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ΑΠΟΦΑΗ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςθ Προγραμμάτων πουδϊν Πρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ για τθν Πιλοτικι τουσ Εφαρμογι του διδακτικοφ πεδίου Μακθματικά.
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ του εδαφ. β τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 1 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Αϋ 167).
2. Τισ διατάξεισ του εδαφ. α τθσ παραγράφου 9 του άρκρου 3, του εδαφ. ε τθσ παραγράφου
11 του άρκρου 4, του εδαφ. γ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 5 και του εδαφ. γ τθσ
παραγράφου 2 του άρκρου 24 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Αϋ 167), όπωσ τροποποιικθκαν και
ιςχφουν με τισ διατάξεισ 1 και 2 του άρκρου 7 του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ Αϋ188) “Ενιαίο Λφκειο,
πρόςβαςθ των αποφοίτων ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ, αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ
ζργου και άλλεσ διατάξεισ”.
3. Τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 33 του άρκρου 20 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Αϋ 118).
4. Τισ διατάξεισ του άρκρου 90 του κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα
Κυβερνθτικά όργανα που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του Ρ.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Αϋ 98).
5. Τθν περίπτωςθ β, τθσ παραγράφου 7, του άρκρου 13, του Ρ.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161, Τ. Αϋ)
«Οργάνωςθ και λειτουργία δθμοτικϊν ςχολείων».
6. Τθν 1120/H/7-1-2010 (ΦΕΚ Β1) κοινι Απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ και τθσ Υπουργοφ
Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Κρθςκευμάτων με κζμα: «Κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων των
Υφυπουργϊν του Υπουργείου Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Κρθςκευμάτων».
7. Τθν ειςιγθςθ του Ραιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου, όπωσ αυτι διατυπϊκθκε με τθν αρικμ.
22/2011πράξθ του Συντονιςτικοφ Συμβουλίου του Ραιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου.
8. Τθν με αρικμ. 11279/28-7-2010 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΛΟ (Σχολείο 21ου
αιϊνα) – Νζο πρόγραμμα ςπουδϊν» ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 1,2,3, -Οριηόντια
Ρράξθ».
9. Τθ με αρικμ. 14647/30-09-2010 Σφμφωνθ Γνϊμθ ΕΥΔ για το ςχζδιο «Απόφαςθσ Υλοποίθςθσ
με ίδια μζςα του Ρ.Λ. για το Υποζργο 1 τθσ Ρράξθσ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΛΟ (Σχολείο 21ου αιϊνα) –
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Νζο πρόγραμμα ςπουδϊν» ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 1,2,3, -Οριηόντια Ρράξθ», με
κωδικό MIS 295450.
10. Το γεγονόσ ότι δεν ζχει εκδοκεί Υπουργικι Απόφαςθ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 33 του
άρκρου 20 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Αϋ 118).
11.Tο γεγονόσ ότι από τθν απόφαςθ αυτι δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ
προχπολογιςμοφ.

Αποφαςίηουμε

Καθορίζουμε τα παρακάτω προγράμματα ςπουδϊν Ρρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ (Δθμοτικό και Γυμνάςιο) του διδακτικοφ πεδίου Μακθματικά ωσ εξισ:
Διδακτικό πεδίο: Μακθματικά

Προγράμματα πουδϊν Δθμοτικοφ

Ειςαγωγι
Το Νζο Ρρόγραμμα Σπουδϊν για τα μακθματικά τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (Δθμοτικό
– Γυμνάςιο) ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ τθσ μακθματικισ ςκζψθσ μζςω τθσ ανάδειξθσ των
βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ μακθματικισ γνϊςθσ: τθσ γενίκευςθσ, τθσ αφαίρεςθσ, τθσ
ακρίβειασ και τθσ ςυντομίασ.
Το Ρρόγραμμα Σπουδϊν επιδιϊκει να αποκτιςουν οι μακθτζσ τθν ικανότθτα διατφπωςθσ
και επίλυςθσ προβλθμάτων κακϊσ και να διαμορφϊςουν μια κετικι ςτάςθ για τα
μακθματικά, εκτιμϊντασ το ρόλο τουσ ςτθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου πολιτιςμοφ.
Ραράλλθλα, επιδιϊκει τθν ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ του ατόμου να αναλφει, να ερμθνεφει
και να επεμβαίνει ςτο κοινωνικό του περιβάλλον, χρθςιμοποιϊντασ ωσ εργαλείο τα
μακθματικά.
Θ υλοποίθςθ των παραπάνω ςτόχων επιχειρείται να επιτευχκεί μζςα από τζςςερισ βαςικζσ
διεργαςίεσ: α) του μακθματικοφ ςυλλογιςμοφ και τθσ επιχειρθματολογίασ, β) τθσ
δθμιουργίασ ςυνδζςεων/ δεςμϊν, γ) τθσ επικοινωνίασ μζςω τθσ χριςθσ εργαλείων, με
βαςικότερο τθ φυςικι γλϊςςα, αλλά και τα ςφμβολα, τισ διάφορεσ μορφζσ
αναπαράςταςθσ, τα τεχνουργιματα και τα εργαλεία τθσ τεχνολογίασ και δ) τθσ
μεταγνωςτικισ ενθμερότθτασ.
Πίνακεσ κεματικϊν ενοτιτων- Κωδικοί – φμβολα
Τα προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα (ΡΜΑ), τα βαςικά κζματα, οι δραςτθριότθτεσ
και το εκπαιδευτικό υλικό παρουςιάηονται ςε μορφι πίνακα ανά κεματικι ενότθτα
(κεματικόσ άξονασ) για κάκε τάξθ. Θ παρουςίαςθ τουσ δεν ςυνδζεται με τθ ςειρά
διαχείριςθσ του περιεχομζνου ςτθ διδαςκαλία που αυτι εξαρτάται από το τι γνϊςεισ από
άλλεσ κεματικζσ ενότθτεσ χρειάηεται να ζχουν οι μακθτζσ ϊςτε να επιτφχουν κάποιο
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ςυγκεκριμζνο προςδοκϊμενο μακθςιακό αποτζλεςμα. Στθν πρϊτθ ςτιλθ, τα ΡΜΑ
αρικμοφνται με βάςθ τθ κεματικι ενότθτα ςτθν οποία εντάςςονται. Ο παρακάτω πίνακασ
εξθγεί τθν αρίκμθςθ:

ΠΜΑ

Βαςικι κεματικι ενότθτα

Αρ#

Αρικμοί

Α#

Άλγεβρα

Γ#

Γεωμετρία- Χϊροσ

Μ#

Μζτρθςθ

Σ#

Στατιςτικι

Ρ#

Ρικανότθτεσ

Στθ δεφτερθ ςτιλθ παρουςιάηεται ο τίτλοσ τθσ βαςικισ τροχιάσ και των υποτροχιϊν κακϊσ
και ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ. Στθν τρίτθ ςτιλθ παρουςιάηεται κάποιο διδακτικό
ςχόλιο και γίνεται παραπομπι ςτισ ςχετικζσ ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ. Στθν τζταρτθ
ςτιλθ το εκπαιδευτικό υλικό αφορά χειραπτικό υλικό που μποροφν να χρθςιμοποιιςουν οι
μακθτζσ, αναφορζσ ςτα υπάρχοντα διδακτικά εγχειρίδια,
αναφορζσ ςε ςχετικζσ
ιςτοςελίδεσ κακϊσ και παραπομπι ςε αρχεία λογιςμικοφ που αναπτφχκθκαν ςτο πλαίςιο
του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν και κα ενταχκοφν ςτο ψθφιακό υλικό ϊςτε να ζχουν
πρόςβαςθ οι εκπαιδευτικοί. Ζνα παράδειγμα τζτοιου λογιςμικοφ ςτθν τζταρτθ ςτιλθ είναι
το αρχείο: Γ-AΔ1-To α ςτθν ψ=αχ2 ,που αφορά τθν Γϋ Γυμναςίου και τθν δραςτθριότθτα ΑΔ1
ςτον πίνακα των δραςτθριοτιτων.
Στουσ πίνακεσ που παρουςιάηονται οι δραςτθριότθτεσ υπάρχει ανάλογθ αρίκμθςθ με αυτι
των ΡΜΑ. Για παράδειγμα, ΑΔ1 αντιςτοιχεί ςτθ δραςτθριότθτα 1 που αφορά ςτθν Άλγεβρα
ενϊ ΡΔ2 είναι θ δραςτθριότθτα 2 που αφορά ςτισ Ρικανότθτεσ. Στθ δεφτερθ ςτιλθ
ακολουκεί θ περιγραφι τθσ δραςτθριότθτασ που άλλοτε απευκφνεται ςτον εκπαιδευτικό
και άλλεσ φορζσ ςτο μακθτι. Στθν τελευταία ςτιλθ αναφζρονται τα ΡΜΑ που ςυνδζονται
με τθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα.
Τζλοσ οι ςυνκετικζσ εργαςίεσ που παρουςιάηονται ςτο τζλοσ του κάκε κφκλου
παρουςιάηονται αρχικά ςυνοπτικά ςε ζνα πίνακα όπου δίνεται ο τίτλοσ τουσ, μια ςφντομθ
περιγραφι τουσ, θ τάξθ ςτθν οποία αντιςτοιχοφν κακϊσ και το εκπαιδευτικό υλικό που
μπορεί να αξιοποιθκεί. Στθ ςυνζχεια ακολουκεί αναλυτικι περιγραφι τθσ ςυνκετικισ
εργαςίασ όπωσ μπορεί αυτι να δοκεί ςτουσ μακθτζσ, ενδεικτικζσ φάςεισ εφαρμογισ τθσ
κακϊσ και τα προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα που μποροφν να επιτευχκοφν μζςα
από τθν εμπλοκι των μακθτϊν. Σε κάποιεσ περιπτϊςεισ οι ςυνκετικζσ εργαςίεσ κζτουν
ερωτιματα πζρα από αυτά των μακθματικϊν ενϊ αρκετζσ από αυτζσ αξιοποιοφν τθν
ψθφιακι τεχνολογία. Στο Γυμνάςιο υπάρχει παράδειγμα ςυνκετικισ εργαςίασ όπου
παρουςιάηεται πιο λεπτομερισ τρόποσ διαχείριςθσ.
Στουσ πίνακεσ παρουςιάηεται ζνα ενδεικτικόσ χρόνοσ για κάκε κεματικι ενότθτα. Ο χρόνοσ
αφορά 120 ϊρεσ για το Δθμοτικό και 110 ϊρεσ για το Γυμνάςιο ενϊ 10 ϊρεσ προβλζπεται
να διατεκοφν ςτισ ςυνκετικζσ εργαςίεσ. Θ διδακτικι διαχείριςθ του περιεχομζνου δεν κα
είναι γραμμικι αλλά κα γίνεται με βάςθ το τι χρειάηεται να γνωρίηουν οι μακθτζσ για να
αντιμετωπίςουν τθ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα.
Στουσ πίνακεσ παρουςιάηεται ζνα ενδεικτικόσ χρόνοσ για κάκε κεματικι ενότθτα. Ο χρόνοσ
αφορά 120 ϊρεσ για το Δθμοτικό ενϊ 10 ϊρεσ προβλζπεται να διατεκοφν ςτισ ςυνκετικζσ
εργαςίεσ. Θ διδακτικι διαχείριςθ του περιεχομζνου δεν κα είναι γραμμικι αλλά κα γίνεται
με βάςθ το τι χρειάηεται να γνωρίηουν οι μακθτζσ για να αντιμετωπίςουν τθ ςυγκεκριμζνθ
ενότθτα.
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Αϋ Δθμοτικοφ
Θεματικι ενότθτα: Αρικμοί
Ενδεικτικζσ διδακτικζσ ϊρεσ: 60
Προςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα (ΠΜΑ)
Αρ1. Απαγγζλλουν, διαβάηουν
και γράφουν αρικμοφσ
μζχρι το 100 (ψθφία και
λζξεισ)
Αρ2. Αναγνωρίηουν αρικμοφσ
(μζχρι το 100)
χρθςιμοποιϊντασ
ςτρατθγικζσ άμεςθσ
αναγνϊριςθσ και
αντιςτοίχιςθσ.
Αρ3. Καταμετροφν
πραγματικά αντικείμενα
και αντικείμενα ςε
εικόνεσ και άλλεσ μορφζσ
ςυμβολικϊν
παραςτάςεων κι
αναπτφςςουν
ςτρατθγικζσ μζτρθςθσ.
Αρ4. Μετροφν μζχρι το 100 και
μετροφν με βιματα
εμπρόσ και πίςω (ανά 2,
5, 10).
Αρ5. Συγκρίνουν και
διατάςςουν αρικμοφσ
(μζχρι το 100) και
βρίςκουν τθ κζςθ ενόσ
αρικμοφ (μζχρι το 100)
ςτθν αρικμογραμμι
Αρ6. Διερευνοφν τισ ςχζςεισ
των αρικμϊν αρχικά
μζχρι το 20 και ςτθ
ςυνζχεια μζχρι το 100,
αναλφουν και ςυνκζτουν
αρικμοφσ μζχρι το 100
Αρ7. Διερευνοφν τθ ςχζςθ
μεταξφ ενόσ ψθφίου και

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Φυςικοί Αρικμοί (ωσ το
100)

Μζςα από
δραςτθριότθτεσ οι
μακθτζσ αρχικά
αναγνωρίηουν τα
αρικμθτικά ςφμβολα
και αςκοφνται να τα
αναγνωρίηουν και να
τα διαβάηουν. Στθ
ςυνζχεια αςκοφνται να
αναγνωρίηουν χωρίσ
μζτρθςθ κάρτεσ με
ςχθματιςμοφσ ϊςτε να
δθμιουργιςουν
ιςχυρζσ νοερζσ εικόνεσ
για τισ ποςότθτεσ που
ςυνδζονται με τουσ
αρικμοφσ.

Καταςκευι του πίνακα
των 100, όπωσ υπάρχει
π.χ. ςτο βιβλίο
«Μακθματικά» επίπεδο
1, ςελ. 56

(50 ϊρεσ)
Άμεςθ αναγνϊριςθ
Καταμζτρθςθ
ποςοτιτων και
αρίκμθςθ
Διάταξθ ποςοτιτων
και αρικμϊν
Ανάλυςθ και ςφνκεςθ
αρικμϊν
Κεςιακι αξία ψθφίων
Εκτιμιςεισ
Ρράξεισ ςτουσ
φυςικοφσ αρικμοφσ
Ρροςκζςεισ και
αφαιρζςεισ αρικμϊν
Ρολλαπλαςιαςτικζσ
καταςτάςεισ
Ρολλαπλαςιαςμόσ και
διαίρεςθ αρικμϊν

(ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ ΑρΔ1,
ΑρΔ2)

Καταμετροφν
αντικείμενα
(πραγματικά και ςε
ςυμβολικζσ
αναπαραςτάςεισ), τα
οποία είναι κατάλλθλα
επιλεγμζνα ϊςτε να
βοθκοφν ςτθν
ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν
μζτρθςθσ (π.χ. Ρόςα
είναι τα κουμπιά; Ρϊσ
τα μζτρθςεσ;)
(ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ ΑρΔ3,
ΑρΔ4)
Είναι ςθμαντικό οι

http://www.pre.uth.gr/
main/index.php?option=
com_content&view=cate
gory&layout=blog&id=35
&Itemid=52
Αντίςτοιχο ςτο δικτυακό
τόπο του τμιματοσ
εκπ/ςθσ τθσ επαρχίασ
Νζασ Ουαλίασ ςτθν
Αυςτραλία:
http://www.curriculums
upport.education.nsw.go
v.au/countmein/children
_hundred_chart.html

Ραιχνίδια με ντόμινο,
όπωσ υπάρχουν π.χ. ςτο
βιβλίο «Μακθματικά»
επίπεδο 1, ς. 42-51
http://www.pre.uth.gr/
main/index.php?option=
com_content&view=cate
gory&layout=blog&id=35
&Itemid=52
Αντίςτοιχθ
δραςτθριότθτα,
υπάρχει ςτον δικτυακό
τόπο του τμιματοσ
εκπ/ςθσ τθσ επαρχίασ
Νζασ Ουαλίασ ςτθν
Αυςτραλία:
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τθσ αξίασ του. Βρίςκουν
τθν αξία κζςθσ των
αρικμϊν ςτουσ
διψιφιουσ αρικμοφσ (και
του μθδενόσ).
Αρ8. Εκφράηουν εκτίμθςθ για
ποςότθτεσ μζχρι 50
αντικειμζνων
Αρ9. Διερευνοφν και
δθμιουργοφν ακροιςτικζσ
καταςτάςεισ.
Αρ10. Διερευνοφν
ςυνδυαςμοφσ που
δίνουν τα ακροίςματα ι
τισ διαφορζσ των
αρικμϊν ωσ το 10 και
των δεκάδων ωσ το 100.
Αρ11. Κάνουν νοερζσ και
γραπτζσ προςκζςεισ και
αφαιρζςεισ
χρθςιμοποιϊντασ τα
ςφμβολα με
μονοψιφιουσ και
διψιφιουσ αρικμοφσ.
Αρ12. Ομαδοποιοφν
αντικείμενα ςε δυάδεσ,
πεντάδεσ και δεκάδεσ.
Βρίςκουν το διπλάςιο
(και το μιςό)
μονοψιφιων και
διψιφιων αρικμϊν.
Αρ13. Μοιράηουν αντικείμενα
ςε δυάδεσ, τριάδεσ και
καταμετροφν

μακθτζσ να
αναπτφξουν, μζςα από
μία ποικιλία δράςεων,
τισ ςτακερζσ ςχζςεισ
που ςυνδζουν τουσ
αρικμοφσ ωσ το 10 και
ςτθ ςυνζχεια των
δεκάδων ωσ το 100. Οι
ςτακερζσ αυτζσ
ςχζςεισ, που δεν
απομνθμονεφονται
αλλά
ςτακεροποιοφνται από
τθν ςυςτθματικι
χριςθ, αποτελοφν
βάςθ για κάκε
αρικμθτικι ανάπτυξθ.
(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΑρΔ5)

Είναι ςθμαντικό οι
μακθτζσ να
ανακαλφψουν τθν αξία
των ψθφίων ςφμφωνα
με τθ κζςθ τουσ και να
αντιλθφκοφν τθν
ςθμαςία του μθδενόσ
ςτο ςφςτθμα
αρίκμθςθσ.
(ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ ΑρΔ3,
ΑρΔ4)

Ο εκπαιδευτικόσ
προτείνει
δραςτθριότθτεσ με
ςτόχο το ςταδιακό
πζραςμα από τθν ζνα
προσ ζνα καταμζτρθςθ
ςτθ ςφνκεςθ των
αρικμϊν. Οι πράξεισ
πρόςκεςθ και
αφαίρεςθ να
αντιμετωπίηονται μαηί
μζςα από μία ποικιλία
καταςτάςεων που
καλφπτει όλεσ τισ
περιπτϊςεισ
ακροιςτικϊν

http://www.curriculums
upport.education.nsw.go
v.au/countmein/teacher
s_teaching_ideas__washing_line.html
Δραςτθριότθτα «Ο
ταμίασ», βιβλίο μακθτι,
κεφ. 33
Δραςτθριότθτα «Θ
κατςίκα με τα
κατςικάκια», βιβλίο
μακθτι κεφ. 29
Δραςτθριότθτα «Ραίηω
το φιδάκι», βιβλίο
μακθτι, κεφ. 46
Δραςτθριότθτα « Τα
μυρμιγκια», βιβλίο
μακθτι, κεφ. 47
Ραιχνίδια «Μαντεφω
τον αρικμό» και
«Βρίςκω τον αρικμό»,
βιβλίο μακθτι, κεφ. 49
Δραςτθριότθτα «Τα τρία
γουρουνάκια», βιβλίο
μακθτι, κεφ. 59
Ρρόβλθμα «Τα
παποφτςια», τετράδιο
εργαςιϊν, κεφ. 53
Ρρόβλθμα «Μοιράηω τισ
καραμζλεσ» τετράδιο
εργαςιϊν, κεφ. 59
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προβλθμάτων
(«ςυνδυάηω»,
«αλλάηω»,
«ςυγκρίνω»).
(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΑρΔ7)
Σθμαντικό είναι οι
καταςτάςεισ
πολλαπλαςιαςμοφ και
διαίρεςθσ να
αντιμετωπίηονται μαηί
μζςα από μία ποικιλία
καταςτάςεων που
καλφπτει όλεσ τισ
περιπτϊςεισ
πολλαπλαςιαςτικϊν
προβλθμάτων
(«επαναλαμβανόμενθ
πράξθ», «ςυμμεταβολι
ποςοτιτων»,
«δθμιουργίασ νζου
μεγζκουσ»)
(ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ: ΑρΔ6,
ΑρΔ8)
Αρ14. Συγκρίνουν δφο
ποςότθτεσ με απλι
ςχζςθ μεγζκουσ 1/2 , 1/4
και περιγράφουν τθ
ςχζςθ λεκτικά
(μιςι/διπλάςια…)
Αρ15. Χωρίηουν εμπράγματεσ
διακριτζσ και ςυνεχείσ
ποςότθτεσ (γραμμζσ,
δυςδιάςτατα ςχιματα)
ςε ίςα μζρθ: 2, 4, 8.
Χωρίηουν εμπράγματεσ
και μθ, διακριτζσ και
ςυνεχείσ ποςότθτεσ
(γραμμζσ, δυςδιάςτατα
ςχιματα) ςε ίςα μζρθ: 3,
6, 5, 10

Κλαςματικοί αρικμοί
(10 ϊρεσ)

Ο εκπαιδευτικόσ
προτείνει
δραςτθριότθτεσ, όπου
τα παιδιά καλοφνται να
ςυγκρίνουν μζροσ μιασ
ποςότθτασ ι μεγζκουσ
με το όλο.
(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΑρΔ9)
Ο εκπαιδευτικόσ ωσ
ςυνζχεια των
δραςτθριοτιτων
πολλαπλαςιαςμοφ/
διαίρεςθσ, προτείνει
ςτουσ μακθτζσ
δραςτθριότθτεσ
μεριςμοφ ςε ςυνεχείσ
ποςότθτεσ (όπωσ π.χ.
μια ςοκολάτα) και τα
ενκαρρφνει να
ανακαλφψουν τρόπουσ
μεριςμοφ, αλλά και
λεκτικισ ζκφραςθσ του

Ψθφιακά περιβάλλοντα,
όπωσ το «Fractions –
Partsof a Whole» του
Ρανεπιςτθμίου Utah των
ΘΡΑ, που διατίκεται ςτο
δικτυακό τόπο:
http://nlvm.usu.edu
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μζρουσ που πιραν.
(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΑρΔ10)

Θεματικι ενότθτα: Άλγεβρα
Ενδεικτικζσ διδακτικζσ ϊρεσ: 6
Προςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα (ΠΜΑ)

Βαςικά κζματα

Α1. Αναγνωρίηουν τθν φπαρξθ
μιασ κανονικότθτασ.

Κανονικότθτα υναρτιςεισ

Α2. Συμπλθρϊνουν,
επαναλαμβανόμενεσ
κανονικότθτεσ

(3 ϊρεσ)

Α3. Ρεριγράφουν και εξθγοφν
επαναλαμβανόμενεσ
κανονικότθτεσ και τθ
διαδικαςία δθμιουργίασ
τουσ.
Α4. Καταςκευάηουν
επαναλαμβανόμενεσ
κανονικότθτεσ.
Α5. Δθμιουργοφν και
περιγράφουν
αντιςτοιχίεσ.
Α6. Αναγνωρίηουν,
αναπαριςτάνουν και
περιγράφουν ςχζςεισ
μεταξφ
ςυμμεταβαλομζνων
μεγεκϊν.

Διερεφνθςθ:
αναγνϊριςθ,
ςυμπλιρωςθ,
περιγραφι και
καταςκευι
επαναλαμβανόμενων
και μεταβαλλόμενων
κανονικοτιτων
Αναγνϊριςθ
αντιςτοιχιϊν
Σχζςεισ ςυμμεταβολισ

Δραςτθριότθτεσ

Οι μακθτζσ ςυγκρίνουν
αντικείμενα με
κριτιριο τθν φπαρξθ
μοτίβου ι άλλθσ
κανονικότθτασ.
Συμπλθρϊνουν
καταςκευζσ με τθν
επανάλθψθ του
μοτίβου.
Ανταλλάςςουν
μθνφματα με οδθγίεσ
για τθν καταςκευι
αντικειμζνων με
κανονικότθτεσ
Καταςκευάηουν δικά
τουσ αντικείμενα (πχ
κομπολόγια, ςυνκζςεισ
ςχθμάτων) και
παρουςιάηουν τον
κανόνα του δικοφ τουσ
μοτίβου.
(ενδεικτικι
δραςτθριότθταΑΔ1)

Διερευνοφν
ςυνδυαςμοφσ και
ςχζςεισ.
Καταςκευάηουν,
καταγράφουν και
περιγράφουν
δεδομζνα
ςυμμεταβολισ.
(ενδεικτικι
δραςτθριότθταΑΔ2)

Εκπαιδευτικό υλικό

Χάντρεσ

Γεωμετρικά ςχιματα
από χαρτόνι

Κυβάκιαlego και άλλα
οικοδομικά υλικά
Υλικά καταςκευισ και
υλικά καταςκευισ
αναπαραςτάςεων για
καταγραφι των
δεδομζνων (π.χ.
μαγνθτικοφσ πίνακεσ)

Χριςθ τεχνολογικοφ
περιβάλλοντοσ με
μοτίβα του
Ρανεπιςτθμίου Utah των
ΘΡΑ, που διατίκεται ςτο
δικτυακό τόπο:
http://nlvm.usu.edu
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Α7. Αντιλαμβάνονται το
ςφμβολο τθσ ιςότθτασ ωσ
ςχζςθ ανάμεςα ςε
ςφνκετεσ αρικμθτικζσ
παραςτάςεισ.

Αλγεβρικζσ
παραςτάςεισ
(2 ϊρεσ)

Α8. Εκφράηουν ςυμβολικά
ζνα απλό πρόβλθμα με
αρικμθτικι παράςταςθ ι
ςχζςθ.
Α9. Διατυπϊνουν ζνα
πρόβλθμα που να
δθμιουργείται από
δεδομζνθ αρικμθτικι
παράςταςθ ι ςχζςθ.

Α10. Διερευνοφν τθν ζννοια
τθσ ιςότθτασ και
ανιςότθτασ ςε διάφορα
πλαίςια: αρικμθτικά,
μεγεκϊν και
διατυπϊνουν τθ ςχζςθ
ςυμβολικά.
Α11. Συγκρίνουν αρικμοφσ και
κάνουν πράξεισ με
αυτοφσ χρθςιμοποιϊντασ
τακατάλλθλα ςφμβολα

.

Ιςότθτα –Ανιςότθτα
(1 ϊρα)

Οι βαςικζσ ζννοιεσ που
εμπλζκονται ςτθν
τροχιά τθσ Άλγεβρασ,
ζχουν να κάνουν με
διαφορετικι, πιο
διευρυμζνθ οπτικι του
εννοιολογικοφ πεδίου
κυρίωσ τθσ
αρικμθτικισ. Ζτςι, τα
περιςςότερα
επιμζρουσ κζματα τθσ
Άλγεβρασ, μποροφν και
μάλλον πρζπει να
ενταχκοφν ςτο πλαίςιο
των αρικμθτικϊν
δραςτθριοτιτων: κατά
τθ διάρκεια τθσ
αρίκμθςθσ και των
πράξεων γίνονται και οι
δραςτθριότθτεσ που
αφοροφν τισ
αντιςτοιχίςεισ, τισ
ςυμμεταβολζσ, τισ
αλγεβρικζσ
παραςτάςεισ, τθν
ιςότθτα και τθν
ανιςότθτα.
Δραςτθριότθτεσ
χριςθσ των ςυμβόλων
ςτισ διάφορεσ
περιπτϊςεισ
ολοκλιρωςθσ των
αντίςτοιχων
αρικμθτικϊν κεμάτων.
Διερεφνθςθ
καταςτάςεων όπωσ 5<8
το 5+3?8+3 ι το 5<8,
3<4 το 5+3?8+4

Ρίνακεσ των επιμζρουσ
αποτελεςμάτων:
+ =8
1+7
2+5
……
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Θεματικι ενότθτα: Χϊροσ και Γεωμετρία
Ενδεικτικζσ διδακτικζσ ϊρεσ: 20
Προςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα (ΠΜΑ)
Γ1. Εντοπίηουν, περιγράφουν
και αναπαριςτοφν κζςεισ,
διευκφνςεισ και
διαδρομζσ ςτο χϊρο ωσ
προσ διαφορετικά
ςυςτιματα αναφοράσ, με
τθ χριςθ ποικίλων
χωρικϊν εννοιϊν.
Γ2. Αναγνωρίηουν και
δθμιουργοφν οικείουσ
χάρτεσ, εντοπίηοντασ
κζςεισ και διαδρομζσ.

Βαςικά κζματα

Χϊροσ
(4 ϊρεσ)
Κζςεισ διευκφνςεισ
και διαδρομζσ ςε
χάρτεσ
Δόμθςθ χϊρου,
επικαλφψεισ και
ςυντεταγμζνεσ

Γ3. Επικαλφπτουν το επίπεδο
με διάφορα ςχιματα και
μελετοφν απλζσ ςχζςεισ.

Ο εκπαιδευτικόσ
οργανϊνει βιωματικζσ
δραςτθριότθτεσ που
επιτρζπουν ςτα παιδιά
να ορίςουν ςυςτιματα
αναφοράσ, να
προςανατολιςτοφν και
προςανατολίςουν ωσ
προσ αυτά. Για να
ςυηθτθκεί το κζμα των
οροςιμων ωσ προσ τα
οποία γίνεται ο
προςανατολιςμόσ
προτείνονται
κατάλλθλεσ δράςεισ.
(ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ ΓΔ1,
ΓΔ).

Γ4. Εντοπίηουν, περιγράφουν
και αναπαριςτοφν κζςεισ,
διευκφνςεισ και
διαδρομζσ ςε
τετραγωνιςμζνα
περιβάλλοντα.
Γ5.

Δραςτθριότθτεσ

Οι διευκετιςεισ ςτο
χϊρο μποροφν να
αναπτυχκοφν λεκτικά
με περιγραφζσ
καταςκευϊν

Ρροςεγγίηουν τισ
διςδιάςτατεσ
ςυντεταγμζνεσ με τθ
χριςθ αυκαίρετων
ςυμβόλων.

Εκπαιδευτικό υλικό
Χριςθ απλϊν χαρτϊν
Χριςθ τεχνολογικοφ
περιβάλλοντοσ τφπου
Logo, όπωσ περιβάλλον
«LadybugMazes» του
Ρανεπιςτθμίου Utah των
ΘΡΑ, που διατίκεται ςτο
δικτυακό τόπο:
http://nlvm.usu.edu
Χριςθ . ψθφιακοφ
περιβάλλοντοσ
«Τάνγκραμ» του
Ρανεπιςτθμίου Utah των
ΘΡΑ, που διατίκεται ςτο
δικτυακό τόπο:
http://nlvm.usu.edu
Υλικό με τουβλάκια

Τετραγωνιςμζνο χαρτί

(ενδεικτικι
δραςτθριότθταΓΔ3.)
Τοποκετιςεισ ςε
τετραγωνιςμζνα
περιβάλλοντα
(τουβλάκια, ςκακιζρα,
τετραγωνιςμζνο χαρτί)
τφπου «Ναυμαχία»
ειςάγουν ςτθν ιδζα
των ςυντεταγμζνων.

Γ6. Αναγνωρίηουν και
ταξινομοφν επίπεδα και
ςτερεά ςχιματα με βάςθ
τα γεωμετρικά τουσ
χαρακτθριςτικά ςε
ποικιλία κζςεων,

Γεωμετρικά ςχιματα
(12 ϊρεσ)
Ταξινόμθςθ και
Ανάλυςθ ςε ςτοιχεία

Ο εκπαιδευτικόσ δεν
επιδιϊκει τθν απλι
αναγνϊριςθ ςχθμάτων
ςε ςτερεοτυπικζσ
κζςεισ που οδθγοφν ςε
ολιςτικζσ και αιςκθςιο-

Χριςθ . ψθφιακοφ
περιβάλλοντοσ του Ε.Λ.
του Ρ.Λ. για τθν Αϋ και Βϋ
τάξθ. Ενότθτα Γεωμετρία,
δραςτθριότθτα «Γραμμζσ
και ςχιματα»
http://www.pi-
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μεγεκϊν και
προςανατολιςμϊν.
Γ7. Ρεριγράφουν απλά
επίπεδα γεωμετρικά
ςχιματα με τθ χριςθ
όρων όπωσ κορυφι και
πλευρά.

και ιδιότθτεσ

κινθτικζσ προςεγγίςεισ.

Καταςκευζσ και
ςχεδιαςμόσ

Ξεκινά από
αναγνωρίςεισ και
κατθγοριοποιιςεισ που
πραγματοποιοφν οι
ίδιοι οι μακθτζσ
εντοπίηοντασ ιδιότθτεσ
και ςχζςεισ.

Σφνδεςθ επιπζδων και
ςτερεϊν ςχθμάτων
Ανάλυςθ ι ςφνκεςθ

Γ8. Καταςκευάηουν γνϊριμα
επίπεδα και ςτερεά
γεωμετρικά ςχιματα με
διάφορα μζςα και
ςυηθτοφν ιδιότθτεσ.

(ενδεικτικι
δραςτθριότθταΓΔ5)

Οι καταςκευζσ με υλικά
και οι αναλφςεισ και
ςυνκζςεισ ςτθρίηουν
τθν ανάδειξθ ιδιοτιτων
και ςχζςεων.

Γ9. Συνδζουν επίπεδα και
ςτερεά ςχιματα
προςεγγίηοντασ ζδρεσ και
ακμζσ.
Γ10. Συνκζτουν και αναλφουν
επίπεδα γεωμετρικά
ςχιματα και ςτερεά ςε 2
ι περιςςότερα μζρθ

Γ11. Ραρατθροφν
μετατοπίςεισ και ςτροφζσ
(90, 180, 360) και
μποροφν να προβλζψουν
το αποτζλεςμα.
Γ12. Αναγνωρίηουν
ςυμμετρικά διςδιάςτατα
και τριςδιάςτατα
ςχιματα και ςχιματα με
άξονεσ ςυμμετρίασ.
Εντοπίηουν τουσ άξονεσ.

(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΓΔ6)

Μεταςχθματιςμοί
(3 ϊρεσ)
Μετατοπίςεισ,
ςτροφζσ καιαξονικι
ςυμμετρία

(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΓΔ7.)

Γ14. Ρροςεγγίηουν τισ
ιδιότθτεσ τθσ ςυμμετρίασ

Γ16. Ρραγματοποιοφν
καταςκευζσ

Ο εκπαιδευτικόσ
επιδιϊκει να αναπτφξει
τθν οπτικι ευλυγιςία
και τισ νοερζσ
επεξεργαςίεσ των
μακθτϊν. Ρροτείνει
δράςεισ με
παρατιρθςθ και
αναγνϊριςθ
μεταςχθματιςμϊν
όπωσ και πρόβλεψθ.
Οι καταςκευζσ
ςυμμετρικϊν
ςχθμάτων αναδεικνφει
ιδιότθτεσ

Γ13. Καταςκευάηουν
ςυμμετρικά ςχιματα και
ςυνεχίηουν ςυμμετρικά
μοτίβα

Γ15. Αναγνωρίηουν
τριςδιάςτατεσ
καταςκευζσ από
διαφορετικζσ οπτικζσ
γωνίεσ

schools.gr/software/dimoti
ko/

Οπτικοποίθςθ
(1 ϊρα)
Αναγνϊριςθ οπτικϊν
γωνιϊν, δθμιουργία
οπτικοποιιςεων

Ο εκπαιδευτικόσ
επιδιϊκει αρχικά να
βελτιϊςει τθν
αντίλθψθ των οπτικϊν
γωνιϊν.
Επίςθσ να αςκιςει τουσ
μακθτζσ ςτθν

Χριςθ τεχνολογικϊν
περιβαλλόντων, όπωσ
περιβάλλον
«Transformations Rotation» του
Ρανεπιςτθμίου Utah των
ΘΡΑ, που διατίκεται ςτο
δικτυακό τόπο:
http://nlvm.usu.edu
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τριςδιάςτατων
καταςτάςεων από
εικόνεσ, ςχζδια ι άλλεσ
αναπαραςτάςεισ

ανάγνωςθ των χωρικϊν
και γεωμετρικϊν
αναπαραςτάςεων,
δθλαδι ςτθ μετάβαςθ
από το τριςδιάςτατο
αντικείμενο ςτθν
διςδιάςτατθ
αναπαράςταςθ και
αντίςτροφα.

Θεματικι ενότθτα: Μετριςεισ
Ενδεικτικζσ διδακτικζσ ϊρεσ: 18
Προςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα (ΠΜΑ)

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Μ1. Συγκρίνουν γωνίεσ με τθν
ορκι.

Μζτρθςθ γωνίασ

Ο εκπαιδευτικόσ
προτείνει
ομαδοποιιςεισ γωνιϊν
με κριτιριο τθν ιςότθτα
και διαφορετικά
μεγζκθ και
προςανατολιςμοφσ.

(1 ϊρα)

Μ2. Αναγνωρίηουν ίςεσ γωνίεσ
με άμεςθ ςφγκριςθ.

Μ3. Ρραγματοποιοφν ζμμεςεσ
ςυγκρίςεισ και διατάξεισ
ίςων και άνιςων μθκϊν.
Μ4. Αναλφουν και ςυνκζτουν
μικθ ςε δφο ι
περιςςότερα μζρθ.
Μ5. Ρραγματοποιοφν
επικαλφψεισ με και χωρίσ
επανάλθψθ, με μθ
τυπικζσ και τυπικζσ
μονάδεσ.
Μ6. Συνδζουν τισ επικαλφψεισ
ι τισ επαναλιψεισ με το
αρικμθτικό αποτζλεςμα.
Μ7. Διαπιςτϊνουν τθν ανάγκθ
χριςθσ τυπικϊν μονάδων
μζτρθςθσ και
πραγματοποιοφν

Μζτρθςθ μικουσ
(8 ϊρεσ)
Άμεςεσ και ζμμεςεσ
ςυγκρίςεισ
Μζτρθςθ με χριςθ μθ
τυπικϊν και τυπικϊν
μονάδων
Χριςθ οργάνων
μζτρθςθσ μικουσ
Εκτιμιςεισ

Εκπαιδευτικό υλικό

Θ χριςθ του
τεχνολογικοφ
περιβάλλοντοσ τφπου
Logo, όπωσ περιβάλλον
«LadybugMazes» του
Ρανεπιςτθμίου Utah των
ΘΡΑ, που διατίκεται ςτο
Ο εκπαιδευτικόσ
δικτυακό τόπο:
επιδιϊκει να
http://nlvm.usu.edu,
αντιλθφκοφν οι
Θ εφαρμογι του μπορεί
μακθτζσ τθν
να προςαρμοςκεί ςτον
επικάλυψθ με μονάδεσ, υπολογιςμό ίςων
τθν επανάλθψθ των
αποςτάςεων ι
μονάδων και τθ
ςυμπλθρωμάτων (του
ςφνδεςθ με τον αρικμό τφπου πόςο ακόμα
που προκφπτει.
χρειάηεται για να
ςυμπλθρϊςει τθν
(ενδεικτικι
κίνθςθ;)
δραςτθριότθτα ΜΔ1)
Θ ανάλυςθ και
ςφνκεςθ μεγεκϊν
βοθκάει τα παιδιά να
κάνουν ςυγκρίςεισ και
να αντιλθφκοφν τα
μεγζκθ.
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μετριςεισ μικουσ με
τυπικζσ μονάδεσ.
Μ8. Χρθςιμοποιοφν χάρακα
για να μετριςουν μικοσ.
Μ9. Εκτιμοφν και ςυγκρίνουν
μικθ
Μ10. Ρραγματοποιοφν άμεςεσ
και ζμμεςεσ ςυγκρίςεισ
επιφανειϊν.
Μ11. Ρραγματοποιοφν
ςυγκρίςεισ με ανάλυςθ
και ςφνκεςθ απλϊν
επιφανειϊν
Μ12. Κάνουν επικαλφψεισ
επιφανειϊν με μθ τυπικζσ
ι τυπικζσ μονάδεσ
μζτρθςθσ.
Μ13. Συνδζουν τθν επικάλυψθ
με ζνα αρικμθτικό
αποτζλεςμα

Μζτρθςθ επιφάνειασ
(6 ϊρεσ)
Άμεςεσ και ζμμεςεσ
ςυγκρίςεισ
Μζτρθςθ επιφανειϊν
με χριςθ μθ τυπικϊν
και τυπικϊν μονάδων
Χριςθ οργάνων
μζτρθςθσ επιφάνειασ
για τθ δόμθςθ
επιφανειϊν
Εκτιμιςεισ
επιφανειϊν

Μ14. Χρθςιμοποιοφν
τετράγωνα 1 cm και 1dm
για να δομιςουν
ορκογϊνιεσ περιοχζσ ςε
γραμμζσ και ςτιλεσ.

Μ17. Συγκρίνουν όγκουσ
καταςκευϊν που
αποτελοφνται από μικρό
αρικμό δομικϊν υλικϊν.
Μ18. Μετροφν το πλικοσ των
κφβων που δομοφν μια
απλι καταςκευι ι
γεμίηουν ζνα κουτί.
Μ19. Εκτιμοφν τον όγκο απλϊν
ςτερεϊν και κάνουν

(ενδεικτικι
δραςτθριότθταΜΔ2)

Συγκρίςεισ με
τετράγωνα που
βοθκοφν τουσ μακθτζσ
να ςυνδζουν τθν
επιφάνεια με τθ
μονάδασ τθσ.
Τα ςυμπλθρϊματα των
επιφανειϊν με
τετράγωνα
υποςτθρίηουν ςτουσ
μακθτζσ τθν αντίλθψθ
γραμμϊν και ςτθλϊν.

Μ15. Εκτιμοφν το μζγεκοσ
απλϊν επιφανειϊν και
κάνουν ςυγκρίςεισ

Μ16. Συγκρίνουν ζμμεςα τθ
χωρθτικότθτα δφο
δοχείων.

Οι άμεςεσ ςυγκρίςεισ
και αναλφςεισ και
ςυνκζςεισ επιφανειϊν
βοθκοφν τουσ μακθτζσ
να αντιλθφκοφν το
μζγεκοσ ‘επιφάνεια’.

(ενδεικτικι
δραςτθριότθταΜΔ3)

Μζτρθςθχωρθτικότθτα
σ όγκου
(3 ϊρεσ)
Ζμμεςεσ ςυγκρίςεισ
Μζτρθςθ όγκων με
χριςθ μθ τυπικϊν και
τυπικϊν μονάδων
Εκτίμθςθ
χωρθτικότθτασ και
όγκου

Θ ίδια δράςθ
προτείνεται και για
τριςδιάςτατεσ
ςυνκζςεισ.
Ο εκπαιδευτικόσ
προτείνει εκτιμιςεισ
τθσ μορφισ «ποιο
κουτί είναι πιο
μεγάλο» για να
αςκιςει τουσ μακθτζσ
ςε μια πρϊτθ αντίλθψθ
του όγκου.
(ενδεικτικι

Εμπράγματο,
αναπαραςτατικό και
ψθφιακό υλικό
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ςυγκρίςεισ.

δραςτθριότθταΜΔ4)

Θεματικι ενότθτα: τοχαςτικά Μακθματικά (τατιςτικι-Πικανότθτεσ)
Ενδεικτικζσ διδακτικζσ ϊρεσ: 6
Προςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα (ΠΜΑ)

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

1. Διατυπϊνουνερωτιματα
που μποροφν να
απαντθκοφν με δεδομζνα
(κατθγορικά)

Δεδομζνα

Οι μακθτζσ ζχουν τθν
ευκαιρία να
ςυλλζξουν δεδομζνα
ςτθν τάξθ τουσ για ζνα
δικό τουσ ερϊτθμα, να
τα οργανϊςουν ςε
κατθγορίεσ, να τα
αναπαραςτιςουν με
διαφορετικοφσ
τρόπουσ και να τα
ερμθνεφςουν.

2. Συλλζγουν δεδομζνα
μζςω μικρϊν ερευνϊν
και τα οργανϊνουν
(υλικά, καταμζτρθςθ με
γραμμζσ)

(3 ϊρεσ)
Συλλογι οργάνωςθ
και αναπαράςταςθ
κατθγορικϊν
δεδομζνων

3. Επεκτείνουν τισ
αναπαραςτάςεισ των
δεδομζνων και ςε
διαγράμματα όπωσ τα
ραβδογράμματα

(ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσΔ1,
Δ2, Δ3)

4. Κάνουν μετατροπζσ από
μία μορφι
αναπαράςταςθσ
δεδομζνων ςε μία άλλθ
5. Συγκρίνουν πλθροφορίεσ
ςτισ διαφορετικζσ μορφζσ
αναπαράςταςθσ
δεδομζνων
Π1. Ρεριγράφουν όλα τα
δυνατά αποτελζςματα
(δειγματικόσ χϊροσ) ςε
απλά πειράματα τφχθσ
ενόσ ςταδίου
Π2. Χαρακτθρίηουν ζνα
παιχνίδι τφχθσ ωσ δίκαιοάδικο (τριϊν ι
περιςςότερων
ενδεχομζνων)
Π3. Συνδυάηουν μικρό
αρικμό αντικειμζνων

Πείραμα τφχθσ
(2ϊρεσ)

Οι μακθτζσ παίηουν
παιχνίδια τφχθσ με
περιςςότερα από δφο
ενδεχόμενα. Επίςθσ,
βρίςκουν
ςυνδυαςμοφσ 3-4
αντικειμζνων.
(ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσΠΔ1,
ΠΔ2)

Εκπαιδευτικό υλικό
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Π4. Ρεριγράφουν ζνα
ενδεχόμενο ωσ βζβαιο,
πικανό, απίκανο,
αδφνατο

Πικανότθτα
ενδεχομζνου
(1 ϊρα)

Ενδεικτικζσ Δραςτθριότθτεσ
Α/Α
ΑρΔ1

ΑρΔ2

ΑρΔ3

Περιγραφι δραςτθριότθτασ
Ραιχνίδια με αρικμοκάρτεσ:
1) «Συςτινω τον αρικμό που βρικα»
Αρικμοκάρτεσ με τουσ αρικμοφσ από το 0 ωσ το 9 είναι κρυμμζνεσ μζςα ςτθν τάξθ. Οι
μακθτζσ χωρίηονται ςε ομάδεσ και ψάχνουν να βρουν τισ αρικμοκάρτεσ. Πταν τισ βρουν
όλεσ ςυμφωνοφν για το πϊσ κα παρουςιάςουν τουσ αρικμοφσ που αναγράφονται.
Κερδίηει θ ομάδα που κάνει τθν καλφτερθ παρουςίαςθ όλων των αρικμϊν.
2) Οι μακθτζσ παίρνουν τυχαία κάρτεσ με αρικμοφσ και τισ διατάςςουν ςε μια γραμμι
ανάλογα με τον αρικμό που κρατοφν. Μια ενδιαφζρουςα λεπτομζρεια των
δραςτθριοτιτων διάταξθσ είναι ότι μπορεί να λείπει κάκε φορά ζνασ αρικμόσ (τον οποίο
κα κρατά ο εκπαιδευτικόσ) και κα πρζπει τα παιδιά να βρουν ποιοσ αρικμόσ λείπει και να
αφιςουν κενό ςτθ κζςθ που πρζπει για να μπει ο αρικμόσ αυτόσ.
3) Ο εκπαιδευτικόσ ζχει ζνα καπζλο με αρικμοκάρτεσ. Βγάηει 2 κάρτεσ με διαφορετικά
ψθφία και οι μακθτζσ πρζπει να τοποκετιςουν τα ψθφία με τζτοιο τρόπο ϊςτε να
ςχθματιςτεί ο μικρότεροσ ι ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ ι ο αρικμόσ πιο κοντά ςτον αρικμό
ςτόχο.
Οι κάρτεσ με τουσ ςχθματιςμοφσ είναι ςκορπιςμζνεσ ςτο πάτωμα. Οι μακθτζσ ςε ομάδεσ
προςπακοφν να βρουν όςεσ από τισ κάρτεσ ζχουν τθν ποςότθτα που άκουςαν με το
ςφνκθμα του εκπαιδευτικοφ ςε χρόνο περιοριςμζνο. Κερδίηει όποια ομάδα βρίςκει τισ
περιςςότερεσ.
Οι δραςτθριότθτεσ αναγνϊριςθσ ςτθν αρχι αφοροφν αρικμοφσ μζχρι το 10

ΠΜΑ
Αρ. 1
Αρ. 5

Αρ. 2

και κατόπιν αρικμοφσ ςε δεκάδεσ
Ο εκπαιδευτικόσ διθγείται ςτουσ μακθτζσ μια ιςτορία για ζνα βοςκό ςτα πολφ παλιά
Αρ. 7
χρόνια που δεν είχαν ανακαλφψει ακόμα οι άνκρωποι τον τρόπο να μετροφν.
Ο βοςκόσ αυτόσ είχε ζνα πρόβατο. Δεν χρειαηόταν το μζτρθμα, γιατί ιξερε ότι, αν ζβλεπε
το πρόβατο, το είχε, αν δεν το ζβλεπε, το είχε χάςει και το ζψαχνε. Πταν αργότερα πιρε κι
άλλο ζνα πρόβατο, ςκζφτθκε να κρατά όρκιο ζνα δάχτυλο για κάκε πρόβατο και κα ιξερε
ότι αν δεν ζβλεπε ζνα πρόβατο για κάκε δάχτυλο, τότε ζπρεπε να αρχίςει να ψάχνει. Ζτςι
όμωσ ιταν αναγκαςμζνοσ να βόςκει τα πρόβατα όλθ μζρα με τα δάχτυλα ανοιχτά.
Μάλιςτα το πράγμα δυςκόλεψε όταν πιρε κι άλλα πρόβατα. Επίςθσ ςκζφτθκε ότι δεν
μποροφςε να πάρει περιςςότερα πρόβατα από όςα ιταν τα δάχτυλά του. Σκζφτθκε
λοιπόν να πάρει ζνα πιατάκι και να βάλει μια πετροφλα μζςα. Αυτι θ πετροφλα ςιμαινε
για εκείνον ότι είχε πρόβατα όςα είναι τα δάχτυλά του. Πταν πιρε ακόμθ ζνα πρόβατο
ςκζφτθκε ότι, αντί να κρατά το δάχτυλό του ανοιχτό, μποροφςε να βάλει δίπλα ςτο
πιατάκι με τθν πετροφλα που ςιμαινε 10 πρόβατα, ζνα άλλο πιατάκι με μια πετροφλα
που να ςθμαίνει 1 πρόβατο και να βάηει ς’ αυτό το πιατάκι μία πετροφλα για κάκε ζνα
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πρόβατο, αντί να κρατά τα δάχτυλά του ανοιχτά, όπωσ ζκανε παλιά. Μόλισ
ςυμπλθρωνόταν δζκα πετροφλεσ ςτο πιατάκι, κα ζκανε ότι είχε κάνει πριν: Κα τισ
αντικακιςτοφςε με μια πετροφλα ςτο διπλανό πιατάκι

ΑρΔ4

ΑρΔ5

ΑρΔ6

(από το βιβλίο του Κάρλο Φραμπζτι «Καταραμζνα Μακθματικά» εκδόςεισ Ππερα)
Ο εκπαιδευτικόσ προτείνει μια δραςτθριότθτα βιωματικι με τθ μορφι παιχνιδιοφ:
Σε δφο καρζκλεσ ζχουν μπει οι πινακίδεσ «μονάδεσ» - «δεκάδεσ». Τα παιδιά παίρνουν
αρικμοκάρτεσ με τα ψθφία 0-9 και προςπακοφν να κάτςουν ςτισ καρζκλεσ ϊςτε να
ςχθματίςουν τουσ αρικμοφσ που ακοφν από τον εκπαιδευτικό.
Οι μακθτζσ ςε ηευγάρια κρατοφν ςτα χζρια μια ποςότθτα υλικοφ (π.χ. ξυλάκια, χάντρεσ
κλπ.). Στθ ςυνζχεια κρφβει ζνα μζροσ τθσ ποςότθτασ και δείχνει ςτο δεφτερο παιδί το
υπόλοιπο. Το παιδί αυτό προςπακεί να μαντζψει πόςα κρφφτθκαν.
Απαγγζλλουν προφορικά 2-2 τθν ακολουκία των αρικμϊν μζχρι το 10 και 5-5 και 10-10
τθν ακολουκία των αρικμϊν μζχρι το 50, ςε καταςτάςεισ όπωσ π.χ.
Ρόςα είναι τα κουμπιά ςτο παλτό; (ι τα αυγά ςτθν αυγοκικθ)
Μπορείσ να τα μετριςεισ δφο-δφο; Ρζντε-πζντε;

Αρ. 7

Αρ. 10

Αρ.4
Αρ. 12

ΑρΔ7

Ραίρνουν κάρτεσ με αρικμοφσ και ψάχνουν να βρουν ζνα άλλο άτομο για να γίνουν
ηευγάρι ϊςτε να ακροίηουν τον αρικμό ςτόχο (το 10 ςτθν αρχι, μετά μεγαλφτερουσ
αρικμοφσ)
Εναλλακτικά μπορεί να αξιοποιθκεί το Ψθφιακό περιβάλλον «Αρικμοηυγαριά», ςτθν
ενότθτα «Ρρόςκετο υλικό», του εγκεκριμζνου από το Ρ.Λ. Ε.Λ. για τισ Αϋ και Βϋ τάξεισ
http://www.pi-schools.gr/software/dimotiko/. Συγκεκριμζνα, οι μακθτζσ μελετοφν τθν
ανάλυςθ – ςφνκεςθ
των αρικμϊν τοποκετϊντασ βάρθ –
αρικμοφσ ςτισ δφο
πλευρζσ τθσ ηυγαριάσ ϊςτε να
επιτφχουν
ιςορροπία.

Αρ. 10
Αρ. 11

ΑρΔ8

Κάνουν αναπθδιςεισ ςτθν αρικμογραμμι ανά δφο, για να αντιλθφκοφν τθν ζννοια
«φορζσ».
Ανταλλάςςουν πζντε 2ευρα με ζνα χαρτονόμιςμα των 10 ευρϊ.
Ο εκπαιδευτικόσ προτείνει δραςτθριότθτεσ όπου τα παιδιά οδθγοφνται ςτον
πολλαπλαςιαςτικό ςυλλογιςμό όπωσ π.χ. δείχνει εικόνεσ με αυτιά από κρυμμζνα
κουνελάκια
και ρωτά πόςα είναι τα κουνελάκια που κρφβονται

Αρ. 12

ΑρΔ9

ι βιωματικά οι μακθτζσ ρίχνουν ηευγάρια γάντια ςε ζνα κουτί και, γνωρίηοντασ πόςεσ
φορζσ ζριξαν γάντια, προςπακοφν να βρουν πόςα είναι ςυνολικά τα γάντια, ςτο κουτί.
Οι μακθτζσ ςε ηευγάρια χτίηουν πολυκατοικίεσ όπου θ μία να ζχει διπλάςιουσ ορόφουσ
από τθν άλλθ (Θ ζννοια του μιςοφ και του διπλάςιου με τουβλάκια)

Αρ. 13
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ΑρΔ10

Βρίςκουν τον τρόπο να μοιράηουν μια ςοκολάτα αρχικά ςε 2 και μετά ςε 4 μζρθ.
Το υλικό που παριςτάνει τθ ςοκολάτα είναι φτιαγμζνο με τρόπο που να διευκολφνει, όχι
όμωσ να κακοδθγεί τα παιδιά ςε οφκαλμοφανι λφςθ:

Αρ. 15

π.χ. Μοιράςτε αυτι τθ ςοκολάτα ςε 4 παιδιά

ΑΔ1

ΑΔ2

ΓΔ1

ΓΔ2

ΓΔ3

ι μοιράςτε αυτι τθ ςοκολάτα ςε 6 παιδιά
Εξθγοφν πϊσ τθ μοίραςαν και τι μζροσ τθσ ςοκολάτασ πιρε κάκε παιδί.
Κομπολόγια ι ςυνκζςεισ γεωμετρικϊν ςχθμάτων με επαναλαμβανόμενο μοτίβο.
Ραραδείγματα μοτίβων:
Κόκκινο, κίτρινο –κόκκινο, κίτρινο - ….
Κόκκινο, κόκκινο, κίτρινο – κόκκινο, κόκκινο, κίτρινο - …..
Μπορεί να προτακεί μία ποικιλία από υλικά και ςυνδυαςμοί, με βακμιαία αυξανόμενθ
πολυπλοκότθτα
Καταςκευι, καταγραφι και περιγραφι δεδομζνων ςυμμεταβολισ:
- Για να γίνει ζνα κομπολόι χρειάηονται 2 κόκκινεσ χάντρεσ, και 4 πράςινεσ. Για να
γίνουν 2 κομπολόγια, 3 κομπολόγια, 4 κομπολόγια
- Για να γεμίςω ζνα τετράγωνο κζλω 4 μικρά τετραγωνάκια. Αν προςκζςω ςτθν
άκρθ ακόμα ζνα τετραγωνάκι πόςα χρειάηομαι ακόμα για να ςυμπλθρϊςω το
τετράγωνο.
- Ζχουμε 30 κυβάκια και κζλουμε να φτιάξουμε πφργουσ, αν φτιάξουμε ζνα πφργο
πόςα πατϊματα κα ζχει αυτόσ, αν φτιάξουμε 2 πφργουσ, 3 πφργουσ….
Ραιχνίδια για τισ ζννοιεσ του χϊρου
«Ξζρω ποφ είναι»: οι μακθτζσ βρίςκουν και περιγράφουν τθ κζςθ τουσ ςε ζνα ςχζδιο ι ςε
ζνα χάρτθ και βάηουν ζνα πιόνι ςτθ κζςθ που βρίςκονται εξθγϊντασ ποφ το τοποκετοφν.
«Ψάχνω να βρω»: Οι μακθτζσ παίηουν ςε ομάδεσ. Κάκε ομάδα που παίηει ορίηει κάποιον
που κα βγει από τθν τάξθ. Οι υπόλοιποι μακθτζσ τθσ ομάδασ κα κρφψουν ζνα αντικείμενο
ςε μία κζςθ και ςτθ ςυνζχεια κα κακοδθγιςουν το παιδί που γυρνάει να το βρει. Θ
περιγραφι τθσ κζςθσ γίνεται αποκλειςτικά με εκφράςεισ του τφπου «μπροσ –πίςω»,
«πάνω- κάτω», «δεξιά – αριςτερά». Υπάρχει χρονικό όριο. Με λάκοσ οδθγία θ ομάδα
διορκϊνει με τθν αντίςτροφθ οδθγία ι χάνει τθ ςειρά τθσ και παίηει θ επόμενθ.
Χριςθ τεχνολογικοφ περιβάλλοντοσ τφπου Logo, όπωσ περιβάλλον «LadybugMazes» του
Ρανεπιςτθμίου Utah των ΘΡΑ, που διατίκεται ςτο δικτυακό τόπο: http://nlvm.usu.edu
Οι μακθτζσ κατευκφνουν τθν παςχαλίτςα με ςυγκεκριμζνεσ εντολζσ μζςα ςε ζνα
λαβφρινκο με ςτόχο να φκάςει ςτο ςθμείο – ςτόχο.

Οι μακθτζσ δρουν ςε ομάδεσ. Θ μία ομάδα κάνει μια καταςκευι με τουβλάκια (ι άλλο
υλικό). Στθ ςυνζχεια περιγράφουν τον τρόπο που είναι
τοποκετθμζνα τα τουβλάκια χρθςιμοποιϊντασ ζννοιεσ χϊρου,

Α1

Α6

Γ1, Γ2

Γ1

Γ1, Γ2
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ϊςτε οι άλλεσ ομάδεσ να τθν ανακαταςκευάςουν χωρίσ να το βλζπουν. Οι ομάδεσ
ςυγκρίνουν το αποτζλεςμα.

ΓΔ4

«Ναυμαχία»: Οι μακθτζσ παίηουν ςε ομάδεσ ι ηευγάρια. Θ μία ομάδα Γ5
τοποκετεί ςε τετραγωνιςμζνο πλαίςιο 10Χ10, με χρϊματα και ςχιματα
ςτα άκρα, ςθμάδια που είναι τα πλοία του ςτόλου. H αντίπαλθ ομάδα
δε γνωρίηει τισ κζςεισ των πλοίων και προςπακεί να τισ εντοπίςει ςτο
τετραγωνιςμζνο πλαίςιο. Αν ςτθ κζςθ που λζνε δεν υπάρχει πλοίο τότε
χάνουν ζνα χτφπθμα. Aν υπάρχει πλοίο το βυκίηουν. Κερδίηει θ ομάδα
που βυκίηει όλα τα πλοία.
- Αντίςτοιχα βρίςκουν τισ κζςεισ με τουβλάκια:

ΓΔ5

- Γριγορθ αναγνϊριςθ ςχθμάτων: οι μακθτζσ δουλεφουν ανά κρανίο. Ζχουν μπροςτά
τουσ μια ποικιλία επίπεδων ςχθμάτων και ωσ προσ το μζγεκοσ κι ωσ προσ τθ μορφι
(τρίγωνα τετράγωνα, κφκλουσ, ορκογϊνια, εξάγωνα, πεντάγωνα, τραπζηια, απλά
τετράπλευρα κλπ). Ο εκπαιδευτικόσ αναφζρει ζνα από αυτά και τα παιδιά αναηθτοφν όςα
περιςςότερα μποροφν.

Γ6, Γ7

- «Βρεσ τον κανόνα μου»: μία ομάδα παιδιϊν ξεχωρίηει από μια ποικιλία ςχθμάτων
οριςμζνα με βάςθ ζνα κανόνα. (ορκογϊνια τρίγωνα, ςχιματα με τζςςερισ πλευρζσ). Οι
υπόλοιποι μακθτζσ δοκιμάηουν να εντοπίςουν τον κανόνα με τον οποίο ζγινε θ επιλογι.
ΓΔ6

Δίνεται ςτουσ μακθτζσ μια ποικιλία ςχθμάτων και ςχθματιςμϊν και περιγράμματα
ςχεδίων που καλοφνται να επικαλφψουν. Το ‘τάνγκραμ’ εντάςςεται ςτθν ίδια δράςθ

Γ10

Επιπλζον κα μποροφςε να το περιβάλλον GCompris Ελεφκερο Λογιςμικό / Λογιςμικό
Ανοικτοφ Κϊδικα, (ΕΛ/ΛΑΚ) «Ραιχνίδι Τάνγκραμ», που διατίκεται ςτο δικτυακό τόπο:
http://gcompris.net/-el-

ΓΔ7

Ρροτείνονται ςτουσ μακθτζσ καταςκευζσ , ι ςχεδιαςμόσ ςυμμετρικϊν ςχθμάτων ςε
διαφανζσ χαρτί. ϊςτε να μποροφν να το ελζγξουν με δίπλωςθ.

Γ12, Γ13

ΜΔ1

Ο εκπαιδευτικόσ απλϊνει ςτο δάπεδο ζνα ςχθματιςμό με διαφορετικζσ αποςτάςεισ που Μ5, Μ6
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ΜΔ2

δεν μποροφν να ςυγκρικοφν άμεςα. Οι μακθτζσ εκτιμοφν αρχικά ποια απόςταςθ είναι πιο
μεγάλθ και ςτθ ςυνζχεια δοκιμάηουν να επαλθκεφςουν επικαλφπτοντασ με ράβδουσ,
χάρακεσ ι άλλα μζςα.
Ο εκπαιδευτικόσ προτείνει διάφορεσ επιφάνειεσ και οι μακθτζσ δοκιμάηουν να τισ Μ11
ςυγκρίνουν κόβοντασ και μετακινϊντασ μζρθ των επιφανειϊν αυτϊν.

ΜΔ3

Οι μακθτζσ καλοφνται να υπολογίςουν πόςα τετράγωνα απαιτοφνται ακόμα για να Μ14
ςυμπλθρωκεί το ςχιμα. Θ δράςθ μπορεί να γίνει αρχικά με τετράγωνα
ςχιματα και εμπράγματεσ επικαλφψεισ και ςτθ ςυνζχεια με ςχεδιαςτικζσ
που οδθγοφν ςτθν αντίλθψθ γραμμϊν και ςτθλϊν.

ΜΔ4

Ο εκπαιδευτικόσ προτείνει διάφορα κουτιά καλϊντασ τουσ μακθτζσ να εκτιμιςουν «ποιο Μ19
κουτί είναι πιο μεγάλο». Στθ ςυνζχεια οι μακθτζσ καλοφνται να γεμίςουν τα κουτιά με
κφβουσ για να ελζγξουν τθν εκτίμθςθ τουσ.
Οι μακθτζσ ςε ομάδεσ διατυπϊνουν ζνα ερϊτθμα προκειμζνου να γνωρίςουν τα 1, 2,
αγαπθμζνα πράγματα των ςυμμακθτϊν τουσ: «Ροιο είναι το αγαπθμζνο ςου … (π.χ. 3, 5
φαγθτό, παιχνίδι, φροφτο κλπ.)». Συηθτοφν με ποιο τρόπο κα καταγράψουν τισ
απαντιςεισ (π.χ. λίςτα με ονόματα), πϊσ κα είναι ςίγουροι ότι απάντθςαν όλα τα παιδιά,
πϊσ κα οργανϊςουν τα αποτελζςματα (π.χ. χρθςιμοποιοφν ζνα κουτί για κάκε κατθγορία
και βάηουν ζνα κυβάκι για κάκε απάντθςθ ι δίπλα ςε κάκε κατθγορία βάηουν μία γραμμι
για κάκε παιδί).
Καταςκευάηουν ζνα ραβδόγραμμα ςε τετραγωνιςμζνο χαρτί, όπωσ το παρακάτω:
Αγαπθμζνο μουςικό όργανο
κικάρα

Δ1

ταμποφρλο
πιάνο
τρομπζτα

Δ2

0 1
2
3 4
5
6
Συηθτοφν ερωτιματα όπωσ: Ροιο … προτιμοφν τα περιςςότερα παιδιά; Ρόςα περιςςότερα
παιδιά προτιμοφν ... ςε ςχζςθ με …..;
Σε μια ςχολικι εφθμερίδα υπάρχει το ακόλουκο κείμενο: «Τα παιδιάμιασ Α’ τάξθσ ενόσ
4
Δθμοτικοφ Σχολείου ρωτικθκαν για τα αγαπθμζνα τουσ κατοικίδια ηϊα και απάντθςαν ωσ
εξισ: 5 παιδιά αγαποφν τουσ ςκφλουσ, 3 παιδιά αγαποφν τισ γάτεσ και 10 παιδιά αγαποφν
τα καναρίνια».
ςκφλοσ
γάτα
καναρίνι
Συηθτοφν αν το εικονόγραμμα δείχνει ςωςτά τισ πλθροφορίεσ του κειμζνου. Με ποιον
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Δ3

ΠΔ1

ΠΔ2

άλλο τρόπο μποροφμε να δείξουμε τισ πλθροφορίεσ του κειμζνου; (π.χ. καταμζτρθςθ με
γραμμζσ, ραβδόγραμμα). Ροιεσ είναι οι ομοιότθτεσ και οι διαφορζσ ανάμεςα ςτο
εικονόγραμμα και το ραβδόγραμμα;
Ο εκπαιδευτικόσ με τουσ μακθτζσ καταγράφουν τα δεδομζνα
Π2, Π3
και τα παρουςιάηουν με διαγράμματα αξιοποιϊντασ
κατάλλθλα ψθφιακά και υπολογιςτικά περιβάλλοντα, όπωσ
το «BarChart» ι «PieChart»του Ρανεπιςτθμίου Utah των ΘΡΑ,
που διατίκεται ςτο δικτυακό τόπο: http://nlvm.usu.edu

Ραιχνίδι με ηάρια (2 ηάρια, ζνα κανονικό και ζνα που ςτισ πλευρζσ του ζχει τουσ αρικμοφσ Π2
4,5,6 δφο φορζσ και μια βάςθ για ζνα επιτραπζηιο παιχνίδι).
Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε 2 ομάδεσ και θ κάκε ομάδα τυχαία παίρνει από ζνα ηάρι. Με
βάςθ το αποτζλεςμα του ηαριοφ το πιόνι τθσ κάκε ομάδασ προχωράει αντίςτοιχα βιματα
πάνω ςτθ βάςθ με ςτόχο το ‘τζλοσ’. Μόλισ ολοκλθρωκεί το παιχνίδι ςυηθτοφν εάν το
παιχνίδι ιταν δίκαιο ι άδικο και για ποια ομάδα. Ξαναπαίηουν το παιχνίδι με αντιςτροφι
των ηαριϊν. Συμβαίνει ξανά το ίδιο; Γιατί; Ρϊσ μπορεί το παιχνίδι να γίνει δίκαιο;
Ο κφριοσ Μανϊλθσ, ιδιοκτιτθσ ενόσ καταςτιματοσ που πουλάει παγωτά, προςφζρει 3 Π3
γεφςεισ παγωτοφ (π.χ. βανίλια, ςοκολάτα, μπανάνα) ςε κυπελάκι με μία ι δφο
διαφορετικζσ μπάλεσ. Ο κοσ Μανϊλθσ ηθτά από τα παιδιά να φτιάξουν ζναν
τιμοκατάλογο (π.χ. θ κάκε μπάλα παγωτοφ κοςτίηει 2 ευρϊ ι μπορεί να υπάρχουν
διαφορζσ ςτισ τιμζσ ανάλογα με τθ γεφςθ). Αν ο κοσ Μανϊλθσ προςκζςει ακόμα μία
γεφςθ παγωτοφ (π.χ. φράουλα), ποιοσ κα ιταν ο τιμοκατάλογοσ;
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Βϋ Δθμοτικοφ
Θεματικι ενότθτα: Αρικμοί
Ενδεικτικζσ διδακτικζσ ϊρεσ: 58
Προςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα (ΠΜΑ)

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Αρ1. Απαγγζλουν, διαβάηουν
και γράφουν αρικμοφσ
(μζχρι το 1000, ψθφία
και λζξεισ)

Φυςικοί Αρικμοί (ωσ το
1000)

Αρ2. Αναγνωρίηουν αρικμοφσ
(μζχρι το 1000) ςε μια
ποικιλία από πλαίςια και
ςχθματιςμοφσ
χρθςιμοποιϊντασ
ςτρατθγικζσ άμεςθσ
αναγνϊριςθσ και
αντιςτοίχιςθσ

Αρικμθτικά ςφμβολα

Είναι ςθμαντικό οι
μακθτζσ να
αναπτφξουν τισ δικζσ
τουσ ςτρατθγικζσ για τθ
δόμθςθ των αρικμϊν
ςτο δεκαδικό ςφςτθμα
αρίκμθςθσ με χριςθ
εκπαιδευτικοφ υλικοφ
αλλά και νοερά και να
τισ επικοινωνοφν
μεταξφ τουσ.

(το υλικό που ακολουκεί
αφορά τα Μακθματικά
Β’ Δθμοτικοφ, ΟΕΔΒ,
Βιβλίο του Μακθτι
(ΒΜ) και Σετράδιο
Εργαςιϊν (ΣΕ))

Αρ3. Καταμετροφν αντικείμενα
και αναπτφςςουν
ςτρατθγικζσ μζτρθςθσ.

Σχζςεισ αρικμϊν

Αρ4. Αρικμοφν και
καταμετροφν μζχρι 1000
αντικείμενα ανά 20, 50,
100 αναπαριςτϊντασ τισ
αντίςτοιχεσ διαδικαςίεσ
με διαφορετικοφσ
τρόπουσ
Αρ5. Συγκρίνουν και
διατάςςουν αρικμοφσ
(μζχρι το 1000) και
βρίςκουν τθ κζςθ ενόσ
αρικμοφ (μζχρι το 1000)
ςτθν αρικμογραμμι.
Αρ6. Διερευνοφν τισ ςχζςεισ
των αρικμϊν, αναλφουν
και ςυνκζτουν αρικμοφσ
μζχρι το 1000.
Αρ7. Διερευνοφν τθ ςχζςθ
μεταξφ ενόσ ψθφίου και
τθσ αξίασ του. Βρίςκουν
τθν αξία κζςθσ των
αρικμϊν (και του

(50 ϊρεσ)

Άμεςθ αναγνϊριςθ
Καταμζτρθςθ
ποςοτιτων και
αρίκμθςθ
Διάταξθ αρικμϊν

(ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ: ΑρΔ1,
ΑρΔ2, ΑρΔρ3, ΑρΔ4)

Κεςιακι αξία ψθφίων
Εκτιμιςεισ
Ρράξεισ ςτουσ
φυςικοφσ αρικμοφσ
Ρρόςκεςθ και
αφαίρεςθ αρικμϊν
Ρολλαπλαςιαςμόσ και
διαίρεςθ φυςικϊν
αρικμϊν
Ρροςκετικζσ και
πολλαπλαςιαςτικζσ
καταςτάςεισ

Είναι ςθμαντικό οι
μακθτζσ να
χρθςιμοποιοφν τισ
ςτρατθγικζσ που ζχουν
αναπτφξει κατά τθν
καταςκευι των
αρικμϊν για να
υπολογίςουν τα
αποτελζςματα
αρικμθτικϊν
παραςτάςεων.
Χρθςιμοποιοφν και
εκπαιδευτικό υλικό για
να δείξουν και να
εξθγιςουν τισ
ςτρατθγικζσ τουσ ςτουσ
ςυμμακθτζσ τουσ. Οι
μακθτζσ
καταςκευάηουν
προβλιματα με
αφορμι καταςτάςεισ
και αντικείμενα τθσ
κακθμερινότθτασ για
να τα λφςουν οι

ΒΜ, α’ , ςελ.14,
δραςτθριότθτα –
ανακάλυψθ.
ΤΕ, α’ , κεφ.2 (άβακασ,
τουβλάκια)
ΒΜ, β’, κεφ.41, ςελ.36
Δραςτθριότθτα
ανακάλυψθ, ςελ.37
Εργαςίεσ 1 και 2 άβακασ,
αρικμογραμμι)
Χρθςιμοποιοφνται
αναπαραςτάςεισ, όπωσ
για παράδειγμα θ
φωτογραφία με τισ
καραμζλεσ

ΒΜ, β’, κεφ.43,
Δραςτθριότθταανακάλυψθ, ςελ.40 και
41, Εργαςία ςελ.41,
(αρικμοκάρτεσ που
υπάρχουν και ςτο
παράρτθμα του ΒΜ,
αρικμογραμμι)
ΤΕ, δ’, ςελ.41,
Σπαηοκεφαλιζσ
«Φτιάχνω αρικμοφσ»
(χαρτονάκια,
διπλόκαρφα)
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μθδενόσ) ςτουσ
διψιφιουσ αρικμοφσ
Αρ8. Εκτιμοφν με
διαφορετικοφσ τρόπουσ
τθν πλθκικότθτα ενόσ
ςυνόλου που
περιλαμβάνει μζχρι 100
ςτοιχεία
Αρ9. Ρροςκζτουν και
αφαιροφν διψιφιουσ
αρικμοφσ και διερευνοφν
ακροίςματα και διαφορζσ
εκατοντάδων μζχρι το
1000
Αρ10. Διερευνοφν κι
εφαρμόηουν ςτρατθγικζσ
νοερϊν υπολογιςμϊν
προςκζςεων κι
αφαιρζςεων διψιφιων
αρικμϊν.
Αρ11. Βρίςκουν τα
πολλαπλάςια των
αρικμϊν 2, 4, 5, 10.
Αρ12. Αναπτφςςουν και
εφαρμόηουν ςτρατθγικζσ
για να υπολογίςουν το
αποτζλεςμα διαίρεςθσ
διψιφιου αρικμοφ με το
2, 4, 5 και 10 (διαίρεςθ
τζλεια) (όχι τυπικοί
αλγόρικμοφ
Αρ13. Διερευνοφν
ςυνδυαςμοφσ που
δίνουν τα ακροίςματα ι
τισ διαφορζσ των
δεκάδων και των
εκατοντάδων ωσ το 1000.

ςυμμακθτζσ τουσ.
Είναι ςθμαντικό να
αναπαριςτοφν τα
προβλιματα κατά
περίπτωςθ, να τα
λφνουν και να
εφαρμόηουν
αντίςτροφεσ
διαδικαςίεσ για
επαλικευςθ των
αποτελεςμάτων τουσ.
(ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ: ΑρΔ5,
ΑρΔ6, ΑρΔ7, ΑρΔ8)

ΒΜ, α’, κεφ.10, ςελ.32
και από ςελ.33 θ 3.
ΤΕ, α’, κεφ.10 (β,δ,ε), γ’
τεφχοσ, κεφ.34, α,β,γ,ε
και γ’ , κεφ.35
Χειραπτικό υλικό:
άβακασ, αρικμογραμμι,
αρικμθτιριο, κφβοι
Dienes και νομίςματα,
ΒΜ, α’ τεφχοσ κεφ.24,
25, 26, 27, βϋ τεφχοσ
κεφ.29.
ΤΕ, βϋ τεφχοσ κεφ.24, 25,
26, 27 και γ’
τεφχοσκεφ.29.
Ρίνακεσ ςελ. 70- 73,
τετραγωνιςμζνο χαρτί.
Νομίςματα, κάρτεσ
αρικμϊν.
Αρικμθτιριο και
αρικμογραμμζσ με
άλματα 2-2, 3-3, κλπ)
Β. Μ, β’ κεφ.50, εργαςία
2.
Τ.Ε, δ’ κεφ.50, εργαςίεσ
α,β,γ, Κεφ.43, ςελ.11,
εργαςίεσ δ, ςτ (
ΒΜ, β’, κεφ.44, εργαςίεσ
1 και 2: οι μακθτζσ
μποροφν να επεκτείνουν
τα προβλιματα
κζτοντασ και επιπλζον
δεδομζνα και
ερωτιματα.
ΤΕ, δ’, κεφ.44

Αρ14. Διερευνοφν προςκετικζσ
και πολλαπλαςιαςτικζσ
καταςτάςεισ.

ΒΜ, β’, εφ.49,
(αναπαραςτάςεισ)

Αρ15. Αναπτφςςουν
ςτρατθγικζσ ςτθν
επίλυςθ καταςκευι και
προβλθμάτων και
χρθςιμοποιοφν μοντζλα
και αναπαραςτάςεισ για
να τισ τεκμθριϊςουν και
να τισ κοινοποιιςουν ςε

ΒΜ, β’, κεφ.53
(αναπαραςτάςεισ ςε
πινακίδια)

ΤΕ, δ’, κεφ.49, α, β, γ
(αναπαραςτάςεισ,
χαρτονομίςματα )
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άλλουσ.
Αρ16. Χωρίηουν εμπράγματεσ
και μθ, διακριτζσ και
ςυνεχείσ ποςότθτεσ
(γραμμζσ, δυςδιάςτατα
ςχιματα) ςε ίςα μζρθ: 3,
6, 5, 10

Κλαςματικοί αρικμοί
(5 ϊρεσ)

Αρ17. Συγκρίνουν δφο
ποςότθτεσ,
προςδιορίηουν τθ ςχζςθ
μεγζκουσ και τθ
ςυνδζουν λεκτικά
(τριπλάςια/ ζνα τρίτο,
πενταπλάςια/ζνα
πζμπτο, εξαπλάςια/ζνα
ζκτο, δεκαπλάςια/ζνα
δζκατο) και ςυμβολικά
1/3, 1/6, 1/5, 1/10

Είναι ςθμαντικό οι
μακθτζσ να
καταςκευάςουν τθν
ιδζα των κλαςματικϊν
μερϊν του (ςυν)όλου
όταν αυτό ζχει
χωριςτεί ςε ιςομεγζκθ
τμιματα. Επιπλζον να
δομιςουν ςυνδζςεισ
ανάμεςα ςτο1/3 και το
1/6, το 1/5 και το 1/10
(Ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ: ΑρΔ9,
ΑρΔ10, ΑρΔ11)

Χειραπτικό υλικό:
Συνεχι μοντζλα ι
επιφάνειασ: Χάρτινα
κυκλικά και ορκογϊνια
μοντζλα,
τετραγωνιςμζνο χαρτί,
(παράρτθμα ςτο ΒΜ),
λωρίδεσ χαρτιοφ είτε
ράβδοι Cuisenaire
Διακριτά μοντζλα ι
ςυνόλων: κυβάκια,
καλαμάκια, χρϊματα,
καραμζλεσ, πλακίδια

Αρ18. Διερευνοφν με
χειραπτικά υλικά και
αναπαραςτάςεισ και
προςεγγίηουν
διαιςκθτικά τα κλάςματα
2/4, ¾, 2/3
Αρ19. Αναγνωρίηουν
δεκαδικοφσ αρικμοφσ ςε
μια ποικιλία από
κακθμερινά πλαίςια
(τιμζσ προϊόντων,
μετριςεισ με χάρακα,
χρόνοσ)
Αρ20. Ειςάγονται διερευνθτικά
ςτθ γραφι και ςτθν
ορολογία που αφορά
απλοφσ δεκαδικοφσ
αρικμοφσ μζςα ςε
κακθμερινά πλαίςια,
όπωσ τα χριματα,
αντιςτοιχίηοντασ τα
κζρματα με τθ δεκαδικι
τουσ μορφι και γραφι.

Δεκαδικοί αρικμοί
(3 ϊρεσ)

Βαςικι ιδζα είναι οι
μακθτζσ να ςυνδζςουν
τισ τιμζσ προϊόντων τθσ
κακθμερινότθτασ με τισ
αντίςτοιχεσ αξίεσ των
νομιςμάτων και με τθν
αναπαράςταςθ των
δεκαδικϊν αρικμϊν. (Θ
διδαςκαλία των
δεκαδικϊν αρικμϊν
ξεκινά ςτθ
ΓϋΔθμοτικοφ).
(ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ:
ΑρΔ12)

Οι εργαςίεσ ςτα
παρακάτω κεφάλαια
που αφοροφν ςε
αςκιςεισ και
προβλιματα με
νομίςματα και
αγοροπωλθςίεσ
μποροφν να επεκτακοφν
όπωσ ςτθ
δραςτθριότθτα ΑρΔ12.
Μακθματικά Β’
Δθμοτικοφ, Βιβλίο του
Μακθτι, α τεφχοσ,
OEΔB, Κεφ.11,
ΤΕ, α’,
κεφ.11(νομίςματα,
αντικείμενα με τιμζσ)
ΒΜ, α’, κεφ.12
ΤΕ, α’ ,
κεφ.13(νομίςματα,
αντικείμενα με τιμζσ)
Βιβλίο του Δαςκάλου,
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ςελ.64, εργαςία 9 και
ςελ.65 εργαςία 11.
(πλαςτικά νομίςματα και
χαρτονομίςματα).

