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Πρόγραμμα Ευέλικτης Ζώνης B’ Τάξης – «Ανάπτυξη Υπολογιστικής Σκέψης» 

B’ Δημοτικού 

 

Ονοματεπώνυμο:  Τάξη:  Ημερομηνία: __ /__ /____ 

 

6ο Φύλλο Εργασίας - «Επιλύω προβλήματα μαθαίνοντας την επανάληψη» 

 

Περίληψη 

Ο άνθρωπος από πολύ παλιά, όταν έπρεπε να λύσει ένα σύνθετο πρόβλημα, 

χρειαζόταν πολύ χρόνο για να κάνει μία εργασία ή για να λύσει ένα μέρος του 

προβλήματος.  

Από την εποχή που ανακαλύφθηκαν οι υπολογιστές, ο άνθρωπος προσπαθεί να 

βάλει τους υπολογιστές να εκτελούν εργασίες οι οποίες συνήθως απαιτούν πολύ 

χρόνο για να γίνουν από τον άνθρωπο και  γίνονται επαναληπτικά πάρα πολλές φορές. 

Αν π.χ. ένας άνθρωπος θέλει να προσθέσει 100 διψήφιους αριθμούς για να 

βγάλει ένα αποτέλεσμα, χωρίς την βοήθεια κάποιου 

προγράμματος υπολογισμού σε Η/Υ θα του έπαιρνε τουλάχιστον 

15 λεπτά για να βρει το αποτέλεσμα. 

Αντίθετα με την βοήθεια του Η/Υ, απαιτείται στην 

πραγματικότητα μόνο η καταγραφή των αριθμών και η επιλογή 

μιας εντολής ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ και αυτόματα βρίσκει το αποτέλεσμα 

της πράξης. 

 

Παράδειγμα 

Αν προσπαθήσουμε ν΄αναλύσουμε ένα πιο σύνθετο πρόβλημα, όπως το βάψιμο ενός 

τοίχου από έναν ελαιοχρωματιστή, τι ακριβώς θα κάναμε; Θα 

πρέπει να καταλάβουμε την σειρά των βημάτων που χρειάζεται 

ώστε να βαφεί αυτός ο τοίχος.  

Ο ελαιοχρωματιστής λοιπόν, ακολουθεί τα παρακάτω 

βήματα:  

1.    Πάρε μπογιά από το κουτί 

2.     Στράγγιξε το χρώμα από το πινέλο στο κουτί  

3.      Βρες το σημείο που είχε τελειώσει το βάψιμο στο προηγούμενο 

βήμα  

4.     Βάψε τον τοίχο μέχρι να μην έχει μπογιά στο πινέλο 

5.     Πάρε μπογιά από το κουτί 

6.  Στράγγιξε το χρώμα από το πινέλο στο κουτί  

7.  Βρες το σημείο που είχε τελειώσει το βάψιμο στο προηγούμενο βήμα  

8.  Βάψε τον τοίχο μέχρι να μην έχει μπογιά στο πινέλο 

9.      ……....  

10.  ……….. 
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Παρατήρηση 

Παρατηρούμε ότι από το 5ο βήμα επαναλαμβάνονται κάποια βήματα. Αντί να 

ξαναγράφουμε τα ίδια θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι τα βήματα από το 1 ως το 

5 επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά. Έτσι δίνοντας οδηγίες σε κάποιον θα μπορούσαμε 

να πούμε: 

1.     Πάρε μπογιά από το κουτί 

2.     Στράγγιξε το χρώμα από το πινέλο στο κουτί  

3.     Βρες το σημείο που είχε τελειώσει το βάψιμο στο προηγούμενο βήμα  

4.     Βάψε τον τοίχο μέχρι να μην έχει μπογιά στο πινέλο 

5.   Επανέλαβε το βήμα 1 

Για να είμαστε πιο ακριβείς θα πρέπει να πούμε και πότε θα σταματήσει ο 

ελαιοχρωματιστής αυτή τη εργασία. 

Η πιο σωστή λοιπόν περιγραφή θα είναι : 

 

1. Όσο υπάρχει μπογιά και δεν έχει τελειώσει ο τοίχος... 

2. Πάρε μπογιά από το κουτί 

3. Στράγγιξε το χρώμα από το πινέλο στο κουτί  

4. Βρες το σημείο που είχε τελειώσει το βάψιμο στο προηγούμενο βήμα  

5. Βάψε τον τοίχο μέχρι να μην έχει μπογιά στο πινέλο 

6. Επανέλαβε το βήμα 1 

 

Εφαρμογή  

Θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε ένα άλλο πρόβλημα 

βρίσκοντας τα βήματα που απαιτούνται για να ολοκληρώσουμε μια 

εργασία: Το χτίσιμο ενός τοίχου. 

 Ένας χτίστης θα χρειαστεί τα παρακάτω βήματα τα οποία θα πρέπει αρχικά να τα 

βάλετε σε σειρά και στην συνέχεια να βρείτε πως επαναλαμβάνονται και με ποια 

συνθήκη επανάληψης. 

  

 

 

 

 

Χτυπά το τούβλο για να 

τοποθετηθεί σωστά στην 

λάσπη  

Πάρε λάσπη από 

μία παλέτα 

Τοποθέτησε και άπλωσε 

την λάσπη 

Πάρε ένα τούβλο και τοποθέτησέ 

το πάνω στην λάσπη  



15ο ΔΣ Καλαμαριάς  Φύλλο Εργασίας -Β’ Τάξη 

3 
 

Βάλε τα βήματα με την σειρά καθώς και το σημείο της επανάληψης. Προσοχή: 

Θυμηθείτε το προηγούμενο παράδειγμα για να γράψετε και ένα βήμα που δεν 

αναφέρεται στα παραπάνω σχήματα. 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. Πάρε ένα τούβλο και τοποθέτησέ το πάνω στην λάσπη__________________ 

5. _______________________________________________________________ 

6. _______________________________________________________________ 

 

 

Για το σπίτι : 
 

Βρείτε μόνοι σας μία εργασία που απαιτεί μια διαδικασία επανάληψης 

βημάτων και περιγράψτε τα βήματα καθώς και την επανάληψη της. Συμπληρώστε 

τα από κάτω σε όσες γραμμές χρειάζεται ανάλογα με την εργασία σας.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


