παίχτης πατά το πλήκτρο «απόκρυψη» ώστε να εξαφανίσει 
τη χελώνα .(Στην πραγματικότητα η χελώνα αποκτά το χρώμα του 
φόντου και εξαφανίζεται ) 

• Ο 2ος παίχτης καλείται να εντοπίσει και να κτυπήσει το κρυμμένο 
πλοίο- χελώνα με έναν εκρηκτικό μηχανισμό   

• Ο 2ος παίχτης θα πρέπει να πληκτρολογήσει τη θέση του κουτιού 
που πιστεύει ότι θα βρίσκεται η κόκκινη χελώνα . 

Θα πρέπει να πληκτρολογήσει μέσα στις δύο αγκύλες πρώτα τον 
αριθμό που αντιστοιχεί στη στήλη και  στη συνέχεια τον αριθμό που 
αντιστοιχεί στη γραμμή. Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα έχει 
πληκτρολογηθεί το σημείο ο με συντεταγμένες  (10,10) 

• Ο 2ος παίχτης στη συνέχεια τοποθετεί δεξιά από την λέξη «έλεγχο» 
τον κέρσορα του ποντικιού και πατά ENTER 

• Αν η βολή δεν πετύχει τον στόχο  τότε εμφανίζεται μήνυμα που σε 
προτρέπει να συνεχίσεις [συνέχισε] 

• Αν η βολή πετύχει το στόχο της τότε εμφανίζεται το μήνυμα 
«επιτυχής βολή» και το πλοίο βουλιάζει .  

Στη συνέχεια αντιστρέφονται οι ρόλοι και κερδίζει εκείνος που 
κατόρθωσε να πετύχει με τον μικρότερο αριθμό ρίψεων το κρυμμένο 
πλοίο  

 

 

 

 

 

 

ΣΧΟΛΙΑ  

 

Με τη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία μέσα από 
το χειρισμό του μικρόκοσμου να δίνουν τις συντεταγμένες βολής και να 
βλέπουν το γεγονός που δημιουργείται. 

Εδώ είναι μια καλή ευκαιρία να πειραματιστούν και να καταγράψουν τα 
όρια της οθόνης καθώς και το σημείο (0,0). 
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Παρατηρήστε ότι για το σχεδιασμό του ο μικρόκοσμου 
χρησιμοποιήθηκαν ιδέες από τις προηγούμενες δραστηριότητες.  

 

 

 3.  Αποδόμηση και κατασκευή του αρχείου της ναυμαχίας  

 

ΣΧΟΛΙΑ  

Στη φάση αυτή θα γίνει προσπάθεια οι μαθητές να αποδημήσουν τον 
μικρόκοσμο. Βεβαία  ο τρόπος αποδόμησης ενός τέτοιου αρχείου 
ποικίλει ανάλογα με τις εμπειρίες και το επίπεδο γνώσεων των  μαθητών 
και του εκπαιδευτικού. Η διδακτικές πρακτικές σε τέτοιες καταστάσεις μας 
δείχνουν πως ο αρχικός σχεδιασμός αποδόμησης που επινοήσαμε 
γρήγορα αλλάζει και επιβάλλεται να προσαρμοστεί ανάλογα με την 
ομάδα εργασίας. 

Συνήθως ακολουθούνται τεχνικές που χρησιμοποιούνται στις 
αποκρυπτογραφήσεις κειμένων και γραφών, δηλαδή ξεκινάμε από 
κάποια σημεία που τα σύμβολα τους κάτι μας λένε και προσπαθούμε να 
βρούμε σχέσεις και δομές με αυτά. Στη συνέχεια με αντικαταστάσεις 
γραμμάτων αριθμών και συμβόλων προχωρούμε με «δοκιμές και λάθη» 
στην πορεία για την τελική ανάγνωση του κειμένου.  

Παρακάτω παρουσιάζουμε τα στάδια από τα οποία περάσαμε εμείς 
από την «ερευνά μελέτης περίπτωσης» που πραγματοποιήσαμε με δύο 
μαθητές Ε΄και ΣΤ΄Δημοτικού. 

Στη δεξιά πλευρά της οθόνης θα δείτε το πρόγραμμα με το οποίο 
κατασκευάζεται η ναυμαχία. Σιγά- σιγά θα κατορθώσετε να το 
αντιληφθείτε  

Ο μικρόκοσμος έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προτάσσει   

Στους μαθητές  τον κεντρικό πυρήνα συγγραφής του.   

