
Όμιλος Εκπαιδευτικής Ρομποτικής – Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας

Σχέδιο μαθήματος: Ώρα για Σούμο

Στόχοι
Βασικός στόχος της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να είναι σε θέση να προσθέτουν στοιχεία σε
μια κατασκευή τους χωρίς αναλυτικές οδηγίες. Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές θα πρέπει να:

• Είναι σε θέση να ακολουθούν οδηγίες για την ολοκλήρωση μιας κατασκευής.

• Είναι σε θέση να γράψουν ένα απλό πρόγραμμα στο περιβάλλον NXT Programming που να
χειρίζεται δεδομένα εισόδου από αισθητήρες.

• Είναι σε θέση να κάνουν σημαντικές τροποποιήσεις στην κατασκευή τους, προσθέτοντας
αισθητήρες, δομικά στοιχεία, ακόμα και κινητήρες.

• Κατανοήσουν την λειτουργία του αισθητήρα φωτός.

Υλικοτεχνική υποδομή
Κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει 

• τα απαραίτητα υλικά από το σετ  Lego Mindstorms NXT  που απαιτούνται για την κατα-
σκευή,

• έναν Η/Υ με το λογισμικό NXT Programming,

Επίσης χρειάζεται Η/Υ και προβολέας για τον καθηγητή, οι οδηγίες κατασκευής και το φύλλο εργα-
σίας.

Προετοιμασία
Η κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει στην διάθεση της το φύλλο εργασίας “Ώρα για Σούμο” καθώς και
τις οδηγίες κατασκευής  , είτε σε ηλεκτρονική μορφή στον Η/Υ είτε σε έντυπη μορφή.

Διδακτική ακολουθία
Η διδακτική ακολουθία διαρκεί δυο δίωρες συναντήσεις.

Εισαγωγή (15 λεπτά)

Μοιράζουμε στις  ομάδες  το φύλλο εργασίας  σε  ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.  Ζητάμε να δια-
βάσουν το εισαγωγικό κείμενο του φύλλου εργασίας. Λύνουμε απορίες που μπορεί να εμφανιστούν
για  τους  κανόνες  του  σούμο  και  παρουσιάζουμε  στους  μαθητές  την  πίστα  που  έχουμε  κατα-
σκευάσει.

http://nxtprograms.com/mini_sumo/index.html
http://eclass.sch.gr/modules/document/file.php/9470072107/sumobot/Building%20Instructions%20%5Bsumobot%5D.html
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Κατασκευή ρομπότ (45 λεπτά)

Ζητάμε από τις ομάδες να κατασκευάσουν το  Sumo-bot  σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν στον
Η/Υ. Ένα άτομο από κάθε ομάδα σηκώνεται από τον χώρο εργασίας του και συλλέγει τα απαραίτη-
τα υλικά. Η κατασκευή είναι απαιτητική και θα χρειαστεί αρκετός χρόνος από τις ομάδες.

Προγραμματισμός και δοκιμές (30 λεπτά)

Ζητάμε από τις ομάδες να δημιουργήσουν το πρόγραμμα που περιγράφεται στο βήμα 2 και να το
δοκιμάσουν στην πίστα που έχουμε φτιάξει. Βοηθάμε τις ομάδες να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα
του αισθητήρα φωτός. 

Αγώνες σούμο (30 λεπτά)

Αφού όλες οι ομάδες είναι ικανοποιημένες με τις δοκιμές τους, ξεκινάμε τους αγώνες σούμο και
βγάζουμε τον τελικό νικητή.

Αναζήτηση του αντιπάλου με τον αισθητήρα απόστασης (45 λεπτά)

Ζητάμε από τους μαθητές να προσθέσουν στην κατασκευή τους έναν αισθητήρα απόστασης και να
προγραμματίσουν το ρομπότ τους έτσι ώστε να μην επιτίθεται μόνο ευθεία, αλλά να “ψάχνει” τον
αντίπαλο, σύμφωνα με τις οδηγίες στο βήμα 3 του φύλλου εργασίας.

Τελικές βελτιώσεις (45 λεπτά)

Δίνουμε στις ομάδες χρόνο να αυτοσχεδιάσουν και να προσθέσουν δικές τους βελτιώσεις στην κα-
τασκευή ή το πρόγραμμα.

Τελικός αγώνας (25 λεπτά)

Διοργανώνουμε τους τελικούς αγώνες μεταξύ των ομάδων.

Πηγές
• Mini Sumobot – NXT Programs

http://nxtprograms.com/mini_sumo/index.html
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