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Πρόγραμμα Ευέλικτης Ζώνης  Α’ Τάξης – «Ανάπτυξη Υπολογιστικής 
Σκέψης» Α’ Δημοτικού 

3ο Φύλλο εργασίας Αλγόριθμοι - Ακολουθιακής Δομής-Φρούτα  

 

Περίληψη 
Οι υπολογιστές για να εκτελέσουν ένα πρόγραμμα, θα πρέπει να εκτελέσει βήμα-
βήμα τις εντολές που έχει δεχθεί από τον άνθρωπο. Οι εντολές θα πρέπει να είναι 
σαφείς και κατανοητές στον Η/Υ. Στην συγκεκριμένη δραστηριότητα ο μαθητής , θα 
πρέπει να σχηματοποιήσει την ακολουθία εντολών έτσι ώστε να ακολουθήσει την 
διαδρομή επάνω σε ένα πλέγμα, για να μαζέψει τα «Φρούτα». 
 

Απαιτούμενες ικανότητες 
Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να: 

 Μετρούν 

 μπορούν να χειρίζονται την κόλλα και το ψαλίδι 

 βάζουν σε κατακόρυφη σειρά σχήματα 
 

Ηλικία  
 7 ετών και πάνω  

 

Υλικά 

 Για τον πίνακα που θα τοποθετηθούν τα «φρούτα» και το «φαντασματάκι», 
θα χρειαστεί ένα φύλλο σαν πίνακα με κελιά , όπως υπάρχει στις επόμενες 
σελίδες, σε αντίγραφα όσα και οι μαθητές. 

 Για τα σχήματα με τα φρούτα θα πρέπει, να φωτοτυπηθεί το φύλλο με τα 
σχήματα (φρούτα και φαντασματάκι) που ακολουθεί. 

 Επιπλεόν χρειαζόμαστε ένα ψαλιδάκι μικρό και μία κόλλα τύπου stick για 
κάθε μαθητή. 

 

Δραστηριότητα 
 

1ο Στάδιο: 
Ο μαθητής θα πρέπει να κόψει με το ψαλιδάκι του όλα τα αντικείμενα από την 
επόμενη σελίδα , που έχουν διακεκομμένες γραμμές. Στην συνέχεια θα πρέπει να 
αποφασίσει σε ποια θέσει θα τα τοποθετήσει με κόλλα stick , μέσα στα τετράγωνα 
του πλέγματος.  
Τα φρούτα θα πρέπει να τοποθετηθούν σε τυχαίες θέσεις και κάθε παιδί σε 
διαφορετικές. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συνυπολογιστεί ο αριθμός των 
θέσεων που θα πρέπει να διανύσει το φαντασματάκι για να μαζέψει αυτά τα 
φρούτα, διότι υπάρχει σχετικός περιορισμός από των αριθμό των σχημάτων 
βέλους (μέγιστός αριθμός 9)  που μπορεί να χρησιμοποιηθούν. 
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2ο Στάδιο: 
Ο μαθητής τοποθετεί σε μία θεωρητικά «τυχαία» θέση το φαντασματάκι που 
υπάρχει στα αντικείμενα που θα κόψει έτσι ώστε να προσπαθήσει να δημιουργήσει 
με τα βελάκια του την ακολουθιακή διαδρομή που θα ακολουθήσει το 
φαντασματάκι. 
Παράδειγμα. 

Αν κολληθούν από 
τον μαθητή, μόνο 
αυτά τα 3 φρούτα 
στο πλέγμα όπως 
δίπλα, τότε... 
 

 

θα πρέπει να 
κολληθούν με την 
σειρά τα 
ακόλουθα 
βελάκια στο πίσω 
μέρος του 
σχήματος. 

 

Προσοχή : Τα βελάκια που υπάρχουν στο διαθέσιμο σχήμα είναι ΜΟΝΟ 9. Θα 
πρέπει να γίνει κατανοητό στους μαθητές ότι: 

1. Τα βελάκια είναι η μοναδική κίνηση - εντολή που μπορεί να κάνει ένα 
φαντασματάκι για να «μαζέψει» τα φρούτα ένα-ένα και μπορούν να 
τοποθετηθούν με κατεύθυνση: 

α) προς τα πάνω ,  

β) προς τα κάτω,  

γ) προς τα δεξιά και  

δ) προς τα αριστερά 

2. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παραπάνω από 9 βελάκια 
συνολικά. 

3. Τα βελάκια πρέπει να τοποθετηθούν από την πίσω σελίδα του φύλλου 
που κολλήθηκαν τα φρούτα και το φαντασματάκι, το ένα κάτω από το 
άλλο σύμφωνα με την σειρά των βημάτων που θα πρέπει να κάνει το 
φαντασματάκι για να φάει όλα τα φρούτα. 

4. Βέλτιστη λύση θα θεωρηθεί , αυτή που χρησιμοποιεί τα λιγότερα 
βελάκια. 

5. Καλό είναι πριν να κολληθούν τα φρούτα και το φαντασματακι, να 
δοκιμαστούν ότι τα βελάκια είναι αρκετά, για τις θέσεις που έχουν 
τοποθετηθεί. 

6. Πρέπει να κολληθούν ΟΛΑ τα φρούτα σχήματα πάνω στο πλέγμα. 
 
Ανατροφοδότηση- Συμπεράσματα: 
Θα πρέπει να αξιολογηθούν και να συζητηθούν εντός τάξης, πιθανές λύσεις με 
λιγότερα βήματα-βελάκια από τα απαιτούμενα, ή λύσεις με λιγότερα φρούτα 
τοποθετημένα (συνήθως συμβαίνει από παιδιά που δεν κατάλαβαν καλά την 
δραστηριότητα ή είναι βιαστικά στο να τελειώσουν). 
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