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Φύλλο εργαζίας 1 

 

Ολνκαηεπώλπκα:  

Τάμε Γ-Τκήκα-Οκάδα  

Ηκεξνκελία:  

 

Βαζικές ενηολές για ηο ζτεδιαζμό γεωμεηρικών ζτημάηων ζηη Logo 

Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε γεσκεηξηθά ζρήκαηα ζηε Logo πξέπεη λα 

εηζάγνπκε ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο κία ρειώλα. Απηό γίλεηαη από ην 

εηθνλίδην κε όλνκα «Δεκηνπξγία ρειώλαο»  

Τν ζρήκα ηεο ρειώλαο πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο είλαη: 

 θαη θνηηάδεη ην βνξξά. 

Τν ίρλνο πνπ αθήλεη ε ρειώλα όηαλ ηε κεηαθηλνύκε ρξεζηκνπνηώληαο 

εληνιέο καο επηηξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε γεσκεηξηθά ζρήκαηα. 

Οη βαζικές ενηολές είλαη: 

μπ αξηζκόο 

εηθνλνζηνηρείσλ 

Η ρειώλα πξνρσξάεη κπξνζηά ηόζα εηθνλνζηνηρεία 

όζα έρνπκε νξίζεη, π.ρ. κπ 100 

πι αξηζκόο 

εηθνλνζηνηρείσλ 

Η ρειώλα πξνο ηα πίζσ ηόζα εηθνλνζηνηρεία όζα 

έρνπκε νξίζεη, π.ρ. πη 100 

δε κνίξεο Η ρειώλα ζηξίβεη δεμηά ηόζεο κνίξεο όζεο έρνπκε 

νξίζεη, π.ρ. δε 90 

αρ κνίξεο Η ρειώλα ζηξίβεη αξηζηεξά ηόζεο κνίξεο όζεο έρνπκε 

νξίζεη, π.ρ. αξ 45 

ζηκ Η ρειώλα αθήλεη ίρλνο από θάζε ζεκείν πνπ πεξλάεη 

ζηα Η ρειώλα δελ αθήλεη ίρλνο από θάζε ζεκείν πνπ 

πεξλάεη 

ζβγ Σβήλεη ηα ζρέδηα πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη θαη ε 

ρειώλα επηζηξέθεη ζην θέληξν ηεο επηθάλεηαο 

εξγαζίαο. 
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Πίνακας 1 

Τηο εληνιέο ηηο πιεθηξνινγνύκε ζην θέληξν εληνιώλ ηνπ Microworlds Pro. 

 

Ειζαγωγική δραζηηριόηηηα 

 Τνπνζεηήζηε κηα ρειώλα ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο.  

 Μεηαθηλήζηε ηε ρειώλα ζην επίπεδν κε ην πνληίθη ζαο. 

 Μεηαθηλήζηε ηε ρειώλα ρξεζηκνπνηώληαο ηηο εληνιέο πνπ 

ππάξρνπλ ζηνλ Πίλαθα 1. 

 Σβήζηε ηα ζρήκαηα πνπ έρεηε δεκηνπξγήζεη θαη δώζηε ηηο 

θαηάιιειεο εληνιέο έηζη ώζηε λα ζρεκαηίζεηε έλα επζύγξακκν 

ηκήκα 100 εηθνλνζηνηρείσλ. Τν επζύγξακκν ηκήκα πνπ 

δσγξαθίζαηε είλαη νξηδόληην ή θάζεην; Γηαηί; 

Δραζηηριόηηηα 1 

 Αο ζπκεζνύκε ηνλ αιγόξηζκν ηνπ ηεηξαγώλνπ πνπ είδακε ζην 

πξνεγνύκελν θεθάιαην. Ο αιγόξηζκνο πεξηέγξαθε ηα βήκαηα πνπ 

αθνινπζεί έλα κηθξό παηδί γηα λα ζρεκαηίζεη έλα ηεηξάγσλν ζηελ 

άκκν. Αο θαηαζθεπάζνπκε έλαλ αιγόξηζκν πνπ λα ζρεκαηίδεη έλα 

ηεηξάγσλν κε κήθνο 100 εηθνλνζηνηρείσλ, δίλνληαο εληνιέο ζηε 

ρειώλα. Σβήζηε ην ζρήκα πνπ έρεηε δσγξαθίζεη θαη 

πιεθηξνινγήζηε ηηο παξαθάησ εληνιέο: 