Θεματικι ενότθτα: Άλγεβρα
Ενδεικτικζσ διδακτικζσ ϊρεσ: 8
Προςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα (ΠΜΑ)
Α1. Αναγνωρίηουν τθν φπαρξθ
μεταβαλλόμενθσ
κανονικότθτασ
Α2. Συμπλθρϊνουν,
επαναλαμβανόμενεσ και
μεταβαλλόμενεσ
(αυξανόμενεσ ι
μειοφμενεσ)
κανονικότθτεσ
Α3. Ρεριγράφουν και εξθγοφν
επαναλαμβανόμενεσ και
μεταβαλλόμενεσ
(αυξανόμενεσ ι
μειοφμενεσ)
κανονικότθτεσ και τθ
διαδικαςία τουσ,
Α4. Καταςκευάηουν
επαναλαμβανόμενεσ και
μεταβαλλόμενεσ
κανονικότθτεσ.
Α5. Δθμιουργοφν και
περιγράφουν αντιςτοιχίεσ
Α6. Αναγνωρίηουν,
αναπαριςτάνουν και
περιγράφουν ςχζςεισ
μεταξφ
ςυμμεταβαλομζνων
μεγεκϊν

Βαςικά κζματα

Κανονικότθτα υναρτιςεισ
(3 ϊρεσ)
Διερεφνθςθ:
αναγνϊριςθ,
ςυμπλιρωςθ,
περιγραφι και
καταςκευι
επαναλαμβανόμενων
και μεταβαλλόμενων
κανονικοτιτων
Αναγνϊριςθ
αντιςτοιχιϊν
Σχζςεισ ςυμμεταβολισ

Δραςτθριότθτεσ

Σφγκριςθ αντικειμζνων
με κριτιριο τθν φπαρξθ
επαναλαμβανόμενου
μοτίβου.
Συμπλθρϊνουν
καταςκευζσ με
επανάλθψθ του
μοτίβου
(ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ ΑΔ1)
Ανταλλάςςουν
μθνφματα με οδθγίεσ
για τθν καταςκευι
αντικειμζνων με
κανονικότθτεσ.
Καταςκευάηουν δικά
τουσ αντικείμενα (πχ
κομπολόγια, ςυνκζςεισ
ςχθμάτων) και
παρουςιάηουν τον
κανόνα του δικοφ τουσ
μοτίβου.
Καταςκευάηουν δικοφσ
τουσ ςυνδυαςμοφσ και
ςχζςεισ.
Καταςκευι,
καταγραφι και
περιγραφι δεδομζνων
ςυμμεταβολισ.
(ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ ΑΔ2)

Εκπαιδευτικό υλικό

Χάντρεσ
Γεωμετρικά ςχιματα
από χαρτόνι
Κυβάκιαlego και άλλα
οικοδομικά υλικά
Ραραδείγματα μοτίβων:
Κόκκινο, κίτρινο –
κόκκινο, κίτρινο - ….
Κόκκινο, κόκκινο, κίτρινο
– κόκκινο, κόκκινο,
κίτρινο - …..
Κόκκινο, κίτρινο κόκκινο, κόκκινο,
κίτρινο, κίτρινο κόκκινο,
κόκκινο,κόκκινο, κίτρινο,
κίτρινο, κίτρινο - ….
Ψθφιακό περιβάλλον
GCompris Ελεφκερο
Λογιςμικό/
Λογιςμικό Ανοικτοφ
Κϊδικα, (ΕΛ/ΛΑΚ) για
κανονικότθτεσ ςτθ
διαδρομι:
«Δραςτθριότθτεσ
ανακάλυψθσ-Συλλογι
ποικίλων
δραςτθριοτιτωνΑλγόρικμοσ»
http://gcompris.net/-elΔιερεφνθςθ μεταβολισ
εμβαδοφ, όταν
μεταβάλλεται θ πλευρά:
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Υλικά καταςκευισ και
υλικά καταςκευισ
αναπαραςτάςεων για
καταγραφι των
δεδομζνων (π.χ.
μαγνθτικοφσ πίνακεσ)
Α7. Αντιλαμβάνονται το
ςφμβολο τθσ ιςότθτασ ωσ
ςχζςθ ανάμεςα ςε
ςφνκετεσ αρικμθτικζσ
παραςτάςεισ.

Αλγεβρικζσ
παραςτάςεισ
(3 ϊρεσ)

Α8. Χρθςιμοποιοφν ςφμβολα
(ωσ μεταβλθτζσ) και τα
αντικακιςτοφν με
αρικμοφσ ςε «κλειςτζσ»
(πχ 3+ =9) και ςε
ανοιχτζσ αρικμθτικζσ.
προτάςεισ (πχ + =8).
Α9. Εκφράηουν ςυμβολικά
ζνα απλό πρόβλθμα με
αρικμθτικι παράςταςθ ι
ςχζςθ.

.

Α10. Διατυπϊνουν ζνα
πρόβλθμα που να
μοντελοποιείται από
δεδομζνθ αρικμθτικι
παράςταςθ ι ςχζςθ.

Οι βαςικζσ ζννοιεσ που
εμπλζκονται ςτθν
τροχιά τθσ Άλγεβρασ,
ζχουν να κάνουν με
διαφορετικι, πιο
διευρυμζνθ οπτικι του
εννοιολογικοφ πεδίου
κυρίωσ τθσ
Αρικμθτικισ. Ζτςι, τα
περιςςότερα
επιμζρουσ κζματα τθσ
Άλγεβρασ, μποροφν και
μάλλον πρζπει να
ενταχκοφν ςτο πλαίςιο
των αρικμθτικϊν
δραςτθριοτιτων: κατά
τθ διάρκεια τθσ
αρίκμθςθσ και των
πράξεων γίνονται και οι
δραςτθριότθτεσ που
αφοροφν τισ
αντιςτοιχίςεισ, τισ
ςυμμεταβολζσ, τισ
αλγεβρικζσ
παραςτάςεισ, τθν
ιςότθτα και τθν
ανιςότθτα.
Συμβολικι
αναπαράςταςθ των
καταςτάςεων και
προβλθμάτων που
διερευνικθκαν ςτισ
ενότθτεσ των αρικμϊν
Καταςκευι και
αναηιτθςθ άλλων
προβλθμάτων και
καταςτάςεων με βάςθ
ςχζςεισ ίδιου τφπου με
τθν προθγοφμενθ
περίπτωςθ

Α11. Διερευνοφν τθν ζννοια τθσ
ιςότθτασ και ανιςότθτασ
ςε διάφορα πλαίςια:

Ιςότθτα –Ανιςότθτα
(2 ϊρεσ)
Γενίκευςθ τθσ

Δραςτθριότθτεσ χριςθσ
των ςυμβόλων ςτισ
διάφορεσ περιπτϊςεισ
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αρικμθτικά, μεγεκϊν και
διατυπϊνουν τθ ςχζςθ
ςυμβολικά.
Α12. Συγκρίνουν αρικμοφσ και
κάνουν πράξεισ με αυτοφσ
χρθςιμοποιϊντασ τα
κατάλλθλα ςφμβολα

ιςότθτασ και
ανιςότθτασ και
ςυμβολικι ζκφραςθ
των ςχζςεων. Χριςθ
των ςυμβόλων =, >, <.
Λδιότθτεσ ιςότθτασ και
ανιςότθτασ.

ολοκλιρωςθσ των
αντίςτοιχων κεμάτων.
Διερεφνθςθ
καταςτάςεων όπωσ 5<8
το 5+3?8+3 ι το 5<8,
3<4 το 5+3?8+4

Θεματικι ενότθτα: Χϊροσ και Γεωμετρία
Ενδεικτικζσ διδακτικζσ ϊρεσ: 18
Προςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα (ΠΜΑ)
Γ1. Εντοπίηουν, περιγράφουν
κι αναπαριςτοφν κζςεισ,
διευκφνςεισ και
διαδρομζσ ςε
αναπαραςτάςεισ και ςε
χάρτεσ οικείων περιοχϊν.
Γ2. Επικαλφπτουν το επίπεδο
με ποικιλία ςχθμάτων και
μελετοφν χωρικζσ
ςχζςεισ.
Γ3. Ρροςεγγίηουν τισ
διςδιάςτατεσ
ςυντεταγμζνεσ περνϊντασ
από τα αυκαίρετα
ςφμβολα ςε γράμματα
και αρικμοφσ.

Βαςικά κζματα

Χϊροσ
(5 ϊρεσ)
Κζςεισ διευκφνςεισ
και διαδρομζσ ςε
χάρτεσ
Δόμθςθ χϊρου,
επικαλφψεισ και
ςυντεταγμζνεσ

Δραςτθριότθτεσ

Ο εκπαιδευτικόσ
προτείνει δράςεισ με
χριςθ χαρτϊν για το
ςχολείο, τθ γειτονιά,
τθν πόλθ.
(ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ ΓΔ1,
ΓΔ11)

Οι δραςτθριότθτεσ τθσ
μορφισ «Στρϊνω με
πλακάκια» ειςάγουν
τουσ μακθτζσ ςτθ
δόμθςθ τθσ επιφάνειασ
και βοθκοφν ςτθν
κατανόθςθ τθσ
μζτρθςισ τθσ.
(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΓΔ2.)

Ρροτείνεται μια
ανοικτι κατάςταςθ πρόβλθμα για να
προβλθματιςτοφν οι
μακθτζσ για τθν
κωδικοποίθςθ των
ςυντεταγμζνων.
(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΓΔ3)

Εκπαιδευτικό υλικό

Χάρτεσ από το διαδίκτυο
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Γ4. Αναγνωρίηουν και
ταξινομοφν επίπεδα και
ςτερεά ςχιματα με βάςθ
κριτιρια που
παρατθροφν.
Γ5. Αναγνωρίηει και διερευνά
χαρακτθριςτικά επίπεδων
και ςτερεϊν γεωμετρικϊν
ςχθμάτων.
Γ6. Καταςκευάηουν κι
αναπαριςτοφν επίπεδα
και ςτερεά γεωμετρικά
ςχιματα με διάφορα
μζςα με βάςθ ιδιότθτεσ.
Γ7.

Γ8.

Συνδζουν τισ ζδρεσ των
ςτερεϊν με τα επίπεδα
ςχιματα και
αναγνωρίηουν απλά
αναπτφγματα.
Συνκζτουν και αναλφουν
επίπεδα γεωμετρικά
ςχιματα και ςτερεά ςε 2
ι περιςςότερα μζρθ.

Γεωμετρικά ςχιματα
(8 ϊρεσ)
Ταξινόμθςθ και
ανάλυςθ ςε ςτοιχεία
και ιδιότθτεσ
Καταςκευζσ και
ςχεδιαςμόσ
Σφνδεςθ επιπζδων,
ανάλυςθ και ςφνκεςθ

Για τουσ ςτόχουσ
αυτοφσ υπάρχουν
χαρακτθριςτικζσ
δραςτθριότθτεσ
γριγορθσ αναγνϊριςθσ
ςχθμάτων «φλασ»,
εφρεςθσ κριτθρίων
επιλογισ «ποιοσ είναι ο
κανόνασ μου» και
περιγραφισ
«ςπαςμζνο τθλζφωνο»
που ειςάγει μακθτζσ ςε
αρχικά άτυπθ και ςτθ
ςυνζχεια πιο
ςυςτθματικι
αναηιτθςθ ιδιοτιτων
και ςχζςεων.
(ενδεικτικζσδραςτθριότ
θτεσ ΓΔ4, ΓΔ5)
Ο εκπαιδευτικόσ
προτείνει καταςκευζσ
και ςχεδιαςμό με
εμπράγματο υλικό και
όργανα. Με τον τρόπο
αυτό οι μακθτζσ
προςεγγίηουν και
ςυηθτοφν ιδιότθτεσ.
(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΓΔ10)
Ο εκπαιδευτικόσ
προτείνει ςυνκζςεισ με
ποικιλία ςχθμάτων που
μποροφν να
ςυνδυαςτοφν με
διαφορετικοφσ
τρόπουσ και δίνουν
ευκαιρίεσ ςτουσ
μακθτζσ να
προςεγγίςουν
περιςςότερο τισ
ιδιότθτεσ και τισ
ςχζςεισ.
(ενδεικτικιδραςτθριότ
θτα ΓΔ6)
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Γ9.

Ραρατθροφν,
προβλζπουν το
αποτζλεςμα και
αναπαριςτοφν
μετατοπίςεισ και ςτροφζσ
(90, 180, 360 και 45).

Γ10. Αναγνωρίηουν ςυμμετρικά
διςδιάςτατα και
τριςδιάςτατα ςχιματα και
ςχιματα με άξονεσ
ςυμμετρίασ. Σχεδιάηουν
τουσ άξονεσ.

Μεταςχθματιςμοί
(3 ϊρεσ)
Μετατοπίςεισ και
ςτροφζσ
Αξονικι ςυμμετρία

Ο εκπαιδευτικόσ
προτείνει καταςτάςεισ
ςτροφϊν για
πρόβλεψθ τθσ κίνθςθσ.
(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΓΔ7)
Οι καταςκευζσ
ςυμμετρικϊν με ζλεγχο
τουσ αποτελζςματοσ
επιτρζπουν ςτουσ
μακθτζσ να
προςεγγίςουν
ιδιότθτεσ. Πμοια οι
καταςτάςεισ όπου οι
μακθτζσ αποφαςίςουν
αν είναι ι όχι
ςυμμετρικζσ και
εξθγοφν.

Γ11. Καταςκευάηουν
ςυμμετρικά ςχιματα και
ςυνεχίηουν ςυμμετρικά
μοτίβα
Γ12. Ρεριγράφουν τισ ιδιότθτεσ
τθσ ςυμμετρίασ

(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΓΔ8)

Γ13. Αναγνωρίηουν
τριςδιάςτατεσ ςυνκζςεισ
και ςτερεά ςχιματα από
διαφορετικζσ οπτικζσ
γωνίεσ
Γ14. Ρραγματοποιοφν
καταςκευζσ
τριςδιάςτατων ςυνκζςεων
ι ςχθμάτων από εικόνεσ,
ςχζδια ι άλλεσ
αναπαραςτάςεισ

Οπτικοποίθςθ
(2 ϊρεσ)
Αναγνϊριςθ οπτικϊν
γωνιϊν, δθμιουργία
οπτικοποιιςεων

Δραςτθριότθτεσ που
ενκαρρφνουν τουσ
μακθτζσ να
παρατθριςουν
τριςδιάςτατεσ
καταςτάςεισ από
διαφορετικζσ οπτικζσ
γωνίεσ όπωσ και να
ανακαταςκευάςουν
ςυνκζςεισ που
παρίςτανται ςε εικόνεσ
ι ςχζδια βελτιϊνουν
τθν οπτικι ευλυγιςία
και τθν
αναπαραςταςτικι
τουσ αντίλθψθ.
(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΓΔ9)

Χριςθ τεχνολογικϊν
περιβαλλόντων, όπωσ
περιβάλλον
«Transformations Rotation» του
Ρανεπιςτθμίου Utah των
ΘΡΑ, που διατίκεται ςτο
δικτυακό τόπο:
http://nlvm.usu.edu
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Θεματικι ενότθτα: Μετριςεισ
Ενδεικτικζσ διδακτικζσ ϊρεσ: 18
Προςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα (ΠΜΑ)

Βαςικά κζματα

Μ1. Συγκρίνουν γωνίεσ άμεςα
ι ζμμεςα με χριςθ
υλικϊν και μζςων

Μζτρθςθ γωνίασ

Μ2. Αναλφουν και ςυνκζτουν
μικθ ςε μζρθ.

Μζτρθςθ μικουσ

Δραςτθριότθτεσ

(2 ϊρεσ)

(9 ϊρεσ)

Μ3. Ρραγματοποιοφν
επικαλφψεισ με τυπικζσ
μονάδεσ.

Μζτρθςθ με χριςθ
τυπικϊν μονάδων

Μ4. Συνδζουν το αρικμθτικό
αποτζλεςμα τθσ
επικάλυψθσ με το μικοσ.

Χριςθ οργάνων
μζτρθςθσ μικουσ κι
εκτιμιςεισ

Ο εκπαιδευτικόσ
προτείνει πραγματικζσ
καταςτάςεισ και
προβλιματα ςφγκριςθσ
και μζτρθςθσ.

Μ5. Επιλφουν προβλιματα
μζτρθςθσ μικουσ.
Μ6. Κάνουν εκτιμιςεισ και
ςυγκρίςεισ μθκϊν.
Μ7. Ρραγματοποιοφν ζμμεςεσ
ςυγκρίςεισ επιφανειϊν.
Μ8. Ρραγματοποιοφν
ςυγκρίςεισ με ανάλυςθ
και ςφνκεςθ επιφανειϊν
Μ9. Κάνουν επικαλφψεισ
επιφανειϊν με τυπικζσ
μονάδεσ μζτρθςθσ.
Μ10. Συνδζουν το αρικμθτικό
αποτζλεςμα με τθν
επιφάνεια.
Μ11. Επιλφουν απλά
προβλιματα μζτρθςθσ
επιφάνειασ με τθ χριςθ
εμπράγματου υλικοφ και
αναπαραςτάςεων.
Μ12. Χρθςιμοποιοφν τυπικζσ
μονάδεσ μζτρθςθσ
επιφάνειασ για να
δομιςουν ορκογϊνιεσ
περιοχζσ ςε γραμμζσ και
ςτιλεσ.
Μ13. Εκτιμοφν το μζγεκοσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Μζτρθςθ επιφανειϊν
(5 ϊρεσ)
Συγκρίςεισ
επιφανειϊν
Επικαλφψεισ με
τυπικζσ και μθ τυπικζσ
μονάδεσ
Δόμθςθ επιφάνειασ
και χριςθ οργάνων
Εκτιμιςεισ

Οι καταςτάςεισ άμεςθσ
ςφγκριςθσ επιφανειϊν
με κόψιμο και
μετακίνθςθ μερϊν
επιφανειϊν βοθκοφν
τουσ μακθτζσ να
αντιλθφκοφν το
μζγεκοσ ‘επιφάνεια’
που αντιμετωπίηουν.
(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΓΔ12)
Οι μακθτζσ
πραγματοποιοφν
επικαλφψεισ με
τετράγωνα και
υπολογιςμοφσ που
ςυνδζουν με τισ
γραμμζσ και τισ ςτιλεσ.

Υλικό πραγματικό ι
ψθφιακό για τον
υπολογιςμό
ακροιςμάτων
μθκϊν
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απλϊν επιφανειϊν και
κάνουν ςυγκρίςεισ
Μ14. Συγκρίνουν όγκουσ
καταςκευϊν που
αποτελοφνται από δομικά
υλικά.
Μ15. Μετροφν με ςυςτθματικό
τρόπο το πλικοσ των
κφβων που δομοφν μια
καταςκευι ι γεμίηουν ζνα
κουτί.
Μ16. Εκτιμοφν τον όγκο
ςτερεϊν και κάνουν
ςυγκρίςεισ.
Μ17. Εκτιμοφν ςυγκρίνουν και
διατάςςουν χρονικά
διαςτιματα με ακρίβεια
τζταρτου.

Μζτρθςθ
χωρθτικότθτασ- όγκου
(2 ϊρεσ)
Συγκρίςεισ και
μετριςεισ με τυπικζσ
και μθ τυπικζσ
μονάδεσ
Εκτίμθςθ
χωρθτικότθτασ και
όγκου
Μζτρθςθ χρόνου

Μ18. Διερευνοφν τισ ςχζςεισ,
θμερϊν, μινα, ζτουσ

Θεματικι ενότθτα: τοχαςτικά Μακθματικά (τατιςτικι-Πικανότθτεσ)
Ενδεικτικζσ διδακτικζσ ϊρεσ: 8
Προςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα (ΠΜΑ)

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

1. Διατυπϊνουν ερωτιματα
που μποροφν να
απαντθκοφν με δεδομζνα
(περιλαμβάνονται και
διακριτά ποςοτικά)

Δεδομζνα

Οι μακθτζσ ζχουν τθν
ευκαιρία να
ςυλλζξουν αρικμθτικά
δεδομζνα ςτθν τάξθ
τουσ για ζνα δικό τουσ
ερϊτθμα. Μζςω τθσ
οργάνωςθσ και τθσ
αναπαράςταςθσ των
δεδομζνων κατανοοφν
ότι κάποιοι αρικμοί
αντιπροςωπεφουν τισ
τιμζσ των δεδομζνων
και κάποιοι πόςο
ςυχνά εμφανίηεται μία
τιμι. Ερμθνεφουν ζνα
δοςμζνο διάγραμμα,
βρίςκοντασ τίτλο και
κζτοντασ ερωτιςεισ.

2. Συλλζγουν δεδομζνα
μζςω μικρϊν ερευνϊν
και τα οργανϊνουν
(πίνακεσ)
3. Επεκτείνουν τισ
αναπαραςτάςεισ των
δεδομζνων και ςτα
ςθμειογράμματα
4. Κάνουν μετατροπζσ από
μία μορφι
αναπαράςταςθσ

(3 ϊρεσ)
Συλλογι οργάνωςθ
και αναπαράςταςθ
διακριτϊν ποςοτικϊν
δεδομζνων

Εκπαιδευτικό υλικό

ΑΔΑ: 45Ο09-ΤΒΩ

δεδομζνων ςε μία άλλθ

(ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσΔ1,
Δ2, Δ3)

5. Διερευνοφν πλθροφορίεσ
ςτισ διαφορετικζσ μορφζσ
αναπαράςταςθσ
δεδομζνων
Π1. Συνδυάηουν και
διατάςςουν μικρό αρικμό
αντικειμζνων

Πείραμα τφχθσ
(2 ϊρεσ)

Οι μακθτζσ βρίςκουν
διατάξεισ 2-4
ςτοιχείων.
(ενδεικτικι
δραςτθριότθταΠΔ1)

Π2. Συγκρίνουν ενδεχόμενα
ωσ προσ τθν πικανότθτα
εμφάνιςισ τουσ (λιγότερο
πικανό, περιςςότερο
πικανό, ιςοπίκανο)

Πικανότθτα
ενδεχομζνου
(1 ϊρα)

Εμπλζκονται ςε
καταςτάςεισ
ςφγκριςθσ τθσ
πικανότθτασ
εμφάνιςθσ ενόσ
ενδεχομζνου.
(ενδεικτικι
δραςτθριότθταΠΔ2)
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Ενδεικτικζσ Δραςτθριότθτεσ
Α/Α
ΑρΔ1

Περιγραφι δραςτθριότθτασ
Κφκλωςε ομάδεσ με τον ίδιο αρικμό κουμπιϊν. Εκτίμθςε πόςα είναι όλα. Κατόπιν μζτρθςε
Εκτίμθςε:.........

ΠΜΑ
Αρ3
Αρ9

Μζτρθςε:..........

Εκτίμθςε:..........
Μζτρθςε:..........

ΑρΔ2

ΑρΔ3

Ρϊσ ςε βοικθςαν ςτθν εκτίμθςθ οι ομάδεσ που ζφτιαξεσ κυκλϊνοντασ τα κουμπιά;
Ο Γιάννθσ πιρε μια κάρτα που είχε ζναν διψιφιο αρικμό, όπου το ψθφίο των μονάδων
ιταν μεγαλφτερο από το ψθφίο των δεκάδων. Ροιοσ μπορεί να είναι ο αρικμόσ; (Οι
μακθτζσ αναμζνεται να δϊςουν διαφορετικζσ λφςεισ.)
Ραραλλαγι 1: Το ψθφίο των μονάδων ςτθν κάρτα είναι μεγαλφτερο από το ψθφίο των
δεκάδων και ο αρικμόσ μικρότεροσ από 50.
Ραραλλαγι 2: Οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν τον άβακα και καταςκευάηουν ζναν τριψιφιο
αρικμό μικρότερο από το 200 και το ψθφίο των δεκάδων μεγαλφτερο από το ψθφίο των
μονάδων. Ροιοσ μπορεί να είναι ο αρικμόσ;
Ραραλλαγι 3: Οι μακθτζσ παίηουν ςε ηευγάρια και καταςκευάηουν ο ζνασ για τον άλλον
παρόμοια προβλιματα.
Τα παιχνίδια με το καπζλο: Ο εκπαιδευτικόσ ζχει ζνα καπζλο με αρικμοκάρτεσ 0 - 9 . Ζνασ
μακθτισ βγάηει 2 κάρτεσ (ι 3 κάρτεσ για τριψιφιουσ αρικμοφσ) και οι μακθτζσ πρζπει να
τοποκετιςουν τα ψθφία ςε πινακάκι με δφο (Δ Μ) ι τρεισ (Ε Δ Μ) ςτιλεσ ζτςι ϊςτε ο
αρικμόσ που κα προκφψει να είναι ο μεγαλφτεροσ δυνατόσ ι ο μικρότεροσ δυνατόσ ι ο πιο
κοντινόσ ςε αρικμό ςτόχο που ζχει βάλει ο δάςκαλοσ.
Ραραλλαγζσ: Με τισ δοςμζνεσ κάρτεσ να καταςκευάςουν

Αρ7

Αρ1,
Αρ2,
Αρ7

τον αρικμό που είναι πιο κοντά ςτισ 3 εκατοντάδεσ κ.ο.κ.
τον αρικμό που είναι πιο μακριά από το 4 εκατοντάδεσ και 3 δεκάδεσ κ.ο.κ.

ΑρΔ4

τον αρικμό που είναι ανάμεςα ςτον αρικμό.....και τον αρικμό...
Υλικό: καπζλο, αρικμοκάρτεσ 0 - 9 , ατομικά πινακάκια με 2 ι 3 ςτιλεσ
Είμαςτε ςε ζνα εργοςτάςιο που καταςκευάηει καραμζλεσ. Οι καραμζλεσ μπαίνουν ςε
ςακουλάκια των 10. Ο εκπαιδευτικόσ προτείνει ςτουσ μακθτζσ να πάρουν διαφορετικζσ
ποςότθτεσ με καραμζλεσ (διψιφιοι ι τριψιφιοι αρικμοί). Οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν
BlockDienes για να αναπαραςτιςουν τισ ποςότθτεσ που ζχουν πάρει και τισ διατάςςουν ςε
αρικμογραμμζσ.
Εναλλακτικά για τουσ διψιφιουσ αρικμοφσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ράβδουσ

Αρ1,
Αρ4,
Αρ7,
Αρ8
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Cuisenaire χάρτινεσ.
Οι χάρτινεσ ράβδοι Cuisenaire μποροφν να καταςκευαςτοφν με χριςθ προτφπων που
βρίςκονται ςτο http://isocrates.minedu.gov.gr/content_files/tsigganopaides/MATH1.pdf,
ςελ.14
Για τθν καταςκευι αρικμοφ και τθν κατανόθςθ τθσ αξίασ κζςθσ ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να
ανατρζξει:
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_152_g_1_t_1.html?from=category_ g_1_t_1.html
ΑρΔ5

ΑρΔ6

ΑρΔ7

ΑρΔ8

Οι μακθτζσ βρίςκουν τον αρικμό των αυτοκόλλθτων που ζχει κάκε παιδί, υπολογίηοντασ το
αποτζλεςμα των πράξεων που αντιςτοιχεί ςτο όνομά του.
Μακθτισ
Ρράξθ
Αρικμόσ
αυτοκόλλθτων
Γιάννθσ
90 - 40
Ρζνθ

6+2

Λζνα

32 + 23

Τάκθσ

56 - 52

Μάριοσ

10 - 3

Βάςω

85 - 35

Μιχάλθσ

20 + 30

Κϊςτασ

39 - 6

Αρ9,
Αρ10

Ραιχνίδια με ηάρια.
α) Δφο ηάρια ςυνθκιςμζνα. Οι μακθτζσ παίηουν ανά δφο. ίχνουν τα ηάρια εναλλάξ 5 φορζσ
ο κακζνασ και βρίςκουν τα γινόμενα των αρικμϊν που εμφανίηονται. Τα ςθμειϊνουν ςε
ζνα πινακάκι. Πποιοσ κάνει λάκοσ χάνει τθ ςειρά του. Νικθτισ αυτόσ που ζχει το
μεγαλφτερο άκροιςμα των γινομζνων.
β) Οι μακθτζσ παίηουν το προθγοφμενο παιχνίδι με ζνα ςυνθκιςμζνο και ζνα «αςυνικιςτο»
ηάρι (ζνα ηάρι με 10, 20,...60, ι με 11, 12, 13, 14, 15, 16, που μποροφν να καταςκευάςουν
ςτθν ϊρα των καλλιτεχνικϊν.)
Οι μακθτζσ περιγράφουν αρχικά προφορικά τθ ςτρατθγικι που χρθςιμοποιοφν για να
βρουν το αποτζλεςμα 5 + 6 =......Ακοφγονται διάφορεσ ςτρατθγικζσ.
Τισ εφαρμόηουν κατόπιν γραπτά.
Ο κάκε μακθτισ επεκτείνει τθ ςτρατθγικι για το άκροιςμα 15 + 6 =....
35 + 6 =....κοκ
Ραραλλαγζσ: Ο κάκε μακθτισ φτιάχνει για τον διπλανό του νζα ακροίςματα αλλάηοντασ τα
ψθφία των μονάδων, τα ψθφία των δεκάδων ι αντιμετακζτοντασ τουσ προςκετζουσ
(μονοψιφιοσ + διψιφιοσ)

Αρ11,
Αρ12,
Αρ13

Οι μακθτζσ αναγνωρίηουν δίκαιεσ μοιραςιζσ διακριτϊν ποςοτιτων:
Σε ποια ςτιλθ εμφανίηεται θ δίκαιθ μοιραςιά 12 φιςτικιϊν ςε 3 παιδιά; Κφκλωςζ τθ.

Αρ17,
Αρ18,
Αρ19

Αρ10
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ΑρΔ9

ΑρΔ10

Θ δραςτθριότθτα αυτι είναι αντιπροςωπευτικι μιασ ςειράσ από δραςτθριότθτεσ με
δομθμζνα (κυβάκια,κλπ) ι μθ δομθμζνα υλικά (φιςτίκια, φαςόλια κλπ) τα οποία τα παιδιά
ομαδοποιοφν με κάποιο κριτιριο.
Οι μακθτζσ εργάηονται ανά δφο και χωρίηουν ηωγραφιςμζνεσ πλάκεσ, όπωσ αυτι τθσ
εικόνασ, ςε ίςα κομμάτια. (3, 4, 5, 6, 8, 10) Χρωματίηουν τισ κλαςματικζσ μονάδεσ.

Θ δράςθ αυτι επαναλαμβάνεται ςε άλλα ςυνεχι μοντζλα, όπωσ το ορκογϊνιο
παραλλθλόγραμμο, και διακριτά, όπωσ ξυλομπογιζσ, κυβάκια, καλαμάκια.
Ο εκπαιδευτικόσ παρουςιάηει ςτουσ μακθτζσ δφο ςυςκευαςίεσ γάλακτοσ του ενόσ λίτρου. Α
και Β με καρτελάκια που γράφουν τισ τιμζσ τουσ. Θ μία κοςτίηει 1 ευρϊ και θ άλλθ 1,50
ευρϊ. Ηθτάει από τουσ μακθτζσ να πουν ποια είναι πιο ακριβι..
Στθ ςυνζχεια ο εκπαιδευτικόσ προτείνει ςτουσ μακθτζσ να εργαςτοφν ανά δφο με τα
νομίςματά τουσ και να καταςκευάςουν τισ τιμζσ των δφο ςυςκευαςιϊν. (Υπάρχουν αρκετοί
ςυνδυαςμοί: 1 ευρϊ, 2 50λεπτα, 5 20λεπτα ...για τθν Α, 1ευρϊ και 50 λεπτά, 3
50λεπτα,...για τθν Β). Απαντοφν προφορικά ςτισ ερωτιςεισ: Ρόςο ακριβότερο είναι το Β
από το Α; Ρόςο φκθνότερο είναι το Α από το Β;
Ο εκπαιδευτικόσ παρουςιάηει και μια τρίτθ ςυςκευαςία Γ με καρτελάκι 1, 20 ευρϊ. Οι
μακθτζσ ετοιμάηουν χριματα και γι αυτι.
Ο εκπαιδευτικόσ ηθτάει από τουσ μακθτζσ να καταςκευάςουν τισ τιμζσ και των τριϊν
ςυςκευαςιϊν χρθςιμοποιϊντασ όςο το δυνατόν λιγότερα νομίςματα. Υπάρχει μία λφςθ.
Οι μακθτζσ ςυμπλθρϊνουν το πινακάκι:
Συςκευαςία
Τιμι
Νομίςματα

Αρ17,
Αρ18,
Αρ19

Αρ20

ΑΔΑ: 45Ο09-ΤΒΩ

1 ευρϊ

Α
1, 50 ευρϊ

Β
Γ

ΑρΔ11

ΑΔ1

ΑΔ2

ΓΔ1.

ΓΔ2

1, 20 ευρϊ

.....
Εάν το επίπεδο τθσ τάξθσ το επιτρζπει μπορεί να υπάρξει και τζταρτθ τιμι 1,70 ευρϊ. Θ
διαδικαςία επαναλαμβάνεται...
Με τθ χριςθ ψθφιακϊν περιβαλλόντων όπωσ το «Fractions – Partsof a Whole» του
Ρανεπιςτθμίου Utah των ΘΡΑ, που διατίκεται ςτο δικτυακό τόπο: http://nlvm.usu.edu, οι
μακθτζσ χωρίηουν ακζραιεσ μονάδεσ ςε ίςα μζρθ και επιλζγουν τα μζρθ που επικυμοφν.

Αρ17,
Αρ19

Ρ.χ. κομπολόγια ι ςυνκζςεισ γεωμετρικϊν ςχθμάτων με μεταβαλλόμενθ κανονικότθτα,
επαναλαμβανόμενθ κανονικότθτα και χωρίσ κανονικότθτα
Ραραδείγματα κανονικοτιτων:
Κόκκινο, κίτρινο –κόκκινο, κίτρινο - ….
Κόκκινο, κόκκινο, κίτρινο – κόκκινο, κόκκινο, κίτρινο - …..
Κόκκινο, κίτρινο - κόκκινο, κόκκινο, κίτρινο, κίτρινο - κόκκινο, κόκκινο,κόκκινο, κίτρινο,
κίτρινο, κίτρινο -…
Διερεφνθςθ μεταβολισ εμβαδοφ, όταν μεταβάλλεται θ πλευρά:

Α1

Οι μακθτζσ εντοπίηουν τθ διαδρομι μζχρι το ςπίτι τουσ ςε χάρτθ και δίνουν οδθγίεσ ςε
ζναν επιςκζπτθ. Εντοπίηουν τθ κζςθ ενόσ πάρκου ςτο χάρτθ ι κάποιου άλλου χϊρου που
επιςκζφτθκαν.
Στο «Γεωπίνακα» και ςτο «Τετραγωνικό πλζγμα (γραμμζσ)» μεγζκουσ 30, ο εκπαιδευτικόσ

Γ1

Α5

Γ2,
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με τουσ μακθτζσ καταςκευάηουν ζνα τετράγωνο πλευράσ 2. Καλφπτουν τθν επιφάνειά του
με το μοναδιαίο τετράγωνο και μετροφν πόςα μοναδιαία τετράγωνα χρειάςτθκαν.
Μποροφν να προτακοφν επεκτάςεισ:
- να διπλαςιάςουν ι να τριπλαςιάςουν τθν πλευρά
- να πάρουν τθ μιςι.
Δφο παιδιά κζλουν να παίξουν ναυμαχία ςε τετραγωνιςμζνα πλαίςιο 5Χ5 ι 10Χ10.. Ρϊσ κα
εξθγεί ο κάκε παίχτθσ που κάνει το χτφπθμα?

Μ9,
Μ12

ΓΔ4

Δραςτθριότθτα ‘φλασ’: Σε μια αφίςα ι ςτον πίνακα είναι αναρτθμζνθ μεγάλθ ποικιλία
ςχθμάτων ςε ςχιμα, μζγεκοσ και προςανατολιςμό. Ο εκπαιδευτικόσ δείχνει για μερικά
δευτερόλεπτα ζνα και οι μακθτζσ προςπακοφν να το εντοπίςουν.

Γ4, Γ5

ΓΔ5

Μία ομάδα παιδιϊν περιγράφει ζνα ςχιμα και οι άλλεσ πρζπει να το βρουν από τθν
περιγραφι. Θ δράςθ αυτι οδθγεί τουσ μακθτζσ να εντοπίςουν και να περιγράψουν
ιδιότθτεσ. Ανάλογα με τθν ποικιλία ςχθμάτων από τθν οποία επιλζγεται το ςχιμα, θ
περιγραφι ςτρζφεται ςε άλλεσ ιδιότθτεσ. Για παράδειγμα από ςφνολο τριγϊνων, ι από
ςφνολο τετραπλεφρων κλπ. Θ δράςθ αυτι μπορεί να πάρει και τθν παιγνιϊδθ μορφι
αινίγματοσ: «είμαι ζνα ςχιμα που ζχω τρεισ ίςεσ πλευρζσ. Ροιο ςχιμα είμαι;»
«Ρόςουσ ςυνδυαςμοφσ μπορείσ να κάνεισ». Στισ δράςεισ αυτζσ οι
μακθτζσ ξεκινοφν από ζνα ςχιμα και δοκιμάηουν να το
ςυνδυάςουν για να δθμιουργιςουν άλλα ςχιματα.

Γ4
Γ5

Ο εκπαιδευτικόσ προτείνει μια καταςκευι με δφο (ι τρία ι τζςςερα) κουτιά που μπορεί να
περιςτραφεί Τοποκετεί ςε ζνα από τα κουτιά ζνα αντικείμενο ϊςτε να μθν είναι ορατό και
το περιςτρζφει. Οι μακθτζσ προςπακοφν να εντοπίςουν ποφ κα βρεκεί το αντικείμενο
μετά τθν περιςτροφι.

Γ9

ΓΔ3

ΓΔ6

ΓΔ7

Γ3

Γ7,
Γ8
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ΓΔ8

ΓΔ9

ΓΔ10

Γιατί δεν είναι ςυμμετρικά; Ρροτείνονται μία ςειρά από καταςτάςεισ που δεν είναι
ςυμμετρικζσ και εξθγϊντασ οι μακθτζσ καλοφνται να εντοπίςουν τισ ιδιότθτεσ.
Οι μακθτζσ καταςκευάηουν ςυμμετρικά ςχιματα και ςχθματιςμοφσ ςε τετραγωνιςμζνο και
μθ χαρτί
Ο εκπαιδευτικόσ προτείνει μια ςειρά ςυνκζςεων από κυβάκια ι ςχιματα ι άλλο υλικό και
οι μακθτζσ δοκιμάηουν να εντοπίςουν τθν οπτικι γωνία από τθν οποίο το κοιτοφν.
Αντίςτοιχα μποροφν να προχωριςουν ςε ανακαταςκευζσ.

ι
Αξιοποιοφν το ψθφιακό περιβάλλον του Ε.Λ. του Ρ.Λ. για τθν Αϋ και Βϋ τάξθ. Ενότθτα
Γεωμετρία, δραςτθριότθτα «Γραμμζσ και ςχιματα», http://www.pischools.gr/software/dimotiko/, για να ςχεδιάςουν γεωμετρικά ςχιματα και να μελετιςουν
τισ ιδιότθτζσ τουσ.

Γ11,
Γ12

Γ13,
Γ14

Γ6

ΓΔ11

Αξιοποιοφν το ψθφιακά περιβάλλοντα τφπου Logo, όπωσ το περιβάλλον «Scratch», MIT
MediaLab, εξελλθνιςμζνο, διατίκεται δωρεάν: http://scratch.mit.edu/, για να ςχεδιάςουν
και να υλοποιιςουν διαδρομζσ μζςω αλλαγισ κατεφκυνςθσ και προςανατολιςμοφ.

Γ1

ΓΔ12

Συγκρίςεισ επιφανειϊν. Ρροτείνονται αναλφςεισ-ςυνκζςεισ για ςυγκρίςεισ επιφανειϊν.

Μ7,
Μ8

Δ1

Οι μακθτζσ ςε ομάδεσ διατυπϊνουν ζνα ερϊτθμα προκειμζνου να γνωρίςουν τθν 1,
οικογζνεια των ςυμμακθτϊν τουσ: π.χ. «Ρόςα παιδιά ζχει θ οικογζνειά ςου;», «Ρόςα 2,
αδζρφια ζχεισ;». Συηθτοφν με ποιο τρόπο κα καταγράψουν τισ απαντιςεισ (π.χ. λίςτα με 3
ονόματα), πϊσ κα είναι ςίγουροι ότι απάντθςαν όλα τα παιδιά, πϊσ κα οργανϊςουν τα
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αποτελζςματα (π.χ. με πίνακα). Καταςκευάηουν ζνα ςθμειόγραμμα, όπωσ το παρακάτω:

1

2

3

4

Πόςα παιδιά ζχει θ
κάκε οικογζνεια;

Δ2

Συηθτοφν για τισ πλθροφορίεσ του ςθμειογράμματοσ (π.χ. Ρόςεσ οικογζνειεσ ζχουν 2
παιδιά; Οι περιςςότερεσ οικογζνειεσ πόςα παιδιά ζχουν;)
Τα παιδιά χωρίηονται ςε ομάδεσ και τουσ δίνουμε ζνα διάγραμμα όπωσ το παρακάτω.

πορτοκάλι

Δ3

ΠΔ1

ΠΔ2

μιλο

ροδάκινο

5

μπανάνα

Θ κάκε ομάδα προτείνει ζναν τίτλο για το διάγραμμα και γράφει δφο τουλάχιςτον
ερωτιματα που αναφζρονται ςτισ πλθροφορίεσ του διαγράμματοσ. Οι ομάδεσ ςυηθτοφν για
τισ πικανζσ διαφορετικζσ ερμθνείεσ του διαγράμματοσ.
Με ψθφιακά περιβάλλοντα, όπωσ το «BarChart» ι «PieChart»του Ρανεπιςτθμίου Utah των
ΘΡΑ, που διατίκεται ςτο δικτυακό τόπο: http://nlvm.usu.edu, ςυλλζγουν δεδομζνα μζςω
μικρϊν ερευνϊν και τα παρουςιάηουν με διαγράμματα.

Οι μακθτζσ ςε ομάδεσ ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ 3 ψθφία (π.χ. 1,2,3 θ μία ομάδα, 4,5,6 θ
άλλθ ομάδα κ.λπ.) και κάνουν διάφορουσ ςυνδυαςμοφσ προκειμζνου να ςχθματίςουν
αρικμοφσ, αν κάκε ψθφίο χρθςιμοποιείται μία φορά. Ρόςοι διψιφιοι αρικμοί υπάρχουν;
Ρόςοι τριψιφιοι αρικμοί υπάρχουν;
Τοποκετοφμε ςε ζνα αδιαφανζσ κουτί αντικείμενα τθσ ίδια κατθγορίασ (π.χ. μπάλεσ,

2

Π1

Π2
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μαρκαδόρουσ) ςε διαφορετικζσ αναλογίεσ κάκε φορά (π.χ. 4 κίτρινεσ -1 μπλε μπάλα, 1
κίτρινθ-4 μπλε μπάλεσ). Οι μακθτζσ μαντεφουν τι είναι περιςςότερο ι λιγότερο πικανό να
τφχει, αν τραβιξουν ζνα αντικείμενο με κλειςτά μάτια.
-Κάκε μακθτισ αρχικά εκφράηει και δικαιολογεί τθν πρόβλεψι του και τθν καταγράφει ςε
ζναν πίνακα.
-Στθ ςυνζχεια κάκε μακθτισ τραβάει ζνα αντικείμενο με κλειςτά μάτια και καταγράφει το
αντικείμενο που τυχαίνει ςε μία διπλανι ςτιλθ του πίνακα.
-Συηθτοφν τα αποτελζςματα που προζκυψαν και ανακοινϊνουν το ςυμπζραςμα ςτο οποίο
κατζλθξαν.
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ΤΝΘΕΣΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 1ου ΚΤΚΛΟΤ (Αϋ& Βϋ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ)
Ρίνακασ Ρεριεχομζνων
A/A

1

2

3

Σίτλοσ

«Κεατρικό
παιχνίδι με τθν
παςχαλίτςα»

«Ο δικόσ μασ
κιποσ»

«Κυκλοφορϊ με
αςφάλεια»

Θζμα
O εκπαιδευτικόσ οργανϊνει ςτθν
αίκουςα διδαςκαλίασ κεατρικό
παιχνίδι. Ζνα παιδί υποδφεται τθν
παςχαλίτςα και οι υπόλοιποι
μακθτζσ δίνουν ςυγκεκριμζνεσ
οδθγίεσ-εντολζσ (βιματα μπροςτά
πίςω, ςτρίψε δεξιά αριςτερά) για να
τθν οδθγιςουν ςε ζνα οριςμζνο
ςθμείο τθσ τάξθσ. Το κεατρικό
παιχνίδι ςυνεχίηεται και το ρόλο τθσ
παςχαλίτςασ υποδφονται και άλλοι
μακθτζσ.
(Γεωμετρία – Κεατρικό Ραιχνίδι)
Οι μακθτζσ αποφαςίηουν να
μελετιςουν τθν ανάπτυξθ των
φυτϊν τουσ. Χρθςιμοποιοφν άτυπεσ
ι/και τυπικζσ μονάδεσ μζτρθςθσ για
να μετριςουν το φψοσ των φυτϊν.
Αναπτφςςουν ςτρατθγικζσ
καταμζτρθςθσ των φφλλων των
φυτϊν. Συνδζουν τα αποτελζςματα
τουσ με τθν ανάπτυξθ των φυτϊν
γενικά κακϊσ με τθν ανάπτυξθ των
ανκρϊπων
Στο πλαίςιο των Μακθματικϊν
(Γεωμετρία-χαρακτθριςτικά και
ιδιότθτεσ επίπεδων γεωμετρικϊν
ςχθμάτων) και τθσ Μελζτθσ του
Ρεριβάλλοντοσ (κυκλοφοριακι
Αγωγι) εκπαιδευτικοί και μακθτζσ
διαμορφϊνουν τθν αυλι του
ςχολείου ωσ πάρκο κυκλοφοριακισ
αγωγισ με τθ βοικεια τθσ Τροχαίασ
ι εναλλακτικά επιςκζπτονται
κοντινό δθμοτικό πάρκο
κυκλοφοριακισ αγωγισ. Συηθτοφν
για τουσ κανόνεσ του ΚΟΚ και
ομαδοποιοφν τισ πινακίδεσ
κυκλοφορίασ με βάςθ τισ
πλθροφορίεσ που δίνουν,το
γεωμετρικό τουσ ςχιμα και χρϊμα.
(Μακθματικά και Μελζτθ
Ρεριβάλλοντοσ-Κυκλοφοριακι
αγωγι)

Σάξθ
Α´
δθμοτικοφ

Εκπαιδευτικό υλικό
Τεχνολογικά περιβάλλοντα
τφπου Logo, όπωσ για
παράδειγμα το περιβάλλον
«Ladybug Mazes» του
Ρανεπιςτθμίου Utah των ΘΡΑ,
http://nlvm.usu.edu

Αϋ- Βϋ
Δθμοτικοφ

Ομοιόμορφεσ χάρτινεσ λωρίδεσ,
χαρακάκια, χρϊματα, εικόνεσ
από περιοδικά, φωτογραφικι
μθχανι, παραμφκια και το
ανκολόγιο Αϋ και Βϋ Δθμοτικοφ.

Β´
δθμοτικοφ

Από το δικτυακό τόπο του
Υπουργείου Μεταφορϊν και
Επικοινωνιϊν
http://www.yme.gr, βρίςκουν
και μεταφορτϊνουν τον Κϊδικα
Οδικισ Κυκλοφορίασ (ΚΟΚ).

ΑΔΑ: 45Ο09-ΤΒΩ
ου

ΣΥΝΚΕΤΛΚΕΣ ΕΓΑΣΛΕΣ 1 Κφκλου (Αϋ & Βϋ)

40

ΤΝΘΕΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ 1 (ΑϋΔθμοτικοφ)
«Θεατρικό παιχνίδι με τθν παςχαλίτςα»
O εκπαιδευτικόσ προτείνει ςτουσ μακθτζσ να παίξουν ζνα κεατρικό παιχνίδι με μια
παςχαλίτςα που ζχει χακεί και ψάχνει να βρει το δρόμο τθσ .

Ενδεικτικζσ φάςεισ εφαρμογήσ
Θ εφαρμογι των δραςτθριοτιτων μπορεί να χωριςτεί ςτισ ακόλουκεσ φάςεισ:
1θ φάςθ: Μία μακιτρια υποδφεται τθν παςχαλίτςα και οι υπόλοιποι μακθτζσ τθσ
δίνουν ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ-εντολζσ (βιματα μπροςτά-πίςω, ςτρίψε δεξιάαριςτερά) για να τθν οδθγιςουν ςε ζνα οριςμζνο ςθμείο τθσ τάξθσ. Το κεατρικό
παιχνίδι ςυνεχίηεται και με άλλουσ μακθτζσ ςτο ρόλο τθσ παςχαλίτςασ.
2θ φάςθ: Οι μακθτζσ ςτθ ςυνζχεια ανοίγουν το ψθφιακό περιβάλλον «Ladybug
Mazes» του Ρανεπιςτθμίου Utah των ΘΡΑ, ςτο δικτυακό τόπο http://nlvm.usu.edu
και αφοφ πρϊτα κάνουν τον εικονιδιακό προγραμματιςμό ςτο κάτω μζροσ του
περιβάλλοντοσ οδθγοφν τθν παςχαλίτςα ςτο ςθμείο που βρίςκεται θ μπλε τελεία.
Σε περίπτωςθ λάκουσ επανζρχονται ςτισ εντολζσ του προγραμματιςμοφ και κάνουν
τισ απαραίτθτεσ διορκϊςεισ. Ρροτείνουν επίςθσ και υλοποιοφν εναλλακτικζσ
διαδρομζσ για να οδθγιςουν τθν παςχαλίτςα ςτο ςτόχο (μπλε τελεία).
Προςδοκϊμενα μαθηςιακά αποτελζςματα
Οι μακθτζσ εντοπίηουν, περιγράφουν και αναπαριςτοφν κζςεισ, διευκφνςεισ και
διαδρομζσ ςτο χϊρο ωσ προσ διαφορετικά ςυςτιματα αναφοράσ με τθ χριςθ
ποικίλλων χωρικϊν εννοιϊν. Θ δραςτθριότθτα μζςα από τισ ςυγκεκριμζνεσ
κιναιςκθτικζσ δραςτθριότθτεσ-κεατρικό παιχνίδι- αποςκοπεί ςτθν κατανόθςθ των
προαναφερκζντων εννοιϊν τθσ Γεωμετρίασ και τθν απόκτθςθ κετικισ ςτάςθσ των
μακθτϊν προσ τα Μακθματικά.
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ΤΝΘΕΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ 2 (Αϋ- Βϋ Δθμοτικοφ)
«Ο δικόσ μασ κιποσ: παρακολουκϊντασ τθν ανάπτυξθ των φυτϊν
ςτθν τάξθ»
Οι μακθτζσ και ο εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ αποφαςίηουν να δθμιουργιςουν ζνα δικό
τουσ κιπο ςτθν τάξθ και να μελετιςουν τθν ανάπτυξθ των φυτϊν που κα
προκφψουν 1 φορά/ εβδομάδα τθν ϊρα τθσ Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ για 3-4
εβδομάδεσ.

Ενδεικτικζσ φάςεισ εφαρμογήσ
1θ φάςθ: Οι μακθτζσ φυτεφουν ςπόρουσ φακισ ςε κεςεδάκια. Μπορεί να ζχουν ζνα
κεςεδάκι/δφο μακθτζσ. Συηθτοφν και αποφαςίηουν ότι κα πρζπει να περιμζνουν
λίγο καιρό (προτείνεται μία εβδομάδα) για να διαπιςτϊςουν ότι φυτρϊνουν φυτά
των οποίων τθν ανάπτυξθ μποροφν να μετριςουν.
2θ φάςθ: (μετά από μια βδομάδα περίπου)
Ο εκπαιδευτικόσ κζτει τθν ερϊτθςθ: -Ρϊσ κα μετράμε πόςο μεγάλωςαν τα φυτά
μασ;
Ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ να προτείνουν τισ δικζσ τουσ ιδζεσ ςχετικά
α) με τουσ τρόπουσ καταμζτρθςθσ των μικρϊν φυτϊν (μίςχων) ςε κάκε κεςεδάκι
(απαρίκμθςθ),
β) καταμζτρθςθσ του αρικμοφ των φφλλων (απαρίκμθςθ) και
γ) του φψουσ του υψθλότερου φυτοφ ςε κάκε κεςεδάκι.
Για τα α) και β) οι μακθτζσ αναπτφςςουν ςτρατθγικζσ για να μετριςουν κάκε φορά
πόςα είναι τα φυτά και πόςα τα φφλλα των φυτϊν. Σθμειϊνουν τα αποτελζςματα
ςε πινακάκι.
Για το γ): εάν οι μακθτζσ υποδείξουν άτυπεσ μονάδεσ μζτρθςθσ του φψουσ, όπωσ
για παράδειγμα μολφβια ι γόμεσ, ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να προτείνει μικρζσ
ομοιόμορφεσ λωρίδεσ χαρτί πάνω ςτισ οποίεσ κα ςθμειϊνονται οι μετριςεισ με
διαφορετικό χρϊμα κάκε φορά. Στο τζλοσ κα κλθκοφν να μετριςουν με χαρακάκι
ςτα χαρτονάκια τουσ για να μπορζςουν να ςυγκρίνουν τα αποτελζςματά τουσ.
Εάν οι μακθτζσ υποδείξουν τα χαρακάκια τουσ, τότε ο εκπαιδευτικόσ ετοιμάηει
πινακάκια για τα ηευγάρια των μακθτϊν, όπου τα παιδιά κα ςθμειϊςουν τισ
θμερομθνίεσ και τισ μετριςεισ.
Τα παιδιά πριν από κάκε μζτρθςθ μπορεί να υποκζςουν αρχικά το νζο φψοσ και
μετά να επαλθκεφςουν με μζτρθςθ.
3θ φάςθ: (μετά από 2 βδομάδεσ)
Επαναλαμβάνονται οι μετριςεισ για τα α), β), γ) και ςθμειϊνονται ςτα πινακάκια.
4θ φάςθ: (μετά από 3 ι 4 εβδομάδεσ)
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Ο εκπαιδευτικόσ και οι μακθτζσ διαπιςτϊνουν ότι θ ανάπτυξθ των φυτϊν ζχει
ολοκλθρωκεί. Συγκρίνουν τα τελικά αποτελζςματα των μετριςεϊν τουσ.
Διαπιςτϊνουν πόςο μεγάλωςαν τα φυτά τουσ ωσ προσ τα α), β), γ).
Συμπεραίνουν ότι θ ανάπτυξθ των φυτϊν αλλά και των υπόλοιπων ηωντανϊν
οργανιςμϊν (ηϊων, ανκρϊπων) ολοκλθρϊνεται κάποτε.
Προςδοκϊμενα μαθηςιακά αποτελζςματα
Μαθηματικά
Στθν παροφςα εργαςία οι μακθτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα
- να απαρικμιςουν ςτοιχεία ςε ρεαλιςτικά περιβάλλοντα όπου τα αντικείμενα δεν
είναι ςτθ ςειρά ι ςε κανονικι κατανομι όπωσ ζχουν ςυνθκίςει ςτθν τάξθ των
μακθματικϊν.
-να πραγματοποιιςουν μετριςεισ φψουσ με άτυπεσ και τυπικζσ μονάδεσ μζτρθςθσ
ςε πραγματικζσ καταςτάςεισ
-να διαπιςτϊςουν τθν ανάγκθ κοινισ μονάδασ μζτρθςθσ του φψουσ των φυτϊν και
καταγραφισ των μετριςεων με οργανωμζνο τρόπο (πινακάκι, θμερομθνία) ϊςτε να
μποροφν να τισ ςυγκρίνουν
-να υπολογίςουν τισ διαφορζσ που προκφπτουν από τισ νζεσ μετριςεισ με διάφορεσ
ςτρατθγικζσ (αφαίρεςθ, ςυμπλιρωμα)
-να χρθςιμοποιιςουν τα αποτελζςματα των μετριςεων για να οδθγθκοφν ςε
ςυμπεράςματα ςχετικά με το αρχικό πρόβλθμα που είναι θ ανάπτυξθ των φυτϊν.
Περιβάλλον
Οι μακθτζσςυηθτοφν για τουσπαράγοντεσ που επθρεάηουν τθν μετατροπι του
ςπόρου ςε φυτό, για το ρόλο του χρόνου ςτθν ανάπτυξθ ενόσ φυτοφ, για τθν
ολοκλιρωςθ τθσ ανάπτυξθσ των ηωντανϊν οργανιςμϊν (φυτά, ηϊα, άνκρωποι) και
για το τι παραμζνει ςτακερό μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ανάπτυξθσ (πχ το φψοσ) και
τι όχι (πχ ο αρικμόσ των φφλλων).
Γλϊςςα
Οι μακθτζσακοφνε ι διαβάηουν από το Ανκολόγιο Α και Β Δθμοτικοφ: Φφλλο φφλλο
τθσ κουκιάσ (Λαϊκό παραμφκι τθσ Μιλου, ςελ.56), Το γιαςεμί, θ ροδιά και θ
χαρουπιά (Λαϊκό παραμφκι, ςελ.80) και άλλα παραμφκια.
Εικαςτικά
Οι μακθτζσκαταςκευάηουν τισ χάρτινεσ λωρίδεσ με τισ οποίεσ κα κάνουν τισ
μετριςεισ και αναγνωρίηουν τθν ανάγκθ να χρθςιμοποιιςουν διαφορετικά
χρϊματα γιακάκε καινοφρια μζτρθςθ.
Οι μακθτζσ καταςκευάςουν κολάη είτε με φωτογραφίεσ των δικϊν τουσ φυτϊν που
ζχουν βγάλει ςτθν τάξθ με τθ μθχανι τουσ από διάφορεσ οπτικζσ γωνίεσ είτε με
εικόνεσ από περιοδικά που δείχνουν γνωςτά τουσ φυτά.
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ΤΝΘΕΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ 3 (Αϋ- Βϋ Δθμοτικοφ)
«Κυκλοφορϊ με αςφάλεια»
Οι μακθτζσ επιςκζπτονται κοντινό δθμοτικό πάρκο κυκλοφοριακισ αγωγισ και
αποφαςίηουν να διαμορφϊςουν τθν αυλι του ςχολείου ωσ πάρκο κυκλοφοριακισ
αγωγισ. Ηθτοφν τθ βοικεια τθσ τροχαίασ, ςυηθτοφν για τουσ κανόνεσ του ΚΟΚ και
ομαδοποιοφν τισ πινακίδεσ κυκλοφορίασ.

Ενδεικτικζσ φάςεισ εφαρμογήσ
1θ φάςθ: Οι μακθτζσ επιςκζπτονται το δικτυακό τόπο του Υπουργείου Μεταφορϊν
και Επικοινωνιϊν http://www.yme.gr, βρίςκουν τον ΚΟΚ, τα οδικά ςιματα
κυκλοφορίασ και ςυηθτοφν για τα μθνφματα και τισ πλθροφορίεσ που μασ δίνει το
κακζνα χωριςτά. Κατόπιν, τα ταξινομοφν-ομαδοποιοφν με βάςθ τισ πλθροφορίεσ
που δίνουν (π.χ. ςιματα αναγγελίασ κινδφνου, κλπ) και ςτθ ςυνζχεια με τι κοινό
ζχουν μεταξφ τουσ (π.χ. γεωμετρικό ςχιμα και χρϊμα).
2θ φάςθ: Οι μακθτζσ μεταβαίνουν ςτθν αυλι του ςχολείου και με τθ ςυνεργαςία
των εκπαιδευτικϊν ι του προςωπικοφ τθσ τροχαίασ εφαρμόηουν ςτθν πράξθ τουσ
κανόνεσ του Κ.Ο.Κ.
3θ φάςθ: Επανζρχονται ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ και ςυηθτοφν για τθ ςθμαςία τθσ
τιρθςθσ των κανόνων του ΚΟΚ για τθν πρόλθψθ και τθν αποφυγι ατυχθμάτων.
Προςδοκϊμενα μαθηςιακά αποτελζςματα
Θ εργαςία φιλοδοξεί ςτθ ςφνδεςθ των Μακθματικϊν (Γεωμετρία, ιδιότθτεσ
γεωμετρικϊν ςχθμάτων) με τθν πραγματικότθτα (οδικά ςιματα κυκλοφορίασ) και
τθν εμπλοκι των μακθτϊν ςε βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ. Οι μακθτζσ διερευνοφν
και ταξινομοφν τα επίπεδα γεωμετρικά ςχιματα με βάςθ τα κοινά τουσ
χαρακτθριςτικά γνωρίςματα.
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Γϋ Δθμοτικοφ
Θεματικι ενότθτα: Αρικμοί – Άλγεβρα
Ενδεικτικζσ διδακτικζσ ϊρεσ: 74 (65 + 9)
Προςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα (ΠΜΑ)

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Αρ1. Απαγγζλουν, διαβάηουν
και γράφουν φυςικοφσ
αρικμοφσ.

Φυςικοί Αρικμοί (ωσ το
10.000)

Οι δραςτθριότθτεσ τθσ
αίςκθςθσ του αρικμοφ
είναι απαραίτθτεσ για
τθν οικοδόμθςθ
αρικμθτικϊν ςχζςεων
και ενιςχφουν τον
ευζλικτο τρόπο ςκζψθσ
και τισ διαιςκθτικζσ
ιδζεσ ςχετικά με τον
αρικμό. Ζνα μζροσ τθσ
αίςκθςθσ του αρικμοφ
αφορά τθν ικανότθτα
διάςπαςθσ των
αρικμϊν και τον
ευζλικτο ςυνδυαςμό
τουσ.

Μακθματικά Γϋ
Δθμοτικοφ, Βιβλίο του
Μακθτι, ΟΕΔΒ, «Ο
μετρθτισ των
χιλιομζτρων», ςελ. 42.

Αρ2. Αναγνωρίηουν αρικμοφσ
ςε μια ποικιλία από
πλαίςια και
ςχθματιςμοφσ,
χρθςιμοποιϊντασ
ςτρατθγικζσ άμεςθσ
αναγνϊριςθσ και
αντιςτοίχιςθσ.
Αρ3. Αναπαριςτοφν φυςικοφσ
αρικμοφσ με αντικείμενα,
εικόνεσ, λζξεισ και ςθμεία
ςτθν ευκεία και ςφμβολα.
Αρ4. Καταμετροφν αντικείμενα
(ςε ομάδεσ) και
αναπτφςςουν
ςτρατθγικζσ μζτρθςθσ.
Αρ5. Αρικμοφν και
καταμετροφν αντικείμενα
ανά 20, 50, 100,
αναπαριςτϊντασ τισ
αντίςτοιχεσ διαδικαςίεσ
με διαφορετικοφσ
τρόπουσ.
Αρ6. Συγκρίνουν και
διατάςςουν φυςικοφσ
αρικμοφσ και βρίςκουν τθ
κζςθ ενόσ αρικμοφ ςτθν
αρικμογραμμι.
Αρ7. Αναλφουν και ςυνκζτουν
αρικμοφσ με
διαφορετικοφσ τρόπουσ.
Αρ8. Διερευνοφν πϊσ
καταςκευάηονται οι

αρικμθτικά ςφμβολα
άμεςθ αναγνϊριςθ
καταμζτρθςθ
ποςοτιτων και
αρίκμθςθ
διάταξθ αρικμϊν
ςχζςεισ αρικμϊν
κεςιακι αξία ψθφίων
εκτιμιςεισ
πράξεισ ςτουσ
φυςικοφσ αρικμοφσ
πρόςκεςθ και
αφαίρεςθ αρικμϊν
πολλαπλαςιαςμόσ και
διαίρεςθ φυςικϊν
αρικμϊν
(47 ϊρεσ)

Θ αντίλθψθ των
αρικμϊν και θ
κατανόθςθ των
υπολογιςμϊν
αναπτφςςονται μζςω
τθσ βακιάσ κατανόθςθσ
τθσ αξίασ κζςθσ. Θ
κατανόθςθ αυτι είναι
εφικτι όταν ο
εκπαιδευτικόσ
αποφφγει να αποδϊςει
τθ μακθματικι
ορολογία πριν οι
μακθτζσ
ςυνειδθτοποιιςουν τι
ςυμβολίηει αυτι θ
ορολογία.
(ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ ΑρΔ1,
ΑρΔ2, ΑρΔ3, ΑρΔ4,
ΑρΔ5)

Ψθφιακό περιβάλλον
για τθν τοποκζτθςθ
αρικμϊν ςτθν
αρικμογραμμι
http://www.pischools.gr
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φυςικοί αρικμοί,
κατανοοφν τθ ςθμαςία
του μθδενόσ ςτο ςφνολο
των φυςικϊν αρικμϊν και
τθ ςχζςθ μεταξφ ενόσ
ψθφίου και τθσ αξίασ του.
Αρ9. Εκτιμοφν με
διαφορετικοφσ τρόπουσ
τθν πλθκικότθτα ενόσ
ςυνόλου που
περιλαμβάνει μζχρι 1000
ςτοιχεία.
Αρ10. Αναπτφςςουν και
εφαρμόηουν αλγόρικμουσ
τθσ πρόςκεςθσ, τθσ
αφαίρεςθσ και του
πολλαπλαςιαςμοφ με
τριψιφιουσ αρικμοφσ και
τθσ διαίρεςθσ με
μονοψιφιο διαιρζτθ,
χρθςιμοποιϊντασ μια
ποικιλία από ςτρατθγικζσ,
μζςα και
αναπαραςτάςεισ.

Δραςτθριότθτα ςχετικά
με τθν αφαίρεςθ με
blocks
http://nlvm.usu.edu/en/
nav/grade_g_3.html

Αρ11. Διερευνοφν κι
εφαρμόηουν ςτρατθγικζσ
νοερϊν υπολογιςμϊν
προςκζςεων κι
αφαιρζςεων τριψιφιων
αρικμϊν.
Αρ12. Κατανοοφν τθν
προπαίδεια του
πολλαπλαςιαςμοφ και τθ
διαίρεςθ ωσ αντίςτροφθ
πράξθ του
πολλαπλαςιαςμοφ.
Αρ13. Αναπτφςςουν
ςτρατθγικζσ ςτθν
επίλυςθ και καταςκευι
προβλθμάτων και
χρθςιμοποιοφν μοντζλα
και αναπαραςτάςεισ για
να τισ τεκμθριϊςουν και
να τισ κοινοποιιςουν ςε
άλλουσ.
Αρ14. Χωρίηουν ςε ίςα μζρθ
διακριτζσ και ςυνεχείσ
ποςότθτεσ (ςε εικονικι

Κλαςματικοί αρικμοί

Θ ζννοια του
κλαςματικοφ μζρουσ
ςχετίηεται απόλυτα με

Μακθματικά Γϋ
Δθμοτικοφ, Βιβλίο του
Μακθτι, ΟΕΔΒ, ςελ 65,
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και ςυμβολικι μορφι,
π.χ. γραμμζσ,
δυςδιάςτατα ςχιματα).
Αρ15. Συγκρίνουν δφο
ποςότθτεσ,
προςδιορίηουν τθ ςχζςθ
μεγζκουσ τουσ,
χρθςιμοποιοφν τθν
κλαςματικι
αναπαράςταςθ και τθν
τοποκετοφν ςτθν
αρικμογραμμι.
Αρ16. Εκφράηουν τθν ίδια ςχζςθ
με διαφορετικζσ
κλαςματικζσ
αναπαραςτάςεισ.
Αρ17. Βρίςκουν ζναν ενδιάμεςο
κλαςματικό αρικμό
(μεταξφ ½ και ¼ ι μεταξφ
2/3 και ¾).

(10 ϊρεσ)

το όλο. Σθμαντικό
ςθμείο ςτθν ανάπτυξθ
τθσ ιδζασ του
κλάςματοσ είναι να
βοθκθκοφν οι μακθτζσ
ςτο να καταςκευάςουν
τθν ιδζα των
κλαςματικϊν μερϊν
του ςυνόλου. Πταν
καλλιεργθκεί θ ιδζα
των κλαςματικϊν
μερϊν ι των ίςων
μεριδίων, τότε είναι
εφικτό ο εκπαιδευτικόσ
να τα αποκαλζςει
τζταρτα ι τρίτα ι
οτιδιποτε άλλο και να
τα απαρικμιςει με τον
ίδιο τρόπο που
απαρικμεί και άλλα
αντικείμενα.
Θ αρικμθτικι αντίλθψθ
για τα κλάςματα
απαιτεί από τουσ
μακθτζσ κάποια
διαιςκθτικι κατανόθςθ
των κλαςμάτων. Κα
πρζπει να γνωρίηουν
περίπου πόςο μεγάλο
είναι ζνα κλάςμα και
να μποροφν να πουν με
ευκολία ποιο είναι
μεγαλφτερο μεταξφ
δφο κλαςμάτων. Τα
ςφμβολα των
κλαςμάτων κα πρζπει
να ειςαχκοφν
αργότερα. Θ ικανότθτα
ενόσ μακθτι να
διακρίνει από δφο
κλάςματα το
μεγαλφτερο αποτελεί
μια επιπλζον πτυχι τθσ
αντίλθψθσ για τα
κλάςματα. Θ ικανότθτα
αυτι δομείται γφρω
από ζννοιεσ ςχετικζσ με
τα κλάςματα και όχι με
βάςθ τθν αλγορικμικι
ικανότθτα ι κάποιο
τζχναςμα με τα

δραςτθριότθτα 3
«Σχθματίηω ζνα ευρϊ με
διαφορετικοφσ τρόπουσ
και βρίςκω ιςοδφναμα
κλάςματα».
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ςφμβολα.
(ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ ΑρΔ6,
ΑρΔ7)
Αρ18. Κατανοοφν και
χρθςιμοποιοφν το
δεκαδικό ςυμβολιςμό για
τα δζκατα και τα
εκατοςτά μζςα ςε
πλαίςια.

Δεκαδικοί αρικμοί
(8 ϊρεσ)

Αρ19. Στρογγυλοποιοφν ζναν
αρικμό με ζνα ι δφο
δεκαδικά ψθφία ςτον
πλθςιζςτερο ακζραιο ι
ςτο πλθςιζςτερο δζκατο.

Α1. Αναγνωρίηουν,
διερευνοφν, περιγράφουν
και ςυμπλθρϊνουν
αρικμθτικζσ και
γεωμετρικζσ
κανονικότθτεσ.
Α2. Αναπαριςτοφν μια
κανονικότθτα με
διαφορετικά μζςα
(λεκτικά, αρικμθτικά,
εικονικά).
Α3. Συγκρίνουν απλζσ
κανονικότθτεσ.
Α4. Διατυπϊνουν τον κανόνα
μιασ κανονικότθτασ.

Κανονικότητεσ/
ςυναρτήςεισ
(4 ϊρεσ)

Θ διαδικαςία τθσ
ςτρογγυλοποίθςθσ
αρικμϊν δεν πρζπει να
διδάςκεται ωσ
αλγόρικμοσ χωρίσ να
αναπτφςςεται θ ςκζψθ
ςε ςχζςθ με το πϊσ
λειτουργεί ο
αλγόρικμοσ. Θ
ςτρογγυλοποίθςθ ενόσ
αρικμοφ ςθμαίνει τθν
αντικατάςταςθ ενόσ
«δυςκίνθτου» αρχικοφ
αρικμοφ με ζναν
«καλό» αρικμό που να
ςυνιςτά μια κατά
προςζγγιςθ απόδοςι
του. (ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΑρΔ8)

Μακθματικά Γϋ
Δθμοτικοφ, Βιβλίο του
Μακθτι, ΟΕΔΒ, ςελ.95,
δραςτθριότθτα 3
«Ελλθνικοί μεηζδεσ».

Είναι ςθμαντικό να
χρθςιμοποιθκοφν
διάφορεσ
κανονικότθτεσ, μζςω
των οποίων οι μακθτζσ
να μπορζςουν να
αποκτιςουν μια
αίςκθςθ τθσ ςειράσ
και τθσ οργάνωςθσ
διαφόρων
καταςτάςεων γφρω
τουσ. Επίςθσ, να
αςκιςουν τθν
παρατθρθτικότθτά
τουσ ςτθν ακρίβεια και
ςτθν εκτζλεςθ
ςυγκεκριμζνων
διαδοχικϊν βθμάτων .

Βιβλίο μακθτι ςελίδα
116 εργαςία 1, ςελίδα
117 εργαςία 3

Θ ςφγχρονθ
βιβλιογραφία προτείνει
ότι θ προςζγγιςθ των
αλγεβρικϊν ιδεϊν
προχποκζτει τθ
ςυνειδθτοποίθςθ από
το μακθτευόμενο των
δυνατοτιτων του νου

Λογιςμικό κεφάλαιο
«διαίρεςθ φυςικϊν
αρικμϊν».
Χειραπτικό υλικό
χάντρεσ, κάρτεσ,
χρωματιςτοί κφβοι κ.λπ.
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να αντιλαμβάνεται
ςχζςεισ.
(ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτζσ ΑΔ1,
ΑΔ2).
Α5. Χρθςιμοποιοφν ςφμβολα
(ωσ αγνϊςτουσ και ωσ
μεταβλθτζσ) και τα
αντικακιςτοφν με
αρικμοφσ ςε «κλειςτζσ»
(πχ . 3+=9) και ςε
ανοιχτζσ αρικμθτικζσ
προτάςεισ (πχ r+=8).

Αλγεβρικζσ
παραςτάςεισ

Α6. Συγκρίνουν και
διατάςςουν αρικμοφσ
από το μικρότερο προσ το
μεγαλφτερο και από
μεγαλφτερο προσ το
μικρότερο (φυςικοφσ).

Ιςότητεσ-ανιςότητεσ

Α7. Χρθςιμοποιοφν
κατάλλθλο ςφμβολο
(ιςότθτασ - ανιςότθτασ)
για τθν αναπαράςταςθ
μιασ ςχζςθσ μεταξφ
αρικμϊν (π.χ. 7+5 … 10+2
ι 6-1 … 5+2)
Α8. Συμπλθρϊνουν ιςότθτεσ
με κατάλλθλο αρικμό
(π.χ. 8+3=+7 ι
6+=10-1).
Α9. Ρροςδιορίηουν τον
αρικμό που πρζπει να
προςτεκεί ςε ζναν άλλο
για να προκφψει ζνασ
τρίτοσ αρικμόσ (π.χ.
7+=21)

(2 ϊρεσ)

(3 ϊρεσ)

Οι ςχετικζσ ζρευνεσ
αποδίδουν τθν
επιτυχία ςε αυτοφ του
είδουσ τισ
δραςτθριότθτεσ ςτθν
προοδευτικι
ςυνειδθτοποίθςθ από
τουσ μακθτζσ των
βαςικϊν ιδιοτιτων και
δομικϊν
χαρακτθριςτικϊν των
τεςςάρων πράξεων τθσ
αρικμθτικισ.
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Θεματικι ενότθτα: Χϊροσ και Γεωμετρία – Μζτρθςθ
Ενδεικτικζσ διδακτικζσ ϊρεσ: 36 (22 + 14)
Προςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα (ΠΜΑ)

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Γ1. Ερμθνεφουν και
καταςκευάηουν απλοφσ
χάρτεσ για να δείξουν τισ
κζςεισ και τισ διαδρομζσ
μεταξφ ςθμείων
αναφοράσ (πρϊτθ επαφι
με ςυντεταγμζνεσ).

Ζννοιεσ του χϊρου

Μζςω των κινιςεων ςε
τετραγωνιςμζνουσ
καμβάδεσ, οι μακθτζσ
προετοιμάηονται για τθ
χριςθ αλφαρικμθτικϊν
και Καρτεςιανϊν
ςυντεταγμζνων που κα
ακολουκιςουν ςτισ
επόμενεσ τάξεισ.

Τετραγωνιςμζνοι
καμβάδεσ, απλοί χάρτεσ.

Γ2. Χρθςιμοποιοφν
ςυντεταγμζνεσ για τθν
ερμθνεία και καταςκευι
απλϊν χαρτϊν.
Γ3. Διευρφνουν τθν
αναγνϊριςθ και κατάταξθ
επίπεδων γεωμετρικϊν
ςχθμάτων και ςτερεϊν,
με βάςθ πλευρζσ και
γωνίεσ.
Γ4. Αναγνωρίηουν και
διερευνοφν
χαρακτθριςτικά επίπεδων
γεωμετρικϊν ςχθμάτων
και βαςικϊν ςτερεϊν που
αφοροφν ςε πλευρζσ και
γωνίεσ.
Γ5. Χρθςιμοποιοφν όρουσ
όπωσ κορυφι, ακμι, ζδρα
όταν περιγράφουν απλά
γεωμετρικά ςτερεά.
Γ6. Διερευνοφν τισ ςχζςεισ
μεταξφ τετραπλεφρων.
Γ7. Συγκρίνουν γωνίεσ
χρθςιμοποιϊντασ τθν
ορκι ωσ μζτρο.
Γ8. Σχεδιάηουν επίπεδα
γεωμετρικά ςχιματα
πάνω ςε διάφορουσ
καμβάδεσ και ςε λευκό
χαρτί με χριςθ χάρακα.

διευκφνςεισ, κζςεισ
και διαδρομζσ
ανάγνωςθ και
δθμιουργία χαρτϊν
δόμθςθ του χϊρου και
ςυντεταγμζνεσ
(2 ϊρεσ)

Γεωμετρικά ςχήματα
αναγνϊριςθ, ονομαςία
και ταξινόμθςθ
γεωμετρικϊν
ςχθμάτων και ςτερεϊν
ανάλυςθ γεωμετρικϊν
ςχθμάτων και ςτερεϊν
ςε ςτοιχεία και
ιδιότθτεσ
καταςκευζσ και
ςχεδιαςμόσ
γεωμετρικϊν
ςχθμάτων και ςτερεϊν
ςφνδεςθ μεταξφ
γεωμετρικϊν
ςχθμάτων και ςτερεϊν
ανάλυςθ ι ςφνκεςθ
γεωμετρικϊν
ςχθμάτων και ςτερεϊν
ςε άλλα ςχιματα ι
μζρθ
(14ϊρεσ)

(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΓΔ1)
Είναι ςθμαντικό ο
εκπαιδευτικόσ να
εςτιάςει ςτθν ανάδειξθ
των ιδιαίτερων
χαρακτθριςτικϊν των
γεωμετρικϊν εννοιϊν,
ϊςτε να αποφφγουν οι
μακθτζσ προτυπικζσ
αντιλιψεισ που
ςχετίηονται, για
παράδειγμα, με τον
τρόπο αναπαράςταςθσ
των εννοιϊν αυτϊν.
Εκτόσ από τα φυςικά
υλικά αναπαράςταςθσ
και τα χειραπτικά
υλικά, θ γλϊςςα που
κα χρθςιμοποιιςουν οι
μακθτζσ για να
περιγράψουν τισ
εμπειρίεσ τουσ είναι
εξίςου ςθμαντικι, μιασ
και προετοιμάηει τθν
εξζλιξθ ςε ζνα επόμενο
ςτάδιο κατανόθςθσ
των γεωμετρικϊν
εννοιϊν.
(ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ ΓΔ2,

Μακθματικά Γ’
Δθμοτικοφ, Βιβλίο του
Μακθτι, ΟΕΔΒ, ςελ. 1617, ςελ. 30-31, ςελ. 4647.
Μακθματικά, Βιβλίο του
Μακθτι, Επίπεδο
Διδαςκαλίασ Βϋ,
Ρρόγραμμα «Ζνταξθ
Τςιγγανοπαίδων ςτο
Σχολείο», ςελ. 7-15.
http://www.pre.uth.gr/
main/index.php?option=
com_content&view=cate
gory&layout=blog&id=35
&Itemid=52.
Ζτοιμεσ ςυλλογζσ
ςχθμάτων (Alfa Shapes,
Shape Set), ςχιματα από
μακετόχαρτο,
γεωπίνακεσ, Polydron,
Τάνγκραμ, Ρεντόμινο,
φυςικά υλικά, εικόνεσ.
Ψθφιακό περιβάλλον:
Τάνγκραμ.
http://nlvm.usu.edu/en/
nav/frames_asid_290_g
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Γ9. Καταςκευάηουν ςτερεά.

ΓΔ3)

Γ10. Ρεριγράφουν ςχζςεισ
μεταξφ επίπεδων
γεωμετρικϊν ςχθμάτων
και ςτερεϊν (π.χ.
τετραγϊνου -κφβου,
κφκλου - ςφαίρασ, κ.ά.).

_3_t_3.html?open=activi
ties&from=category_g_3
_t_3.html.

Γ11. Καταςκευάηουν ςτερεά
από αναπτφγματα.
Λςομετρικόσ γεωπίνακασ.
http://nlvm.usu.edu/en/
nav/frames_asid_129_g
_2_t_3.html?open=activi
ties&from=category_g_2
_t_3.html

Γ12. Συνκζτουν και αναλφουν
επίπεδα γεωμετρικά
ςχιματα και ςτερεά ςε 2 ι
περιςςότερα μζρθ.

Γ13. Αναγνωρίηουν τθν ιςότθτα
επίπεδων ςχθμάτων ι/και
αντικειμζνων μζςα από
ακολουκία
μεταςχθματιςμϊν
(μεταφορά, περιςτροφι
και ανάκλαςθ).
Γ14. Εντοπίηουν άξονεσ
ςυμμετρίασ ςε ςχιματα
δφο διαςτάςεων ι ςε
αντικείμενα του φυςικοφ
περιβάλλοντοσ.
Γ15. Καταςκευάηουν
ςυμμετρικά ςχιματα ςτο
γεωπίνακα και τα
ςχεδιάηουν ςε διάςτικτουσ
καμβάδεσ (τετραγωνικό
και ιςομετρικό).
Γ16. Αναγνωρίηουν ςχιματα με
κζντρο ςυμμετρίασ (απλζσ
περιςτροφζσ 180ο).

Μεταςχηματιςμοί
μετατόπιςθ, ςτροφι
και ανάκλαςθ
αξονικι Συμμετρία
κεντρικι Συμμετρία
(4 ϊρεσ)

Οι μεταςχθματιςμοί
είναι ζνασ βαςικόσ
τρόποσ για να
ελζγξουμε τθν ιςότθτα
δφο γεωμετρικϊν
ςχθμάτων ςτο επίπεδο.
Ακόμθ και ςε
φαινομενικά απλζσ
ςπαηοκεφαλιζσ
κάλυψθσ μιασ
επιφάνειασ με
Τάνγκραμ ι Ρεντόμινο,
οι μακθτζσ
χρθςιμοποιοφν
μεταφορζσ,
περιςτροφζσ και
ανακλάςεισ για να
τοποκετιςουν τα
κομμάτια ςτισ
κατάλλθλεσ κζςεισ.
(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΓΔ4)

Μακθματικά Γ’
Δθμοτικοφ, Βιβλίο του
Μακθτι, ΟΕΔΒ, ςελ.
104-105.
Μακθματικά, Βιβλίο του
Μακθτι, Επίπεδο
Διδαςκαλίασ Βϋ,
Ρρόγραμμα “Ζνταξθ
Τςιγγανοπαίδων ςτο
Σχολείο”, ςελ. 15-26 και
ςελ. 27-39.
http://www.pre.uth.gr/
main/index.php?option=
com_content&view=cate
gory&layout=blog&id=35
&Itemid=52.
Ζτοιμεσ ςυλλογζσ
ςχθμάτων (Alfa Shapes,
Shape Set) και ςτερεϊν,
ςχιματα από
μακετόχαρτο,
γεωπίνακεσ, Τάνγκραμ,
Ρεντόμινο, φυςικά
υλικά, κακθμερινά
αντικείμενα, εικόνεσ,
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κακρεπτάκι Mira.
Ψθφιακό περιβάλλον:
Ρεντόμινο.
http://nlvm.usu.edu/en/
nav/frames_asid_114_g
_2_t_3.html?open=activi
ties&from=category_g_2
_t_3.html.