 

 

3.1  Ο κεντρικός  πυρήνας του παιχνιδιού. 

 

Ο κεντρικός πυρήνας του παιχνιδιού βασίζεται στην παρακάτω 
συμβολική έκφραση που αποτελείται ουσιαστικά από δύο οδηγίες : 
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 ΘέσεΘέση [ 10 20] έλεγχο 

Σε ελεύθερη απόδοση σημαίνει «επίλεξε τη θέση του στόχου σου και στη 
συνέχεια θα γίνει έλεγχος εάν η βολή ήταν επιτυχής ή όχι .» 

Για να εκτελεστεί αυτή η σειρά οδηγιών απαιτείται να οδηγήσετε τον 
κέρσορα του ποντικιού δεξιά στο τέλος της γραμμής οδηγιών και να 
πατήσετε enter. 

 

 

 

 

 

 

 

• Παρουσίαση της διαδικασίας έλεγχο 

 

για έλεγχο  

αν αγγιζει? "χ1 "χ4 [βύθιση ανακοίνωση [βολή επιτυχής ] στοπ]  
ανακοίνωση [ συνέχισε] 

γεμισε 

τέλος 

 

 

• Παρουσίαση της υποδιαδικασίας βύθιση που καλείται μέσα από 
τη διαδικασία έλεγχο 

 

 

για βύθιση 

χ2, θεσεχρωμα 15  
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κανε "δ 40 

επαναλαβε 8[χ1, θεσεμεγεθος :δ χ4, θεσεμεγεθος :δ  κανε "δ :δ - 5  
περίμενε 2] 

τελος 

 

Αναλυτική περιγραφή  

 

• ΘέσεΘέση [30 20]   είναι μια πρωτογενής εντολή που αν εκτελεστεί 
η χελώνα θα τοποθετηθεί στη θέση [30,20]. 
Θυμηθείτε πως παίζατε ναυμαχία στη δραστηριότητα 1.4 
Στον κόσμο των «χελωνών» αν θέλετε να στοχεύσετε στην θέση 
(30, 20)  θα πείτε ΘέσεΘέση [30 20] (χωρίς κόμμα).  

• Έλεγχο είναι μια διαδικασία που τη δημιουργήσαμε με σκοπό αν 
εκτελεστεί να ελέγχει αν τελικά το εκρηκτικό υλικό κτύπησε ή όχι στο 
στόχο. Αν δεν κτύπησε εμφανίζει την ανακοίνωση «συνέχισε», ενώ  
αν κτύπησε τότε εμφανίζεται η βύθιση του πλοίου με την εκτέλεση 
της διαδικασίας «βύθιση» και δίνεται η ανακοίνωση «βολή 
επιτυχής»  

            Η καρδία του ελέγχου είναι η λογική εντολή αν 

• Η καρδιά του ελέγχου είναι η λογική εντολή αν. Η εντολή αν στην 
περίπτωση αυτή ελέγχει αν η χελώνα Χ1 (εκρηκτικό υλικό ) αγγίζει 
τη χελώνα Χ4(κρυμμένο πλοίο). Αν πράγματι ικανοποιείται η λέξη 
αγγίζει? τότε εκτελείται ότι γράφεται μέσα στην αγκύλη που 
ακλουθεί. Αν όχι τότε εκτελείται η εντολή μετά την αγκύλη και 
ζητείται να δοκιμάσει ο παίκτης μια νέα βολή. 

• Η διαδικασία βύθιση αλλάζει το μέγεθος του πλοίου καθώς και το 
χρώμα του ώστε να δημιουργηθεί η εντύπωση της βύθισης.  

 

 

  

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Σίγουρα θα έχετε πολλές απορίες. 
Ο καλύτερος τρόπος για να μάθετε είναι να δοκιμάσετε.  
Εντοπίστε στα δεξιά της οθόνης τη διαδικασία έλεγχο και προσπαθήστε 



418  Διδακτική των γνωστικών αντικειμένων 

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60-70 

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 

418 

να αλλάξετε ότι εμφανίζεται στις ανακοινώσεις. Συζητήστε με τους 
συμμαθητές σας το επιθυμητό κείμενο. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………  
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3.2 Πως μπορείτε να σχεδιάσετε το γραφικό περιβάλλον της ναυμαχίας, 
δηλαδή τα 63 κουτάκια. 

