
      ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005 
 

 
για κύκλος 
στκ θέσεπάχοςστυλό 10 
επανάλαβε 360 [µπ 1  δε 1] 
τέλος 
 
για µετακίνηση1 
στα δε 90 µπ 150 αρ 90  
τέλος 
 
για µετακίνηση2 
στα αρ 90 µπ 20 δε 180 
τέλος 
 
για µετακίνηση3 
στα πι 150  
τέλος 
 
για ΣήµαΟλυµπιάδας 
στα θέσεθέση [-250 0] 
θέσεκατεύθυνση 0 
θέσεχρώµα "µπλε 
κύκλος  
µετακίνηση1 
θέσεχρώµα "µαύρο 
κύκλος 
µετακίνηση1 
θέσεχρώµα "κόκκινο 
κύκλος 
µετακίνηση2 
θέσεχρώµα "πράσινο 
κύκλος 
µετακίνηση3 
θέσεχρώµα "κίτρινο 
κύκλος 
απχ 

 
Εικόνα 1 

     

      
τέλος 

 
“Παιδαγωγική αξιοποίηση του πολυµεσικού προγραµµατιστικού περιβάλλοντος MicroWorlds Pro”  
Κατερίνα Γλέζου – Εκπαιδευτικός, Επιµορφώτρια ΤΠΕ  
glezou@sch.gr  
 

 



     
 

 
για τόξο1 
θέσεπάχοςστυλό 10
επανάλαβε 200 [µπ
τέλος 
 
για τόξο2 
θέσεπάχοςστυλό 10
επανάλαβε 40 [µπ 
τέλος 
 
για τόξο3 
θέσεπάχοςστυλό 10
επανάλαβε 120 [µπ
τέλος 
 
για διορθώσεις 
στα θέσεθέση [-25
θέσεκατεύθυνση 0
θέσεχρώµα "µπλε 
στκ τόξο1 
στα θέσεθέση [-25
θέσεκατεύθυνση 0
µετακίνηση1 τόξο2
τόξο1 
στα τόξο2 
στκ τόξο2 
στα τόξο2 
µετακίνηση1 τόξο1
τόξο3 
απχ 
τέλος 
 
για ΣήµαΟλυµπιάδα
ΣήµαΟλυµπιάδας 
διορθώσεις 
τέλος 
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για κύκλοςΜ 
απχ θέσεπάχοςστυλό στρογγυλοποίηση ακτίνα / 7  
στα επανάλαβε 360 [µπ ακτίνα στκ µπ 1 πίσω 1 στα πίσω ακτίνα δεξιά 1] 
τέλος 
 
για ΣήµαΟλυµπιάδαςΜ 
θέσεκατεύθυνση 0 
θέσεπάχοςστυλό στρογγυλοποίηση ακτίνα / 7  
θέσεχρώµα "µπλε κύκλοςΜ  
στα δε 90 µπ ακτίνα * 2 µπ ακτίνα / 2 αρ 90  
θέσεχρώµα "µαύρο κύκλοςΜ 
στα δε 90 µπ ακτίνα * 2 µπ ακτίνα / 2 αρ 90  
θέσεχρώµα "κόκκινο κύκλοςΜ 
στα αρ 90 µπ ακτίνα µπ ακτίνα / 4 δε 90 πι ακτίνα  
θέσεχρώµα "πράσινο κύκλοςΜ  
στα αρ 90 µπ ακτίνα * 2 µπ ακτίνα / 2 δε 90 
θέσεχρώµα "κίτρινο κύκλοςΜ 
τέλος 
 
για διορθώσειςΜ 
στα µπ ακτίνα αρ 90  µπ ακτίνα µπ ακτίνα / 4 
θέσεκατεύθυνση 80 θέσεχρώµα "µπλε 
επανάλαβε 20 [µπ ακτίνα στκ µπ 1 πίσω 1 στα πίσω ακτίνα δεξιά 1] 
θέσεκατεύθυνση 90 στα µπ ακτίνα * 2 µπ ακτίνα / 2 
θέσεκατεύθυνση 80 θέσεχρώµα "µαύρο 
επανάλαβε 20 [µπ ακτίνα στκ µπ 1 πίσω 1 στα πίσω ακτίνα δεξιά 1] 
θέσεκατεύθυνση 185 
επανάλαβε 20 [µπ ακτίνα στκ µπ 1 πίσω 1 στα πίσω ακτίνα δεξιά 1] 
θέσεκατεύθυνση 90 στα µπ ακτίνα * 2 µπ ακτίνα / 2 
θέσεκατεύθυνση 185 θέσεχρώµα "κόκκινο 
επανάλαβε 20 [µπ ακτίνα στκ µπ 1 πίσω 1 στα πίσω ακτίνα δεξιά 1] 
στα θέσεκατεύθυνση 0 
απχ 
τέλος 
 
για ΣήµαΟλυµπιάδαςΜ2 
ΣήµαΟλυµπιάδαςΜ 
διορθώσειςΜ 
τέλος 
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