Γ17. Βρίςκουν τον αρικμό των
κφβων που απαρτίηουν
τριςδιάςτατα ςχιματα
(κτίρια) από δοςμζνεσ
εικόνεσ ι ςχζδια ςε
φυςικό και ψθφιακό
περιβάλλον.

Οπτικοποίηςη
αναγνϊριςθ και
αναπαράςταςθ
διαφορετικϊν οπτικϊν
γωνιϊν αντικειμζνων
και καταςτάςεων

(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΓΔ5)

Εικόνεσ, ςχζδια,
κυβάκια.

δθμιουργία
οπτικοποιιςεων για τθ
διαχείριςθ ςχθμάτων,
διευκφνςεων και
κζςεων

Ψθφιακό περιβάλλον:
Xτίηοντασ ςπίτια.
http://www.fi.uu.nl/toe
passingen/00249/toepas
sing_wisweb.en.html.

(2 ϊρεσ)

Μ1. Χρθςιμοποιοφν το
γνϊμονα για να
ςυγκρίνουν γωνίεσ με τθν
ορκι και να
καταςκευάςουν ορκζσ
γωνίεσ με διάφορα μικθ
πλευρϊν και
διαφορετικοφσ
προςανατολιςμοφσ.

Μζτρηςη γωνίασ
χριςθ οργάνων
μζτρθςθσ
άμεςεσ και ζμμεςεσ
ςυγκρίςεισ
(1 ϊρα)

Μακθματικά
ΓϋΔθμοτικοφ, Βιβλίο του
Μακθτι, ΟΕΔΒ, ςελ. 31
και ςελ. 38.

Ρολλοί μακθτζσ
κεωροφν ότι δφο ορκζσ
γωνίεσ με διαφορετικό
προςανατολιςμό δεν
είναι ίςεσ. Πταν τα
μικθ των πλευρϊν
είναι ίςα, ςυγκρίνουν
εφκολα γωνίεσ, όταν
όμωσ τα μικθ των
πλευρϊν διαφζρουν,
βαςίηουν τθν κρίςθ
τουσ ςτο μικοσ των
πλευρϊν ι ςτθν

Μακθματικά Β’
Δθμοτικοφ. β’ τεφχοσ,
ΟΕΔΒ. ςελ. 63, Δραςτ.
Ανακάλυψθ.
Μακθματικά Δ’
Δθμοτικοφ, ΟΕΔΒ, ςελ.
72, Εργαςία 1 και ςελ.
73, Εργαςία 4.
Τα Μακθματικά μου, Γ’
Δθμοτικοφ, β’ μζροσ.
ΟΕΔΒ, ςελ. 115, Εργαςία
3 και ςελ. 116, Εργαςία
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Μ2. Μετροφν, ςυγκρίνουν και
διατάςςουν μικθ
χρθςιμοποιϊντασ τυπικζσ
μονάδεσ μζτρθςθσ.
Μ3. Αναλφουν και ςυνκζτουν
μικθ, και μετροφν το
μικοσ τεκλαςμζνων
διαδρομϊν.
Μ4. Επιλφουν ςχετικά
προβλιματα μζτρθςθσ.
Μ5. Ρραγματοποιοφν
μετατροπζσ απλϊν
μονάδων μζτρθςθσ.
Μ6. Ρραγματοποιοφν
εκτιμιςεισ μθκϊν ςε
διαφορετικά πλαίςια.

Μζτρηςη μήκουσ
άμεςεσ και ζμμεςεσ
ςυγκρίςεισ
μζτρθςθ με μθ τυπικζσ
και τυπικζσ μονάδεσ.
χριςθ οργάνων
μζτρθςθσ
(3 ϊρεσ)

απόςταςθ μεταξφ των
ακραίων ςθμείων των
πλευρϊν (ςαν να
ςυγκρίνουν μια νοθτι
τρίτθ πλευρά
τριγϊνου).
Ρροκειμζνου να
αναδυκοφν και να
ςυηθτθκοφν οι
παραπάνω
παρανοιςεισ
χρειάηεται οι μακθτζσ
να αςχολθκοφν με
γωνίεσ που ζχουν
διαφορετικό μικοσ
πλευρϊν και
προςανατολιςμό.

4.

Οι μακθτζσ μετροφν
μικοσ με διαφορετικζσ
μονάδεσ (π.χ. μζτρα,
εκατοςτά, χιλιοςτά) και
χρθςιμοποιοφν τισ
ςχζςεισ μεταξφ τουσ
για να μετατρζπουν
μονάδεσ.

Μακθματικά Β’
Δθμοτικοφ, Τετράδιο
Εργαςιϊν α’ τεφχοσ,
ΟΕΔΒ, ςελ. 12-13,
Εργαςίεσ α, β και γ.

Θ ανάλυςθ και θ
ςφνκεςθ μθκϊν
επεκτείνεται ςτον
υπολογιςμό του
ςυνολικοφ μικουσ
τεκλαςμζνων
διαδρομϊν ωσ
άκροιςμα των
επιμζρουσ μθκϊν (και
όχι ωσ θ απόςταςθ
μεταξφ τθσ αρχισ και
του τζλουσ τθσ
διαδρομισ). Αυτό το
ςτάδιο είναι ςθμαντικό
γιατί προετοιμάηει για
τον υπολογιςμό τθσ
περιμζτρου
πολυγωνικϊν
ςχθμάτων.
Για τθν εκτίμθςθ
μικουσ μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν θ
μζκοδοσ μάντεψε και
ζλεγξε, θ εξοικείωςθ με
ςθμεία αναφοράσ

Μακθματικά Β’
Δθμοτικοφ α’ τεφχοσ.
ΟΕΔΒ, ςελ. 19, ςελ.33,
Εργαςία 3.
Μακθματικά Γ’
Δθμοτικοφ: Μακθματικά
τθσ φφςθσ και τθσ ηωισ,
ΟΕΔΒ, ςελ. 28, Εργαςίεσ
1 και 2, ςελ. 29, Εργαςία
4.
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μικουσ (π.χ. το 1 εκ. ι
το 1 μ. είναι περίπου
ίςο με...) ι θ διάταξθ
ςθμείων ςε ευκείεσ.
Μ7. Ρραγματοποιοφν
ςυγκρίςεισ επιφανειϊν με
ανάλυςθ και ςφνκεςθ
(και διαπιςτϊνουν τθ
διατιρθςθ του εμβαδοφ).
Μ8. Υπολογίηουν εμβαδό
δομθμζνων επιφανειϊν
χρθςιμοποιϊντασ τθν
πολλαπλαςιαςτικι ςχζςθ
μεταξφ γραμμϊν και
ςτθλϊν.
Μ9. Εκτιμοφν και ςυγκρίνουν
το εμβαδόν επιφανειϊν.

Μζτρηςη επιφάνειασ
άμεςεσ και ζμμεςεσ
ςυγκρίςεισ
μζτρθςθ με μθ τυπικζσ
και τυπικζσ μονάδεσ
εκτίμθςθ
(4 ϊρεσ)

Θ ζννοια τθσ
διατιρθςθσ του
εμβαδοφ είναι
ςθμαντικι για τθ
μζτρθςθ τθσ
επιφάνειασ και
αργότερα για τον
υπολογιςμό του
εμβαδοφ
παραλλθλογράμμων
και τραπεηίων. Ρολλοί
μακθτζσ
δυςκολεφονται να
κατανοιςουν ότι δφο
επιφάνειεσ
διαφορετικοφ
ςχιματοσ μπορεί να
ζχουν ίςο εμβαδό. Θ
χριςθ τάγκραμ και
πεντόμινο μπορεί να
τουσ βοθκιςει να
διαπιςτϊςουν τθ
διατιρθςθ του
εμβαδοφ.
Για τον υπολογιςμό του
εμβαδοφ δομθμζνων
επιφανειϊν
(ορκογϊνιεσ
επιφάνειεσ διαιρεμζνεσ
ςε γραμμζσ και ςτιλεσ)
χρθςιμοποιείται ο
πολλαπλαςιαςτικόσ
ςυλλογιςμόσ. Μπορεί
να γίνει ςφνδεςθ με τον
πολλαπλαςιαςμό και
τουσ πίνακεσ
πολλαπλαςιαςμοφ.
Ρ.χ.

Εμβαδό=3x4
τετράγωνα=12
τετράγωνα.
(ενδεικτικι

Μακθματικά Γ’
Δθμοτικοφ, Μακθματικά
τθσ φφςθσ και τθσ ηωισ,
ΟΕΔΒ, ςελ. 49, εργαςία:
3.
Μακθματικά Δ’
Δθμοτικοφ, ΟΕΔΒ, ςελ.
78.
Ψθφιακό περιβάλλον:
Ανάλυςθ και ςφνκεςθ
επιφανειϊν ςε
γεωπίνακα.
http://nlvm.usu.edu/en/
nav/frames_asid_281_g
_2_t_4.html?open=activi
ties&from=category_g_2
_t_4.html

ΑΔΑ: 45Ο09-ΤΒΩ

δραςτθριότθτα ΜΔ1)
Μ10. Μετροφν τθ χωρθτικότθτα
δοχείων με τυπικζσ
μονάδεσ και
υποδιαιρζςεισ τουσ.
Μ11. Υπολογίηουν το ςφνολο
των κφβων μιασ
ορκογϊνιασ καταςκευισ,
μετρϊντασ το πλικοσ των
κφβων μιασ ςτρϊςθσ και
χρθςιμοποιϊντασ
επαναλαμβανόμενθ
πρόςκεςθ.

Μζτρηςη
χωρητικότητασ-όγκου
μζτρθςθ με μθ τυπικζσ
και τυπικζσ μονάδεσ
(3 ϊρεσ)

Για τθ μζτρθςθ τθσ
χωρθτικότθτασ δοχείων
χρθςιμοποιοφν ωσ
μονάδεσ το λίτρο και το
μιςό λίτρο.

Μακθματικά Δ’
Δθμοτικοφ, ΟΕΔΒ, ςελ.
134, Δραςτθριότθτα και
ςελ. 135, Εργαςία 2.

Για τον υπολογιςμό του
όγκου ορκογϊνιων
καταςκευϊν
χρθςιμοποιοφνται
προςκετικζσ
ςτρατθγικζσ
(προςκζτουν ανά
ςτρϊςεισ).
(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΜΔ2)

Μ12. Εκτιμοφν, ςυγκρίνουν και
διατάςςουν χρονικά
διαςτιματα με ακρίβεια
πεντάλεπτου.
Μ13. Διερευνοφν τισ ςχζςεισ
μεταξφ λεπτοφ και ϊρασ,
ϊρασ και θμζρασ και
επιλφουν ςχετικά
προβλιματα.

Μζτρηςη χρόνου

Μακθματικά Γ’
Δθμοτικοφ, Μακθματικά
τθσ φφςθσ και τθσ ηωισ,
Τετράδιο εργαςιϊν δ’
τεφχοσ, ΟΕΔΒ, ςελ. 16,
Εργαςίεσ: 1, 3 και ςελ.
22, Εργαςία 1.

άμεςεσ και ζμμεςεσ
ςυγκρίςεισ
μζτρθςθ με μθ τυπικζσ
και τυπικζσ μονάδεσ
χριςθ οργάνων
μζτρθςθσ

Μακθματικά Δ’
δθμοτικοφ, ΟΕΔΒ, ςελ.
129, Εργαςία 3.

εκτίμθςθ
(3 ϊρεσ)

Τα μακθματικά μου Γ’
Δθμοτικοφ, βϋ μζροσ,
ΟΕΔΒ, ςελ. 19-20.

Θεματικι ενότθτα: τοχαςτικά Μακθματικά (τατιςτικι – Πικανότθτεσ)
Ενδεικτικζσ διδακτικζσ ϊρεσ: 10 (6 + 4)
Προςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα (ΠΜΑ)

Βαςικά κζματα

1. Διατυπϊνουν ερωτιματα Δεδομζνα
που μποροφν να
Συλλογι, οργάνωςθ,
απαντθκοφν με
αναπαράςταςθ και
δεδομζνα.
ερμθνεία δεδομζνων
2. Συλλζγουν δεδομζνα
(5 ϊρεσ)
μζςω μικρϊν ερευνϊν ι
πειραμάτων και τα
οργανϊνουν.

Δραςτθριότθτεσ

Οι μακθτζσ ςυλλζγουν
πολλαπλζσ
πλθροφορίεσ για ζνα
αντικείμενο ι ζνα
άτομο και
δθμιουργοφν
διαφορετικοφσ
τρόπουσ
κατθγοριοποίθςθσ και

Εκπαιδευτικό υλικό
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3. Επεκτείνουν τισ
αναπαραςτάςεισ των
δεδομζνων και ςε
διαγράμματα, ςτα οποία
θ εικόνα ι το ςφμβολο
αντιπροςωπεφει
πολλαπλάςια του ζνα.

οργάνωςθσ
κατθγορικϊν και
διακριτϊν ποςοτικϊν
δεδομζνων
(ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ Δ1,
Δ2)

4. Κάνουν μετατροπζσ από
μία μορφι
αναπαράςταςθσ
δεδομζνων ςε άλλθ.
5. Διερευνοφν πλθροφορίεσ
ςτισ διαφορετικζσ μορφζσ
αναπαράςταςθσ
δεδομζνων και εξάγουν
ςυμπεράςματα.
6. Ρροςδιορίηουν και
περιγράφουν
χαρακτθριςτικά των
δεδομζνων.

Μζτρα κζςθσ
Επικρατοφςα τιμι
Μεταβλθτότθτα
(1 ϊρα)

Είναι ςθμαντικό οι
μακθτζσ να
χρθςιμοποιοφν
εκφράςεισ όπωσ: «οι
περιςςότεροι μακθτζσ
τθσ τάξθσ μασ ζχουν
ζναν αδελφό /
αδελφι».
Ρεριγράφουν από ποφ
μζχρι ποφ είναι
απλωμζνα τα
δεδομζνα, ποφ είναι
πολφ ςυγκεντρωμζνα,
ποφ υπάρχουν λίγα ι
κακόλου δεδομζνα
(χρθςιμοποιϊντασ
εκφράςεισ όπωσ
ςχεδόν όλοι οι
μακθτζσ, πολφ λίγοι
από τουσ μακθτζσ, οι
περιςςότεροι από
τουσ μακθτζσ).

Π1. Διερευνοφν τα

αποτελζςματα ενόσ
πειράματοσ τφχθσ
πραγματοποιϊντασ
πολλζσ δοκιμζσ.
Π2. Εκτιμοφν τθν πικανότθτα

ενόσ ενδεχομζνου ςε
κλίμακα με εφροσ από
αδφνατο ενδεχόμενο ωσ

Πείραμα τφχθσ
(3ϊρεσ)

Πικανότθτα
ενδεχομζνου
(1 ϊρα)

(Ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ ΠΔ1,
ΠΔ2)
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βζβαιο ενδεχόμενο.

Ενδεικτικζσ Δραςτθριότθτεσ
Α/Α

Περιγραφι δραςτθριότθτασ

ΠΜΑ

ΑρΔ1

To παιχνίδι των διαφορϊν

Αρ10,
Αρ13

Οι μακθτζσ κα χρειαςτοφν μια τράπουλα. Μποροφν να παίξουν δφο ι περιςςότεροι
μακθτζσ. Ζνασ μακθτισ μοιράηει από 6 ηεφγθ τραπουλόχαρτων ςε κάκε μακθτι που
ςυμμετζχει ςτο παιχνίδι. Τακτοποιεί τα χαρτιά του ςε ηευγάρια και υπολογίηει τισ
διαφορζσ. Ρροςκζτει τα αποτελζςματα.
ΑρΔ2

Σριψιφιοι αρικμοί

Αρ8, Αρ13

Οι μακθτζσ καλοφνται να ςχθματίςουν τριψιφιουσ αρικμοφσ με ςυγκεκριμζνα ψθφία.
Μποροφν να χρθςιμοποιιςουν κάκε νοφμερο μία φορά ςε κάκε αρικμό. Γράφουν τουσ
αρικμοφσ που κα ςχθματίςουν με τθ ςειρά από τον μικρότερο ςτο μεγαλφτερο.

3

2

1

Βρίςκουν τον αρικμό που ζχει τισ περιςςότερεσ εκατοντάδεσ, τισ περιςςότερεσ δεκάδεσ
και τισ περιςςότερεσ μονάδεσ.
ΑρΔ3

Ρζςτα

Αρ10,
Αρ11

Οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν μόνο νομίςματα με αξία 2 λεπτά και 5 λεπτά. Ρροςπακοφν να
ςχθματίςουν όλα τα ποςά μζχρι το 30. Διερευνοφν ποια ποςά δεν μποροφν να
ςχθματιςτοφν.
ΑρΔ4

Όςο ψθλότερα τόςο καλφτερα
Οι μακθτζσ παίηουν ανά δφο. Χρθςιμοποιοφν 10 κάρτεσ με τουσ αρικμοφσ 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9.Σκοπόσ του παιχνιδιοφ είναι να ςχθματιςτεί ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ.
Ανακατεφουν τισ δζκα κάρτεσ και τισ τοποκετοφν ανάποδα πάνω ςτο κρανίο.
Ο πρϊτοσ μακθτισ ανοίγει μία κάρτα και τθν τοποκετεί ςε μία από τισ κατάλλθλεσ κζςεισ
(οι κζςεισ αυτζσ δθμιουργοφνται από το αποτφπωμα 4 καρτϊν ςε ζνα χαρτί μεγζκουσ Α4,
όπωσ φαίνεται παρακάτω). Ο δεφτεροσ μακθτισ κάνει το ίδιο. Ο πρϊτοσ μακθτισ ανοίγει
μια δεφτερθ κάρτα και τθν τοποκετεί ςε μια άλλθ κατάλλθλθ κζςθ. Ο δεφτεροσ μακθτισ
κάνει το ίδιο. Κάκε μακθτισ ςθμειϊνει τον αρικμό που ζφερε. Οι
μακθτζσ ανακατεφουν τισ κάρτεσ και παίηουν ξανά. Σθμειϊνουν τα
αποτελζςματά τουσ, προςκζτοντασ κάκε φορά τον αρικμό τθσ
κάρτασ που ανοίγουν. Νικθτισ είναι ο μακθτισ που κα
ςυμπλθρϊςει πρϊτοσ 500 βακμοφσ.
Οι μακθτζσ επαναλαμβάνουν το παιχνίδι διαλζγοντασ από τρεισ
κάρτεσ ο κακζνασ. Ο πρϊτοσ μακθτισ ανοίγει μία κάρτα και τθν
τοποκετεί ςε μία από τισ κατάλλθλεσ κζςεισ (οι κζςεισ αυτζσ
δθμιουργοφνται από το αποτφπωμα 6 καρτϊν ςε ζνα χαρτί
μεγζκουσ Α4, όπωσ φαίνεται παρακάτω).

Αρ8, Αρ13
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Νικθτισ είναι αυτόσ που κα ςυμπλθρϊςει πρϊτοσ 5.000 βακμοφσ. Ροιοσ είναι ο
μεγαλτεροσ αρικμόσ που μπορεί να ςχθματίςει;

ΑρΔ5

Πφργοι-παρατθρθτιρια
Μποροφν οι μακθτζσ να χτίςουν δφο πφργουσ χρθςιμοποιϊντασ ζνα μόνο τοφβλο; Δφο
τοφβλα; Τρία τοφβλα; Οι δφο πφργοι πρζπει να ζχουν το ίδιο φψοσ. Οι μακθτζσ
καλοφνται να χτίςουν πφργουσ χρθςιμοποιϊντασ μζχρι 20 τοφβλα. Συμπλθρϊνουν τον
πίνακα.

Αρ7, Αρ9,
Αρ13

Τι κα ςυμβεί, αν οι μακθτζσ χτίςουν τρεισ πφργουσ-παρατθρθτιρια; Τζςςερισ;
ΑρΔ6

Ποιο είναι το μιςό του μιςοφ
Οι μακθτζσ κόβουν το ½ μιασ λωρίδασ. Το διπλϊνουν ςτθ μζςθ. Το τοποκετοφν ςτθ
ςωςτι κζςθ πάνω ςτον χάρακα κλαςμάτων.

1
1 1
του =
2
2 4

Αρ14,
Αρ15
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Βρίςκουν το

1
1
1
του , αφοφ κόψουν το
, το διπλϊςουν και το τοποκετιςουν ςτθ
2
3
3

ςωςτι κζςθ ςτο χάρακα κλαςμάτων. Καταγράφουν τα αποτελζςματά τουσ. Στθ ςυνζχεια,
βρίςκουν και καταγράφουν το

1
1
1
1
1
1
του , το
του και το
του .
4
5
6
2
2
2

Συνεχίηουν βρίςκοντασ και καταγράφοντασ το
το
ΑρΔ7

1
1
1
1
1
1
του , το του , το του
και
4
4
2
2
3
3

1
1
του . Ραρατθροφν τα αποτελζςματά τουσ.
4
3

Καινοφργιεσ ςτολζσ
Οι μακθτζσ καλοφνται να φτιάξουν καινοφργιεσ ςτολζσ για τουσ φρουροφσ του βαςιλιά.

1
1
κόκκινο και το
μπλε. Θ ςτολι του
2
2
1
1
1
δεφτερου φρουροφ πρζπει να ζχει το κόκκινο, το μπλε και το πράςινο. Θ ςτολι
3
3
3
1
1
1
1
του τρίτου φρουροφ πρζπει να ζχει το
κόκκινο, το
μπλε, το
πράςινο και το
4
4
4
4
1
1
1
κίτρινο. Θ ςτολι του τζταρτου φρουροφ πρζπει να ζχει το κόκκινο, το μπλε, το
8
8
8
1
1
1
1
1
πράςινο, το
κίτρινο, το
καφζ, το
μαφρο, το πορτοκαλί και το μωβ.
8
8
8
8
8
Θ ςτολι του πρϊτου φρουροφ πρζπει να ζχει το

Στθ ςυνζχεια, οι μακθτζσ καλοφνται να φτιάξουν μια διαφορετικι ςειρά από ςτολζσ για
τουσ φρουροφσ.

Αρ14,
Αρ16

ΑΔΑ: 45Ο09-ΤΒΩ

ΑρΔ8

Μετρϊντασ παράκυρα

Αρ18

Για οριςμζνα αντικείμενα, θ μζτρθςθ ςτο πλθςιζςτερο εκατοςτό είναι αρκετά ακριβισ.
Αλλά αν χρειάηεται ζνα καινοφργιο τηάμι για το παράκυρο, τα 42 εκατοςτά
δεναποτελοφν μια αρκετά ακριβι μζτρθςθ. Για πιο ακριβείσ μετριςεισ, κάκε εκατοςτό
(εκ) ζχει χωριςτεί ςε δζκα χιλιοςτά (χιλ). Οι μακθτζσ μετροφν το μικρό παράκυρο τθσ
τάξθσ τουσ, το οποίο ζχει πλάτοσ, για παράδειγμα, 41 εκ και 8 χιλ. Αυτό γράφεται 41,8.
Το τηάμι για το παράκυρο τθσ τάξθσ κα πρζπει να είναι λίγο μικρότερο από 41,8 εκ, ζτςι
ϊςτε να τοποκετείται ευκολότερα. Οι μακθτζσ κάνουν εκτιμιςεισ για το πάχοσ που κα
πρζπει να ζχει το γυαλί. Καταλιγουν ςτο ςυμπζραςμα ότι 2 χιλιοςτά από κάκε πλευρά
κα ιταν αρκετά. Στθ ςυνζχεια, οι μακθτζσ υπολογίηουν τισ διαςτάςεισ των τηαμιϊν που
κα πρζπει να παραγγείλουν για να ταιριάηουν ςε παράκυρα με δεδομζνεσ διαςτάςεισ
(π.χ. 41,8 μικοσ και 34,4 πλάτοσ).
ΑΔ1

Ο εκπαιδευτικόσ ηθτά από τουσ μακθτζσ να ςυμπλθρϊςουν τουσ αρικμοφσ ςε ζνα
τρίγωνο Pascal:

A1, A2

1
1 1
12 1…
ςτο οποίο είναι ςυμπλθρωμζνεσ οι πρϊτεσ 3 γραμμζσ.
ΑΔ2

Ψάχνοντασ για κανονικότθτεσ
Οι μακθτζσ παρατθροφν προςεκτικά τισ ακολουκίεσ των παρακάτω αρικμϊν. Σε κάκε
περίπτωςθ, γράφουν τουσ επόμενουσ τρεισ αρικμοφσ. Για κάκε ακολουκία αρικμϊν
γράφουν μια πρόταςθ που να εξθγεί τι ςυμβαίνει.

A1, A2,
A3, Α4

Οι μακθτζσ φτιάχνουν μερικζσ ακολουκίεσ αρικμϊν για να τισ διερευνιςουν άλλοι
μακθτζσ.

ΓΔ1

Ο εκπαιδευτικόσ βοθκά τουσ μακθτζσ να εντοπίςουν κατόψεισ οικείων περιοχϊν, για
παράδειγμα του ςχολείου τουσ, του κοντινοφ πάρκου, ενόσ αρχαιολογικοφ χϊρου,
χρθςιμοποιϊντασ και το διαδίκτυο. Στθ ςυνζχεια τοποκετϊντασ πάνω ςε αυτζσ
διαφανείσ τετραγωνιςμζνουσ καμβάδεσ, εντοπίηουν ςθμεία αναφοράσ χρθςιμοποιϊντασ
εκφράςεισ όπωσ «Το δζντρο τθσ αυλισ του ςχολείου βρίςκεται ςτθν 3θ γραμμι και τθν 4θ
ςτιλθ».

Γ1, Γ2

ΓΔ2

Ο εκπαιδευτικόσ μοιράηει ςτουσ μακθτζσ Γεωπίνακεσ και ηθτά να καταςκευάςουν

Γ3, Γ4, Γ8
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επίπεδα γεωμετρικά ςχιματα με λαςτιχάκια. Στθ ςυνζχεια τουσ μοιράηει διάςτικτουσ
καμβάδεσ και τουσ ηθτά να μεταφζρουν ςε αυτοφσ τα ςχιματα που ζφτιαξαν. Οι μακθτζσ
παρουςιάηουν τθ δουλειά τουσ αναρτϊντασ τουσ καμβάδεσ ςτον πίνακα. Τζλοσ, οι
μακθτζσ ςυηθτοφν για διαφορετικοφσ τρόπουσ ταξινόμθςθσ των ςχθμάτων βάςει
χαρακτθριςτικϊν (π.χ. είδοσ, αρικμόσ, ι μικοσ πλευρϊν). Εναλλακτικά, ο εκπαιδευτικόσ
μπορεί να οργανϊςει τθ δραςτθριότθτα ςε ψθφιακό περιβάλλον (ςφνδεςμοσ
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_281_g_2_t_4.html?open=activities&from=cate
gory_g_2_t_4.html)

ΓΔ3

Ο εκπαιδευτικόσ μοιράηει ςτουσ μακθτζσ ςυλλογζσ από Polydron και ηθτά από τουσ
μακθτζσ να καταςκευάςουν βαςικά γεωμετρικά ςτερεά, όπωσ παραλλθλεπίπεδα και
πυραμίδεσ. Οι μακθτζσ επιλζγουν τον απαραίτθτο αρικμό κατάλλθλων όψεων,
καταςκευάηουν τα ςτερεά και ςυηθτοφν για τα χαρακτθριςτικά τουσ (κορυφζσ, ακμζσ,
ζδρεσ). Στθ ςυνζχεια, ο εκπαιδευτικόσ ηθτά από τουσ μακθτζσ να ξεδιπλϊςουν τον κφβο
επιςτρζφοντασ και πάλι ςτο ανάπτυγμά του. Ραρατθρϊντασ τα αναπτφγματα ςχολιάηουν
τα διαφορετικά, χωρίσ απαραίτθτα να εντοπίςουν όλα τα αναπτφγματα. Ο εκπαιδευτικόσ
μπορεί να ακολουκιςει τθν ίδια πορεία και για τα άλλα ςτερεά.

Γ4, Γ11

ΓΔ4

Ο εκπαιδευτικόσ μοιράηει ςτουσ μακθτζσ τισ ςυλλογζσ Ρεντόμινο, ςπάγκουσ, κακρζπτεσ
Mira και τετραγωνιςμζνουσ καμβάδεσ, κατά προτίμθςθ ςυμβατζσ ωσ προσ τισ διαςτάςεισ
με τα κομμάτια Ρεντόμινο. Στθ ςυνζχεια ηθτά από τουσ μακθτζσ να εντοπίςουν εκείνα τα
κομμάτια που ζχουν άξονα ςυμμετρίασ, να τα μεταφζρουν ςτον καμβά και να
ςχεδιάςουν ζνα τουλάχιςτον άξονα ςυμμετρίασ.

Γ13

ΓΔ5

Ο εκπαιδευτικόσ δίνει ςτουσ μακθτζσ απλά κτίρια καταςκευαςμζνα από ίςουσ κφβουσ ςε
φυςικι μορφι. Οι μακθτζσ εκτιμοφν και ςτθ ςυνζχεια υπολογίηουν τον αρικμό των
κφβων που απαρτίηουν το κτίριο. Ρροεκτείνοντασ τθ δραςτθριότθτα, ο εκπαιδευτικόσ
μπορεί να δϊςει ςτουσ μακθτζσ τα κτίρια ςε διςδιάςτατθ αναπαράςταςθ ςε
τετραγωνιςμζνο καμβά.

Γ17

ΜΔ1

Οι μακθτζσ ςυγκρίνουν τθν επιφάνεια ςχθμάτων από χαρτί. Κόβουν κάποιο ςχιμα με
ψαλίδι (ανάλυςθ) και επικζτουν τα κομμάτια πάνω ςε κάποιο άλλο ςχιμα (ςφνκεςθ) και
ςυγκρίνουν τισ επιφάνειεσ. Οι μακθτζσ επίςθσ, δθμιουργιςουν διάφορα ςχζδια με όλα
τα κομμάτια του Τάνγκραμ ι με τον ίδιο αρικμό κομματιϊν Ρεντόμινο. Διαπιςτϊνουν με
αυτόν τον τρόπο ότι διαφορετικά ςχζδια μπορεί να ζχουν το ίδιο εμβαδόν αν ζχουν
καταςκευαςτεί από τα ίδια μζρθ (διατιρθςθ του εμβαδοφ).

Μ7

ΜΔ2

Οι μακθτζσ δθμιουργοφν ορκογϊνιεσ καταςκευζσ από κφβουσ και μετροφν το πλικοσ
των κφβων με όλο και πιο ςυςτθματικό τρόπο. Στόχοσ είναι να χρθςιμοποιοφν το πλικοσ
των κφβων τθσ βάςθσ ωσ ςφνκετθ μονάδα τθν οποία επαναλαμβάνουν για να μετροφν το
πλικοσ των κφβων τθσ καταςκευισ. Το πλαίςιο που επενδφει τθ δραςτθριότθτα κα
μποροφςε να είναι θ μζτρθςθ των διαμεριςμάτων (κφβοι) μιασ πολυκατοικίασ

Μ11
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(ορκογϊνια καταςκευι). Σε αυτό το πλαίςιο κάκε όροφοσ αναπαριςτά τθ ςφνκετθ
μονάδα, τθν οποία επαναλαμβάνουν για να υπολογίςουν το ςυνολικό αρικμό των
κφβων. Θ ίδια δραςτθριότθτα μπορεί να πραγματοποιθκεί και ςε ψθφιακό περιβάλλον,
ακολουκϊντασ τον ςφνδεςμο http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=6.

Δ1

Οι μακθτζσ διεξάγουν μια ζρευνα ςχετικι με το γάλα και το γιαοφρτι που ζχουν ςτο ςπίτι 1, 2, 3,
τουσ. Συηθτοφν τι δεδομζνα κα καταγράψουν και πϊσ κα τα καταγράψουν. Για 4
παράδειγμα, για το γάλα, μπορεί ο κάκε μακθτισ, ξεχωριςτά, να καταγράψει ςε ζνα
καρτελάκι το υλικό τθσ ςυςκευαςίασ, τθ μορφι τθσ, το μζγεκοσ τθσ, το είδοσ του γάλατοσ
κλπ. Συγκεντρϊνουν όλα τα δεδομζνα και ςυηθτοφν για τρόπουσ με τουσ οποίουσ
μποροφν να τα οργανϊςουν. Ανά ομάδεσ κζτουν ζνα ερϊτθμα και με βάςθ αυτό
οργανϊνουν και αναπαριςτοφν, με ποικίλουσ τρόπουσ τα δεδομζνα . Θ κάκε ομάδα
κοινοποιεί και παρουςιάηει ςτθν τάξθ τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ τθσ. Με βάςθ τα
ευριματα ςυηθτοφν για άλλα κζματα (π.χ. ανακφκλωςθ).

Δ2

Μια μακιτρια ζχει ςυλλζξει δεδομζνα για τον αρικμό βιβλίων που διάβαςαν το
καλοκαίρι οι μακθτζσ τθσ Γϋ τάξθσ και ζχει φτιάξει το παρακάτω διάγραμμα:

5, 6

Συηθτοφν: Από πόςα μζχρι πόςα βιβλία ζχουν διαβάςει οι μακθτζσ; Ρόςα βιβλία ζχουν
διαβάςει οι περιςςότεροι μακθτζσ; Ρόςοι μακθτζσ ζχουν διαβάςει δφο βιβλία; Ροιοσ
είναι ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ βιβλίων που ζχουν διαβάςει κάποιοι μακθτζσ. Μπορείτε να
βρείτε κάποια άλλθ πλθροφορία από το παραπάνω διάγραμμα; π.χ. πόςοι δεν
απάντθςαν ςτο ερϊτθμα (αν θ ζρευνα ζχει γίνει με τουσ μακθτζσ τθσ τάξθσ).
ΠΔ1

Οι μακθτζσ ςε ομάδεσ πειραματίηονται με ζνα ηάρι 3 χρωμάτων (π.χ. 1 κόκκινθ ζδρα, 2 Π1, 2
μπλε, 3 πράςινεσ). Αρχικά, προβλζπουν ποιο χρϊμα κα εμφανιςτεί πιο ςυχνά ι πιο
ςπάνια αν ρίξουν το ηάρι πολλζσ φορζσ και θ κάκε ομάδα καταγράφει τισ προβλζψεισ
τθσ. Το πείραμα πραγματοποιείται ςε δφο φάςεισ. Αρχικά, θ κάκε ομάδα ρίχνει το ηάρι
μζχρι να εμφανιςτοφν όλα τα χρϊματα και καταγράφει τα αποτελζςματα. Στθ ςυνζχεια
θ κάκε ομάδα επαναλαμβάνει 10-15 φορζσ τθν ίδια διαδικαςία. Συηθτοφν τα ακόλουκα:
α) Ροιο χρϊμα εμφανίηεται ςυνικωσ τελευταίο ςε κάκε γφρο; Ρροςπακοφν να βρουν
εξιγθςθ, γιατί τισ περιςςότερεσ φορζσ ζρχεται το κόκκινο χρϊμα τελευταίο. β) Θ κάκε
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ομάδα ακροίηει τα επιμζρουσ αποτελζςματα των γφρων και τα ςυγκρίνει με τισ
προβλζψεισ τθσ. γ) Συηθτοφν τα ςυνολικά αποτελζςματα όλων των ομάδων και τα
ςυγκρίνουν με τισ προβλζψεισ τουσ.
ΠΔ2

Οι μακθτζσ είναι χωριςμζνοι ςε ομάδεσ. Υπάρχουν δφο αδιαφανείσ ςακοφλεσ με τισ Π1, 2
εξωτερικζσ ενδείξεισ Α και Β. Οι μακθτζσ γνωρίηουν ότι: α) κάκε ςακοφλα περιζχει
κφβουσ με 2 χρϊματα: άςπρο και κόκκινο, β) κάκε ςακοφλα ζχει ςυνολικά 10 κφβουσ, γ)
ςε μία από τισ ςακοφλεσ υπάρχουν 5 άςπροι και 5 κόκκινοι κφβοι και ςτθν άλλθ
υπάρχουν 2 άςπροι και 8 κόκκινοι κφβοι, αλλά δεν είναι γνωςτό το ακριβζσ περιεχόμενο
τθσ ςακοφλασ Α και τθσ Β. Κάκε ομάδα τραβάει 10 κφβουσ από κάκε ςακοφλα (με
επανατοποκζτθςθ), ενϊ ταυτόχρονα όλθ θ υπόλοιπθ τάξθ παρακολουκεί και
καταγράφει τα αποτελζςματα. Με βάςθ τα αποτελζςματα που κατζγραψαν, θ κάκε
ομάδα προβλζπει ποια είναι θ ςακοφλα που ζχει 5 άςπρουσ και 5 κόκκινουσ κφβουσ και
επιχειρθματολογεί ςχετικά. Στο τζλοσ ανοίγουν τισ ςακοφλεσ και ςυηθτοφν για τα
αποτελζςματα και τισ προβλζψεισ τουσ.
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Δϋ Δθμοτικοφ
Θεματικι ενότθτα: Αρικμοί
Ενδεικτικζσ Διδακτικζσ ϊρεσ: 74 (65 + 9)
Προςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα (ΠΜΑ)
Αρ1. Απαγγζλουν, διαβάηουν
και γράφουν αρικμοφσ.
Αρ2. Αναγνωρίηουν αρικμοφσ
ςε μια ποικιλία από
πλαίςια και
ςχθματιςμοφσ.
Αρ3. Καταμετροφν αντικείμενα
και εξελίςςουν
ςτρατθγικζσ μζτρθςθσ.

Βαςικά κζματα
Φυςικοί αριθμοί (μζχρι
1.000.000)
αρικμθτικά ςφμβολα
άμεςθ αναγνϊριςθ
καταμζτρθςθ
ποςοτιτων και
αρίκμθςθ
διάταξθ αρικμϊν

Αρ4. Αρικμοφν και
καταμετροφν αντικείμενα
(ςε ομάδεσ).

ςχζςεισ αρικμϊν

Αρ5. Συγκρίνουν και
διατάςςουν αρικμοφσ και
βρίςκουν τθ κζςθ ενόσ
αρικμοφ ςτθν
αρικμογραμμι.

εκτιμιςεισ

Αρ6. Αναλφουν και ςυνκζτουν
αρικμοφσ με
διαφορετικοφσ τρόπουσ
Αρ7. Διερευνοφν τθ ςχζςθ των
φυςικϊν αρικμϊν με
τουσ κλαςματικοφσ και
τουσ δεκαδικοφσ
αρικμοφσ.
Αρ8. Διερευνοφν τθ ςχζςθ
μεταξφ ενόσ ψθφίου και
τθσ αξίασ του.
Αρ9. Εκτιμοφν με
διαφορετικοφσ τρόπουσ
τθν πλθκικότθτα ενόσ
ςυνόλου.
Αρ10. Αναγνωρίηουν και
αναπαριςτοφν με
διαφορετικοφσ τρόπουσ

κεςιακι αξία ψθφίων

πρόςκεςθ και
αφαίρεςθ αρικμϊν
πολλαπλαςιαςμόσ και
διαίρεςθ φυςικϊν
αρικμϊν
Φυςικοί αρικμοί –
Διαιρετότθτα
(44 ϊρεσ)

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Θ ςχζςθ μεταξφ
φυςικϊν, δεκαδικϊν
και κλαςματικϊν
αρικμϊν ςυμβάλλει
ςτθν αίςκθςθ του
αρικμοφ, βοθκά τουσ
μακθτζσ να
οικοδομιςουν ςχζςεισ,
οι οποίεσ κα αφοροφν
ειδικά τουσ
υπολογιςμοφσ,
ενιςχφει τον ευζλικτο
τρόπο ςκζψθσ και τισ
διαιςκθτικζσ ιδζεσ
ςχετικά με τουσ
αρικμοφσ.

Μακθματικά Δϋ
Δθμοτικοφ, Βιβλίο του
Μακθτι, ΟΕΔΒ, ςελ. 24
«Εκδρομι ςτα
Καλάβρυτα».

Οι δεξιότθτεσ τθσ
εκτίμθςθσ μποροφν να
επεκτείνουν αργότερα
τισ ιδθ ανεπτυγμζνεσ
νοερζσ ςτρατθγικζσ
των μακθτϊν και τθν
ικανότθτά τουσ να
αςχολοφνται με
καταςτάςεισ του
πραγματικοφ κόςμου,
οι οποίεσ δεν απαιτοφν
ακριβείσ λφςεισ.
Οι μακθτζσ αποκτοφν
τθν ικανότθτα να
διαςποφν τουσ
αρικμοφσ και να τουσ
ςυνδυάηουν με
ευελιξία, θ οποία είναι
εξαιρετικισ
ςπουδαιότθτασ για
πολυψιφιουσ
αρικμοφσ. Θ ικανότθτα
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καταςτάςεισ πρόςκεςθσ,
αφαίρεςθσ,
πολλαπλαςιαςμοφ και
(τζλειασ και ατελοφσ)
διαίρεςθσ.
Αρ11. Διερευνοφν και
εφαρμόηουν ςτρατθγικζσ
νοερϊν υπολογιςμϊν
προςκζςεων κι
αφαιρζςεων
τετραψιφιων αρικμϊν.
Αρ12. Αναπτφςςουν και
εφαρμόηουν
αλγόρικμουσ τθσ
πρόςκεςθσ, τθσ
αφαίρεςθσ και του
πολλαπλαςιαςμοφ με
τετραψιφιουσ αρικμοφσ,
κακϊσ και τθσ διαίρεςθσ
με μονοψιφιο και
διψιφιο διαιρζτθ,
χρθςιμοποιϊντασ
ποικιλία ςτρατθγικϊν,
μζςων και
αναπαραςτάςεων.
Αρ13. Χρθςιμοποιοφν ςε
πράξεισ και προβλιματα
το ζνα ωσ το ουδζτερο
ςτοιχείο του
πολλαπλαςιαςμοφ, το
μθδζν ωσ το
απορροφθτικό ςτοιχείο
του πολλαπλαςιαςμοφ,
τθν αντιμετακετικι
ιδιότθτα του
πολλαπλαςιαςμοφ, τθν
προςεταιριςτικι ιδιότθτα
τθσ πρόςκεςθσ και του
πολλαπλαςιαςμοφ, τθν
επιμεριςτικι ιδιότθτα του
πολλαπλαςιαςμοφ ωσ
προσ τθν πρόςκεςθ.
Αρ14. Αναπτφςςουν
ςτρατθγικζσ ςτθν
επίλυςθ και καταςκευι
προβλθμάτων και
χρθςιμοποιοφν μοντζλα
και αναπαραςτάςεισ για
να τισ τεκμθριϊςουν και
να τισ κοινοποιιςουν ςε

αυτι είναι απαραίτθτο
να καλλιεργθκεί για να
βελτιωκοφν οι μακθτζσ
ςτθ χριςθ των
αυτοςχζδιων
ςτρατθγικϊν και ςτουσ
αλγόρικμουσ για τουσ
φυςικοφσ αρικμοφσ.
(ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ ΑρΔ1,
ΑρΔ2)
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άλλουσ.
Αρ15. Αναγνωρίηουν τον
αλγόρικμο τθσ
Ευκλείδειασ διαίρεςθσ
δφο φυςικϊν αρικμϊν με
μονοψιφιο και διψιφιο
διαιρζτθ και με τθ
βοικειά του κάνουν τθ
δοκιμι τθσ διαίρεςθσ.
Αρ16. Αναλφουν ζνα φυςικό
αρικμό ςε γινόμενα.
Αρ17. Ανακαλφπτουν,
διατυπϊνουν και
εφαρμόηουν τα κριτιρια
διαιρετότθτασ των
αρικμϊν 2, 3, 5 και 9.
Αρ18. Ειςάγονται ςτθν ζννοια
του κλάςματοσ ωσ
αρικμοφ (ωσ ζκφραςθ
ςχζςθσ μεταξφ
ποςοτιτων, ανεξαρτιτωσ
αρικμθτικϊν τιμϊν, π.χ.
κοινόσ τελεςτισ).
Αρ19. Συγκρίνουν κλάςματα με
διάφορουσ τρόπουσ
(λεκτικά και ςυμβολικά).
Αρ20. Ρροςκζτουν και
αφαιροφν ομϊνυμα και
μικρά ετερϊνυμα
κλάςματα.

Κλαςματικοί αριθμοί
(5 ϊρεσ)

Ενδείκνυται θ χριςθ
ποικίλων μοντζλων
ϊςτε να αναπτυχκοφν
επαρκϊσ οι
κλαςματικζσ ζννοιεσ
(π.χ. περιοχισ ι
εμβαδοφ, μικουσ και
ςυνόλου). Θ
αρικμθτικι αντίλθψθ
για το κλάςμα απαιτεί
κάποια διαιςκθτικι
κατανόθςι του. Ο
μακθτισ χρειάηεται να
γνωρίηει περίπου πόςο
μεγάλο είναι ζνα
ςυγκεκριμζνο κλάςμα
και να μπορεί να πει με
ευκολία ποιο είναι
μεγαλφτερο μεταξφ
δφο κλαςμάτων.
Αν οι μακθτζσ
διδαχτοφν τουσ
κανόνεσ πριν δοκεί θ
ευκαιρία να
αναρωτθκοφν για το
ςχετικό μζγεκοσ των
κλαςμάτων, ζχουν
ελάχιςτεσ πικανότθτεσ
να εξοικειωκοφν ι να
αποκτιςουν
αρικμθτικι αντίλθψθ
για το μζγεκοσ των
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κλαςμάτων.
Είναι απαραίτθτθ θ
ςφγκριςθ κλαςμάτων
με εννοιολογικό τρόπο
(πρότυπα
εννοιολογικισ ςκζψθσ
για τθ ςφγκριςθ:
περιςςότερα μζρθ του
ίδιου μεγζκουσ, ίδιοσ
αρικμόσ μερϊν αλλά
διαφορετικά μεγζκθ,
περιςςότερο και
λιγότερο από το μιςό ι
το ζνα, πιο κοντά ςτο
μιςό ι ςτο όλο)
Είναι αναγκαία θ
ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν
πρόςκεςθσ και
αφαίρεςθσ με ποικίλεσ
μεκόδουσ. Θ
διδαςκαλία των
μεκόδων υπολογιςμοφ
περιορίηει τον
πολφτιμο χρόνο για τθν
εννοιολογικι ανάπτυξθ
κεμελιωδϊν ιδεϊν.
Είναι απαραίτθτο να
ενκαρρφνεται ο άτυποσ
πειραματιςμόσ
καταρχιν και, ςτθ
ςυνζχεια, ο μακθτισ να
εμπλζκεται ςε μια
κακοδθγοφμενθ
πορεία εξζλιξθσ για
κάκε παραδοςιακό
αλγόρικμο, θ οποία κα
δομείται πάνω ςτουσ
ανεπίςθμουσ
πειραματιςμοφσ του.
(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΑρΔ3)
Αρ21. Αναγνωρίηουν
δεκαδικοφσ αρικμοφσ
(μζχρι δφο δεκαδικά
ψθφία) ςε μια ποικιλία
από κακθμερινά πλαίςια
και ειςάγονται ςτθ γραφι
και ςτθν ορολογία τουσ.
Αρ22. Αναγνωρίηουν ωσ ειδικι

Δεκαδικοί αρικμοί
(13 ϊρεσ)

Είναι ςθμαντικι θ
ςφνδεςθ των δφο
αρικμθτικϊν
ςυςτθμάτων, των
κλαςμάτων και των
δεκαδικϊν, με ςτόχο τθ
δόμθςθ τθσ ζννοιασ
«ότι και τα δφο

Μακθματικά Δϋ
Δθμοτικοφ, Βιβλίο του
Μακθτι, ΟΕΔΒ, ςελ.66,
«Ραραγγελία
αναλϊςιμων ειδϊν».
Ψθφιακό περιβάλλον
για τθν τοποκζτθςθ
αρικμϊν ςτθν

ΑΔΑ: 45Ο09-ΤΒΩ

περίπτωςθ τα δεκαδικά
κλάςματα (με
παρονομαςτι το 10 και
το 100) και τα
μετατρζπουν ςε δεκαδικι
μορφι.
Αρ23. Συγκρίνουν και
διατάςςουν δεκαδικοφσ
αρικμοφσ.
Αρ24. Τοποκετοφν/
παρεμβάλλουν ςτθν
αρικμογραμμι ζνα
ςφνολο αρικμϊν ι
μετριςεων που
περιλαμβάνουν
δεκαδικοφσ αρικμοφσ.
Αρ25. Ρροςκζτουν και
αφαιροφν αρικμοφσ που
περιλαμβάνουν και
δεκαδικοφσ.
Χρθςιμοποιοφν
προςεγγιςτικζσ και άλλεσ
ςτρατθγικζσ για να
ελζγξουν αν οι
απαντιςεισ τουσ είναι
λογικζσ.
Αρ26. Εκτελοφν ςφντομουσ
πολλαπλαςιαςμοφσ και
διαιρζςεισ δεκαδικϊν
αρικμϊν με μονοψιφιο
ακζραιο και
χρθςιμοποιοφν
προςεγγιςτικζσ και άλλεσ
ςτρατθγικζσ, για να
ελζγχουν τθ λογικότθτα
των απαντιςεϊν τουσ.
Αρ27. Χρθςιμοποιοφν τθν
αρικμομθχανι για
υπολογιςμοφσ με πολλά
δεκαδικά ψθφία.

ςυςτιματα εκφράηουν
τισ ίδιεσ ιδζεσ». Ακόμθ,
είναι χριςιμθ θ
ςφνδεςθ των
δεκαδικϊν με
κλάςματα , για να
εξοικειωκοφν οι
μακθτζσ με τθ
ςφγκριςθ και τθν
ταξινόμθςθ δεκαδικϊν
και τθν προςζγγιςθ
δεκαδικϊν αρικμϊν
μζςω γνωςτϊν
αρικμϊν.
Ο διάλογοσ ςτθν τάξθ
για τθ ςχετικότθτα του
μεγζκουσ των
δεκαδικϊν αρικμϊν
μπορεί να ςυμβάλλει
ςτθν εννοιολογικι
κατανόθςθ τθσ δομισ
των δεκαδικϊν
αρικμϊν.
Οι πράξεισ με
δεκαδικοφσ αρικμοφσ
κα πρζπει να
αναπτυχκοφν ωσ
επζκταςθ τθσ
κατανόθςθσ των
υπολογιςμϊν με
φυςικοφσ αρικμοφσ.
Οι εκτιμιςεισ μποροφν
και πρζπει να παίηουν
ςθμαντικό ρόλο ςε
αυτι τθ διαδικαςία
ανάπτυξθσ και να
αποφεφγονται
μθχανικοί κανόνεσ του
τφπου «ςτοιχίηουμε τισ
υποδιαςτολζσ τθ μία
κάτω από τθν άλλθ»,
«μετράμε τισ κζςεισ
των δεκαδικϊν
ψθφίων» κ.λπ.
Αποτελοφν μια καλι
αφετθρία για τουσ
υπολογιςμοφσ με
δεκαδικοφσ. Βοθκοφν
τουσ μακθτζσ να
αντιμετωπίηουν

αρικμογραμμι
http://pi-schools.gr

Ψθφιακό περιβάλλον
για τθν πρόςκεςθ
δεκαδικϊν αρικμϊν

http://nlvm.usu.edu/en/
nav/grade_g_3.html
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ςφαιρικά τισ
απαντιςεισ, μπορεί να
χρθςιμοποιθκοφν ωσ
επαλικευςθ των
πράξεων που γίνονται
ςτο χαρτί και
προςφζρουν μια
δυνατότθτα ςυηιτθςθσ
για τθν τοποκζτθςθ τθσ
υποδιαςτολισ ςτον
πολλαπλαςιαςμό και
ςτθ διαίρεςθ.
Οι εκτιμιςεισ,
επιπλζον, είναι
απαραίτθτο να
διαδραματίςουν
ςθμαντικό ρόλο ςτθν
ανάπτυξθ ενόσ
αλγόρικμου για τον
πολλαπλαςιαςμό και
τθ διαίρεςθ.
Οριςμζνεσ φορζσ
υπάρχει ανάγκθ για
ζνα ακριβζσ
αποτζλεςμα και κατά
ςυνζπεια για κάποιουσ
υπολογιςμοφσ. Τα
αποτελζςματα ςτθν
αρικμομθχανι
προςφζρουν ευκαιρία
για ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ
και ςυνδζονται με τθν
πρόςκτθςθ
αρικμθτικϊν ιδεϊν για
τουσ δεκαδικοφσ
αρικμοφσ.
(ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ ΑρΔ4,
ΑρΔ5, ΑρΔ6)
Αρ28. Αντιλαμβάνονται
διαιςκθτικά τουσ
ακζραιουσ αρικμοφσ
μζςα από κακθμερινζσ
καταςτάςεισ
(αιςκθτοποίθςθ).
Αρ29. Διερευνοφν διαιςκθτικά
απλζσ προςκζςεισ με
κετικοφσ και αρνθτικοφσ

Ακζραιοι αρικμοί
(3 ϊρεσ)

Οι μακθτζσ ςχεδόν
κακθμερινά
αλλθλεπιδροφν με
αρνθτικοφσ αρικμοφσ ι
βιϊνουν καταςτάςεισ,
οι οποίεσ ςτθρίηονται
ςε αρνθτικοφσ
αρικμοφσ. Στθν
πραγματικότθτα, κάκε
ζννοια που
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ακζραιουσ αρικμοφσ.

Α1. Αναγνωρίηουν,
διερευνοφν,
περιγράφουν και
ςυμπλθρϊνουν
γεωμετρικζσ, αρικμθτικζσ
και αναδρομικζσ
κανονικότθτεσ.

προςδιορίηεται
ποςοτικά και ζχει μια
κατεφκυνςθ
διακρίνεται από μια
κετικι και μια αρνθτικι
τιμι. Οι αρνθτικζσ τιμζσ
γενικά ειςάγονται
κυρίωσ με τουσ
ακεραίουσ και λιγότερο
με τουσ δεκαδικοφσ
αρικμοφσ και τα
κλάςματα. Είναι
χριςιμο να δοκοφν ωσ
παραδείγματα
πραγματικά μοντζλα,
τα οποία κα
ςυηθτθκοφν ςτθν τάξθ
ϊςτε οι μακθτζσ να
μθν περάςουν
απευκείασ ςτον
υπολογιςμό με
αρικμοφσ που ζχουν
πρόςθμα.

Κανονικότητεσ/
ςυναρτήςεισ

(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΑΔ1)

(3 ϊρεσ)

Χειραπτικό υλικό, κ.λπ.

Α2. Αναπαριςτοφν μια
κανονικότθτα με
διαφορετικά μζςα
(λεκτικά, αρικμθτικά,
εικονικά).
Α3. Συγκρίνουν
κανονικότθτεσ μεταξφ
τουσ.
Α4. Βρίςκουν κάποιον
"απομακρυςμζνο" όρο
μιασ κανονικότθτασ.

Α5. Χρθςιμοποιοφν ςφμβολα
(ωσ αγνϊςτουσ και ωσ
μεταβλθτζσ) και τα
αντικακιςτοφν με

Αλγεβρικζσ
παραςτάςεισ
(3 ϊρεσ)

Βιβλίο μακθτι ςελίδα
136 εργαςία α και β.

Τα ςτοιχεία και οι
κανόνεσ τθσ άλγεβρασ
αποτελοφν αφαιρζςεισ
των αντίςτοιχων τθσ
αρικμθτικισ, δθλαδι
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αρικμοφσ ςε ςφνκετεσ
ανοιχτζσ αρικμθτικζσ
προτάςεισ (π.χ. Δ+=8).

αποτελοφν αφαιρζςεισ
αφαιρζςεων και,
επομζνωσ, θ
κατανόθςι τουσ
αποτελεί μια ιδιαίτερα
απαιτθτικι διαδικαςία.

Α6. Εκφράηουν ςυμβολικά
ζνα απλό πρόβλθμα με
αρικμθτικι παράςταςθ ι
ςχζςθ.

Οι ςχετικζσ ζρευνεσ
υποδεικνφουν ότι
πολλά παιδιά τείνουν
να μεταφζρουν τουσ
κανόνεσ τθσ
αρικμθτικισ ςτο
αλγεβρικό πεδίο χωρίσ
καμία προςαρμογι,
κυρίωσ εξαιτίασ τθσ
ζμφαςθσ που δίνεται
κατά τθ διδαςκαλία των
αλγεβρικϊν ιδεϊν ςτθν
αντίλθψθ ότι “τα
γράμματα είναι όπωσ οι
αρικμοί”. Χρειάηεται,
λοιπόν, ιδιαίτερθ
προςοχι ςτθ
διαχείριςθ αυτοφ του
ηθτιματοσ.

Α7. Διερευνοφν τον
αλγεβρικό χαρακτιρα
των ιδιοτιτων των
πράξεων
(αντιμετακετικι,
προςεταιριςτικι και
επιμεριςτικι) και τθ
γενίκευςθ τθσ ιςχφοσ
τουσ.
Α8. Υπολογίηουν τθν τιμι
μιασ απλισ αρικμθτικισ
παράςταςθσ, με χριςθ
τθσ προτεραιότθτασ των
πράξεων (χωρίσ
παρενκζςεισ).

(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΑΔ2)
Α9. Συνδζουν ανιςοτικζσ
ςχζςεισ μεταξφ φυςικϊν
και δεκαδικϊν αρικμϊν
(με ζνα δεκαδικό ψθφίο)
με τθ κζςθ τουσ ςτθν
αρικμογραμμι.
Α10. Συμπλθρϊνουν
ανιςότθτεσ με
κατάλλθλουσ αρικμοφσ
(π.χ. 8+3 <+7 ι
6+>10-1).
Α11. Ρροςδιορίηουν τον
αρικμό που πρζπει να
πολλαπλαςιαςτεί με ζναν
άλλο για να προκφψει
ζνασ τρίτοσ αρικμόσ (π.χ.
7•=21)

Ιςότητεσ-ανιςότητεσ
(3 ϊρεσ)

ΑΔΑ: 45Ο09-ΤΒΩ

Θεματικι ενότθτα: Χϊροσ και Γεωμετρία – Μζτρθςθ
Ενδεικτικζσ Διδακτικζσ ϊρεσ: 35 (20 + 15)
Προςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα (ΠΜΑ)

Βαςικά κζματα

Γ1. Ερμθνεφουν και
χρθςιμοποιοφν βαςικοφσ
χάρτεσ με απλζσ κλίμακεσ
και υπομνιματα. Δίνουν
κζςεισ και διευκφνςεισ
μεταξφ ςυγκεκριμζνων
ςθμείων του χάρτθ.

Ζννοιεσ του χϊρου

Γ2. Χρθςιμοποιοφν
αλφαρικμθτικζσ
ςυντεταγμζνεσ (π.χ. Α5,
Β1) ςε τετραγωνιςμζνα
πλαίςια και ςτθν
ερμθνεία και χριςθ
βαςικϊν χαρτϊν.
Γ3. Διευρφνουν τθν
αναγνϊριςθ και κατάταξθ
επίπεδων γεωμετρικϊν
ςχθμάτων και ςτερεϊν,
με βάςθ (γεωμετρικζσ)
ιδιότθτεσ και ςχζςεισ.
Γ4. Αναγνωρίηουν ςθμεία,
ευκείεσ, θμιευκείεσ,
ευκφγραμμα τμιματα,
τεμνόμενεσ, παράλλθλεσ
και κάκετεσ ευκείεσ.
Γ5. Αναγνωρίηουν και
διερευνοφν
χαρακτθριςτικά επίπεδων
γεωμετρικϊν ςχθμάτων
και βαςικϊν ςτερεϊν, με
βάςθ (γεωμετρικζσ)
ιδιότθτεσ και ςχζςεισ.
Γ6. Σχεδιάηουν γωνίεσ ίςεσ,
μικρότερεσ και
μεγαλφτερεσ από μία
ορκι.
Γ7. Γενικεφουν αναφορικά με
τα επίπεδα γεωμετρικά
ςχιματα ωσ όψεισ
ςτερεϊν και τα ςυνδζει
να τα αναπτφγματά τουσ.

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Σε αυτι τθν τάξθ ο
εκπαιδευτικόσ εςτιάηει
διευκφνςεισ, κζςεισ
ςτθ χριςθ απλϊν
και διαδρομζσ
κλιμάκων και
ανάγνωςθ και
αλφαρικμθτικϊν
δθμιουργία χαρτϊν
ςυντεταγμζνων για τθν
περιγραφι τοποκεςιϊν
δόμθςθ του χϊρου και
και διαδρομϊν ςε
ςυντεταγμζνεσ
βαςικοφσ χάρτεσ.
(5 ϊρεσ)
(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΓΔ1)

Απλοί χάρτεσ (google
maps), ςκακιζρα,
παιχνίδι Ναυμαχία, κ.λπ.

Γεωμετρικά χήματα

Μακθματικά Δϋ
Δθμοτικοφ, Βιβλίο του
μακθτι, ΟΕΔΒ, ςελ. 7071, ςελ. 80, ςελ. 131 και
ςελ. 132-133.

αναγνϊριςθ,
ονομαςία και
ταξινόμθςθ
γεωμετρικϊν
ςχθμάτων και
ςτερεϊν
ανάλυςθ γεωμετρικϊν
ςχθμάτων και
ςτερεϊν ςε
ςτοιχεία και ιδιότθτεσ
καταςκευζσ και
ςχεδιαςμόσ
γεωμετρικϊν
ςχθμάτων και
ςτερεϊν
ςφνδεςθ μεταξφ
γεωμετρικϊν
ςχθμάτων και
ςτερεϊν
ανάλυςθ ι ςφνκεςθ
γεωμετρικϊν
ςχθμάτων και
ςτερεϊν ςε άλλα
ςχιματα ι μζρθ
(12 ϊρεσ)

Θ διεφρυνςθ τθσ
αναγνϊριςθσ και
κατάταξθσ επίπεδων
γεωμετρικϊν ςχθμάτων
και ςτερεϊν είναι
ςυνϊνυμθ με τθν
ανάπτυξθ κλάςεων
γεωμετρικϊν ςχθμάτων
και ςτερεϊν (π.χ.
κλάςθ τετραπλεφρων).
(ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ ΓΔ2,
ΓΔ3)

Alfa shapes, γεωπίνακεσ
(και ιςομετρικοί),
Polydron, Τάνγκραμ,
Ρεντόμινο, φυςικά
υλικά, ςχιματα, εικόνεσ,
Polydron, διάφοροι
καμβάδεσ.
Ψθφιακό περιβάλλον:
Ρλατωνικά ςτερεά.
http://nlvm.usu.edu/en/
nav/frames_asid_128_g
_2_t_3.html?open=instr
uctions&from=category_
g_2_t_3.html
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Γ8. Καταςκευάηουν ςτερεά
από αναπτφγματα (με
Polydron ι χαρτόνι και ςε
ψθφιακά περιβάλλοντα)
και ςχεδιάηει
αναπτφγματα.
Γ9. Καταςκευάηουν
γεωμετρικά ςτερεά από
ίςα ςχιματα (Ρλατωνικά
ςτερεά).
Γ10. Αναλφουν επίπεδα
γεωμετρικά ςχιματα και
ςτερεά ςε 2 ι
περιςςότερα μζρθ.
Γ11. Ρεριγράφουν ζνα
μεταςχθματιςμό
χρθςιμοποιϊντασ ςθμεία
αναφοράσ ι διευκφνςεισ.
Γ12. Εντοπίηουν ίςα επίπεδα
ςχιματα χρθςιμοποιϊντασ
μεταςχθματιςμοφσ ςε
φυςικό και ψθφιακό
περιβάλλον.
Γ13. Εξαςκοφνται ςτο
ςχεδιαςμό ςχθμάτων που
ζχουν άξονεσ ςυμμετρίασ
ςε ποικιλία καμβάδων.

Μεταςχηματιςμοί
μετατόπιςθ, ςτροφι
και ανάκλαςθ
αξονικι Συμμετρία
κεντρικι Συμμετρία
επικαλφψεισ
επιφανειϊν και
κανονικότθτεσ
(3 ϊρεσ)

Τα ψθφιδωτά, εκτόσ
από πεδίο εφαρμογισ
των μεταςχθματιςμϊν,
μποροφν να δϊςουν
ςτον εκπαιδευτικό
ευκαιρίεσ για
διακεματικζσ και
διαπολιτιςμικζσ
προςεγγίςεισ (π.χ.
ιςτορία, τζχνθ, λαϊκόσ
πολιτιςμόσ, άλλοι
πολιτιςμοί).
(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΓΔ4)

Γ14. Αναγνωρίηουν ςχιματα με
κζντρο ςυμμετρίασ.

Ψθφιδωτά από τθν
ελλθνικι ιςτορία και
παράδοςθ αλλά και από
άλλουσ πολιτιςμοφσ,
τετραγωνικοί καμβάδεσ,
Τάνγκραμ, διάφορεσ
ψθφίδεσ (π.χ. pattern
blocks, pentablocks),
κακρεπτάκι Mira,
γεωπίνακεσ, αντικείμενα
των παιδιϊν κ.λπ.
Ψθφιακό περιβάλλον:

Γ15. Συνδζουν τουσ
μεταςχθματιςμοφσ με τθ
δθμιουργία απλϊν
ψθφιδωτϊν.

Γ16. Καταςκευάηουν
τριςδιάςτατα ςχιματα
(κτίρια) με
αλλθλοςυνδεόμενουσ
κφβουσ από δοςμζνεσ

Μακθματικά Δϋ
Δθμοτικοφ, Βιβλίο του
Μακθτι, ΟΕΔΒ, ςελ. 8485.

Λςότθτα ςχθμάτων.
http://nlvm.usu.edu/en/
nav/frames_asid_301_g
_2_t_3.html?open=activi
ties&from=category_g_2
_t_3.html

Οπτικοποίηςη
αναγνϊριςθ και
αναπαράςταςθ
διαφορετικϊν οπτικϊν

(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΓΔ5)

Εικόνεσ, ςχζδια,
αλλθλοςυνδεόμενοι
κφβοι (connecting
cubes).
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εικόνεσ ι ςχζδια, ςε
φυςικό και ψθφιακό
περιβάλλον.
Γ17. Αναγνωρίηουν βαςικά
τριςδιάςτατα ςτερεά
(ορκογϊνια πρίςματα και
κυλίνδρουσ) από
διαφορετικζσ οπτικζσ
γωνίεσ.

γωνιϊν αντικειμζνων
και καταςτάςεων

Ψθφιακό περιβάλλον:
Στερεά υπό γωνία.
(http://illuminations.nct
m.org/ActivityDetail.asp
x?ID=70)

δθμιουργία
οπτικοποιιςεων για
τθ διαχείριςθ
ςχθμάτων,
διευκφνςεων και
κζςεων
(2 ϊρεσ)

Xτίηοντασ ςπίτια.
http://www.fi.uu.nl/toe
passingen/00339/toepas
sing_wisweb.en.html

Μ1. Μετροφν και ςυγκρίνουν
γωνίεσ χρθςιμοποιϊντασ
μθ τυπικζσ μονάδεσ
μζτρθςθσ.

Μζτρηςη γωνίασ
Άμεςεσ και ζμμεςεσ
ςυγκρίςεισ.
Μζτρθςθ με μθ
τυπικζσ και τυπικζσ
μονάδεσ.
(3 ϊρεσ)

Θ εξοικείωςθ με μθ
τυπικζσ μονάδεσ
μζτρθςθσ γωνίασ
βοθκά ςτθν ανάπτυξθ
των εννοιϊν τθσ
μονάδασ μζτρθςθσ, τθσ
ίςθσ διαμζριςθσ τθσ
μονάδασ και τθσ
επανάλθψθσ των
μονάδων, που είναι
απαραίτθτεσ για τθν
ανάπτυξθ τθσ ζννοιασ
τθσ μζτρθςθσ γωνίασ. Θ
μζτρθςθ γωνιϊν με μθ
τυπικζσ μονάδεσ κα
βοθκιςει τουσ μακθτζσ
να εξοικειωκοφν με τθ
μζτρθςθ και ςφγκριςθ
γωνιϊν με διαφορετικά
μικθ πλευρϊν και
προςανατολιςμοφσ και
κα τουσ προετοιμάςει
για τθ χριςθ του
τυπικοφ
μοιρογνωμονίου.
(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΜΔ1)
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Μ2. Μετροφν και ςυγκρίνουν
τθν περίμετρο
πολυγωνικϊν ςχθμάτων
και επιλφουν ςχετικά
προβλιματα (όπωσ
καταςκευι ςχθμάτων με
δεδομζνθ περίμετρο).
Μ3. Επιλφουν προβλιματα
μζτρθςθσ μικουσ με τθ
χριςθ οργάνων
μζτρθςθσ.

Μζτρηςη μήκουσ

Μετροφν μικθ και
περιμζτρουσ με τυπικζσ
άμεςεσ και ζμμεςεσ
μονάδεσ μζτρθςθσ (π.χ.
ςυγκρίςεισ
χιλιόμετρα, μζτρα,
μζτρθςθ με μθ τυπικζσ δεκατόμετρα,
και τυπικζσ μονάδεσ
εκατοςτά, χιλιοςτά).
χριςθ οργάνων
μζτρθςθσ
εκτίμθςθ

(4 ϊρεσ)

Μ4. Ρραγματοποιοφν απλζσ
μετατροπζσ μονάδων
μζτρθςθσ μικουσ.
Μ5. Συγκρίνουν και
μεταφζρουν ευκφγραμμα
τμιματα
χρθςιμοποιϊντασ
διαβιτθ.
Μ6. Ρραγματοποιοφν
εκτιμιςεισ περιμζτρων ςε
διάφορα πλαίςια.
Μ7. Δομοφν ορκογϊνιεσ
επιφάνειεσ ςε γραμμζσ
και ςτιλεσ με
ιςοδιαμζριςθ των
γραμμικϊν τουσ
διαςτάςεων και
υπολογίηουν το εμβαδό.
Μ8. Καλφπτουν επιφάνειεσ
και υπολογίηουν εμβαδό
χρθςιμοποιϊντασ
υποδιαιρζςεισ τθσ
μονάδασ.
Μ9. Εκτιμοφν και ςυγκρίνουν
εμβαδό επιφανειϊν.
Μ10. Διακρίνουν τθν περίμετρο
από το εμβαδό και
επιλφουν ςχετικά
προβλιματα.

Θ χριςθ του διαβιτθ
για ςφγκριςθ και
μεταφορά
ευκφγραμμων
τμθμάτων μπορεί να
γίνει με μια
δραςτθριότθτα
καταςκευισ κανονικοφ
εξαγϊνου
εγγεγραμμζνου ςε
κφκλο (μετροφν τθν
ακτίνα με το διαβιτθ
και τθ μεταφζρουν ωσ
χορδι του κφκλου).

Μακθματικά Δ’
Δθμοτικοφ, ΟΕΔΒ, ςελ.
45, Εργαςίεσ: 1-4.
Τα Μακθματικά μου, Δ’
Δθμοτικοφ, αϋ μζροσ,
ΟΕΔΒ, ςελ. 30, Εργαςία
2.
Τα Μακθματικά μου, Ε’
τάξθ Δθμοτικοφ, βϋ
μζροσ, ΟΕΔΒ, ςελ. 108,
Εργαςία 1.

(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΜΔ2)
Μζτρηςη επιφάνειασ

Οι μακθτζσ δομοφν
ορκογϊνιεσ επιφάνειεσ
άμεςεσ και ζμμεςεσ
ςε γραμμζσ και ςτιλεσ
ςυγκρίςεισ.
αρχικά με ενδείξεισ για
μζτρθςθ με μθ τυπικζσ τθν υποδιαίρεςθ των
και τυπικζσ μονάδεσ.
γραμμικϊν τουσ
διαςτάςεων και ςτθ
χριςθ οργάνων
ςυνζχεια μετρϊντασ
μζτρθςθσ
και διαιρϊντασ τισ
εκτίμθςθ
πλευρζσ ςε ίςα μζρθ. Θ
δόμθςθ ορκογϊνιων
(4 ϊρεσ)
επιφανειϊν ςε γραμμζσ
και ςτιλεσ κζτει τθ
βάςθ για να
αποκτιςουν νόθμα οι
τφποι υπολογιςμοφ
εμβαδοφ, που
εμφανίηονται ςε
μεγαλφτερεσ τάξεισ.
Επίςθσ, βοθκά ςτθ
διάκριςθ τθσ
περιμζτρου από το
εμβαδό.
Θ ειςαγωγι ςτισ
υποδιαιρζςεισ τθσ
μονάδασ μζτρθςθσ

Μακθματικά Δ’
δθμοτικοφ, ΟΕΔΒ, ςελ.
82, Δραςτθριότθτεσ α, β
και ςελ. 79, Εργαςία 2.
Μακθματικά Δ’
Δθμοτικοφ, Τετράδιο
Εργαςιϊν, γ’ τεφχοσ,
ΟΕΔΒ, και ςελ. 12,
Εργαςία 2-4, ςελ. 15,
Εργαςίεσ 4-5, ςελ. 18,
Εργαςία 2 και ςελ. 19,
Εργαςία 4.
Τα μακθματικά μου Δ’
τάξθ δθμοτικοφ, αϋ
μζροσ, ΟΕΔΒ, ςελ. 34-35,
Εργαςίεσ 3-5.
Τα Μακθματικά μου, Δ’
τάξθ Δθμοτικοφ, βϋ
μζροσ, ΟΕΔΒ, ςελ. 60,
Ρρόβλθμα 7.
Μακθματικά, Βιβλίο του
Μακθτι, Επίπεδο
Διδαςκαλίασ Βϋ,
Ρρόγραμμα Ζνταξθ
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επιφάνειασ μπορεί να
γίνει αρχικά ςε
τετραγωνιςμζνο χαρτί,
ςτο οποίο μζροσ τθσ
επιφάνειασ
αποτελείται από μιςά
(τρίγωνου ι
ορκογϊνιου ςχιματοσ)
ι τζταρτα (τετράγωνου
ι ορκογϊνιου
ςχιματοσ) του
μοναδιαίου
τετραγϊνου.

Τςιγγανοπαίδων ςτο
Σχολείο, ςελ. 29-33.
http://www.pre.uth.gr/
main/index.php?option=
com_content&view=cate
gory&layout=blog&id=35
&Itemid=52.

(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΜΔ2,
ΜΔ3)
Μ11. Υπολογίηουν και
Μζτρηςη
ςυγκρίνουν το πλικοσ των χωρητικότητασ-όγκου
κφβων ορκογϊνιων
άμεςεσ και ζμμεςεσ
καταςκευϊν,
ςυγκρίςεισ
υπολογίηοντασ (μικοσ x
μζτρθςθ με μθ τυπικζσ
πλάτοσ) το πλικοσ των
και τυπικζσ μονάδεσ
κφβων ςε μια ςτρϊςθ και
πολλαπλαςιάηοντασ με τον
εκτίμθςθ
αρικμό των ςτρϊςεων.
(3 ϊρεσ)
Μ12. Αναλφουν ςτερεά ςε
δομικζσ μονάδεσ (κφβουσ)
και τα αναςυνκζτουν ςε
νζα ςτερεά,
διαπιςτϊνοντασ τθ
διατιρθςθ του όγκου.
Μ13. Εκτιμοφν και ςυγκρίνουν
τον όγκο ορκογϊνιων
καταςκευϊν.

Ο υπολογιςμόσ του
όγκου ορκογϊνιων
καταςκευϊν
επεκτείνεται ςε
πολλαπλαςιαςτικζσ
ςτρατθγικζσ. Με αυτι
τθν προςζγγιςθ
τίκενται οι βάςεισ για
να αποκτιςουν νόθμα
οι τφποι υπολογιςμοφ
όγκου ςε μεγαλφτερεσ
τάξεισ. Ρ.χ.
καταςκευάηουν ορκ.
καταςκευι.

Υπολογίηουν το πλικοσ
των κφβων μιασ
ςτρϊςθσ: 3x5 κφβοι =
15 κφβοι.
Ρολλαπλαςιάηουν με
τον αρικμό των
ςτρϊςεων:
15x4 κφβοι = 60 κφβοι.
Για τθ διαπίςτωςθ τθσ
διατιρθςθσ του όγκου
μποροφν να
αναδιατάξουν τουσ
κφβουσ των
ορκογϊνιων
καταςκευϊν και να

Τα Μακθματικά μου, Δ’
Τάξθ Δθμοτικοφ, αϋ
μζροσ, ΟΕΔΒ, ςελ. 37,
Εργαςία 1.
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υπολογίςουν τον
αρικμό κφβων τθσ νζασ
καταςκευισ.
Μ14. Εκτιμοφν, ςυγκρίνουν και
διατάςςουν χρονικά
διαςτιματα με ακρίβεια
λεπτοφ.
Μ15. Διερευνοφν τισ ςχζςεισ
μεταξφ ζτουσ, δεκαετίασ
και χιλιετίασ, και επιλφουν
ςχετικά προβλιματα.

Μζτρηςη χρόνου

Οι ςχζςεισ μεταξφ των
μονάδων χρόνου
άμεςεσ και ζμμεςεσ
αξιοποιοφνται για τθν
ςυγκρίςεισ
παράλλθλθ ανάπτυξθ
μζτρθςθ με μθ τυπικζσ των ςυμμιγϊν
και τυπικζσ μονάδεσ
αρικμϊν.
χριςθ οργάνων
μζτρθςθσ
εκτίμθςθ

(3 ϊρεσ)

Οι ςχζςεισ μεταξφ
ζτουσ, δεκαετίασ,
αιϊνα και χιλιετίασ
μποροφν να
αξιοποιθκοφν ςτθν
Λςτορία (οριηόντια
ςφνδεςθ) με τθν
καταςκευι και μελζτθ
τθσ ιςτορικισ γραμμισ,
τθν αναπαράςταςθ
γεγονότων με αυτι και
τον υπολογιςμό
χρονικϊν διαςτθμάτων.

Μακθματικά Δ’
δθμοτικοφ, ΟΕΔΒ, ςελ.
127, Εργαςίεσ 1 και 2.
Μακθματικά Δ’
Δθμοτικοφ, Τετράδιο
Εργαςιϊν, δ’ τεφχοσ,
ΟΕΔΒ, ςελ. 28-29,
εργαςίεσ: 1-7.

Θεματικι ενότθτα: τοχαςτικά Μακθματικά (τατιςτικι – Πικανότθτεσ)
Προτεινόμενεσ διδακτικζσ ϊρεσ: 10
Προςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα (ΠΜΑ)

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

1. Διατυπϊνουν ερωτιματα
που μποροφν να
απαντθκοφν με δεδομζνα.

Δεδομζνα

Οι μακθτζσ ς’ αυτι τθν
τάξθ ςυνεχίηουν να
εξερευνοφν κατθγορικά ι
διακριτά ποςοτικά
δεδομζνα, εςτιάηοντασ ςε
ςυγκρίςεισ ομάδων.

2. Συλλζγουν δεδομζνα
μζςω μικρισ κλίμακασ
ερευνϊν ι πειραμάτων
και επεκτείνουν τουσ
τρόπουσ οργάνωςθσ τουσ
και ςε πίνακεσ απόλυτων
ςυχνοτιτων.
3. Επεκτείνουν τισ
αναπαραςτάςεισ των
δεδομζνων και ςε διπλά
ραβδογράμματα.
4. Κάνουν μετατροπζσ από
μία μορφι

ςυλλογι, οργάνωςθ,
αναπαράςταςθ και
ερμθνεία δεδομζνων
(5 ϊρεσ)

(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα Δ1)

Εκπαιδευτικό υλικό
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αναπαράςταςθσ ςε άλλθ.
5. Επιχειρθματολογοφν
βαςιηόμενοι ςτα
δεδομζνα.
6. Ρροςδιορίηουν
χαρακτθριςτικζσ τιμζσ των
δεδομζνων (επικρατοφςα
τιμι) και διερευνοφν τα
χαρακτθριςτικά τουσ.

Μζτρα κζςθσ
διάμεςοσ
Μεταβλθτότθτα
(1 ϊρα)

Π1. Καταγράφουν τα
χαρακτθριςτικά του
πειράματοσ τφχθσ και
προβλζπουν τθν
ςυχνότθτα εμφάνιςθσ
ενόσ ενδεχομζνου κατά
τθν επανάλθψθ ενόσ
πειράματοσ.

Πείραμα τφχθσ

Π2. Εκτιμοφν τθν πικανότθτα
ενόσ ενδεχομζνου ςε
κλίμακα με από αδφνατο
ενδεχόμενο ζωσ βζβαιο
ενδεχόμενο με τθ μζςθ
τθσ κλίμακασ να
αντιπροςωπεφει το ίδιο
πικανό να ςυμβεί όςο το
να μθν ςυμβεί (50-50 ).

Πικανότθτα
ενδεχομζνου

(3 ϊρεσ)

(1 ϊρα)

Οι μακθτζσ με τθν χριςθ
κατάλλθλων υλικϊν ι
μζςων (π.χ.
αλλθλοςυνδεόμενοι
κφβοι, καρτελάκια όπου
ςτο κακζνα είναι
ςθμειωμζνθ μια τιμι κλπ)
διατάςςουν τα δεδομζνα.
Ρροςδιορίηουν τθν κζςθ
του «κζντρου» των
δεδομζνων και τθν τιμι
του (διάμεςοσ). Το
περιγράφουν με
εκφράςεισ όπωσ για
παράδειγμα: «οι μιςοί
περίπου μακθτζσ
διαβάηουν 6 βιβλία ι
περιςςότερα».
(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΠΔ1)
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Ενδεικτικζσ Δραςτθριότθτεσ
Α/Α

Περιγραφι δραςτθριότθτασ

ΠΜΑ

ΑρΔ1

Οι μακθτζσ καλοφνται να επιλφςουν προβλιματα όπωσ:

Αρ10,
Αρ12

Ζνα αυτοκίνθτο διανφει 369 χμ προσ μία κατεφκυνςθ και 122 χμ προσ τθν αντίκετθ
κατεφκυνςθ. Ρόςο μακριά βρίςκεται το αυτοκίνθτο από το ςθμείο που ξεκίνθςε;
ΑρΔ2

Για κάκε μία από τισ παρακάτω πράξεισ δίνονται τρεισ απαντιςεισ. Οι μακθτζσ
προςπακοφν να μαντζψουν τθ ςωςτι απάντθςθ και να κάνουν τθν επαλικευςθ.
Κυκλϊνουν τθ ςωςτι απάντθςθ.
1763+359= ;
1156-94= ;

21222

2122

4122

962

1162

1062

Αρ10,
Αρ11,
Αρ12

Στθ ςυνζχεια, δίνονται ςτουσ μακθτζσ κάποια αποτελζςματα. Για το κακζνα χωριςτά,
καλοφνται να κυκλϊςουν τθν πράξθ που πιςτεφουν ότι ζδωςε αυτό το αποτζλεςμα.

5003

1500+503

ι 233+4770

ι 2261+2942

2546

5546-2546 ι 6624-4078 ι 1252+1394

ΑρΔ3

Αρ18
Οι μακθτζσ παρατθροφν ςθμαίεσ που ζχουν ςε περιςςότερα από ζνα κομμάτια το ίδιο
χρϊμα. Θ Αυςτρία ζχει ςτα 2/3 τθσ ςθμαίασ τθσ κόκκινο χρϊμα.