 

 

Θα παρουσιάσουμε δύο τρόπους:  

Ο πρώτος είναι εύκολος να τον κατανοήσουμε αλλά αργός στο 
σχεδιασμό, αντίθετα ο δεύτερος είναι δύσκολος στην κατανόηση αλλά 
γρήγορος στο σχεδιασμό. 

Και στις δύο περιπτώσεις μια χελώνα μπορεί να αναλάβει τον σχεδιασμό 
των τετραγώνων αφήνοντας το ίχνος της στην επιφάνεια εργασίας. 

 Το αρχείο «ναυμαχία» έχει κατασκευαστεί με τον δεύτερο τρόπο . 

 

 

3.2.1 Πρώτος τρόπος   «Αναζήτηση πληροφοριών και κατασκευή » 

 

ΣΧΟΛΙΑ 

Με αυτόν τον τρόπο εργασίας δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να 
μάθουν να αποσπούν πληροφορίες από τη βοήθεια του συστήματος. 
Οι ερωτήσεις είναι ενδεικτικές   

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Μπορείτε να σχεδιάσετε ένα τετράγωνο με πλευρά 50 βήματα χελώνας 
που το κέντρο του να βρίσκεται στην αρχή των αξόνων δηλαδή στο 
σημείο (0,0) 

 

 

 

 

ΒΟΗΘΕΙΑ 
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Ανοίξτε ένα νέο αρχείο του microworld pro και αναζητήστε από τη 
βοήθεια του συστήματος τις εντολές ,   μπροστά,  αριστερά ,  δεξιά,  
πίσω . Θα βρείτε ότι πληροφορία χρειάζεστε για την κατασκευή σας  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Μπορείτε να σχεδιάσετε ένα νέο τετράγωνο  με πλευρά 50 βήματα 
χελώνας που το κέντρο του να βρίσκεται στο σημείο (0,50) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Αναζητήστε από τη βοήθεια του συστήματος την εντολή επανάλαβε για 
να σχεδιάσετε ποιο γρήγορα τα τετράγωνα. Έχετε ακόμα 61 να 
κατασκευάσετε! 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2  Δεύτερος τρόπος. «Αποδόμηση του ήδη υπάρχοντος αρχείου και 
στη συνέχεια ανακατασκευή» 

 

ΣΧΟΛΙΑ 

Με αυτόν τον τρόπο εργασίας δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να 
μπορέσουν με την υποστήριξη του δασκάλου να «αποδομήσουν» το 
μικρόκοσμο της «ναυμαχίας». Ακολουθεί μια ενότητα με πληροφορίες, 
επεξηγήσεις, οδηγίες και ερωτήσεις που σκοπό έχουν να συμβάλλουν 
προς αυτήν την κατεύθυνση.    

 

 

Ο σχεδιαστής είναι μια μαύρη χελώνα.  
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Πατήστε πάνω στην μαύρη χελώνα αριστερό κλικ και θα δείτε τη μαύρη 
χελώνα να σχεδιάζει το περιβάλλον της ναυμαχίας. Η χελώνα στην 
πραγματικότητα εκτελεί μια σειρά οδηγιών τη μία μετά της άλλη. 
Πατήστε δεξί κλικ και στη συνέχεια «επεξεργασία» και θα δείτε τις οδηγίες 
που εκτελεί η μαύρη χελώνα. 
Η σειρά των εντολών είναι η εξής: 

Σβγ θέσεις ΘέσεΘέση [-311 129] αρχικές_συνθήκες  

Με πρώτη ματιά μοιάζουν με ξένη γλώσσα. Σε λίγο θα αντιληφθείτε ότι 
δεν είναι και τόσο παράξενη γραφή αρκεί να μάθετε με τι αντιστοιχούν τα 
σύμβολά της. 

• Η πρώτη οδηγία που εκτελεί η χελώνα είναι η  σβγ. Αυτή η λέξη 
σημαίνει σβήσε γραφικά . Δηλαδή η χελώνα σβήνει ότι είναι 
σχεδιασμένο πάνω στην οθόνη.  

