
Κυνήγι αυγών με το Minecraft Education 

 

Καλώς ήρθες στον κόσμο του Minecraft Education. Όλοι αγαπάμε 

το Minecraft και όλοι λίγο πολύ έχουμε περάσει ώρες ατελείωτες 

παίζοντας αυτό το παιχνίδι.  

Πώς όμως θα εισάγουμε μια έτοιμη πίστα στο Minecraft; 

Πρέπει να ακολουθήσεις τα παρακάτω βήματα. 

Βήμα1 

Πρέπει να κατεβάσεις το Minecraft Education. Κάνε κλικ στον 

σύνδεσμο: 

https://education.minecraft.net/get-started/download 

και κατέβασε το Minecraft Education πατώντας το παρακάτω 

κουμπί που θα εμφανιστεί στην οθόνη σου. 

 

Προσοχή! Θα πρέπει ο υπολογιστής σου να έχει τα Windows 10. 

 

Βήμα2  

Εισαγωγή στο Minecraft Education.  

https://education.minecraft.net/get-started/download


 

 

 

Πληκτρολογείς το email και τον κωδικό που σου έχουμε δώσει. 

Αφού συνδεθείς επιλέγεις το παίξε, εισαγωγή, πηγαίνεις στο φάκελο 

που έχεις κατεβάσει την πίστα και επιλέγεις άνοιγμα. 

 

 



 

 

 

 

Μόλις εμφανιστεί το μήνυμα «η εισαγωγή επιπέδου ολοκληρώθηκε 

με επιτυχία», θα πατήσεις «προβολή των κόσμων μου». Στη 

συνέχεια, θα επιλέξεις την πρώτη πίστα με όνομα 

«Easter_eggshunting» που έκανες εισαγωγή στο Minecraft. 



 

 

 

 

 

Έπειτα, κάνοντας κλικ με το ποντίκι σου πάνω στην πίστα επιλέγεις 

«Παίξε» και εμφανίζεται ο Πασχαλινός κόσμος. 

 



 

 

Στην πίστα υπάρχουν γρίφοι τους οποίους πρέπει να λύσεις. Κάθε  

φορά που βρίσκεις ένα γρίφο θα συλλέγεις τα αυγουλάκια που 

υπάρχουν στο σεντούκι. Μαζί με τα αυγουλάκια θα υπάρχουν δυο 

μαγεμένα βιβλία. Ένα βιβλίο για τον επόμενο γρίφο που πρέπει να 

λύσεις και ένα για τις αποστολές που πρέπει να εκτελέσεις. 

Όταν βρεις όλους τους γρίφους και ολοκληρώσεις τις αποστολές 

μπορείς να μας στείλεις φωτογραφίες από τον κόσμο σου με τις 

δημιουργίες σου. 

 

 

 

Πατώντας το πλήκτρο Ε ανοίγεις το απόθεμα(inventory) όπου 

μπορείς να βρεις τα υλικά που θες να χρησιμοποιήσεις. 

 



 

 

Στην αναζήτηση πληκτρολογείς την λέξη φωτογραφική, την 

επιλέγεις και την τοποθετείς στο του παίκτη σου. Το ίδιο κάνεις και 

για το χαρτοφυλάκιο.  

 

 

 

Βγάζεις φωτογραφίες τις δημιουργίες σου πατώντας δεξί κλικ με το 

ποντίκι σου, οι οποίες αυτόματα αποθηκεύονται στο χαρτοφυλάκιο. 

Στη συνέχεια, χρησιμοποιείς το χαρτοφυλάκιο, επιλέγεις εξαγωγή 

χαρτοφυλακίου και το αποθηκεύεις στον υπολογιστή σου σε μορφή 

pdf. 



 

 

Τέλος, το στέλνεις στο ROBOTONIO για να δούμε τις δημιουργίες 

σου. 

Καλή διασκέδαση και Καλό Πάσχα! 