Αυςτρία
Χρθςιμοποιοφν κλάςματα για να περιγράψουν ςθμαίεσ όπωσ οι παρακάτω:

Νιγθρία

Ουγκάντα

Για κάποιεσ ςθμαίεσ, όπωσ αυτι του Άμπου Ντάμπι, οι μακθτζσ χρειάηεται να χαράξουν
μζςα ςτο ςχζδιο μερικζσ ακόμθ γραμμζσ, για να μποροφν να αναγνωρίςουν πιο εφκολα τα
κλάςματα που ζχουν χρθςιμοποιθκεί. Θ ςθμαία του Άμπου Ντάμπι είναι κατά τα ¾
κόκκινθ και κατά το ¼ άςπρθ.

Άμπου Ντάμπι

Ταχλάνδθ

Ελβετία
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ΑρΔ4

Γραμμζσ με δεκαδικοφσ

Αρ21,
Αρ23

Οι μακθτζσ, αφοφ ζχουν διερευνιςει δεκαδικοφσ αρικμοφσ ςε χιλιοςτομετρικό χαρτί,
καλοφνται να βρουν δεκαδικοφσ αρικμοφσ που παρουςιάηονται με γραμμζσ, όπωσ
παρακάτω.

ΑρΔ5

Ρόςο κοντά μπορείσ να φτάςεισ;

Αρ22,
Αρ23,
Οι μακθτζσ βρίςκουν τον ακζραιο αρικμό με τον οποίο μποροφν να πολλαπλαςιάςουν
Αρ24,
τον κακζνα από τουσ παρακάτω αρικμοφσ για να φτάςουν όςο πιο κοντά γίνεται ςτο 100.
Αρ26
18
12
29
34
14
Μποροφν να χρθςιμοποιιςουν δεκαδικοφσ αρικμοφσ για να πλθςιάςουν περιςςότερο.
Ρόςο κοντά ςτο 100 μποροφν να φτάςουν;
Μποροφν να χρθςιμοποιιςουν αρικμομθχανι τςζπθσ.

ΑρΔ6

Δεκαδικοί αρικμοί

Αρ21

Οι μακθτζσ ζχουν κάρτεσ με τουσ παρακάτω δεκαδικοφσ αρικμοφσ.
0,07

1,03

1,13

0,71

0,24

0,98

Τισ κόβουν και τισ τοποκετοφν ςε δφο ςτοίβεσ. Μαντεφουν ποια από τισ δφο ςτοίβεσ ζχει
το μεγαλφτερο άκροιςμα. Ελζγχουν αν είναι ςωςτό το άκροιςμα που ζχουν μαντζψει.
Μποροφν να χρθςιμοποιιςουν αρικμομθχανι τςζπθσ.
Μποροφν να φτιάξουν δφο ςτοίβεσ που να ζχουν το ίδιο άκροιςμα; Μποροφν να τισ
φτιάξουν ζτςι ϊςτε να ζχουν περίπου το ίδιο άκροιςμα; Ανακατεφουν όλεσ τισ κάρτεσ και
τισ βάηουν ςτθ ςειρά από το μεγαλφτερο προσ το μικρότερο αρικμό.
Στθ ςυνζχεια, φτιάχνουν άλλεσ 4 κάρτεσ που κα ςυμπεριλθφκοφν ςε αυτό το πακζτο. Οι
αρικμοί που επιλζγουν να γράψουν πάνω ςτισ κάρτεσ πρζπει να είναι ανάμεςα ςτο
μικρότερο και ςτο μεγαλφτερο αρικμό που είχαν ςτισ αρχικζσ κάρτεσ. Απαντοφν ςτισ ίδιεσ
ερωτιςεισ.
ΑΔ1

Δίνεται ςτουσ μακθτζσ ο κανόνασ “πολλαπλαςίαςε επί 3” και θ ςειρά των αρικμϊν 1, 3, 6,
9, 12… και ηθτείται να ςυνεχίςουν τθ ςειρά των αρικμϊν αυτϊν και να βρουν τον 10ο όρο.

Α1, Α2
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ΑΔ2

Μίνι γεφματα

Α1, Α2

Ραρακάτω, παρουςιάηεται το μενοφ ενόσ καταςτιματοσ.
Μενοφ
ςτο κατάςτθμα
ςε πακζτο
Σάντουιτσ
1,40
1,20
Ρίτα
1,10
1,00
Μπιςκότα
0,70
0,60
Καφζσ
1,00
0,90
Τςάι
0,90
0,70
Χυμόσ
1,00
0,90
Επειδι το κατάςτθμα ζχει πολλοφσ πελάτεσ, το προςωπικό, αντί να γράφει ολόκλθρθ τθν
παραγγελία, χρθςιμοποιεί ζναν κϊδικα ςτον οποίο οι τιμζσ των προϊόντων ςυμβολίηονται
με γράμματα. Ζτςι, ο ςερβιτόροσ αντί να γράφει «ζνασ καφζσ, ζνα ςάντουιτσ και ζνασ
χυμόσ», γράφει Κ++Χ.
Το κόςτοσ αυτισ τθσ παραγγελίασ είναι:
Φαγθτό ςτο κατάςτθμα 1,00+1,40+1,00=3,40
Φαγθτό ςε πακζτο
0,90+1,20+0,90=3,00
Οι μακθτζσ καλοφνται να γράψουν τουσ κωδικοφσ των τιμϊν και να βρουν το κόςτοσ τθσ
παραγγελίασ ςτο κατάςτθμα και ςε πακζτο για κάκε μία από τισ παρακάτω παραγγελίεσ:
«Ζνα τςάι, ζνα ςάντουιτσ»
«Ζνασ καφζσ, ζνα μπιςκότο και μια πίτα»
«Ζνασ χυμόσ, ζνα τςάι, ζνα ςάντουιτσ και δφο πίτεσ»
ΓΔ1

Ο εκπαιδευτικόσ αξιοποιεί το επιτραπζηιο παιγνίδι Ναυμαχία για να περιγράψουν κζςεισ
και διαδρομζσ χρθςιμοποιϊντασ αλφαρικμθτικζσ ςυντεταγμζνεσ. Αρχικά οι μακθτζσ
μποροφν να παίξουν παρτίδεσ Ναυμαχίασ ςθμειϊνοντασ ςε κατάλλθλο φφλλο
καταγραφισ τισ πετυχθμζνεσ βολζσ τουσ. Ο εκπαιδευτικόσ κα μποροφςε ςτθ ςυνζχεια να
μοιράςει φφλλα εργαςίασ με αναπαραςτάςεισ καμβάδων Ναυμαχίασ, ηθτϊντασ από τουσ
μακθτζσ να ςθμειϊςουν με αλφαρικμθτικζσ ςυντεταγμζνεσ τισ βολζσ που χρειάηονται για
να «βυκίςουν» ζνα ςυγκεκριμζνο πλοίο.

Γ2

ΓΔ2

Ο εκπαιδευτικόσ φζρνει ςτθν τάξθ δφο κουβάρια ςπάγκου και τα δίνει ςε δφο ηευγάρια
μακθτϊν. Οι μακθτζσ αναπαριςτοφν ευκείεσ γραμμζσ κρατϊντασ τεντωμζνα μεγάλου
μικουσ κομμάτια του ςπάγκου και διερευνοφν τισ ςχετικζσ τουσ κζςεισ. Ρεριμζνουμε οι
μακθτζσ να αναπαραςτιςουν ευκολότερα περιπτϊςεισ τεμνόμενων ευκειϊν και να
ςυηθτιςουν τα είδθ των γωνιϊν που ςχθματίηονται (ορκζσ, οξείεσ, αμβλείεσ). Για τισ
περιπτϊςεισ των παράλλθλων ευκειϊν θ διερεφνθςθ κα εςτιαςτεί ςτθν ανάγκθ οι ευκείεσ
να βρίςκονται ςτο ίδιο επίπεδο (για παράδειγμα, οι ςπάγκοι να «ακουμποφν» ςτον
πίνακα). Θ διερεφνθςθ μπορεί να επεκτακεί και ςε περιπτϊςεισ αςφμβατων ευκειϊν.

Γ4, Γ6

ΓΔ3

Ο εκπαιδευτικόσ ηθτά από τουσ μακθτζσ να ψθλαφιςουν διάφορα ςτερεά δίχωσ να τα
Γ3, Γ5, Γ8
βλζπουν. Ακολοφκωσ περιγράφουν τα χαρακτθριςτικά τουσ, ονομάηουν τα ςχιματα των
εδρϊν τουσ, τισ ςχεδιάηουν ςε καμβάδεσ και τα καταςκευάηουν με Polydron. Οι
ςτρατθγικζσ ψθλάφθςθσ ακολουκοφν ςε μεγάλο βακμό τθν εξζλιξθ τθσ γεωμετρικισ
ςκζψθσ των παιδιϊν. Αποτελεςματικότερεσ ςτρατθγικζσ χρθςιμοποιοφν εξωτερικά ςθμεία
αναφοράσ για τθν διερεφνθςθ και αιτιολόγθςθ εικαςιϊν. Για παράδειγμα, το κρανίο ωσ
επίπεδο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτον ζλεγχο τθσ κακετότθτασ ακμϊν ι παραλλθλίασ
εδρϊν.

ΓΔ4

Οι μακθτζσ χρθςιμοποιϊντασ γνωςτά ψθφιδωτά από τθν ελλθνικι ιςτορία μελετοφν τουσ

Γ15
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μεταςχθματιςμοφσ ςτο επίπεδο. Στθ ςυνζχεια πάνω ςε διάςτικτουσ καμβάδεσ
ςχθματίηουν ψθφίδεσ, τισ αναπαράγουν και δθμιουργοφν πλακόςτρωτα και ψθφιδωτά.
Αντίςτοιχα, θ μελζτθ μπορεί να επεκτακεί ςε περιπτϊςεισ ψθφιδωτϊν άλλων πολιτιςμϊν.
Θ δραςτθριότθτα να επεκτακεί και ςε ψθφιακό περιβάλλον. Ενδεικτικά ο εκπαιδευτικόσ
μπορεί να χρθςιμοποιιςει τθν εφαρμογι Ψθφιδωτά ακολουκϊντασ τον ςφνδεςμο:
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=27.

ΓΔ5

ΜΔ1

Ο εκπαιδευτικόσ τοποκετεί ςτθν επιφάνεια τθσ ςυςκευισ προβολισ διαφανειϊν, ακριβϊσ
κάτω από τον φακό, διάφορα ςτερεά. Τα παιδιά από τθ ςιλουζτα που προβάλλεται ςτον
πίνακα προςπακοφν να μαντζψουν κάκε φορά το ςτερεό, ςυνδζοντασ τισ ςιλουζτεσ με τα
ςχιματα των πλευρϊν των ςτερεϊν. Συνεχίηοντασ τθ δραςτθριότθτα, ο εκπαιδευτικόσ
μπορεί να δϊςει ςτουσ μακθτζσ φφλλα εργαςίασ με διάφορεσ ςιλουζτεσ από τισ οποίεσ
κα επιλζγουν αυτζσ που μποροφν να ταιριάηουν με ςυγκεκριμζνα ςτερεά.
Καταςκευάηουν «μοιρογνωμόνιο» διπλϊνοντασ διαδοχικά διαφανζσ χαρτί θμικυκλικοφ
ςχιματοσ, το οποίο χρθςιμοποιοφν για να μετριςουν γωνίεσ και να ςυγκρίνουν γωνίεσ
χρθςιμοποιϊντασ μθ τυπικζσ μονάδεσ.

Γ17

Μ1

ΜΔ2

Σχεδιάηουν ςε τετραγωνιςμζνο χαρτί ι με τθ χριςθ λογιςμικοφ γεωμετρίασ διάφορα
ςχιματα με δεδομζνθ περίμετρο και υπολογίηουν το εμβαδό τουσ.

Μ2, Μ10

ΜΔ3

Ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να δϊςει ςχζδια ςε τετραγωνιςμζνο χαρτί (1εκ. x 1 εκ.) και να
ηθτιςει από τουσ μακθτζσ να υπολογίςουν το εμβαδό των χρωματιςμζνων περιοχϊν,
όπωσ για παράδειγμα ςτο ςχζδιο τθσ εικόνασ. Για να χρθςιμοποιθκοφν υποδιαιρζςεισ τθσ
μονάδασ μζτρθςθσ επιφάνειασ (1τ.εκ)το ςχζδιο κα πρζπει να περιλαμβάνει και διάφορεσ
υποδιαιρζςεισ τθσ μονάδασ, όπωσ τρίγωνα (0,5 τ.εκ.), τετράγωνα (0,25 τ.εκ.), ορκογϊνια
(0,5 ι 0,25 τ.εκ.).

Μ8
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Δ1

Ο Χριςτοσ ζκανε μια ζρευνα με μακθτζσ τθσ Αϋ τάξθσ και τθσ Δϋ τάξθσ και ζφτιαξε το
παρακάτω διάγραμμα. Γράψτε μια μικρι ιςτορία που να ζχει ςχζςθ με τθν ζρευνα του.

3, 5, 6

ΠΔ1

Οι μακθτζσ προβλζπουν πόςεσ φορζσ κα ζρκει κεφάλι και πόςεσ γράμματα, αν ρίξουν ζνα Π1, 2
νόμιςμα 6 ςυνεχόμενεσ φορζσ και πόςεσ αν το ρίξουν 20 ςυνεχόμενεσ φορζσ. Εκτελοφν το
ςχετικό πείραμα και το επαναλαμβάνουν 5 φορζσ, ενϊ καταγράφουν τθν ζνδειξθ του
νομίςματοσ κάκε φορά. Αντιπαραβάλουν τα αποτελζςματα με τισ προβλζψεισ τουσ.
Συγκεντρϊνουν όλα τα αποτελζςματα και ςυηθτοφν ςτθν τάξθ κζματα που παρατθροφν
ςτισ καταγραφζσ που ζχουν κάνει.

Εϋ Δθμοτικοφ
Θεματικι ενότθτα: Αρικμοί – Άλγεβρα
Προτεινόμενεσ Διδακτικζσ ϊρεσ: 71 (62 + 9)
Προςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα (ΠΜΑ)
Αρ1. Διαβάηουν, γράφουν και
αναγνωρίηουν αρικμοφσ
ςε μια ποικιλία από
πλαίςια

Αρ2. Διερευνοφν τθ ςχζςθ
μεταξφ ενόσ ψθφίου και
τθσ αξίασ του.

Αρ3. Αναλφουν και ςυνκζτουν
φυςικοφσ αρικμοφσ με
διαφορετικοφσ τρόπουσ

Αρ4. Διερευνοφν τθ ςχζςθ των
φυςικϊν αρικμϊν με
τουσ κλαςματικοφσ και
τουσ δεκαδικοφσ
αρικμοφσ.

Βαςικά κζματα
Φυςικοί αριθμοί
(μζχρι 1 τρισ αλλά και
άνω)
αρικμθτικά ςφμβολα
ςχζςεισ αρικμϊν
κεςιακι αξία
ψθφίων
πρόςκεςθ,
αφαίρεςθ ,
πολλαπλαςιαςμόσ
και διαίρεςθ
φυςικϊν αρικμϊν
Φυςικοί αρικμοί –
Διαιρετότθτα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Είναι ςθμαντικό να
αναπτφςςουν οι μακθτζσ
διαφορετικζσ
ςτρατθγικζσ νοεροφ
υπολογιςμοφ.
Ο εκπαιδευτικόσ
προκαλεί τουσ μακθτζσ
να κάνουν εκτιμιςεισ
του αποτελζςματοσ
τεςςάρων πράξεων, να
αιτιολογοφν τθν
εκτίμθςθ τουσ και να τθν
επιβεβαιϊνουν με τθ
χριςθ τθσ
αρικμομθχανισ.

Μακθματικά Εϋ Δθμοτικοφ,
Βιβλίο του Μακθτι, ΟΕΔΒ,
ςελ. 26 «Στο εργαςτιρι
πλθροφορικισ».

(ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ ΑΔ1,

Ψθφιακό περιβάλλον:
Θ Χαλαςμζνθ
Αρικμομθχανι

(Freudenthal Institute)
Κάποια κουμπιά
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Αρ5. Αναγνωρίηουν και
αναπαριςτοφν με
διαφορετικοφσ τρόπουσ
καταςτάςεισ πρόςκεςθσ,
αφαίρεςθσ,
πολλαπλαςιαςμοφ και
(τζλειασ και ατελοφσ)
διαίρεςθσ.

Αρ6. Εκτιμοφν και υπολογίηουν
το αποτζλεςμα
αρικμθτικϊν
παραςτάςεων που
περιλαμβάνουν και τισ
τζςςερισ πράξεισ,
ςυνειδθτοποιϊντασ το
ρόλο τθσ παρζνκεςθσ.

Αρ7. Αναγνωρίηουν,
διατυπϊνουν και
εφαρμόηουν ςτρατθγικζσ
νοερϊν υπολογιςμϊν των
τεςςάρων πράξεων
(διαίρεςθ: τζλεια, με
μονοψιφιο διαιρζτθ).

Αρ8. Αναπτφςςουν και
αξιοποιοφν διαδικαςίεσ
εκτζλεςθσ / αλγορίκμουσ
των τεςςάρων πράξεων,
χρθςιμοποιϊντασ
διάφορεσ ςτρατθγικζσ,
μζςα (ανάμεςα ςτα
οποία και αρικμομθχανι)
και αναπαραςτάςεισ.
Αρ9. Αναπτφςςουν
ςτρατθγικζσ επίλυςθσ
προβλθμάτων και
μοντελοποίθςθσ /
αναπαράςταςθσ
καταςτάςεων για να τισ
τεκμθριϊςουν και να τισ
κοινοποιιςουν.
Αρ10. Διερευνοφν τον
αλγόρικμο τθσ
Ευκλείδειασ διαίρεςθσ
δφο φυςικϊν αρικμϊν
και τον χρθςιμοποιοφν
για να κάνουν τθ δοκιμι
τθσ διαίρεςθσ.
Αρ11. Διατυπϊνουν

(24 ϊρεσ)

ΑΔ2)

λειτουργοφν και κάποια
όχι. Οι μακθτζσ κα πρζπει
να προςεγγίςουν τον
αρικμό που τουσ δίνεται
χρθςιμοποιϊντασ τα
κουμπιά που λειτουργοφν.
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αιτιολογοφν και
εφαρμόηουν τα κριτιρια
διαιρετότθτασ των 2,3, 4,
5, 8, 9, 10 και 25.

Αρ12. Ειςάγονται ςτα
κλάςματα μεγαλφτερα
τθσ μονάδασ και ςτουσ
μικτοφσ.

Κλαςματικοί αριθμοί
(20 ϊρεσ)

Αρ13. Αναγνωρίηουν και
καταςκευάηουν
ιςοδφναμα κλάςματα και
απλοποιοφν κλάςματα.

Αρ14. Διατάςςουν ζνα

Είναι ςθμαντικό να δοκεί
ζμφαςθ ςτισ ςτρατθγικζσ
των μακθτϊν για τθν
προςζγγιςθ των
ιςοδυνάμων κλαςμάτων
προκειμζνου να
ςυγκρίνουν, να
προςκζτουν και να
αφαιροφν κλάςματα.
(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΑΔ3)

ςφνολο κλαςματικϊν
αρικμϊν και βρίςκουν
ενδιάμεςουσ,
μικρότερουσ και
μεγαλφτερουσ
κλαςματικοφσ αρικμοφσ.

Μακθματικά Εϋ Δθμοτικοφ,
Βιβλίο του Μακθτι, ΟΕΔΒ,
ςελ. 48, «Εκλογζσ ςτθν
τάξθ».
Ψθφιακό περιβάλλον:
Ανάλυςθ πρϊτων
παραγόντων
Applet από δικτυακό τόπο
Wolfram Demonstrations
Project

Αρ15.Ρροςκζτουν και
αφαιροφν κλάςματα.

Αρ16.Ρολλαπλαςιάηουν

Οπτικοποίθςθ
πολλαπλαςιαςμοφ
κλαςμάτων
Applet από δικτυακό τόπο
Wolfram Demonstrations
Project

κλάςματα με φυςικοφσ
και κλάςματα με
κλάςματα.
Αρ17. Διαιροφν κλάςματα με
φυςικοφσ και κλάςματα
με κλάςματα (διαίρεςθ
ωσ αντίςτροφοσ
πολλαπλαςιαςμόσ)

Αρ18.Αναγνωρίηουν τα
δεκαδικά κλάςματα και
τα μετατρζπουν ςε
δεκαδικοφσ αρικμοφσ
και αντιςτρόφωσ.

Αρ19.Αναγνωρίηουν ότι κάκε
δεκαδικόσ αρικμόσ με
πεπεραςμζνα δεκαδικά
ψθφία (terminating
decimal) είναι ζνα
κλάςμα.

Δεκαδικοί αριθμοί
(12 ϊρεσ)

Είναι ςθμαντικό να
αντιλθφκοφν οι μακθτζσ
ότι τα μζρθ μιασ
ποςότθτασ κα μποροφςε
να εκφραςτοφν ςε
διαφορετικζσ μορφζσ:
ωσ ποςοςτό, ωσ
κλαςματικό μζροσ, ωσ
δεκαδικό μζροσ και ωσ
φυςικόσ αρικμόσ.
Επίςθσ, ο εκπαιδευτικόσ
καλεί τουσ μακθτζσ να

Μακθματικά Στϋ
Δθμοτικοφ, Βιβλίο του
Μακθτι, ΟΕΔΒ, ςελ.15,
δραςτθριότθτα 2 «Οι
αποςτάςεισ ςτισ
Κυκλάδεσ».
Ψθφιακό περιβάλλον:
Δεκαδικοί αρικμοί ςτθν
αρικμογραμμι, Λογιςμικό
"Αρικμογραμμι"
Ραιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου
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κάνουν εκτιμιςεισ και να
επιβεβαιϊνουν το
αποτζλεςμα με τθν
χριςθ τθσ
αρικμομθχανισ.

Αρ20.Ταξινομοφν δεκαδικοφσ
αρικμοφσ με
περιςςότερα από δφο
δεκαδικά ψθφία.

Αρ21. Εκτιμοφν το

(ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ ΑΔ4,
ΑΔ5, ΑΔ6)

αποτζλεςμα ςε
προβλιματα με
δεκαδικοφσ αρικμοφσ.

Αρ22. Αντιλαμβάνονται τθν
ανάγκθ επζκταςθσ τθσ
αρικμογραμμισ, για να
ςυμπεριλάβει αρικμοφσ
μικρότερουσ από το
μθδζν.

Ακζραιοι αριθμοί
(6 ϊρεσ)

Αρ23. Συγκρίνουν και
διατάςςουν ακεραίουσ
αρικμοφσ και ορίηουν
τθ κζςθ τουσ ςτθν
αρικμογραμμι.

Ο εκπαιδευτικόσ καλεί
τουσ μακθτζσ να
ςυγκρίνουν εφκολουσ
αρνθτικοφσ και κετικοφσ
αρικμοφσ και να
αιτιολογιςουν το
ςυλλογιςμό τουσ.
Ρροτείνεται θ χριςθ τθσ
αρικμογραμμισ αλλά και
ο ςυνδυαςμόσ λζξεων,
ςυμβόλων και
διαγραμμάτων ςτισ
προςεγγίςεισ των
μακθτϊν.
(ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ ΑΔ7,
ΑΔ8)

Α1. Αξιοποιοφν κανονικότθτεσ
και τισ ιδιότθτζσ τουσ, για
να επιλφςουν ςχετικά
προβλιματα
Α2. Με διαδικαςίεσ δοκιμισ
και ελζγχου διερευνοφν τισ
μεταβολζσ που
προκαλοφνται ςε μια
ποςότθτα λόγω μεταβολισ
μιασ άλλθσ ποςότθτασ
(ανεξάρτθτθ – εξαρτθμζνθ
μεταβλθτι).
Α3. Διερευνοφν τθ ςχζςθ
μεταξφ ανάλογων ποςϊν.
Α4. Διερευνοφν τθν ζννοια τθσ
ςυνάρτθςθσ μζςω απλϊν
αναπαραςτάςεων
μονοςιμαντων
αντιςτοιχιϊν.

Κανονικότητεσ/
ςυναρτήςεισ
(4 ϊρεσ)

Στισ τελευταίεσ τάξεισ
του Δθμοτικοφ Σχολείου,
μπορεί να δοκεί ζμφαςθ
ςτθ μελζτθ «μθχανϊν
παραγωγισ
απαντιςεων», π.χ., μια
«μθχανι», θ οποία, όταν
τροφοδοτθκεί ςτθν
είςοδό τθσ με ζναν
αρικμό, δίνει ςτθν ζξοδό
τθσ το διπλάςιό του, κτλ.
Αν και ςε αυτι τθ φάςθ
θ προςζγγιςθ ςυνεχίηει
να ζχει άτυπο
χαρακτιρα, θ
διδαςκαλία μπορεί να
αρχίςει να ενκαρρφνει
μια πιο τυπικι
διερεφνθςθ του
κζματοσ, π.χ., γιατί ςε
κάποιεσ από αυτζσ τισ
«μθχανζσ», κάκε
είςοδοσ δίνει ζνα

Βιβλίο μακθτι Εϋ, ςελίδα
23, εργαςία.
Εφρεςθ αναδρομικισ
Κανονικότθτασ ςε ςχζςθ με
το εκπαιδευτικό υλικό που
προτείνεται (Βιβλίο
μακθτι Δϋ δθμοτικοφ ςελ
136 εργαςία α) .
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μοναδικό αρικμό ςτθν
ζξοδο, ενϊ ςε άλλεσ όχι
και τι ςθμαίνει αυτό.
(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΑΔ2)
Α5. Εκφράηουν ςυμβολικά ζνα
απλό πρόβλθμα με
αρικμθτικι παράςταςθ ι
ςχζςθ και διατυπϊνουν
ζνα πρόβλθμα που να
μοντελοποιείται από
δεδομζνθ αρικμθτικι
παράςταςθ ι ςχζςθ
(απλζσ περιπτϊςεισ).

Αλγεβρικζσ
παραςτάςεισ
(3 ϊρεσ)

Α6. Υπολογίηουν τθν τιμι μιασ
απλισ αρικμθτικισ
παράςταςθσ με χριςθ τθσ
προτεραιότθτασ των
πράξεων (και με
παρενκζςεισ).
Α7. Χρθςιμοποιοφν γράμματα
για να εκφράςουν μεγζκθ
ςε τφπουσ και ςχζςεισ
(από τθν κακθμερινι ηωι
και τισ επιςτιμεσ)

Ζνασ παράγοντασ που
φαίνεται να ευκφνεται
ςθμαντικά για τισ
δυςκολίεσ που
αντιμετωπίηουν οι
μακθτζσ ςτθν άλγεβρα
είναι θ εκτεταμζνθ
χριςθ ςυμβόλων που τθ
διακρίνει. Χρειάηεται
προςοχι και υπομονι
ςτθν προςπάκεια
μφθςθσ των μακθτϊν
ςτον αλγεβρικό
ςυμβολιςμό, με ζμφαςθ
ςτθν κατανόθςθ των
ιδεϊν που
αναπαρίςτανται παρά
ςτον ίδιο το ςυμβολιςμό.
Θ χρθςιμοποίθςθ
κακθμερινϊν
καταςτάςεων που
αφοροφν ςε
ςυναρτιςεισ προςφζρει
ζναν ιδιαίτερα
αποτελεςματικό τρόπο
ειςαγωγισ τθσ χριςθσ
μιασ ι περιςςότερων
μεταβλθτϊν ςε μία
ιςότθτα, κακϊσ και των
γραμμάτων ωσ
ςυμβόλων γενίκευςθσ
κανονικοτιτων και ωσ
μεταβλθτϊν.
(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΑΔ1)

Α8. Χρθςιμοποιοφν τισ
ιδιότθτεσ των αρικμϊν,
για να ςυμπλθρϊςουν
ςφνκετεσ αρικμθτικζσ
προτάςεισ, όπωσ (5+3) +
 = 5+(3+4), 2 (3+4) = 
+ 8.
Α9. Διερευνοφν τισ

Ιςότητεσ-ανιςότητεσ
(2 ϊρεσ)

Ρολλοί από τουσ
μακθτζσ κεωροφν το ‘=’
ωσ ζνα ςθμάδι για «να
κάνεισ κάτι» και ςυχνά
«να δϊςεισ τθν
απάντθςθ, ζναν αρικμό»
και όχι ωσ το ςφμβολο
τθσ ιςότθτασ μεταξφ του
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διαφορετικζσ χριςεισ του
ςυμβόλου = ςε
αρικμθτικζσ ιςότθτεσ με
άγνωςτθ ποςότθτα ςτο
πρϊτο ι ςτο 2ο μζλοσ.

δεξιοφ και του
αριςτεροφ ςκζλουσ.
Αυτι θ αντίλθψθ του
ςυμβόλου τθσ ιςότθτασ
δθμιουργεί δυςκολίεσ
ςτθν κατανόθςθ και ςτο
χειριςμό των
μεταςχθματιςμϊν τθσ
εξίςωςθσ, που
απαιτοφνται για τθν
επίλυςι τθσ αργότερα
και επιβάλλεται να
ανατραπεί από τθ
διδακτικι πράξθ.

Θεματικι ενότθτα: Χϊροσ και Γεωμετρία – Μζτρθςθ
Προτεινόμενεσ Διδακτικζσ ϊρεσ: 36 (20 + 16)
Προςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα (ΠΜΑ)
Γ1. Καταςκευάηουν βαςικοφσ
χάρτεσ χρθςιμοποιϊντασ
απλζσ κλίμακεσ και
υπομνιματα.

Βαςικά κζματα

Ζννοιεσ του χϊρου
ανάγνωςθ και
δθμιουργία χαρτϊν

Δραςτθριότθτεσ

(ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ ΓΔ1)

Γ2. Ρεριγράφουν τοποκεςίεσ
και διαδρομζσ ςε βαςικοφσ
(3 ϊρεσ)
χάρτεσ χρθςιμοποιϊντασ
τυπικό ςφςτθμα
ςυντεταγμζνων και
προςανατολιςμοφ ςτο χϊρο,
κακϊσ και γλωςςικοφσ
όρουσ διεφκυνςθσ και
απόςταςθσ (καρτεςιανό
ςφςτθμα αξόνων, κφρια
ςθμεία του ορίηοντα).

Γ4. Σαξινομοφν τρίγωνα βάςει
των πλευρϊν και των
γωνιϊν τουσ.
Γ5. Αναγνωρίηουν τθν
περιφζρεια, τθν ακτίνα και

Γεωμετρικά ςχήματα
αναγνϊριςθ, ονομαςία
και ταξινόμθςθ
γεωμετρικϊν
ςχθμάτων και ςτερεϊν
ανάλυςθ γεωμετρικϊν
ςχθμάτων και ςτερεϊν

Χάρτεσ, πυξίδα.
Ψθφιακό περιβάλλον:
Γεωπίνακασ
κατρεςιανϊν
ςυντεταγμζνων.
http://nlvm.usu.edu/en/
nav/frames_asid_303_g
_3_t_3.html?open=activi
ties&from=category_g_3
_t_3.html.

δόμθςθ του χϊρου και
ςυντεταγμζνεσ

Γ3. Αναγνωρίηουν κανονικά
πολφγωνα.

Εκπαιδευτικό υλικό

Θ αναγνϊριςθ και
κατάταξθ επίπεδων
γεωμετρικϊν ςχθμάτων
κα εςτιάςει ςτα
ιδιαίτερα
χαρακτθριςτικά τθσ
κάκε κλάςθσ και ςτισ
ταξινομιςεισ εντόσ τθσ

Alfa shapes, γεωπίνακεσ,
Polydron, τάνγκραμ,
πεντόμινο, φυςικά
υλικά, ςχιματα, εικόνεσ,
διάφοροι καμβάδεσ.
Ψθφιακό περιβάλλον:
Αναπτφγματα,
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τθ διάμετρο κφκλων.
Γ6. Χρθςιμοποιοφν τθν αξονικι
ςυμμετρία ςτθ διερεφνθςθ
τριγϊνων και ορκογωνίων
παραλλθλογράμμων.
Γ7. Αντιλαμβάνονται ότι το
άκροιςμα των γωνιϊν ενόσ
τριγϊνου είναι 180ο.
Γ8. Δθμιουργοφν καταλόγουσ
με τα ςτοιχεία και τισ
ιδιότθτεσ επίπεδων
γεωμετρικϊν ςχθμάτων και
ςτερεϊν.
Γ9. χεδιάηουν ςθμεία,
ευκείεσ, θμιευκείεσ,
ευκφγραμμα τμιματα,
τεμνόμενεσ, παράλλθλεσ
και κάκετεσ ευκείεσ και τα
ςυνδζουν με χάρτεσ και
διαδρομζσ.

ςε ςτοιχεία και
ιδιότθτεσ
καταςκευζσ και
ςχεδιαςμόσ
γεωμετρικϊν
ςχθμάτων και ςτερεϊν
ςφνδεςθ μεταξφ
γεωμετρικϊν
ςχθμάτων και ςτερεϊν

κλάςθσ (π.χ.
ταξινόμθςθ τριγϊνων
ωσ προσ τισ πλευρζσ
και τισ γωνίεσ τουσ).
(ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ ΓΔ2,
ΓΔ3, ΓΔ5, ΓΔ6, ΓΔ7)

ανάλυςθ ι ςφνκεςθ
γεωμετρικϊν
ςχθμάτων και ςτερεϊν
ςε άλλα ςχιματα ι
μζρθ

Ψαλιδίηοντασ ςχιματα.
http://illuminations.nct
m.org/ActivityDetail.asp
x?ID=72.

(12 ϊρεσ)

Γ10. χεδιάηουν τρίγωνα με τθ
βοικεια μοιρογνωμονίου.

Κόβοντασ Ρλατωνικά
ςτερεά.
http://nlvm.usu.edu/en/
nav/frames_asid_126_g
_3_t_3.html?open=instr
uctions&from=category_
g_3_t_3.html

Γ11. Αναγνωρίηουν ςτερεά από
τα αναπτφγματά τουσ.
Γ12. Αναλφουν επίπεδα
γεωμετρικά ςχιματα και
ςτερεά ςε δφο ι
περιςςότερα μζρθ.

Γ13. Καταςκευάηουν ςτο
γεωπίνακα και ςχεδιάηουν
ςε διάφορουσ καμβάδεσ
ίςα ςχιματα
περιγράφοντασ τουσ
μεταςχθματιςμοφσ που τα
ςυνδζουν.

πλατωνικά ςτερεά.
http://www.fi.uu.nl/toe
passingen/00297/toepas
sing_wisweb.en.html.

Μεταςχηματιςμοί
μετατόπιςθ, ςτροφι
και ανάκλαςθ
αξονικι ςυμμετρία
κεντρικι ςυμμετρία

Γ14. Εντοπίηουν όλουσ τουσ
άξονεσ ςυμμετρίασ
επίπεδων ςχθμάτων.

επικαλφψεισ
επιφανειϊν και
κανονικότθτεσ

Γ15. Αναγνωρίηουν ςχιματα με
κζντρο ςυμμετρίασ
(ςφνκετεσ περιςτροφζσ).

ομοιότθτα
(μεγζκυνςθ,
ςμίκρυνςθ, κλίμακεσ)

Οι μακθτζσ με τθ
βοικεια των
δραςτθριοτιτων που
κα οργανϊςει ο
εκπαιδευτικόσ κα
ζχουν τθν ευκαιρία να
αναγνωρίςουν τθ
μεγζκυνςθ και τθ
ςμίκρυνςθ ωσ ακόμθ
ζναν μεταςχθματιςμό
ςτο επίπεδο.
(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΓΔ4)

Βιβλίο μακθτι, ΟΕΔΒ,
ςελ. 128-129.
Τετραγωνικοί καμβάδεσ,
Τάνγκραμ, pattern
blocks, pentablocks,
γεωπίνακεσ, κακρεπτάκι
Mira, αντικείμενα των
παιδιϊν κ.λπ.
Εικόνεσ ςε μεγζκυνςθ ι
ςμίκρυνςθ φυςικϊν
αντικειμζνων, χάρτεσ
του άμεςου
περιβάλλοντοσ των
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Γ16. χεδιάηουν ςχιματα με
κζντρο ςυμμετρίασ ςε
διάφορουσ καμβάδεσ
(απλζσ περιςτροφζσ 90ο,
180ο).

(3 ϊρεσ)

παιδιϊν (τάξθσ,
γειτονιάσ κ.ά.).
Ψθφιακό περιβάλλον:
Κυκλικι ςυμμετρία.
http://illuminations.nct
m.org/ActivityDetail.asp
x?ID=167.

Γ17. Αναγνωρίηουν και
περιγράφουν μεγεκφνςεισ
και ςμικρφνςεισ
διςδιάςτατων ςχθμάτων.
Γ18. χεδιάηουν ςε
τετραγωνιςμζνο καμβά
μεγεκφνςεισ και
ςμικρφνςεισ με απλζσ
κλίμακεσ και τισ ςυνδζουν
με τθν καταςκευι χαρτϊν.
Γ19. Αναγνωρίηουν βαςικά
τριςδιάςτατα ςτερεά
(ορκογϊνια και τριγωνικά
πρίςματα, κυλίνδρουσ,
κϊνουσ και ςφαίρεσ) από
διαφορετικζσ οπτικζσ
γωνίεσ.
Γ20. χεδιάηουν ςε διάφορουσ
καμβάδεσ και ςε ψθφιακό
περιβάλλον κφβουσ και
ορκογϊνια
παραλλθλεπίπεδα.

Οπτικοποίηςη
αναγνϊριςθ και
αναπαράςταςθ
διαφορετικϊν οπτικϊν
γωνιϊν αντικειμζνων
και καταςτάςεων

(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΓΔ5)

Εικόνεσ, ςχζδια,
ςφθνοτουβλάκια
(connecting cubes).
Ψθφιακό περιβάλλον:
Σε ιςομετρικό καμβά.
http://illuminations.nct
m.org/ActivityDetail.asp
x?ID=125.

δθμιουργία
οπτικοποιιςεων για τθ
διαχείριςθ ςχθμάτων,
διευκφνςεων και
κζςεων
(2 ϊρεσ)

Μ1. Χρθςιμοποιοφν το
μοιρογνωμόνιο για να
μετριςουν και να
καταςκευάςουν γωνίεσ
μζχρι 180ο.

Μζτρηςη γωνίασ
2 ϊρεσ
μζτρθςθ με μθ τυπικζσ
και τυπικζσ μονάδεσ
χριςθ οργάνων
μζτρθςθσ
(2 ϊρεσ)

Θ καταςκευι και θ
χριςθ του άτυπου
μοιρογνωμονίου ςτθν
προθγοφμενθ τάξθ ζχει
εξοικειϊςει τουσ
μακθτζσ με
δραςτθριότθτεσ
μζτρθςθσ γωνιϊν. Οι
μακθτζσ
χρθςιμοποιοφν το
τυπικό μοιρογνωμόνιο
για να μετριςουν και
να καταςκευάςουν
γωνίεσ με διάφορα
μικθ πλευρϊν και
διάφορουσ
προςανατολιςμοφσ.
Συμπλθρωματικά, είναι
δυνατόν να

Μακθματικά Εϋ
Δθμοτικοφ, Τετράδιο
Εργαςιϊν, γ τεφχοσ,
ΟΕΔΒ, ςελ. 32, Εργαςία
γϋ (προζκταςθ
πλευρϊν).
Τα Μακθματικά μου, Εϋ
Δθμοτικοφ, αϋ μζροσ,
ΟΕΔΒ, ςελ. 102, Εργαςία
4.
Μακθματικά Στϋ
Δθμοτικοφ, Τετράδιο
Εργαςιϊν, δ τεφχοσ,
ΟΕΔΒ, ςελ. 12,
Δραςτθριότθτα με
προεκτάςεισ.
Μακθματικά Στϋ
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Μ2. Υπολογίηουν τθν περίμετρο
ςχθμάτων
χρθςιμοποιϊντασ
γεωμετρικζσ ιδιότθτεσ.
Μ3. Διερευνοφν τθ ςχζςθ
πλευρϊν και περιμζτρου
επίπεδων ςχθμάτων.
Μ4. Ρραγματοποιοφν
μετατροπζσ μονάδων
μζτρθςθσ μικουσ
χρθςιμοποιϊντασ τισ
ςχζςεισ μεταξφ των
μονάδων και επιλφουν
ςχετικά προβλιματα.

Μζτρηςη μήκουσ
Άμεςεσ και ζμμεςεσ
ςυγκρίςεισ
Μζτρθςθ με μθ
τυπικζσ και τυπικζσ
μονάδεσ
(4 ϊρεσ)

χρθςιμοποιθκοφν
λογιςμικά, όπωσ ο
«Χελωνόκοςμοσ».

Δθμοτικοφ, ΟΕΔΒ, ςελ.
141, Δραςτθριότθτα 1θ.

Για τον υπολογιςμό τθσ
περιμζτρου
λαμβάνονται υπόψθ
γεωμετρικζσ ιδιότθτεσ
των υπό μελζτθ
ςχθμάτων. Για
παράδειγμα, μπορεί να
ηθτθκεί από τουσ
μακθτζσ να
υπολογίςουν τθν
περίμετρο κανονικϊν
πολυγϊνων όταν
δίνεται το μικοσ μιασ
πλευράσ ι ςε άλλθ
δραςτθριότθτα να
χρθςιμοποιιςουν τθ
ςτακερι απόςταςθ
μεταξφ παραλλιλων.

Τα Μακθματικά μου Εϋ
τάξθ δθμοτικοφ δεφτερο
μζροσ, ΟΕΔΒ,Σελ. 88,
Εργαςίεσ 6 και 7.

Θ μελζτθ τθσ ςχζςθσ
πλευρϊν και
περιμζτρου ειςάγει
τουσ μακθτζσ ςε
καταςτάςεισ
ςυμμεταβολισ
μεγεκϊν ςε
γεωμετρικό πλαίςιο.

Μακθματικά Εϋ
Δθμοτικοφ, Τετράδιο
Εργαςιϊν, β’ Τεφχοσ,
ΟΕΔΒ, Σελ. 29, Εργαςία
γ.
Μακθματικά Εϋ
Δθμοτικοφ, ΟΕΔΒ, Σελ.
121, Εργαςία 1α.
Τα Μακθματικά μου Στϋ
Δθμοτικοφ, βϋ μζροσ,
ΟΕΔΒ, Σελ. 108, Εργαςία
2, Σελ. 111, Εργαςίεσ 14˙και Σελ. 112, Εργαςία
1α.

(ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ ΜΔ1,
ΜΔ2)
Μ5. Υπολογίηουν το εμβαδό
ορκογωνίων και
ορκογωνίων τριγϊνων
χρθςιμοποιϊντασ τισ
γραμμικζσ τουσ διαςτάςεισ
και επιλφουν ςχετικά
προβλιματα
χρθςιμοποιϊντασ όργανα
μζτρθςθσ.
Μ6. Ρραγματοποιοφν απλζσ
μετατροπζσ μονάδων
μζτρθςθσ επιφάνειασ και
επιλφουν ςχετικά
προβλιματα.
Μ7. Υπολογίηουν το εμβαδό
επιφάνειασ ορκογωνίου

Μζτρηςη επιφάνειασ
μζτρθςθ με μθ τυπικζσ
και τυπικζσ μονάδεσ.
χριςθ οργάνων
μζτρθςθσ
(4 ϊρεσ)

Οι μακθτζσ
υπολογίηουν εμβαδό
ορκογωνίων
πολλαπλαςιάηοντασ τα
μικθ των πλευρϊν. Στισ
προθγοφμενεσ τάξεισ
ζχουν προθγθκεί
δραςτθριότθτεσ που
αποδίδουν νόθμα ςτον
τφπο υπολογιςμοφ του
εμβαδοφ ορκογωνίου.
Για τον υπολογιςμό του
εμβαδοφ ορκογωνίου
τριγϊνου
χρθςιμοποιοφν τθν
ανάλυςθ ορκογωνίου
ςε ορκογϊνια τρίγωνα,

Τα Μακθματικά μου Δ
Δθμοτικοφ, αϋμζροσ,
ΟΕΔΒ. Σελ. 34, Εργαςία
4.
Μακθματικά Ε
δθμοτικοφ, Τετράδιο
Εργαςιϊν γ τεφχοσ,
ΟΕΔΒ,Σελ. 10-11,
Εργαςίεσ β και γ.
Μακθματικά Στϋ
Δθμοτικοφ, ΟΕΔΒ, Σελ.
158, Εφαρμογζσ 1 και 2.
Μακθματικά Στϋ
δθμοτικοφ, Τετράδιο
εργαςιϊν, δ’ τεφχοσ,
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παραλλθλεπιπζδου.

διαπιςτϊνουν τθν
ιςότθτα των δφο
τριγϊνων με
μεταςχθματιςμό και
υπολογίηουν το εμβαδό
ςε ςχζςθ με το εμβαδό
του αντίςτοιχου
ορκογωνίου.

ΟΕΔΒ,Σελ. 30, Ρρόβλθμα
1.

Για τον υπολογιςμό του
εμβαδοφ επιφανείασ
ορκογωνίου
παραλλθλεπιπζδου
λαμβάνουν υπόψθ τα
γεωμετρικά
χαρακτθριςτικά του
ςτερεοφ, υπολογίηουν
τα επιμζρουσ εμβαδά
και τα προςκζτουν.
(ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ ΜΔ3,
ΜΔ4, ΓΔ7)
Μ8. Υπολογίηουν τον όγκο
εικονικϊν
αναπαραςτάςεων
ορκογϊνιων καταςκευϊν,
όταν παρζχονται ενδείξεισ
υποδιαίρεςθσ των
γραμμικϊν τουσ
διαςτάςεων.
Μ9. Υπολογίηουν και
ςυγκρίνουν τον όγκο
ορκογωνίων
παραλλθλεπιπζδων με
βάςθ τισ γραμμικζσ τουσ
διαςτάςεισ,
χρθςιμοποιϊντασ τυπικζσ
μονάδεσ όγκου και
υποδιαιρζςεισ τουσ.

Μζτρηςη όγκου
άμεςεσ και ζμμεςεσ
ςυγκρίςεισ
μζτρθςθ με μθ τυπικζσ
και τυπικζσ μονάδεσ
χριςθ οργάνων
μζτρθςθσ
εκτίμθςθ
(3 ϊρεσ)

Μ10. Εκτιμοφν και ςυγκρίνουν
τον όγκο ορκογωνίων
παραλλθλεπιπζδων.

M11. Εκτιμοφν και ςυγκρίνουν
χρονικά διαςτιματα με
ακρίβεια δευτερολζπτου.

Μζτρηςη χρόνου
Άμεςεσ και ζμμεςεσ

Οι ενδείξεισ
υποδιαίρεςθσ των
γραμμικϊν διαςτάςεων
ορκογωνίων
παραλλθλεπιπζδων
βοθκοφν ςτο πζραςμα
από το εμπράγματο
υλικό (κφβοι) ςτισ
εικονικζσ
αναπαραςτάςεισ και
ςτον υπολογιςμό του
όγκου με βάςθ τα μικθ
των ακμϊν.

Τα μακθματικά μου, Δ’
δθμοτικοφ, αϋ μζροσ,
ΟΕΔΒ, Σελ. 37, Εργαςία:
1 και Σελ. 39. Εργαςία: 3.

Ρ.χ. υπολογίηουν τον
όγκο ςτερεϊν όταν
δίνονται τα
αναπτφγματα, ςτα
οποία οι αντίςτοιχεσ
ζδρεσ είναι δομθμζνεσ
ςε γραμμζσ και ςτιλεσ.

Τα Μακθματικά μου, Στ
Δθμοτικοφ, βϋ μζροσ,
ΟΕΔΒ, ςελ. 116,
Ρρόβλθμα: α, Σελ. 117,
Ρρόβλθμα: γϋκαι Σελ.
118, Ρρόβλθμα: 3β.

Τα Μακθματικά μου, Ε’
δθμοτικοφ πρϊτο μζροσ,
ΟΕΔΒ, Σελ. 98, Εργαςίεσ
2-4.
Μακθματικά Στϋ
δθμοτικοφ. Ακινα:
ΟΕΔΒ. Σελ. 165,
Δραςτθριότθτα 2.

Τελικά, υπολογίηουν
τον όγκο με βάςθ τα
μικθ των ακμϊν.

Μακθματικά Στϋ
Δθμοτικοφ, Τετράδιο
Εργαςιϊν, δ τεφχοσ,
ΟΕΔΒ, Σελ. 38,
Ρρόβλθμα 2.

Οι ςχζςεισ μεταξφ των
μονάδων χρόνου
αξιοποιοφνται για τθν
παράλλθλθ ανάπτυξθ

Τα μακθματικά μου Στϋ
τάξθ δθμοτικοφ πρϊτο
μζροσ. Ακινα: ΟΕΔΒ.Σελ.
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ςυγκρίςεισ.
Μ12. Διερευνοφν τισ ςχζςεισ
μεταξφ ϊρασ, λεπτοφ και
δευτερολζπτου και
επιλφουν ςχετικά
προβλιματα.

Μζτρθςθ με μθ
τυπικζσ και τυπικζσ
μονάδεσ.

των ςυμμιγϊν
αρικμϊν.

152, Ρρόβλθμα: 1˙ Σελ.
154, Εργαςία: 1.
Μακθματικά Δϋ
Δθμοτικοφ, Τετράδιο
Εργαςιϊν, δ τεφχοσ,
ΟΕΔΒ, Σελ. 26-27,
Εργαςίεσ 1-7.

Χριςθ οργάνων
μζτρθςθσ.
Εκτίμθςθ
(3 ϊρεσ)

Θεματικι ενότθτα: τοχαςτικά Μακθματικά (τατιςτικι – Πικανότθτεσ)
Ενδεικτικζσ Διδακτικζσ ϊρεσ: 10 (6 + 4)
Προςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα (ΠΜΑ)

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

1. Διατυπϊνουν ερωτιματα
που μποροφν να
απαντθκοφν με δεδομζνα
(ποςοτικά ςυνεχι
δεδομζνα).

Δεδομζνα

Οι μακθτζσ κάνουν
ζρευνεσ και εςτιάηουν
και ςε ποςοτικά ςυνεχι
δεδομζνα

2. Συλλζγουν δεδομζνα μζςω
ερευνϊν, μετριςεων ι
πειραμάτων και
επεκτείνουν τουσ τρόπουσ
οργάνωςθσ τουσ και ςτισ
απλζσ ομαδοποιιςεισ.

Συλλογι, οργάνωςθ,
αναπαράςταςθ και
ερμθνεία δεδομζνων
(4 ϊρεσ)

Εκπαιδευτικό υλικό

(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα Δ1)

3. Κάνουν μετατροπζσ από μία
μορφι αναπαράςταςθσ
δεδομζνων ςε άλλθ.
4. Επιχειρθματολογοφν
βαςιηόμενοι ςτα δεδομζνα.
5. Ρροςδιορίηουν
χαρακτθριςτικζσ τιμζσ των
δεδομζνων (επικρατοφςα
τιμι , διάμεςο) και
διερευνοφν τα
χαρακτθριςτικά τουσ.

Μζτρα κζςθσ
μζςθ τιμι
Μεταβλθτότθτα
(2 ϊρεσ)

Μακθματικά, Ε’
Δθμοτικοφ, Βιβλίο
Μακθτι, κεφ. 21, ΟΕΔΒ,
Δραςτ. Ανακάλυψθ.
Μακθματικά Ε’
Δθμοτικοφ, ΟΕΔΒ,
Τετράδιο Εργαςιϊν,
Κεφ.21, αςκ. α, β, γ, δ
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και ε.
Μακθματικά Ε’
Δθμοτικοφ, Βιβλίο
Μακθτι, κεφ. 21, ΟΕΔΒ,
εργαςίεσ 1 και 2.
Π1. Διερευνοφν τθν ςχετικι
ςυχνότθτα εμφάνιςθσ ενόσ
ενδεχομζνου κατά τθν
επανάλθψθ ενόσ
πειράματοσ.

Πείραμα τφχθσ

Π2. Υπολογίηουν τθν
πικανότθτα ενόσ
ενδεχομζνου
χρθςιμοποιϊντασ κλάςματα
και τθν αναπαριςτοφν ςε
κλίμακα από 0 ζωσ 1.

Πικανότθτα
ενδεχομζνου

(3 ϊρεσ)

Οι μακθτζσ εκφράηουν
τθν πικανότθτα ενόσ
απλοφ ενδεχομζνου ωσ
το κλάςμα (ευνοϊκζσ
περιπτϊςεισ) /
(δυνατζσ περιπτϊςεισ).

(1 ϊρα)

(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΠΔ1)

Ενδεικτικζσ Δραςτθριότθτεσ
Α/Α

Περιγραφι δραςτθριότθτασ

ΠΜΑ

ΑρΔ1

Βοθκιςτε τον Νικόλα
Ο Νικόλασ προςπακεί να λφςει ζνα πρόβλθμα που ζχει ςτα μακθματικά για τθν επόμενθ
μζρα. Το πρόβλθμα είναι το εξισ: «Ζνα κατάςτθμα με βιντεοπαιχνίδια παρζλαβε ζνα φορτίο
με εμπορεφματα. Ο υπεφκυνοσ παρζλαβε 23 κιβϊτια. Κάκε κιβϊτιο περιζχει 25
ςυςκευαςίεσ παιχνιδιϊν. Ρόςα βιντεοπαιχνίδια παρζλαβε;»
Ο Νικόλασ προςπακεί να κάνει τον πολλαπλαςιαςμό:

Αρ7

2 5
x 2 3
1 2 5
Ο μεγαλφτεροσ αδερφόσ του, ο Γιϊργοσ, ρίχνει μια ματιά ςτθ λφςθ του Νικόλα και του λζει,
«Αποκλείεται να είναι ςωςτό. Ζχεισ κάνει ςίγουρα κάποιο λάκοσ.»
1. Πϊσ νομίηεισ ότι κατάφερε ο Γιϊργοσ αμζςωσ να καταλάβει ότι ο αδερφόσ του είχε
κάνει κάποιο λάκοσ;
2. Πρότεινε ςτο Νικόλα δφο τρόπουσ για να λφςει ςωςτά το πρόβλθμα.
ΑρΔ2

Εκτίμθςθ αποτελζςματοσ
Εκτιμιςτε το αποτζλεςμα του πολλαπλαςιαςμοφ 20 x 198.
Είναι το αποτζλεςμα τθσ εκτίμθςθσ που κάνατε μικρότερο ι μεγαλφτερο από το
ακριβζσ γινόμενο;
Πϊσ το γνωρίηετε;
Επιβεβαιϊςτε το χρθςιμοποιϊντασ το κομπιουτεράκι ςασ.

Αρ8

ΑΔΑ: 45Ο09-ΤΒΩ

Χρθςιμοποιιςτε τθν προθγοφμενθ εκτίμθςθ που κάνατε για να εκτιμιςετε αυτι τθ φορά το
αποτζλεςμα του πολλαπλαςιαςμοφ 201 x 198.
Είναι το αποτζλεςμα τθσ εκτίμθςθσ που κάνατε μικρότερο ι μεγαλφτερο από το
ακριβζσ γινόμενο;
Περιγράψτε πϊσ αξιοποιιςατε τθν αρχικι ςασ εκτίμθςθ για να κάνατε τθν δεφτερθ
εκτίμθςθ.
ΑρΔ3

Σο αγαπθμζνο λουλοφδι
Κατά τθν διάρκεια μια ζρευνασ ςε ζνα αρικμό ανκρϊπων ζγινε θ εξισ ερϊτθςθ:
«Ροιο είναι το αγαπθμζνο ςασ λουλοφδι».
Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ιταν:
Το ½ των ερωτθκζντων απάντθςαν ότι τα τριαντάφυλλα είναι το αγαπθμζνο τουσ
λουλοφδι.,
το 1/5 ότι τουσ αρζςουν περιςςότερο οι τουλίπεσ και
το 1/6 ότι τουσ αρζςουν περιςςότερο τα κυκλάμινα.
Οι υπόλοιποι δεν είχαν κάποιο αγαπθμζνο λουλοφδι.
Τι μζροσ των ανκρϊπων που πιραν μζροσ ςτθν ζρευνα απάντθςαν ότι είχαν ζνα αγαπθμζνο
λουλοφδι; Τι μζροσ των ανκρϊπων που πιραν μζροσ ςτθν ζρευνα απάντθςαν ότι δεν είχαν
κάποιο ζνα αγαπθμζνο λουλοφδι;

Αρ17

ΑρΔ4

Σα μπιςκότα
Θ Ελζνθ ζφτιαξε μερικά μπιςκότα και κάλεςε τα ξαδζλφια τθσ για να τα δοκιμάςουν.
Ο Γιϊργοσ ζφαγε το 15% του ςυνολικοφ αρικμοφ των μπιςκότων.
Ο Νικόλασ ζφαγε το του ςυνολικοφ αρικμοφ των μπιςκότων.

Αρ18,
Αρ21

Θ Λεμονιά ζφαγε το 0,20 του ςυνολικοφ αρικμοφ των μπιςκότων.
Πταν τα ξαδζρφια τθσ ζφυγαν είχαν απομείνει 33 μπιςκότα.
Ρόςα μπιςκότα ζφτιαξε ςυνολικά θ Ελζνθ; Αιτιολόγθςε τθν άποψι ςου.
ΑρΔ5

Ζνασ κφκλοσ από παιδιά
Θ δαςκάλα τθσ Στϋ τάξθσ ενόσ ςχολείου, θ κ. Κοραλία, ανακοίνωςε ςτουσ μακθτζσ τθσ ότι κα
κάνουν το μάκθμα των Μακθματικϊν ςτο προαφλιο. Οι μακθτζσ ζτρεξαν ςτθν αυλι του
ςχολείου και θ δαςκάλα τουσ ηιτθςε να ςτακοφν ο ζνασ δίπλα ςτον άλλο ςχθματίηοντασ ζνα
μεγάλο κφκλο ακουμπϊντασ τουσ ϊμουσ τουσ.
Μπορείτε να εκτιμιςετε το μικοσ τθσ διαμζτρου του κφκλου που ςχθμάτιςαν οι μακθτζσ;

Αρ21

Σθμείωςθ: (Κα χρειαςτεί να κάνετε κάποιεσ υποκζςεισ ςχετικά με τισ διαςτάςεισ του
ςϊματοσ των μακθτϊν. Σιγουρευτείτε ότι οι υποκζςεισ ςασ αυτζσ αποτελοφν μζροσ τθσ
απάντθςι ςασ.)
ΑρΔ6

Εκτιμιςεισ περιμζτρου

Εκτιμιςτε τθν περίμετρο κάκε τετραγϊνου.
Είναι το αποτζλεςμα τθσ εκτίμθςθσ που κάνατε μεγαλφτερο ι μικρότερο από τθν

Αρ21
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πραγματικι περίμετρο κάκε τετραγϊνου;
Ρϊσ το γνωρίηετε;
Επιβεβαιϊςτε το χρθςιμοποιϊντασ το κομπιουτεράκι.
ΑρΔ7

Κάνει κρφο εκεί;
Στον παρακάτω χάρτθ φαίνονται οι κερμοκραςίεσ οριςμζνων ευρωπαϊκϊν πρωτευουςϊν
τθν Κυριακι 12/12/2010. Μελζτθςε το χάρτθ για να απαντιςεισ ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ:

Αρ22,
Αρ23

Ροια πόλθ ιταν κερμότερθ (πιο ηεςτι) και ποια πόλθ ιταν πιο ψυχρι; Αιτιολόγθςε
το ςυλλογιςμό ςου.
Ροια πόλθ ιταν πιο κερμι, το Βελιγράδι ι το Βουκουρζςτι; Ρόςο πιο κερμι;
Αιτιολόγθςε το ςυλλογιςμό ςου.
Ροια πόλθ ιταν πιο κερμι, θ Στοκχόλμθ ι το Πςλο; Ρόςο πιο κερμι; Αιτιολόγθςε το
ςυλλογιςμό ςου.
Ροια πόλθ ιταν πιο κερμι, θ Γενεφθ ι θ Μόςχα; Ρόςο πιο κερμι; Αιτιολόγθςε το
ςυλλογιςμό ςου.

(http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=12%2F12%2F2010)
ΑρΔ8

Ακζραιοι ςτθ ςειρά
Τοποκζτθςε τουσ παρακάτω αρικμοφσ ςτθν αρικμογραμμι. Να είςαι όςο το δυνατόν πιο
ακριβισ.

Αρ23

-4, 6, 4, -2

ΑΔ1

Σο παιχνίδι τθσ άλγεβρασ

Α7, Α9
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Ζνα παιχνίδι για 2 μζχρι 4 μακθτζσ. Οι μακθτζσ κα χρειαςτοφν ζνα ηάρι και κάκε μακθτισ κα
χρειαςτεί ζνα ποφλι. Σφμφωνα με τον κανονιςμό κα παίξουν με τθ ςειρά. ίχνουν το ηάρι.
Αντικακιςτοφν το d ςτθν εξίςωςθ που βρίςκεται το ποφλι ανάλογα με τον αρικμό τθσ ηαριάσ.
Οι μακθτζσ μετακινοφνται τόςα εξάγωνα όςα δείχνει θ τιμι τθσ παράςταςθσ μετά από τθν
αντικατάςταςθ του d με τον αρικμό τθσ ηαριάσ.

Οι μακθτζσ καταγράφουν τισ κινιςεισ τουσ. Νικθτισ είναι αυτόσ που κα ςυγκεντρϊςει τουσ
περιςςότερουσ βακμοφσ.

ΑΔ2

Διαίρεςθ με το 9

Α1, Α2

Ηθτάμε από τουσ μακθτζσ να διαιρζςουν με τθν αρικμομθχανι μονοψιφιουσ αρικμοφσ με
το 9 και να ςυηθτιςουν με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ τι παρατθροφν. Στθ ςυνζχεια, να
επαναλάβουν τθν ίδια διαδικαςία με το 99, το 999, κ.ο.κ. ι με το 0,9, 0,09, 0,009, κ.τ.λ.
Το ίδιο μπορεί να γίνει και με διψιφιουσ, τριψιφιουσ, κ.ο.κ. αρικμοφσ.
ΓΔ1

Οι μακθτζσ ακολουκοφν οδθγίεσ που τουσ ζχουμε δϊςει ϊςτε να αποκαλφψουν τα ςθμεία
μιασ διαδρομισ πάνω ςτο χάρτθ μιασ δαςικισ ζκταςθσ ι του πάρκου τθσ περιοχισ (κυνιγι
κθςαυροφ, orienteering).

Γ1, Γ2

ΓΔ2

Οι μακθτζσ καταςκευάηουν διάφορα τρίγωνα με καλαμάκια ι πάνω ςε γεωπίνακεσ και τα
ταξινομοφν βάςει των πλευρϊν και των γωνιϊν τουσ. Ακολοφκωσ διερευνοφν το ενδεχόμενο
φπαρξθσ ςφνκετων περιπτϊςεων τριγϊνων (π.χ. ορκογϊνια και ιςοςκελι, ςκαλθνό και
ορκογϊνιο, κ.λπ.). Εναλλακτικά, ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να χρθςιμοποιιςει ψθφιακό
γεωπίνακα, όπωσ για παράδειγμα ςτθν εφαρμογι του επόμενου ςυνδζςμου:

Γ4

http://www.glencoe.com/sites/common_assets/mathematics/ebook_assets/vmf/VMFInterface.html.

ΓΔ3

Οι μακθτζσ επιλζγουν εκείνα τα κομμάτια πεντόμινο που αν διπλωκοφν μποροφν να δϊςουν
ζνα ανοιχτό κουτί. Για να υποςτθρίξουν τισ εκτιμιςεισ τουσ ςθμειϊνουν τισ πλευρζσ που κα
βρίςκονται απζναντι ςτο κουτί. Στθ ςυνζχεια επιβεβαιϊνουν τισ επιλογζσ τουσ
χρθςιμοποιϊντασ το υλικό Polydron.

Γ11

ΑΔΑ: 45Ο09-ΤΒΩ

ΓΔ4

Οι μακθτζσ περιςτρζφουν και ςχεδιάηουν διάφορα οικεία ςχιματα πάνω ςε καμβάδεσ κατά
90ο και 180ο.

Γ16

ΓΔ5

Οι μακθτζσ ςχεδιάηουν ςε καμβάδεσ τθν τάξθ τουσ ι άλλουσ οικείουσ χϊρουσ
χρθςιμοποιϊντασ απλζσ κλίμακεσ.

Γ18

ΓΔ6

Οι μακθτζσ αναγνωρίηουν διάφορα ςτερεά από τισ ςιλουζτεσ τουσ και τισ ςυνδζουν με τισ
πλευρζσ αυτϊν των ςτερεϊν και τισ τομζσ τουσ από ζνα επίπεδο. Για τθν περιςτροφι και τθν
δθμιουργία τομϊν ςε ςτερεά ο εκπαιδευτικόσ κα μποροφςε να χρθςιμοποιιςει εφαρμογζσ
ςε ψθφιακό περιβάλλον ακολουκϊντασ τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ:

Γ19

Στερεά υπό γωνία.
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=70

Κόβοντασ Ρλατωνικά ςτερεά.
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_126_g_3_t_3.html?open=instructions&from=categ
ory_g_3_t_3.html

ΓΔ7

Ο εκπαιδευτικόσ ηθτά από τουσ μακθτζσ να αναπαραςτιςουν όλα τα διαφορετικά
τετράγωνα (διαφορετικοφ εμβαδοφ) πάνω ςε ζνα γεωπίνακα που αποτελείται από 5 x 5
καρφάκια. Ρεριμζνουμε εφκολα να βρουν τα παρακάτω τετράγωνα:

Γ12, Μ7

Υπάρχουν όμωσ άλλα τόςα τετράγωνα τα οποία για να τα εντοπίςουν οι μακθτζσ κα πρζπει
να ςκεφτοφν μθ προτυπικζσ αναπαραςτάςεισ του τετραγϊνου πάνω ςτο γεωπίνακα.
ΜΔ1

Διερευνοφν τον τρόπο με τον οποίο μεταβάλλεται θ περίμετροσ τετραγϊνου, ορκογωνίου,
τριγϊνου, τυχαίου ευκφγραμμου ςχιματοσ, όταν μεταβάλλεται το μικοσ των πλευρϊν του
με ακζραιο ςυντελεςτι. Διαπιςτϊνουν κανονικότθτεσ και γενικεφουν.

Μ3
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ΜΔ2

Ο εκπαιδευτικόσ ηθτά από τουσ μακθτζσ να υπολογίςουν τθν περίμετρο ςχθμάτων όπωσ
αυτοφ τθσ Εικόνασ 1. Στθ ςυνζχεια τουσ ηθτά να τθ ςυγκρίνουν με τθν περίμετρο ενόσ
ορκογωνίου αντίςτοιχου μικουσ και πλάτουσ (ςτθν περίπτωςι μασ μικουσ 7,5 εκ. και
πλάτουσ 9 εκ) και να διατυπϊςουν ςυμπεράςματα.

Μ2

Εικόνα 1
ΜΔ3

Αναλφουν ορκογϊνια ςε δφο ορκογϊνια τρίγωνα (με τθ διαγϊνιο), διαπιςτϊνουν με
μεταςχθματιςμό (ςτροφι) ότι τα ορκογϊνια τρίγωνα είναι ίςα και υπολογίηουν το εμβαδό
τουσ με βάςθ το εμβαδό του ορκογωνίου.

Μ5

Δ1

Οι μακθτζσ διεξάγουν μια ζρευνα για τισ ϊρεσ ξεκοφραςθσ και παιχνιδιοφ που ζχουν τισ
κακθμερινζσ οι μακθτζσ τθσ Αϋ και τθσ Εϋ τάξθσ. Συλλζγουν δεδομζνα, τα οργανϊνουν και τα
αναπαριςτοφν κατάλλθλα. Συηθτοφν ςτθν τάξθ για χαρακτθριςτικά που ζχουν τα δεδομζνα
και για χαρακτθριςτικζσ τιμζσ αυτϊν. Συηθτοφν για κζματα που προζκυψαν από τθν ζρευνά
τουσ και αν ζχουν «λογικι» εξιγθςθ (π.χ. γιατί οι μακθτζσ τθσ Αϋ τάξθσ ζχουν περιςςότερεσ
ϊρεσ παιχνιδιοφ)

1, 2,
3, 4,
5

ΠΔ1

Οι μακθτζσ εκφράηουν τθν πικανότθτα για τα παρακάτω ενδεχόμενα, όταν ρίχνουμε ζνα
ηάρι: Θ ζνδειξθ είναι 1, θ ζνδειξθ είναι άρτιοσ αρικμόσ, θ ζνδειξθ είναι πολλαπλάςιο του 3, θ
ζνδειξθ είναι διαιρζτθσ του 6.

Π2

Σϋ Δθμοτικοφ
Θεματικι ενότθτα: Αρικμοί – Άλγεβρα
Προτεινόμενεσ Διδακτικζσ ϊρεσ: 69 (60 + 9)
Προςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα (ΠΜΑ)

Αρ1. Συνδζουν τισ
τζςςερισ πράξεισ
μεταξφ τουσ και
χρθςιμοποιοφν
ιδιότθτζσ τουσ, για
να επιλφςουν
προβλιματα.
Αρ2. Ειςάγονται ςτθν

Βαςικά κζματα

Φυςικοί αριθμοί
Ρράξεισ ςτουσ
φυςικοφσ
Φυςικοί αρικμοί
– Διαιρετότθτα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Είναι ςθμαντικό να
αναπτφξουν οι
μακθτζσ αναλογικι
ςκζψθ και να
αξιοποιιςουν τισ
δεξιότθτεσ που ζχουν
αναπτφξει ςχετικά με
τον υπολογιςμό

Μακθματικά Στϋ (Τετράδιο εργαςιϊν
αϋ τεφχοσ), ΟΕΔΒ (2006) ςελ. 24, «Θ
μεγαλφτερθ κρεμαςτι γζφυρα του
κόςμου».
Μακθματικά Στϋ (βιβλίο μακθτι)
ςελ. 43, δραςτθριότθτα 2.
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ζννοια τθσ δφναμθσ
(20 ϊρεσ)
και υπολογίηουν και
εκφράηουν δυνάμεισ
φυςικϊν αρικμϊν με
εκκζτθ φυςικό
αρικμό.
Αρ3. Εκτιμοφν το
αποτζλεςμα μιασ
πράξθσ,
ςτρογγυλοποιϊντασ
ςτθν πλθςιζςτερθ
δφναμθ του 10.

μεγάλων αρικμϊν.
Ειδικότερα, οι
μακθτζσ καλοφνται
να χρθςιμοποιιςουν
τα μακθματικά για να
δείξουν πϊσ ζνασ
άγνωςτοσ αρικμόσ ςε
εκατομμφρια μπορεί
να είναι αςιμαντοσ
όταν ςυγκρικεί με
ζνα αναλογικά
μεγαλφτερο αρικμό.
(ενδεικτικι
δραςτθριότθταΑρΔ1)

Αρ4. Διατυπϊνουν και
επιλφουν
προβλιματα με
περιςςότερεσ από
μία πράξεισ,
ελζγχοντασ τθ
λογικότθτα του
αποτελζςματοσ και
κοινοποιοφν τισ
προςεγγίςεισ τουσ
ςε άλλουσ.
Αρ5. Ειςάγονται ςτθν
ζννοια του λόγου
και επιλφουν
αντίςτοιχα
προβλιματα.
Αρ6. Αναλφουν και
εκφράηουν ζναν
αρικμό ωσ γινόμενο
πρϊτων
παραγόντων.
Αρ7. Υπολογίηουν και
διερευνοφν το ΕΚΡ
και τον ΜΚΔ δφο ι
περιςςοτζρων
αρικμϊν.
Αρ8. Ειςάγονται ςτα
ποςοςτά,
μετατρζπουν
κλαςματικοφσ
αρικμοφσ ςε
ποςοςτά και τα
χρθςιμοποιοφν ςτθ
μοντελοποίθςθ
καταςτάςεων και
τθν επίλυςθ

Κλαςματικοί
αριθμοί
(16 ϊρεσ)

Είναι ςθμαντικό να
αντιλθφκοφν οι
μακθτζσ ότι τα
ποςοςτά δεν είναι
μονάδεσ μζτρθςθσ
αλλά αρικμοί που
μποροφν να
εφαρμοςτοφν ςε μια
ποςότθτα
οποιουδιποτε

Σφγκριςθ κλαςμάτων, δεκαδικϊν και
ποςοςτϊν
Applet από δικτυακό τόπο Wolfram
Demonstrations Project
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προβλθμάτων.

μεγζκουσ.
Ενδείκνυται θ χριςθ
τθσ αρικμογραμμισ
ωσ μζςο για τθν
αναπαράςταςθ και
ςφγκριςθ
κλαςματικϊν
αρικμϊν, ποςοςτϊν
και δεκαδικϊν
αρικμϊν.
(ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ:
ΑρΔ2, ΑρΔ3)

Αρ9. Ρροςκζτουν και
αφαιροφν νοερά
αρικμοφσ που ζχουν
μζχρι δφο δεκαδικά
ψθφία.

Δεκαδικοί αριθμοί
(18 ϊρεσ)

Αρ10. Χρθςιμοποιοφν
γνωςτζσ
διαδικαςίεσ, για να
εκτελζςουν τισ
τζςςερισ πράξεισ με
δεκαδικοφσ
αρικμοφσ
Αρ11. Εκτιμοφν το
αποτζλεςμα μιασ
πράξθσ,
ςτρογγυλοποιϊντασ
ςτθν πλθςιζςτερθ
δφναμθ του 10 με
αρνθτικό εκκζτθ.
Αρ12. Χρθςιμοποιοφν
αποτελεςματικά τθν
αρικμομθχανι για
υπολογιςμοφσ με
δεκαδικοφσ
αρικμοφσ.
Αρ13. Διερευνοφν
διαιςκθτικά απλζσ
προςκζςεισ με
κετικοφσ και
αρνθτικοφσ
ακζραιουσ
αρικμοφσ.

Ακζραιοι αριθμοί
(6 ϊρεσ)

Είναι ςθμαντικό να
αναπτφςςουν οι
μακθτζσ
διαφορετικζσ
ςτρατθγικζσ νοεροφ
υπολογιςμοφ
πράξεων με
δεκαδικοφσ
αρικμοφσ.
Ο εκπαιδευτικόσ
προκαλεί τουσ
μακθτζσ να κάνουν
εκτιμιςεισ του
αποτελζςματοσ
τεςςάρων πράξεων,
να αιτιολογοφν τθν
εκτίμθςθ τουσ και να
τθν επιβεβαιϊνουν
με τθ χριςθ τθσ
αρικμομθχανισ.
(ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ:
ΑρΔ4, ΑρΔ5)

Ο εκπαιδευτικόσ
παρακινεί τουσ
μακθτζσ να κάνουν
διαιςκθτικά απλζσ
προςκζςεισ με
κετικοφσ και
αρνθτικοφσ
ακζραιουσ αρικμοφσ
ςτθν προςπάκειά
τουσ να

Μακθματικά Στϋ(Τετράδιο εργαςιϊν
αϋ τεφχοσ) ςελ. 18, πρόβλθμα 3ο

Σφγκριςθ ακεραίων Applet από
δικτυακό τόπο Wolfram
Demonstrations Project
http://demonstrations.wolfram.com/
topic.html?topic=Integers&limit=20
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μοντελοποιιςουν
καταςτάςεισ τθσ
κακθμερινισ ηωισ.
(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα:
ΑρΔ6)

Α1. Αναπαριςτοφν και
μελετοφν
κανονικότθτεσ ςε
διαφορετικά
αναπαραςτατικά
ςυςτιματα

Κανονικότητεσ /
ςυναρτήςεισ

(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΑΔ1)

(3 ϊρεσ)

Α2. Διερευνοφν τθ ςχζςθ
μεταξφ ανάλογων και
αντιςτρόφων
ανάλογων ποςϊν.
Α3. Διερευνοφν τθν ζννοια
τθσ ςυνάρτθςθσ μζςω
διαφορετικϊν
αναπαραςτάςεων
μονοςιμαντων
αντιςτοιχιϊν.
Α4. Διερευνοφν τθν ζννοια
τθσ μεταβλθτισ ςε
γνωςτοφσ τφπουσ από
τθ φυςικι και τθ
γεωμετρία

Α5. Εκφράηουν ςυμβολικά
ζνα πρόβλθμα με
αρικμθτικι
παράςταςθ ι ςχζςθ,
διατυπϊνουν ζνα
πρόβλθμα που να
μοντελοποιείται από
δεδομζνθ αρικμθτικι
παράςταςθ ι ςχζςθ.
Α6. Συηθτοφν για τθ δομι
μιασ αρικμθτικισ
παράςταςθσ
χρθςιμοποιϊντασ
κατάλλθλθ ορολογία
(πχ. άκροιςμα και
όροι του, γινόμενο και
παράγοντζσ του).

Αλγεβρικζσ
παραςτάςεισ
(3 ϊρεσ)

Τα ερευνθτικά
ευριματα
ςυγκλίνουν ςτθ
διαπίςτωςθ ότι οι
μακθτζσ τθσ
υποχρεωτικισ
εκπαίδευςθσ τείνουν
να ερμθνεφουν ζνα
γράμμα ωσ το όνομα
ενόσ ςυγκεκριμζνου
αρικμοφ, δθλαδι ωσ
ζνα ςυγκεκριμζνο
άγνωςτο. Είναι,
λοιπόν, ιδιαίτερα
ςθμαντικό να δοκεί θ
ευκαιρία ςτουσ
μακθτζσ να
εμπλακοφν ςε

Βιβλίο μακθτι ςελίδα 129
δραςτθριότθτα 2, ςελίδα 131
δραςτθριότθτα 2
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Α7. Υπολογίηουν τθν τιμι
μιασ αρικμθτικισ
παράςταςθσ με χριςθ
τθσ προτεραιότθτασ
των πράξεων (με
παρενκζςεισ και
δυνάμεισ με ακζραιο
εκκζτθ μζχρι 4).

δραςτθριότθτεσ που
κα τουσ επιτρζψουν
να
ςυνειδθτοποιιςουν
τισ ποικίλεσ
ερμθνείεσ του
εγγράμματου
ςυμβόλου ςτθν
άλγεβρα.

Α8. Χρθςιμοποιοφν
γράμματα ωσ
μεταβλθτζσ ςτον
γενικό όρο
κανονικοτιτων και
ςυναρτιςεων.
Α12. Χρθςιμοποιοφν
γράμματα ωσ
άγνωςτουσ ςε απλζσ
αρικμθτικζσ εξιςϊςεισ
ενόσ βιματοσ και
επιλφουν τισ
αντίςτοιχεσ εξιςϊςεισ.

Ιςότητεσανιςότητεσ
(3 ϊρεσ)

Θ επίλυςθ μιασ
εξίςωςθσ
προχποκζτει τθν
ικανότθτα του
μακθτι να τθ
χειρίηεται ωσ
αντικείμενο. Ωςτόςο,
θ ςχετικι ζρευνα
αποκαλφπτει ότι
ςυχνά οι μακθτζσ
είτε ακολουκοφν
μεκόδουσ επίλυςθσ
με μικρι εμβζλεια
είτε υιοκετοφν τθν
τυπικι μζκοδο,
εργαηόμενοι
μθχανικά. Και ςτισ
δφο περιπτϊςεισ,
ςφντομα οδθγοφνται
ςε αδιζξοδο. Στθν
τάξθ αυτι είναι
ςθμαντικό να δοκεί
ζμφαςθ ςε άτυπεσ
μεκόδουσ επίλυςθσ
όπωσ για παράδειγμα
δοκιμι και πλάνθ
κατευκφνοντασ ςτθν
αναγκαιότθτα μιασ
πιο γενικευμζνθσ –
τυπικισ μεκόδου
επίλυςθσ.

Ψθφιακό περιβάλλον για τον
υπολογιςμό εμβαδϊν χωρίων, ,
όπωσ το παρακάτω μποροφν να
βρεκοφν ςτο διαδυκτιακό τόπο.
http://www.fi.uu.nl/wisweb/en/
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Θεματικι ενότθτα: Χϊροσ και Γεωμετρία – Μζτρθςθ
Προτεινόμενεσ Διδακτικζσ ϊρεσ: 35 (20 + 15)
Προςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα (ΠΜΑ)

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Γ1. Αναγνωρίηουν, τοποκετοφν
και ονομάηουν ςθμεία ςτο
Καρτεςιανό ςφςτθμα, κακϊσ
και ςε γεωγραφικοφσ χάρτεσ
με χριςθ ςφνκετων ςθμείων
του ορίηοντα (π.χ. ΒΔ, ΝΑ)
και όρων που ςχετίηονται με
το γεωγραφικό μικοσ και
πλάτοσ.

Ζννοιεσ του χϊρου

(ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ ΓΔ1,
ΓΔ2)

Τετραγωνιςμζνοι
καμβάδεσ, γεωγραφικοί
χάρτεσ.

Είναι ςθμαντικό οι
μακθτζσ να εςτιάηονται
προοδευτικά ςε
λιγότερα αλλά επαρκι
χαρακτθριςτικά για τον
οριςμό και τισ
ταξινομιςεισ των
γεωμετρικϊν ςχθμάτων
και ςτερεϊν.

Βιβλίο μακθτι, ΟΕΔΒ,
ςελ. 137, ςελ. 159.

Είναι ςθμαντικό να
αναδείξει ο
εκπαιδευτικόσ τθν
φπαρξθ κλάςεων και
ςτα ςτερεά ςϊματα, ςε
αναλογία με τα
επίπεδα ςχιματα. Για
παράδειγμα, θ κλάςθ
των πριςμάτων
περιλαμβάνει και τα
παραλλθλεπίπεδα, ενϊ
ςτθν αναηιτθςθ
διαφορετικϊν
πριςμάτων μπορεί να
ςυμβάλλουν οι κλάςεισ
των τριγϊνων και των
τετραπλεφρων.

Word, Sketchpad, Cabri,
Geogebra, κ.λπ.

Γ2. Ταξινομοφν πολφγωνα
βάςει του αρικμοφ και του
μικουσ των πλευρϊν τουσ,
των γωνιϊν, των
παράλλθλων πλευρϊν τουσ,
των αξόνων ςυμμετρίασ και
τθσ περιςτροφικισ
ςυμμετρίασ.
Γ3. Ταξινομοφν ςτερεά βάςει
του ςχιματοσ τθσ βάςθσ και
τθσ παράπλευρθσ
επιφάνειασ τουσ.
Γ4. Ταξινομοφν τετράπλευρα
και πολφγωνα βάςει τθσ
αξονικισ ςυμμετρίασ, των
γωνιϊν και των πλευρϊν
τουσ.
Γ5. Αναγνωρίηουν τθν
περιφζρεια, τθν ακτίνα και
τθν διάμετρο κφκλων και
θμικυκλίων.
Γ6. Αναγνωρίηουν ομοιότθτεσ
μεταξφ διάφορων
πριςμάτων και διάφορων
πυραμίδων.
Γ7. Συηθτοφν για τα κρίςιμα
χαρακτθριςτικά επίπεδων
γεωμετρικϊν ςχθμάτων και
ςυντάςςουν περιγραφζσ (μθ
τυπικοφσ οριςμοφσ) για
τετράπλευρα.
Γ8. Καταςκευάηουν
και ςχεδιάηουν πολφγωνα

δόμθςθ του χϊρου και
ςυντεταγμζνεσ
(3 ϊρεσ)

Γεωμετρικά χήματα
αναγνϊριςθ, ονομαςία
και ταξινόμθςθ
γεωμετρικϊν
ςχθμάτων και ςτερεϊν
ανάλυςθ γεωμετρικϊν
ςχθμάτων και ςτερεϊν
ςε ςτοιχεία και
ιδιότθτεσ
καταςκευζσ και
ςχεδιαςμόσ
γεωμετρικϊν
ςχθμάτων και ςτερεϊν
ςφνδεςθ μεταξφ
γεωμετρικϊν
ςχθμάτων και ςτερεϊν
ανάλυςθ ι ςφνκεςθ
γεωμετρικϊν
ςχθμάτων και ςτερεϊν
ςε άλλα ςχιματα ι
μζρθ
(10 ϊρεσ)

(ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ ΓΔ3,
ΓΔ4, ΜΔ1, ΜΔ2)

Ζτοιμεσ ςυλλογζσ
ςχθμάτων (Alfa Shapes,
Shape Set), Polydron,
φυςικά υλικά, ςχιματα,
εικόνεσ.
Ψθφιακό περιβάλλον:

Κυκλικόσ γεωπίνακασ.
http://nlvm.usu.edu/en/
nav/frames_asid_284_g
_3_t_3.html?open=activi
ties&from=category_g_3
_t_3.html.