• Η δεύτερη οδηγία που εκτελεί η χελώνα είναι η Θέσεις.  Η οδηγία 
«θέσεις» είναι η εξής διαδικασία: 
 

για θέσεις  

κανε "τ -200 

επαναλαβε 9[κατακόρυφα_τετράγωνα :τ 

κανε "τ :τ + 50] 

στα 

θεσεθεση [0 0] 

τέλος 

Κάποιες από τις παραπάνω λέξεις που έχουν χρώμα «γκρι» είναι λέξεις 
που γνωρίζει η χελώνα και λέγονται πρωτογενείς, ενώ οι λέξεις με το 
γαλάζιο χρώμα είναι ονόματα που επινοούμε εμείς για να ονομάσουμε 
διαδικασίες.  

 

 

Για να ορίσουμε μια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουμε μια 
συγκεκριμένη σύνταξη. 

Κάθε διαδικασία ξεκινά με τη λέξη για και ακολουθεί το όνομα που της 
δίνουμε, στην προκείμενη περίπτωση Θέσεις, στη συνέχεια 
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καταγράφονται οι οδηγίες της διαδικασίας και το πρόγραμμα 
τερματίζεται με τη λέξη τέλος  

Όταν εκτελείται η παραπάνω διαδικασία «Θέσεις» καλεί σε κάποια φάση 
του προγράμματος κάποια άλλη διαδικασία με το όνομα 
κατακόρυφα_τετράγωνα  

 

      Η διαδικασία κατακόρυφα_τετράγωνα είναι η εξής: 

 για κατακόρυφα_τετράγωνα :τετ 

στα 

θεσεΧ :τετ θεσεΨ -150 

επαναλαβε 7[ στκ τετραγωνο 30 στα μπ 50 περίμενε 1] 

τέλος  

 

 

  

Πριν δώσουμε περισσότερες εξηγήσεις πατήστε αριστερό κλικ πάνω στη 
μαύρη χελώνα και παρατηρήστε με προσοχή τον τρόπο με τον οποίο 
σχεδιάζει τα κουτάκια.  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Μπορείτε να συζητήσετε και να καταγράψετε τις παρατηρήσεις σας;  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

      ΒΟΗΘΕΙΑ  

Ίσως να αντιληφθήκατε ότι πρώτα σχεδιάζει τα κουτάκια της πρώτης 
στήλης, «επτά»  σε σύνολο και στη συνέχεια με αντίστοιχο τρόπο 
σχεδιάζει τις υπόλοιπες «οκτώ» στήλες. Συνολικά επαναλαμβάνει την 
κατακόρυφη διαδικασία «εννέα» φορές. Πατήστε ξανά αριστερό κλικ στη 
μαύρη χελώνα για να το παρατηρήσετε  

      ΕΡΩΤΗΣΗ  

Μήπως μπορείτε να βρείτε σε ποια διαδικασία και σε ποια γραμμή 
βρίσκονται οι αριθμοί «επτά» και «εννέα»  

      ΕΡΩΤΗΣΗ  

Ποια λέξη βρίσκεται μπροστά από τους αριθμούς 7 και 9; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

     ΒΟΗΘΕΙΑ  

Η εντολή επανάλαβε συντάσσεται με τον εξής τρόπο: 

Επανάλαβε  Αριθμός[ ……………………………] 

Δηλαδή όταν εκτελεστεί επαναλάβει τόσες φορές όσες δηλώνει ο 
αριθμός ότι βρίσκεται κλεισμένο μέσα στις αγκύλες. 

Πριν δώσουμε ένα παράδειγμα για την εντολή επανάλαβε ας μάθουμε 
μερικές εύκολες οδηγίες. 

• Στα   είναι μια πρωτογενής οδηγία που σημαίνει σε συγκοπτόμενη 
γραφή η χελώνα το στυλό να τον ανεβάσει. Δηλαδή καθώς 
κινείται να μην αφήνει ίχνος    

• Στκ είναι μια πρωτογενής οδηγία που σημαίνει σε συγκοπτόμενη 
γραφή η χελώνα το στυλό να τον κατεβάσει. Δηλαδή καθώς 
κινείται να αφήνει ίχνος    
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• μπ αριθμός    είναι μια πρωτογενής εντολή που σημαίνει σε 
συγκοπτόμενη γραφή η χελώνα να προχωρήσει μπροστά τόσο 
όσο μας λέει ο αριθμός που βρίσκεται μπροστά από το μπ 

Για παράδειγμα μπ 30 σημαίνει η χελώνα να πάει 30 βήματα μπροστά 
προς τα εκεί δηλαδή που είναι στραμμένη η κεφαλή της 

• περίμενε αριθμός   είναι μια πρωτογενής εντολή που αν εκτελεστεί  
σημαίνει ότι η χελώνα θα περιμένει ακίνητη για τόσο χρόνο όσο 
δηλώνει ο αριθμός που βρίσκεται μπροστά στη λέξη περίμενε. Ο 
Αριθμός μετρά σε δέκατα του δευτερολέπτου. 