ζηθ 
κπ 100 
δε 90 
κπ 100 
δε 90 
κπ 100 
δε 90 
κπ 100 
δε 90 

Σπδεηήζηε αλά νκάδα ηα εμήο:  

 Δεκηνπξγήζεθε ην ηεηξάγσλν;  

 Γηαηί ζηξίβνπκε ζπλέρεηα δεμηά ηε ρειώλα;  

 Η ζηξνθή δεμηά ηεο ρειώλαο είλαη ίδηα ή αλάπνδε από ηε θνξά ηνπ 

ξνινγηνύ; 
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Δραζηηριόηηηα 2 

Η θάζε νκάδα λα γξάςεη  έλα ζύλνιν εληνιώλ ώζηε ζην πεξηβάιινλ ηεο 

MicroWorlds Pro  ε ρειώλα λα ζρεδηάδεη ην ζρήκα 1.   (Σεκείσζε: ζην 

πεξηβάιινλ έρνπκε ηνπνζεηήζεη κία ρειώλα ε νπνία θνηηάδεη ην βνξξά, 

ώζηε λα κπνξνύλ λα εθηειεζηνύλ νη εληνιέο). 

 

 

 
Θεσξείζηε όηη νη νξηδόληηεο γξαµµέο έρνπλ κήθνο  60 

pixels, ελώ νη θαηαθόξπθεο 40 pixels. 

σχήμα 1 

Παξαηεξήζηε ζην θέληξν εληνιώλ ηηο εληνιέο πνπ πιεθηξνινγήζαηε. 

Εθηεινύληαη όιεο κε ηε ζεηξά ε κία κεηά ηελ άιιε. Έρνπκε ινηπόλ κηα  

δομή ακολοσθίας 

Δραζηηριόηηηα 3 

Σρεδηάζηε ζην ραξηί, ν θαζέλαο κόλνο ηνπ, ην απνηέιεζκα πνπ 

πξνθύπηεη από ηελ εθηέιεζε ηεο παξαθάησ αθνινπζίαο εληνιώλ ζην 

πεξηβάιινλ ηεο MicroWorlds Pro. (Θεσξήζηε όηη έρεη ήδε ηνπνζεηεζεί κία 

ρειώλα ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο, ώζηε λα είλαη δπλαηή ε εθηέιεζε ησλ 

εληνιώλ.) Σπγθξίλεηε ην ζρέδην πνπ δσγξαθίζαηε. Επαιεζεύζηε ην ζηνλ 

ππνινγηζηή. 

ζηκ 

δε 45 

μπ 100 δε 90 

μπ 100 αρ 90 

μπ 100 δε 90 

μπ 100 αρ 90 

 

Δραζηηριόηηηα 4 

 Παξαηεξήζηε ηηο εληνιέο ηηο δξαζηεξηόηεηαο 1 πνπ δεκηνπξγνύλ 

έλα ηεηξάγσλν. Υπάξρνπλ εληνιέο πνπ επαλαιακβάλνληαη; Πνηεο 

είλαη απηέο; 
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 Σην θέληξν εληνιώλ πιεθηξνινγήζηε ηελ εληνιή: 

ζβγ 

ζηθ 

επαλάιαβε 4 [κπ 100 δε 90] 

 Τη ζρήκα εκθαλίζηεθε ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο; Πνηεο εληνιέο 

ηνπνζεηήζακε κέζα ζηηο αγθύιεο; Γηαηί κεηά ην επαλάιαβε βάιακε 

ηνλ αξηζκό 4; Πόηε θαη γηα πνην ιόγν ρξεζηκνπνηνύκε ηελ εληνιή 

επαλάιαβε; 

Δραζηηριόηηηα 5 

Η εληνιή επανάλαβε ζπληάζζεηαη σο εμήο: 

επαλάιαβε αξηζκόο επαλαιήςεσλ [εληνιέο πνπ επαλαιακβάλνληαη] 

 Παξαηεξήζηε ηηο εληνιέο ηηο δξαζηεξηόηεηαο 3. Υπάξρνπλ εληνιέο 

πνπ επαλαιακβάλνληαη; Πνηεο είλαη απηέο; Δεκηνπξγήζηε ην ζρήκα 

ηηο δξαζηεξηόηεηαο 3 ρξεζηκνπνηώληαο ηελ εληνιή επαλάιαβε. 

 Πνην είλαη ην πιενλέθηεκα ηεο ρξήζεο ηεο εληνιήο επαλάιεςεο; 

 