Κόβοντασ ςτερεά.
http://www.fi.uu.nl/toe
passingen/00349/toepas
sing_wisweb.en.html.
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(φυςικά υλικά, ψθφιακό
περιβάλλον).
Γ9. Αναλφουν επίπεδα
γεωμετρικά ςχιματα και
ςτερεά ςε μζρθ.

Γ10. Ρεριγράφουν
ιςοδφναμουσ
μεταςχθματιςμοφσ που
οδθγοφν ςτθν καταςκευι
ίςων ςχθμάτων ςε φυςικό
και ψθφιακό περιβάλλον.
Γ11. Σχεδιάηουν το ςυμμετρικό
απλϊν γεωμετρικϊν
ςχθμάτων ωσ προσ
κατακόρυφο και τον
οριηόντιο άξονα ςε
τετραγωνιςμζνο καμβά
και με τθ χριςθ του
γνϊμονα.

Μεταςχηματιςμοί
μετατόπιςθ, ςτροφι
και ανάκλαςθ
αξονικι Συμμετρία
κεντρικι Συμμετρία
επικαλφψεισ
επιφανειϊν και
κανονικότθτεσ
(3 ϊρεσ)

Γ12. Σχεδιάηουν ςχιματα με
κζντρο ςυμμετρίασ για
διάφορεσ περιςτροφζσ ςε
καμβάδεσ και ςε ψθφιακό
περιβάλλον.

Είναι ςθμαντικό οι
μακθτζσ να διακρίνουν
εκείνα τα
χαρακτθριςτικά που
ςυνιςτοφν ίςα ςχιματα
ϊςτε να επιχειροφν
τουσ ελάχιςτουσ
δυνατοφσ
μεταςχθματιςμοφσ για
τθν αιτιολόγθςθ τθσ
ιςότθτασ και τθν
καλφτερθ κατανόθςθ
των διαφορετικϊν
ειδϊν τθσ ςυμμετρίασ.

Βιβλίο μακθτι, ΟΕΔΒ,
ςελ. 145-146.
Τετραγωνικοί καμβάδεσ,
Τάνγκραμ, κακρεπτάκι,
Mira, γεωπίνακεσ,
αντικείμενα των παιδιϊν
κ.λπ., εικόνεσ ςε
μεγζκυνςθ ι ςμίκρυνςθ
φυςικϊν αντικειμζνων.
Ψθφιδωτά.
http://illuminations.nct
m.org/ActivityDetail.asp
x?ID=202.

(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΓΔ5,
ΜΔ1, ΜΔ2)

Γ13. Αναγνωρίηουν ποια
ςχιματα μποροφν να
δϊςουν ψθφιδωτά και
χρθςιμοποιοφν
ςτοιχειϊδεισ
μεταςχθματιςμοφσ για
τθν καταςκευι τουσ.
Γ14. Καταςκευάηουν κτίρια
από ςυνδεόμενουσ
κφβουσ χρθςιμοποιϊντασ
εικόνεσ ι ςχζδια από
διαφορετικζσ οπτικζσ
γωνίεσ.
Γ15. Σχεδιάηουν ςε ιςομετρικό
καμβά ι ςε ψθφιακό
περιβάλλον δοςμζνεσ
καταςκευζσ κτιρίων από
αλλθλοςυνδεόμενουσ
κφβουσ.

Οπτικοποίηςη
αναγνϊριςθ και
αναπαράςταςθ
διαφορετικϊν οπτικϊν
γωνιϊν αντικειμζνων
και καταςτάςεων
δθμιουργία
οπτικοποιιςεων για τθ
διαχείριςθ ςχθμάτων,
διευκφνςεων και
κζςεων
(4 ϊρεσ)

Είναι ςθμαντικό οι
μακθτζσ να ςυνδζουν
διςδιάςτατα ςχιματα
όπωσ οι κατόψεισ ι οι
όψεισ με τθν
τριςδιάςτατθ
αναπαράςταςθ που
παράγεται από το
ςυνδυαςμό τουσ.
(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΓΔ4,
ΓΔ6)

Εικόνεσ, ςχζδια,
αλλθλοςυνδεόμενοι
κφβοι (connecting
cubes), ιςομετρικοί
καμβάδεσ,

Ψθφιακό περιβάλλον:
Χτίηοντασ κτίρια.
http://www.fi.uu.nl/toe
passingen/02015/toepas
sing_wisweb.en.html.
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Μ1. Ρροςκζτουν και αφαιροφν
γωνίεσ χρθςιμοποιϊντασ
διάφορα μζςα και
ςτρατθγικζσ.

Μζτρηςη γωνίασ
μζτρθςθ με μθ τυπικζσ
και τυπικζσ μονάδεσ
(1 ϊρα)

Για τθν πρόςκεςθ και
τθν αφαίρεςθ γωνιϊν
μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί
διαφανζσ χαρτί, γωνίεσ
από χαρτί ι/και
μοιρογνωμόνιο για τθ
μεταφορά τθσ μιασ
γωνίασ ςε ςυνζχεια ι
εντόσ τθσ άλλθσ (με
κοινι πλευρά) και
υπολογιςμό του
ακροίςματοσ ι τθσ
διαφοράσ.

Τα Μακθματικά μου Στ’
Δθμοτικοφ, αϋ μζροσ,
ΟΕΔΒ, ςελ. 147,
Ρρόβλθμα (ωσ
δραςτθριότθτα).
Μακθματικά Στ’
δθμοτικοφ. Ακινα:
ΟΕΔΒ. Σελ. 141,
Δραςτθριότθτα 2θ.

(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΜΔ1)
Μ2. Διερευνοφν τθ ςχζςθ
μεταξφ μικουσ και
διαμζτρου κφκλου και
γενικεφουν για να
διατυπϊςουν τφπο για τον
υπολογιςμό του μικουσ
κφκλου.
Μ3. Εκτιμοφν και ςυγκρίνουν
μικθ κφκλων.

Μζτρηςη μήκουσ
άμεςεσ και ζμμεςεσ
ςυγκρίςεισ
μζτρθςθ με μθ τυπικζσ
και τυπικζσ μονάδεσ
εκτίμθςθ
(3 ϊρεσ)

Θ διερεφνθςθ του
λόγου μικοσ προσ
διάμετρο κφκλου
αποτελεί
δραςτθριότθτα που
μπορεί να αποδϊςει
νόθμα ςτον τφπο
υπολογιςμοφ του
μικουσ κφκλου.
Θ εκτίμθςθ του μικουσ
κφκλου και οι
ςυγκρίςεισ βαςίηονται
ςτθ διάμετρο (το μικοσ
κφκλου είναι περίπου
τριπλάςιο από τθ
διάμετρο).
(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΜΔ3)

Μ4. Υπολογίηουν το εμβαδό
παραλλθλογράμμων,
τριγϊνων και τραπεηίων
και γενικεφουν για να
διατυπϊςουν τφπουσ.
Μ5. Υπολογίηουν το εμβαδό
ακανόνιςτων επιφανειϊν

Μζτρηςη επιφάνειασ
μζτρθςθ με μθ τυπικζσ
και τυπικζσ μονάδεσ
(8 ϊρεσ)

Ο υπολογιςμόσ του
εμβαδοφ
παραλλθλογράμμου,
τριγϊνου και τραπεηίου
βαςίηεται ςτο
μεταςχθματιςμό των
ςχθμάτων ϊςτε να

Μακθματικά Στϋ
Δθμοτικοφ, ΟΕΔΒ, ςελ.
151, Δραςτθριότθτα 2
και ςελ. 153,
Δραςτθριότθτα 2.
Μακθματικά Ε’
Δθμοτικοφ, Τετράδιο
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χρθςιμοποιϊντασ ποικιλία
εργαλείων και
ςτρατθγικϊν.

προκφψουν ςχιματα
με γνωςτό εμβαδό
(ορκογϊνια ι
παραλλθλόγραμμα).

Μ6. Διερευνοφν τθ ςχζςθ
μεταξφ πλευρϊν,
περιμζτρου, εμβαδοφ και
όγκου ενόσ γεωμετρικοφ
ςχιματοσ.

Για τον υπολογιςμό
εμβαδοφ ακανόνιςτων
επιφανειϊν μπορεί να
χρθςιμοποιθκοφν
προςεγγιςτικζσ
μζκοδοι ι ανάλυςθ και
αναςφνκεςθ του
ςχιματοσ ςε ςχιμα με
γνωςτό εμβαδό. Θ
πρϊτθ μζκοδοσ
ςυνδζεται με το ςτόχο
Μ10 (ακρίβεια και
ςφάλμα ςτθ μζτρθςθ).

Μ7. Ρραγματοποιοφν
μετατροπζσ μονάδων
μζτρθςθσ επιφάνειασ
χρθςιμοποιϊντασ τισ
ςχζςεισ μεταξφ των
μονάδων και επιλφουν
ςχετικά προβλιματα.

εργαςιϊν, γ’ τεφχοσ,
ΟΕΔΒ,ςελ. 11, Εργαςία
ςτ.

Τα Μακθματικά μου, Στ’
Δθμοτικοφ, αϋ μζροσ,
ΟΕΔΒ, ςελ. 117-118,
Εργαςίεσ 1-5.

Θ διερεφνθςθ τθσ
ςχζςθσ μεταξφ
πλευρϊν εμβαδοφ και
όγκου επεκτείνει τισ
καταςτάςεισ
ςυμμεταβολισ
γεωμετρικϊν μεγεκϊν,
που ζχουν ειςαχκεί
ςτθν προθγοφμενθ
τάξθ.
(ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ ΜΔ2,
ΜΔ4, ΜΔ5, ΜΔ6)

Μ8. Διερευνοφν περιπτϊςεισ
ςτισ οποίεσ όγκοσ και
χωρθτικότθτα διαφζρουν.
Μ9. Ρραγματοποιοφν
μετατροπζσ μονάδων
μζτρθςθσ χωρθτικότθτασόγκου χρθςιμοποιϊντασ τισ
ςχζςεισ μεταξφ των
μονάδων και επιλφουν
ςχετικά προβλιματα.
M10. Ρροςεγγίηουν τθν
ακρίβεια και το ςφάλμα
ςτθ μζτρθςθ.

Μζτρηςη
χωρητικότητασ όγκου
Μζτρθςθ με μθ
τυπικζσ και τυπικζσ
μονάδεσ
(2 ϊρεσ)

Μετρήςεισ
Μζτρθςθ με μθ
τυπικζσ και τυπικζσ
μονάδεσ
(1 ϊρα)

Για τθ διάκριςθ
χωρθτικότθτασ και
όγκου μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν
δοχεία (π.χ. δοχεία
αρωμάτων με αρκετό
πάχοσ γυαλιοφ) ςτα
οποία θ χωρθτικότθτα
είναι μικρότερθ από
τον όγκο που
καταλαμβάνουν.

Τα Μακθματικά μου, Στ’
Δθμοτικοφ, αϋ μζροσ,
ΟΕΔΒ, ςελ. 137-138,
Εργαςίεσ 1-5.

Αναδεικνφεται ο
προςεγγιςτικόσ
χαρακτιρασ τθσ
μζτρθςθσ, θ
απαιτοφμενθ ακρίβεια
με βάςθ το πλαίςιο
εφαρμογισ (π.χ. πόςα

Μακθματικά Ε’
Δθμοτικοφ, ΟΕΔΒ, ςελ.
34-35.
Μακθματικά Ε’
Δθμοτικοφ, τετράδιο
εργαςιϊν, α’ τεφχοσ,
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δεκαδικά ψθφία
χρθςιμοποιοφν οι
μθχανικοί ςτισ
μετριςεισ για τθν
καταςκευι οικοδομϊν)
και το ςφάλμα ςτθ
μζτρθςθ ανάλογα με
τθν ακρίβεια τθσ
μζτρθςθσ.

ΟΕΔΒ, ςελ. 28-29,
Εργαςίεσ: α-δ και ςτ.

Θεματικι ενότθτα: τοχαςτικά Μακθματικά (τατιςτικι – Πικανότθτεσ)
Ενδεικτικζσ Διδακτικζσ ϊρεσ: 12 (6 + 6)
Προςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα (ΠΜΑ)
Σ1. Διατυπϊνουν ερωτιματα
που μποροφν να
απαντθκοφν με δεδομζνα.
2. Συλλζγουν δεδομζνα μζςω
ερευνϊν, μετριςεων ι
πειραμάτων και
επεκτείνουν τουσ τρόπουσ
οργάνωςθσ τουσ και ςε
πίνακεσ ςχετικϊν
ςυχνοτιτων.
3. Κάνουν μετατροπζσ από μία
μορφι αναπαράςταςθσ
δεδομζνων ςε άλλθ.
4. Επιχειρθματολογοφν
βαςιηόμενοι ςτα δεδομζνα.
5. Ρροςδιορίηουν
χαρακτθριςτικζσ τιμζσ των
δεδομζνων (επικρατοφςα
τιμι, διάμεςο, μζςθ τιμι)
και διερευνοφν τα
χαρακτθριςτικά τουσ.

Π1. Ρεριγράφουν τον
δειγματικό χϊρο ενόσ
πειράματοσ τφχθσ δφο
ςταδίων.
Π2. Υπολογίηουν τθν
πικανότθτα ενόσ
ενδεχομζνου ωσ κλάςμα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Δεδομζνα

(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα Δ1)

Μακθματικά
ΣΤϋΔθμοτικοφ, Βιβλίο του
Μακθτι, Κεφ. 45,
εφαρμογι, Κεφ. 46,
Δραςτθριότθτα, Κεφ. 45,
Δρ. 1, 2, Κεφ. 47 Δρ. 1, 2.

Συλλογι, οργάνωςθ,
αναπαράςταςθ και
ερμθνεία δεδομζνων
(5 ϊρεσ)

Μακθματικά
ΣΤϋΔθμοτικοφ, Τετράδιο
Εργαςιϊν, Κεφ. 45, αςκ.
1, 2, Κεφ. 46, αςκ. 1, δρ.
με προεκτάςεισ, Κεφ. 47,
αςκ. 1, 5.

Μζτρα κζςθσ
Μεταβλθτότθτα
(2 ϊρεσ)

Είναι ςθμαντικό οι
μακθτζσ να
αναφζρονται και ςτα
τρία μζτρα κζςθσ όταν
περιγράφουν τα
δεδομζνα, γιατί ζτςι
κα καταφζρουν να
ζχουν καλφτερθ
αντίλθψθ των
δεδομζνων.

Πείραμα τφχθσ
(2 ϊρεσ)

Πικανότθτα
ενδεχομζνου

(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΠΔ1)

Μακ. ΣΤϋΔθμ., βιβλίο
Μακθτι: Κεφ. 47,
Δραςτθριότθτεσ 1 και 2.
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(πλικοσ ευνοϊκϊν
περιπτϊςεων) / (πλικοσ
δυνατϊν περιπτϊςεων) και
τθν ςυγκρίνουν με τθν
ςχετικι ςυχνότθτα των
αποτελεςμάτων που
προκφπτουν από τθν
πραγματοποίθςθ ενόσ
πειράματοσ τφχθσ.

(3 ϊρεσ)

Ενδεικτικζσ Δραςτθριότθτεσ
Α/Α

Περιγραφι δραςτθριότθτασ

ΠΜΑ

ΑρΔ1

Σο παγκόςμιο χωριό

Αρ1,

Τον Οκτϊβρθ του 1999, ο ςυνολικόσ πλθκυςμόσ τθσ γθσ ιταν περίπου 6.000.000.000
κάτοικοι. Φανταςτείτε ότι κζλουμε να φτιάξουμε ζνα χωριό με πλθκυςμό ακριβϊσ 100
κατοίκουσ. Στθν ςυγκρότθςθ του πλθκυςμοφ κα ςυμμετζχουν αναλογικά άνκρωποι από
όλεσ τισ θπείρουσ. Με άλλα λόγια μποροφμε να «ςμικρφνουμε» αναλογικά τον πλθκυςμό
τθσ γθσ ςε ζνα χωριό με πλθκυςμό ακριβϊσ 100 κάτοικουσ. Οι κάτοικοι, λοιπόν, του
παγκόςμιου αυτοφ χωριοφ κα είναι:

Αρ4,

61 κάτοικοι από τθν Αςία
13 κάτοικοι από τθν Αφρικι
12 κάτοικοι από τθν Ευρϊπθ
8 κάτοικοι από τθν Βόρεια Αμερικι
6 κάτοικοι από τθν Νότια Αμερικι
Ο Γιϊργοσ διαφωνεί με τθν προτεινόμενθ ςφνκεςθ του πλθκυςμοφ και υποςτθρίηει: «ςτθν
Αυςτραλία ηοφςαν εκατομμφρια άνκρωποι το 1999. Γιατί δεν υπάρχει τουλάχιςτον ζνασ
κάτοικοσ ςτο παγκόςμιο χωριό από τθν Αυςτραλία;»
Ο ιςχυριςμόσ του Γιϊργου είναι ςωςτόσ κακϊσ ςτθν Αυςτραλία ηοφςαν εκατομμφρια
κάτοικοι το 1999. Κανζνασ κάτοικοσ όμωσ το παγκόςμιου χωριοφ δεν είναι από τθν
Αυςτραλία. Γιατί νομίηεισ ότι ςυμβαίνει αυτό; Χρθςιμοποίθςε τα μακθματικά για να
αποδείξεισ ότι κάτι τζτοιο είναι δυνατό να ςυμβεί.

Αρ5
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ΑρΔ2

Λιγότερα λιπαρά

Αρ8,
Αυτό είναι ζνα κουτί με ελαφρφ γάλα.

Αρ4

Τι ποςοςτό λιπαρϊν περιζχει το πλιρεσ γάλα;
Αιτιολογείςτε τθν απάντθςι ςασ.

ΑρΔ3

Ο αρικμόσ π

Αρ4

Ρεριςςότερα από 2000 χρόνια πριν, ο Ζλλθνασ Μακθματικόσ Αρχιμιδθσ χρθςιμοποίθςε
κανονικά πολφγωνα με 96 πλευρζσ για να υπολογίςει ότι ο αρικμόσ π βρίςκεται ανάμεςα
ςτουσ αρικμοφσ
και
. Σιμερα θ πιο ςυνθκιςμζνθ δεκαδικι προςζγγιςθ για τον

Αρ9
Αρ10

αρικμό π είναι το 3,14. Βρίςκεται το 3,14 ςτο διάςτθμα που χρθςιμοποιοφςε ο Αρχιμιδθσ
για τθν προςζγγιςθ του αρικμοφ; Αν όχι, πϊσ κα βελτιϊναμε τθ δεκαδικι προςζγγιςθ του
π; Τοποκζτθςε όλουσ τουσ αρικμοφσ ςε μια αρικμογραμμι.
Στθν ίδια δραςτθριότθτα, μζςω εφαρμογισ ςε ψθφιακό περιβάλλον (ςφνδεςμοσ
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=116) οι μακθτζσ μποροφν να
καταςκευάςουν κφκλουσ καταγράφοντασ για κάκε περίπτωςθ τα μικθ τθσ ακτίνασ, τθσ
διαμζτρου και τθσ περιφζρειασ του κφκλου. Από τον πίνακα των τιμϊν μποροφν να
καταλιγουν ςε μια δεκαδικι προςζγγιςθ του αρικμοφ π.

ΑρΔ4

Νοερόσ υπολογιςμόσ – Κζρματα

Αρ9

Ο Νικόλασ χρθςιμοποιεί μια ενδιαφζρουςα ςτρατθγικι για να κάνει υπολογιςμοφσ με το
μυαλό του. Για παράδειγμα, αντί να υπολογίηει πόςο κάνει 6 x 0,15 €, υπολογίηει 3 x 0,30€
το οποίο κάνει 0,90€. Πταν του ηθτοφν να εξθγιςει τθν ςτρατθγικι του αυτόσ τοποκετεί
κζρματα των 5 και 10 λεπτϊν ςτο τραπζηι, όπωσ φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα.

Αρ10
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Πϊσ νομίηεισ ότι μπορεί να χρθςιμοποιιςει τα κζρματα αυτά για να δείξει ότι το 6 x
0,15 € είναι ίδιο με το 3 x 30€ ;
Χρθςιμοποίθςε τθν ςτρατθγικι του Νικόλα για να υπολογίςεισ πόςο κάνει 4 x 1,35€.
Καταςκεφαςε ζνα παρόμοιο πρόβλθμα πολλαπλαςιαςμό.
ΑρΔ5

Σο τετράγωνο με το κομπιουτεράκι
Ο Γιϊργοσ, ο Χριςτοσ και ο Νικόλασ ςυηθτοφν ςχετικά με ποιο μπορεί να είναι το μικοσ τθσ
πλευράσ του τετραγϊνου που ζχει εμβαδό 32 τ.εκ. Ο Χριςτοσ υποςτθρίηει ότι πρζπει να
είναι ι το 5,6 τ.εκ. ι το 5,7 τ.εκ.

Αρ10,
Αρ12

Γιϊργοσ: «Χριςτο, δεν νομίηω ότι το 5,6 τ.εκ. ι το 5,7 τ.εκ. είναι αρκετά ακριβζσ. Εάν είχε
περιςςότερα δεκαδικά ψθφιά τότε κα είχαμε το ακριβζσ μικοσ. Ασ δοκιμάςουμε το 5,65
τ.εκ. γιατί είναι ακριβϊσ ςτθ μζςθ μεταξφ των 5,6 τ.εκ. και 5,7 τ.εκ.»
Χριςτοσ: «Γιϊργο δεν νομίηω ότι αυτό κα βοθκιςει. Αν ζναν αρικμό με περιςςότερα
δεκαδικά ψθφία τον πολλαπλαςιάςουμε με τον εαυτό του ποτζ δεν κα πάρουμε ζνα
ολόκλθρο αρικμό ωσ απάντθςθ.»
Νικόλασ: «Το ζκανα ςτο κομπιουτεράκι μου και βρικα
5,6568542. Αυτι πρζπει να είναι θ ςωςτι απάντθςθ».
Γιϊργοσ: «Μπράβο Νικόλα. Ασ το δοκιμάςουμε!»
τθν αρχι τθσ ςυηιτθςθσ ο Χριςτοσ και ο Γιϊργοσ
διαφωνοφςαν. Ποιοσ από τουσ δφο νομίηεισ ότι ζχει δίκιο; Εξιγθςε το.
Πϊσ βρικε ο Νικόλασ τον αρικμό 5,6568542 χρθςιμοποιϊντασ το κομπιουτεράκι
του;

ΑρΔ6

Σα κερμόμετρα

Αρ13

Μελετιςτε τα τρία κερμόμετρα. Υπολογίςτε τθν κερμοκραςία που κα δείχνει κάκε
κερμόμετρο, όταν:
α) θ κερμοκραςία πζςει
κατά 4ο C

β) θ κερμοκραςία πζςει
κατά 7ο C

α) θ κερμοκραςία ανζβει
κατά 6ο C
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ΑΔ1

Να βρεκεί και να διατυπωκεί ο κανόνασ με τον οποίο ςυνεχίηεται θ παρακάτω ακολουκία
των αρικμϊν:

Α2

720, 360, 120, ...,
Να βρεκεί ο 8οσ όροσ τθσ.
ΓΔ1

Ο εκπαιδευτικόσ χρθςιμοποιϊντασ τον παγκόςμιο χάρτθ και τθν υδρόγειο ςφαίρα ηθτά από
τουσ μακθτζσ να μελετιςουν ι να ςχεδιάςουν τισ πορείεσ καλαςςοπόρων και εξερευνθτϊν.
Οι μακθτζσ ςθμειϊνουν ςθμαντικά ςθμεία από τισ πορείεσ αυτζσ και τα περιγράφουν
χρθςιμοποιϊντασ τα ςθμεία του ορίηοντα και το γεωγραφικό μικοσ και πλάτοσ.
Εναλλακτικά μπορεί να γίνει χριςθ ψθφιακϊν χαρτϊν και εξομοιωτϊν (π.χ. Google Earth)
και καταγραφι ςυντεταγμζνων ι υπολογιςμόσ αποςτάςεων.

Γ1

ΓΔ2

Ο εκπαιδευτικόσ αναρτά ςτθν τάξθ ζνα χάρτθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ηθτά από τουσ
μακθτζσ να περιγράψουν, χρθςιμοποιϊντασ ςθμεία του ορίηοντα, τθ κζςθ χωρϊν-μελϊν με
βάςθ μία χϊρα αναφοράσ.

Γ1

ΓΔ3

Στθν αίκουςα των Θ/Υ ο εκπαιδευτικόσ ηθτά από τουσ μακθτζσ να δθμιουργιςουν ζνα
αρχείο του προγράμματοσ Word. Στθ ςυνζχεια τουσ ηθτά να επιλζξουν από τα βαςικά
ςχιματα τον κφκλο και να τον ςχεδιάςουν ςτθ ςελίδα του εγγράφου Word. Επειδι ςτα
ςχζδια αυτά δεν ςθμειϊνεται το κζντρο του κφκλου τουσ ηθτά να διερευνιςουν τρόπουσ
προςδιοριςμοφ του κζντρου. Με αυτόν τον τρόπο ο εκπαιδευτικόσ επιδιϊκει να αναδείξει
κατάλλθλεσ ςτρατθγικζσ προςδιοριςμοφ του κζντρου του κφκλου από τουσ μακθτζσ του και
μζςα από αυτζσ τθν χριςθ ςτοιχείων του κφκλου όπωσ είναι θ ακτίνα και θ διάμετρόσ του.
Τζλοσ του ηθτά να τοποκετιςουν τα ςτοιχεία αυτά πάνω ςτον κφκλο που ςχεδίαςαν.

Γ5

ΓΔ4

Ο εκπαιδευτικόσ δίνει ςτουσ μακθτζσ το υλικό Polydron και τουσ ηθτά να καταςκευάςουν
πυραμίδεσ και πρίςματα. Στθ ςυνζχεια τουσ ηθτά να καταγράψουν τα ςχιματα που
χρειάςτθκαν για τθν καταςκευι του κάκε ςτερεοφ, εντοπίηοντασ ομοιότθτεσ και διαφορζσ
ςε μια προςπάκεια να τα ταξινομιςουν. Οι μακθτζσ ςχεδιάηουν τα ςτερεά ςε ιςομετρικοφσ
καμβάδεσ.

Γ3, Γ6,
Γ9, Γ14

ΓΔ5

Ο εκπαιδευτικόσ ηθτά από τουσ μακθτζσ να ςυλλζξουν εικόνεσ και αντικείμενα από το
περιβάλλον τουσ που παρουςιάηουν ςυμμετρία. Στθ ςυνζχεια τουσ ηθτά να τα
ταξινομιςουν ανάλογα με το είδοσ τθσ ςυμμετρίασ που παρουςιάηουν και να
καταςκευάςουν με αυτά πόςτερ που κα τα αναρτιςουν ςτθν τάξθ τουσ.

Γ11,
Γ12

ΓΔ6

Ο εκπαιδευτικόσ δίνει ςτουσ μακθτζσ ςχζδια τθσ κάτοψθσ του ςχολείου και ίςα κυβάκια και
τουσ ηθτά να καταςκευάςουν ζνα κτίριο – ομοίωμα του ςχολείου. Ρροεκτείνοντασ τθ
δραςτθριότθτα μπορεί να δϊςει ςτουσ μακθτζσ μακετόχαρτο και να τουσ ηθτιςει μια απλι
μακζτα του ςχολείου.

Γ14,
Γ15
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ΓΔ7

Σο μιςό τετράγωνο

Σχεδιάςτε μια γραμμι που να περνά από τθ μπλε κουκίδα και να κόβει το τετράγωνο ςτθ
μζςθ.
Είναι θ γραμμι που καταςκευάςατε άξονασ ςυμμετρίασ του τετραγϊνου;
Αιτιολογιςτε τθν απάντθςι ςασ.
Είναι τα δφο μζρθ που καταςκευάςατε ίςα; Αιτιολογιςτε τθν απάντθςι ςασ.
Ο Γιϊργοσ υποςτθρίηει ότι δεν ζχει ςθμαςία που βρίςκεται θ κουκίδα. Οπουδιποτε
και να είναι μζςα ςτο τετράγωνο, αυτόσ μπορεί πάντα να καταςκευάηει μια ευκεία
που να περνά από τθν κουκίδα και να χωρίηει το τετράγωνο ςε δφο ίςα μζρθ.

Οι μακθτζσ κα μποροφςαν να πειραματιςτοφν με τα λογιςμικά Δυναμικισ Γεωμετρίασ
(Sketchpad, Cabri, Geogebra) δθμιουργϊντασ ζνα τετράγωνο και τοποκετϊντασ ζνα ςθμείο
μζςα ςτο τετράγωνο. Στθ ςυνζχεια κα καταςκευάςουν μια ευκεία που κα ορίηεται από το
ςθμείο μζςα ςτο τετράγωνο και ζνα ςθμείο πάνω ςτθν περίμετρο του τετραγϊνου. Κα
μποροφςαν οι μακθτζσ να πειραματιςτοφν μεταβάλλοντασ δυναμικά το ςθμείο τθσ
περιμζτρου και να αποφαςίςουν υπολογίηοντασ τα εμβαδά των τετραπλεφρων που
ςχθματίηονται για τθν κατάλλθλθ κζςθ του.

Μια πλιρθσ προςζγγιςθ ςτα παραπάνω ερωτιματα κα περιλάμβανε τον οριςμό τθσ
ευκείασ μζςω του ςθμείου τομισ των διαγωνίων του τετραγϊνου.

ΜΔ1

«Μακθματικά μωςαϊκά - πλακοςτρϊςεισ»
Στο μάκθμα των καλλιτεχνικϊν ο δάςκαλοσ τθσ Στϋ τάξθσ παρουςιάηει ςτουσ μακθτζσ του το
ζργο του Ολλανδοφ καλλιτζχνθ Maurits Cornelis Escher (1898-1972). Ο Escher ανζπτυξε τθ
δικι του κεωρία για τισ πλακοςτρϊςεισ ςτο επίπεδο και ςτα τα ζργα του εμπλζκονται
ζννοιεσ και τεχνικζσ τθσ ςφγχρονθσ Γεωμετρίασ. Επιςκεφτείτε τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του

Μ1, Γ8,
Γ9, Γ13
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καλλιτζχνθ (http://www.mcescher.com/) για να καυμάςετε πολλά από τα ζργα του.
Ο Νικόλασ και οι φίλοι του γοθτεφκθκαν από τα ζργα του Ολλανδοφ καλλιτζχνθ και άρχιςαν
να αναηθτοφν τρόπουσ για να πετφχουν πλακοςτρϊςεισ – επικαλφψεισ του επιπζδου με
γνωςτά τουσ ςχιματα. Αρχικά άρχιςαν να αναηθτοφν
γφρω τουσ τζτοια μοτίβα και ανακάλυψαν ότι και τα
τετράγωνα πλακάκια ςτο πάτωμα τθσ τάξθσ τουσ ιταν
μια πλακόςτρωςθ από ίςα τετράγωνα. Ο Νικόλασ
ςκζφτθκε τθν κυψζλθ των μελιςςϊν και αναηθτϊντασ
ςτο διαδίκτυο κάποια εικόνα διαπίςτωςε ότι ςε αυτιν
τθν περίπτωςθ θ πλακόςτρωςθ γινόταν με τθν
επανάλθψθ ίςων εξαγϊνων.
Τα παιδιά όςο και ζψαξαν δεν μπόρεςαν να εντοπίςουν
κάποια άλλθ περίπτωςθ πλακόςτρωςθσ. Ζτςι,
αποφάςιςαν να πειραματιςτοφν οι ίδιοι ζτςι ϊςτε να ανακαλφψουν μια πικανι ςχζςθ
ανάμεςα ςτισ ιδιότθτεσ του ςχιματοσ και τθσ δυνατότθτασ δθμιουργίασ ενόσ μωςαϊκοφ με
τθν επανάλθψθ του ςχιματοσ. Διαπίςτωςαν, βζβαια, ότι δεν κα πρζπει να υπάρχουν ςτο
μωςαϊκό κενά και επικαλφψεισ.
Μπορείτε να τουσ βοθκιςετε ςτθν αναηιτθςι τουσ;
Ενδεικτικζσ φάςεισ εφαρμογήσ
1θ φάςθ:
Με τθ χριςθ του λογιςμικοφ Geogebra οι μακθτζσ μποροφν να καταςκευάςουν κανονικά
πολφγωνα (εικόνα 1) και να πειραματιςτοφν ςτθν επικάλυψθ του επίπεδου.

Εικόνα 1
1. Αρχικά καλοφνται να δθμιουργιςουν τα παρακάτω κανονικά πολφγωνα
αξιοποιϊντασ τθν ενςωματωμζνθ λειτουργικότθτα:
τρίγωνο,
τετράγωνο,
πεντάγωνο
εξάγωνο,
οκτάγωνο και
δωδεκάγωνο)
(Οι μακθτζσ αφοφ ορίςουν δφο ςθμεία ςτο επίπεδο που κα αποτελοφν δφο ςυνεχόμενεσ
κορυφζσ του κανονικοφ πολυγϊνου κα κακορίςουν τον αρικμό των πλευρϊν του
πολυγϊνου) .

2θ φάςθ: Οι μακθτζσ καλοφνται να υπολογίςουν το μζτρο των γωνιϊν κάκε πολυγϊνου
χωρίηοντασ το κάκε ςχιμα ςε τρίγωνα. Επιβεβαιϊνουν τουσ ςυλλογιςμοφσ τουσ
αξιοποιϊντασ τθν λειτουργικότθτα του λογιςμικοφ.

ΑΔΑ: 45Ο09-ΤΒΩ

3θ φάςθ: Οι μακθτζσ καλοφνται να μελετιςουν αν είναι δυνατόν να χρθςιμοποιιςουν ζναν
αρικμό ίδιων πολυγϊνων για να καλφψουν το χϊρο γφρω από ζνα ςθμείο ςτο επίπεδο
χωρίσ κενά και επικαλφψεισ.
(Οι μακθτζσ καταςκευάηουν το αρχικό πολφγωνο και ςτθ ςυνζχεια καταςκευάηουν κάκε νζο
πολφγωνο ορίηοντασ ωσ κορυφζσ του τισ κορυφζσ του γειτονικοφ πολυγϊνου).
Τίκενται οι παρακάτω ερωτιςεισ ςτουσ μακθτζσ:
α. Με ποια πολφγωνα είναι δυνατι θ επικάλυψθ του επιπζδου γφρω από ζνα ςθμείο.
Ροιοσ είναι ο αρικμόσ των πολυγϊνων που χρθςιμοποιιςατε ςε κάκε περίπτωςθ;
β. Σε ποιεσ από τισ περιπτϊςεισ δθμιουργοφνται κενά;
γ. Σε ποιεσ από τισ περιπτϊςεισ δεν είναι δυνατι θ επικάλυψθ του επιπζδου;
Δθμιουργικθκαν κενά ι επικαλφψεισ; Ροιοσ ιταν ο αρικμόσ των πολυγϊνων που
χρθςιμοποιιςατε ςε κάκε περίπτωςθ;
δ. Ρϊσ ςυςχετίηεται (ςτισ περιπτϊςεισ επιτυχθμζνθσ επικάλυψθσ) ο αρικμόσ των
πολυγϊνων και το μζγεκοσ τθσ γωνίασ του πολυγϊνου;
ε. Υπάρχει περίπτωςθ επικάλυψθσ του επιπζδου με τθν χριςθ διαφορετικϊν πολυγϊνων;
Μπορείτε να περιγράψετε το μοτίβο που δθμιουργείται;
Αρχεία Λογιςμικοφ

Μζςα από τθν δυναμικι μεταβολι των γεωμετρικϊν ςχθμάτων οι μακθτζσ καλοφνται να
ςυςχετίςουν το μζτρο τθσ γωνίασ ενόσ κανονικοφ πολυγϊνου με τθ δυνατότθτα
επικάλυψθσ του επιπζδου με ίδια ι διαφορετικά κανονικά πολφγωνα δθμιουργϊντασ
μοτίβα γεωμετρικϊν ςχθμάτων.
ΜΔ2

Μοιράηοντασ το κζικ
Ο Γιϊργοσ, ο Νικόλασ και οι φίλοι τουσ, Λάμπροσ και Σοφία γφριςαν από το ςχολείο πολφ
πειναςμζνοι. Στθν κουηίνα βρικαν ζνα μεγάλο τετράγωνο κομμάτι κζικ που είχε
περιςςζψει από το χκεςινό πάρτι γενεκλίων. ‘Ικελαν να είναι δίκαιοι και να μοιράςουν το
κζικ ςε τζςςερα ίςα κομμάτια ζτςι ϊςτε κακζνασ τουσ να πάρει το ζνα τζταρτο (¼) από το
κζικ.
1. Ρροτείνετε διάφορουσ τρόπουσ που τα παιδιά κα μποροφςαν να κόψουν και να
μοιράςουν το τετράγωνο κομμάτι κζικ. Για κάκε τρόπο που προτείνετε, εξθγιςτε
γιατί κάκε παιδί κα πάρει ακριβϊσ το ζνα τζταρτο από το κζικ. Μπορείτε να
πειραματιςτείτε με τα παρακάτω πλαίςια:

Μ5, Γ9,
Γ10
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Οι μακθτζσ κα μποροφςαν να πειραματιςτοφν και με τα λογιςμικά Δυναμικισ Γεωμετρίασ
(Sketchpad, Cabri, Geogebra) δθμιουργϊντασ ζνα τετράγωνο πλζγμα και αξιοποιϊντασ τισ
δυναμικζσ λειτουργικότθτεσ των λογιςμικϊν να προτείνουν τισ διαφορετικζσ ςτρατθγικζσ
που ανζπτυξαν μζςα από τθ χριςθ του διαδραςτικοφ πίνακα.
2. Ο Γιϊργοσ πρότεινε τον παρακάτω τρόπο, όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα. Θ Σοφία
αντιδρϊντασ ςτθν πρόταςθ του Γιϊργου υποςτιριξε: «Είναι λάκοσ αυτό που
προτείνεισ. Μα δε το βλζπεισ, τα κομμάτια δεν είναι ίςα!!»
3. Ροιοσ από τουσ δφο ζχει δίκιο; Εξθγιςτε

ΜΔ3

Οι μακθτζσ μετροφν τθ διάμετρο και τθν περιφζρεια κυλινδρικϊν αντικειμζνων με χάρακα
και λωρίδεσ χαρτιοφ, κορδζλα ι ςπάγκο. Καταγράφουν τισ μετριςεισ τουσ ςε πίνακα τιμϊν
και προςπακοφν να ανακαλφψουν κανονικότθτεσ ςτα δεδομζνα. Ανακαλφπτουν το ςτακερό
λόγο περιφζρειασ προσ διάμετρο κφκλου. Εφαρμόηουν τθ ςχζςθ που ανακάλυψαν για να
υπολογίςουν και να ςυγκρίνουν μικθ κφκλων.

Μ2

ΜΔ4

Οι μακθτζσ αναλφουν παραλλθλόγραμμα ςε επιμζρουσ ςχιματα και τα αναςυνκζτουν ςε
ςχιματα με γνωςτό εμβαδό (ορκογϊνια). Στθ ςυνζχεια αναλφουν παραλλθλόγραμμα ςε
δφο τρίγωνα (με τθ διαγϊνιο), διαπιςτϊνουν με μεταςχθματιςμό (ςτροφι) ότι τα τρίγωνα
είναι ίςα και υπολογίηουν το εμβαδόν τουσ με βάςθ το εμβαδό του παραλλθλογράμμου.

Μ4

Οι μακθτζσ μποροφν να χρθςιμοποιιςουν λογιςμικό δυναμικισ γεωμετρίασ (π.χ.
Geometer’s Sketchpad) για να διαπιςτϊςουν ότι παραλλθλόγραμμα ι τρίγωνα με ίςεσ
βάςεισ και ίςο φψοσ ζχουν ίςο εμβαδό. Για παράδειγμα, καταςκευάηουν ζνα ςχιμα ςαν
αυτό τθσ εικόνασ και μετακινϊντασ το ςθμείο Β διαπιςτϊνουν ότι το εμβαδό του τριγϊνου
παραμζνει ςτακερό.

ΑΔΑ: 45Ο09-ΤΒΩ

Β
Εμβαδόν

ΑΒΓ = 14,00 εκ.2

Α

ΜΔ5

Γ

Ζνα δεξαμενόπλοιο ζπακε βλάβθ, θ οποία προκάλεςε διαρροι πετρελαίου, με αποτζλεςμα
να δθμιουργθκεί μια πετρελαιοκθλίδα ςαν αυτι που φαίνεται ςτθν εικόνα.

Μ5

Α) Υπολογίςτε πόςα περίπου τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι θ ζκταςθ που καταλαμβάνει θ
πετρελαιοκθλίδα.
Β) Πταν 100 λίτρα αργοφ πετρελαίου απελευκερϊνονται ςτθ κάλαςςα, καταλαμβάνουν
επιφάνεια περίπου 1.000 τ.μ. Ρόςα λίτρα περίπου απελευκερϊκθκαν από τθ βλάβθ του
δεξαμενόπλοιου;
Γ) Κάκε βαρζλι πετρελαίου περιζχει περίπου 160 λίτρα και ηυγίηει περίπου 140 κιλά. Αν
κζλαμε να υπολογίςουμε τθ διαρροι ςε βαρζλια, πόςα περίπου βαρζλια αργοφ πετρελαίου
απελευκερϊκθκαν ςτθ κάλαςςα;
Δ) Ανάλογα με τθν ποςότθτα του πετρελαίου που απελευκερϊνεται ςτθ κάλαςςα οι
πετρελαιοκθλίδεσ κατατάςςονται ςε μικρζσ (λιγότερο από 7 τόνουσ), μεςαίεσ (7-700
τόνουσ) και μεγάλεσ (περιςςότερουσ από 700 τόνουσ). Σε ποια κατθγορία κα εντάςςατε τθν
παραπάνω πετρελαιοκθλίδα;
Ε) Με βάςθ τισ καιρικζσ ςυνκικεσ ιταν δυνατόν να εφαρμοςτοφν δφο τεχνικζσ
απορρφπανςθσ: ο μθχανικόσ κακαριςμόσ, που κοςτίηει από 80 ζωσ 750 € για κάκε βαρζλι,
και θ επιτόπια καφςθ, που κοςτίηει 40 € για κάκε βαρζλι πετρελαίου. Ρόςο κα κόςτιηε θ
απορρφπανςθ τθσ κάλαςςασ για κακεμία μζκοδο;
ΜΔ6

Οι μακθτζσ διερευνοφν τον τρόπο που μεταβάλλονται θ περίμετροσ και το εμβαδό γνωςτϊν
γεωμετρικϊν ςχθμάτων (π.χ. τετράγωνο, ορκογϊνιο τρίγωνο) όταν μεταβάλλεται το μικοσ
των πλευρϊν τουσ με ακζραιο ι κλαςματικό ςυντελεςτι και εξάγουν ςυμπεράςματα. Ο
εκπαιδευτικόσ μπορεί να αξιοποιιςει καμβάδεσ ι και γεωπίνακεσ ςε φυςικι ι ψθφιακι
μορφι.(http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_303_g_3_t_3.html?open=activities&from

Μ6
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=category_g_3_t_3.html)

Δ1

Οι μακθτζσ διεξάγουν μια ζρευνα ςχετικά με το πλικοσ των λζξεων που ζχει ζνα βιβλίο
(π.χ. τθσ Λςτορίασ) τθσ Δϋ τάξθσ και τθσ ΣΤϋ τάξθσ. Συλλζγουν με κατάλλθλο τρόπο τα
δεδομζνα , τα οργανϊνουν και τα αναπαριςτοφν κατάλλθλα. Συηθτοφν για χαρακτθριςτικά
που ζχουν τα δεδομζνα και για χαρακτθριςτικζσ τιμζσ αυτϊν. Συηθτοφν για κζματα που
προζκυψαν από τθν ζρευνά τουσ και αν ζχουν «λογικι» εξιγθςθ όπωσ για παράδειγμα:
γιατί τα βιβλία τθσ Δϋ τάξθσ ζχουν λιγότερεσ λζξεισ ανά ςελίδα ςε ςχζςθ με τα βιβλία τθσ ΣΤ
τάξθσ.

2, 3,
4, 5

ΠΔ1

Οι μακθτζσ ςε ομάδεσ ρίχνουν δφο ίδια νομίςματα (π.χ. δφο των 20 λεπτϊν) 20 φορζσ και 2, Π1,
καταγράφουν αν εμφανίηεται α) Κεφάλι και ςτα δφο, β) Γράμματα και ςτα δφο ι γ) Π2
διαφορετικζσ ενδείξεισ και ςτα δφο νομίςματα. Συηθτοφν ποια περίπτωςθ εμφανίςτθκε τισ
περιςςότερεσ φορζσ και αν υπάρχει εξιγθςθ γι’ αυτό. Εκτελοφν το ίδιο πείραμα με δφο
διαφορετικά νομίςματα και προςπακοφν να βρουν ομοιότθτεσ με το προθγοφμενο.
Ρεριγράφουν τον δειγματικό χϊρο.

ΤΝΘΕΣΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 2ου ΚΤΚΛΟΤ (Γϋ- Δϋ- Εϋ -Σϋ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ)
Πίνακασ Περιεχομζνων
Α/Α

1

2

Σίτλοσ

«Νερό, το πιο
πολφτιμο
αγακό»

«Μυςτικοί
κϊδικεσ και
κρυπτογραφία»

Θζμα
Οι μακθτζσ μελετοφν πραγματικζσ
καταςτάςεισ οικιακισ χριςθσ του
νεροφ, παίρνουν αποφάςεισ οι οποίεσ
ςτθρίηονται ςε δεδομζνα ορκολογικισ
διαχείριςθσ του από τα μζλθ τθσ
οικογζνειασ και κάνουν ςχετικοφσ
υπολογιςμοφσ και εκτιμιςεισ.

Οι μακθτζσ μελετοφν τθ ςχζςθ των
μακθματικϊν ςυμβόλων με τα
γλωςςικά ςφμβολα και κατανοοφν
μορφζσ κωδικοποίθςθσ τθσ γλϊςςασ
με τθ βοικεια των μακθματικϊν.

Σάξθ

Γϋ και Δϋ

Γϋ και Δϋ

Εκπαιδευτικό
υλικό
Ρίνακασ με
δεδομζνα, ςτοιχεία
από τισ εταιρείεσ
φδρευςθσ ςχετικά
με τθν
κατανάλωςθ νεροφ
ςτθν περιοχι του
ςχολείου,
αρικμομθχανι,
αναηιτθςθ
ςτοιχείων ςτο
διαδίκτυο.
Ρίνακασ
δεδομζνων τθσ
ςυνκετικισ
εργαςίασ, βιβλίο
γλϊςςασ
αναηιτθςθ
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3

4

5

6

7

Κερμοκραςίεσ
πόλεων τθσ
χϊρασ μασ

«Θ ςυμμετρία
ςτθ φφςθ»

«Ρροςκλιςεισ ςε
γιορτι»

«Οικονομικι
διαχείριςθΚόςτοσ ηωισ»

«Γωνίεσ και
θλικία»

8

«Συνκικεσ
φωτιςμοφ ςτο
χϊρο»

9

«Κφκλοσ και

Στο πλαίςιο τθσ μελζτθσ τθσ
κερμοκραςίασ, του κλίματοσ
διαφορετικϊν πόλεων τθσ χϊρασ μασ,
οι μακθτζσ ςυλλζγουν δεδομζνα μζςω
του διαδικτφου, τα επεξεργάηονται, τα
απεικονίηουν ςε διαγράμματα, κζτουν
ερωτιματα και οδθγοφνται ςε
ςυμπεράςματα.
Οι μακθτζσ καλοφνται να
αναγνωρίςουν τθ ςυμμετρία που
εμφανίηεται ςτθ φφςθ, ςε φυτά και
ηϊα και να ςυγκεντρϊςουν υλικό με
βάςθ τα δεδομζνα παρατθριςεων και
υπολογιςμϊν.

Γϋ και Δϋ

Γϋ και Δϋ

Οι μακθτζσ καλοφνται να υπολογίςουν
τον αρικμό των παιδιϊν που πιραν
προςκλιςεισ για μια γιορτι ξζροντασ
Γϋ και Δϋ
το μζροσ μιασ χαρτοταινίασ που
χρθςιμοποιικθκε ςε μία πρόςκλθςθ.
Οι μακθτζσ μελετοφν πραγματικζσ
καταςτάςεισ και παίρνουν αποφάςεισ
οι οποίεσ ςτθρίηονται ςε δεδομζνα
οικονομικισ διαχείριςθσ και κάνουν
ςχετικοφσ υπολογιςμοφσ και
εκτιμιςεισ.
Οι μακθτζσ ςυςχετίηουν μορφζσ και
ςχιματα ςτο ανκρϊπινο ςϊμα και τα
ερμθνεφουν χρθςιμοποιϊντασ
μακθματικά. Συγκεκριμζνα καλοφνται
να αναγνωρίςουν τθ διαφοροποίθςθ
τθσ γωνίασ του μθριαίου οςτοφ
ανάλογα με τθν θλικία του ατόμου και
να πάρουν αποφάςεισ με βάςθ τα
δεδομζνα μετριςεων και
υπολογιςμϊν.
Οι μακθτζσ καλοφνται να μετριςουν
τισ γυάλινεσ επιφάνειεσ των
παρακφρων τθσ τάξθσ και να πάρουν
αποφάςεισ αν αυτζσ επαρκοφν για τθν
εξαςφάλιςθ ικανοποιθτικϊν ςυνκθκϊν
φωτιςμοφ με βάςθ τα δεδομζνα των
μετριςεων τουσ και του
προςανατολιςμοφ των παρακφρων.
Οι μακθτζσ καλοφνται να ςυςχετίςουν

Εϋ και Στϋ

Εϋ και Στϋ

Εϋ και Στϋ

Εϋ και Στϋ

ςτοιχείων ςτο
διαδίκτυο.
Χριςθ Διαδικτφου,
Υπολογιςτικό
περιβάλλον
επεξεργαςίασ
δεδομζνων.

Φωτογραφίεσ από
φυτά, ζντομα και
ηϊα, μικρόσ
κακρζφτθσ,
μεγεκυντικόσ
φακόσ, αναηιτθςθ
ςτοιχείων ςτο
διαδίκτυο
Εφαρμογι
«Μπάρεσ» του
Εκπαιδευτικοφ
Λογιςμικοφ του
Ρ.Λ.
Ρίνακασ
δεδομζνων τθσ
δραςτθριότθτασ,
αναηιτθςθ
ςτοιχείων ςτο
διαδίκτυο
Σχιματα και
φωτογραφίεσ τθσ
δραςτθριότθτασ,
γεωμετρικά
όργανα (κανόνασ
και
μοιρογνωμόνιο),
αναηιτθςθ
ςτοιχείων ςτο
διαδίκτυο
Μετροταινία,
αρικμομθχανι,
πυξίδα,
αναηιτθςθ
ςτοιχείων ςτο
διαδίκτυο.

Εικόνεσ από τθ
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ψάρεμα»

10

11

12

«Στα μονοπάτια
των Κεϊν του
Ολφμπου»

«Κφκλοι ςτθν
αυλι του
ςχολείου»

«Λονδίνο 2012»

13

«Το πράςινο
ςχολείο»

14

«Οι μακθτζσ
καταςκευάηουν
ςκάλεσ

παραδοςιακζσ δραςτθριότθτεσ του
ανκρϊπου ςτο περιβάλλον και να τισ
ερμθνεφςουν χρθςιμοποιϊντασ
μακθματικά. Συγκεκριμζνα καλοφνται
να υπολογίςουν δεδομζνα ςχετικά με
το ψάρεμα και να αποφαςίςουν για τισ
επιδράςεισ του ςτο περιβάλλον με
βάςθ τα δεδομζνα που τουσ δίνονται
και ςχετικοφσ υπολογιςμοφσ.
Οι μακθτζσ ςχεδιάηουν
δραςτθριότθτεσ του ανκρϊπου ςτθ
φφςθ και υπολογίηουν δεδομζνα
ςχετικά με τα υλικά που κα χρειαςτεί
να πάρουν μαηί τουσ, το κόςτοσ των
υλικϊν και τθσ μεταφοράσ τουσ με
βάςθ τισ ανάγκεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ
διαδρομισ.
Οι μακθτζσ μελετοφν γεωμετρικζσ
ιδιότθτεσ του κφκλου μζςα από
βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ
αξιοποιϊντασ και ψθφιακά εργαλεία.

Οι μακθτζσ καλοφνται να μελετιςουν
τισ αλλαγζσ ϊρασ ανάμεςα ςτισ ηϊνεσ
ϊρασ που είναι χωριςμζνοσ ο
πλανιτθσ. Μελετοφν τον παγκόςμιο
χάρτθ που είναι χωριςμζνοσ ςτισ ηϊνεσ
ϊρασ και καλοφνται να τον
φανταςτοφν ωσ μια τεράςτια
αρικμογραμμι των ακεραίων. Το
μθδζν είναι το ςθμείο αναφοράσ που
αντιςτοιχεί ςτο Λονδίνο όπου γίνονται
οι Ολυμπιακοί αγϊνεσ.
Οι μακθτζσ μζςα από ζνα πραγματικό
πρόβλθμα υπολογιςμοφ των
διαςτάςεων ενόσ ξφλινου πλαιςίου για
τον κιπο του ςχολείου, διερευνοφν τθ
περίμετρο και το εμβαδόν ορκογωνίων
και τθν ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ
καταςκευισ του. Χρθςιμοποιοφν
παραμετρικζσ διαδικαςίεσ με τθ
βοικεια εργαλείου ςυμβολικισ
ζκφραςθσ με δυνατότθτα δυναμικοφ
χειριςμοφ γεωμετρικϊν αντικειμζνων,
το Χελωνόκοςμο.
Οι μακθτζσ μζςα από ζνα πρόβλθμα
καταςκευισ μιασ ςκάλασ για το
ςχολείο, διερευνοφν επαναλθπτικζσ
δομζσ, καταςκευάηουν ςκαλοπάτια και

ςυνκετικι
εργαςίασ,
αρικμομθχανι,
αναηιτθςθ
ςτοιχείων ςτο
διαδίκτυο.

Εϋ και Στϋ

Εϋ και Στϋ

Εϋ και Στϋ

Στϋ

Στϋ

Χάρτεσ, λογιςμικό
Goggle Earth,
αρικμομθχανι
αναηιτθςθ
ςτοιχείων ςτο
διαδίκτυο.

Ρεριβάλλοντα
δυναμικισ
γεωμετρίασ και
χειραπτικό υλικό.
Αρχείο: 10-Mικοσ
κφκλου
Ραγκόςμιοσ
χάρτθσ, χάρτθσ
ηωνϊν ϊρασ,
αναηιτθςθ
ςτοιχείων ςτο
διαδίκτυο

Λογιςμικό
Χελωνόκοςμοσ
Αρχεία:
13-φάςθ 1θ-Δρ2
13-φάςθ 1θ-Δρ3
13-φάςθ2θ-δρ3
13-Φφλλο
εργαςίασ

Λογιςμικό
Χελωνόκοςμοσ
Αρχεία:
14-Φφλλο
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παίηοντασ»

ςκάλεσ χειρίηοντάσ τεσ δυναμικά με τθ
βοικεια του Χελωνόκοςμου.

εργαςίασ
14-φάςθ 1θ-Δρ2
14-φάςθ 1θ-Δρ3
14-φάςθ 1θ-Δρ4
14-φάςθ 2θ-Δρ3
14-φάςθ 2θ-Δρ5

ΤΝΘΕΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ 1 (Γϋ- Δϋ Δθμοτικοφ)
«Νερό, το πιο πολφτιμο αγακό»
Μαγείρεμα, κακάριςμα, πότιςμα, πλφςιμο... το νερό είναι απαραίτθτο κάκε μζρα
ςτουσ ανκρϊπουσ ςε κάκε γωνιά τθσ γθσ. Το ξοδεφουμε όμωσ με ςφνεςθ;
Μελετιςτε τον πίνακα και απαντιςτε.
Ενεργϊ απερίςκεπτα
Λίτρα
Μπάνιο ςε γεμάτθ
180
μπανιζρα
Ρλφςιμο δοντιϊν (θ
20
βρφςθ ανοιχτι)
Ρλφςιμο πιάτων ςτο χζρι
150
(24ωρο)
Ρλυντιριο πιάτων
40
(πλιρεσ πρόγρ.)
Ρλυντιριο ροφχων
80
(πλιρεσ πρόγρ.)
Ξφριςμα (βρφςθ ςυνεχϊσ
20
ανοιχτι)
Ρλφςιμο αυτοκινιτου με
180
λάςτιχο
Βρφςθ που ςτάηει
144
(24ωρο)
Καηανάκι χωρίσ ειδικι
10
ςακοφλα

Ενεργϊ με περίςκεψθ
Ντουσ (κλειςτό ςτο ςαποφνιςμα)
Ρλφςιμο δοντιϊν (θ βρφςθ κλειςτι)

Λίτρα
30
1

Ρλφςιμο-ξζβγαλμα ςτο νεροχφτθ

25

Ρλυντ. πιάτων (οικονομικό πρόγρ.)

22

Ρλυντ. ροφχων (οικονομικό πρόγρ.)

45

Ξφριςμα (νερό όταν χρειάηεται)

3

Ρλφςιμο αυτοκινιτου με κουβά

60

Βρφςθ που δεν ςτάηει

0

Καηανάκι με ειδικι ςακοφλα

7

Καηανάκι 2 ταχυτιτων
Ρθγι: ΕΥΑΚ
Με βάςθ τισ παραπάνω πλθροφορίεσ μπορείτε να υπολογίςετε
α) Το νερό που ξοδεφει ζνα άτομο (εςφ) ςε μια εβδομάδα;
β) Το νερό που ξοδεφει μια οικογζνεια (ςου) ςε μια εβδομάδα;
Θζματα για διερεφνθςθ και ςυηιτθςθ
Επαρκοφν τα 150 λίτρα νερό τθν θμζρα για τισ ανάγκεσ τθσ ςφγχρονθσ
οικογζνειασ;
Οι ανάγκεσ μασ για νερό ςτο μζλλον κα αυξθκοφν ι κα ελαττωκοφν;
Τι γίνεται το νερό που χρθςιμοποιοφμε;

3ι6
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Ο ρόλοσ των φυτϊν ςτο νερό...
Μια μικρι ζρευνα:
Σφμφωνα με ςτοιχεία από τουσ λογαριαςμοφσ φδρευςθσ του προθγοφμενου χρόνου
υπολογίςτε τθν κατανάλωςθ νεροφ τθσ οικογζνειάσ ςασ.
Ενδεικτικζσ φάςεισ εφαρμογήσ
1θ φάςθ: Οι μακθτζσ υπολογίηουν τθν ποςότθτα του νεροφ που είναι απαραίτθτθ
για ζνα άτομο και για μία οικογζνεια ςε μία εβδομάδα. Στθ ςυνζχεια ςυγκρίνουν τα
αποτελζςματά τουσ με τα αποτελζςματα των υπόλοιπων ομάδων και ςυμφωνοφν
ςτισ μετριςεισ που είναι κοινά αποδεκτζσ.
2θ φάςθ: Οι μακθτζσ κάκε ομάδασ ςυηθτοφν για τισ ανάγκεσ τθσ ςφγχρονθσ
οικογζνειασ ςε νερό, για τθ διαχείριςθ του κ.λπ.
Τζλοσ, διερευνοφν τρόπουσ ςυνετισ διαχείριςθσ ςε ατομικό, οικογενειακό και
τοπικό επίπεδο.
Προςδοκϊμενα μαθηςιακά αποτελζςματα
Μαθηματικά
Στθν παραδοςιακι τάξθ θ διδαςκαλία των μακθματικϊν δεν ςυνδζεται επαρκϊσ με
τθν κακθμερινότθτα και δεν ζχει εφαρμογι ςε καταςτάςεισ που ςχετίηονται με τθν
επίδραςθ του ανκρϊπου ςτο φυςικό περιβάλλον και τθ διαχείριςθ των φυςικϊν
πόρων. Στθν παροφςα εργαςία οι μακθτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα:
-να ςυνδζςουν τα μακθματικά με κζματα που ςχετίηονται με τθ διαχείριςθ φυςικϊν
πόρων ςε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο και τθν επίδραςθ τθσ ςυνετισ ι μθ
διαχείριςθσ του ςτο περιβάλλον.
-να εκφράςουν με τθ χριςθ των μακθματικϊν καταςτάςεισ επίδραςθσ του
ανκρϊπου ςτο φυςικό περιβάλλον και να τισ ερμθνεφςουν.
-να χρθςιμοποιιςουν τα μακθματικά για να μοντελοποιιςουν καταςτάςεισ του
πραγματικοφ κόςμου.
Περιβάλλον και Εκπαίδευςη για την Αειφόρο Ανάπτυξη
Μζςα από τισ διαφορετικζσ απόψεισ ςχετικά με τθν επίδραςθ των ανκρϊπινων
ενεργειϊν ςτο περιβάλλον, οι μακθτζσ μποροφν:
- να διακρίνουν τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα τθσ αρμονικισ ςυνφπαρξθσ
του ανκρϊπου με το φυςικό περιβάλλον και τθν αειφόρο ανάπτυξθ μίασ περιοχισ.
- να αξιοποιιςουν και να ερμθνεφςουν βιβλιογραφικά δεδομζνα και ςτοιχεία
ςχετικά με τθ ςυνετι διαχείριςθ φυςικϊν πόρων και τα πλεονεκτιματα που
προςφζρει τόςο για τον άνκρωπο όςο και για τθ φφςθ.
- να διατυπϊνουν επιχειριματα και τεκμθριωμζνεσ απόψεισ.
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ΤΝΘΕΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ 2 (Γϋ - ΔϋΔθμοτικοφ)
«Μυςτικοί κϊδικεσ και κρυπτογραφία»
Ο Λοφλιοσ Καίςαρασ επινόθςε ζναν απλό κρυπτογραφικό κϊδικα προκειμζνου να
επικοινωνεί με τουσ ςτρατθγοφσ του με μθνφματα που δεν κα ιταν δυνατόν να τα
διαβάςουν οι εχκροί του. Ο κϊδικασ βαςιηόταν ςτθν αντικατάςταςθ κάκε
γράμματοσ του αλφαβιτου με κάποιο άλλο, όχι όμωσ επιλεγμζνο τυχαία αλλά με
βάςθ ζναν μυςτικό αρικμό. Ρολλοί ςφγχρονοι κρυπτογραφικοί κϊδικεσ είναι
βαςιςμζνοι ςε ζναν ι ςε γινόμενο από πρϊτουσ αρικμοφσ. Θ τεχνικι τθσ
κωδικοποίθςθσ είναι απλι. Ασ δοφμε ζνα παράδειγμα:
Κοιτάξτε ςτον ακόλουκο πίνακα το ελλθνικό αλφάβθτο. Στθν πράςινθ γραμμι
εμφανίηεται όπωσ το γνωρίηουμε και το χρθςιμοποιοφμε. Στθν καφετιά γραμμι
μετατοπίςαμε τα γράμματα κατά 3 κζςεισ προσ τα δεξιά. Ζτςι το Α ζγινε Χ, το Β
ζγινε Ψ κ.λπ. (Αυτι είναι θ κωδικοποίθςθ 3Δ, δθλαδι 3 κζςεισ δεξιά).
Α Β Γ Δ Ε Η Θ Κ Λ Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Ρ  Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Η Θ Κ Λ Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Ρ  Σ Τ Υ Φ
Με τθν κωδικοποίθςθ (3Δ), αντί να γράψουμε Α, γράφουμε Χ, αντί του Β γράφουμε
Ψ κ.λπ. Για παράδειγμα, θ λζξθ ΜΑΚΘΜΑΤΛΚΑ κα γίνει ΛΧΕΔΛΧΡΗΘΧ
Με ποια κωδικοποίθςθ θ λζξθ ΜΑΚΘΜΑΤΛΚΑ γίνεται ΡΕΜΛΡΕΨΝΞΕ;
Δθμιουργιςτε μια δικι ςασ κωδικοποίθςθ και γράψτε τα ονόματά ςασ
κωδικοποιθμζνα. Μετά ανταλλάξτε τα ονόματά ςασ με τα ονόματα κάποιασ άλλθσ
ομάδασ και προςπακιςτε να βρείτε θ μια ομάδα τθν κωδικοποίθςθ που
χρθςιμοποίθςε θ άλλθ.
Θζματα για διερεφνθςθ και ςυηιτθςθ
Ροιεσ ανάγκεσ ζκαναν τουσ ανκρϊπουσ να επινοιςουν τθν κρυπτογραφία;
Ρου νομίηεισ ότι χρθςιμοποιείται θ κρυπτογραφία ςιμερα;
Μπορεί να εφαρμοςτεί θ κρυπτογραφία ςτουσ αρικμοφσ;
Προςδοκϊμενα μαθηςιακά αποτελζςματα
Στθν παροφςα εργαςία οι μακθτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα:
-να ςυνδζςουν τα μακθματικά με κζματα που ςχετίηονται με τθ διαχείριςθ τθσ
κωδικοποίθςθσ των χαρακτιρων ςτθ γλϊςςα
-να χρθςιμοποιιςουν τα μακθματικά για να μοντελοποιιςουν καταςτάςεισ του
πραγματικοφ κόςμου.
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ΤΝΘΕΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ 3 (Γϋ - ΔϋΔθμοτικοφ)
«Θερμοκραςίεσ πόλεων τθσ χϊρασ μασ»
Μελετιςτε τισ τοπικζσ κλιματολογικζσ διαφορζσ μεταξφ διαφορετικϊν πόλεων τθσ
χϊρασ μασ αφοφ αναηθτιςετε πλθροφορίεσ ςε ςχετικοφσ με τον καιρό δικτυακοφσ
τόπουσ. Επεξεργαςτείτε τα δεδομζνα, απεικονίςτε τα ςε διαγράμματα και
διατυπϊςτε τα ςυμπεράςματα ςασ.

Ενδεικτικζσ φάςεισ εφαρμογήσ
1θ φάςθ: Οι μακθτζσ ςχθματίηουν ομάδεσ των τριϊν ι τεςςάρων. Θ κάκε ομάδα
αςχολείται με μία πόλθ, τθν οποία ζχουν προαποφαςίςει όλεσ οι ομάδεσ μαηί και
βρίςκεται ςε διαφορετικό γεωγραφικό διαμζριςμα. Στθ ςυνζχεια αναηθτοφν
πλθροφορίεσ ςε ςχετικζσ ιςτοςελίδεσ και καταγράφουν ςε φφλλο εργαςίασ τισ
κερμοκραςίεσ μιασ θμζρασ τθσ πόλθσ που επζλεξαν.
2θ φάςθ: Ειςζρχονται ςτο περιβάλλον του Εκπαιδευτικοφ Λογιςμικοφ των
Μακθματικϊν τθσ Γϋ και Δϋ τάξθσ, του Ραιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου και ςτον
μικρόκοςμο «Στατιςτικι», ειςάγουν τα δεδομζνα και τα παρουςιάηουν ςε
γραφιματα. Κάκε ομάδα αυτόνομα επιλζγει τον τφπο του γραφιματοσ που
επικυμεί για να παρουςιάςει τισ κερμοκραςίεσ τθσ πόλθσ που επζλεξε και
αιτιολογεί τθν απόφαςι τθσ αυτι.
3θ φάςθ: Στθ ςυνζχεια όλεσ οι ομάδεσ μαηί υπολογίηουν και ςυγκρίνουν το Μζςο
Προ των κερμοκραςιϊν των πόλεων, ςυηθτοφν τθν επίδραςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτισ
ςυνικειεσ των κατοίκων, του τρόπου ηωισ τουσ και κατανοοφν τα κακθμερινά
πρακτικά τουσ προβλιματα.
4θ φάςθ: Ρροτείνεται το ςχεδίου εργαςίασ αυτό να επεκτακεί ςε κερμοκραςίεσ
πόλεων άλλων ευρωπαϊκϊν πόλεων ι χωρϊν και ςε διαφορετικά ςθμεία του
πλανιτθ, να εξαχκοφν ςυμπεράςματα και να γίνουν ςυγκρίςεισ για τον καιρό και το
κλίμα ςε άλλεσ περιοχζσ τθσ γθσ τθν ίδια ςτιγμι.

ΑΔΑ: 45Ο09-ΤΒΩ

Προςδοκϊμενα μαθηςιακά αποτελζςματα
Μαθηματικά
Το ςενάριο φιλοδοξεί ςτθ βελτίωςθ και τθν απόκτθςθ κετικισ ςτάςθσ των μακθτϊν
απζναντι ςτα Μακθματικά και ςτθ διαδικαςία προςζγγιςισ τουσ με τθν εμπλοκι
των μακθτϊν ςε ενδιαφζρουςεσ και ελκυςτικζσ δραςτθριότθτεσ.
Με το διαδίκτυο οι μακθτζσ ζχουν άμεςθ και γριγορθ πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ
για τισ κερμοκραςίεσ των πόλεων που αναηθτοφν. Επιπλζον, μποροφν να
επιςκεφτοφν πολλζσ και διαφορετικζσ ιςτοςελίδεσ και να επιλζξουνε εκείνθ που
κεωροφνε πιο ζγκυρθ και ευκολόχρθςτθ.
Το εκπαιδευτικό λογιςμικό, μικρόκοςμοσ «Στατιςτικι», δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ
μακθτζσ να οργανϊςουν και να καταγράψουν τισ πλθροφορίεσ ςε πίνακα και
κατόπιν να δοφνε τθν αναπαράςταςι τουσ ςε διαφορετικοφσ τφπουσ γραφθμάτων
και να βροφνε πολφ εφκολα το Μζςο Προ των κερμοκραςιϊν μιασ πόλθσ. Ακόμθ,
δίνει τθ δυνατότθτα διαφορετικισ αναπαράςταςθσ τθσ ίδιασ πλθροφορίασ.
Επιπρόςκετα, θ ταχφτθτα τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και θ παρουςίαςι τουσ
με γραφιματα δίνει τθ χρονικι άνεςθ για επζκταςθ τθσ ςυηιτθςθσ, ερμθνείασ και
ανάλυςθσ των γραφθμάτων, όπωσ επίςθσ και τθ ςυςχζτιςθ του Μζςου Πρου των
κερμοκραςιϊν των πόλεων αυτϊν με τισ ςυνικειεσ των κατοίκων και του τρόπου
ηωισ τουσ.

ΤΝΘΕΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ 4 (Γϋ - ΔϋΔθμοτικοφ)
«Θ ςυμμετρία ςτθ φφςθ»
Θ ςυμμετρία βρίςκεται παντοφ γφρω μασ. Κοιτάξτε ζξω από το παράκυρο, τα
φφλλα, τα κτίρια, κοιτάξτε ακόμα δίπλα ςασ τουσ ςυμμακθτζσ ςασ, τα πράγματα τθσ
τάξθσ ςασ, τα πράγματά ςασ. Οι άνκρωποι από τα προϊςτορικά χρόνια αγαποφςαν
οτιδιποτε ςυμμετρικό. Για παράδειγμα οι βραχογραφίεσ ςτα ςπιλαια ιταν
βαςιςμζνεσ ςτθ ςυμμετρία, ςτθ λαϊκι τζχνθ όλα ςχεδόν τα μοτίβα παρουςιάηουν
αξονικι ςυμμετρία.
Με τθν ομάδα ςασ κα πρζπει να επιλζξετε μια από τισ παρακάτω περιοχζσ και να
ςυγκεντρϊςετε υλικό το οποίο κα παρουςιάςετε ςτθν τάξθ ςασ.
Περιοχζσ που μπορϊ να επιλζξω
α) φφςθ: ςταγόνεσ, νιφάδεσ χιονιοφ, κφματα ςτο νερό, πλανιτεσ κ.λπ.
β) φυτά: φφλλα, λουλοφδια, καρποί κ.λπ.
γ) ηωικό βαςίλειο: ηϊα, πουλιά, ζντομα, ο ανκρϊπινοσ ςκελετόσ κ.λπ.
δ) αρχιτεκτονικζσ δθμιουργίεσ
ε) τζχνθ
ςτ) άλλο
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Το υλικό που κα παρουςιάςετε κα πρζπει
να είναι ςε ςκίτςο ι φωτογραφία και να
διακρίνεται κακαρά ο άξονασ ι οι άξονεσ
ςυμμετρίασ. Τουσ περιςςότερουσ πόντουσ
κα πάρουν οι παρουςιάςεισ που είναι πρωτότυπεσ
και δθμιουργικζσ. Για παράδειγμα, θ φωτογραφία
του ςκφλου ςασ κα βακμολογθκεί με ζναν
πόντο, ενϊ μια φωτογραφία από το
αποτφπωμα του ποδιοφ του κα βακμολογθκεί με
πολφ περιςςότερουσ πόντουσ.

Θζματα για διερεφνθςθ και ςυηιτθςθ
Για ποιο λόγο νομίηεισ ότι υπάρχει θ ςυμμετρία ςτθ φφςθ;
Το πρόςωπό μασ είναι ακριβϊσ ςυμμετρικό; Βάηοντασ ζνα κακρεφτάκι κάκετα
επάνω ςτον άξονα ςυμμετρίασ ςε μια φωτογραφία ςου. Δοκίμαςε να δεισ το
ςυμμετρικό του μιςοφ προςϊπου ςου. Διαφζρει από αυτό που είναι ςτθ
φωτογραφία;

Ενδεικτικζσ φάςεισ εφαρμογήσ
1θ φάςθ: Οι μακθτζσ αποφαςίηουν με τθν ομάδα τουσ ποια περιοχι κα επιλζξουν
για να διερευνιςουν ςυμμετρικά μοτίβα. Στθ ςυνζχεια ςυγκεντρϊνουν το υλικό το
οποίο επεξεργάηονται ϊςτε να το παρουςιάςουν ςτισ υπόλοιπεσ ομάδεσ.
2θ φάςθ: Οι μακθτζσ βακμολογοφν κάκε παρουςίαςθ ανάλογα με τθν πρωτοτυπία
και τθ δθμιουργικι προςζγγιςθ τθσ ομάδασ που το παρουςιάηει. Στθ ςυνζχεια
ςυηθτοφν για το ρόλο τθσ ςυμμετρίασ ςτθ φφςθ τθν αρχιτεκτονικι και τθν τζχνθ.
Τζλοσ, διερευνοφν άλλουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ κα μποροφςαν να
παρουςιάςουν το υλικό τουσ ϊςτε να προβλθκεί θ ςυμμετρία με διαφορετικοφσ
τρόπουσ.
Προςδοκϊμενα μαθηςιακά αποτελζςματα
Μαθηματικά
Στθν παραδοςιακι τάξθ θ διδαςκαλία των μακθματικϊν δεν ςυνδζεται επαρκϊσ με
τθν κακθμερινότθτα και δεν ζχει εφαρμογι ςε καταςτάςεισ που ςχετίηονται με
κζματα του περιβάλλοντοσ. Στθν παροφςα εργαςία οι μακθτζσ ζχουν τθ
δυνατότθτα:
-να ςυνδζςουν τα μακθματικά με κζματα που ςχετίηονται με τθ φφςθ, τθ χλωρίδα
και τθν πανίδα.
-να μελετιςουν, με τθ χριςθ των μακθματικϊν, καταςτάςεισ ςτο φυςικό
περιβάλλον και να τισ ερμθνεφςουν.
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-να χρθςιμοποιιςουν τα μακθματικά για να μοντελοποιιςουν καταςτάςεισ του
πραγματικοφ κόςμου.
Περιβάλλον
Μζςα από τισ διαφορετικζσ απόψεισ ςχετικά με τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ ςτο
φυςικό, το ανκρωπογενζσ αλλά και το περιβάλλον τθσ τζχνθσ, οι μακθτζσ μποροφν:
- να διακρίνουν τα πλεονεκτιματα τθσ ςυμμετρίασ ωσ του οικονομικότερου τρόπου
ςφνκεςθσ και καταςκευισ τόςο ςε επίπεδο οργανιςμϊν όςο και ςε αρχιτεκτονικζσ
δθμιουργίεσ ι τεχνουργθμάτων.
- να αξιοποιιςουν και να ερμθνεφςουν βιβλιογραφικά δεδομζνα και ςτοιχεία
ςχετικά με τθ φφςθ, το ανκρωπογενζσ περιβάλλον και τθν τζχνθ.
- να διατυπϊνουν επιχειριματα και τεκμθριωμζνεσ απόψεισ.

ΤΝΘΕΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ 5 (Γϋ - Δϋ Δθμοτικοφ)
«Προςκλήςεισ ςε γιορτή»
Ζνα μακθτισ τθσ Γϋ τάξθσ κζλει να προςκαλζςει τουσ φίλουσ του ςτθ γιορτι του
αποφάςιςε να καταςκευάςει μόνοσ του τισ προςκλιςεισ. Για το λόγο αυτό αγόραςε
χαρτοταινία από το βιβλιοπωλείο. Για κάκε μία πρόςκλθςθ χρθςιμοποίθςε τα 3/24
χαρτοταινίασ και ςτο τζλοσ δεν περίςςεψε κακόλου χαρτί. Ρόςα παιδιά προςκάλεςε
γιορτι του;

και
μία
τθσ
ςτθ

Σε αυτιν τθν εργαςία οι μακθτζσ καλοφνται να υπολογίςουν τον αρικμό των παιδιϊν που
πιραν πρόςκλθςθ αν για τθν κάκε μία πρόςκλθςθ χρθςιμοποιικθκαν τα 3/24 μιασ
χαρτοταινίασ. Δθλαδι, να βρουν το όλο όταν γνωρίηουν το κάκε ζνα μζροσ του.
Ρροτείνεται να αξιοποιιςουν τθν εφαρμογι «Μπάρεσ» του Εκπαιδευτικοφ Λογιςμικοφ του
Ρ.Λ. για τα Μακθματικά των Γϋ και Δϋ τάξεων. Θ εφαρμογι βοθκά τουσ μακθτζσ να κάνουν
πειράματα με το χωριςμό τθσ χαρτοταινίασ-μπάρασ ςε ίςα μζρθ ϊςτε να πάρουν αρχικά το
ζνα κομμάτι τθσ χαρτοταινίασ και να το αντιςτοιχίςουν με ζνα παιδί και ςτθ ςυνζχεια να
φτάςουν ςτο όλο.
Ενδεικτικά θ εξζλιξθ τθσ δραςτθριότθτασ
Θ δραςτθριότθτα μπορεί να αναπτυχκεί ωσ εξισ:
Οι μακθτζσ ανοίγουν τθν εφαρμογι «Μπάρεσ», δθμιουργοφν μία μπάρα, τθ χωρίηουν ςε
24 ίςα κομμάτια και επιλζγουν τα 3 από αυτά όπωσ φαίνεται παρακάτω:
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Κατόπιν, δθμιουργοφν μία δεφτερθ μπάρα, τθ χωρίηουν κι αυτι ςε 24 ίςα κομμάτια και
επιλζγουν τα επόμενα 3 κομμάτια ςτθ ςειρά:

Συνεχίηουν τθ διαδικαςία- δθμιουργϊντασ νζεσ μπάρεσ και επιλζγοντασ κάκε φορά τα τρία
επόμενα ίςα κομμάτια τθσ, μζχρι να εξαντλθκοφν όλα και να διαπιςτϊςουν ότι θ
χαρτοταινία επαρκεί για οχτϊ προςκλιςεισ.

