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Τα ρομπότ αποτελούν πλέον 
αναπόσπαστο μέρος του πλανήτη 

μας. Όμως πόσα γνωρίζεις γιÕ αυτά;

Ανακάλυψε... πόσα διαφορετικά είδη 
ρομπότ υπάρχουν και τ ι απίθανα 

πράγματα κάνουν.

Εξερεύνησε... πώς αισθάνονται, 
σκέφτονται και πράττουν για να φέρουν 

σε πέρας εργασίες και αποστολές. 

Κατασκεύασε... το δικό σου ρομπότ  
που κινείται μόνο του!

Τα βιβλία της σειράς Ο υπέροχος πλανήτης μας  
ενθαρρύνουν τα παιδιά να ανακαλύψουν  

και να κατανοήσουν τον κόσμο. 

 
Α

νακάλυψε,  εξερεύνησε,  κατα
σκεύ

ασ
ε!

Τζένι Φρέτλαντ

ΒανΒόορστ

Εικονογράφηση Πο Μόργκαν
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Αλήθεια, τι ξέρεις για τα ρομπότ;
Γράψε ένα ποίημα εμπνευσμένο από αυτά.

Ρομπότ με ρίμες

Τι είναι ρομπότ;
Το ρομπότ δεν είναι απλά μια μηχανή.

Φτιάχνει αυτοκίνητα, παίζει μαζί σου  
και είναι πάντα εκεί.

Καθαρίζει, σκουπίζει και εξερευνά,
σε ρόδες, πόδια ή ερπύστριες γυρνά.

Τα σόναρ «αυτιά» του έχει τεντωμένα,
ακούει, βλέπει και συλλέγει δεδομένα.

Ο υπολογιστής στο μυαλό του  
κάνει την επεξεργασία

και φέρνει σε πέρας 
κάθε δύσκολη εργασία.
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Αχ και να ’χα ένα ρομπότ  
μόνο δικό μου!

Δε μ’ αρέσει να καθαρίζω το δωμάτιό μου.
Αχ και να ’χα ένα ρομπότ μόνο δικό μου!

Το πάτωμα θα το ’κανε στη στιγμή λαμπίκο
και για κάθε δουλειά πάντα εκεί θα ’ταν απίκο.

Στο τέλος θα του ’δινα ιπποτικά το χέρι
λέγοντάς του «Στη φασίνα είσαι αστέρι!».

Το δωμάτιο θα ήταν το άψογο βασίλειό μου. 
Αχ και να ’χα ένα ρομπότ μόνο δικό μου!
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Υπάρχουν ένα σωρό πράγματα 
που δε θέλουν να κάνουν οι άνθρωποι. 
Για καλή μας τύχη, υπάρχουν τα ρομπότ  
γι’ αυτές τις δουλειές!

Τι είναι ρομπότ;

Αγγαρείες και βαριές εργασίες
Κάποιες δουλειές του σπιτιού είναι αρκετά βαριές ή ίσως απλά 
βαρετές. Τα ρομπότ όμως δε βαριούνται ποτέ! Είναι δυνατά και 
μπορούν να επαναλαμβάνουν την ίδια εργασία ξανά και ξανά.

Το ρομπότ-σκούπα
καθαρίζει το πάτωμα 

μόνο του!

Τετράποδα ρομπότ μεταφέρουν τον εξοπλισμό των στρατιωτών σε δύσκολα εδάφη.
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Λεπτοδουλειές
Μερικές εργασίες, όπως οι χειρουργικές επεμ-
βάσεις, είναι πολύ σημαντικό να γίνονται σω-
στά. Ένα ρομπότ δεν κουράζεται, δεν αφαιρείται 
ποτέ και η δουλειά του είναι κάθε φορά το ίδιο 
ακριβής.

Επικίνδυνες δουλειές
Οι άνθρωποι δεν μπορούν να τα-
ξιδέψουν στον Άρη ή να μπουν 
στο εσωτερικό ενός ενεργού 
ηφαιστείου, γιατί είναι πολύ επι-
κίνδυνο. Ένα ρομπότ όμως μπορεί! 
Κι αν καταστραφεί, έχουμε πάντα  
τη δυνατότητα να φτιάξουμε ένα 
άλλο.

Τα χειρουργικά ρομπότ επιδιορ
θώνου

ν κ
αρ

διέ
ς κ

αι ά
λλα όργανα του σώματος.

Τετράποδα ρομπότ μεταφέρουν τον εξοπλισμό των στρατιωτών σε δύσκολα εδάφη.
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πότ αναλαμβάνουν επικίνδυνες αποστολές.
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