• δε αριθμός   είναι μια πρωτογενής εντολή που σημαίνει σε 
συγκοπτόμενη γραφή ότι η χελώνα θα στρέψει την κεφαλή της 
τόσες μοίρες δεξιά όσες μας λέει ο αριθμός  που βρίσκεται 
μπροστά από το δε 

Για παράδειγμα δε  90 σημαίνει η χελώνα θα στρίψει την κεφαλή της 90ο  
δεξιά  

• αρ αριθμός είναι μια πρωτογενής εντολή που σημαίνει σε 
συγκοπτόμενη γραφή ότι η χελώνα θα στρέψει την κεφαλή της 
τόσες μοίρες αριστερά όσες μας λέει ο αριθμός  που βρίσκεται 
μπροστά από το δε 

Για παράδειγμα αρ 90 σημαίνει ότι η χελώνα θα στρίψει την κεφαλή της 
90ο  αριστερά   

• πι αριθμός είναι μια πρωτογενής εντολή που σημαίνει σε 
συγκοπτόμενη γραφή ότι η χελώνα θα πάει προς τα πίσω τόσα 
βήματα όσο μας λέει ο αριθμός που βρίσκεται μπροστά από το πι 

Για παράδειγμα πι 50 σημαίνει ότι η χελώνα θα πάει πίσω 50 βήματα.   

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Μπορείτε παρατηρώντας γραμμή-γραμμή την παρακάτω διαδικασία 
«τετράγωνο» να αντιληφθείτε όταν την εκτελέσει η χελώνα τι 
πραγματοποιεί. Αντικαταστήστε το γράμμα μ με τον αριθμό 30. Όλες τις 
εντολές και τις οδηγίες που περιέχονται στη διαδικασία τετράγωνο τις 
γνωρίζετε. Σημειώστε δίπλα σε κάθε οδηγία το γεγονός  

 

για τετραγωνο :μ      
…………………………………………………………………………………………
……………………………… 
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στα                   
…………………………………………………………………………………………
……………………………… 

μπ :μ / 2             
…………………………………………………………………………………………
…………………………… 

δε 90                 
…………………………………………………………………………………………
………………………. 

στκ                   
…………………………………………………………………………………………
………………………. 

μπ :μ / 2             
…………………………………………………………………………………………
……………………………. 

δε 90                 
…………………………………………………………………………………………
……………………………. 

μπ :μ                 
…………………………………………………………………………………………
……………………………. 

δε 90                 
…………………………………………………………………………………………
……………………………. 

μπ :μ                 
…………………………………………………………………………………………
……………………………. 

δε 90                 
…………………………………………………………………………………………
……………………………. 

μπ :μ                 
…………………………………………………………………………………………
……………………………. 

δε 90                 
…………………………………………………………………………………………
……………………………. 
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μπ :μ / 2             
…………………………………………………………………………………………
……………………………. 

αρ 90                 
…………………………………………………………………………………………
……………………………. 

στα                   
…………………………………………………………………………………………
……………………………. 

πι :μ / 2             
…………………………………………………………………………………………
……………………………. 

τέλος                 
…………………………………………………………………………………………
……………………………. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Μπορείτε να σχεδιάσετε το τι ακριβώς πραγματοποιεί η χελώνα όταν 
εκτελεί τη διαδικασία τετράγωνο  
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ΒΟΗΘΕΙΑ 

 

 

Η χελώνα όταν εκτελεί τη διαδικασία τετράγωνο 
ακολουθεί την εξής διαδρομή: Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Β,Α. Ξεκινά από 
το σημείο Α με την κεφαλή στραμμένη προς το βορά και 

καταλήγει στο Α με την κεφαλή της επίσης στραμμένη προς βορά Από 
το Α στο Β και αντίστροφα το στυλό το έχει ανεβασμένο και δεν αφήνει 
ίχνος  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Μπορείτε να περιγράψετε τι κάνει η μαύρη χελώνα όταν εκτελεί την 
παρακάτω οδηγία. Ίσως να μην έχετε άγνωστες λέξεις.    