Προςδοκϊμενα μαθηςιακά αποτελζςματα
Μακθματικά
Θ δραςτθριότθτα προτείνεται να γίνει διερευνθτικά με τθ χριςθ τθσ εφαρμογισ «Μπάρεσ»
και όχι με μια απλι διαίρεςθ 24:3.
Τα οφζλθ που προκφπτουν είναι ότι οι μακθτζσ διερευνοφν και πειραματίηονται ϊςτε να
πάρουν αρχικά τα 3/24 τθσ χαρτοταινίασ και να τα αντιςτοιχίςουν με το κομμάτι χαρτιοφ
που χρειάηεται για να γίνει μία πρόςκλθςθ. Ζτςι, μποροφν να ζχουν ταυτόχρονα τθν οπτικι

ΑΔΑ: 45Ο09-ΤΒΩ

με τθν αρικμθτικι αναπαράςταςθ του κλάςματοσ και ςταδιακά να υπολογίςουν και να
ςυνδζςουν ευκολότερα το μζροσ ενόσ ςυνόλου με το όλο.
Τζλοσ, θ δραςτθριότθτα μπορεί να επεκτακεί κζτοντασ ο εκπαιδευτικόσ ερωτιματα τθσ
μορφισ: «Αν ο μακθτισ ικελε να προςκαλζςει ςτθ γιορτι του διπλάςιουσ φίλουσ, τότε τι
μζροσ τθσ χαρτοταινίασ κα ζπρεπε να χρθςιμοποιιςει για τθν κάκε μία πρόςκλθςθ;»

ΤΝΘΕΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ 6 (Εϋ - ΣϋΔθμοτικοφ)
«Οικονομικι διαχείριςθ-Κόςτοσ ηωισ»
Θ διαχείριςθ των οικονομικϊν μασ δεν είναι απλι υπόκεςθ. Ρολλοί παράγοντεσ
εμπλζκονται και πρζπει να τουσ υπολογίςουμε όλουσ για να κρατιςουμε τα ζξοδα
και τα ζςοδα ςε ιςορροπία. Στον ακόλουκο πίνακα παρουςιάηονται αναλυτικά τα
μθνιαία ζςοδα και ζξοδα (δθλαδι το κόςτοσ ηωισ) μιασ εργαηόμενθσ κοπζλασ και
πρζπει με τθν ομάδα ςασ να τα μελετιςετε και να κάνετε τισ προτάςεισ ςασ για το
πϊσ νομίηετε ότι κα μποροφςε να διαχειριςτεί καλφτερα τα οικονομικά τθσ.
Μαρία Κ. Μθνιαία ζςοδα (μιςκόσ) 1100 €
Πάγια ζξοδα (ςτακερά κάκε μινα):
Ενοίκιο
Εξόφλθςθ αυτοκινιτου
Αςφάλεια αυτοκινιτου
Αςφάλεια ηωισ
Μεταβαλλόμενα ζξοδα:
Λογαριαςμόσ ςτακεροφ τθλεφϊνου και Internet
Λογαριαςμόσ κινθτοφ τθλεφϊνου
Λογαριαςμόσ θλεκτρικοφ
Λογαριαςμόσ φδρευςθσ
Ζξοδα για τρόφιμα
Ζξοδα για είδθ κακαριότθτασ και είδθ ςπιτιοφ
Ζξοδα για βενηίνθ
Ζξοδα για διαςκζδαςθ
Άλλεσ μθνιαίεσ οικονομικζσ υποχρεϊςεισ
Ριςτωτικι κάρτα (οφείλει 1500 €)
ΤΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

350
252
35
30
35
40
45
15
120
70
80
100
45

Βρίςκονται ςε ιςορροπία τα ζξοδα με τα ζςοδα τθσ Μαρίασ;
Αν χρειαςτεί να πλθρϊςει για κάποια ηθμία ζνα χρθματικό ποςό, από που
νομίηεισ πωσ μπορεί να πάρει χριματα;
Στθ δεφτερθ ςτιλθ γράψτε τισ αλλαγζσ που προτείνει το κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ
προτείνει ςε κάκε ποςό και ςτθν τρίτθ ςτιλθ γράψτε τισ αλλαγζσ που θ ομάδα ςασ
ςυμφϊνθςε να προτείνει.
Ρόςα ευρϊ ςυνολικι διαφορά ζχει θ δικι ςασ πρόταςθ από τθσ Μαρίασ;
Ρόςα ευρϊ ςυνολικι διαφορά ζχει θ δικι ςασ πρόταςθ από τθν πρόταςθ τθσ ομάδασ
ςασ;
Ροιεσ είναι οι κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ, ωσ ομάδα, προτείνετε να ξοδεφει λιγότερα
χριματα;
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Μπορείτε να ςκεφτείτε άλλουσ τρόπουσ να φζρει θ Μαρία ςε ιςορροπία τα
ζξοδα με τα ζςοδά τθσ;
Θζματα για διερεφνθςθ και ςυηιτθςθ
Συηθτιςτε για το κόςτοσ ηωισ ςε διαφορετικζσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ.
Συηθτιςτε για αςτάκμθτουσ παράγοντεσ ςτο κόςτοσ ηωισ (ηθμιζσ, αςκζνειεσ
κ.λπ.).
Ρροςδιορίςτε κάποια «περιττά ζξοδα» που ςυνικωσ κάνουμε ςτθ ηωι μασ.
Ενδεικτικζσ φάςεισ εφαρμογήσ
1θ φάςθ: Οι μακθτζσ μελετοφν τα δεδομζνα του πίνακα, υπολογίηουν τθ διαφορά
εξόδων εςόδων και προςπακοφν να εντοπίςουν τισ δαπάνεσ οι οποίεσ μποροφν να
μειωκοφν ϊςτε να ιςοςκελιςτοφν τα ζξοδα με τα ζςοδα.
Για παράδειγμα, διερευνοφν ποιζσ από τισ δαπάνεσ είναι οι «απολφτωσ
απαραίτθτεσ» για να εξαςφαλιςτεί το απαραίτθτο επίπεδο καλισ διαβίωςθσ.
2θ φάςθ: Οι μακθτζσ κάκε ομάδασ παρουςιάηουν και τεκμθριϊνουν τισ προτάςεισ
τουσ, ςυγκρίνουν και αποφαςίηουν ποια είναι θ πιο ρεαλιςτικι και εφαρμόςιμθ από
όλεσ τισ προτάςεισ των ομάδων.
Τζλοσ, διερευνοφν άλλουσ παράγοντεσ που υπειςζρχονται ςτο κόςτοσ ηωισ, όπωσ θ
γεωγραφικι περιοχι, θ τοπικι κοινωνία, οι οικονομικζσ ιδιαιτερότθτεσ τθσ εποχισ
κ.λπ.
Προςδοκϊμενα μαθηςιακά αποτελζςματα
Μαθηματικά
Στθν παραδοςιακι τάξθ θ διδαςκαλία των μακθματικϊν δεν ςυνδζεται με
δραςτθριότθτεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ κι ζτςι οι μακθτζσ ζχουν περιοριςμζνεσ
δυνατότθτεσ εμπλοκισ τουσ ςε διαδικαςίεσ επζκταςθσ και διερεφνθςθσ τθσ
χρθςτικότθτάσ τουσ. Στθν παροφςα εργαςία οι μακθτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα:
-να ςυνδζςουν τα μακθματικά με καταςτάςεισ οικονομικισ διαχείριςθσ,
-να πειραματιςτοφν με τισ αλλαγζσ του φψουσ των εξόδων και των εςόδων και να
διερευνιςουν τισ προχποκζςεισ μιασ ορκολογιςτικισ οικονομικισ διαχείριςθσ,
-να χρθςιμοποιιςουν τα μακθματικά για να μοντελοποιιςουν καταςτάςεισ του
πραγματικοφ κόςμου.
Λήψη αποφάςεων ςε πρακτικά προβλήματα
Με τθν αντιπαράκεςθ απόψεων ςχετικά με τθν οικονομικι διαχείριςθ, οι μακθτζσ
μποροφν:
-να διακρίνουν τα πλεονεκτιματα τθσ ςυνετισ οικονομικισ διαχείριςθσ.
-να αξιοποιιςουν και να ερμθνεφςουν δεδομζνα και ςτοιχεία ςχετικά με τθν
οικονομικι διαχείριςθ ενόσ νοικοκυριοφ και το κόςτοσ ηωισ ςε μια περιοχι ι χϊρα.
-να διατυπϊνουν επιχειριματα και τεκμθριωμζνεσ απόψεισ.
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ΤΝΘΕΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ 7 (Εϋ - ΣϋΔθμοτικοφ)
«Γωνίεσ και θλικία»
Το πιο δυνατό κόκαλο του ανκρϊπινου ςϊματοσ είναι το κόκαλο του μθροφ που
ςυνδζει τθ λεκάνθ με το γόνατο. Το άκρο του, που ςυνδζεται με τθ λεκάνθ,
ςχθματίηει γωνία με το υπόλοιπο όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα.

Θ γωνία αυτι, ςφμφωνα με τουσ ανκρωπολόγουσ, αλλάηει ανάλογα με τθν θλικία
του ανκρϊπου, όπωσ φαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα.

Μοίρεσ:

150ο

............

...............

...............

................

Στισ πρόςφατεσ αναςκαφζσ βρζκθκαν δφο κόκαλα μθροφ που το ζνα ςχθμάτιηε
γωνία 135ο και το άλλο γωνία 120ο . Δοκίμαςε με τθν ομάδα ςου, να υπολογίςεισ τι
θλικία είχαν τα άτομα ςτα οποία ανικαν τα οςτά αυτά.
Στθ διπλανι εικόνα φαίνεται θ
ακτινογραφία από ζνα κόκαλο
μθροφ.
Τι
μπορείτε
να
ςυμπεράνετε για τθν θλικία του
ατόμου
που
ζκανε
τθν
ακτινογραφία;

Θζματα για διερεφνθςθ και ςυηιτθςθ
Βρείτε και εξετάςτε ςτον ανκρϊπινο ςκελετό άλλεσ γωνίεσ που υπάρχουν.
Μετριςτε τθ γωνία που μπορεί να διαγράψει θ κνιμθ, ο βραχίονασ και ο καρπόσ
ςασ.
Δοκιμάςτε κρατϊντασ δφο μολφβια να «μεταφζρετε» ςε χαρτί και να μετριςετε
γωνίεσ από αντικείμενα που βρίςκονται μακριά.
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Ενδεικτικζσ φάςεισ εφαρμογήσ
1θ φάςθ: Οι μακθτζσ μελετοφν τα δεδομζνα του ςκίτςου, μετροφν με το
μοιρογνωμόνιο τισ μοίρεσ και ςυμπλθρϊνουν τθ γωνία ςε κάκε οςτό ςτισ διάφορεσ
θλικίεσ. Στθ ςυνζχεια ςυγκρίνουν τισ μετριςεισ τουσ με τισ μετριςεισ των
υπόλοιπων ομάδων και ςυμφωνοφν ςτισ μετριςεισ που είναι αποδεκτζσ από τισ
περιςςότερεσ ομάδεσ.
2θ φάςθ: Οι μακθτζσ κάκε ομάδασ μετροφν το οςτό τθσ ακτινογραφίασ,
αποφαςίηουν για τθν θλικία του ατόμου ςτο οποίο ανικε, παρουςιάηουν και
τεκμθριϊνουν τισ προτάςεισ τουσ, ςυγκρίνουν και αποφαςίηουν ποια είναι θ πιο
ρεαλιςτικι και εφαρμόςιμθ από όλεσ τισ προτάςεισ των ομάδων.
Τζλοσ, διερευνοφν άλλεσ γωνίεσ που υπάρχουν ςτον ανκρϊπινο ςκελετό και
μετροφν τθ γωνία που μπορεί να διαγράψει θ κνιμθ, ο βραχίονασ και ο καρπόσ
τουσ.
Προςδοκϊμενα μαθηςιακά αποτελζςματα
Μαθηματικά
Στθν παραδοςιακι τάξθ θ διδαςκαλία των γωνιϊν δεν ςυνδζεται με τθ φφςθ ι το
ανκρϊπινο ςϊμα κι ζτςι οι μακθτζσ ζχουν περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ εμπλοκισ
τουσ ςε διαδικαςίεσ επζκταςθσ και διερεφνθςθσ των διαφορετικϊν γωνιϊν και τθσ
χριςθσ τουσ. Στθν παροφςα εργαςία οι μακθτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα:
-να ςυνδζςουν τα μακθματικά με ςχιματα και κινιςεισ του ςϊματόσ τουσ.
-να πειραματιςτοφν με τισ κινιςεισ διαφόρων μελϊν του ςϊματοσ και να
αντιλθφκοφν τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ κάποια μζλθ μποροφν να διαγράψουν
μεγαλφτερεσ γωνίεσ κατά τθν κίνθςι τουσ.
-να χρθςιμοποιιςουν τα μακθματικά για να μοντελοποιιςουν καταςτάςεισ του
πραγματικοφ κόςμου.
Φυςικζσ επιςτήμεσ
Με τθν αντιπαράκεςθ απόψεων οι μακθτζσ μποροφν:
-να διακρίνουν τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του ανκρϊπινου ςκελετοφ.
-να αξιοποιιςουν και να ερμθνεφςουν δεδομζνα και ςτοιχεία ςχετικά με τθν κίνθςθ
διαφόρων μελϊν του ανκρϊπινου ςϊματοσ ωσ εργαλείου προςαρμογισ του
ανκρϊπου ςτο φυςικό περιβάλλον.
-να διατυπϊνουν επιχειριματα και τεκμθριωμζνεσ απόψεισ.

ΤΝΘΕΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ 8 (Εϋ - ΣϋΔθμοτικοφ)
«υνκικεσ φωτιςμοφ ςτο χϊρο»
Ζχει υπολογιςτεί από μετριςεισ που ζγιναν ςε ςχολικοφσ χϊρουσ ότι ςε χϊρεσ όπωσ
θ δικι μασ, για να υπάρχουν καλζσ ςυνκικεσ φωτιςμοφ ςε ορκογϊνια ςχολικι τάξθ,
κα πρζπει το 10% του ςυνόλου των τοίχων να αποτελείται από γυάλινθ επιφάνεια,
ϊςτε θ ποςότθτα του φωτόσ που κα μπαίνει ςτο εςωτερικό να είναι αρκετι για
εργαςία χωρίσ τεχνθτό φωτιςμό για το μεγαλφτερο διάςτθμα τθσ θμζρασ.
Υπολόγιςε αν ιςχφει αυτό ςτθ δικι ςου τάξθ (υπολόγιςε μόνο τισ γυάλινεσ
επιφάνειεσ, όχι το «ςκελετό» κάκε παρακφρου).
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θμείωςθ: Το μζγεκοσ τθσ γυάλινθσ επιφάνειασ το οποίο βρικεσ, αν ο
προςανατολιςμόσ των παρακφρων είναι νότιοσ μπορεί να είναι 10% μικρότερο από
το αναμενόμενο, ενϊ, αν ο προςανατολιςμόσ των παρακφρων είναι βορινόσ πρζπει
να είναι 10% μεγαλφτερο.
Θζματα για διερεφνθςθ και ςυηιτθςθ
Για ποιο λόγο νομίηεισ ότι διαφζρει ο νότιοσ από τον βορινό
προςανατολιςμό;
Ροιοι άλλοι παράγοντεσ ςχετίηονται με τισ καλζσ ςυνκικεσ φωτιςμοφ
ςε μια τάξθ;
Ενδεικτικζσ φάςεισ εφαρμογήσ
1θ φάςθ: Οι μακθτζσ μετροφν και καταγράφουν τα αποτελζςματα των μετριςεϊν
τουσ. Στθ ςυνζχεια υπολογίηουν τθ ςυνολικι επιφάνεια, ςυγκρίνουν τισ μετριςεισ
τουσ με τισ μετριςεισ των υπόλοιπων και ςυμφωνοφν ςτισ μετριςεισ που είναι
κοινά αποδεκτζσ.
2θ φάςθ: Οι μακθτζσ κάκε ομάδασ εξετάηουν τον προςανατολιςμό των παρακφρων,
αποφαςίηουν αν θ επιφάνεια των παρακφρων είναι αρκετι για τθν εξαςφάλιςθ
καλοφ φωτιςμοφ και παρουςιάηουν τα ευριματά τουσ, ςυγκρίνοντάσ τα με εκείνα
των υπολοίπων.
Τζλοσ, διερευνοφν άλλουσ παράγοντεσ που ςχετίηονται με τισ καλζσ ςυνκικεσ
φωτιςμοφ ςε μια τάξθ.
Προςδοκϊμενα μαθηςιακά αποτελζςματα
Μαθηματικά
Στθν παραδοςιακι τάξθ θ διδαςκαλία των μακθματικϊν δεν ςυνδζεται επαρκϊσ με
τθν κακθμερινότθτα και δεν ζχει εφαρμογι ςε καταςτάςεισ που ςχετίηονται με το
άμεςο περιβάλλον ςτο οποίο ηει ο μακθτισ. Στθν παροφςα εργαςία οι μακθτζσ
ζχουν τθ δυνατότθτα:
-να ςυνδζςουν τα μακθματικά με κζματα που ςχετίηονται με παραμζτρουσ του
κτιςμζνου περιβάλλοντοσ ςτο οποίο ηουν.
-να εκφράςουν με τθ χριςθ των μακθματικϊν καταςτάςεισ του φυςικοφ κόςμου
(φωτιςμόσ) και να τισ ερμθνεφςουν.
-να χρθςιμοποιιςουν τα μακθματικά για να μοντελοποιιςουν καταςτάςεισ του
πραγματικοφ κόςμου.
Φυςικζσ επιςτήμεσ
Με τθν διερεφνθςθ των παραμζτρων του φυςικοφ φωτιςμοφ από τον ιλιο, οι
μακθτζσ μποροφν:
-να διακρίνουν τα χαρακτθριςτικά του επαρκοφσ φωτιςμοφ.
-να αξιοποιιςουν και να ερμθνεφςουν δεδομζνα και ςτοιχεία ςχετικά με τθν
επάρκεια ι μθ του φυςικοφ φωτιςμοφ ςτο χϊρο εργαςίασ τουσ.
-να διατυπϊνουν επιχειριματα και τεκμθριωμζνεσ απόψεισ.
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ΤΝΘΕΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ 9 (Εϋ - ΣϋΔθμοτικοφ)
«Κφκλοσ και ψάρεμα»
Ζνασ από τουσ παραδοςιακοφσ τρόπουσ ψαρζματοσ ςε ποτάμια αλλά και ςε λίμνεσ
τθσ Ελλάδασ που πλζον ζχει απαγορευκεί και εκλείψει ιταν με το «ριχτάρι» ι
«λιχτάρι».
Με τθ μζκοδο αυτι ο ψαράσ πετοφςε ζνα κυκλικό δίχτυ με τζτοια τεχνικι που αυτό
πριν πζςει ςτο νερό, άνοιγε ςαν ομπρζλα.
Το δίχτυ είχε περιμετρικά πολλά μολυβζνια βαρίδια που το βοθκοφςαν να
βουλιάηει ταχφτατα εγκλωβίηοντασ τα ψάρια που βρίςκονταν από κάτω του.
Ο ψαράσ μάηευε ςτθ ςυνζχεια το δίχτυ
τραβϊντασ ζνα ςχοινί που ιταν
δεμζνο ςτο κζντρο του κφκλου.
Το δίχτυ μαηεφονταν προσ το κζντρο,
ενϊ παράλλθλα ζρχονταν προσ το
μζροσ του και τα ψάρια που δεν
μποροφςαν να φφγουν λόγω των
βαριδιϊν παρζμεναν ςτο δίχτυ.
Ζνα ςυνθκιςμζνο τζτοιο λιχτάρι είχε
ακτίνα 5 μζτρα και ηφγιηε μζχρι 20 κιλά.
Να βρεκεί θ επιφάνεια του ποταμοφ
που καλφπτει ζνα πζταγμα του
λιχταριοφ.
Αν υπολογίςουμε ότι ο ψαράσ ρίχνει
το δίχτυ του κάκε 6 λεπτά, πόςθ περιοχι
του ποταμοφ ζχει «ςαρϊςει» με το δίχτυ
ςε 2 ϊρεσ;
Αν για κάκε τετραγωνικό μζτρο χρειάηονται 200 μζτρα νιμα να υπολογίςετε το
ςυνολικό μικοσ του νιματοσ που απαιτείται για ολόκλθρο το δίχτυ.
Θζματα για ζρευνα και ςυηιτθςθ
Τραβϊντασ το δίχτυ, αυτό ςζρνεται ςτον πυκμζνα του ποταμοφ. Επθρεάηει αυτι
θ κίνθςθ τουσ υπόλοιπουσ οργανιςμοφσ που ηουν ςτο οικοςφςτθμα του ποταμοφ;
Στο επαγγελματικό ψάρεμα τα μεγάλα αλιευτικά πλοία ζχουν ςτόλο από
μικρότερα καραβάκια που κυκλϊνουν ολόκλθρεσ περιοχζσ των ωκεανϊν ςε ακτίνα
2 μιλίων (1 ν.μίλι = 1809 μζτρα). Ροια είναι θ ζκταςθ τθσ περιοχισ ςτθν οποία
ψαρεφουν;
Θ βιομθχανοποίθςθ τθσ αλιείασ εξαφάνιςε τα ψάρια από τθ κάλαςςα. Ρϊσ
ζγινε αυτό;
Ενδεικτικζσ φάςεισ εφαρμογήσ
1θ φάςθ: Οι μακθτζσ υπολογίηουν τθν επιφάνεια που καλφπτει το δίχτυ όταν
πζφτει ςτον ποταμό ανοιχτό. Στθ ςυνζχεια υπολογίηουν τθ ςυνολικι επιφάνεια που
κα καλφψει ςε 2 ϊρεσ, ςυγκρίνουν τα αποτελζςματά τουσ με τα αποτελζςματα των
υπόλοιπων ομάδων και ςυμφωνοφν ςτισ μετριςεισ που είναι κοινά αποδεκτζσ.
2θ φάςθ: Οι μακθτζσ κάκε ομάδασ ςυηθτοφν τθν επίδραςθ των ενεργειϊν αυτοφ
του τρόπου ψαρζματοσ ςτο οικοςφςτθμα του ποταμοφ και υπολογίηουν αντίςτοιχα
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τθν περιοχι αλίευςθσ των αλιευτικϊν ςτολίςκων και τθν επίδραςθ τθσ
βιομθχανοποιθμζνθσ αλιείασ ςτο φυςικό περιβάλλον.
Τζλοσ, διερευνοφν άλλουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ κα μποροφςαν να καλυφκοφν
οι ανάγκεσ διατροφισ με αλιεφματα.
Προςδοκϊμενα μαθηςιακά αποτελζςματα
Μαθηματικά
Στθν παραδοςιακι τάξθ θ διδαςκαλία των μακθματικϊν δεν ςυνδζεται επαρκϊσ με
τθν κακθμερινότθτα και δεν ζχει εφαρμογι ςε καταςτάςεισ που ςχετίηονται με
παραδοςιακά επαγγζλματα. Στθν παροφςα εργαςία οι μακθτζσ ζχουν τθ
δυνατότθτα:
-να ςυνδζςουν τα μακθματικά με κζματα που ςχετίηονται με το επάγγελμα του
ψαρά και τθν επίδραςθ του ςτο μικροπεριβάλλον του ποταμοφ ι τθσ λίμνθσ.
-να εκφράςουν με τθ χριςθ των μακθματικϊν καταςτάςεισ επίδραςθσ του
ανκρϊπου ςτο φυςικό περιβάλλον και να τισ ερμθνεφςουν.
-να χρθςιμοποιιςουν τα μακθματικά για να μοντελοποιιςουν καταςτάςεισ του
πραγματικοφ κόςμου.
Περιβάλλον και Εκπαίδευςη για την Αειφόρο Ανάπτυξη
Μζςα από τισ διαφορετικζσ απόψεισ ςχετικά με τθν επίδραςθ ςτο περιβάλλον των
παραδοςιακϊν μορφϊν αλιείασ αλλά και τθ βιομθχανοποίθςθ τθσ, οι μακθτζσ
μποροφν:
- να διακρίνουν τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα τθσ λελογιςμζνθσ χριςθσ
των πλουτοπαραγωγικϊν πθγϊν ςτο τοπικό περιβάλλον και τθν αειφόρο ανάπτυξθ
μίασ περιοχισ.
- να αξιοποιιςουν και να ερμθνεφςουν βιβλιογραφικά δεδομζνα και ςτοιχεία
ςχετικά με τθν αλιεία και τισ ιχκυοκαλλιζργειεσ.
- να διατυπϊνουν επιχειριματα και τεκμθριωμζνεσ απόψεισ.

ΤΝΘΕΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ 10 (Εϋ - ΣϋΔθμοτικοφ)
«τα μονοπάτια των Θεϊν του Ολφμπου»
Βοθκθτικό υλικό
Χάρτεσ: Πλυμποσ (ι άλλο βουνό τθσ περιοχισ του
ςχολείου).
Τεχνολογία: Λογιςμικό Google Earth για το
ςχεδιαςμό τθσ πορείασ τθ μζτρθςθ αποςτάςεων, τθν
εφρεςθ των γεωγραφικϊν ςυντεταγμζνων, του
υψομζτρου, τθν εικονικι διαδρομι κ.λπ.
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Με τθν ομάδα ςασ ςχεδιάηετε ζνα Σαββατοκφριακο πεηοπορίασ ςτον Πλυμπο.
Αναηθτιςτε πλθροφορίεσ ϊςτε να υπολογίςετε τι εξοπλιςμό κα χρειαςτεί να ζχετε
μαηί ςασ (ποια υλικά ςασ είναι απαραίτθτα και μπορείτε να μεταφζρετε;)
Ροιεσ κα είναι οι καιρικζσ ςυνκικεσ ςτο βουνό;
Διαφζρουν από τισ ςυνκικεσ τθσ πόλθσ ςασ;
(Γεωγραφία)
Αν χρειαςτεί να μείνετε το βράδυ ςτο καταφφγιο κα
χρειαςτείτε κάτι επιπλζον;
Ρωσ κα επικοινωνιςετε με άλλεσ ομάδεσ ςτθ
διάρκεια τθσ διαδρομισ; Σε πικανι κατάςταςθ
ανάγκθσ;
Υπολογίςτε το κόςτοσ των προμθκειϊν και τθσ
μεταφοράσ προσ και από τον Πλυμπο.
(Μακθματικά)
Τι κα μποροφςατε να μελετιςετε ςτθ φφςθ του βουνοφ; (Μελζτθ
περιβάλλοντοσ μελζτθ των φυτϊν και των ηϊων)
Ρωσ κα μποροφςατε να απεικονίςετε μια τζτοια εμπειρίασ ϊςτε να
παρακινιςετε και άλλουσ να τθ δοκιμάςουν (εικαςτικά);
Θζματα για ζρευνα και ςυηιτθςθ
Σκεφτείτε τθν ομάδα ςασ ωσ πρωτοπόρουσ εξερευνθτζσ ςε διαφορετικζσ περιοχζσ
του κόςμου (ζρθμοι, τροπικά δάςθ, πόλοι, ωκεανοί) ποιεσ διαφορετικζσ ανάγκεσ
προκφπτουν ςε κάκε περίπτωςθ;
Δθμιουργιςετε μια εκδοχι τθσ διαδρομισ ςτον Πλυμπο, ςτθν οποία ςυμβαίνει μια
δφςκολθ κατάςταςθ (κακοκαιρία, φωτιά, ατφχθμα) και καταγράψτε τρόπουσ που κα
μποροφςατε να προςφζρετε ι να λάβετε βοικεια από άλλουσ.
Ενδεικτικζσ φάςεισ εφαρμογήσ
1θ φάςθ: Οι μακθτζσ ςχεδιάηουν τθν πορεία που κα ακολουκιςουν ςτο βουνό
υπολογίηοντασ μζςω του λογιςμικοφ τισ διαδρομζσ το υψόμετρο τισ αποςτάςεισ και
το χρόνο που κα χρειαςτεί. Στθ ςυνζχεια ςυγκρίνουν τα αποτελζςματά τουσ με τα
αποτελζςματα των υπόλοιπων ομάδων και ςυμφωνοφν ςτισ μετριςεισ που είναι
κοινά αποδεκτζσ.
2θ φάςθ: Οι μακθτζσ κάκε ομάδασ ςυηθτοφν για τον απαραίτθτο εξοπλιςμό που κα
χρειαςτεί και υπολογίηουν το κόςτοσ τθν αναγκαιότθτα αλλά και τθ δυνατότθτα
μεταφοράσ του από τα μζλθ τθσ ομάδασ.
Τζλοσ, διερευνοφν τρόπουσ δράςθσ, λιψθσ και παροχισ βοικειασ ςε δφςκολεσ
καταςτάςεισ ςτθ διαδρομι που ζχουν ςχεδιάςει.
Προςδοκϊμενα μαθηςιακά αποτελζςματα
Μαθηματικά
Στθν παροφςα εργαςία οι μακθτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα:
-να ςυνδζςουν τα μακθματικά με κζματα που ςχετίηονται με το ςχεδιαςμό μιασ
δραςτθριότθτασ ςτθ φφςθ.
-να αποφαςίςουν, χρθςιμοποιϊντασ τα μακθματικά, για τα υλικά που κα
χρειαςτοφν το κόςτοσ, το βάροσ τουσ πικανοφσ τρόπουσ διαχείριςθσ κ.λπ.
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-να χρθςιμοποιιςουν τα μακθματικά για να μοντελοποιιςουν καταςτάςεισ του
πραγματικοφ κόςμου.
Περιβάλλον και Εκπαίδευςη για την Αειφόρο Ανάπτυξη
Μζςα από τισ διαφορετικζσ απόψεισ ςχετικά με τθν επίδραςθ των ανκρϊπινων
ενεργειϊν ςτο περιβάλλον, οι μακθτζσ μποροφν:
- να διακρίνουν τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα τθσ αρμονικισ ςυνφπαρξθσ
του ανκρϊπου με το φυςικό περιβάλλον και τθν αειφόρο ανάπτυξθ μίασ περιοχισ.
- να αξιοποιιςουν και να ερμθνεφςουν βιβλιογραφικά δεδομζνα και ςτοιχεία
ςχετικά με τον εναλλακτικό τουριςμό και τα πλεονεκτιματα που προςφζρει τόςο
για τον άνκρωπο όςο και για τθ φφςθ.
- να διατυπϊνουν επιχειριματα και τεκμθριωμζνεσ απόψεισ.

ΤΝΘΕΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ 11 (Εϋ - ΣϋΔθμοτικοφ)
«Οι μακθτζσ ςχεδιάηουν κφκλουσ ςτθν αυλι του ςχολείου για τισ
χορευτικζσ τουσ εκδθλϊςεισ»
Στο πλαίςιο τθσ καταςκευισ κφκλων ςτθν αυλι του ςχολείου για τισ χορευτικζσ τουσ
εκδθλϊςεισ μελετιςτε τισ ζννοιεσ ακτίνα, διάμετρο, μικοσ κφκλου, εμβαδό
κυκλικοφ δίςκου και τθ ςχζςθ μεταξφ ακτίνασ και διαμζτρου, μικουσ κφκλου και
διαμζτρου, ακτίνασ και εμβαδοφ κυκλικοφ δίςκου. Κάντε αρχικά τθν προςζγγιςθ ςε
χειριςτικό επίπεδο, κατόπιν με δυναμικοφσ μεταςχθματιςμοφσ αξιοποιϊντασ το
ψθφιακό εργαλείο GeoGebra και το υπολογιςτικό περιβάλλον Χελωνόκοςμοσ που
ςυνδυάηει εργαλεία ςυμβολικισ ζκφραςθσ και δυναμικοφ χειριςμοφ γεωμετρικϊν
αντικειμζνων.

Ενδεικτικζσ φάςεισ εφαρμογήσ
1θ φάςθ: Οι μακθτζσ εμπλζκονται με τθ βοικεια του/τθσ εκπαιδευτικοφ ςε
βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ ςτθν αυλι του ςχολείου τουσ για να ςχεδιάςουν
κφκλουσ διαφορετικϊν ακτίνων. Στθ ςυνζχεια καταγράφουν, ςε φφλλο εργαςίασ
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που ζχει ζτοιμο ο/θ εκπαιδευτικόσ, τισ τιμζσ που προκφπτουν από τισ μετριςεισ που
κάνουν για τθν ακτίνα, τθ διάμετρο και το μικοσ του κφκλου και κάνουν εικαςίεσ για
τθ ςχζςθ μεταξφ ακτίνασ και διαμζτρου, μικουσ κφκλου και διαμζτρου.
2θ φάςθ: Οι μακθτζσ επανζρχονται ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ, χρθςιμοποιοφν το
λογιςμικό GeoGebra και αξιοποιοφν τα δυναμικά του χαρακτθριςτικά ςτο
ςχεδιαςμό κφκλων και ςτθν αυτόματθ καταγραφι των τιμϊν και των υπολογιςμϊν
που κάνει. Με τθ βοικεια του εκπαιδευτικοφ εξάγουν ςυμπεράςματα και
διατυπϊνουν τθ ςχζςθ που υπάρχει μεταξφ ακτίνασ και διαμζτρου, μικουσ κφκλου
και διαμζτρου, διατυπϊνουν τον κανόνα και ςχθματίηουν τον τφπο. (Στθν Στϋ
δθμοτικοφ μπορεί θ δραςτθριότθτα να επεκτακεί και ςτο εμβαδό του κυκλικοφ
δίςκου και τθ ςχζςθ που ζχει με τθν ακτίνα του κφκλου).
3θ φάςθ: Οι μακθτζσ εφαρμόηουν τθ γνϊςθ που απζκτθςαν ςτο χελωνόκοςμο.
Αρχικά ςχεδιάηουν πολφγωνα και ςταδιακά φτάνουν ςτθν καταςκευι κυκλικοφ
δίςκου ωσ πολυγϊνου με πολφ μικρι πλευρά.
4θ φάςθ: Ρροτείνεται επζκταςθ του ςχεδίου εργαςίασ και εφαρμογι των γνϊςεων
ςε ηθτιματα τθσ κακθμερινότθτασ ι τθσ επικαιρότθτασ (π.χ. θ μόλυνςθ μιασ
καλάςςιασ περιοχισ από πετρελαιοκθλίδα και θ απόςταςθ που ζγινε αιςκθτι μια
ςειςμικι δόνθςθ).
Προςδοκϊμενα μαθηςιακά αποτελζςματα
Θ εργαςία φιλοδοξεί ςτθ βελτίωςθ και απόκτθςθ κετικισ ςτάςθσ των μακθτϊν
απζναντι ςτα Μακθματικά και ςτθ διαδικαςία προςζγγιςισ τουσ με τθν εμπλοκι
των μακθτϊν/τριϊν ςε βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ.
Οι μακθτζσ κα διαπραγματευτοφν και κα διερευνιςουν τθ ςχζςθ μεταξφ ακτίνασ
και διαμζτρου, μικουσ κφκλου και διαμζτρου, ακτίνασ και εμβαδοφ κυκλικοφ
δίςκου με τθ βοικεια του εκπαιδευτικοφ ϊςτε θ αίκουςα διδαςκαλίασ να
μετατραπεί ςε εργαςτιριο μακθματικϊν δραςτθριοτιτων.
Θ αξιοποίθςθ του λογιςμικοφ GeoGebra με τθν αυτόματθ καταγραφι των τιμϊν τθσ
διαμζτρου, του μικουσ κφκλου, του αρικμοφ π και του εμβαδοφ του κυκλικοφ
δίςκου όταν οι μακθτζσ κα εφαρμόηουν τουσ μεταςχθματιςμοφσ (αυξομείωςθ των
κφκλων) κα βοθκιςει ςτθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων, γενικεφςεων και κανόνων.
Με το χελωνόκοςμο κα εφαρμόςουν, κα επεκτείνουν τθ νζα γνϊςθ, κα
εμβακφνουν ςε αυτι και κα μποροφν να διατυπϊνουν ςυμπεράςματα ςε
μακθματικι γλϊςςα.
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ΤΝΘΕΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ 12 (Εϋ - ΣϋΔθμοτικοφ)
«Λονδίνο 2012»
Μελετιςτε τισ αλλαγζσ ϊρασ ανάμεςα ςτισ ηϊνεσ ϊρασ που είναι χωριςμζνοσ ο
πλανιτθσ. Μια παρζα τεςςάρων φίλων από τζςςερισ διαφορετικζσ περιοχζσ του
πλανιτθ, οι οποίοι επικοινωνοφν με τθ χριςθ του διαδικτφου κζλουν να
παρακολουκιςουν ηωντανά τουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ του 2012 ςτο Λονδίνο.

http://www.watchtime.net/magazine-de/wpcontent/uploads/2008/11/zeitzonen_weltkarte_cia_2007.png
Στο χάρτθ φαίνονται οι παγκόςμιεσ ηϊνεσ ϊρασ. Οι ηϊνεσ ϊρασ είναι περιοχζσ τθσ
Γθσ που ζχουν κεςμοκετιςει τθν ίδια ϊρα που αναφζρεται και ωσ τοπικι ϊρα. Το
Greenwich που βρίςκεται ςτο Λονδίνο είναι το ςθμείο αναφοράσ ι το ςθμείο 0 για
τισ ηϊνεσ ϊρασ ολόκλθρου του πλανιτθ. Θ ηϊνθ ϊρασ του Greenwich αναφζρεται
ωσ UTC (Coordinated Universal Time) και όλεσ οι ηϊνεσ ϊρεσ κακορίηονται ςε ςχζςθ
με αυτιν. Οι κετικοί και αρνθτικοί αρικμοί ςτο χάρτθ φανερϊνουν τθ διαφορά τθσ
κάκε ηϊνθσ ϊρασ από τθν ηϊνθ ϊρασ του Greenwich. Το Λονδίνο και θ Αγγλία
βρίςκονται ςτθν ηϊνθσ ϊρασ του Greenwich.
Θ Οργανωτικι Επιτροπι τθσ διοργάνωςθσ των Ολυμπιακϊν Αγϊνων του Λονδίνου
ανακοίνωςε ότι θ Τελετι Ζναρξθσ κα διεξαχκεί τθν Ραραςκευι 27 Λουλίου 2012 ςτισ
19:30 τοπικι ϊρα. Θ τελετι ζναρξθσ κα αναμεταδοκεί ηωντανά ςε όλεσ ςχεδόν τισ
χϊρεσ του κόςμου.
Συμβουλευτείτε το χάρτθ με τισ παγκόςμιεσ ηϊνεσ ϊρασ και ζναν παγκόςμιο χάρτθ
για να απαντιςετε ςτα παρακάτω ερωτιματα:
1. Τζςςερα παιδιά που ηουν ςε τζςςερισ διαφορετικζσ περιοχζσ του πλανιτθ ζχουν
γίνει φίλοι μζςω μιασ on-line μακθτικισ κοινότθτασ και ζχουν εκφράςει τθν
επικυμία να παρακολουκιςουν αυτό το μεγάλο ακλθτικό γεγονόσ. Ο Γιϊργοσ ηει
ςτθν Ράτρα, ο Κων ςτο Ρεκίνο, θ Λζνια ςτθν Καλιφόρνια και ο Νίκολασ ςτθν Νζα
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Ηθλανδία. Τι ϊρα κα πρζπει να ςυντονιςτεί ο κακζνασ ζτςι ϊςτε να
παρακολουκιςουν μαηί, μζςω του διαδικτφου, τθν τελετι ζναρξθσ; Κα είναι
εφκολο να ςυντονιςτοφν και οι τζςςερισ φίλοι; Ροια πικανά προβλιματα κα
πρζπει αντιμετωπίςουν;
2. Και ςτουσ τζςςερισ φίλουσ αρζςει θ κολφμβθςθ. Αναηθτιςτε ςτθν επίςθμθ
ιςτοςελίδα
των
Ολυμπιακϊν
Αγϊνων
του
Λονδίνου
(http://www.tickets.london2012.com ) πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν θμερομθνία
και ϊρα ζναρξθσ των παρακάτω τελικϊν αγϊνων κολφμβθςθσ:
100μ. ελεφκερο ανδρϊν,
100μ. πεταλοφδα γυναικϊν,
4 × 100 μ. μικτισ ανδρϊν και
4 × 100 μ. μικτισ γυναικϊν.
3. Κα είναι εφκολο να ςυντονιςτοφν και οι τζςςερισ φίλοι;
4. Ρότε κα διεξαχκεί θ τελετι λιξθσ των αγϊνων; Κα μπορζςουν να τθν
παρακολουκιςουν μαηί οι τζςςερισ φίλοι;
Θζματα για διερεφνθςθ και ςυηιτθςθ
Ροιεσ ανάγκεσ ζκαναν τουσ ανκρϊπουσ να επινοιςουν τισ διαφορετικζσ ηϊνεσ
ϊρασ;
Ρϊσ ςυςχετίηονται οι αλλαγζσ τθσ ϊρασ ςτισ διάφορεσ ηϊνεσ με τθν κίνθςθ τθσ
γθσ;
Τθν τελευταία Κυριακι του Μαρτίου και τθν τελευταία Κυριακι του Οκτωβρίου
διορκϊνουμε τα ρολόγια μασ κατά μια ϊρα; Γιατί ςυμβαίνει αυτό; Το κάνουν οι
άνκρωποι ςε όλο τον κόςμο;
Προςδοκϊμενα μαθηςιακά αποτελζςματα
Στθν παροφςα εργαςία οι μακθτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα:
-να ςυνδζςουν τα μακθματικά με κζματα που ςχετίηονται με τθ κακθμερινι ηωι
-να χρθςιμοποιιςουν τα μακθματικά για να μοντελοποιιςουν καταςτάςεισ του
πραγματικοφ κόςμου.

ΤΝΘΕΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ 13 (Σϋ Δθμοτικοφ)
«Σο Πράςινο χολείο»
Οι μακθτζσ ενόσ ςχολείου αποφάςιςαν να πάρουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό «Ρράςινο
ςχολείο» που διοργανϊνεται ςτο διμο τουσ. Το ςχολείο με το καλφτερο ςχολικό
κιπο κα κερδίςει μια τριιμερθ εκδρομι ςτο Εκνικό Θαλάςςιο Πάρκο Ηακφνκου
που είναι υπεφκυνο για τθν προςταςία τθσ καλάςςιασ χελϊνασ Καρζττα Καρζττα.
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Στθ γενικι ςυνζλευςθ του ςχολείου αποφαςίςτθκε ότι κα ξεκινιςουν με τθν
διαμόρφωςθ του κιπου του ςχολείου, φτιάχνοντασ ζνα ξφλινο παρτζρι φψουσ 50
εκατοςτϊν το οποίο κα γεμίςουν με ειδικό χϊμα εμπλουτιςμζνο με τα απαραίτθτα
ςυςτατικά για τθν ανάπτυξθ των φυτϊν.
Οι μακθτζσ τθσ Στϋ τάξθσ ανζλαβαν το ςχεδιαςμό του πλαιςίου, τθν οριοκζτθςι του
ςτον κιπο του ςχολείου και τον υπολογιςμό τθσ οικονομικότερθσ λφςθσ. Κα πρζπει
να δϊςουν ςτουσ μακθτζσ τθσ Εϋ τάξθσ ακριβείσ διαςτάςεισ του πλαιςίου ϊςτε να
αναηθτιςουν αυτοί πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν προμικεια του απαραίτθτου
χϊματοσ με το οποίο κα γεμίςουν το παρτζρι. Οι μακθτζσ τθσ Δϋ τάξθσ ανζλαβαν να
αναηθτιςουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν απόςταςθ που κα πρζπει να ζχουν τα
φυτά μεταξφ τουσ, ενϊ οι μακθτζσ τθσ Γϋ είναι υπεφκυνοι για τθν προμικεια των
ςπόρων των φυτϊν. Κάκε ομάδα πρζπει να ζχει ολοκλθρϊςει τθν δουλειά που τουσ
ανατζκθκε μζςα ςε δφο μζρεσ.
Οι μακθτζσ τθσ Στϋ τάξθσ μζτρθςαν τον κιπο του ςχολείου και βρικαν ότι ζχει
ορκογϊνιο ςχιμα με διαςτάςεισ 10,5 μ. μικουσ και 5,25 μ. πλάτουσ. Επειδι κα
γίνουν και άλλεσ καταςκευζσ ςτον κιπο θ ςυγκεκριμζνθ καταςκευι δεν πρζπει να
ξεπερνά το 2% του ςυνολικοφ εμβαδοφ του κιπου. Επιπλζον, ζπειτα από
πλθροφορίεσ που ςυνζλεξαν ςχετικά με το ςχιμα που κα πρζπει να ζχει το παρτζρι
που κζλουν να καταςκευάςουν, κατζλθξαν ότι το ορκογϊνιο ςχιμα είναι το πιο
βολικό ςτθν καταςκευι. Στθ ςυνζχεια ςυνζλλεξαν πλθροφορίεσ ςχετικά με το
κόςτοσ του ξφλινου πλαιςίου φψουσ 50 εκ. και κατζλθξαν ςτθν οικονομικότερθ
προςφορά που είναι 55 ευρϊ το μζτρο.
Μπορείτε να βοθκιςετε του μακθτζσ τθσ Στϋ να ολοκλθρϊςουν τθν αποςτολι τουσ;
Ενδεικτικζσ φάςεισ εφαρμογήσ
1θ φάςθ: Οι μακθτζσ αρχικά υπολογίηουν ποιο κα πρζπει να είναι το μζγιςτο
δυνατό εμβαδόν του κιπου. Ρειραματίηονται ςτο χαρτί ςχεδιάηοντασ διάφορα
ορκογϊνια υπολογίηοντασ τθν περίμετρο και το εμβαδόν τουσ και ςτθ ςυνζχεια με
τθ βοικεια του Χελωνόκοςμου καταςκευάηουν διαφορετικά ορκογϊνια και
μελετοφν κάκε φορά τθν περίμετρο και το εμβαδόν τουσ ςε μθ παραμετρικζσ αλλά
και ςε παραμετρικζσ διαδικαςίεσ.
2θ φάςθ: Οι μακθτζσ διαπραγματεφονται τα αντιςτρόφωσ ανάλογα ποςά,
αναγνωρίηουν το μζγεκοσ (περίμετρο) που ελαχιςτοποιεί το κόςτοσ ςε ζνα
ορκογϊνιο με ςτακερό εμβαδόν και ςτθ ςυνζχεια μζςα από τθ δυναμικι μεταβολι
του μικουσ ενόσ ορκογωνίου, ςε μία παραμετρικι διαδικαςία που καταςκευάηει
ορκογϊνια ςτακεροφ εμβαδοφ, αναγνωρίηουν ότι το τετράγωνο (105Χ105 εκ.) είναι
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το ςχιμα που ζχει τθν μικρότερθ περίμετρο με το ηθτοφμενο εμβαδόν άρα και με το
μικρότερο κόςτοσ.
Προςδοκϊμενα μαθηςιακά αποτελζςματα
Στθν παραδοςιακι τάξθ θ διδαςκαλία των διάφορων ειδϊν τετραπλεφρων γίνεται
με ςτατικά μζςα αναπαράςταςθσ και κάκε ςχιμα εμφανίηεται εντελϊσ διαφορετικό
από το άλλο. Στθν παροφςα εργαςία και με τθ βοικεια του Χελωνόκοςμου οι
μακθτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα:
- να ςυνδζςουν τθν ζννοια του τετραγϊνου με τθν ζννοια του ορκογωνίου
παραλλθλογράμμου,
- να ςυνδζςουν τα αντιςτρόφωσ ανάλογα ποςά με πραγματικά προβλιματα,
- να κατανοιςουν τθν ζννοια τθσ μεταβλθτισ και να αναγνωρίςουν τθν χρθςιμότθτα
των μεταβλθτϊν ςε πραγματικά προβλιματα,
- να ειςαχκοφν διαιςκθτικά ςτθν ζννοια τθσ ςυμμεταβολισ μεγεκϊν,
- να πειραματιςτοφν με τισ αλλαγζσ ςτισ τιμζσ των μεταβλθτϊν των πλευρϊν και να
κάνουν ςυςχετίςεισ ανάμεςα ςτθν ζννοια τθσ περιμζτρου και του εμβαδοφ. Να
αντιμετωπίςουν ζτςι μια κοινι παρανόθςθ ότι ςχιματα με τθν ίδια περίμετρο ζχουν
το ίδιο εμβαδόν και αντίςτροφα.
Μζςω τθσ δυναμικισ μεταβολισ των ιδιοτιτων των ςχθμάτων οι μακθτζσ μποροφν
να καταςκευάςουν ιεραρχικζσ ςχζςεισ ανάμεςα ςε διαφορετικά επίπεδα ςχιματα.

ΤΝΘΕΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ 14 (Σϋ Δθμοτικοφ)
«Οι μακθτζσ καταςκευάηουν ςκάλεσ παίηοντασ»
Ο δάςκαλοσ του ςχολείου χϊριςε τουσ μακθτζσ τθσ τάξθσ του ςε ομάδεσ, με ςτόχο
τθ διερεφνθςθ για τθν καταςκευι μιασ ςκάλασ ςε ζνα ςθμείο του ςχολείου που ζχει
υψομετρικι διαφορά. Οι μακθτζσ αφοφ μζτρθςαν τθν απόςταςθ και τθν
υψομετρικι διαφορά και διερεφνθςαν τισ ιδανικζσ αναλογίεσ που πρζπει να ζχουν
τα ςκαλοπάτια, κα πρζπει με τθ βοικεια του Χελωνόκοςμου να δϊςουν τθν
καλφτερθ δυνατι λφςθ για το πρόβλθμα καταςκευισ των διαςτάςεων των
ςκαλοπατιϊν κακϊσ και τον κακοριςμό του αρικμοφ τουσ.
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Ενδεικτικζσ φάςεισ εφαρμογήσ
1θ φάςθ: Οι μακθτζσ αρχικά διερευνοφν τθν επαναλθπτικι δομι ενόσ ςκαλοπατιοφ
για τθν καταςκευι μιασ ςκάλασ και ςτθ ςυνζχεια καταςκευάηουν ςκάλεσ ςτο
περιβάλλον του Χελωνόκοςμου με χριςθ διαδικαςιϊν, εντολϊν επανάλθψθσ και
υπο- και υπερδιαδικαςιϊν.
2θ φάςθ: Οι μακθτζσ χρθςιμοποιϊντασ παραμετρικζσ διαδικαςίεσ καταςκευάηουν
ςκάλεσ και τισ χειρίηονται δυναμικά. Καταςκευάηουν μία ςκάλα επάνω ςε ζνα
ζτοιμο ςχζδιο και τζλοσ ελζγχοντασ τθν οριηόντια και τθν κατακόρυφθ κάλυψθ τθσ
ςκάλασ ςτο Χελωνόκοςμο, ςχεδιάηουν μία ςκάλα για το ςχολείο τουσ ϊςτε να τθρεί
όςο το δυνατόν περιςςότερο τισ ιδανικζσ διαςτάςεισ καταςκευισ ςκαλοπατιϊν.
Προςδοκϊμενα μαθηςιακά αποτελζςματα
Τα οφζλθ που προκφπτουν για τουσ μακθτζσ διερευνϊντασ ζνα πραγματικό
πρόβλθμα, είναι ότι εξοικειϊνονται με αλγορικμικζσ διαδικαςίεσ, διαδικαςίεσ
προγραμματιςμοφ και με τθν ζννοια τθσ μεταβλθτισ αξιοποιϊντασ τα δυναμικά
χαρακτθριςτικά του Χελωνόκοςμου. Κάτι που είναι δφςκολο να κατανοθκεί ςτο
παραδοςιακό περιβάλλον του τετραδίου και του πίνακα
Επίςθσ, θ εργαςία προςδοκά ςτθν προςζλκυςθ του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν ωσ
διερευνθτικι και με χαρακτθριςτικά παιχνιδιοφ.
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Πρόγραμμα πουδϊν Γυμναςίου

Αϋ Γυμναςίου
Θεματικι ενότθτα: Αρικμοί-Άλγεβρα
Ενδεικτικζσ διδακτικζσ ϊρεσ: 55
Προςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Αρ1. Χρθςιμοποιοφν
κατάλλθλα όρουσ όπωσ:
παράγοντασ, διαιρζτθσ,
πολλαπλάςιο, διαιρεί,
διαιρείται.
Αρ2. Αναγνωρίηουν και
εκφράηουν ςυμβολικά
τθν ταυτότθτα τθσ
Ευκλείδειασ διαίρεςθσ
και τθ χρθςιμοποιοφν
ςτθν επίλυςθ
προβλθμάτων.
Αρ3. Διερευνοφν και
εφαρμόηουν απλζσ
ιδιότθτεσ τθσ
διαιρετότθτασ και τα
κριτιρια τθσ
διαιρετότθτασ.
Αρ4. Αναγνωρίηουν πρϊτουσ
αρικμοφσ και
εφαρμόηουν το κόςκινο
του Ερατοςκζνθ για να
βρίςκουν τουσ πρϊτουσ
αρικμοφσ.
Αρ5. Αναλφουν ζνα φυςικό
αρικμό ςε γινόμενο
πρϊτων παραγόντων και
χρθςιμοποιοφν αυτι τθν
ανάλυςθ για να
προςδιορίςουν πρϊτουσ
παράγοντεσ, ΜΚΔ,
ςχετικά πρϊτουσ
αρικμοφσ, πολλαπλάςια
και ΕΚΡ δφο ι
περιςςότερων αρικμϊν.
Αρ6. Διερευνοφν και

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Φυςικοί Αριθμοί –
Διαιρετότητα

Οι μακθτζσ, με
δραςτθριότθτεσ και
προβλιματα
μακθματικοφ
περιεχομζνου,
διερευνοφν ςτοιχεία
τθσ δομισ των
φυςικϊν αρικμϊν,
αιτιολογοφν και
ςυηθτοφν τισ λφςεισ
τουσ.

Σχολικό βιβλίο
(Μακθματικά Αϋ
Γυμναςίου,
Βανδουλάκθσ κ.ά., ΟΕΔΒ,
2010) παρ. Α1.4 και Α1.5.

Ευκλείδεια διαίρεςθ,
ανάλυςθ ςε γινόμενο
πρϊτων παραγόντων
(6 ϊρεσ)

(ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ ΑρΔ1,
ΑρΔ2)
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εφαρμόηουν ζννοιεσ από
τθ κεωρία αρικμϊν
(παραγοντοποίθςθ
φυςικϊν, παράγοντεσ,
πολλαπλάςια, πρϊτοι
και ςφνκετοι αρικμοί,
διαιρετότθτα, ΜΚΔ, ΕΚΡ)
ςτθν επίλυςθ
προβλθμάτων.
Αρ7. Διερευνοφν ςυςτιματα
αρίκμθςθσ φυςικϊν
αρικμϊν (πχ το δυαδικό)
και ςυγκρίνουν με το
δεκαδικό.

Φυςικοί αριθμοί
κεςιακά ςυςτιματα
αρίκμθςθσ
(2 ϊρεσ)

Το ςθμαντικό είναι θ
ανάδειξθ ςτοιχείων του
δεκαδικοφ ςυςτιματοσ
(ομαδοποίθςθ ςε
δυνάμεισ του 10, αξία
κζςθσ ψθφίου) μζςα
από τθν διερεφνθςθ
ενόσ άλλου
ςυςτιματοσ αρίκμθςθσ
(δυαδικό) και όχι θ
εξάςκθςθ ςτισ
μετατροπζσ αρικμϊν
από το ζνα ςφςτθμα
ςτο άλλο.

http://www.schools.ac.c
y/eyliko/mesi/Themata/
mathimatika/gymnasio/0
9_09_2010_ekpaideftiko
_yliko_a_gymnasiou_eno
tita1.pdf ςελ 39–42.

(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΑρΔ3)
Αρ8. Αναγνωρίηουν και
αναπαριςτοφν
ακεραίουσαρικμοφσ ςε
διαφορετικά πλαίςια.
Αρ9. Συγκρίνουν και
διατάςςουν ακζραιουσ
αρικμοφσ,
χρθςιμοποιϊντασ τθν
αρικμογραμμι και
ςυνειδθτοποιοφν ότι
κάκε ακζραιοσ αρικμόσ
ζχει επόμενο.
Αρ10. Διερευνοφν τθ ςχζςθ των
ακεραίων με τουσ
φυςικοφσ αρικμοφσ
(κάκε φυςικόσ είναι
ακζραιοσ, φπαρξθ
ελάχιςτου φυςικοφ και
όχι ελάχιςτου ακεραίου,
φπαρξθ επόμενου).
Αρ11. Αναγνωρίηουν τθν
απόλυτθ τιμι ακεραίων
αρικμϊν ωσ τθν

Ακζραιοι αριθμοί

Οι μακθτζσ, με τισ
δραςτθριότθτεσ,
επζκταςθ των φυςικϊν
διερευνοφν και
ςτουσ ακεραίουσ
καταλιγουν ςτουσ
(14 ϊρεσ)
κανόνεσ οριςμοφ των
πράξεων, μζςω
μοντζλων/μεταφορϊν.
Επιπλζον, διερευνοφν
όψεισ τθσ δομισ των
ακεραίων (πχ φπαρξθ
επόμενου) και των
πράξεϊν τουσ (πχ θ
αφαίρεςθ ωσ
πρόςκεςθ, οι
ερμθνείεσ του "–" ωσ
προςιμου και
ςυμβόλου πράξθσ).
(ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ ΑρΔ4,
ΑρΔ5, ΑρΔ6, ΑρΔ7,
ΑρΔ8)

Σχολικό βιβλίο
(Μακθματικά Αϋ
Γυμναςίου,
Βανδουλάκθσ κ.ά., ΟΕΔΒ,
2010) Α μζροσ, κεφ. 7ο

Ψθφιακό περιβάλλον:
http://www.eyliko.gr/resource/resourc
e.aspx?id=665
(πολλαπλαςιαςμόσ
ρθτϊν με μοντζλο
κερμοκραςίασ)
http://nlvm.usu.edu/en/
nav/frames_asid_161_g_
1_t_1.html?from=topic_t
_1.html
Οδθγίεσ:Α-ΑρΔ5Ρρόςκεςθ με κ-α
κάρτεσ.doc
http://nlvm.usu.edu/en/
nav/frames_asid_162_g_
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απόςταςι τουσ από το 0.
Αναγνωρίηουν τουσ
αντίκετουσ αρικμοφσ ωσ
ετερόςθμουσ με ίςεσ
αποςτάςεισ από το 0.
Αρ12. Ρροςκζτουν ακζραιουσ
αρικμοφσ
χρθςιμοποιϊντασ ςτθν
αρχι μοντζλαμεταφορζσ και
καταλιγουν ςτον οριςμό
τθσ πρόςκεςθσ
ακεραίων.
Αρ13. Κατανοοφν τθν ζννοια
των αντίκετων ωσ τουσ
αρικμοφσ με άκροιςμα
0.
Αρ14. Αφαιροφν ακζραιουσ
χρθςιμοποιϊντασ
μοντζλα-μεταφορζσ και
αναγνωρίηουν τθν
αφαίρεςθ ακεραίων ωσ
πρόςκεςθ του
αντίκετου. Αφαιροφν
ακζραιουσ
μετατρζποντασ τθν
αφαίρεςθ ςε πρόςκεςθ
του αντικζτου.
Αρ15. Αναγνωρίηουν τισ
διαφορετικζσ ερμθνείεσ
του ςυμβόλου « - » ωσ
προςιμου και ωσ
ςφμβολου πράξθσ.
Αρ16. Συγκρίνουν το νόθμα τθσ
πρόςκεςθσ ωσ αφξθςθσ
και τθσ αφαίρεςθσ ωσ
ελάττωςθσ ςτουσ
φυςικοφσ με το νόθμα
των αντίςτοιχων
πράξεων ςτουσ
ακζραιουσ.
Αρ17. Ρολλαπλαςιάηουν
ακζραιουσ
χρθςιμοποιϊντασ ςτθν
αρχι μοντζλαμεταφορζσ και
καταλιγουν ςτον οριςμό
του πολλαπλαςιαςμοφ
ακεραίων.

2_t_1.html?from=topic_t
_1.html
Οδθγίεσ:Α-ΑρΔ7Αφαίρεςθ με κ-α
κάρτεσ.doc
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Αρ18. Διαιροφν ακζραιουσ
χρθςιμοποιϊντασ τθ
διαίρεςθ ωσ αντίςτροφθ
πράξθ του
πολλαπλαςιαςμοφ.
Αρ19. Αναγνωρίηουν το κλάςμα
ωσ μια αναπαράςταςθ
του αποτελζςματοσ τθσ
διαίρεςθσ δφο φυςικϊν
και τα ιςοδφναμα
κλάςματα ωσ
διαφορετικζσ
αναπαραςτάςεισ του
ίδιου αποτελζςματοσ.
Αρ20. Αναγνωρίηουν ωσ κετικό
ρθτό αρικμό το
αποτζλεςμα τθσ
διαίρεςθσ δφο φυςικϊν
αρικμϊν, δθλαδι ζνα
κλάςμα.
Αρ21. Αναπαριςτοφν ςτθν
αρικμογραμμι τουσ
κετικοφσ ρθτοφσ και
αιςκθτοποιοφν τουσ
αρνθτικοφσ.
Αναγνωρίηουν το ςφνολο
των ρθτϊν.
Αρ22. Συγκρίνουν και
διατάςςουν ρθτοφσ
αρικμοφσ,
χρθςιμοποιϊντασ τθν
αρικμογραμμι και
αναγνωρίηουν ότι ζνασ
ρθτόσ δεν ζχει επόμενο.
Αρ23. Αναγνωρίηουν τθν
απόλυτθ τιμι ρθτϊν
αρικμϊν ωσ τθν
απόςταςι τουσ από το 0.
Αρ24. Επεκτείνουν τισ πράξεισ
των ακεραίων ςτουσ
ρθτοφσ.
Αρ25. Αναγνωρίηουν τουσ
αντίςτροφουσ ωσ τουσ
αρικμοφσ με γινόμενο 1
και τθ διαίρεςθ ωσ τον
πολλαπλαςιαςμό με τον
αντίςτροφο του

Ρητοί αριθμοί
επζκταςθ των
ακεραίων ςτουσ
ρθτοφσ, πυκνότθτα
ρθτϊν
(16 ϊρεσ)

Οι μακθτζσ
εξοικειϊνονται με τουσ
ρθτοφσ μζςω
αναπαραςτάςεϊν τουσ
(π.χ. κλάςματα πάνω
ςτθν αρικμογραμμι).
Με δραςτθριότθτεσ
αποκτοφν ευχζρεια
ςτουσ υπολογιςμοφσ
με χριςθ ιδιοτιτων
των πράξεων. Τα
προβλιματα δίνουν
νόθμα ςτισ
υπολογιςτικζσ τεχνικζσ,
αποφεφγοντασ τθ
μονοδιάςτατθ
εξάςκθςθ με
πολφπλοκεσ
παραςτάςεισ.
Οι μακθτζσ
χρθςιμοποιοφν τθ
μεταβλθτι ωσ
γενικευμζνο αρικμό,
διατυπϊνοντασ
ςυμβολικά τισ
ιδιότθτεσ των πράξεων.
(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΑρΔ9)

Σχολικό βιβλίο
(Μακθματικά Αϋ
Γυμναςίου,
Βανδουλάκθσ κ.ά, ΟΕΔΒ,
2010) Α μζροσ, παρ. 2.2
και 2.3 (ιςοδφναμα
κλάςματα, ςφγκριςθ
κλαςμάτων), κεφ. 7ο
(ρθτοί αρικμοί).
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διαιρζτθ.
Αρ26. Γενικεφουν και
εκφράηουν ςυμβολικά
τον αντίκετο ενόσ
αρικμοφ (-α), τισ
ιδιότθτεσ τθσ πρόςκεςθσ
και του
πολλαπλαςιαςμοφ
ρθτϊν αρικμϊν κακϊσ
και τθν αφαίρεςθ ωσ
πρόςκεςθ του αντικζτου
(α-β=α+(-β)) και τθ
διαίρεςθ ωσ
πολλαπλαςιαςμό του
αντιςτρόφου
( :

1 ).

Αρ27. Διατυπϊνουν και
χρθςιμοποιοφν τον
οριςμό των δυνάμεων
με βάςθ ρθτό και εκκζτθ
φυςικό.
Αρ28. Ρροςδιορίηουν το
πρόςθμο τθσ δφναμθσ
ρθτοφ αρικμοφ με βάςθ
τον οριςμό.
Αρ29. Υπολογίηουν τθν τιμι
μιασ αρικμθτικισ
παράςταςθσ με ρθτοφσ
(που μπορεί να περιζχει
και δυνάμεισ και
παρενκζςεισ)
χρθςιμοποιϊντασ τθν
προτεραιότθτα των
πράξεων.
Αρ30. Μοντελοποιοφν
προβλιματα
χρθςιμοποιϊντασ τισ
πράξεισ και τισ ιδιότθτεσ
των ρθτϊν.
Α1.

Α2.

Διερευνοφν αρικμθτικζσ
και γεωμετρικζσ
κανονικότθτεσ και
διατυπϊνουν το γενικό
τουσ όρο λεκτικά και
ςυμβολικά με μια
αλγεβρικι παράςταςθ.
Ρροςδιορίηουν ζνα

Κανονικότητεσ–
υναρτήςεισ
αλγεβρικι και γραφικι
αναπαράςταςθ
κανονικοτιτων
(4 ϊρεσ)

Θ ανάγκθ ςυμβολικισ
διατφπωςθσ του
γενικοφ όρου μιασ
κανονικότθτασ οδθγεί
ςτθ χριςθ τθσ
μεταβλθτισ. Θ
αναπαράςταςθ μιασ
κανονικότθτασ ςε
ςφςτθμα

Σχολικό βιβλίο
(Μακθματικά Αϋ
Γυμναςίου,
Βανδουλάκθσ κ.ά., ΟΕΔΒ,
2010) ςελ. 74 (αςκ 15),
παρ. 6.1 (παράςταςθ
ςθμείων ςτο επίπεδο)
Ψθφιακό περιβάλλον:
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ςθμείο (ωσ διατεταγμζνο
ηεφγοσ) ςε ςφςτθμα
αξόνων.
Α3.

Α4.

Α5.

ςυντεταγμζνων είναι
ζνα ςθμαντικό
εργαλείο που κα
αξιοποιθκεί αργότερα
ςτισ ςυναρτιςεισ.

Αναπαριςτοφν
κανονικότθτεσ με
εικόνεσ, με πίνακεσ και
με ςθμεία ςε ςφςτθμα
θμιαξόνων ι αξόνων και
μεταβαίνουν από τθ μία
αναπαράςταςθ ςτθν
άλλθ.
Χρθςιμοποιοφν
γράμματα για να
εκφράςουν μεγζκθ ςε
τφπουσ (ςε καταςτάςεισ
κακθμερινισ ηωισ,
φυςικισ, κλπ)
Μοντελοποιοφν
προβλιματα με χριςθ
αρικμθτικϊν και
αλγεβρικϊν
παραςτάςεων.

Α6.

Μεταφράηουν από
λεκτικζσ εκφράςεισ ςε
απλζσ αλγεβρικζσ
παραςτάςεισ και
αντίςτροφα (π.χ. το
διπλάςιο ενόσ αρικμοφ
αυξθμζνο κατά 3, 2α+3).

Α7.

Υπολογίηουν τθν
αρικμθτικι τιμι μιασ
αλγεβρικισ παράςταςθσ
και καταςκευάηουν
πίνακεσ τιμϊν.

Α8.

Χρθςιμοποιοφν τθν
επιμεριςτικι ιδιότθτα
για να απλοποιιςουν
γραμμικζσ αλγεβρικζσ
παραςτάςεισ (αναγωγι
ομοίων όρων).

Α9.

Αναγνωρίηουν ςτοιχεία
τθσ δομισ μιασ
αλγεβρικισ παράςταςθσ
(π.χ. θ 2x+3 είναι
άκροιςμα, το 2x είναι
γινόμενο).

http://nlvm.usu.edu/en/
nav/frames_asid_328_g_
3_t_2.html?open=activiti
es&from=category_g_3_t
_2.html

(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΑΔ1)

Αλγεβρική παράςταςη
μεταβλθτζσ και
αλγεβρικζσ
παραςτάςεισ
(6 ϊρεσ)

Με δραςτθριότθτεσ
μοντελοποίθςθσ
καταςτάςεων,
μετάφραςθσ λεκτικϊν
διατυπϊςεων, και
υπολογιςμοφ
αρικμθτικϊν τιμϊν,
αναδεικνφεται θ
ανάγκθ χριςθσ
μεταβλθτϊν και
αλγεβρικϊν
παραςτάςεων.
Επιπλζον, θ αναγωγι
όμοιων όρων
υποςτθρίηεται αρχικά
με μοντζλα /
μεταφορζσ και ςτθ
ςυνζχεια με τθν
επιμεριςτικι ιδιότθτα.
(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΑΔ2)

Σχολικό βιβλίο
(Μακθματικά Αϋ
Γυμναςίου,
Βανδουλάκθσ κ.ά., ΟΕΔΒ,
2010) ςελ 16, 72, 74
Σχολικό βιβλίο
(Μακθματικά Βϋ
Γυμναςίου, Βλάμοσ κ.ά.,
ΟΕΔΒ, 2010) παρ. 1.1.
http://www.schools.ac.c
y/eyliko/mesi/Themata/
mathimatika/gymnasio/1
1_03_2011_ekpaideftiko
_yliko_enotita_4.pdf ςελ
1–11.
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Α10. Αναγνωρίηουν πότε ζνασ
αρικμόσ είναι λφςθ
εξίςωςθσ ςε
διαφορετικζσ μορφζσ
εξιςϊςεων.
Α11. Αναγνωρίηουν ποςά
ανάλογα και
αντιςτρόφωσ ανάλογα
και επιλφουν
προβλιματα με πίνακεσ
και με εξιςϊςεισ τθσ
μορφισ αβ=γx και
α/β=γ/x.

Ιςότητα – Ανιςότητα
θ εξίςωςθ (αx+β=γ) ωσ
εργαλείο επίλυςθσ
προβλθμάτων.
μεταςχθματιςμοί
εξίςωςθσ.
(7 ϊρεσ)

Α12. Διερευνοφν και
διατυπϊνουν τισ
ιδιότθτεσ τθσ ιςότθτασ
με βάςθ μοντζλα –
μεταφορζσ.
Α13. Μοντελοποιοφν
προβλιματα με
γραμμικζσ εξιςϊςεισ τθσ
μορφισ αx+β=γ και τισ
επιλφουν αρικμθτικά, με
μοντζλα–μεταφορζσ και
αλγεβρικά με τισ
ιδιότθτεσ τθσ ιςότθτασ.

Οι διαδικαςίεσ δοκιμισ
και ελζγχου και των
αντίςτροφων πράξεων
μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν
παράλλθλα με τθν
μζκοδο των
ιςοδφναμων ιςοτιτων.
Θ χριςθ μοντζλων /
μεταφορϊν (ηυγαριά,
πλακίδια) οδθγεί τόςο
ςτθ διατφπωςθ των
ιδιοτιτων τθσ
ιςότθτασ, όςο και ςτθ
διαδικαςία επίλυςθσ
μιασ εξίςωςθσ. Θ
επίλυςθ των
εξιςϊςεων πρζπει να
γίνεται με ιδιότθτεσ τθσ
ιςότθτασ και όχι με
μνθμονικοφσ κανόνεσ
(πχ όταν αλλάηει μζλοσ,
αλλάηει πρόςθμο), οι
οποίοι αποκρφπτουν το
νόθμα τθσ διαδικαςίασ.

Σχολικό βιβλίο
(Μακθματικά Βϋ
Γυμναςίου, Βλάμοσ κ.ά.,
ΟΕΔΒ, 2010) παρ. 1.2
(μόνο για εξιςϊςεισ με
άγνωςτο ςτο ζνα μζλοσ)
http://www.schools.ac.c
y/eyliko/mesi/Themata/
mathimatika/gymnasio/1
1_03_2011_ekpaideftiko
_yliko_enotita_4.pdf ςελ.
12-19 (μόνο για
εξιςϊςεισ με άγνωςτο
ςτο ζνα μζλοσ).

(ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ ΑΔ3,
ΑΔ4)

Θεματικι ενότθτα: Γεωμετρία – Μζτρθςθ
Ενδεικτικζσ διδακτικζσ ϊρεσ: 32
Προςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Γ1. Διερευνοφν τα γεωμετρικά

Γεωμετρικά ςχήματα

Θ αναφορά ςτα βαςικά
γεωμετρικά ςχιματα
γίνεται μζςα από τθν
παρατιρθςθ/διερεφνθ
ςθ οικείων ςτουσ
μακθτζσ ςχθμάτων του
χϊρου.

Σχολικό βιβλίο
Μακθματικά Αϋ
Γυμναςίου, Βανδουλάκθσ
κ.ά., Γεωμετρία,
Κεφάλαιο 1ο& 3ο

ςχιματα και
διαμορφϊνουν οριςμοφσ.
Γ2. Αναγνωρίηουν ςχζςεισ

μεταξφ των βαςικϊν
ςχθμάτων και τισ
εφαρμόηουν ςε απλζσ
καταςτάςεισ.
Γ3. Χρθςιμοποιοφν κανόνα,

διαβιτθ ι άλλα εργαλεία
για να διατυπϊςουν και να
ελζγξουν εικαςίεσ ςχετικά

αναγνϊριςθ, ονομαςία
και ταξινόμθςθ των
γεωμετρικϊν
ςχθμάτων
ανάλυςθ των βαςικϊν
γεωμετρικϊν
ςχθμάτων ςε ςτοιχεία
και ιδιότθτεσ
καταςκευζσ και
ςχεδιαςμόσ

Ο εκπαιδευτικόσ με
κατάλλθλα ερωτιματα
εντοπίηει και
ανατρζπει διάφορεσ
παρανοιςεισ με χριςθ

Α- ΓΔ3-Καταςκευάηοντασ
παραλλθλόγραμμα
Φφλλο εργαςίασ: Φφλο
εργαςίασ-Α- ΓΔ3Καταςκευάηοντασ
παραλλθλόγραμμα
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με τισ ιδιότθτεσ των
γεωμετρικϊν ςχθμάτων
(είδθ τριγϊνων ωσ προσ τισ
γωνίεσ και ωσ προσ τισ
πλευρζσ, είδθ
τετραπλεφρων, γωνίεσ που
ςχθματίηονται από δφο
παράλλθλεσ και μία
τζμνουςα).

γεωμετρικϊν
ςχθμάτων.
(26 ϊρεσ)

αντιπαραδειγμάτων
αναδεικνφοντασ τθν
ανάγκθ φπαρξθσ
κακολικά αποδεκτϊν
οριςμϊν.
Ραρουςιάηει ςφνκετα
γεωμετρικά ςχιματα
και ηθτά από τουσ
μακθτζσ να
προςδιορίςουν τα
βιματα τθσ
καταςκευισ τουσ και
ςτθ ςυνζχεια να τα
καταςκευάςουν με
χριςθ γεωμετρικϊν
οργάνων ι λογιςμικοφ.

Γ4. Διερευνοφν και

αιτιολογοφν τισ ιδιότθτεσ
των ςχθμάτων με
επαγωγικοφσ.
ςυλλογιςμοφσ και (μθ
τυπικζσ) αποδείξεισ
(άκροιςμα των γωνιϊν του
τριγϊνου, ιδιότθτεσ των
τετραπλεφρων, ταξινόμθςθ
των τετραπλεφρων).

Α- ΓΔ4-Καταςκευάηοντασ
είδθ τετραπλεφρων.
Φφλλο εργαςίασ:Φφλλο
εργαςίασ-Α-ΓΔ4Καταςκευάηοντασ είδθ
τετραπλεφρων

Α-ΓΔ5-εξωτερικι
τριγϊνου

Ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ ΓΔ1,
ΓΔ2, ΓΔ3, ΓΔ4, ΓΔ5,
ΓΔ6, ΓΔ7.

Γ5. Εφαρμόηουν τισ γνϊςεισ

των ιδιοτιτων των
γεωμετρικϊν ςχθμάτων
ςτθν επίλυςθ
προβλθμάτων.
Γ6. Χρθςιμοποιοφν κανόνα,

διαβιτθ ι άλλα εργαλεία
για να ςχεδιάςουν
γεωμετρικά ςχιματα.
Διαχωρίηουν τθν
καταςκευι με
βακμολογθμζνα όργανα
από τθ γεωμετρικι
καταςκευι με κανόνα και
διαβιτθ.
Γ7. Επιλφουν προβλιματα

γεωμετρικϊν καταςκευϊν.
M1.

M2.

Συνδζουν τθ ςφγκριςθ
των ευκυγράμμων
τμθμάτων, των τόξων
του ίδιου ι ίςων κφκλων
και των γωνιϊν με τισ
διαδικαςίεσ και τα
όργανα μζτρθςθσ.
Υπολογίηουν μικθ
χρθςιμοποιϊντασ
ιδιότθτεσ ι ςχζςεισ (π.χ.
τθν περίμετρο “μθ
ςυμβατικϊν”

Μζτρηςη μήκουσ,
μζτρηςη γωνίασ
άμεςεσ και ζμμεςεσ
ςυγκρίςεισ μικουσ /
γωνίασ
μζτρθςθ με μθ τυπικζσ
και τυπικζσ μονάδεσ
μζτρθςθσ μικουσ
/γωνίασ
(6 ϊρεσ)

Οι μακθτζσ, είναι
ςθμαντικό να
κατανοιςουν ότι θ
μζτρθςθ μιασ γωνίασ
με μοιρογνωμόνιο
αποτελεί εφαρμογι
τθσ μεκόδου ςφγκριςθσ
γωνιϊν μζςω τθσ
μετατροπισ τουσ ςε
επίκεντρεσ (το
μοιρογνωμόνιο είναι
ζνα
βακμονομθμζνοθμικφκ

Σχολικό βιβλίο
Μακθματικά Αϋ
Γυμναςίου, Βανδουλάκθσ
κ.ά., Γεωμετρία,
Κεφάλαιο 1ο.
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ευκφγραμμων
ςχθμάτων).
M3.

Υπολογίηουν γωνίεσ
χρθςιμοποιϊντασ
ιδιότθτεσ ι ςχζςεισ.

M4.

Επιλφουν προβλιματα
υπολογιςμοφ μθκϊν και
γωνιϊν με τθ χριςθ
κατάλλθλων μονάδων
μζτρθςθσ (με βάςθ τθν
ακρίβεια που
απαιτείται).

λιο, ςτο οποίο θ γωνία
γίνεται επίκεντρθ ζτςι
ϊςτε θ διάμετρόσ του
να ςυμπίπτει με μια
πλευρά τθσ γωνίασ).
(ενδεικτικιδραςτθριότ
θταΜΔ1)

Θεματικι ενότθτα: τοχαςτικά Μακθματικά
Ενδεικτικζσ διδακτικζσ ϊρεσ: 14
Προςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα
7. Διατυπϊνουν ερωτιματα που
μποροφν να απαντθκοφν με
δεδομζνα και αφοροφν
διαφορετικά χαρακτθριςτικά
τθσ περίπτωςθσ που
εξετάηεται.
8. Συλλζγουν δεδομζνα
κακορίηοντασ κριτιρια
επιλογισ και αιτιολογοφν τισ
επιλογζσ τουσ.
9. Καταςκευάηουν απλά κυκλικά
διαγράμματα και
χρονοδιαγράμματα.
10.
Επιλζγουν κατάλλθλεσ
μορφζσ αναπαράςταςθσ και
επιχειρθματολογοφν για τισ
επιλογζσ τουσ.
11.
Ερμθνεφουν πίνακεσ και
ςτατιςτικά διαγράμματα,
καταλιγουν ςε
ςυμπεράςματα και κάνουν
προβλζψεισ.

Βαςικά κζματα
Δεδομζνα
ςυλλογι,
αναπαράςταςθ, και
ερμθνεία δεδομζνων
(5 ϊρεσ)

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ είναι
ςθμαντικό να
χρθςιμοποιοφν
πραγματικά δεδομζνα
που ςυλλζγουν οι ίδιοι
ωσ πλαίςιο αναφοράσ
για τισ ζννοιεσ τθσ
Στατιςτικισ . Επίςθσ
είναι ςθμαντικό να
αναπτφξουν κριτικι
ςτάςθ απζναντι ςε
τρόπουσ παρουςίαςθσ
των δεδομζνων που
ίςωσ είναι
παραπλανθτικοί.

Μζροσ του 4ου
κεφαλαίου του βιβλίου:
Μακθματικά Βϋ
Γυμναςίου (Βλάμοσ,
Δροφτςασ, κ.ά.) με
κατάλλθλεσ
τροποποιιςεισ

Για τθν καταςκευι
απλϊν κυκλικϊν
διαγραμμάτων
δίνονται ζτοιμοι κφκλοι
χωριςμζνοι ςε ίςα τόξα
(π.χ. 4 ι 6 ι 12) και
δεδομζνα που
μποροφν να
παραςτακοφν ςε
αυτοφσ.
Ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΣΔ1

ΑΔΑ: 45Ο09-ΤΒΩ

12.
Εικάηουν ι/και
προςδιορίηουν τθν διάμεςο
τιμι, τθν επικρατοφςα τιμι
και τθν μζςθ τιμι με βάςθ τθν
αναπαράςταςθ των
δεδομζνων.

Μζτρα θζςησ
(3 ϊρεσ)

13.
Χρθςιμοποιοφν τα μζτρα
κζςθσ για να περιγράψουν
δεδομζνα, να κάνουν
ςυγκρίςεισ και να εξάγουν
ςυμπεράςματα.

14.
Ρεριγράφουν
χαρακτθριςτικά των
δεδομζνων που προκφπτουν
από τισ αναπαραςτάςεισ τουσ
χρθςιμοποιϊντασ
ενδεχομζνωσ και εκφράςεισ
όπωσ: εφροσ, ςυςτάδεσ
δεδομζνων, κενά, απόμακρθ
τιμι.

Μεταβλητότητα
(1 ϊρα)

15.
Εξθγοφν χαρακτθριςτικά
των δεδομζνων (όπωσ λόγοι
φπαρξθσ απόμακρων τιμϊν) ι
πικανοφσ λόγουσ για τθν
μεταβλθτότθτα των
δεδομζνων.

Π1. Ρροςδιορίηουν και
περιγράφουν το
δειγματικό χϊρο (δ.χ.)
ενόσ πειράματοσ τφχθσ
που πραγματοποιείται
ςε δυο ι περιςςότερα
ςτάδια
χρθςιμοποιϊντασ
κατάλλθλεσ
αναπαραςτάςεισ.

Πειράματα τφχησ Δειγματικοί χϊροι

Μζροσ του 4ου
κεφαλαίου του βιβλίου:
Μακθματικά Βϋ
Γυμναςίου (Βλάμοσ,
Δροφτςασ, κ.ά.) με
κατάλλθλεσ
τροποποιιςεισ
http://illuminations.nct
m.org/activitydetail.asp
x?ID=160
Οδθγίεσ:Οδθγίεσ-Α-ΣΔ2Διάμεςοσ_ Μζςθ τιμι

Θ θλικιακι περίοδοσ,
για παράδειγμα, είναι
ζνασ από τουσ
πικανοφσ λόγουσ τθσ
μεταβλθτότθτασ του
φψουσ των μακθτϊν
(οι ζφθβοι ζχουν
διαφορετικό φψοσ από
τα παιδιά των μικρϊν
τάξεων του
Δθμοτικοφ). Ωςτόςο
υπάρχουν και άλλοι
λόγοι, επειδι ζφθβοι
τθσ ίδιασ θλικίασ δεν
ζχουν το ίδιο φψοσ.
Μακθματικά Γϋ
Γυμναςίου (Αργυράκθσ,
Βουργανάσ, κ.ά.) ςελ
167-172

(2 ϊρεσ)

Οι μακθτζσ
περιγράφουν το
δειγματικό χϊρο που
προκφπτει από
παιχνίδια
χρθςιμοποιϊντασ
λίςτα ι
δεντροδιάγραμμα ι
πίνακα διπλισ ειςόδου
και κατόπιν εκφράηουν
με ςτοιχεία του
δειγματικοφ χϊρου
κάποια ενδεχόμενα.

Πιθανότητα
ενδεχομζνου

Οι μακθτζσ είναι
ςθμαντικό να

www.shodor.org/interac
tivate/activities/Adjusta

περιγραφι ςφνκετων
δειγματικϊν χϊρων
και ενδεχομζνων

Π2. Μεταφράηουν τα
ενδεχόμενα από τθ
φυςικι γλϊςςα ςε
ςτοιχεία του
δειγματικοφ χϊρου.
Π3. Υπολογίηουν τθν
πικανότθτα ενόσ

Οι μακθτζσ είναι
ςθμαντικό να
αναπτφξουν μεκόδουσ
προςδιοριςμοφ των
μζτρων κζςθσ, πζρα
από τισ κακαρά
υπολογιςτικζσ.
Ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΣΔ2.

www.math.uah.edu/stat
/applets/DiceSampleExp
eriment.xhtml
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ςφνκετου ενδεχομζνου
χρθςιμοποιϊντασ τον
κλαςςικό οριςμό των
Ρικανοτιτων.
Π4. Ραρατθροφν ότι θ
ςχετικι ςυχνότθτα ενόσ
ενδεχομζνου πλθςιάηει
τθν τιμι τθσ
πικανότθτασ, όταν
ζχουμε μεγάλο αρικμό
εκτελζςεων του ίδιου
πειράματοσ (Νόμοσ των
Μεγάλων Αρικμϊν).

ςχετικι ςυχνότθτα και
πικανότθτα ςε
ςφνκετα πειράματα
τφχθσ
(3 ϊρεσ)

κατανοιςουν ότι, όςο
αυξάνει ο αρικμόσ των
εκτελζςεων ενόσ
πειράματοσ τφχθσ, τότε
θ ςχετικι ςυχνότθτα
του ενδεχομζνου τείνει
να ςτακεροποιθκεί
«γφρω» από τθν
πικανότθτα.

bleSpinner

Ρροτείνεται να
παρουςιαςτοφν και
παραδείγματα όπου τα
απλά ενδεχόμενα δεν
είναι ιςοπίκανα.
Ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ ΡΔ1,
ΡΔ2.

Ενδεικτικζσ Δραςτθριότθτεσ
Α/Α

Περιγραφι δραςτθριότθτασ

ΠΜΑ

ΑρΔ1

Μία μαγικι μθχανι πολλαπλαςιάηει τουσ αρικμοφσ που ειςζρχονται ςε αυτι με ζναν
αρικμό. Θ εικόνα δείχνει τουσ αρικμοφσ που βγικαν από τθ μθχανι. Να βρείτε με ποιον
αρικμό μπορεί να πολλαπλαςιάηει θ μθχανι τουσ αρικμοφσ που τθσ βάηουμε.

