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Είστε έτοιμοι να ζωγραφίσετε την πάνω κάμπια με βάση κάποιον κανόνα;  

 

 

Για να ξεκινήσει το παιχνίδι κάντε 

κλικ στην πράσινη σημαία που 

εμφανίζεται πάνω δεξιά στην 

οθόνη και στη συνέχεια το κουμπί 

. Πάνω στο σώμα της 

κάμπιας εμφανίζονται κάποια 

κυκλάκια βαμμένα.  

 

 

 

Εικόνα 2  Πιθανό στιγμιότυπο παιχνιδιού 

Εικόνα 1 Αρχή παιχνιδιού 
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Μπορείτε να συμπληρώσετε το μοτίβο; 

Για να βάψετε τα κυκλάκια, σύρετε το αντίστοιχο πινέλο μέχρι να ακουμπήσει το 

πόδι της κάμπιας. Χρωματίστε το υπόλοιπο σώμα της κάμπιας με τον ίδιο τρόπο. 

Θέλετε βοήθεια; Μπορείτε να κάνετε κλικ στο κεφάλι της πάνω κάμπιας ώστε να σας 

βοηθήσει. 

 Πόσα διαφορετικά χρώματα χρησιμοποιήσατε για το χρωματισμό της 

κάμπιας; 

__________________________________________________________________ 

 Ποιος είναι ο κανόνας του μοτίβου (ποια στοιχεία - χρώματα 

επαναλαμβάνονται κάθε φορά); 

__________________________________________________________________ 

Σκεφτείτε 

Τι χρώμα είναι το 30
ο
 πόδι της κάμπιας;__________________________________ 

Τι χρώμα είναι το 26
ο
 πόδι της κάμπιας;__________________________________ 

 

Ελέγξτε τα μοτίβα με τη βοήθεια της κάτω κάμπιας  

 

 Κάνετε κλικ σε ένα από τα κουμπιά , ανάλογα με το 

πόσα διαφορετικά χρώματα έχουν χρησιμοποιηθεί για το χρωματισμό της 

πάνω κάμπιας. 

 Χρησιμοποιήστε  τα πινέλα για να βάψετε τους κύκλους που εμφανίστηκαν 

στο προηγούμενο βήμα και δημιουργήστε τον κανόνα του μοτίβου. 
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Εικόνα 3 Δημιουργία κανόνα μοτίβου 

 

 Κάνετε κλικ στο κουμπί  ,  ώστε να εμφανιστεί η λύση στην κάτω 

κάμπια. 

 Συγκρίνετε τα χρώματα στις δύο κάμπιες. 

 

Εικόνα 4  Έλεγχος λύσης 



Φύλλο εργασίας 1                                        Παιχνίδι με τα μοτίβα                                    
Χρωματίζω την κάμπια 

 

 

Δημιουργήστε και το δικό σας μοτίβο στην κάτω κάμπια. 

Πατήστε το κουμπί  

Επιλέξτε ένα από τα κουμπιά  , βάψτε τα αντίστοιχα κυκλάκα 

που εμφανίζονται με τα χρώματα της επιλογής σας. Πατήστε το κουμπί  και 

η κάτω κάμπια θα εμφανίσει το δικό σας μοτίβο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