      επαναλαβε 7[ στκ τετραγωνο 30 στα μπ 50 περίμενε 1] 

     

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ  

Μπορείτε να Σχεδιάσετε τι κάνει η μαύρη χελώνα όταν εκτελεί την 
παρακάτω οδηγία. Ξεκινήσετε από τη χελώνα που είναι τοποθετημένη 
παρακάτω. Η απόσταση από κουκίδα σε κουκίδα είναι 30 βήματα 
χελώνας.    

      επαναλαβε 7[ στκ τετραγωνο 30 στα μπ 50 περίμενε 1] 
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 Μερικές ακόμα άγνωστες λέξεις που αντιστοιχούν σε εντολές  

ΘέσεΘέση [30 20] είναι μια πρωτογενής εντολή που αν την εκτελεστεί η 
χελώνα θα τοποθετηθεί στη θέση [30,20]. 
Θυμηθείτε πως παίζατε ναυμαχία στη δραστηριότητα 1.4 
Στον κόσμο των «χελωνών» αν θέλατε να στοχεύσετε στην θέση (30, 20) 
θα πείτε ΘέσεΘέση [30 20].  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Ανοίξτε ένα καινούργιο αρχείο δημιουργήστε μια νέα χελώνα και αλλάξτε 
τη θέση της με την εντολή ΘέσεΘέση […  …]. Προσοχή δεν υπάρχει 
κόμμα ανάμεσα από τους αριθμούς.  
προσπαθήστε να βρείτε που είναι η θέση (0,0) 
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ΘέσεΧ  30 είναι μια πρωτογενής εντολή που αν την εκτελεστεί η χελώνα 
θα μετακινηθεί οριζόντια 30 βήματα χελώνας. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Ανοίξτε το προηγούμενο αρχείο και πειραματιστείτε θέτοντας στην 
εντολή ΘέσεΧ   ……  διαφορετικούς αριθμούς  

 

ΘέσεΨ 30 είναι μια πρωτογενής εντολή που αν την εκτελεστεί η χελώνα 
θα μετακινηθεί κατακόρυφα 30 βήματα χελώνας. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Ανοίξτε το προηγούμενο αρχείο και πειραματιστείτε θέτοντας στην 
εντολή ΘέσεΨ   ……  διαφορετικούς αριθμούς  

 

Κάνε “τ  20 είναι μια πρωτογενής εντολή όπου όταν εκτελεστεί 
δημιουργείται μια θέση μνήμης με το όνομα τ και τοποθετείται σε αυτή ο 
αριθμός 20.  

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Τι μπορεί να σημαίνει Κάνε 50  

ΒΟΗΘΕΙΑ  

Σημαίνει ότι στην αθέατη πλευρά του υπολογιστή, στη μνήμη του, 
δεσμεύουμε μια θέση με το όνομα Αντώνης και μέσα βάζουμε τον 
αριθμό 50   

 

To :Αντώνης σημαίνει το περιεχόμενο της μνήμης με το όνομα Αντώνης. 
Στην περίπτωση του παραδείγματος το :Αντώνης είναι ο αριθμός 50 

Το  “Αντώνης σημαίνει το όνομα μιας θέσης μνήμης  
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ΕΡΩΤΗΣΗ  

Τι μπορεί να σημαίνει κάνε “Αντώνης  :Αντώνης + 10 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

ΒΟΗΘΕΙΑ  

Σημαίνει βάλε στο περιεχόμενο της θέσης μνήμης με το όνομα Αντώνης 
άλλα 10. Έτσι μέσα στο «κουτί» με το όνομα Αντώνης θα βρίσκεται ο 
αριθμός 60  

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Αναγνωρίζετε κάποιες εντολές η κάποιες λέξεις από την παρακάτω 
διαδικασία με το όνομα αρχικές συνθήκες. 