Αρ5

ΑρΔ2

Ο Αντρζασ παίηει ποδόςφαιρο κάκε 4 θμζρεσ, ο Μιχάλθσ κάκε 5 θμζρεσ και ο Μαρίνοσ
κάκε 8 θμζρεσ. Αν ςιμερα παίηουν ποδόςφαιρο και οι τρεισ μαηί, τότε να υπολογίςετε
μετά από πόςεσ θμζρεσ κα ςυμβεί το ίδιο για δεφτερθ φορά.

Αρ6

ΑρΔ3

Ζνασ αρικμόσ μετατρζπεται από το δεκαδικό ςτο δυαδικό ςφςτθμα και δίνει τετραψιφιο
αρικμό. Ροιοσ κα μποροφςε να είναι ο αρχικόσ αρικμόσ;

Αρ7

ΑρΔ4

Σε ζνα παιχνίδι, δφο ομάδεσ παιδιϊν απαντοφν ςε ερωτιςεισ. Για κάκε ςωςτι απάντθςθ θ
ομάδα παίρνει μια κετικι κάρτα και για κάκε λάκοσ παίρνει μια αρνθτικι. Για
παράδειγμα, αν θ ομάδα Α ζχει 5 κετικζσ κάρτεσ (+5) και πάρει άλλεσ δφο κετικζσ (+2), κα
ζχει 7 κετικζσ, δθλαδι ςφνολο +7 πόντουσ. Αυτό μποροφμε να το εκφράςουμε με τθν
πρόςκεςθ: (+5)+(+2)=+7.

Αρ12,
Αρ13

α) Το ςχιμα 1 περιγράφει τθν κατάςταςθ μιασ ομάδασ που είχε 3 αρνθτικζσ και πιρε δφο
ακόμθ αρνθτικζσ. Μπορείτε να εκφράςετε αυτι τθν κατάςταςθ με μια πράξθ;
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σχήμα 1

σχήμα 2

β) Ρεριγράψτε με λόγια και με μια πράξθ τθν κατάςταςθ που περιγράφει το ςχιμα 2.
Ροιο είναι το ςφνολο πόντων τθσ ομάδασ;
γ) Χρθςιμοποιιςτε αυτό το παιχνίδι για να πείτε τι μπορεί να ςθμαίνουν οι επόμενεσ
πράξεισ και υπολογίςτε τα αποτελζςματά τουσ: (+3)+(+4) (–2)+(–5) (–8)+(–3) (–7)+(–5)
Μπορείτε να ςκεφτείτε ζναν κανόνα για να κάνετε αυτζσ τισ προςκζςεισ, χωρίσ κάκε φορά
να ςκζφτεςτε τισ κάρτεσ;
δ) Χρθςιμοποιιςτε αυτό το παιχνίδι για να πείτε τι μπορεί να ςθμαίνουν οι επόμενεσ
πράξεισ και υπολογίςτε τα αποτελζςματά τουσ: (+3)+(–5) (–2)+(+3) (–5)+(+3) (+7)+(–4)
Μπορείτε να ςκεφτείτε ζναν κανόνα για να κάνετε αυτζσ τισ προςκζςεισ, χωρίσ κάκε φορά
να ςκζφτεςτε τισ κάρτεσ;
ΑρΔ5

Στθν εφαρμογι χρθςιμοποιείται το διακριτό μοντζλο των κετικϊν και αρνθτικϊν καρτϊν
όπου με τθν αλλθλοαναίρεςθ ίδιου αρικμοφ κετικϊν και αρνθτικϊν καρτϊν,
αιςκθτοποιοφν και κατανοοφν τθν πράξθ τθσ πρόςκεςθσ ακεραίων αρικμϊν

Αρ12,
Αρ13

διεφκυνςθ ιςτοςελίδασ:
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_161_g_1_t_1.html?from=topic_t_1.html
Οδθγίεσ:Α-ΑρΔ5-Ρρόςκεςθ με κ-α κάρτεσ.doc
ΑρΔ6

Σε μια παραλλαγι του παιχνιδιοφ με τισ κάρτεσ, μποροφν από μια ομάδα να αφαιροφνται
κάρτεσ, κετικζσ ι αρνθτικζσ. Ζτςι, για παράδειγμα, όταν αφαιροφνται 5 κετικζσ κάρτεσ
από 10, μζνουν 5, δθλαδι (+10)–(+5)=+5.
α) Ρωσ μποροφμε να εκφράςουμε (με πράξθ) τθν κατάςταςθ μιασ ομάδασ που είχε 5
αρνθτικζσ κάρτεσ και τθσ αφαιρζκθκαν 3 αρνθτικζσ; Ροιο είναι τϊρα το ςκορ τθσ ομάδασ;
β) Μια ομάδα ζχει ςκορ +25. Με ποιουσ τρόπουσ μπορεί να αυξιςει το ςκορ τθσ ςε +28;
Με ποιουσ τρόπουσ μπορεί να μειωκεί το ςκορ τθσ ςε +20;
γ) Ρϊσ κα μποροφςαν από μια ομάδα που δεν ζχει οφτε κετικζσ οφτε αρνθτικζσ κάρτεσ να
αφαιρεκοφν 5 κετικζσ κάρτεσ; 3 αρνθτικζσ;
γ) Χρθςιμοποιιςτε το παιχνίδι με τισ κάρτεσ για να πείτε τι μπορεί να ςθμαίνουν οι

Αρ14,
Αρ15
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παρακάτω πράξεισ και υπολογίςτε τα αποτελζςματά τουσ:
(+3)–(–5) (–2)–(+3) (–5)–(+3) (+7)–(–4) (–7)–(–5)
δ) Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τθν πρόςκεςθ για να κάνετε τισ αφαιρζςεισ, χωρίσ κάκε
φορά να ςκζφτεςτε τισ κάρτεσ;
ΑρΔ7

Στθν εφαρμογι χρθςιμοποιείται το
διακριτό μοντζλο των κετικϊν και
αρνθτικϊν καρτϊν όπου με το
τζχναςμα πρόςκεςθσ ίδιου
αρικμοφ κετικϊν και αρνθτικϊν
καρτϊν, αιςκθτοποιοφν και
κατανοοφν τθν αφαίρεςθ ακζραιων
αρικμϊν. Με κατάλλθλθ χριςθ τθσ
εφαρμογισ κατανοοφν ςε ζνα
πραγματικό πλαίςιο ότι θ
αφαίρεςθ με ζναν ακζραιο αρικμό
ιςοδυναμεί με τθν πρόςκεςθ του αντίκετου αρικμοφ (διεφκυνςθ ιςτοςελίδασ:

Αρ13,
Αρ14

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_162_g_2_t_1.html?from=topic_t_1.htmlΟδθγίε
σ:Α-ΑρΔ7-Αφαίρεςθ με κ-α κάρτεσ.doc
ΑρΔ8

Ζνα ρομποτάκι κινείται πάνω ςτθν αρικμογραμμι μζςω ενόσ τθλεχειριςτθρίου–
αρικμομθχανισ. Το +5 ερμθνεφεται ωσ "5 βιματα δεξιά", ενϊ το –5 ερμθνεφεται ωσ "5
βιματα αριςτερά".

Αρ12,
Αρ13,
Αρ15

Αν υποκζςουμε ότι το ρομποτάκι ξεκινάει από τθ κζςθ 0, ποια κα είναι θ καινοφρια του
κζςθ ,όταν πλθκτρολογιςουμε:
α) +3 β) –5 γ) +3+5 ε) +5–3
2+6–1

θ) –4–7

κ) –5+8

ι) +3+5–4

ια) –2+3–5

ιβ) –4–

Ρϊσ μποροφμε να οδθγιςουμε το ρομποτάκι από τθ κζςθ 5 ςτθ κζςθ –2 με δφο κινιςεισ;
Μπορείτε να διατυπϊςετε ζναν κανόνα, για να βρίςκουμε εκ των προτζρων τθ κζςθ του;
ΑρΔ9

Υπολογίςτε τθν τιμι τθσ αρικμθτικισ παράςταςθσ 2 10 3 ( 2) 1 ( 3 7 2)
5

2

Αρ27,
Αρ30

καταγράφοντασ ςε κάκε κίνθςθ που κάνετε τον οριςμό ι τθν ιδιότθτα που
χρθςιμοποιείτε.
ΑΔ1

Χρθςιμοποιϊντασ ςπίρτα καταςκευάηουμε ζνα τετράγωνο (1ο ςχιμα) και κατόπιν
προςκζτουμε δίπλα του άλλο ζνα τετράγωνο (2ο ςχιμα), κι άλλο ζνα τετράγωνο (3ο
ςχιμα), κοκ

α) Να βρείτε πόςα ςπίρτα χρειάηονται για 4 τετράγωνα, για 10 τετράγωνα, για 57
τετράγωνα
β) Να παραςτιςετε τα ηεφγθ (αρικμόσ τετραγϊνων, αρικμόσ ςπίρτων) ςε ζνα ςφςτθμα
αξόνων.

Α1, Α2,
Α3
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ΑΔ2

Στο ταξί πλθρϊνουμε 1,19€ για «ςθμαία» και 0,68€ για κάκε χιλιόμετρο. Ρόςα χριματα
κα πλθρϊςουμε (α) για μια διαδρομι 7 χιλιομζτρων, (β) για μια διαδρομι x χιλιομζτρων.

Α5

ΑΔ3

Στο διπλανό ςχιμα οι τςάντεσ ζχουν το ίδιο
βάροσ και κάκε κυβάκι ηυγίηει 50 g. Θ ηυγαριά
ιςορροπεί. Υπολογίςτε πόςο ηυγίηει κάκε τςάντα.
Ρεριγράψτε τον τρόπο που κα το υπολογίηατε,
αν είχατε μπροςτά ςασ τθ ηυγαριά και δεν είχατε
χαρτί και μολφβι. Ρϊσ κα περιγράφατε τον
παραπάνω τρόπο με τθ διαδικαςία επίλυςθσ
μιασ εξίςωςθσ;

Α12,
Α13

ΑΔ4

Στο διπλανό ςχιμα περιγράφεται μια ιςότθτα (τα
δφο x εκφράηουν τον ίδιο αρικμό). Μπορείτε να
βρείτε το x χωρίσ χαρτί και μολφβι; Ρεριγράψτε
τον τρόπο που λφςατε το πρόβλθμα, πρϊτα με
λόγια και μετά με τθ διαδικαςία επίλυςθσ μιασ
εξίςωςθσ.

Α12,
Α13

ΓΔ1

Δίνονται ςτουσ μακθτζσ μοντζλα ι εικόνεσ διάφορων ςτερεϊν ςχθμάτων (φυςικϊν ι
γεωμετρικϊν) και ηθτείται να εντοπίςουν βαςικά γεωμετρικά ςχιματα που γνωρίηουν από
το Δθμοτικό. Οι μακθτζσ διερευνοφν τα ςτερεά, καταγράφουν τα ονόματα των ςχθμάτων
που αναγνωρίηουν, παρουςιάηουν τα αποτελζςματα τθσ εργαςίασ τουσ και τα ςυγκρίνουν
με εκείνα των ςυμμακθτϊν τουσ. (Το είδοσ και το πλικοσ των βαςικϊν ςχθμάτων που κα
εντοπίςουν οι μακθτζσ εξαρτάται από το είδοσ των ςτερεϊν που κα δοκοφν προσ
διερεφνθςθ). Αξιοποιϊντασ τα αποτελζςματα τθν δραςτθριότθτασ και με κατάλλθλα
ερωτιματα, ο διδάςκων προκαλεί μια ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ για τθν ανάγκθ ςυςτθματικισ
καταγραφισ των βαςικϊν γεωμετρικϊν ςχθμάτων και ςαφινειασ ςτθν απόδοςθ των
ονομάτων, ςτθν περιγραφι των ςχζςεων και των ιδιοτιτων. Στο πλαίςιο αυτό γίνεται μια
ενθμζρωςθ των μακθτϊν για το νόθμα και τθν οργάνωςθ τθσ κεωρίασ ςτθ Γεωμετρία και
τα Μακθματικά γενικότερα.

Γ1

ΓΔ2

Ο διδάςκων απευκφνει το ερϊτθμα “τι είναι τετράπλευρο” και χρθςιμοποιεί τισ
απαντιςεισ των μακθτϊν για να τουσ κακοδθγιςει ςτθ διατφπωςθ του οριςμοφ. Στθν
πολφ πικανι απάντθςθ “ζνα ςχιμα με τζςςερισ πλευρζσ”, παρουςιάηει διαδοχικά τα
παρακάτω ςχιματα και ηθτά κάκε φορά από τουσ μακθτζσ να εντοπίςουν εκείνο το
χαρακτθριςτικό που δε ςυνδζεται με τθν εικόνα που ζχουν για τθν ζννοια “τετράπλευρο”.

Γ1
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ΓΔ3

Με το Χελωνόκοςμο
διερευνοφν βαςικζσ ιδιότθτεσ
των παραλλθλογράμμων
χρθςιμοποιϊντασ εργαλεία
ςυμβολικισ ζκφραςθσ και
δυναμικοφ χειριςμοφ
γεωμετρικϊν αντικειμζνων.
Καταςκευάηουν
παραλλθλόγραμμα, ορκογϊνια,
ρόμβουσ και τετράγωνα.
Εκτελοφν τισ διαδικαςίεσ με
διαφορετικζσ τιμζσ πλευρϊν ι
γωνιϊν τισ οποίεσ παράλλθλα
μποροφν να μεταβάλλουν δυναμικά χρθςιμοποιϊντασ τα διακζςιμα υπολογιςτικά
εργαλεία. Καταςκευάηουν παραλλθλόγραμμα και τισ διάφορεσ μορφζσ του,
χρθςιμοποιϊντασ τισ λιγότερεσ δυνατζσ μεταβλθτζσ. Διαπραγματεφονται τισ ςχζςεισ
εγκλειςμοφ των διάφορων μορφϊν παραλλθλογράμμου (αρχείο: Α-ΓΔ3-Καταςκευάηοντασ
παραλλθλόγραμμα

Γ3, Γ4,
Γ6, Α4,
Α5

Φφλλο εργαςίασ: Φφλο εργαςίασ-Α-ΓΔ3- Καταςκευάηοντασ παραλλθλόγραμμα).
ΓΔ4

Με το Χελωνόκοςμο
διερευνοφν βαςικζσ ιδιότθτεσ
των τετραπλεφρων
χρθςιμοποιϊντασ εργαλεία
ςυμβολικισ ζκφραςθσ και
δυναμικοφ χειριςμοφ
γεωμετρικϊν αντικειμζνων.
Διορκϊνουν παραμετρικζσ
διαδικαςίεσ, ϊςτε να
καταςκευάηουν τετράπλευρα,
παραλλθλόγραμμα και τραπζηια
και κατανοοφν βαςικζσ ιδιότθτζσ
τουσ (αρχείο: Α-ΓΔ4- Καταςκευάηοντασ είδθ τετραπλεφρων. Φφλλο εργαςίασ:Φφλλο
εργαςίασ-Α-ΓΔ4- Καταςκευάηοντασ είδθ τετραπλεφρων)

Γ3, Γ4,
Γ6, Α4,
Α5

ΓΔ5

Ηθτείται από τουσ μακθτζσ να
ςχεδιάςουν ζνα οξυγϊνιο και
ζνα αμβλυγϊνιο τρίγωνο και
να ςυγκρίνουν τισ εξωτερικζσ
με τισ εςωτερικζσ γωνίεσ κάκε
τριγϊνου. Αναδεικνφεται θ
ανεπάρκεια των μετριςεων για
τθν αιτιολόγθςθ τθσ ςχετικισ
ιδιότθτασ (κάκε εξωτερικι
είναι μεγαλφτερθ από κάκε
απζναντι εςωτερικι γωνία) και
χρθςιμοποιείται το αρχείο ΑΓΔ5-εξωτερικι τριγϊνου για να
αναδειχκεί θ ςθμαςία τθσ αιτιολόγθςθσ με ζνα νοθτικό πείραμα.

Γ4
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ΓΔ6

Το άκροιςμα των γωνιϊν του τριγϊνου χρθςιμοποιείται ωσ βαςικό αποτζλεςμα για τον
προςδιοριςμό μιασ ςχζςθσ ανάμεςα ςτο άκροιςμα των γωνιϊν και το πλικοσ των
πλευρϊν ενόσ τυχαίου πολυγϊνου. Οι μακθτζσ καταςκευάηουν πολφγωνα με 4, 5, 6, 7 και
8 πλευρζσ, τα χωρίηουν ςε τρίγωνα με διαγϊνιεσ που άγονται από μία κορυφι και
καταγράφουν ςε πίνακα το είδοσ του πολυγϊνου, το πλικοσ των τριγϊνων ςτα οποία
χωρίηεται και το άκροιςμα των γωνιϊν του. Από τα ςτοιχεία του πίνακα ςυνάγουν με
επαγωγικό τρόπο τθ ηθτοφμενθ γενικι ςχζςθ.

Γ4, Γ5

ΓΔ7

Για εμβάκυνςθ ςτθν ζννοια τθσ γεωμετρικισ καταςκευισ, αναπτφςςεται μια
δραςτθριότθτα ςτθν οποία οι μακθτζσ: α) δθμιουργοφν ζνα γεωμετρικό ςχιμα που ζχει
δεδομζνεσ ιδιότθτεσ και β) περιγράφουν τα βιματα τθσ καταςκευισ ενόσ δεδομζνου
γεωμετρικοφ ςχιματοσ. Ραράδειγμα:

Γ6, Γ7

Να καταςκευάςετε με χριςθ του χάρακα, του μοιρογνωμονίου και του διαβιτθ (ι με
χριςθ λογιςμικοφ) ζνα παραλλθλόγραμμο του οποίου οι πλευρζσ ζχουν μικθ 5,1cm και
3,2cm και ςχθματίηουν γωνία 52ο.
Να περιγράψετε τον τρόπο που καταςκευάςτθκε με χριςθ του χάρακα και του
μοιρογνωμονίου (ι με χριςθ λογιςμικοφ) το παραλλθλόγραμμο ΑΒΓΔ ςτο οποίο οι
διαγϊνιεσ ζχουν μικθ ΑΓ = 6cm, ΒΔ = 3,5cm και ςχθματίηουν γωνία 66ο.

Α

Γ

Β

Γ

ΜΔ1

Οι μακθτζσ καταγράφουν και ςχεδιάηουν τα διάφορα είδθ γωνιϊν (μθδενικι, κυρτι,
οξεία, ορκι, αμβλεία, ευκεία, μθ κυρτι, πλιρθσ) και τισ ταξινομοφν ωσ προσ το μζτρο με
διάφορουσ τρόπουσ (γραμμικι διάταξθ, διάγραμμα ροισ κλπ)

Μ1

Δ1

Με αφορμι ζνα διάγραμμα, όπωσ το
διπλανό, που παρουςιάηει τα ποςοςτά
τθλεκζαςθσ ανάμεςα ςε δφο τθλεοπτικζσ
εκπομπζσ, οι μακθτζσ κρίνουν και
αξιολογοφν τθ διλωςθ που ζκαναν οι
ςυντελεςτζσ τθσ εκπομπισ Α, όταν
παρουςίαηαν και ςυνζκριναν τα ποςοςτά
τθλεκζαςθσ και θ οποία ιταν ότι: «Το
γράφθμα δείχνει ξεκάκαρα ότι θ εκπομπι Α
είναι πιο δθμοφιλισ από τθν εκπομπι Β και ςτθν πραγματικότθτα είναι ςχεδόν τρεισ
φορζσ πιο δθμοφιλισ».

5

Δ2

Μζςα από το δυναμικό
χειριςμό δεδομζνων οι μακθτζσ
καλοφνται να διερευνιςουν και
να καταςκευάςουν
καταςτάςεισ με μικρά ςφνολα
δεδομζνων τα οποία κα
ικανοποιοφν κάποια κριτιρια ωσ προσ το πλικοσ, το εφροσ ι τα μζτρα κζςθσ, με ςκοπό να
κατανοιςουν βακφτερα και πιο διαιςκθτικά διάφορεσ πτυχζσ ι/και ιδιότθτεσ εννοιϊν τθσ
ςτατιςτικισ, να αναπτφξουν ςτρατθγικζσ ελζγχου κάποιων παραμζτρων ανοικτϊν

6, 7
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προβλθμάτων κακϊσ και ςτρατθγικζσ για τθ διερεφνθςθ τζτοιων προβλθμάτων.
Διεφκυνςθ ιςτοςελίδασhttp://illuminations.nctm.org/activitydetail.aspx?ID=160
Οδθγίεσ:Οδθγίεσ-Α&Β-Σ Διάμεςοσ_ Μζςθ τιμι
ΠΔ1

ίχνοντασ δυο ηάρια τι πικανότθτα ζχουμε να φζρουμε δυο 6άρια και τι πικανότθτα να
φζρουμε ζνα 6 κι ζνα 5; Τι είναι πιο εφκολο να φζρουμε: ηαριά με άκροιςμα μεγαλφτερο
από 7 ι ηαριά με γινόμενο μικρότερο από 7;

Π3

ΠΔ2

Σε ζνα τροχό τφχθσ www.shodor.org/interactivate/activities/AdjustableSpinner που είναι
χωριςμζνοσ ςε 2 ι περιςςότερουσ άνιςουσ κυκλικοφσ τομείσ με διαφορετικά χρϊματα
κζλουμε να εκτιμιςουμε τθν πικανότθτα, όταν γυρίςουμε το δείκτθ, να πετφχουμε
κάποιο ςυγκεκριμζνο χρϊμα πχ το μπλε.

Π4

Εκτελϊντασ αρχικά μικρό αρικμό δοκιμϊν και κατόπιν ολοζνα και μεγαλφτερο ηθτάμε από
τουσ μακθτζσ να ςθμειϊςουν ςε ζνα φφλλο εργαςίασ τισ τιμζσ τθσ ςχετικισ ςυχνότθτασ
για το μπλε χρϊμα μετά από 5, 10 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000 κλπ δοκιμζσ. Ηθτάμε
κατόπιν οι μακθτζσ να εκτιμιςουν τθν πικανότθτα να πετφχουμε το μπλε χρϊμα και
ςυηθτάμε με ποιον τρόπο ζφταςαν ςτθν εκτίμθςι τθσ.
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Βϋ Γυμναςίου
Θεματικι ενότθτα: Αρικμοί – Άλγεβρα
Ενδεικτικζσ διδακτικζσ ϊρεσ: 46
Προςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Αρ1. Διερευνοφν τισ δεκαδικζσ
αναπαραςτάςεισ των ρθτϊν
αρικμϊν και κάνουν
μετατροπζσ από τθ μία
μορφι ςτθν άλλθ.
Αρ2. Αναγνωρίηουν, μζςα από
προβλιματα, τθν
αναγκαιότθτα ειςαγωγισ και
χριςθσ των τετραγωνικϊν
ριηϊν κετικϊν αρικμϊν και
υπολογίηουν τετραγωνικζσ
ρίηεσ με δοκιμζσ, με
διαδοχικζσ προςεγγίςεισ και
με χριςθ υπολογιςτι
τςζπθσ.
Αρ3. Διερευνοφν τθν φπαρξθ
αρικμϊν που δεν είναι ρθτοί
και αναγνωρίηουν τουσ
άρρθτουσ.
Αρ4. Αναπαριςτοφν γεωμετρικά
και τοποκετοφν ςτθν ευκεία
αρικμοφσ τθσ μορφισ α .
Αρ5. Αναγνωρίηουν το ςφνολο
των πραγματικϊν αρικμϊν.
Διερευνοφν τισ ςχζςεισ των
ςυνόλων των φυςικϊν, των
ακεραίων, των ρθτϊν, των
άρρθτων και των
πραγματικϊν.
Αρ6. Συγκρίνουν και διατάςςουν
πραγματικοφσ αρικμοφσ
χρθςιμοποιϊντασ τθν
ευκεία.
Αρ7. Επεκτείνουν τισ πράξεισ των
ρθτϊν και τισ ιδιότθτζσ τουσ
ςτουσ πραγματικοφσ.

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Άρρθτοι αρικμοί

Είναι ςθμαντικό, μζςα
από δραςτθριότθτεσ,
να αναδειχκοφν: α) θ
αναγκαιότθτα
ειςαγωγισ των
τετραγωνικϊν ριηϊν
και των άρρθτων
αρικμϊν, β) τα
ιδιαίτερα
χαρακτθριςτικά των
άρρθτων, κακϊσ και τα
κοινά χαρακτθριςτικά
τουσ με τουσ ρθτοφσ
ςτο ςφνολο των
πραγματικϊν αρικμϊν.

Σχολικό βιβλίο
(Μακθματικά Βϋ
Γυμναςίου, Βλάμοσ κα,
ΟΕΔΒ, 2010) κεφ. 2ο.

άρρθτοι, επζκταςθ
από τουσ ρθτοφσ
ςτουσ πραγματικοφσ,
πυκνότθτα
(8 ϊρεσ)

(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΑρΔ1)
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Αρ8. Διερευνοφν τθν ιδιότθτα τθσ
πυκνότθτασ των
πραγματικϊν αρικμϊν.
Αρ9. Χρθςιμοποιοφν τουσ
πραγματικοφσ αρικμοφσ
ςτθν επίλυςθ
προβλθμάτων.
Α1. Αναγνωρίηουν
ςυμμεταβαλλόμενα ποςά
(μεταβλθτζσ) ςε
ςυγκεκριμζνεσ καταςτάςεισ
και διακρίνουν ποιο ποςό
εξαρτάται από το άλλο.
Α2. Αναγνωρίηουν ςχζςεισ που
είναι ςυναρτιςεισ (ςε κάκε
τιμι τθσ μιασ αντιςτοιχεί
μόνο μία τιμι τθσ άλλθσ)
και τισ διακρίνουν από
ςχζςεισ που δεν είναι
ςυναρτιςεισ. Αναγνωρίηουν
ανεξάρτθτθ και εξαρτθμζνθ
μεταβλθτι ςε μια
ςυνάρτθςθ.
Α3. Σχεδιάηουν τθ γραφικι
παράςταςθ ςυναρτιςεων
χρθςιμοποιϊντασ πίνακεσ
τιμϊν.
Α4. Εξετάηουν αν ζνα ςθμείο
(διατεταγμζνο ηεφγοσ)
ανικει ςτθ γραφικι
παράςταςθ μιασ
ςυνάρτθςθσ.
Α5. Υπολογίηουν, γραφικά και
αλγεβρικά, τισ τιμζσ τθσ
εξαρτθμζνθσ μεταβλθτισ
για δεδομζνεσ τιμζσ τθσ
ανεξάρτθτθσ και
αντιςτρόφωσ.
Α6. Μοντελοποιοφν μια
κατάςταςθ με μια
ςυνάρτθςθ λεκτικά,
αρικμθτικά (με πίνακα
τιμϊν), γεωμετρικά (με
γραφικι παράςταςθ) και
ςυμβολικά (με τφπο).
Α7. Βρίςκουν τισ τιμζσ που
μπορεί να πάρει θ

Κανονικότθτεσ–
υναρτιςεισ
ςυμμεταβολι
μεγεκϊν, πολλαπλζσ
αναπαραςτάςεισ
ςυνάρτθςθσ
(7 ϊρεσ)

Θ ςυμμεταβολι
μεγεκϊν είναι οικεία
ςτουσ μακθτζσ από τθν
κακθμερινι τουσ ηωι
αλλά και από
προθγοφμενεσ
ςχολικζσ εμπειρίεσ. Οι
δραςτθριότθτεσ κα
πρζπει να ειςάγουν τθν
ζννοια τθσ ςυνάρτθςθσ
και των
αναπαραςτάςεϊν τθσ
με άμεςθ αναφορά ςε
καταςτάςεισ και
προβλιματα
(μοντελοποίθςθ). Θ
ικανότθτα να
μεταφράηουν από τθ
μία αναπαράςταςθ
ςτθν άλλθ (όπου είναι
δυνατόν) είναι ςτοιχείο
κατανόθςθσ τθσ
ζννοιασ τθσ
ςυνάρτθςθσ.
(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΑΔ1)

Σχολικό βιβλίο
(Μακθματικά Βϋ
Γυμναςίου, Βλάμοσ κα,
ΟΕΔΒ, 2010) παρ. 3.1
και 3.2.
http://www.schools.ac.
cy/eyliko/mesi/Themat
a/mathimatika/gymnasi
o/11_03_2011_ekpaide
ftiko_yliko_enotita_4.p
df ςελ 20-34 (μόνο
δραςτθριότθτεσ).
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ανεξάρτθτθ μεταβλθτι από
τθ γραφικι παράςταςθ και
από τισ ςυνκικεσ τθσ
κατάςταςθσ.
Α8. Επιλφουν προβλιματα που
μοντελοποιοφνται με
ςυναρτιςεισ. Αιτιολογοφν
τισ απαντιςεισ τουσ
χρθςιμοποιϊντασ τισ
αναπαραςτάςεισ των
ςυναρτιςεων (γραφικζσ
παραςτάςεισ, πίνακεσ
τιμϊν, τφπουσ) και
μεταβαίνουν από τθ μία
αναπαράςταςθ ςτθν άλλθ
(όπου είναι δυνατόν).
Α9. Ρροςδιορίηουν τθ ςχζςθ
που ςυνδζει τισ αντίςτοιχεσ
τιμζσ δυο ανάλογων ποςϊν.
Α10. Διερευνοφν ςυγκεκριμζνεσ
ςυναρτιςεισ τθσ μορφισ
y=αx. Σχεδιάηουν τθ
γραφικι παράςταςι τουσ
και διαπιςτϊνουν ότι είναι
ευκεία. Εξθγοφν γιατί θ
γραφικι παράςταςθ
διζρχεται από τθν αρχι και
διερευνοφν το ρόλο του α.

Κανονικότθτεσυναρτιςεισ
ανάλογα ποςά, θ
ςυνάρτθςθ y=αx.
(4 ϊρεσ)

Α11. Διερευνοφν τθ μεταβολι
του y για οποιαδιποτε
μοναδιαία αφξθςθ του x ςε
ςυναρτιςεισ τθσ μορφισ
y=αx. Συγκρίνουν με
ςυναρτιςεισ που θ
αντίςτοιχθ μεταβολι του y
δεν είναι ςτακερι (πχ
τετραγωνικζσ)

Μζςα από
προβλιματα ανάλογων
ποςϊν μπορεί να
ειςαχκεί και να
διερευνθκεί θ
ςυνάρτθςθ y=αx και οι
αναπαραςτάςεισ τθσ. Θ
χριςθ τθσ γραφικισ
παράςταςθσ από τουσ
μακθτζσ ωσ εργαλείο
διερεφνθςθσ και
αιτιολόγθςθσ αποτελεί
ςθμαντικό ςτόχο των
δραςτθριοτιτων.
(ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ ΑΔ2,
ΑΔ3, ΑΔ4)

Σχολικό βιβλίο
(Μακθματικά Βϋ
Γυμναςίου, Βλάμοσ κα,
ΟΕΔΒ, 2010) παρ. 3.3.
Β-ΑΔ3-Ανάλογα ποςά
και θ ψ=αχ-1 ,
Β-ΑΔ3-Ανάλογα ποςά
και θ ψ=αχ-2
Φφλλο εργαςίασ- ΒΑΔ3-Ανάλογα ποςά και
θ ψ=αχ
Β-ΑΔ4-Θ μεταβολι τθσ
τεταγμζνθσ ςτθν ψ=αχ

Α12. Επιλφουν (αλγεβρικά και
γραφικά) προβλιματα
ανάλογων ποςϊν
χρθςιμοποιϊντασ τθν
ςυνάρτθςθ y=αx.
Α13. Μοντελοποιοφν και
επιλφουν (γραφικά και
αλγεβρικά) προβλιματα με
ςυναρτιςεισ τθσ μορφισ
y=αx+β.

Κανονικότθτεσυναρτιςεισ
θ ςυνάρτθςθ y=αx+β
(4 ϊρεσ)

Μζςω τθσ y=αx+β
πρζπει να αρχίςει να
αναδεικνφεται ο ρόλοσ
των γραμμάτων ςτθν
άλγεβρα ωσ
μεταβλθτϊν (χ, ψ) ι ωσ

Σχολικό βιβλίο
(Μακθματικά Βϋ
Γυμναςίου, Βλάμοσ κα,
ΟΕΔΒ, 2010) παρ. 3.4.
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Α14. Διερευνοφν τθ ςυνάρτθςθ
y=αx+β. Εξετάηουν το ρόλο
του α (ςτακερι μεταβολι
του y για οποιαδιποτε
μοναδιαία αφξθςθ του x)
και του β («ςθμείο» τομισ
με τον άξονα των y).

παραμζτρων (α, β).
Ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΑΔ5.

Α15. Βρίςκουν τα ςθμεία τομισ
τθσ γραφικισ παράςταςθσ
τθσ y=αx+β με τουσ άξονεσ.
Α16. Χρθςιμοποιοφν τισ
γραφικζσ παραςτάςεισ για
τθν επίλυςθ εξιςϊςεων τθσ
μορφισ αx+β=γ.
Α17. Ρροςδιορίηουν τθ ςχζςθ
που ςυνδζει δυο
αντιςτρόφωσ ανάλογα
ποςά.
Α18. Διερευνοφν τθ ςυνάρτθςθ y
= α/x και τθ γραφικι τθσ
παράςταςθ.

Κανονικότθτεσυναρτιςεισ
αντιςτρόφωσ ανάλογα
ποςά, θ ςυνάρτθςθ
y=α/x
(2 ϊρεσ)

Α19. Επιλφουν προβλιματα
αντιςτρόφωσ ανάλογων
ποςϊν χρθςιμοποιϊντασ
διάφορεσ αναπαραςτάςεισ
τθσ ςυνάρτθςθσ y=α/x.
Α20. Διερευνοφν τισ ιδιότθτεσ
των δυνάμεων με βάςθ
ρθτό και εκκζτθ φυςικό, τισ
διατυπϊνουν ςυμβολικά
και τισ αιτιολογοφν
χρθςιμοποιϊντασ τον
οριςμό τθσ δφναμθσ.
Α21. Καταλιγουν ςτον οριςμό
των δυνάμεων με ακζραιο
εκκζτθ, επεκτείνουν τισ
ιδιότθτεσ των δυνάμεων με
φυςικό εκκζτθ και τισ
χρθςιμοποιοφν ςε
προβλιματα.
Α22. Χρθςιμοποιοφν τθν
τυποποιθμζνθ μορφι για
να εκφράςουν μεγάλουσ
και μικροφσ αρικμοφσ.
Α23. Υπολογίηουν τθν τιμι
απλϊν αρικμθτικϊν

Μζςω δραςτθριοτιτων
πρζπει να αναδειχκοφν
τα ιδιαίτερα
χαρακτθριςτικά των
αντιςτρόφωσ
ανάλογων ποςϊν και
τθσ υπερβολισ ςε
αντιδιαςτολι με τα
ανάλογα ποςά και τθν
ευκεία.

Σχολικό βιβλίο
(Μακθματικά Βϋ
Γυμναςίου, Βλάμοσ κα,
ΟΕΔΒ, 2010) παρ. 3.5.
B-ΑΔ7-H υπερβολι

(ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ ΑΔ6,
ΑΔ7)
Αλγεβρική παράςταςη
αναπαραςτάςεισ
αρικμϊν, ςφντομθ
γραφι αρικμοφ
(8 ϊρεσ)

Οι μακθτζσ από τον
οριςμό των δυνάμεων,
μζςω κατάλλθλων
δραςτθριοτιτων,
οδθγοφνται ςτισ
ιδιότθτεσ και από τισ
ιδιότθτεσ ςτθ
διατφπωςθ του
οριςμοφ τθσ δφναμθσ
με αρνθτικό εκκζτθ.
Επιδίωξθ είναι μια
ιςορροπία ανάμεςα
ςτθν εννοιολογικι
κατανόθςθ και ςτθ
διαδικαςτικι γνϊςθ.

Σχολικό βιβλίο
(Μακθματικά Αϋ
Γυμναςίου,
Βανδουλάκθσ κα,
ΟΕΔΒ, 2010), παρ. 7.8,
7.9, 7.10.
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παραςτάςεων που
περιζχουν και δυνάμεισ.
Α24. Διερευνοφν κανονικότθτεσ
και εκφράηουν το γενικό
όρο τουσ με μια αλγεβρικι
παράςταςθ.
Α25. Μοντελοποιοφν ζνα
πρόβλθμα με μια
αλγεβρικι παράςταςθ.

Αλγεβρική παράςταςη
μεταβλθτζσ,
αλγεβρικζσ
παραςτάςεισ και
απλοί
μεταςχθματιςμοί
(5 ϊρεσ)

Α26. Απλοποιοφν απλζσ
αλγεβρικζσ παραςτάςεισ µε
τθ βοικεια τθσ
επιμεριςτικισ ιδιότθτασ
(απαλοιφι παρζνκεςθσ και
αναγωγι ομοίων όρων).

Με δραςτθριότθτεσ
μοντελοποίθςθσ
καταςτάςεων,
μετάφραςθσ λεκτικϊν
διατυπϊςεων, και
υπολογιςμοφ
αρικμθτικϊν τιμϊν,
αναδεικνφεται θ
ανάγκθ χριςθσ
αλγεβρικισ
παράςταςθσ.

Σχολικό βιβλίο
(Μακθματικά Βϋ
Γυμναςίου, Βλάμοσ κα,
ΟΕΔΒ, 2010) παρ. 1.1.

(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΑΔ8)

Α27. Υπολογίηουν τθν
αρικμθτικι τιμι μιασ
αλγεβρικισ παράςταςθσ
για δεδομζνεσ τιμζσ των
μεταβλθτϊν. Διακρίνουν το
ρόλο τθσ μεταβλθτισ ςε
μια παράςταςθ από το
ρόλο του αγνϊςτου ςε μια
εξίςωςθ.
Α28. Αναγνωρίηουν ςτοιχεία τθσ
δομισ μιασ αλγεβρικισ
παράςταςθσ (πχ θ x+4(x-3)
είναι άκροιςμα με όρουσ το
x και το γινόμενο 4(x-3),
που ζχει παράγοντεσ το 4
και το x-3 κλπ).
Α29. Μοντελοποιοφν
προβλιματα με γραμμικζσ
εξιςϊςεισ τθσ μορφισ
αx+β=γx+δ (με άγνωςτο και
ςτα δφο μζλθ) και τισ
επιλφουν αρικμθτικά και
γραφικά (ςφνδεςθ με
ςυναρτιςεισ τθσ μορφισ
ψ=αx+β). Ελζγχουν αν θ
λφςθ τθσ εξίςωςθσ είναι
και λφςθ του προβλιματοσ.
Α30. Επιλφουν τθν εξίςωςθ
αx+β=γx+δ (και άλλεσ που
περιζχουν παρενκζςεισ
ι/και κλάςματα και
ανάγονται ςε αυτιν),

Ιςότητεσ–ανιςότητεσ

Μζςα από
δραςτθριότθτεσ οι
θ εξίςωςθ (αx+β=γx+δ)
μακθτζσ διατυπϊνουν
ωσ εργαλείο επίλυςθσ
τισ ιδιότθτεσ τθσ
προβλθμάτων
ιςότθτασ και επιλφουν
μεταςχθματιςμοί
εξιςϊςεισ. Είναι
εξίςωςθσ.
ςκόπιμο θ χριςθ
πρακτικϊν κανόνων να
(8 ϊρεσ)
μθν οδθγιςει ςτθν
απϊλεια του νοιματοσ,
αλλά να υπάρχουν
ςυνεχείσ αναφορζσ
ςτισ αντίςτοιχεσ
μακθματικζσ ιδζεσ.
Ζμφαςθ ςτθν επίλυςθ
προβλθμάτων
εξιςϊςεων και τθ

Σχολικό βιβλίο
(Μακθματικά Βϋ
Γυμναςίου, Βλάμοσ κα,
ΟΕΔΒ, 2010) παρ. 1.2
και 1.4.
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χρθςιμοποιϊντασ αρχικά
διάφορα μοντζλα –
μεταφορζσ και ςτθ
ςυνζχεια τισ ιδιότθτεσ τθσ
ιςότθτασ.

ςφνδεςι τουσ με τισ
ςυναρτιςεισ.
(ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ ΑΔ9,
ΑΔ10)

Α31. Αναγνωρίηουν αν ζνασ
αρικμόσ είναι λφςθ τθσ
εξίςωςθσ ι/και του
αντίςτοιχου προβλιματοσ.
Α32. Αναγνωρίηουν ότι μια
εξίςωςθ μπορεί να ζχει
άπειρεσ λφςεισ ι καμία
λφςθ.

Θεματικι ενότθτα: Γεωμετρία – Μζτρθςθ
Ενδεικτικζσ διδακτικζσ ϊρεσ: 47
Προςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Γ1. Αναγνωρίηουν τθ διαφορά
ανάμεςα ςε ευκφγραμμο
τμιμα και διάνυςμα.
Γ2. Αναπαριςτοφν κζςεισ,
διευκφνςεισ και διαδρομζσ
με τθ βοικεια
διανυςμάτων.
Γ3. Διερευνοφν και αιτιολογοφν
τισ ιδιότθτεσ των
γεωμετρικϊν ςχθμάτων με
επαγωγικοφσ ςυλλογιςμοφσ
και (μθ τυπικζσ) αποδείξεισ.
Γ4. Χρθςιμοποιοφν κανόνα,
διαβιτθ ι άλλα εργαλεία
για να ςχεδιάςουν
γεωμετρικά ςχιματα.

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Προςανατολιςμόσ ςτο
χϊρο

(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΓΔ1)

Σχολικό βιβλίο
Μακθματικά Βϋ
Γυμναςίου, Ρ. Βλάμοσ
κ.ά., Γεωμετρία, Κεφ. 2ο
(μόνο θ παρ. 2.5).

Οι μακθτζσ κα
καταςκευάςουν τα
ηθτοφμενα ςχιματα
(π.χ.καταςκευι του
κοινοφ ςθμείου των
τριϊν μεςοκακζτων,
τριϊν διχοτόμων,
τριϊν υψϊν ι τριϊν
διαμζςων ενόσ
τριγϊνου, καταςκευι
κανονικϊν πολυγϊνων
εγγεγραμμζνων ςε
κφκλο) και
αξιοποιϊντασ τισ
δυνατότθτεσ κίνθςθσ
και μζτρθςθσ του
λογιςμικοφ, κα
εντοπίςουν

Σχολικό βιβλίο
Μακθματικά Βϋ
Γυμναςίου, Ρ. Βλάμοσ
κ.ά., Γεωμετρία, Κεφ. 3ο.

κζςεισ, διευκφνςεισ
και διαδρομζσ
δόμθςθ του χϊρου και
ςυντεταγμζνεσ
(3 ϊρεσ)
Γεωμετρικά ςχιματα
ανάλυςθ των
γεωμετρικϊν
ςχθμάτων ςε ςτοιχεία
και ιδιότθτεσ
καταςκευζσ και
ςχεδιαςμόσ
γεωμετρικϊν
ςχθμάτων
(6 ϊρεσ)

Β-ΓΔ2-Σχζςθ
εγγεγραμμζνθσ και
επίκεντρθσ γωνίασ
Β-ΓΔ3-Κζντρα τριγϊνου
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αναλλοίωτεσ ςχζςεισ
και κα διατυπϊςουν
ιδιότθτεσ.
(ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ ΓΔ1,
ΓΔ2)
Γ5. Αναγνωρίηουν τθ ςθμαςία
τθσ μεταφοράσ και τθσ
ςτροφισ ςτισ γεωμετρικζσ
καταςκευζσ και τθν
αιτιολόγθςθ ιδιοτιτων των
ςχθμάτων.
Γ6. Καταςκευάηουν το ςχιμα
που προκφπτει από τθ
μεταφορά ι τθ ςτροφι ενόσ
ςχιματοσ και αναγνωρίηουν
τθ ςχζςθ του με το αρχικό.

Μεταςχθματιςμοί
μεταφορά και ςτροφι
αξονικι ςυμμετρία
(Ανάκλαςθ)
κεντρικι ςυμμετρία
(12 ϊρεσ)

Γ7. Αναγνωρίηουν ςχιματα με
άξονα ςυμμετρίασ ι κζντρο
ςυμμετρίασ και
καταςκευάηουν τα
ςυμμετρικά γεωμετρικϊν
ςχθμάτων ωσ προσ
διάφορουσ άξονεσ ι κζντρα
ςε πραγματικό και ψθφιακό
περιβάλλον.

Ο μεταςχθματιςμόσ
«παράλλθλθ
μεταφορά» ζχει
χρθςιμοποιθκεί
ζμμεςα ςτθν
καταςκευι τθσ
παράλλθλθσ προσ
δοκείςα ευκεία
(μεταφορά του
γνϊμονα) και μπορεί
να χρθςιμοποιθκεί για
τθν αιτιολόγθςθ τθσ
ιςότθτασ των γωνιϊν
που ςχθματίηονται από
δφο παράλλθλεσ και
μια τζμνουςα.

Σχολικό βιβλίο
Μακθματικά Βϋ
Γυμναςίου, Ρ. Βλάμοσ
κ.ά., Γεωμετρία,
Κεφάλαιο 2ο (μόνο θ
παρ. 2.5).
http://www.eyliko.gr/Lists/List7/simm
etria.aspx
Β-ΓΔ4Μεταςχθματιςμοί
ςθμείου

Θ «ανάκλαςθ» ωσ
προσ άξονα αξιοποιεί
τθν ζννοια τθσ
μεςοκάκετθσ.
Ο δυναμικόσ
χαρακτιρασ των
μεταςχθματιςμϊν
αναδεικνφεται με τθ
χριςθ λογιςμικοφ.

Γ8. Εντοπίηουν τισ γεωμετρικζσ
ιδιότθτεσ τθσ αξονικισ και
τθσ κεντρικισ ςυμμετρίασ.

(ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ ΓΔ4,
ΓΔ5, ΓΔ6)
Μ1.Αναγνωρίηουν τθ ςχζςθ
ανάμεςα ςε μικοσ
διαμζτρου, μικοσ κφκλου
και μικοσ τόξου και
αιτιολογοφν τουσ ςχετικοφσ
τφπουσ.

Μζτρθςθ μικουσ

Μ2.Αναγνωρίηουν και
καταςκευάηουν
ιςεμβαδικζσ επιφάνειεσ με
βάςθ ιδιότθτεσ και ςχζςεισ

Μζτρθςθ επιφάνειασ

μζτρθςθ με μθ τυπικζσ
και τυπικζσ μονάδεσ
μζτρθςθσ μικουσ
(2 ϊρεσ)

Άμεςεσ και ζμμεςεσ
ςυγκρίςεισ

Θ μζτρθςθ του κφκλου
με μοίρεσ και μονάδεσ
μικουσ προςφζρεται
για μια ςυηιτθςθ
ςχετικά με τα
πλεονεκτιματα και τα
μειονεκτιματα των
δφο μονάδων
μζτρθςθσ.

Σχολικό βιβλίο
(Μακθματικά Βϋ
Γυμναςίου, Βλάμοσ κα,
ΟΕΔΒ, 2010) κεφ.3
(παράγραφοι 3.3, 3.4)

Για τθ δθμιουργία των
τφπων εμβαδοφ των
γεωμετρικϊν
ςχθμάτων είναι

Σχολικό βιβλίο
Μακθματικά Βϋ
Γυμναςίου, Ρ. Βλάμοσ
κ.ά., Γεωμετρία, Κεφ.
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γνωςτοφσ τφπουσ εμβαδοφ.
Μ3.Διερευνοφν και
διατυπϊνουντο
Ρυκαγόρειο κεϊρθμα και
το αντίςτροφό του και τα
χρθςιμοποιοφν για τον
υπολογιςμό μθκϊν και τον
προςδιοριςμό ορκϊν
γωνιϊν.
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επιφανειϊν.
Μζτρθςθ με μθ
τυπικζσ και τυπικζσ
μονάδεσ μζτρθςθσ
επιφανειϊν
(16 ϊρεσ)

βαςικόσ ο
μεταςχθματιςμόσ τουσ
ςε απλοφςτερα
ςχιματα με διατιρθςθ
του εμβαδοφ.
(ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ ΜΔ1,
ΜΔ2, ΜΔ3, ΜΔ4)

1ο& 3 ο.

Β-ΜΔ3-Ρυκαγόρειο
κεϊρθμα

B-ΜΔ4-Εμβαδόν
κυκλικοφ δίςκου

Μ4.Υπολογίηουν το εμβαδό
κυκλικοφ δίςκου και
κυκλικοφ τομζα.
Μ5.Επιλφουν προβλιματα
υπολογιςμοφ εμβαδϊν με
τθ χριςθ κατάλλθλων
μονάδων μζτρθςθσ (με
βάςθ τθν ακρίβεια που
απαιτείται).

Μ6.Υπολογίηουν γωνίεσ
(κλίςεισ) χρθςιμοποιϊντασ
ιδιότθτεσ ι ςχζςεισ (όμοια
ορκογϊνια τρίγωνα, λόγοσ
ευκυγράμμων τμθμάτων).
Μ7.Χρθςιμοποιοφν τουσ
τριγωνομετρικοφσ
αρικμοφσ (εφαπτομζνθ,
θμίτονο και ςυνθμίτονο
οξείασ γωνίασ) για τον
υπολογιςμό γωνιϊν.
Μ8.Χρθςιμοποιοφν το
Ρυκαγόρειο κεϊρθμα και
τθν Τριγωνομετρία για τθν
επίλυςθ ενόσ ορκογωνίου
τριγϊνου ςε ςχετικά
προβλιματα.

Σριγωνομετρία
(8 ϊρεσ)

Με αφετθρία τθν
ερμθνεία των
πινακίδων οδικισ
κυκλοφορίασ (κλίςθ
δρόμου) γίνεται μια
πρϊτθ αναφορά ςτθν
ζννοια τθσ ομοιότθτασ
τριγϊνων και ςτθν
ανάγκθ ειςαγωγισ
τριγωνομετρικϊν
αρικμϊν.
(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΜΔ5)

Σχολικό βιβλίο
Μακθματικά Βϋ
Γυμναςίου, Ρ. Βλάμοσ
κ.ά., Γεωμετρία, Κεφ. 2ο.
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Θεματικι ενότθτα: τοχαςτικά μακθματικά
Ενδεικτικζσ διδακτικζσ ϊρεσ: 7
Προςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα
1. Διατυπϊνουν ερωτιματα
που αφοροφν το ευρφτερο
κοινωνικό περιβάλλον και
που να μποροφν να
απαντθκοφν με δεδομζνα
από πραγματικζσ ι
υποκετικζσ καταςτάςεισ.

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Δεδομζνα

(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα Δ1)

Μζροσ του 4ου
κεφαλαίου του βιβλίου:
Μακθματικά Βϋ
Γυμναςίου (Βλάμοσ,
Δροφτςασ κλπ) με
κατάλλθλεσ
τροποποιιςεισ.

Συλλογι,
αναπαράςταςθ ,
ερμθνεία δεδομζνων
(4 ϊρεσ)

2. Διακρίνουν τουσ πικανοφσ
τρόπουσ ςυλλογισ
δεδομζνων (απογραφι –
διαρκισ καταγραφιδειγματολθψία).
3. Καταςκευάηουν κυκλικά
διαγράμματα και
διαγράμματα διαςποράσ.
4. Αναγνωρίηουν ότι θ
ςυςχζτιςθ ανάμεςα ςε δφο
χαρακτθριςτικά δεν είναι
κατ’ ανάγκθ ςχζςθ αιτίου
αποτελζςματοσ.
5. Αναγνωρίηουν εςφαλμζνουσ
ι/ και παραπλανθτικοφσ
τρόπουσ καταςκευισ και
παρουςίαςθσ ςτατιςτικϊν
διαγραμμάτων που
ςχετίηονται με το εμβαδόν.
6. Εξετάηουν κριτικά
ςτατιςτικζσ ζρευνεσ και
ερμθνείεσ τουσ.
7. Διερευνοφν ιδιότθτεσ τθσ
μζςθσ τιμισ.

Μζτρα κζςθσ
(2 ϊρεσ)

(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα Δ2)

Μζροσ του 4ου
κεφαλαίου του βιβλίου:
Μακθματικά Βϋ
Γυμναςίου (Βλάμοσ,
Δροφτςασ κλπ) με
κατάλλθλεσ
τροποποιιςεισ
http://illuminations.nc
tm.org/activitydetail.a
spx?ID=160
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Οδθγίεσ: Οδθγίεσ- ΒΣΔ2- Διάμεςοσ_ Μζςθ
τιμι
8. Διερευνοφν τθν ζννοια τθσ
μεταβλθτότθτασ και τα
χαρακτθριςτικά τθσ.

Μεταβλθτότθτα

Η μεταβλθτότθτα των
δεδομζνων για το
φψοσ ενόσ ανκρϊπου
εκτόσ από τον
παράγοντα τθσ θλικίασ,
μπορεί να οφείλεται
και ςε ςφάλματα
μζτρθςθσ.

(1 ϊρα)

Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ
Α/Α

Περιγραφι δραςτθριότθτασ

ΠΜΑ

ΑρΔ1

Μια μικρι αίκουςα του ςχολείου μασ ζχει δάπεδο ςχιματοσ τετραγϊνου πλευράσ 4 m. Μια
άλλθ αίκουςα ζχει επίςθσ δάπεδο ςχιματοσ τετραγϊνου, αλλά διπλάςιου εμβαδοφ. Ρόςο
είναι το μικοσ τθσ πλευράσ του δαπζδου τθσ δεφτερθσ αίκουςασ;

Αρ2,
Αρ3

ΑΔ1

Θ παρακάτω γραφικι παράςταςθ δείχνει τθ κερμοκραςία Τ (ςε βακμοφσ Κελςίου) ενόσ
τόπου κατά τθ διάρκεια ενόσ 24ϊρου.

Α4, Α5,
Α8

α) Ροια είναι θ ελάχιςτθ και ποια θ μζγιςτθ κερμοκραςία; Ροια ϊρα του 24ϊρου
ςυμβαίνουν; Ροια ςθμεία τθσ γραφικισ παράςταςθσ δείχνουν τθν ελάχιςτθ και τθ μζγιςτθ
κερμοκραςία;
β) Ροια είναι θ κερμοκραςία ςτισ 2 τθ νφχτα, ςτισ 2 το μεςθμζρι και ςτισ 11 το βράδυ; Ροια
ϊρα θ κερμοκραςία είναι 6ºC;
γ) Τι εκφράηει με βάςθ το πρόβλθμα το ςθμείο (20, 9) τθσ γραφικισ παράςταςθσ;
δ) Ροιεσ άλλεσ πλθροφορίεσ μποροφμε να αντλιςουμε από αυτι τθ γραφικι παράςταςθ;
ΑΔ2

Το 60% τθσ μάηασ του μοςχαρίςιου κρζατοσ είναι νερό. Με βάςθ αυτι τθν πλθροφορία
ςυμπλθρϊςτε τον πίνακα:
μάηα κρζατοσ ςε Kg (x)
μάηα νεροφ ςε Kg (y)

2

6

8

20
6

Α9, Α10,
Α12
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Είναι θ "μάηα κρζατοσ" (x) και θ "μάηα νεροφ" (y) ποςά ανάλογα; Ροια ςχζςθ ςυνδζει τα δφο
ποςά; Ροιεσ τιμζσ μπορεί να πάρει θ μεταβλθτι x; Καταςκευάςτε τθ γραφικι παράςταςθ
τθσ ςυνάρτθςθσ, περιγράψτε και εξθγιςτε τα χαρακτθριςτικά τθσ (για παράδειγμα, το
ςχιμα τθσ, κάποια ςθμεία τθσ κλπ).
ΑΔ3

Α4, Α5,
Α7, Α8,
A9, Α10

Χρθςιμοποιοφν τθ δυνατότθτα πολλαπλϊν αναπαραςτάςεων (τφποσ, πίνακασ τιμϊν,
γραφικι αναπαράςταςθ) των μακθματικϊν αντικειμζνων του F-Probe, για να μεταβοφν από
τα ανάλογα ποςά ςτθ ςυνάρτθςθ ψ=αχ και να διερευνιςουν το ρόλο του α ςτθ γραφικι τθσ
παράςταςθ (αρχεία;Β-ΑΔ3-Ανάλογα ποςά και θ ψ=αχ-1, Β-ΑΔ3-Ανάλογα ποςά και θ ψ=αχ-2
Φφλλο εργαςίασ:Φφλλο εργαςίασ-Β-ΑΔ3-Ανάλογα ποςά και θ ψ=αχ).
ΑΔ4

Με το Geogebra διερευνοφν τθ
μεταβολι τθσ τεταγμζνθσ ενόσ
ςθμείου που ανικει ςε μία ευκεία
τθσ μορφισ ψ=αχ, όταν θ
τετμθμζνθ του αυξάνεται
μοναδιαία και διαπιςτϊνουν ότι θ
μεταβολι αυτι είναι ςτακερι και
ιςοφται με τθν κλίςθ α τθσ ευκείασ.
Διαπιςτϊνουν ότι αυτό δεν ιςχφει
ςε γραφικζσ παραςτάςεισ
ςυναρτιςεων που δεν είναι
ευκείεσ. (αρχείο: Β-ΑΔ4-Θ
μεταβολι τθσ τεταγμζνθσ ςτθν
ψ=αχ).

Α11

ΑΔ5

Ο Ραφλοσ πιγε για κοφρεμα. Πταν γφριςε ςτο ςπίτι του, κοίταξε ςτον κακρζφτθ του και
είπε: «Είναι πολφ κοντά!».

Α13,
Α14,
Α16

Αποφάςιςε να μθν ξανακόψει τα μαλλιά του για μεγάλο διάςτθμα και να μετράει πόςο
γριγορα μεγαλϊνουν. Ο παρακάτω πίνακασ δείχνει το μικοσ των μαλλιϊν του Ραφλου (ςε
εκατοςτά) όπωσ το μετροφςε κάκε μινα:
Χρόνοσ (ςε μινεσ)

0

1

2

3

Μικοσ (ςε εκατοςτά)

2

3,5

5

6,5

4

1. Ρόςο μακριά ιταν τα μαλλιά του Ραφλου μετά το κοφρεμα;

5

6
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2. α. Ρόςο μακριά κα είναι τα μαλλιά του ςε πζντε μινεσ;
β. Γιατί είναι εφκολο να υπολογιςτεί αυτό το μικοσ;
3. α. Ρόςο μακριά κα είναι τα μαλλιά του Ραφλου μετά από ζνα χρόνο, αν ςυνεχίςουν να
μεγαλϊνουν με τον ίδιο ρυκμό και δεν κουρευτεί;
β. Σχεδιάςτε ζνα γράφθμα που να δείχνει πϊσ μεγαλϊνουν τα μαλλιά του Ραφλου ςτθ
διάρκεια ενόσ ζτουσ, αν δεν κουρευτεί. Ρεριγράψτε το ςχιμα του γραφιματοσ.
γ. Μετά από πόςουσ μινεσ τα μαλλιά του Ραφλου κα ζχουν μικοσ 29 εκατοςτά;
δ. Γράψτε ζναν τφπο για να υπολογίηετε το μικοσ των μαλλιϊν αν ξζρετε πόςοι μινεσ
πζραςαν απ' το κοφρεμα.
4. Τα μαλλιά τθσ Σοφίασ είναι 20 εκατοςτά μακριά και μεγαλϊνουν με ςτακερό ρυκμό 1,4
εκατοςτά κάκε μινα. Γράψτε ζναν τφπο για να υπολογίηετε το μικοσ των μαλλιϊν τθσ
Σοφίασ μετά από κάποιουσ μινεσ. Σχεδιάςτε ζνα γράφθμα.
ΑΔ6

Για ζνα ορκογϊνιο οικόπεδο γνωρίηουμε ότι ζχει εμβαδόν 240 m2, αλλά δεν γνωρίηουμε τισ
διαςτάςεισ του.
Αν το μικοσ είναι 20m, πόςο είναι το πλάτοσ του; Ρόςο μεγάλο και πόςο μικρό μπορεί να
είναι το μικοσ; Να εξετάςετε αν οι διαςτάςεισ του είναι ανάλογα ποςά.

Α17,
Α18,
Α19

Αν το μικοσ είναι x και το πλάτοσ ψ μπορείτε να εκφράςετε το ψ ωσ ςυνάρτθςθ του x;
Σχεδιάςτε τθ γραφικι παράςταςθ τθσ ςυνάρτθςθσ.
Από τθ γραφικι παράςταςθ μπορείτε να προςδιορίςετε τισ διαςτάςεισ, ϊςτε το οικόπεδο να
είναι τετράγωνο;
ΑΔ7

Με το Geogebra διερευνοφν το
ρόλο του α ςτθ γραφικι παράςταςθ
τθσ ψ=α/χ, τθ ςχζςθ των γραφικϊν
παραςτάςεων ψ=α/χ και ψ=–α/χ,
τθ ςυμμετρία των κλάδων τθσ
υπερβολισ ωσ προσ τθν αρχι των
αξόνων, τθ μεταβολι τθσ
τεταγμζνθσ όταν αυξάνεται θ
τετμθμζνθ, τισ τιμζσ που δεν
μποροφν να πάρουν οι δφο
μεταβλθτζσ και τθν φπαρξθ
ελάχιςτθσ ι μζγιςτθσ τιμισ του ψ
(αρχείο: B-ΑΔ7-H υπερβολι).

Α7, Α18

ΑΔ8

Για να "δοφμε" μια αλγεβρικι παράςταςθ (όπωσ θ 3x 2 ), μποροφμε
να χρθςιμοποιιςουμε ορκογϊνια μικουσ x και πλάτουσ 1 για το x και
τετράγωνα πλευράσ 1 για το 1. Ζτςι, θ παράςταςθ 3x+2 μπορεί να
απεικονιςτεί όπωσ ςτο ςχιμα 1. Χρθςιμοποιϊντασ αυτά τα "πλακάκια",
μποροφμε να βροφμε το διπλάςιο τθσ παράςταςθσ x+3, όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 2.

Α26,
Α28

ΑΔΑ: 45Ο09-ΤΒΩ
Μακθματικά_ Βϋ Γυμναςίου

σχήμα 1

143

σχήμα 2

α) Χρθςιμοποιϊντασ τα πλακάκια γράψτε ςε απλοφςτερθ μορφι τισ παραςτάςεισ: 2x+3x ,
5x–2x , 2x+5x+2, (2x+3)+(5x+3)
β) Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τθν επιμεριςτικι ιδιότθτα, για να απλοποιιςετε τισ ίδιεσ
παραςτάςεισ;
γ) Κάποιοσ μακθτισ ζγραψε: 2x+5+6x=13x. Είναι ςωςτό ι λάκοσ; Εξθγιςτε τθν απάντθςι
ςασ με τουσ δφο τρόπουσ που χρθςιμοποιιςατε ςτα δφο προθγοφμενα ερωτιματα.
ΑΔ9

Στα παρακάτω ςχιματα περιγράφονται δφο (διαφορετικζσ) εξιςϊςεισ. Στο ζνα ςχιμα όλα τα
ςακουλάκια ζχουν το ίδιο βάροσ και θ ηυγαριά ιςορροπεί. Στο άλλο ςχιμα τα πλακάκια με
το γράμμα x εκφράηουν το ίδιο αρικμό. Μπορείτε να βρείτε (χωρίσ χαρτί και μολφβι) το
βάροσ που ζχει κάκε ςακουλάκι και τον αρικμό που εκφράηει το x; Ρεριγράψτε τον τρόπο
που λφςατε κάκε πρόβλθμα, πρϊτα με λόγια και μετά με μακθματικζσ ςχζςεισ.

Α30

ΑΔ10

Δφο γραφεία νοικιάηουν αυτοκίνθτα. Το γραφείο «ΤΑΞΛΔΛΑ» παίρνει για δικαίωμα ενοικίαςθσ
30 € και 0,20€ για κάκε χιλιόμετρο. Το γραφείο «ΔΕΛΦΟΛ» παίρνει 6€ για δικαίωμα
ενοικίαςθσ και 0,50€ για κάκε χιλιόμετρο. (α) Να βρείτε τισ ςυναρτιςεισ που δίνουν το ποςό
που πρζπει να πλθρϊςουμε ςε κάκε γραφείο για x χιλιόμετρα διαδρομισ. (β) Να γίνουν οι
γραφικζσ παραςτάςεισ των ςυναρτιςεων ςτο ίδιο ςφςτθμα αξόνων. (γ) Για πόςα χιλιόμετρα
κα πλθρωκεί και ςτα δφο γραφεία το ίδιο ποςό; Μπορείτε να απαντιςετε με περιςςότερουσ
από ζναν τρόπουσ;

Α29

Σχόλιο: θ απάντθςθ ςτο ερϊτθμα (γ) μπορεί να βρεκεί γραφικά, αρικμθτικά από τουσ
πίνακεσ τιμϊν και αλγεβρικά με εξίςωςθ.
ΓΔ1

Ωσ υλικό μιασ ειςαγωγικισ δραςτθριότθτασ που αναδεικνφει τθν ζννοια του
προςανατολιςμζνου ευκφγραμμου τμιματοσ χρθςιμοποιοφνται διάφορεσ πραγματικζσ
καταςτάςεισ οι οποίεσ περικλείουν τισ ζννοιεσ τθσ διεφκυνςθσ και φοράσ:
Θ επίδραςθ τθσ διεφκυνςθσ του αζρα και τθσ βαρφτθτασ ςτθν τροχιά ενόσ βζλουσ που
εκτοξεφεται ςτον ουρανό.
Θ επίδραςθ τθσ διεφκυνςθσ του αζρα ςτθ διαδρομι ενόσ αεροπλάνου ι τθσ διεφκυνςθσ
του ρεφματοσ ενόσ ποταμοφ ςτθ διαδρομι ενόσ πλοιαρίου που τον διαςχίηει κάκετα.
Οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν βζλθ για τθν αναπαράςταςθ και μελζτθ αυτϊν των
καταςτάςεων, αναηθτοφν ζναν όρο για να διαφοροποιιςουν το προςανατολιςμζνο από το
μθ προςανατολιςμζνο ευκφγραμμο τμιμα και ςυηθτοφν τθν προζλευςθ του όρου
“διάνυςμα”.

Γ1, Γ2
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ΓΔ2

Με το Geogebra κατανοοφν τον
οριςμό του μζτρου ενόσ τόξου και
τθ ςχζςθ των μζτρων τθσ
εγγεγραμμζνθσ γωνίασ ενόσ τόξου
και τθσ αντίςτοιχθσ επίκεντρθσ
γωνίασ (αρχείο: (Β-ΓΔ2-Σχζςθ
εγγεγραμμζνθσ και επίκεντρθσ
γωνίασ).

Γ3

ΓΔ3

Με το Geogebra εμφανίηουν
φψθ, διαμζςουσ, διχοτόμουσ
και μεςοκάκετουσ τριγϊνου,
διερευνοφν τθ κζςθ των
ςθμείων τομισ τουσ ςε
διαφορετικά είδθ τριγϊνων
και τθ ςχετικι τουσ κζςθ
(αρχείο Β-Γ-Κζντρα τριγϊνου).

Γ4

ΓΔ4

Με το Geogebra ςε ζνα καρτεςιανό ςφςτθμα αξόνων

Γ5, Γ6

διερευνοφν τθ ςχζςθ ενόσ
ςθμείου (τελικοφ) ωσ προσ ζνα
άλλο ςθμείο (αρχικό). Το
αρχικό ςθμείο ζχει υποςτεί
ζναν μεταςχθματιςμό
(ςυμμετρία ωσ προσ άξονα ι
ςτροφι ωσ προσ ςθμείο ι
μετατόπιςθ κατά ζνα
διάνυςμα). Βρίςκουν τθ ςχζςθ
που ζχουν οι ςυντεταγμζνεσ
τουσ και γενικεφουν (αρχείο:ΒΓΔ4-Μεταςχθματιςμοί
ςθμείου).
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Αναλφουν τθ γνωςτι από τθν προθγοφμενθ
τάξθ καταςκευι τθσ μεςοκακζτου ε ενόσ
ευκφγραμμου τμιματοσ ΑΒ και εξετάηουν τθ
ςχζςθ των ςθμείων Α και Β ωσ προσ τθν ε
(“αξονικι ςυμμετρία ι ανάκλαςθ”).

Γ7, Γ8

Για να αναδειχκεί θ ςχζςθ ανάμεςα ςε
μεςοκάκετο ευκφγραμμου τμιματοσ και τον
άξονα ςυμμετρίασ μιασ ανάκλαςθσ
χρθςιμοποιείται το πρόβλθμα: «Τα δυο
τρίγωνα είναι ςυμμετρικά ωσ προσ άξονα. Να
προτείνετε ζναν γεωμετρικό τρόπο ϊςτε να
ςχεδιάςετε τον άξονα ςυμμετρίασ»

ΓΔ6

Για να αναδειχκεί θ ςθμαςία ενόσ γεωμετρικοφ
μεταςχθματιςμοφ (κεντρικι ςυμμετρία) ςτθν ανακάλυψθ
και αιτιολόγθςθ μιασ ιδιότθτασ του ορκογωνίου τριγϊνου
(ιδιότθτα τθσ διαμζςου προσ τθν υποτείνουςα)
χρθςιμοποιείται το πρόβλθμα: «Θ ΑΜ είναι διάμεςοσ του
ορκογωνίου τριγϊνου ΑΒΓ.

Γ8

α. Να ςχεδιάςετε το ςυμμετρικό τρίγωνο του ΑΒΓ ωσ προσ
κζντρο Μ
β. Τι είδουσ τετράπλευρο προκφπτει και γιατί;
γ. Να εξετάςετε αν θ διάμεςοσ ΑΜ είναι το μιςό τθσ υποτείνουςασ
ΒΓ και να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.»
ΜΔ1

Βαςικι δραςτθριότθτα για τθ δθμιουργία των τφπων εμβαδοφ των γεωμετρικϊν ςχθμάτων
είναι ο μεταςχθματιςμόσ τουσ ςε απλοφςτερα ςχιματα με διατιρθςθ του εμβαδοφ.
Χρθςιμοποιϊντασ γεωμετρικά όργανα ι λογιςμικό δυναμικισ γεωμετρίασ οι μακθτζσ
κακοδθγοφνται μζςω κατάλλθλων ερωτιςεων να λφςουν το πρόβλθμα μεταςχθματιςμοφ
ενόσ παραλλθλογράμμου και ενόσ τριγϊνου ςε ιςοδφναμο ορκογϊνιο. Στθ ςυνζχεια αυτισ
τθσ δραςτθριότθτασ διατυπϊνουν και αιτιολογοφν τουσ αντίςτοιχουσ τφπουσ εμβαδοφ.

Μ2

Τα επόμενα ςχιματα δείχνουν ζναν από τουσ πολλοφσ τρόπουσ επίλυςθσ του προβλιματοσ:

ΜΔ2

Οι μακθτζσ καταςκευάηουν τετράγωνα ςτισ πλευρζσ ενόσ ορκογωνίου ιςοςκελοφσ τριγϊνου
(βλ. το διακοςμθτικό μοτίβο ςτο ςχιμα αριςτερά) και χρθςιμοποιϊντασ ωσ μονάδα
μζτρθςθσ εμβαδοφ το ίδιο το ορκογϊνιο τρίγωνο επαλθκεφουν τθ ςχζςθ του Ρυκαγόρειου
κεωριματοσ.
Στθ ςυνζχεια επαλθκεφουν τθ ςχζςθ αυτι ςτο ορκογϊνιο τρίγωνο με κάκετεσ πλευρζσ
μικουσ 3cm και 4cm και υποτείνουςα μικουσ 5cm.

Μ3
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ΜΔ3

Με το Geogebra κατανοοφν
γεωμετρικά το Ρυκαγόρειο
κεϊρθμα μεταςχθματίηοντασ ίςα
παραλλθλόγραμμα ςε ιςεμβαδικά
τετράγωνα και ορκογϊνια,
δθμιουργϊντασ ταυτόχρονα τα
τετράγωνα των πλευρϊν ενόσ
ορκογωνίου τριγϊνου. (αρχείο: ΒΜΔ3-Ρυκαγόρειο κεϊρθμα).

Μ2, Μ3

ΜΔ4

Στο Sketchpad μεταβάλλουν δυναμικά τθν ακτίνα ενόσ κφκλου και με τθν δυνατότθτα του
λογιςμικοφ να πινακοποιεί τιμζσ μεταβλθτϊν, “ανακαλφπτουν” μζςα από μία διαδικαςία
μοντελοποίθςθσ τον τφπο του εμβαδοφ κυκλικοφ δίςκου και εμφανίηουν τθ γραφικι
παράςταςθ τθσ ςυναρτθςιακισ ςχζςθσ ‘ακτίνασ’ και ‘εμβαδοφ’. Συνδζουν τθ γραφικι
παράςταςθ με το είδοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςυναρτθςιακισ ςχζςθσ και τα μζτρα των
εμπλεκόμενων μεγεκϊν (αρχείο: B-ΜΔ4-Εμβαδόν κυκλικοφ δίςκου).

Μ4, Α1

ΜΔ5

Το πρόβλθμα ερμθνείασ μιασ πινακίδασ οδικισ κυκλοφορίασ που δείχνει τθν κλίςθ ενόσ
δρόμου και το παρακάτω ςχιμα χρθςιμοποιοφνται ωσ υλικό μιασ δραςτθριότθτασ που
αναδεικνφει τθν ιςότθτα των λόγων ΑΔ:ΟΑ, ΒΕ:ΟΒ, ΓΗ:ΟΓ ςτα ορκογϊνια τρίγωνα ΟΑΔ, ΟΒΕ,
ΟΓΗ. Οι μακθτζσ διαπιςτϊνουν τθν ιςότθτα των λόγων και των γωνιϊν των τριϊν τριγϊνων,

Μ6
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εξετάηουν τθ μορφι τουσ και αναηθτοφν ζνα όρο για να εκφράςουν αυτι τθ ςχζςθ
(μεγζκυνςθ, ομοιότθτα).

Ε
Δ
Γ
Ο

Α

Β

Γ

Δ1

Οι μακθτζσ διερευνοφν το εξισ ερϊτθμα: «Ροια είναι θ ςχζςθ
που ζχει το άνοιγμα των χεριϊν ενόσ ατόμου , όταν
βρίςκονται ςε ζκταςθ με το φψοσ του;» Συλλζγουν δεδομζνα
από μακθτζσ, τα αναπαριςτοφν ςε διάγραμμα διαςποράσ,
όπωσ το διπλανό, και επιχειρθματολογοφν ςχετικά,
τεκμθριϊνοντασ τισ απόψεισ τουσ με βάςθ τα ςτοιχεία που
ςυνζλεξαν, το διάγραμμα που δθμιοφργθςαν και τισ γνϊςεισ
που ζχουν από τθν Άλγεβρα και τισ ςυναρτιςεισ.
Επίςθσ προςπακοφν να βρουν περιπτϊςεισ όπου θ ζκταςθ
των χεριϊν είναι μικρότερθ από το φψοσ, αλλά και περιπτϊςεισ που να δείχνουν το
αντίκετο.

Δ2

Μζςα από τον δυναμικό χειριςμό
7
δεδομζνων τθσ εφαρμογισ, οι
μακθτζσ
καλοφνται
να
διερευνιςουν
και
να
καταςκευάςουν καταςτάςεισ με
μικρά ςφνολα δεδομζνων τα οποία κα ικανοποιοφν κάποια κριτιρια ωσ προσ το πλικοσ, το
εφροσ ι τα μζτρα κζςθσ, με ςκοπό να κατανοιςουν βακφτερα και πιο διαιςκθτικάδιάφορεσ
πτυχζσ ι/και ιδιότθτεσ εννοιϊν τθσ ςτατιςτικισ, να αναπτφξουν ςτρατθγικζσ ελζγχου
κάποιων παραμζτρων ανοικτϊν προβλθμάτων κακϊσ και ςτρατθγικζσ για τθ διερεφνθςθ
τζτοιων προβλθμάτων.
Διεφκυνςθ
ιςτοςελίδασ
:
http://illuminations.nctm.org/activitydetail.aspx?ID=160
Οδθγίεσ:Οδθγίεσ- Β-ΣΔ2- Διάμεςοσ_ Μζςθ τιμι

3, 4
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Γϋ Γυμναςίου
Θεματικι ενότθτα: Αρικμοί – Άλγεβρα
Ενδεικτικζσ διδακτικζσ ϊρεσ: 49
Προςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Α1. Μοντελοποιοφν μια
κατάςταςθ με τθ
ςυνάρτθςθ y=αx2.
Α2. Εξετάηουν τθν μεταβολι
του y για κάκε μοναδιαία
αφξθςθ του x (ςυγκρίνουν
με τθν γραμμικι
ςυνάρτθςθ)

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Κανονικότθτεσυναρτιςεισ

Είναι ςθμαντικι θ
διερεφνθςθ
προβλθμάτων που
μοντελοποιοφνται με
τετραγωνικζσ
ςυναρτιςεισ, οι οποίεσ
είναι μια μορφι μθ
γραμμικισ μεταβολισ.
Θ χριςθ λογιςμικοφ
μπορεί να υποςτθρίξει
τθ διερεφνθςθ του
ρόλου του α και τθ
ςφνδεςθ με τισ
εξιςϊςεισ.

Σχολικό βιβλίο
(Μακθματικά Γϋ
Γυμναςίου, Αργυράκθσ
κ.ά., ΟΕΔΒ, 2010) παρ.
4.1.

θ y=αx2 ωσ περίπτωςθ
μθ γραμμικισ
μεταβολισ
(4 ϊρεσ)

Α3. Διερευνοφν μζςω τθσ
γραφικισ τθσ παράςταςθσ
τισ ιδιότθτζσ τθσ y=αx2 και
το ρόλο τθσ παραμζτρου
α.
Α4. Επιλφουν προβλιματα
χρθςιμοποιϊντασ τισ
αναπαραςτάςεισ τθσ
ςυνάρτθςθσ y=αx2.

Γ- AΔ1-To α ςτθν ψ=αχ2

(ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ ΑΔ1,
ΑΔ2)

Α5. Βρίςκουν αλγεβρικά και
γραφικά τα κοινά ςθμεία
των ςυναρτιςεων y=αx2
και y=αx+β.
Α6. Διερευνοφν και
αποδεικνφουν τισ
ιδιότθτεσ των
ριηϊν αβ
α β ,
α
β

α

.

β

Αλγεβρικι παράςταςθ
Λδιότθτεσ
τετραγωνικϊν ριηϊν,
μεταςχθματιςμοί
(3 ϊρεσ)

Α7. Χρθςιμοποιοφν τισ
τετραγωνικζσ ρίηεσ και τισ
ιδιότθτζσ τουσ ςτθν
απλοποίθςθ
παραςτάςεων και ςτθν
επίλυςθ προβλθμάτων.
Α8. Αναγνωρίηουν τα

Θ διερεφνθςθ και
απόδειξθ των
ιδιοτιτων και θ
εφαρμογι τουσ ςε
απλζσ παραςτάςεισ
είναι βαςικόσ ςτόχοσ
των δραςτθριοτιτων.

Σχολικό βιβλίο
(Μακθματικά Γϋ
Γυμναςίου, Αργυράκθσ
κα, ΟΕΔΒ, 2010) παρ.
1.1.Γ.

(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΑΔ3)

Αλγεβρικι παράςταςθ

Οι δραςτθριότθτεσ

Σχολικό βιβλίο
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μονϊνυμα και τα
πολυϊνυμα, το βακμό
τουσ και υπολογίηουν τθν
αρικμθτικι τιμι ενόσ
πολυωνφμου.
Α9. Υπολογίηουν το άκροιςμα,
τθ διαφορά και το
γινόμενο μονωνφμων και
(απλϊν) πολυωνφμων
(κυρίωσ μιασ μεταβλθτισ).
Αναγνωρίηουν τθν
επιμεριςτικι ιδιότθτα
όπου χρθςιμοποιείται.
Α10. Μοντελοποιοφνπροβλιμα
τα με πολυϊνυμα και
χρθςιμοποιοφν τισ
πράξεισ τουσ ςτθν
επίλυςι τουσ.
Α11. Διερευνοφν και
αποδεικνφουν αλγεβρικά
και (όπου είναι δυνατόν)
γεωμετρικά τισ
ταυτότθτεσ
(α±β)2=α2±2αβ+β2,
(α±β)3=α3±3α2β+3αβ2±β3,
α2-β2=(α-β)(α+β),
α3 ±β3=(α±β)(α2αβ+β2)
Α12. Μοντελοποιοφν και
επιλφουν προβλιματα με
χριςθ ταυτοτιτων.
Α13. Αναγνωρίηουν ςτοιχεία
τθσ δομισ μιασ
παράςταςθσ (άκροιςμα
και οι όροι του, γινόμενο
και οι παράγοντζσ του)
και χρθςιμοποιοφν
κατάλλθλθ ορολογία
Α14. Ραραγοντοποιοφν απλά
πολυϊνυμα (κυρίωσ μιασ
μεταβλθτισ) με κοινό
παράγοντα, με
ομαδοποίθςθ, με χριςθ
ταυτοτιτων.
Α15. Αναγνωρίηουν τθν
επιμεριςτικι ιδιότθτα ωσ
το βαςικό κοινό ςτοιχείο
των πράξεων
πολυωνφμων, των

δομι τθσ αλγεβρικισ
παράςταςθσ και
μεταςχθματιςμοί.
(24 ϊρεσ)

μεταςχθματιςμοφ
παραςτάςεων να
βρίςκονται ςε
ιςορροπία με τισ
δραςτθριότθτεσ
μοντελοποίθςθσ
καταςτάςεων,
γεωμετρικισ
ερμθνείασ,
διερεφνθςθσ και
αιτιολόγθςθσ ςχζςεων,
αναγνϊριςθσ δομϊν,
αναγνϊριςθσ
αναλογιϊν με τθν
αρικμθτικι (πχ ςτθν
εφρεςθ του ΕΚΡ, ςτισ
πράξεισ κλαςμάτων).
(ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ ΑΔ4,
ΑΔ5, ΑΔ6)

(Μακθματικά Γϋ
Γυμναςίου, Αργυράκθσ
κα, ΟΕΔΒ, 2010) κεφ 1ο
(μόνο όςα αφοροφν τα
ΡΜΑ τθσ 1θσ ςτιλθσ)
http://nlvm.usu.edu/en
/nav/frames_asid_189_
g_3_t_2.html?open=act
ivities&from=category_
g_3_t_2.html
(πολλαπλαςιαςμόσ
διωνφμων με πλακίδια).
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ταυτοτιτων και τθσ
παραγοντοποίθςθσ.
Α16. Ρροςδιορίηουν το ΕΚΡ
μονωνφμων και απλϊν
πολυωνφμων μιασ
μεταβλθτισ.
Α17. Υπολογίηουν το
αποτζλεςμα των πράξεων
με απλζσ ρθτζσ
παραςτάςεισ (πρόςκεςθ,
αφαίρεςθ,
πολλαπλαςιαςμόσ,
διαίρεςθ).
Α18. Απλοποιοφν απλζσ ρθτζσ
παραςτάςεισ.
Α19. Διερευνοφν (με μοντζλα –
μεταφορζσ) και
διατυπϊνουν τισ βαςικζσ
ιδιότθτεσ τθσ διάταξθσ.
Α20. Μοντελοποιοφν
προβλιματα με τθν
ανίςωςθ αx+β<γ
(άγνωςτοσ μόνο ςτο ζνα
μζλοσ) και τθν επιλφουν
αλγεβρικά και γραφικά
(ςφνδεςθ με ςυνάρτθςθ
τθσ μορφισ y=αx+β).
Α21. Μοντελοποιοφν
προβλιματα με
γραμμικζσ ανιςϊςεισ τθσ
μορφισ αx+β<γx+δ
(άγνωςτοσ και ςτα δφο
μζλθ) και τισ επιλφουν
αλγεβρικά και γραφικά
(ςφνδεςθ με ςυναρτιςεισ
τθσ μορφισ ψ=αχ+β).
Α22. Διακρίνουν τισ διαφορζσ
μεταξφ εξίςωςθσ
(ςυνικωσ μία λφςθ) και
ανίςωςθσ (ςυνικωσ
άπειρεσ λφςεισ), ϊςτε να
μθν κεωροφν ότι θ μόνθ
διαφορά είναι ςτο
ςφμβολο.
Α23. Βρίςκουν τισ κοινζσ λφςεισ
δφο ανιςϊςεων
χρθςιμοποιϊντασ τον

Ιςότθτεσ-ανιςότθτεσ
ανίςωςθ αϋ βακμοφ
και μεταςχθματιςμοί
(5 ϊρεσ)

Ραρά τισ ομοιότθτεσ
εξίςωςθσ και
ανίςωςθσ, που
μποροφν να
αξιοποιθκοφν
διδακτικά, πρζπει να
δοκεί ζμφαςθ ςτισ
διαφορζσ μεταξφ
ιςότθτασ – εξίςωςθσ
και ανίςωςθσ –
εξίςωςθσ. Θ
αναπαράςταςθ των
λφςεων ανίςωςθσ ςτθν
αρικμογραμμι είναι
ζνα χριςιμο μζςο και
για τουσ παραπάνω
ςτόχουσ.
(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΑΔ7)

Σχολικό βιβλίο
(Μακθματικά Βϋ
Γυμναςίου, Βλάμοσ κα,
ΟΕΔΒ, 2010) παρ. 1.5.
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άξονα των πραγματικϊν
αρικμϊν.
Α24. Επιλφουν απλζσ
πολυωνυμικζσ εξιςϊςεισ
(δευτζρου βακμοφ
ελλιποφσ ι και πλιρουσ
μορφισ, αλλά και
μεγαλφτερου βακμοφ) με
παραγοντοποίθςθ.

