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Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί το πρώτο µέρος της 
δραστηριότητας «Φτιάξε τη δική σου έξυπνη πόλη». 
Στη δραστηριότητα αυτή θα ξεδιπλώσουµε τη 
δηµιουργικότητά µας και τις κατασκευαστικές µας 
ικανότητες για να φτιάξουµε το δικό µας πρότυπο µοντέλο 
µιας πόλης! Η πόλης µας θα γίνει «έξυπνη» στο δεύτερο 
µέρος της δραστηριότητας «Φτιάξε τη δική σου έξυπνη 
πόλη: Οι αυτοµατισµοί», που είναι η δραστηριότητα 3 της 
ενότητας “Internet of Things”. 

Η δηµιουργία ενός πρότυπου κατασκευαστικού µοντέλου 
αποτελεί βασικό βήµα κάθε πρωτότυπης καινοτόµου 
κατασκευής- και άρα αποτελεί µια βασική δεξιότητα για 
έναν εκκολαπτόµενο εφευρέτη! 
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Η κατασκευή

Η κατασκευή της πόλης στηρίζεται στην ανάπτυξη µιας 
µακέτας η οποία µπορεί να σχεδιαστεί ή να εκτυπωθεί πάνω 
σε µακετόχαρτο ή ακόµη και χοντρό χαρτόνι. Η µακέτα και το 
αρχικό σχέδιο αποτελεί µια αρχική ιδέα, την οποία µπορούµε 
να εξελίξουµε δηµιουργικά, βγαίνοντας από τα όριά της 
δηµιουργώντας εξωτερικούς σταθµούς ή κατασκευές, και 
χρησιµοποιώντας  εναλλακτικά υλικά για τις κατασκευές, 
όπως αυτοσχέδια παγκάκια, τσουλήθρες για παιδική χαρά και 
ότι άλλο µπορούµε να φανταστούµε! Αφιερώστε λίγο χρόνο 
στο να αποφασίσετε τι µορφή θέλετε να έχει η πόλη σας! Πώς 
θέλουµε να κατασκευάσουµε τα σπίτια, φανάρια, πεζοδρόµια 
και άλλα στοιχεία της πόλης µας; 

Πολύ σηµαντική είναι η ανάθεση ρόλων στην οµάδα και η 
συνεργασία! 
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Επισκεφθείτε τον οδηγότης δραστηριότητας 

για περισσότερες πληροφορίες!



Ως υλικά για την κατασκευή θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν: 

• χρωµατιστά χαρτόνια και χαρτόκουτα

• τέµπερες ή νεροµπογιές

• πλαστελίνη για εύπλαστες λεπτοµέρειες

• υλικά µακέτας (πχ δεντράκια), αυτοκινητάκια, ξύλινα 
καλαµάκια (σουβλάκια), ξυλάκια παγωτού, ψαλίδια, κοπίδια, 
χαρτοταινίες, πιστόλι θερµοκόλλησης και κόλλα στικ για τη 
στήριξη των κατασκευών. 

Εναλλακτικά για την κατασκευή των σπιτιών θα µπορούσαν να 
χρησιµοποιηθούν έτοιµα templates όπως αυτά που προτείνονται 
στη συνέχεια. Εάν χρησιµοποιήσετε έτοιµη µακέτα σπιτιού θα χρειαστείτε: ψαλίδι, κόλλα, ταινία ή πιστόλι 
θερµοκόλλησης για την κόλληση των τµηµάτων του.

Υλικά
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Οδηγίες χρήσης µακέτας σπιτιού
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 Κόβουµε το template µε το ανάπτυγµα του σπιτιού και τσακίζουµε 
το χαρτόνι στα κατάλληλα σηµεία για να σταθεί το σπίτι όρθιο 

 Κόβουµε τα παράθυρα για να διακρίνεται εύκολα το φως που έχουµε 
τοποθετήσει µέσα στο σπίτι και θα ανάψει όταν πέσει το σκοτάδι 

 Κολλάµε στρατηγικά τα σηµεία που χρειάζονται για να µείνουν οι 
τοίχοι του σπιτιού ενωµένοι. 

Για την κατασκευή των κτηρίων µπορείτε να έχτε κατά νου την προσοµοίωση 
δηµόσιων κτηρίων εκτός από σπίτια, χρησιµοποιώντας και άλλα υλικά εκτός 
από τα templates που παρέχονται, όπως κουτιά δηµητριακών για νοσοκοµεία κ.α 

Αναζητήστε διάφορα παραδείγµατα ανατπυγµάτων για να τυπώσετε αυτά της 
επιλογής σας σε απλό χαρτί ή χαρτονάκι δίνοντας µια νέα δηµιουργική διάσταση 
στις µακέτες σας!

Επισκεφθείτε τον οδηγό

της δραστηριότητας για

περισσότερες πληροφορίες!



Το αποτέλεσµα!
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Μόλις η κατασκευή της πόλης µας ολοκληρωθεί, είµαστε 
έτοιµοι να την εξοπλίσουµε µε έξυπνους αυτοµατισµούς, 
φτιάχνοντας το δικό µας «∆ιαδίκτυο των Πραγµάτων»! 
Αφού έχετε ολοκληρώσει και κατανοήσει τις 
δραστηριότητες της ενότητας “Arduino Αισθητήρες και 
Περιφερειακά” προχωρήστε στο δεύτερο µέρος της 
δραστηριότητας- «Φτιάξε τη δική σου έξυπνη πόλη: Οι 
αυτοµατισµοί» που ανήκει στην ενότητα “Internet of 
Things”! 

Είστε έτοιµοι να εξοπλίσετε την έξυπνη πόλη σας µε 
λειτουργικά φανάρια κυκλοφορίας, οδοφράγµατα για 
σιδηροδροµικές διαβάσεις, φώτα που ανάβουν µόνα τους 
όταν σκοτεινιάζει- και ό,τι άλλο µπορείτε να φανταστείτε;



Επισκεφθείτε τον οδηγό της δραστηριότητας

για αναλυτικές οδηγίες, tips και πηγές!

To εκπαιδευτικό πρόγραµµα Generation Next αποτελεί εξέλιξη του προγράµµατος STEMpowering Youth που υλοποιείται από το Ίδρυµα Vodafone, ενώ το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό έχει εγκριθεί και 
είναι διαθέσιµο στο πλαίσιο του προγράµµατος Open Schools for Open Societies.

Οι λέξεις Arduino, Arduino UNO καθώς και λογότυπα ή άλλα διακριτικά γνωρίσµατα που αναφέρονται στον παρόντα οδηγό ή απεικονίζονται στις εικόνες που αυτός εµπεριέχει 
είναι κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα και διακριτικά γνωρίσµατα που συνιστούν εµπορική ιδιοκτησία της Arduino S.r.l/Arduino AG. Το Ίδρυµα Vodafone, η Vodafone Παναφον 
Α.Ε.Ε.Τ ή η SciCo δεν σχετίζονται µε την εν λόγω εταιρεία

Το αποτέλεσµα!
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