  

για αρχικές_συνθήκες 

χ1, θεσεμεγεθος 40 

χ4, θεσεμεγεθος 40 

χ1, θεσεχρωμα 105 

χ4, θεσεχρωμα 15 

χ1, Θεσεθεση [-310 -80] 

χ4, ΘεσεΘεση [-310 -20] 

Θεσεφοντο 95 
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τελος 

 

 

Για την κατασκευή της ναυμαχίας χρειαστήκαμε τρείς χελώνες  

Έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε ξεχωριστά σε κάθε χελώνα  

 Για να απευθύνουμε το λόγο σε κάποια γράφουμε το όνομά της 
ακολουθούμενο από ένα κόμμα.  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Τι μπορεί να σημαίνει χ1, Θεσεθεση [-310 -80] 

ΒΟΗΘΕΙΑ  

Σημαίνει Χελώνα χ1 πήγαινε στη θέση (-310 -80) 

 

Μερικές εντολές ακόμα  

χ1, θεσεμεγεθος 40 σημαίνει η χελώνα χ1 να αποκτήσει μέγεθος 40  

χ1, θεσεχρωμα 105 σημαίνει η χελώνα χ1 να αποκτήσει χρώμα 150 

Θεσεφοντο 15 σημαίνει το φόντο του περιβάλλοντος εργασίας να γίνει 
15 
Πειραματιστείτε με διαφορετικούς αριθμούς και αλλάξτε μεγέθη και 
χρώματα . 

Τώρα είμαστε έτοιμοι να αντιληφθούμε τι εκτελεί η μαύρη χελώνα όταν 
πατήσουμε αριστερό κλικ  

  

Σβ θέσεις ΘέσεΘέση [-311 129] αρχικές_συνθήκες  

 

• Σβγ     Σβήνει κάθε γραφικό στην οθόνη  

• Θέσεις   Μια διαδικασία που επαναλαμβάνει ένα τμήμα της εννέα 
φορές καλώντας κάθε φορά τη διαδικασία 
κατακόρυφα_τετράγωνα που με τη σειρά της κατασκευάζει επτά 
τετράγωνα κατά την κατακόρυφο  
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για θέσεις  

κανε "τ -200 

επαναλαβε 9[κατακόρυφα_τετράγωνα :τ 

κανε "τ :τ + 50] 

στα 

θεσεθεση [0 0] 

τέλος 

               για:τετ 

               στα 

               θεσεΧ :τετ θεσεΨ -150 

               επαναλαβε 7[ στκ τετραγωνο 30 στα μπ 50 περίμενε 1] 

               τέλος  

• στη συνέχεια επιστρέφει στη θέση [-311 129] και  

• ρυθμίζει της αρχικές συνθήκες του παιχνιδιού, Τα μεγέθη των 
χελωνών, τα χρώματά τους καθώς και τη θέση τους.  

 

       

 

 

 

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Εντοπίστε στα δεξιά της οθόνης τη διαδικασία βύθιση και προσπαθήστε 
να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο αναπαρίσταται η βύθιση του 
πλοίου. 
αλλάξτε τους αριθμούς προσπαθήστε να αντιληφθείτε με τι αποτέλεσμα 
αντιστοιχούν και συζητήστε με τους  συμμαθητές σας αυτό που 
δημιουργήσατε.  
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

 

4.1 Χρησιμοποιήστε τις τεχνικές που κατορθώσατε να αντιληφθείτε από 
το παιχνίδι της ναυμαχίας και προσπαθήστε να σκεφτείτε μια ιδέα για 
διαφορετικό παιχνίδι. 

 

• Περιγράψτε με λόγια τι ακριβώς θέλετε να κατασκευάσετε, 
συζητήστε το με τους συμμαθητές σας   

• Σκεφτείτε τα «ηλεκτρονικά εργαλεία» που έχετε στη διάθεσή σας  

• Σχεδιάστε τον κεντρικό πυρήνα του παιχνιδιού σας  

• Υλοποιήστε την κατασκευή σας στο λογισμικό microworld pro  

• Διαμορφώστε το περιβάλλον του παιχνιδιού ώστε να είναι φιλικό 
για το χρήστη    

ΣΧΟΛΙΑ  

Με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού, με το υλικό της βοήθειας του 
λογισμικού, και με αρκετό μεράκι οι μαθητές μπορούν να 
προσπαθήσουν να δημιουργήσουν ένα δικό τους παιχνίδι. Η έρευνα 
στην συγκεκριμένη περιοχή έδειξε ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό και μάλιστα 
εάν ο εκπαιδευτικός λάβει σοβαρά υπόψη του τα δημιουργήματα των 
μαθητών μπορούν αυτά να αποτελέσουν έναυσμα ώστε στη συνέχεια 
των διδακτικών του πρακτικών να προσεγγίζει γνωστικές περιοχές μέσα 
από αυτά. 

 




