
Μηχανή ταξινόμησης!!! 

 

Σςγσαπηηήπια! Μάθαηε πολλά ππάγμαηα ζηην Εζηία Επιζηημών! 

Πολύ ενηςπυζιακή η «μησανή ηαξινόμηζηρ μεγέθοςρ»! 

Άπαγε, ποια να είναι η ζοθία ηηρ; Ίζυρ ηο ανακαλύτεηε, αν αζσοληθείηε με ηιρ 

επόμενερ πποκλήζειρ: 

 

Οι προκλήσεις σας: 

Το κοςηάκι, ηα ξςλάκια, οι καπηέλερ, είναι ημήμαηα μιαρ μησανήρ ηαξινόμηζηρ 

καπηελών (για ηην ακπίβεια, έσεηε δςο μησανέρ). Πώρ λειηοςπγεί; Πώρ 

επεκηείνεηαι; 

1η: Πώρ λειηοςπγεί; Θα ππέπει να ηο ανακαλύτεηε! Ακολοςθήζηε ηα 

επόμενα βήμαηα: 

1. Σςγκενηπώζηε με ηςσαία ζειπά ηιρ καπηέλερ με νούμεπα από ηο 1 

υρ ηο 8 και θηιάξηε έναν πάκο (με ηην αζημένια ότη επάνυ). 

2. Τοποθεηήζηε ηον πάκο ζηο εζυηεπικό ηος κοςηιού. Πεπάζηε ηα 

πένηε ξςλάκια ζηιρ ηπςπούλερ. Καθένα «ηπςπά» ηο μππορ και 

πίζυ μέπορ ηηρ μησανήρ και ηιρ καπηέλερ ζηο εζυηεπικό. 

3. Τώπα, θα ππέπει να ζκεθηείηε: 



 ποιο/ποια ξςλάκι/ια να ηπαβήξεηε ώζηε να ελεςθεπυθεί 

μονάσα η καπηέλα με ηο νούμεπο 1. Αθαιπέζηε ηην! 

Τοποθεηήζηε ηο/ηα ξςλάκι/ια πος αθαιπέζαηε ξανά ζηη 

θέζη ηοςρ, «ηπςπώνηαρ» όλερ ηιρ καπηέλερ ηος κοςηιού. 

 Όπυρ και ππιν, ποιο/ποια ξςλάκι/ια να ηπαβήξεηε ώζηε να 

ελεςθεπυθεί μονάσα η καπηέλα με ηο νούμεπο 2. 

 Όπυρ και ππιν, ποιο/ποια ξςλάκι/ια να ηπαβήξεηε ώζηε να 

ελεςθεπυθεί μονάσα η καπηέλα με ηο νούμεπο 3. 

Σςνεσίζηε μέσπι να αθαιπέζεηε και ηιρ 8 καπηέλερ με ηη ζειπά… 

Έηζι θα έσεηε ηαξινομήζει ηιρ καπηέλερ ζαρ! 

Βοηθηηικά, παπαηηπήζηε ηα ηεηπάγυνα πάνυ από κάθε καπηέλα. 

Πσ. ο απιθμόρ 1 έσει 4 κενά και ένα ηεηπαγυνάκι δεξιά. 

Σςμβολικά:   

1 = _ _ _ _ 

Ομοίυρ,  2 = _ _ _  

 

2η: Πώρ επεκηείνεηαι; Θέλοςμε να ζςμπληπώζοςμε ηη μησανή με 

ακόμα 8 καπηέλερ πος να έσοςν ηα νούμεπα από ηο 9 υρ ηο 16.  

Οδηγίερ: Χπηζιμοποιήζηε ηα αςηοκόλληηα και ηιρ κενέρ καπηέλερ. Θα ππέπει να 

ηοποθεηήζεηε ζηη ζυζηή καπηέλα ηο ζυζηό νούμεπο, για να λειηοςπγεί ζυζηά η 

μησανή, δηλαδή να ηαξινομεί όλερ ηιρ καπηέλερ από ηο 1 υρ ηο 16. 

 

3η: Ποια «κοινή ζοθία» ηυν Μαθημαηικών κπύβοςν οι δύο μησανέρ 

ηαξινόμηζηρ πος είδαηε ζήμεπα; (η μία η «μησανή ηαξινόμηζηρ 

μεγέθοςρ και η άλλη η «μησανή ηαξινόμηζηρ καπηελών» πος καηαζκεςάζαηε). 

 


