
Χρησιμοποιήσαμε : 

Α) Ηλεκτρονική πλακέτα Makey Makey, 
για να εισάγουμε στον ΗΥ την αίσθηση ότι 
πέρασε το αυτοκινητάκι από τις 2 πύλες 
χρονισμού.  

Γ) ένα αυτοκινητάκι 

Β) Κατασκευή Ράμπας, από όπου αφή-
νουμε το αυτοκινητάκι μας να πέσει να 
αποκτά ταχύτητα, την οποία υπολογί-
ζουμε κατά την διέλευση του αυτοκινή-
του από τις 2 πύλες 

Δ) ένα laptop 

Ε) αλουμινόχαρτο ή ηλεκτρικά αγώγιμη 
μπογιά, που βοηθάει να κάνουμε διάφο-
ρα υλικά αγώγιμα και να γίνει κλειστό 
κύκλωμα. 

ΣΤ) και το πιο σημαντικό χρησιμοποιή-
σαμε το εκπαιδευτικό λογισμικό προ-
γραμματισμού Scratch (έκδοση 3) για να 
γράψουμε τον κώδικά μας. 

 

Αναπτύξαμε το θέμα 

Σύστημα μέτρησης της 

ταχύτητας. 

Δημιουργήσαμε ένα σύστημα 

που αποτελείται από μια ράμπα, 

ένα αυτοκινητάκι και δύο πύλες 

χρονομέτρησης συνδεδεμένες 

σε μια πλακέτα makey makey. 

Όταν το αυτοκινητάκι διέρχεται 

από την πρώτη χρονική πύλη, 

το makey makey δίνει σήμα να 

μηδενιστεί και να καταγραφεί ο 

χρόνος στο Scratch. Ομοίως, 

όταν διέρχεται από τη δεύτερη 

πύλη, ξανακαταγράφεται ο χρό-

νος. Στη συνέχεια, γράψαμε κώ-

δικα για να υπολογίσουμε τον 

χρόνο που χρειάστηκε το αυτο-

κινητάκι για να διανύσει την α-

πόσταση μεταξύ των δύο πυ-

λών.  Όταν υπολογιστεί λοιπόν 

ο χρόνος που χρειάστηκε, χρη-

σιμοποιείται σε συνδυασμό με 

την απόσταση και υπολογίζεται 

η ταχύτητα διέλευσης από τις 

πύλες. 

Είμαστε η ομάδα  

ScratchKids  

του 19ου Δ.Σ. Σερρών 

Το σχολείο μας βρίσκεται στο κέ-

ντρο της Πόλης των Σερρών. 

Το εργαστήριο πληροφορικής είναι 

χώρος ευρύχωρος και εξοπλισμέ-

νος με καλούς υπολογιστές. Για 

αυτό με την εκπαιδευτικό πληρο-

φορικής Γκουτουλούδη Μαρία 

μπορέσαμε να κάνουμε την εργασί-

α μας αυτή.  

Η ομάδα μας αποτελείται από 9 
μέλη: 

Μαγδαληνή Ε τάξη 

Άννα Ε τάξη 
Κωνσταντίνα Δ τάξη 

Χρύσα ΣΤ τάξη 
Δημήτρης Δ τάξη 
Γιάννης Ε τάξη 

Φώτης Ε τάξη 
Γιώργος ΣΤ τάξη 

Αθανάσιος ΣΤ τάξη 

Για την κατασκευή 
της μας βοήθησε ο 
εκπ/κος εικαστι-
κών κ. Ευστρατό-
πουλος Νίκος. 



ScratchKids—Σύστημα Μέτρησης Ταχύτητας 

Δείτε περισσότερα στην ιστοσελίδα: 

http://www.goutouloudi.gr/2019/11/
μαθήματα-physical-computing-κατασκευή-
συστήματος-μέ/ 
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