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                                                                                             Multi – Logo 

 

  

Βαθμίδα Γυμνάςιο 
 

Μάθημα Πληροφορικθ 
 

Αντικείμενο  Προγραμματιςμόσ Η/Υ με Multi Logo 
 

Τίτλοσ Σχεδίαςη και ανάπτυξη εφαρμογθσ ζωγραφικθσ  
 

Διάρκεια 2-3 Διδακτικζσ ϊρεσ 
 

Μορφή Κατευκυνόμενθ μακθτικι αυτενζργεια χρθςιμοποιϊντασ τισ 
δυνατότθτεσ του Μακθτικοφ Υπολογιςτι και των εργαλείων 
που περιζχει με παράλλθλθ αξιοποίθςθ του περιβάλλοντοσ 
τθσ Multi Logo 
 

Διδακτικοί ςτόχοι:  
 

 Καλλιζργεια δεξιοτιτων επιλογισ των κατάλλθλων 
ψθφιακϊν εργαλείων.  

 Εξοικείωςθ με τθ χριςθ περιβαλλόντων προγραμματιςμοφ   

 Καλλιζργεια δεξιοτιτων προγραμματιςμοφ 

 Εξοικείωςθ με ζννοιεσ όπωσ: Διαδικαςία, ιδιότθτεσ 
αντικειμζνων, panes, sliders, buttons 

 Χριςθ και αξιοποίθςθ τθσ δομισ if  
 

Επιδιωκόμενο αποτζλεςμα:  
 

 Ανταλλαγι ςκζψεων. 

 Καλλιζργεια ςυνεργαςίασ. 

 Δυνατότθτα κεϊρθςθσ από τθ ςκοπιά του άλλου. 

 Δθμιουργία ερευνθτικοφ πλαιςίου. 
 

Προαπαιτούμενεσ γνώςεισ:  
 

 Εμπειρία εργαςίασ ςε ομάδεσ.  

 Απλι χριςθ του Μακθτικοφ Υπολογιςτι, του 
περιβάλλοντοσ εργαςίασ και διαχείριςθσ υλικοφ.  

 Αρχικι ευαιςκθτοποίθςθ ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ 
προγραμματιςμοφ 

 Ευαιςκθτοποίθςθ ςτο περιβάλλον Προγραμματιςμοφ Logo 
 

Εργαλεία – Μζςα:  
 

 Μακθτικόσ Υπολογιςτισ,  

 Περιβάλλον προγραμματιςμοφ Multi Logo 

 Video data projector 
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Ασ δοφμε βιμα - βιμα πωσ μποροφμε να  δθμιουργιςουμε μια εφαρμογι ηωγραφικισ ςτο 

περιβάλλον προγραμματιςμοφ Multi Logo ‘θ τουλάχιςτον τθν βαςικι εργαςία ςχεδίαςθσ με το 

ποντίκι…  

 

Ξεκινϊντασ:  

Δθμιουργοφμε ζνα pane και το χρωματίζουμε κίτρινο (προςωρινά) και επιλζγουμε Basics-Auto 

Drag για ναι είναι μετακινιςιμο με το ςφρςιμο του ποντικιοφ.   

 

Στο pane αυτό κα τοποκετιςουμε τα εργαλεία ηωγραφικισ… 
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Δθμιουργοφμε το πρϊτο κουμπί ςτθν «εργαλειοκικθ» μασ με διαςτάςεισ 150Χ28… 

 

…του δίνουμε τθν εντολι να κακαρίηει τθν ςελίδα 1: page1’cs 

και αλλάηουμε και τον τίτλο (Caption) του ςε «Καιαριςμόσ Οιόνησ» 
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Δθμιουργοφμε τισ βαςικζσ διαδικαςίεσ για ανζβαςμα και κατζβαςμα τθσ πζνασ  

 

Διαδικαςία dn για το κατζβαςμα τθσ πζνασ 

ϊςτε να γράφει κατά τθ μετακίνθςθ του 

δείκτθ του ποντικιοφ  και τθ διαδικαςία up 

για το ανζβαςμα τθσ πζνασ (απλι 

μετακίνθςθ του δείκτθ) 
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Στθ ςυνζχεια ορίηουμε “Events” για τθν πρϊτθ ςελίδα (Page 1) που κα χρθςιμοποιιςουμε ωσ 

επιφάνεια ςχεδίαςθσ (on Click, on Drag, on Left Up ) 

 

Θα δθμιουργιςουμε ζναν επιλογζα (slider), που κα κακορίηει το πάχοσ του μολυβιοφ μασ 
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Τζλοσ κα δθμιουργιςουμε ζναν επιλογζα χρϊματοσ για το μολφβι μασ 

 

 

Η εντολι μασ είναι: 

page1't1'setpc last ( chooser "setpc ) make "vpc page1't1'pc 

 