Ιςότθτεσ-Ανιςότθτεσ
πολυωνυμικζσ
εξιςϊςεισ
(6 ϊρεσ)

Α25. Μοντελοποιοφν
προβλιματα με απλζσ
πολυωνυμικζσ εξιςϊςεισ
(κυρίωσ δευτεροβάκμιεσ),
οι οποίεσ ανάγονται ςε
πρωτοβάκμιεσ με
παραγοντοποίθςθ.
Α26. Αναγνωρίηουν γραμμικζσ
εξιςϊςεισ τθσ μορφισ
αx+βy=γ, τισ
αναπαριςτοφν γραφικά
και τισ ςυνδζουν με
ςυναρτιςεισ τθσ μορφισ
y=αx+β.
Α27. Αναγνωρίηουν ζνα
γραμμικό ςφςτθμα δφο
εξιςϊςεων με δφο
αγνϊςτουσ και εξετάηουν
αν ζνα ηεφγοσ αρικμϊν
είναι λφςθ του.
Α28. Ερμθνεφουν γραφικά ζνα
γραμμικό ςφςτθμα και το
πλικοσ των λφςεϊν του.
Α29. Μοντελοποιοφν
προβλιματα με δφο
γραμμικζσεξιςϊςεισ τθσ
μορφισ αx+βy=γ ι με
δφο ςυναρτιςεισ τθσ
μορφισ y=αx+β. Επιλφουν
το ςφςτθμα γραφικά και
αλγεβρικά (με τισ
μεκόδουσ των αντίκετων
ςυντελεςτϊν και τθσ
αντικατάςταςθσ) και
επαλθκεφουν τθ λφςθ με
βάςθ το πλαίςιο του
προβλιματοσ.

Θ επίλυςθ
πολυωνυμικϊν
εξιςϊςεων αποτελεί
μια ευκαιρία
δικαιολόγθςθσ τθσ
παραγοντοποίθςθσ και
ςφνδεςθσ των
πολυωνφμων με
προβλιματα.

Σχολικό βιβλίο
(Μακθματικά Γϋ
Γυμναςίου, Αργυράκθσ
κα, ΟΕΔΒ, 2010) παρ.
2.2Α, 2.3.

(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΑΔ8)

Ιςότθτεσ-Ανιςότθτεσ
γραμμικά ςυςτιματα
(7 ϊρεσ)

Οι δραςτθριότθτεσ
μοντελοποίθςθσ
καταςτάςεων,
ςφνδεςθσ με τισ
ςυναρτιςεισ και τισ
αναπαραςτάςεισ τουσ,
γραφικισ ερμθνείασ
και επίλυςθσ
ςυςτθμάτων είναι
εξίςου ςθμαντικζσ με
τισ αλγεβρικζσ
μεκόδουσ επίλυςθσ. Θ
χριςθ λογιςμικοφ
μπορεί να υποςτθρίξει
τθ γραφικι ερμθνεία
και επίλυςθ
ςυςτιματοσ.
(ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ ΑΔ9,
ΑΔ10, ΑΔ11)

Σχολικό βιβλίο
(Μακθματικά Γϋ
Γυμναςίου, Αργυράκθσ
κα, ΟΕΔΒ, 2010) κεφ 3ο.
Γ-AΔ10-Γραφικι
επίλυςθ γραμμικοφ
ςυςτιματοσ
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Θεματικι ενότθτα: Γεωμετρία – Μζτρθςθ
Ενδεικτικζσ διδακτικζσ ϊρεσ: 33
Προςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Γ1. Χρθςιμοποιοφν τα κριτιρια
ιςότθτασ των τριγϊνων για
τθν αιτιολόγθςθ ιδιοτιτων
των ςχθμάτων και
καταςκευϊν.
Γ2. Αναγνωρίηουν τα ομοιόκετα
ςχιματα και ςυνδζουν τθν
ομοιοκεςία με τθν αναλογία
(και τθ ςχετικι ςυνάρτθςθ).
Γ3. Καταςκευάηουν ομοιόκετα
και όμοια ςχιματα.
Γ4. Αναγνωρίηουν τισ ςχζςεισ
περιμζτρων και εμβαδϊν
των ομοίων ςχθμάτων.
Γ5. Επιλφουν προβλιματα
χρθςιμοποιϊντασ τθν
ομοιότθτα και κλίμακεσ.

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Μεταςχθματιςμοί

Είναι πολφ ςθμαντικό
να γίνει μια
επανάλθψθ των
μεταςχθματιςμϊν που
μελετικθκαν ςτθν
προθγοφμενθ τάξθ και
να τονιςτεί θ
διατιρθςθ τθσ
απόςταςθσ και τθσ
ιςότθτασ των
ςχθμάτων ωσ
χαρακτθριςτικι κοινι
ιδιότθτά τουσ.

Σχολικό βιβλίο
Μακθματικά Γϋ
Γυμναςίου, Δ.
Αργυράκθσ κ.ά.,
Γεωμετρία, Κεφάλαιο
1ο.

θ διατιρθςθ τθσ
ιςότθτασ των
ςχθμάτων ωσ βαςικό
γνϊριςμα τθσ
μεταφοράσ, ςτροφισ
και ςυμμετρίασ
ομοιότθτα και
ομοιοκεςία
διαδοχικοί
μεταςχθματιςμοί
(15 ϊρεσ)

Στθν ομοιοκεςία
χαρακτθριςτικι
ιδιότθτα είναι θ
διατιρθςθ του λόγου
των αποςτάςεων.
Κοινι ιδιότθτα όλων
των μεταςχθματιςμϊν
που μελετικθκαν είναι
θ διατιρθςθ τθσ
κακετότθτασ, τθσ
παραλλθλίασ και του
μζτρου των γωνιϊν.
Το κεϊρθμα του Καλι
κα αναφερκεί ωσ μία
ενδιαφζρουςα
εφαρμογι των ομοίων
τριγϊνων.
Οι ςχζςεισ περιμζτρων
και εμβαδϊν των
ομοίων ςχθμάτων κα
εξεταςτοφν με τθν
καταςκευι ςε
ςφςτθμα
ςυντεταγμζνων του
ομοιόκετου ενόσ
ορκογωνίου
παραλλθλογράμμου.
Ο δυναμικόσ
χαρακτιρασ των
μεταςχθματιςμϊνανα

Γ-ΓΔ3-Ομοιότθτα με
μεταςχθματιςμοφσ
Γ-ΓΔ5-Λόγοσ εμβαδϊν
και περιμζτρων
ομοιόκετων
ορκογωνίων
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δεικνφεται με τθ χριςθ
λογιςμικοφ.
(ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ ΓΔ1,
ΓΔ2, ΓΔ3, ΓΔ4, ΓΔ5,
ΓΔ6)
Μ1. Υπολογίηουν το εμβαδόν τθσ
επιφάνειασ πριςμάτων,
πυραμίδων, κυλίνδρων,
κϊνων, ςφαιρϊν και
καταλιγουν ςε τφπουσ.
Μ2. Υπολογίηουν τον όγκο
πριςμάτων, πυραμίδων,
κυλίνδρων, κϊνων, ςφαιρϊν
και καταλιγουν ςε τφπουσ.

Μζτρθςθ επιφάνειασ
μζτρθςθ με μθ τυπικζσ
και τυπικζσ μονάδεσ
μζτρθςθσ επιφανειϊν
Μζτρθςθ
χωρθτικότθτασ – όγκου
μζτρθςθ με μθ τυπικζσ
και τυπικζσ μονάδεσ
μζτρθςθσ όγκου
(8 ϊρεσ)

Οι μακθτζσ
καταςκευάηουν
αναπτφγματα ςτερεϊν
και χρθςιμοποιϊντασ
τισ προθγοφμενεσ
γνϊςεισ τουσ
υπολογίηουν τα
εμβαδά των
αντίςτοιχων
επιφανειϊν και
αιτιολογοφν τουσ
ςχετικοφσ τφπουσ.

Σχολικό βιβλίο
Μακθματικά Βϋ
Γυμναςίου, Ρ. Βλάμοσ
κ.ά., Γεωμετρία,
Κεφάλαιο 4ο
Σχολικό βιβλίο Φυςικι
Βϋ Γυμναςίου, Ν.
Αντωνίου κ.ά. (ςς.1617).

Θ μζτρθςθ του όγκου
των ςτερεϊν
προςφζρεται για τθ
δθμιουργία
ςυνδζςεων με τθ
Φυςικι. Οι μακθτζσ
ηυγίηουν μοντζλα
ςτερεϊν που είναι
καταςκευαςμζνα από
το ίδιο υλικό και
χρθςιμοποιοφν τον
τφπο πυκνότθτα =
μάηα : όγκοσ για να
υπολογίςουν τον
αντίςτοιχο όγκο. Τα
αποτελζςματα
χρθςιμοποιοφνται για
να αιτιολογθκοφν οι
ςχετικοί τφποι.
(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα ΜΔ1)
Μ3. Επεκτείνουν τουσ οριςμοφσ
των τριγωνομετρικϊν
αρικμϊν ςε αμβλείεσ
γωνίεσ.
Μ4. Χρθςιμοποιοφν τισ
τριγωνομετρικζσ ςχζςεισ
θμ(180°-κ)=θμκ, ςυν(180°κ)=-ςυνκ, εφ(180°-κ)=-εφκ
και αποδεικνφουν απλζσ

Σριγωνομετρία
(10 ϊρεσ)

Θ επίλυςθ ενόσ μθ
ορκογϊνιου τριγϊνου
αναδεικνφει τθν
ανάγκθ επζκταςθσ των
τριγωνομετρικϊν
αρικμϊν για αμβλείεσ
γωνίεσ.
(ενδεικτικι

Σχολικό βιβλίο
Μακθματικά Γϋ
Γυμναςίου, Δ.
Αργυράκθσ κ.ά.,
Γεωμετρία, Κεφάλαιο
2ο.
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τριγωνομετρικζσ ταυτότθτεσ
εφκ=θμκ/ςυνκ, θμ2κ +
ςυν2κ = 1.

δραςτθριότθτα ΜΔ2)

Μ5. Χρθςιμοποιοφν τουσ νόμουσ
θμιτόνων και ςυνθμιτόνων
για τθν επίλυςθ ενόσ
τυχαίου τριγϊνου ςε
ςχετικά προβλιματα.

Θεματικι ενότθτα: τοχαςτικά μακθματικά
Ενδεικτικζσ διδακτικζσ ϊρεσ: 14
Π1. Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Π2. Καταςκευάηουν
ιςτογράμματα
Π3. Αξιολογοφν τθν
αντιπροςωπευτικότθτα ι μθ
ενόσ δείγματοσ
Π4. Συνδυάηουν γνωςτζσ
μεκόδουσ και εργαλεία για
να ςχεδιάςουν και να
υλοποιιςουν μικρζσ
ςτατιςτικζσ ζρευνεσ

Βαςικά θζματα

Δραςτηριότητεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Δεδομζνα

Οι μακθτζσ
ςχεδιάηουν και
υλοποιοφν μια
ςτατιςτικι ζρευνα

Μζροσ του 4ου
κεφαλαίου του βιβλίου:
Μακθματικά Βϋ
Γυμναςίου (Βλάμοσ,
Δροφτςασ κλπ) με
κατάλλθλεσ
τροποποιιςεισ

ςυλλογι,
αναπαράςταςθ,
ερμθνεία δεδομζνων
(5 ϊρεσ)

Π5. Ρροςδιορίηουν τθν μζςθ
απόλυτθ απόκλιςθ, για να
περιγράψουν ποςοτικά τθν
μεταβλθτότθτα των
δεδομζνων και να κάνουν
ςυγκρίςεισ δεδομζνων

Μεταβλθτότθτα

Π6. Διακρίνουν πότε δυο
ενδεχόμενα είναι
αςυμβίβαςτα ι όχι.

Πειράματα Σφχησ Δειγματικοί Χϊροι

Π7. Διακρίνουν πότε δυο
ενδεχόμενα είναι
ανεξάρτθτα ι όχι.

(3ϊρεσ)

αςυμβίβαςτα ενδεχόμενα, ανεξάρτθτα ενδεχόμενα
(2 ϊρεσ)

(ενδεικτικι
δραςτθριότθτα Δ1)

Οι μακθτζσ μζςα από
παραδείγματα
εξετάηουν (α) αν θ
πραγματοποίθςθ ενόσ
ενδεχομζνου
αποκλείει τθν
πραγματοποίθςθ ενόσ
άλλου ενδεχομζνου,
(β) αν θ
πραγματοποίθςθ ενόσ
ενδεχομζνου
επθρεάηει τθν

ΑΔΑ: 45Ο09-ΤΒΩ

πικανότθτα
πραγματοποίθςθσ
ενόσ άλλου
ενδεχομζνου (π.χ. τα
αποτελζςματα
διαδοχικϊν ρίψεων
ενόσ κζρματοσ).
Ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ ΡΔ1,
ΡΔ2.
Π8. Απαρικμοφν το πλικοσ των
ςτοιχείων ενόσ ενδεχομζνου
με χριςθ τθσ Βαςικισ Αρχισ
Απαρίκμθςθσ (ΒΑΑ) και
υπολογίηουν τθν αντίςτοιχθ
πικανότθτα.

Πιθανότητα Ενδεχομζνου
βαςικι Αρχι
Απαρίκμθςθσ κι
εφαρμογζσ τθσ ςτισ
Πικανότθτεσ
(4 ϊρεσ)

Οι μακθτζσ μζςα από
παραδείγματα
υπολογίηουν το
πλικοσ των ςτοιχείων
διαφόρων
ενδεχομζνων και τισ
αντίςτοιχεσ
πικανότθτεσ.
Ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ ΡΔ3,
ΡΔ4.

Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ
Α/Α

Περιγραφι δραςτθριότθτασ

ΠΜΑ

ΑΔ1

Με το Geogebra μεταβάλλουν
δυναμικά το α ςτθ ςυνάρτθςθ y=αx2
και παρατθρϊντασ τισ αλλαγζσ ςτθ
γραφικι παράςταςθ διερευνοφν τισ
ιδιότθτεσ τθσ y=αx2, το ρόλο του α
και τθν μεταβολι του ψ, όταν το χ
μεταβάλλεται μοναδιαία (αρχείο: ΓAΔ1-To α ςτθν ψ=αχ2)

Α2, Α3
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ΑΔ2

Στο ίδιο ςφςτθμα ςυντεταγμζνων να κάνετε τισ γραφικζσ παραςτάςεισ των ςυναρτιςεων
Α4, Α5
y=4x–3 και y=x2. Βρείτε τα ςθμεία τομισ των δφο γραμμϊν πρϊτα γραφικά και
επαλθκεφςτε τθν απάντθςι ςασ αλγεβρικά (με εξίςωςθ). Μπορείτε να κάνετε το ίδιο για τα
ηευγάρια (β) y=x–5 και y=2x2 (γ) y=2x–1 και y=x2 ;

ΑΔ3

75 και το βρικε 15. Ο Γιάννθσ ιςχυρίςτθκε ότι δεν
Θ Μαρία υπολόγιςε το γινόμενο 3
μπορεί το αποτζλεςμα να είναι ακζραιοσ. Ρϊσ νομίηετε ότι οδθγικθκε ο Γιάννθσ ςε αυτό
ςυμπζραςμα; Συμφωνείτε με το Γιάννθ ι με τθ Μαρία και γιατί;

ΑΔ4

α) Ροια ςχζςθ νομίηετε ότι ζχουν οι παραςτάςεισ (α+β)2 και
α2+β2; Είναι ίςεσ ι άνιςεσ; Με ποιο τρόπο μπορείτε να το
διαπιςτϊςετε;
β) Χρθςιμοποιιςτε το διπλανό ςχιμα, για να υπολογίςετε το
(α+β)2.
γ) Διερευνιςτε αν μπορεί ποτζ να ιςχφει ο ιςχυριςμόσ που
κάνατε ςτο πρϊτο ερϊτθμα.

ΑΔ5

α

β

Α11

α

β

Ο Ανδρζασ πειραματίηεται με ηεφγθ διψιφιων αρικμϊν. Ψάχνει τθ διαφορά των
τετραγϊνων διάφορων τζτοιων αρικμϊν και ςυγκεντρϊνει κάποια αποτελζςματα που του
κίνθςαν τθν περιζργεια:
α) 55² - 45² = 1000, 105² - 95² = 2000,

Α6

85² - 65² = 3000

Μπορείτε να βρείτε άλλα ηευγάρια που θ διαφορά των τετραγϊνων τουσ να είναι
πολλαπλάςιο του 1000;
Μιπωσ παρατθρείτε κάτι ιδιαίτερο ςε αυτά όλα αυτά τα ηευγάρια;
β) Ο Ανδρζασ με ζκπλθξθ διαπίςτωςε επίςθσ ότι:
89² - 12² = 7777, 78² - 23² = 5555
Μπορείτε να βρείτε άλλα ηευγάρια αρικμϊν που θ
διαφορά των τετραγϊνων είναι αρικμόσ με
επαναλαμβανόμενα ψθφία; Ραρατθρείτε κάτι ιδιαίτερο
ςε αυτά τα ηευγάρια;
γ) Κζλοντασ να εξθγιςει τα εντυπωςιακά αποτελζςματα
που παρατιρθςε, ο Ανδρζασ ςχεδίαςε μερικά
διαγράμματα για να βοθκθκεί. Το διάγραμμα που
ςχεδίαςε ,για να μελετιςει τθ διαφορά 85² - 65²,
φαίνεται ςτο διπλανό ςχιμα.
Ρϊσ ςυνδζεται το διάγραμμα του Ανδρζα με τον υπολογιςμό τθσ διαφοράσ 85² - 65²;
Ρϊσ κα μποροφςε να υπολογιςτεί θ επιφάνεια του μακρόςτενου μοβ ορκογωνίου (χωρίσ
τθ βοικεια υπολογιςτι τςζπθσ);
Μπορείτε να ςχεδιάςετε παρόμοια διαγράμματα για άλλουσ υπολογιςμοφσ που ζκανε ο
Ανδρζασ ι για υπολογιςμοφσ που κάνατε εςείσ;
Ρϊσ κα μποροφςαν αυτά τα διαγράμματα να βοθκιςουν τον Ανδρζα να αναπτφξει μία
γριγορθ μζκοδο, για να υπολογίηει διαφορζσ τετραγϊνων τθσ μορφισ α² - β² για

Α11,
Α12
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οποιαδιποτε α και β;
ΑΔ6

α) Να αναλφςετε ςε γινόμενο πρϊτων παραγόντων τουσ αρικμοφσ 60 και 225 και να βρείτε
το ΕΚΡ τουσ.

Α16

β) Με τον ίδιο τρόπο, να βρείτε
το ΕΚΡ των μονωνφμων 6 x 2 y και 9xy 3 ,
το ΕΚΡ των πολυωνφμων x 2

1 και x

2

x

ΑΔ7

Το ειςιτιριο ειςόδου ςε ζνα χιονοδρομικό κζντρο ςτοιχίηει €7 και ςυμπεριλαμβάνει τθν
ενοικίαςθ του εξοπλιςμοφ. Στθν περίπτωςθ που ο επιςκζπτθσ χρθςιμοποιιςει δικό του
εξοπλιςμό, τότε το ειςιτιριο ειςόδου είναι €4. Αν το κόςτοσ αγοράσ του εξοπλιςμοφ είναι
€75, πόςεσ φορζσ κα πρζπει να επιςκεφκεί το ίδιο άτομο το χιονοδρομικό κζντρο, ϊςτε να
είναι ςυμφζρουςα θ αγορά του εξοπλιςμοφ;

Α21,
Α22

ΑΔ8

Ραρατθριςτε ότι 13=1, δθλαδι ότι ο κφβοσ του 1 ιςοφται με το 1. Μπορείτε να βρείτε
όλουσ τουσ αρικμοφσ που ζχουν αυτι τθν ιδιότθτα, δθλαδι ο κφβοσ του αρικμοφ να είναι
ίςοσ με τον ίδιο τον αρικμό; Ρόςοι τζτοιοι αρικμοί υπάρχουν;

Α24,
Α25

ΑΔ9

Θ Μαρία ξεκινάει το πρωί από τθ
βάςθ τθσ καταςκινωςθσ, για να
ανζβει ςτθν κορυφι του Ολφμπου,
θ οποία απζχει 10 χιλιόμετρα. Θ
Ζλενα ξεκινάει τθν ίδια ϊρα από
τθν κορυφι, για να επιςτρζψει
ςτθν καταςκινωςθ από τθν ίδια
διαδρομι. Τα γραφιματα που
περιγράφουν τθν απόςταςθ κάκε
ορειβάτιςςασ από τθν κορυφι του
βουνοφ είναι ςχεδιαςμζνα ςτο
ςχιμα. Ροια γραμμι αντιςτοιχεί
ςτθ Μαρία και ποια ςτθν Ζλενα; Τι εκφράηει το ςθμείο τομισ των δφο γραμμϊν; Σε πόςθ
ϊρα κα ςυναντιςει θ Μαρία τθν Ζλενα; Ρϊσ μποροφμε να περιγράψουμε αλγεβρικά τθ
ςυνάντθςι τουσ και να βροφμε τθν ϊρα ςυνάντθςθσ;

Α28,
Α29

ΑΔ10

Με το Geogebra
μεταβάλλουν δυναμικά
τουσ ςυντελεςτζσ ςε ζνα
ςφςτθμα δφο γραμμικϊν
εξιςϊςεων και διερευνοφν
(α) πϊσ θ μεταβολι των
ςυντελεςτϊν επθρεάηει τθν
γραφικι παράςταςθ κάκε
γραμμικισ εξίςωςθσ (β) τον
αρικμό των λφςεων του
ςυςτιματοσ και (γ) τθ
ςχζςθ των τιμϊν των
ςυντελεςτϊν με τισ
ςχετικζσ κζςεισ των δφο ευκειϊν και τθν γραφικι επίλυςθ του ςυςτιματοσ. (αρχείο: ΓAΔ10- Γραφικι επίλυςθ γραμμικοφ ςυςτιματοσ)

A28,
Α29
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ΑΔ11

Σε ζνα πάρκινγκ υπάρχουν 20 κζςεισ ςτάκμευςθσ οι οποίεσ είναι όλεσ κατειλθμμζνεσ. Σε
κάποιεσ κζςεισ ζχουν ςτακμεφςει μθχανζσ και ςε κάποιεσ αυτοκίνθτα. Μετριςαμε τουσ
τροχοφσ από τα αυτοκίνθτα και τισ μθχανζσ που ιταν ςτακμευμζνα ςτο πάρκινγκ και τουσ
βρικαμε 66. Ρόςα αυτοκίνθτα και πόςεσ μθχανζσ είναι ςτακμευμζνα ςτο πάρκινγκ;

Α29

ΓΔ1

Οι μακθτζσ ςχεδιάηουν ςε ςφςτθμα ςυντεταγμζνων ζνα γεωμετρικό ςχιμα του οποίου
δίνονται οι ςυντεταγμζνεσ των κορυφϊν (x, y) *π.χ. το ορκογϊνιο τρίγωνο με κορυφζσ (0,
0), (1,0), (0, 2)+ και καταςκευάηουν διαδοχικά τα ςχιματα που ζχουν κορυφζσ τα ςθμεία:

Γ1

α) (x + 3, y + 4), ) β)(x, –y), γ) (–x, y), δ) (–x, –y) και ε) (–y, x).
Διαπιςτϊνουν ότι τα νζα ςχιματα είναι αντίςτοιχα θ εικόνα του αρχικοφ ωσ προσ: α)
μεταφορά κατά ζνα διάνυςμα μικουσ 5, β) ανάκλαςθ ωσ προσ τον άξονα xϋx, γ) ανάκλαςθ
ωσ προσ τον άξονα yϋy, δ) ανάκλαςθ με κζντρο τθν αρχι των αξόνων, ε) ςτροφι με κζντρο
τθν αρχι των αξόνων και γωνία 90ο.
Συηθτοφν τθ ςχζςθ των ςχθμάτων αυτϊν με το αρχικό και χρθςιμοποιοφν τισ ζννοιεσ τθσ
μεταφοράσ, ανάκλαςθσ και ςτροφισ για να καταλιξουν ςε ζνα γενικό οριςμό θσ ιςότθτασ.
ΓΔ2

Οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν το επιδιαςκόπιο για να προβάλλουν ςε μεγζκυνςθ διάφορα
γεωμετρικά ςχιματα από μια διαφάνεια ςε μια οκόνθ. Χρθςιμοποιοφν δφο διαφάνειεσ
ςτισ οποίεσ ζχουν ςχεδιαςτεί δφο όμοια τρίγωνα, τοποκετοφν τθ διαφάνεια με το
μικρότερο τρίγωνο ςτο επιδιαςκόπιο και αναρτοφν τθ διαφάνεια με το μεγαλφτερο
τρίγωνο ςτθν οκόνθ. Ρροβάλλουν το μικρό τρίγωνο ςτθν οκόνθ και αυξομειϊνουν τθ
μεγζκυνςι του με ρυκμίςεισ του προβολζα, μζχρισ ότου θ μεγζκυνςθ εφαρμόςει ακριβϊσ
ςτο μεγαλφτερο τρίγωνο που ζχει αναρτθκεί ςτθν οκόνθ. Επαναλαμβάνουν τθν ίδια
διαδικαςία με δφο διαφάνειεσ ςτισ οποίεσ ζχουν ςχεδιαςτεί ανόμοια τρίγωνα.
Χρθςιμοποιοφν τισ ζννοιεσ τθσ ομοιοκεςίασ και τθσ ιςότθτασ, για να περιγράψουν τθν
προθγοφμενθ διαδικαςία και να καταλιξουν ςε ζνα γενικό οριςμό τθσ ομοιότθτασ.

Γ2, Γ3

ΓΔ3

Με το Geogebra οι
μακθτζσ ελζγχουν τθν
ομοιότθτα δφο ςχθμάτων
με δφο τρόπουσ: (α) μζςω
ςυνδυαςτικϊν
μεταςχθματιςμϊν
(ομοιοκεςία, ςτροφι,
μεταφορά, ανάκλαςθ) και
(β) με χριςθ του κριτθρίου
ιςότθτασ γωνιϊν και
αναλογίασ πλευρϊν.
(αρχείο: Γ-ΓΔ3-Ομοιότθτα
με μεταςχθματιςμοφσ)

Γ2, Γ3
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ΓΔ4

Το επόμενο ςχιμα χρθςιμοποιείται ςτο
πλαίςιο μιασ δραςτθριότθτασ, ςτθν οποία
αποδειχκεί το κεϊρθμα του Καλι ωσ
εφαρμογι των ομοίων τριγϊνων.

Κ

Α

Λ

Γ

Δ
Γ

α

κα

ε2

Β
Μ

Γ2

ε1

ε3

β

ΓΔ5

Με το Geogebra οι
μακθτζσ μεταβάλλουν
το λόγο ομοιοκεςίασ
δφο ορκογωνίων και
εμπλζκονται ςε
δραςτθριότθτεσ
ςυςχζτιςθσ του
ςυγκεκριμζνου λόγου
με το λόγο των
περιμζτρων και το
λόγο των εμβαδϊν των
δφο ορκογωνίων
(αρχείο: Γ-ΓΔ5-Λόγοσ
εμβαδϊν και
περιμζτρων
ομοιόκετων ορκογωνίων ).

Γ2, Γ4

ΓΔ6

Ζνασ μθχανικόσ, τα μάτια του οποίου βρίςκονται ςε φψοσ 1,8m από το ζδαφοσ,
χρθςιμοποιεί τθν εξισ διαδικαςία, για να μετριςει το φψοσ μιασ κατακόρυφθσ κεραίασ:
Τοποκετεί ςε οριηόντια κζςθ ςτο ζδαφοσ ζναν κακρζπτθ ςε απόςταςθ 10 μζτρων από τθ
βάςθ τθσ κεραίασ. Στθ ςυνζχεια μετακινείται προσ τθν αντίκετθ κατεφκυνςθ και παρατθρεί
ότι ςε απόςταςθ 0,9m από τον κακρζπτθ βλζπει μζςα ςε αυτόν τθν κορυφι τθσ κεραίασ.
Από τα ςτοιχεία αυτά υπολογίηει ότι το φψοσ τθσ κεραίασ είναι 20m. Να κάνετε ζνα
ςχεδιάγραμμα και να εξθγιςετε γιατί αυτι θ διαδικαςία δίνει ςωςτό αποτζλεςμα.

Γ5

ΜΔ1

Οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν τα αποτελζςματα ενόσ πραγματικοφ ι νοθτικοφ πειράματοσ,
ςτο οποίο καταςκευάηονται από το ίδιο υλικό ζνα παραλλθλεπίπεδο και ζνα πρίςμα με
ίςεσ βάςεισ και ίςα φψθ και εν ςυνεχεία προςδιορίηεται θ μάηα τουσ. Θ γνϊςθ τθσ μάηασ
των ςτερεϊν και τθσ πυκνότθτασ του υλικοφ επιτρζπει τον υπολογιςμό των όγκων
ςφμφωνα με τον τφπο: πυκνότθτα = μάηα : όγκοσ. Το πείραμα επαναλαμβάνεται με ζνα
πρίςμα και μια πυραμίδα που ζχουν ίςεσ βάςεισ και ίςα φψθ. Από τα αποτελζςματα
προςδιορίηονται οι ςχζςεισ ανάμεςα ςτουσ όγκουσ του παραλλθλεπιπζδου, του πρίςματοσ
και τθσ πυραμίδασ.

Μ2
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ΜΔ2

Δ1

Οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν τθν Τριγωνομετρία
και το Ρυκαγόρειο κεϊρθμα για να
προςδιορίςουν ςχζςεισ ανάμεςα ςτισ πλευρζσ
και τουσ τριγωνομετρικοφσ αρικμοφσ των
γωνιϊν ενόσ οξυγωνίου τριγϊνου ΑΒΓ με φψοσ
ΑΔ. Οι ςχζςεισ αυτζσ διατυπϊνονται ςτθ
μορφι γενικϊν προτάςεων (νόμοι θμιτόνων
και ςυνθμιτόνων) και εξετάηεται θ δυνατότθτα
τθσ επζκταςισ τουσ ςε αμβλυγϊνια τρίγωνα.

Μ3, Μ5

Α

Β

Γ

Γ

Θ Άννα ζφτιαξε το διπλανό
ςθμειόγραμμα που αφορά τθν
ποςότθτα ηάχαρθσ ανά μερίδα ςε
9 κουτιά δθμθτριακϊν. Υπολόγιςε
τθ μζςθ τιμι και βρικε ότι είναι 6
γραμμάρια ηάχαρθσ και μετά
δθμιοφργθςε τα υπόλοιπα
ςτοιχεία του διαγράμματοσ.

4

α) Τι υποδθλϊνουν τα βζλθ που
υπάρχουν εκατζρωκεν τθσ
γραμμισ που δείχνει τθν κζςθ τθσ
μζςθσ τιμισ;
β) Υπολογίςτε το μικοσ του κάκε βζλουσ και το άκροιςμα των μθκϊν για τα βζλθ που
δείχνουν προσ τα δεξιά και ξεχωριςτά το άκροιςμα των μθκϊν για τα βζλθ που δείχνουν
αριςτερά.
γ) Τι ςχζςθ ζχουν τα δφο ακροίςματα; Γιατί νομίηετε ότι ςυμβαίνει αυτό; Εξθγιςτε αν αυτό
κα ςυμβαίνει πάντα ι όχι.
δ) Ρϊσ μποροφμε να αξιοποιιςουμε κάποια από τα παραπάνω, για να βροφμε τθ μζςθ
απόςταςθ που ζχουν τα δεδομζνα από τθν μζςθ τιμι;
ΠΔ1

ίχνουμε δυο ηάρια και κεωροφμε τα ενδεχόμενα

Π1

Α: να φζρουν άκροιςμα 9
Β: τουλάχιςτον ζνα από τα δυο ηάρια να φζρει 1 ι 2
Γ: τουλάχιςτον ζνα από τα δυο ηάρια να φζρει 5 ι 6
ωτάμε τουσ μακθτζσ αν είναι δυνατό να πραγματοποιθκοφν ςυγχρόνωσ δυο από τα
παραπάνω ενδεχόμενα και ποια.
ΠΔ2

Σε δυο κουτιά βάηουμε από τρεισ ίςεσ κιμωλίεσ όχι όμωσ ακριβϊσ τα ίδια χρϊματα ςτα δυο
κουτιά π.χ. λευκι, μπλε, κόκκινθ ςτο 1ο κουτί και λευκι, λευκι μπλε ςτο 2ο κουτί. ίχνουμε
ζνα κζρμα και με βάςθ το αποτζλεςμα διαλζγουμε κουτί. Κατόπιν διαλζγουμε μια κιμωλία
από το κάκε κουτί και κεωροφμε τα ενδεχόμενα
Α: επιλζγω το 2ο κουτί
Β: επιλζγω λευκι κιμωλία
ωτάμε τουσ μακθτζσ κατά πόςο θ πραγματοποίθςθ ενόσ ενδεχομζνου επθρεάηει ι όχι τθν
πραγματοποίθςθ του άλλου ενδεχομζνου;
Στθ ςυνζχεια κζτουμε το ίδιο πρόβλθμα βάηοντασ όμωσ ςτα κουτιά τισ ίδιεσ ακριβϊσ

Π2
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κιμωλίεσ.
ΠΔ3

Δίνουμε ςτουσ μακθτζσ ζνα μενοφ εςτιατορίου με 3 ορεκτικά, 2 ςαλάτεσ, 4 κφρια πιάτα και
2 γλυκά και ηθτάμε κάκε μακθτισ να δϊςει διαφορετικι παραγγελία από τουσ ςυμμακθτζσ
του. Κατόπιν βρίςκουμε πόςεσ διαφορετικζσ παραγγελίεσ μποροφμε να κάνουμε με το
ςυγκεκριμζνο μενοφ. Στθ ςυνζχεια ςτουσ υπολογιςμοφσ μποροφμε να βάλουμε και
περιοριςμοφσ όπωσ να μθν παραγγείλουμε μαηί το τάδε ορεκτικό με το τάδε κφριο πιάτο.

Π3

ΠΔ4

Δίνουμε ςτουσ μακθτζσ ζνα ερωτθματολόγιο με 4 ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ, όπου ςε
κάκε ερϊτθςθ υπάρχουν τρεισ απαντιςεισ, εκ των οποίων μόνο μια ςωςτι. Οι ερωτιςεισ
είναι τζτοιεσ, ϊςτε να αναγκαςτοφν οι μακθτζσ να τισ απαντιςουν ςτθν τφχθ. Ηθτάμε τθν
πικανότθτα να απαντιςουν όλεσ τισ ερωτιςεισ ςωςτά κακϊσ και τθν πικανότθτα να τισ
απαντιςουν όλεσ λάκοσ.

Π3

ΤΝΘΕΣΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 3ου Κφκλου (Αϋ - Βϋ - Γϋ Γυμναςίου)
Πίνακασ Περιεχομζνων
A/A

Σίτλοσ

«Σχεδιάηοντασ με
τετράπλευρα»
1

2

3

«Θ αιτιολόγθςθ
του “κανόνα των
προςιμων” από
τουσ
μακθματικοφσ
του 18ου αιϊνα»

«Αιολικι ενζργεια
Καταςκευάηουμε
ζναν
ανεμόμυλο;»

Θζμα
Στο πλαίςιο τθσ καταςκευισ
ςυνκζςεων με τετράπλευρα οι
μακθτζσ καταςκευάηουν
παραλλθλόγραμμα, τα τρία είδθ
παραλλθλογράμμου και τραπζηια.
Χρθςιμοποιοφν το υπολογιςτικό
περιβάλλον Χελωνόκοςμοσ που
ςυνδυάηει εργαλεία ςυμβολικισ
ζκφραςθσ και δυναμικοφ χειριςμοφ
γεωμετρικϊν αντικειμζνων.
Οι μακθτζσ μελετοφν ζνα ιςτορικό
μακθματικό κείμενο του 18ου
αιϊνα ςτο οποίο παρουςιάηονται
δφο τρόποι αιτιολόγθςθσ του
“κανόνα των προςιμων”. Αναλφουν
τουσ ςυγκεκριμζνουσ τρόπουσ και
κα τουσ ςυγκρίνουν με αντίςτοιχουσ
που υπάρχουν ςε ςφγχρονα
διδακτικά βιβλία ι άλλεσ πθγζσ.
Στο πλαίςιο τθσ καταςκευισ
μοντζλων ανεμόμυλων οι μακθτζσ
μελετοφν τθν καταςκευι
παραλλθλογράμμων μζςα από
παραμετρικζσ διαδικαςίεσ. Επίςθσ,
διερευνοφν τθ ςκοπιμότθτα τθσ
χριςθσ ανεμογεννθτριϊν για τθν
παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ

Σάξθ
Α´
Γυμναςίου.
Κάποιεσ
φάςεισ, με
κατάλλθλεσ
τροποποιιςε
ισ, μπορεί να
εφαρμοςτοφ
ν ςε
επόμενεσ
τάξεισ.

Εκπαιδευτικό υλικό

Αρχείο λογιςμικοφ
Χελωνόκοςμοσ:
1 -Φάςεισ 1-2
Φφλλο εργαςίασ ςε doc: 1Φφλλο εργαςίασ

A´ Γυμναςίου

Α´ Γυμναςίου
Κάποιεσ
φάςεισ, με
κατάλλθλεσ
τροποποιιςε
ισ, μποροφν
να
εφαρμοςτοφ

Αρχεία λογιςμικοφ
Χελωνόκοςμοσ:
3 -φάςθ 1
3-φάςθ 2
Φφλλο εργαςίασ ςε doc: 3 Φφλλο εργαςίασ
Οδθγόσ Ανάπτυξθσ
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μζςα από αντιπαράκεςθ απόψεων
και μετά από τθ μελζτθ κατάλλθλθσ
βιβλιογραφίασ και ενθμερωτικοφ
υλικοφ.

ν ςε
επόμενεσ
τάξεισ

Διακεματικϊν
Δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ, Διδακτικά
Ρακζτα Γυμναςίου
http://pischools.sch.gr/gymnasio/
Λςτότοποσ τθσ UNESCO για
τθν Εκπαίδευςθ για τθν
Αειφόρο Ανάπτυξθ
http://www.unesco.org/ne
w/en/education/themes/le
ading-the-internationalagenda/education-forsustainabledevelopment/publications/
Λςτότοποσ τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ:
http://europa.eu/pol/ener/
index_el.htm
Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ
Ρεριβάλλοντοσ
http://www.eea.europa.eu
/themes/energy
Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ,
Ενζργειασ και Κλιματικισ
αλλαγισ:
http://www.ypeka.gr/Defa
ult.aspx?tabid=225&langua
ge=el-GR
Κζντρο Ανανεϊςιμων
Ρθγϊν Ενζργειασ:
http://www.cres.gr/kape/p
ublications/download.htm
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«Αιτιολόγθςθ
(“αναηιτθςθ τθσ
αιτίασ”) των
γεωμετρικϊν
προτάςεων ςτθν
αρχαία Ελλάδα»

Στουσ μακθτζσ δίνεται μια
γεωμετρικι πρόταςθ για τισ
εξωτερικζσ γωνίεσ του τριγϊνου και
κα ηθτθκεί από αυτοφσ να
εξετάςουν αν ιςχφει πάντοτε ι όχι.
Στθ ςυνζχεια μελετοφν ζνα
αρχαιοελλθνικό μακθματικό κείμενο
(ςε μετάφραςθ), ςτο οποίο
παρουςιάηεται ζνασ τρόποσ
αιτιολόγθςθσ τθσ ίδιασ γεωμετρικισ
πρόταςθσ διαφορετικόσ από τθν
τυπικι Ευκλείδεια απόδειξθ με
βάςθ αξιϊματα και προθγοφμενεσ

Α´ Γυμναςίου

Αρχείο Sketchpad:
4-‘ Παράδοξεσ’ ιδιότθτεσ
των γεωμετρικϊν
προτάςεων
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προτάςεισ.

5

6

7

8

9

«Αναηθτϊντασ το
λάκοσ του
γραμμωτοφ
κϊδικα»

«Αρνθτικοί
αρικμοί και
εξιςϊςεισ»

«"Ραράδοξεσ”
ιδιότθτεσ των
γεωμετρικϊν
προτάςεων»

«Ραγκόςμιο
χωριό - Οι
άνκρωποι και οι
κοινωνίεσ πίςω
από τουσ
αρικμοφσ»

«Μελετϊντασ τθν
κάτοψθ ενόσ
ςπιτιοφ»

Μζςα από ζνα πραγματικό
πρόβλθμα οι μακθτζσ μελετοφν τισ
γραμμικζσ ςυναρτιςεισ ψ=αχ και
ψ=αχ+β, χρθςιμοποιϊντασ το
υπολογιςτικό περιβάλλον Function
Probe (FP) που διαςυνδζει τισ
διαφορετικζσ αναπαραςτάςεισ των
ςυναρτιςεων (πίνακα τιμϊν,
γραφικι παράςταςθ και ςυμβολικι
ζκφραςθ).
Οι μακθτζσ μελετοφν ζνα ιςτορικό
κείμενο ςτο οποίο ζνασ ςπουδαίοσ
μακθματικόσ απορρίπτει τθ χριςθ
των αρνθτικϊν αρικμϊν όταν αυτοί
εμφανίηονται ωσ λφςεισ εξιςϊςεων.
Στθ ςυνζχεια αςχολοφνται με ζνα
πρόβλθμα ςτο οποίο κα διαφανεί θ
ςθμαςία των αρνθτικϊν αρικμϊν
για τθν επίλυςθ των εξιςϊςεων.
Στουσ μακθτζσ δίνεται προσ επίλυςθ
ζνα γεωμετρικό πρόβλθμα. Στθ
ςυνζχεια μελετοφν ζνα
αρχαιοελλθνικό μακθματικό κείμενο
(ςε μετάφραςθ) ςτο οποίο τονίηεται
ο παράδοξοσ χαρακτιρασ τθσ λφςθσ
του ςυγκεκριμζνου προβλιματοσ.
Στο πλαίςιο των ςτατιςτικϊν
ερευνϊν που κάνουν οι μακθτζσ,
ςτο μάκθμα των μακθματικϊν,
μελετοφν ομοιότθτεσ και διαφορζσ
ανάμεςα ςε αυτοφσ και τουσ
μακθτζσ άλλων χωρϊν, ςυλλζγουν
δεδομζνα από το διαδίκτυο και τα
επεξεργάηονται χρθςιμοποιϊντασ το
υπολογιςτικό περιβάλλον των
λογιςτικϊν φφλλων.
Με αφετθρία ζνα πραγματικό
πρόβλθμα που ςχετίηεται με το
μεταςχθματιςμό τθσ κάτοψθσ ενόσ
ςπιτιοφ οι μακθτζσ ειςάγονται ςτθν
ζννοια τθσ ομοιοκεςίασ και τθσ
ομοιότθτασ γεωμετρικϊν ςχθμάτων.
Διαπραγματεφονται τθ ςχζςθ του
λόγου των περιμζτρων και του
λόγου των εμβαδϊν ομοιόκετων

Β´ Γυμναςίου

Αρχεία Function Probe:
5 -φάςθ 1-αρχικό
5-φάςθ 1-τελικό
5- φάςθ 2-ερ3-τελικό
5- φάςθ 2-ερ6β-τελικό
5- φάςθ 4-τελικό
5- Φφλλο εργαςίασ

Β´ Γυμναςίου

Β´ Γυμναςίου

Αρχεία Sketchpad:
7-“Παράδοξεσ” ιδιότθτεσ
των γεωμετρικϊν
προτάςεων

Β´
Γυμναςίου.
Θ εργαςία
μπορεί να
εφαρμοςτεί
ςε
οποιαδιποτε
τάξθ.
Αρχεία Geogebra:

Γ´ Γυμναςίου

9-φάςθ 1-Ομοιόκετο
ςθμείου
9 -φάςθ 1-Ομοιόκετο
τμιματοσ
9 -φάςθ 1-Λόγοσ
περιμζτρων-εμβαδϊν
9 -φάςθ 2-Ομοιότθτα
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«Ανακαλφπτοντασ
τθ χρυςι
αναλογία»

γεωμετρικϊν ςχθμάτων με το λόγο
ομοιότθτασ και κα διερευνιςουν το
πρόβλθμα του κόςτουσ τθσ
οικοδομισ ςε ςχζςθ με τθν
περίμετρο και το εμβαδόν τθσ.

9 -φάςθ 3

Χωρίηοντασ ζνα ευκφγραμμο τμιμα
ςε μζςο και άκρο λόγο, οι μακθτζσ
ανακαλφπτουν τθ χρυςι αναλογία
και τον αρικμό φ. Τον υπολογίηουν
προςεγγιςτικά και διερευνοφν
ςυνεργατικά τθν εμφάνιςθ του
λόγου φ ςτθ φφςθ, ςτθν
αρχιτεκτονικι και ςτισ τζχνεσ.

Αρχείο Geogebra:
10- Ψάχνοντασ για τθ
χρυςι αναλογία
Γ´ Γυμναςίου
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ΤΝΘΕΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ 1 (Αϋ Γυμναςίου)
«χεδιάηοντασ με τετράπλευρα»
Ο κακθγθτισ των καλλιτεχνικϊν του ςχολείου ςασ ζχει ανακζςει να ςχεδιάςετε
δυναμικά ςχζδια με δομικό λίκο τα τετράπλευρα. Σασ πρότεινε να καταςκευάςετε
τα ςχζδια ςτο λογιςμικό «Χελωνόκοςμοσ», ϊςτε να μπορείτε να τροποποιείτε το
ςχιμα τουσ και τον αρικμό των χρθςιμοποιοφμενων τετραπλεφρων
(παραλλθλογράμμων και τραπεηίων) όπωσ και να μπορείτε να τα κινείτε ϊςτε να
φαίνονται περιςςότερο εντυπωςιακά. Οι επόμενεσ διερευνιςεισ κα βοθκιςουν τθν
ομάδα ςασ να κάνει τζτοιεσ καταςκευζσ.

Ενδεικτικζσ φάςεισ εφαρμογήσ
1θ φάςθ: Οι μακθτζσ καταςκευάηουν τετράπλευρα χρθςιμοποιϊντασ το δυναμικό
χειριςμό μεταβλθτϊν που αναπαριςτοφν τισ γωνίεσ του. Στθ ςυνζχεια
καταςκευάηουν παραλλθλόγραμμα με τρεισ μεταβλθτζσ αφοφ διερευνιςουν πόςεσ
μεταβλθτζσ για πλευρζσ και γωνίεσ είναι απολφτωσ απαραίτθτεσ για να γράψουμε
μια παραμετρικι διαδικαςία που κα καταςκευάηει παραλλθλόγραμμα
διαφορετικϊν τφπων και μεγεκϊν.
2θ φάςθ: Οι μακθτζσ μεταςχθματίηουν τετράπλευρα ςε τραπζηια και
παραλλθλόγραμμα και ςτθ ςυνζχεια ςε ορκογϊνια, ρόμβουσ και τετράγωνα.
Διαπραγματεφονται τθ ςχζςθ των διάφορων μορφϊν τετραπλεφρου.
Για παράδειγμα, ηθτείται από τουσ μακθτζσ να διορκϊςουν παραμετρικζσ
διαδικαςίεσ ϊςτε να καταςκευάηουν διαφορετικά είδθ παραλλθλογράμμων και
τραπεηίων διερευνϊντασ παράλλθλα τισ γεωμετρικζσ τουσ ιδιότθτεσ.
3θ φάςθ: Οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν τα υπολογιςτικά εργαλεία για να
καταςκευάςουν δυναμικζσ ςυνκζςεισ ςχεδίων βαςιςμζνων ςε διαφορετικά είδθ
τετραπλεφρων που κα μποροφν να χειριςτοφν δυναμικά με το μεταβολζα.
Προςδοκϊμενα μαθηςιακά αποτελζςματα
Στθν παραδοςιακι τάξθ θ διδαςκαλία των διάφορων ειδϊν τετραπλεφρων γίνεται
με ςτατικά μζςα αναπαράςταςθσ και εμφανίηεται εντελϊσ αποκομμζνθ από ζννοιεσ
τθσ άλγεβρασ. Στο πλαίςιο αυτό οι μακθτζσ ζχουν περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ
εμπλοκισ τουσ ςε διαδικαςίεσ διερεφνθςθσ των ιδιοτιτων των παραλλθλογράμμων
και των τραπεηίων και των μεταξφ τουσ ςχζςεων. Στθν παροφςα εργαςία και με τθ
βοικεια του Χελωνόκοςμου οι μακθτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα:
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- να ςυνδζςουν διαφορετικζσ ζννοιεσ και αναπαραςτάςεισ (π.χ. να ςυνδζςουν τθν
καταςκευι ενόσ γεωμετρικοφ ςχιματοσ με τθν ζννοια τθσ μεταβλθτισ),
- να πειραματιςτοφν με τισ αλλαγζσ ςτισ τιμζσ των μεταβλθτϊν των πλευρϊν ι/και
των γωνιϊν ςε παραμετρικζσ διαδικαςίεσ καταςκευισ τεκλαςμζνων πολυγωνικϊν
γραμμϊν και να διερευνιςουν τισ προχποκζςεισ καταςκευισ παραλλθλογράμμων
και τισ ιδιότθτζσ τουσ,
- να χρθςιμοποιιςουν τισ παραμετρικζσ διαδικαςίεσ ωσ δομικό λίκο για να
μοντελοποιιςουν τθν καταςκευι πολφπλοκων γεωμετρικϊν ςχεδίων,
- να αναγνωρίςουν τθν αξία του γενικευμζνου -χάρθ ςτα μακθματικά – εργαλείου
ωσ του μθχανιςμοφ μζςω του οποίου μπορεί να καταςκευάηουμε πολφπλοκεσ
γεωμετρικζσ ςυνκζςεισ.
Μζςω τθσ χριςθσ μεταβλθτϊν προςφζρονται ευκαιρίεσ ςτουσ μακθτζσ να
αναπτφξουν εικαςίεσ, να διορκϊςουν παραμετρικζσ διαδικαςίεσ και να
διαχειριςτοφν τα λάκθ τουσ, να εξαγάγουν ςυμπεράςματα και να διατυπϊςουν
κανόνεσ για τθν καταςκευι παραλλθλογράμμων και τραπεηίων. Αυτζσ ακριβϊσ οι
δυνατότθτεσ ζχουν ιδιαίτερθ διδακτικι αξία αφοφ ςτθν ςυνικθ διδακτικι πρακτικι
αποτελοφν τθν κατάλθξθ και όχι τθν αφετθρία τθσ διερεφνθςθσ των ιδιοτιτων των
γεωμετρικϊν ςχθμάτων.
(Θ κεντρικι δομι τθσ ςυνκετικισ εργαςίασ προζρχεται από το ςενάριο 1 του
επιμορφωτικοφ υλικοφ για τθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν ςτα Κζντρα
Στιριξθσ Επιμόρφωςθσ Βϋ επιπζδου για τθ χριςθ των ΤΡΕ ςτθν εκπαιδευτικι
διαδικαςία –ΥπΡΔΒΜ,Ράτρα 2010).

ΤΝΘΕΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ 2 (Αϋ Γυμναςίου)
«Θ αιτιολόγθςθ του “κανόνα των προςιμων” από τουσ μακθματικοφσ
του 18ου αιϊνα»
Nicholas Saunderson: The Elements of Algebra (1741)
χετικά με τον πολλαπλαςιαςμό αλγεβρικϊν ποςοτιτων.
Και πρϊτα, πϊσ να βρίςκει κανείσ το πρόςθμο του γινομζνου ςτον πολλαπλαςιαςμό,
από εκείνα του πολλαπλαςιαςτι και του πολλαπλαςιαςτζου
Ρριν προχωριςουμε ςτον πολλαπλαςιαςμό αλγεβρικϊν ποςοτιτων, να ζχουμε
υπόψθ ότι, αν τα πρόςθμα του πολλαπλαςιαςτι και του πολλαπλαςιαςτζου είναι
ίδια, δθλαδι, και τα δυο κετικά, ι και τα δυο αρνθτικά, το γινόμενο κα είναι κετικό,
αλλιϊσ κα είναι αρνθτικό: ζτςι όταν το +4 πολλαπλαςιάηεται με το +3, ι το –4 με το
–3 προκφπτει ςε κάκε περίπτωςθ +12. Αλλά όταν το –4 πολλαπλαςιάηεται με το +3
ι το +4 με το –3 προκφπτει ςε κάκε περίπτωςθ –12.
Αν ο αναγνϊςτθσ αναμζνει μια απόδειξθ αυτοφ του κανόνα, πρζπει αρχικά να του
γνωςτοποιιςουμε δφο πράγματα: πρϊτον, λζμε ότι κάποιοι αρικμοί βρίςκονται ςε
αρικμθτικι πρόοδο, όταν αυξάνονται ι μειϊνονται με ίςεσ διαφορζσ, όπωσ οι 0, 2,
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4, 6, ι 6, 4, 2, 0. Επίςθσ όπωσ οι 3, 0, –3 ι 4, 0, –4, ι 12, 0, –12 ι –12, 0, +12. Από
εδϊ ζπεται ότι αρικμοί με τουσ οποίουσ μπορεί να ςχθματιςτεί μια αρικμθτικι
πρόοδοσ είναι το λιγότερο τρεισ, και ότι αν οι δφο πρϊτοι από αυτοφσ είναι γνωςτοί,
τότε ο τρίτοσ μπορεί εφκολα να βρεκεί. Ζτςι, αν οι δφο πρϊτοι όροι είναι 4 και 2, ο
επόμενοσ κα είναι το 0, αν οι δφο πρϊτοι είναι 12 και 0, ο επόμενοσ κα είναι –12, αν
οι δφο πρϊτοι είναι –12 και 0, ο επόμενοσ κα είναι +12, κ.ο.κ.
Δεφτερον, αν ζνα ςφνολο αρικμϊν ςε αρικμθτικι πρόοδο, όπωσ οι 3, 2 και 1,
πολλαπλαςιάηονται διαδοχικά με ζναν κοινό πολλαπλαςιαςτι, όπωσ το 4, ι αν ζνασ
μεμονωμζνοσ αρικμόσ, όπωσ το 4 πολλαπλαςιάηεται διαδοχικά με ζνα ςφνολο
αρικμϊν ςε αρικμθτικι πρόοδο, όπωσ οι 3, 2 και 1, τα γινόμενα 12, 8, και 4 κα
βρίςκονται, ςε κάκε περίπτωςθ, ςε αρικμθτικι πρόοδο.
Με αυτό το δεδομζνο (το οποίο μζχρισ ενόσ ςθμείου είναι αυτονόθτο), ο κανόνασ
που ζχουμε να αποδείξουμε αναλφεται ςε τζςςερισ περιπτϊςεισ:
Ρρϊτον, ότι το +4 όταν πολλαπλαςιάηεται με το +3 παράγει +12.
Δεφτερον, ότι το –4 όταν πολλαπλαςιάηεται με το +3 παράγει –12.
Τρίτον, ότι το +4 όταν πολλαπλαςιάηεται με το –3 παράγει –12.
Και τζλοσ, ότι το –4 όταν πολλαπλαςιάηεται με το –3 παράγει +12. Αυτζσ οι
περιπτϊςεισ γενικά εκφράηονται με ςυντομία ωσ εξισ: πρϊτον + επί + δίνει + ·
δεφτερον – επί + δίνει – · τρίτον + επί – δίνει – · τζταρτον – επί – δίνει +.
Περίπτωςθ πρϊτθ. Πτι το +4 όταν πολλαπλαςιάηεται με το +3 παράγει +12, είναι
αυτονόθτο, και δεν χρειάηεται απόδειξθ. Αν όμωσ ηθτθκεί, κα μποροφςε να γίνει
ςφμφωνα με τθν πρϊτθ παράγραφο τθσ τρίτθσ ενότθτα· διότι ο πολλαπλαςιαςμόσ
+4 επί +3 είναι το ίδιο με τθν πρόςκεςθ των 4 + 4 + 4 ςε ζνα άκροιςμα· αλλά όταν
τα 4 + 4 + 4 προςτίκενται ςε ζνα άκροιςμα δίνουν +12, επομζνωσ όταν το +4
πολλαπλαςιάηεται με το +3, δίνει +12.
Περίπτωςθ δεφτερθ. Και από τθ δεφτερθ παράγραφο τθσ τρίτθσ ενότθτασ κα
μποροφςε με τον ίδιο τρόπο να αποδειχκεί, ότι το –4 όταν πολλαπλαςιάηεται με το
+3 παράγει –12. Πμωσ κα το αποδείξω εδϊ με άλλο τρόπο, ωσ εξισ:
πολλαπλαςιάηω τουσ όρουσ τθσ αρικμθτικισ προόδου 4, 0, –4 με το +3, και τα
γινόμενα κα βρίςκονται ςε αρικμθτικι πρόοδο, όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω· αλλά
τα δφο πρϊτα γινόμενα είναι 12 και 0, επομζνωσ το τρίτο κα είναι –12. Άρα το –4
όταν πολλαπλαςιάηεται με το +3 παράγει –12.
Περίπτωςθ τρίτθ. Να αποδειχκεί ότι το +4 όταν πολλαπλαςιάηεται με το –3 παράγει
–12. Ρολλαπλαςιάηω το +4 με τουσ +3, 0 και –3 διαδοχικά και τα γινόμενα κα
βρίςκονται ςε αρικμθτικι πρόοδο· αλλά τα δφο πρϊτα είναι 12 και 0, επομζνωσ το
τρίτο κα είναι –12. Άρα +4 όταν πολλαπλαςιάηεται με το –3 παράγει –12.
Περίπτωςθ τζταρτθ. Τζλοσ, για να αποδειχκεί ότι το –4 όταν πολλαπλαςιάηεται με
το –3 παράγει +12, πολλαπλαςιάηω το –4 με τουσ 3, 0 και –3 διαδοχικά και τα
γινόμενα κα βρίςκονται ςε αρικμθτικι πρόοδο· αλλά τα δφο πρϊτα γινόμενα είναι
–12 και 0, ςφμφωνα με τθν δεφτερθ περίπτωςθ. Επομζνωσ το τρίτο γινόμενο κα
είναι +12. Άρα το –4 όταν πολλαπλαςιάηεται με το –3 παράγει +12.
Αυτζσ οι 4 περιπτϊςεισ μποροφν επίςθσ να αποδειχκοφν πιο ςφντομα ωσ εξισ: το +4
όταν πολλαπλαςιάηεται με το +3 παράγει +12· επομζνωσ το –4 με το +3, ι το +4 με
το –3 οφείλουν να παράγουν κάτι αντίκετο προσ το +12, δθλαδι το –12. Αλλά όταν
το –4 πολλαπλαςιαηόμενο με το +3 παράγει –12, τότε το –4 πολλαπλαςιαηόμενο με
το –3 οφείλει να παράγει κάτι αντίκετο προσ το –12, δθλαδι το +12· ϊςτε αυτι θ
τελευταία περίπτωςθ, που φοβίηει τόςο πολφ τουσ αρχάριουσ, εμφανίηεται να μθ
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είναι τίποτε περιςςότερο από μια κοινι αρχι τθσ Γραμματικισ, δθλαδι, ότι δυο
αρνιςεισ κάνουν μια κατάφαςθ· οποία αναμφίβολα αλθκεφει ςτθ Γραμματικι, αν
και ενδεχομζνωσ δεν παρατθρείται πάντοτε ςτισ γλϊςςεσ.
Ενδεικτικζσ φάςεισ εφαρμογήσ
1θ φάςθ: Οι μακθτζσ μελετοφν το ιςτορικό κείμενο, κάνουν ςυνοπτικι περιγραφι
και ςυγκρίνουν τουσ δφο τρόπουσ αιτιολόγθςθσ του “κανόνα των προςιμων”. Στθ
ςυνζχεια εντοπίηουν μια άλλθ αιτιολόγθςθ του κανόνα ςε ςφγχρονεσ πθγζσ
(διδακτικά βιβλία, εγκυκλοπαίδειεσ, διαδίκτυο) και κάνουν ςυνοπτικι περιγραφι
τθσ.
2θ φάςθ: Οι μακθτζσ παρουςιάηουν ςτθν τάξθ τα αποτελζςματα τθσ εργαςίασ τουσ,
ανταλλάςουν ιδζεσ και καταλιγουν ςε οριςμζνα ςυμπεράςματα ςχετικά με το
νόθμα τθσ αιτιολόγθςθσ των πράξεων των ακεραίων αρικμϊν.
Προςδοκϊμενα μαθηςιακά αποτελζςματα
Ραρά το γεγονόσ ότι ζχει θλικία 270 ετϊν, θ πρϊτθ αιτιολόγθςθ του “κανόνα των
προςιμων” που υπάρχει ςτο ιςτορικό κείμενο διακζτει δφο πολφ ςφγχρονα
διδακτικά και μακθματικά χαρακτθριςτικά:
α) Αξιοποιεί τθν ζννοια του “μοτίβου” ςτθ μορφι τθσ αρικμθτικισ προόδου.
β) Χρθςιμοποιεί ωσ “αξίωμα” τθν ιδιότθτα του ςυγκεκριμζνου “μοτίβου” να
παραμζνει αναλλοίωτο ςτον πολλαπλαςιαςμό (μια ςφμβαςθ που δεν διαφζρει
ουςιωδϊσ από τθ ςφγχρονθ αξιωματικι παραδοχι ότι θ επιμεριςτικι ιδιότθτα
ιςχφει a priori και για τουσ αρνθτικοφσ αρικμοφσ).
Θ δραςτθριότθτα δίνει ςτουσ μακθτζσ τθ δυνατότθτα να εκτιμιςουν οριςμζνα
διαχρονικά χαρακτθριςτικά τθσ μακθματικισ δραςτθριότθτασ, όπωσ είναι θ ζννοια
τθσ απόδειξθσ, και να διαπιςτϊςουν ότι ςτθν αποδεικτικι διαδικαςία παίηουν
κεμελιϊδθ ρόλο οριςμζνεσ παραδοχζσ ςτθ μορφι περιςςότερο ι λιγότερο
φανερϊν αξιωμάτων.
χόλιο: Μεγάλο ενδιαφζρον ωσ κζμα ςυμπλθρωματικισ εργαςίασ παρουςιάηει
επίςθσ θ βιογραφία του ςυγγραφζα Nicholas Saunderson και ο τρόποσ που
διδάχκθκε Μακθματικά (Α.Μ.Ε.Α. και Lucasian Professor of Mathematics ςτο
Ρανεπιςτιμιο του Cambridge).

ΤΝΘΕΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ 3 (Αϋ Γυμναςίου)
«Aιολικι ενζργεια - Καταςκευάηoυμε ζναν ανεμόμυλο;»
Ο ανεμόμυλοσ είναι μια μθχανι που αξιοποιεί τθν αιολικι ενζργεια. Αρχικά
χρθςιμοποιικθκε για τθν άλεςθ δθμθτριακϊν και τθν άντλθςθ νεροφ ενϊ ςτθ
ςυνζχεια καταςκευάςτθκαν οι ανεμογεννιτριεσ για τθν παραγωγι θλεκτρικισ
ενζργειασ.
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Ο κακθγθτισ τεχνολογίασ του ςχολείου ςασ ζχει ανακζςει να ςχεδιάςετε ζνα ςχζδιο
για να καταςκευάςετε ςτθ ςυνζχεια ζνα μοντζλο ανεμόμυλου του οποίου τα
πτερφγια κα ζχουν ςχιμα παραλλθλογράμμου. Σασ πρότεινε να καταςκευάςετε το
ςχζδιο του ανεμόμυλου ςτο λογιςμικό «Χελωνόκοςμοσ», ϊςτε να μπορείτε να
τροποποιείτε το ςχιμα και τον αρικμό των πτερυγίων. Οι επόμενεσ διερευνιςεισ κα
βοθκιςουν τθν ομάδα ςασ να κάνει αυτι τθν καταςκευι και παράλλθλα να
μελετιςει τα πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα τθσ χριςθσ ανεμογεννθτριϊν και
τα πικανά οφζλθ μιασ περιοχισ από τθν ανάπτυξθ τθσ χριςθσ τθσ αιολικισ
ενζργειασ. Αφοφ ερευνιςετε τθ βιβλιογραφία και το κατάλλθλο ενθμερωτικό υλικό
που κα ςασ υποδείξει ο υπεφκυνοσ κακθγθτισ, οργανϊςτε μια αντιπαράκεςθ
απόψεων ςχετικά με τθν εγκατάςταςθ ι μθ ανεμογεννθτριϊν ςτθν περιοχι ςασ.
Τεκμθριϊςτε με επιχειριματα τισ απόψεισ ςασ και προςπακείτε να φκάςετε ςε μία
κοινά αποδεκτι λφςθ.
Ενδεικτικζσ φάςεισ εφαρμογήσ
1θ φάςθ: Οι μακθτζσ καταςκευάηουν παραλλθλόγραμμα χρθςιμοποιϊντασ το
δυναμικό χειριςμό μεταβλθτϊν που αναπαριςτοφν τισ γωνίεσ του. Στθ ςυνζχεια
καταςκευάηουν παραλλθλόγραμμα με τρεισ μεταβλθτζσ.
2θ φάςθ: Οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν τα υπολογιςτικά εργαλεία για να
περιςτρζψουν παραλλθλόγραμμα και να καταςκευάςουν διαφορετικά μοντζλα
ανεμόμυλων. Ραράλλθλα, ςτο πλαίςιο αυτό οι μακθτζσ ειςάγονται ςτθν ζννοια τθσ
ςτροφισ ενόσ ςχιματοσ και ςτθν κεντρικι ςυμμετρία.
3θ φάςθ: Οι μακθτζσχωριςμζνοι ςε δφο ομάδεσ αντιπαρατίκενται ςχετικά με τθν
εγκατάςταςθ ανεμογεννθτριϊν ςτθν περιοχι τουσ και με επιχειριματα
τεκμθριϊνουν και καταγράφουν τισ απόψεισ τουσ. Επιδίωξθ είναι θ εξεφρεςθ μίασ
κοινά αποδεκτισ λφςθσ.
Για παράδειγμα,θ πρϊτθ ομάδα υποςτθρίηει τθν άποψθ ότι θ χριςθ
ανεμογεννθτριϊν ςυμβάλλει ςτθ μείωςθ τθσ ζνταςθσ του φαινομζνου του
κερμοκθπίου, ωσ ανανεϊςιμθ πθγι παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ, ενϊ
παράλλθλα προςφζρει ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ ςτθν περιοχι. Θ δεφτερθ ομάδα
υποςτθρίηει ότι θ χριςθ ανεμογεννθτριϊν ζχει μειονεκτιματα, όπωσ επιπτϊςεισ
ςτο τοπικό περιβάλλον, μικρι ιςχφσ, μείωςθ τθσ αξίασ τθσ γθσ ςτθν περιοχι.
Προςδοκϊμενα μαθηςιακά αποτελζςματα
Μαθηματικά
Στθν παραδοςιακι τάξθ θ διδαςκαλία των παραλλθλογράμμων γίνεται με ςτατικά
μζςα αναπαράςταςθσ κι ζτςι οι μακθτζσ ζχουν περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ
εμπλοκισ τουσ ςε διαδικαςίεσ διερεφνθςθσ των ιδιοτιτων τουσ. Στθν παροφςα
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εργαςία και με τθ βοικεια των εργαλείων του Χελωνόκοςμου οι μακθτζσ ζχουν τθ
δυνατότθτα:
- να ςυνδζςουν διαφορετικζσ ζννοιεσ και αναπαραςτάςεισ (π.χ. να ςυνδζςουν τθν
καταςκευι ενόσ γεωμετρικοφ ςχιματοσ με τθν ζννοια τθσ μεταβλθτισ),
- να πειραματιςτοφν με τισ αλλαγζσ ςτισ τιμζσ των μεταβλθτϊν των πλευρϊν ι/και
των γωνιϊν ςε παραμετρικζσ διαδικαςίεσ καταςκευισ τεκλαςμζνων πολυγωνικϊν
γραμμϊν και να διερευνιςουν τισ προχποκζςεισ καταςκευισ παραλλθλογράμμων
και τισ ιδιότθτζσ τουσ,
- να χρθςιμοποιιςουν τισ παραμετρικζσ διαδικαςίεσ ωσ δομικό λίκο για να
μοντελοποιιςουν τθν καταςκευι αντικειμζνων του πραγματικοφ κόςμου.
Περιβάλλον και Εκπαίδευςη για την Αειφόρο Ανάπτυξη
Με τθν αντιπαράκεςθ απόψεων ςχετικά με τθν εγκατάςταςθ ανεμογεννθτριϊν ςε
μία περιοχι, για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ, οι
μακθτζσ μποροφν:
- να διακρίνουντα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα τθσ χριςθσ
ανεμογεννθτριϊν ςτο τοπικό περιβάλλον και τθν αειφόρο ανάπτυξθ μίασ περιοχισ,
- να αξιοποιιςουν και να ερμθνεφςουν βιβλιογραφικά δεδομζνα και ςτοιχεία
ςχετικά με τθν παραγωγι ενζργειασ από ανεμογεννιτριεσ,
- να διατυπϊςουν επιχειριματα και τεκμθριωμζνεσ απόψεισ.

ΤΝΘΕΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ 4 (ΑϋΓυμναςίου)
«Αιτιολόγθςθ (“αναηιτθςθ τθσ αιτίασ”) των γεωμετρικϊν προτάςεων
ςτθν αρχαία Ελλάδα»
Είναι κάκε εξωτερικι γωνία ενόσ τριγϊνου μεγαλφτερθ από τισ εςωτερικζσ
γωνίεσ;
Στα δφο παρακάτω ςχιματα ζχουμε ςχεδιάςει ζνα οξυγϊνιο και ζνα αμβλυγϊνιο
τρίγωνο ΑΒΓ και ζχουμε ςχθματίςει τισ εξωτερικζσ γωνίεσ του.
Α

Α

Β
Γ

Β

Γ

Κάποιοσ ιςχυρίηεται ότι: Σε κάκε τρίγωνο, μια εξωτερικι γωνία είναι πάντοτε
μεγαλφτερθ από όλεσ τισ εςωτερικζσ γωνίεσ.
Ζνασ άλλοσ ιςχυρίηεται ότι: Σε κάκε τρίγωνο, μια εξωτερικι γωνία είναι πάντοτε
μεγαλφτερθ από δφο εςωτερικζσ γωνίεσ.
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Να εξετάςετε αν αυτοί οι ιςχυριςμοί είναι ςωςτοί. Αν δεν είναι, να τουσ
ςυμπλθρϊςετε ι να τουσ τροποποιιςετε ζτςι ϊςτε να είναι ςωςτοί.
Ζνα απόςπαςμα από το ζργο του Πρόκλου
χόλια ςτο αϋ βιβλίο των τοιχείων του Ευκλείδη
Σε κάκε τρίγωνο, αν προεκτακεί μια από τισ πλευρζσ, θ εξωτερικι γωνία είναι
μεγαλφτερθ από οποιαδιποτε εςωτερικι και απζναντι γωνία.
Κεωροφμε δφο ευκφγραμμα τμιματα ΑΒ, ΓΔ
τα οποία τζμνει μια ευκεία ΒΕ ζτςι ϊςτε οι
γωνίεσ ΑΒΔ και ΓΔΕ να είναι ίςεσ. Τότε τα
Α
Γ
τμιματα ΑΒ, ΓΔ είναι παράλλθλα.
Αν το ΑΒ παραμζνει ακίνθτο και κεωριςουμε
ότι το ΓΔ ςτρζφεται προσ το ΑΒ για να
ςυναντθκοφν, τότε θ γωνία ΓΔΕ κα μεγαλϊνει
διότι όςο πλθςιάηει το ΓΔ προσ το ΑΒ, τόςο
απομακρφνεται από το ΔΕ. Και αν παραμζνει
ακίνθτο το ΓΔ και κεωριςουμε ότι το ΑΒ
ςτρζφεται προσ το ΓΔ για να ςυναντθκοφν,
Β
Γ
Δ
τότε θ γωνία ΑΒΔ κα μικραίνει διότι το ΑΒ
κακϊσ ςτρζφεται προσ το ΓΔ ςτρζφεται και
προσ το ΒΔ. Και αν κεωριςουμε ότι ςτρζφονται και τα δφο, το ζνα προσ το άλλο, κα
διαπιςτϊςουμε ότι το μεν ΑΒ πλθςιάηοντασ προσ το ΒΔ μικραίνει τθ γωνία, ενϊ το
ΓΔ κακϊσ ςτρζφεται προσ το ΑΒ απομακρφνεται από το ΔΕ και ζτςι μεγαλϊνει τθ
γωνία ΓΔΕ.
Αναγκαςτικά λοιπόν, αν ςυναντθκοφν οι ΑΒ, ΓΔ και ςχθματιςτεί ζνα τρίγωνο, θ
εξωτερικι γωνία κα είναι μεγαλφτερθ από τθν απζναντι εςωτερικι. Διότι όταν θ
εςωτερικι παραμζνει θ ίδια, θ εξωτερικι αυξάνεται και όταν θ εξωτερικι
παραμζνει θ ίδια, θ εςωτερικι μειϊνεται. Ι όταν και οι δυο μεταβάλλονται, θ
εςωτερικι μειϊνεται και θ εξωτερικι αυξάνεται. Αιτία αυτϊν των αλλαγϊν είναι θ
κίνθςθ των ευκυγράμμων τμθμάτων, το μεν ζνα πλθςιάηοντασ προσ τθν πλευρά που
ςχθματίηει τθν εςωτερικι γωνία, το δε άλλο απομακρυνόμενο από τθν πλευρά που
ςχθματίηει τθν εξωτερικι γωνία. Από αυτό μπορείσ να ςυμπεράνεισ πϊσ οι
καταςκευζσ των πραγμάτων φζρνουν μπροςτά ςτα μάτια μασ τισ αλθκινζσ αιτίεσ
των ηθτουμζνων.
Ερωτήςεισ
1) Το κείμενο αυτό ενιςχφει ι όχι το ςυμπζραςμα ςτο οποίο καταλιξατε ςχετικά με
τισ εξωτερικζσ γωνίεσ του τριγϊνου;
2) Ρϊσ ςυγκρίνετε τον τρόπο που χρθςιμοποιιςατε για να καταλιξετε ςτο δικό ςασ
ςυμπζραςμα με τον τρόπο αιτιολόγθςθσ που χρθςιμοποιεί ο ςυγγραφζα του
κειμζνου;
Ενδεικτικζσ φάςεισ εφαρμογήσ
1θ φάςθ: Οι μακθτζσ διερευνοφν τθ γεωμετρικι πρόταςθ και χρθςιμοποιοφν
διάφορα μζςα (ςχεδίαςθ, μετριςεισ, υπολογιςμοφσ κ.λ.π.) για να διατυπϊςουν τθν
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άποψι τουσ και να τθν υποςτθρίξουν με επιχειριματα. Στθ ςυνζχεια μελετοφν το
ιςτορικό κείμενο και απαντοφν ςτα ερωτιματα που το ςυνοδεφουν.
2θ φάςθ: Οι μακθτζσ παρουςιάηουν ςτθν τάξθ τα αποτελζςματα τθσ εργαςίασ τουσ,
ςυγκρίνουν διαφορετικοφσ τρόπουσ επαλικευςθσ, ανταλλάςςουν ιδζεσ και
καταλιγουν ςε οριςμζνα ςυμπεράςματα ςχετικά με το νόθμα και τα μζςα
αιτιολόγθςθσ των ιδιοτιτων των γεωμετρικϊν ςχθμάτων.
Προςδοκϊμενα μαθηςιακά αποτελζςματα
Το ιςτορικό κείμενο δίνει ζνα παράδειγμα τθσ μεκόδου αιτιολόγθςθσ που οι
αρχαίοι Ζλλθνεσ μακθματικοί ονόμαηαν “απόδειξθ από αιτία” και τθ διαχϊριηαν
από τθν Ευκλείδεια αποδεικτικι μζκοδο που ονόμαηαν “απόδειξθ από τεκμιριο”.
Θ δραςτθριότθτα δίνει ςτουσ μακθτζσ τθ δυνατότθτα να γνωρίςουν μια πρωταρχικι
μζκοδο “αιτιολόγθςθσ” που ζχει τα χαρακτθριςτικά του νοθτικοφ πειράματοσ, να
εκτιμιςουν τθ ςθμαςία τθσ κίνθςθσ των γεωμετρικϊν ςχθμάτων και να
διαπιςτϊςουν ότι θ επαλικευςθ των ιδιοτιτων μπορεί να γίνει με διαδικαςίεσ που
δεν χρθςιμοποιοφν όργανα ςχεδίαςθσ ι μετριςεων.

ΤΝΘΕΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ 5 (Βϋ Γυμναςίου)
«Αναηθτϊντασ το λάκοσ του γραμμωτοφ κϊδικα»
Ζνασ ελεγκτισ πωλιςεων ςε ζνα
πολυκατάςτθμα
τροφίμων,
δζχεται
διαμαρτυρίεσ
πελατϊν
για
υπερτιμολογιςεισ
προϊόντων
που
αγοράηουν
από
το
τμιμα
οπωροκθπευτικϊν. Εκεί τα προϊόντα
ςυςκευάηονται,
ηυγίηονται
και
τιμολογοφνται με το ςφςτθμα του
γραμμωτοφ κϊδικα (barcode) από μια
ςυγκεκριμζνθ ηυγαριά. Ο υπάλλθλοσ
τοποκετεί τθν ετικζτα με το γραμμωτό
κϊδικα που εκτυπϊνει θ ηυγαριά και
ακολοφκωσ διαβάηεται από το ςφςτθμα
ανάγνωςθσ του ταμείου. Κζλει να ελζγξει
αν θ ηυγαριά δίνει λάκοσ τιμζσ. Ζχει
ενθμερϊςει τον πωλθτι που ηυγίηει και
τιμολογεί τα προϊόντα, να καταγράφει
τθν ποςότθτα x (ςε κιλά) και δίπλα το
ποςόν με το οποίο τιμολογικθκε το
προϊόν. Ο πωλθτισ παρζδωςε ςτον
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ελεγκτι ζναν πίνακα από τριάντα πωλιςεισ που αφοροφςαν 4 προϊόντα. Ο
ελεγκτισ, με βάςθ τον πίνακα αυτό, κα ελζγξει αν υπιρξαν λάκθ τιμολόγθςθσ ςε
κάποιο προϊόν.
Στθ δραςτθριότθτα αυτι, εκτόσ από το αποτζλεςμα, ζχει ςθμαςία και ο χρόνοσ
υλοποίθςθσ ο οποίοσ κα πρζπει να ελαχιςτοποιθκεί με τθν βοικεια των
υπολογιςτικϊν εργαλείων που διακζτουν.
Ενδεικτικζσ φάςεισ εφαρμογήσ
1θ φάςθ
Οι μακθτζσ μζςα από τθ διερεφνθςθ του παραπάνω προβλιματοσ κα απεικονίςουν
ςε πίνακα τιμϊν και ςε ςφςτθμα θμιαξόνων ςχζςεισ αναλογίασ Στθ ςυνζχεια κα
εμπλακοφν με τθ ςφνδεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ αναπαράςταςθσ με τθ γραφικι
παράςταςθ τθσ ψ=αχ, τθν κλίςθ τθσ αντίςτοιχθσ ευκείασ και το ςυντελεςτι
αναλογίασ.
Παραδείγματα δραςτθριοτιτων
1) Στζλνουμε τα ηεφγθ βάρουσ και τιμισ ςτο γράφθμα. Μποροφμε να χωρίςουμε τα
ςθμεία ςε ομάδεσ; Αν ναι, με ποιο κριτιριο;
2) Μποροφμε να εκφράςουμε με ςχζςεισ αναλογίασ αυτζσ τισ ομάδεσ ςθμείων; Κα
βοθκιςει θ καταςκευι τθσ ψ=χ που μπορεί να περιςτραφεί με το εργαλείο
κατακόρυφου ελαςτικοφ χειριςμοφ του Function Probe (FP). Υπάρχει κάποια ςχζςθ
αναλογίασ; Αν ναι, να γραφεί ο τφποσ τθσ και να εξεταςτεί αν εμφανίηεται ο
ςυντελεςτισ αναλογίασ ςε ςτοιχεία του πίνακα τιμϊν; Αν ναι, τι ακριβϊσ εκφράηει;

Εικόνα 1:
γράφθμα.

Αποςτολι

ςθμείων

ςτο

Εικόνα 2: Ρεριςτροφζσ τθσ ψ=χ.

3) Σε πόςεσ περιπτϊςεισ ζγινε υπερτιμολόγθςθ και ςε ποιο/α είδοσ/θ; Ροιά/εσ κα
ζπρεπε να είναι θ/οι κανονικι/εσ τιμι; Γνωρίηουμε ότι οι τιμζσ ανά κιλό αυτϊν των
προϊόντων είναι πολλαπλάςιεσ του δεκαλζπτου του ευρϊ.
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4) Η κάκε ομάδα επιλζγει μία από τισ τζςςερισ ευκείεσ. Προςαρμόηουμε το εργαλείο
μεταβολισ ςτθ γραφικι παράςταςθ τθσ ευκείασ. Δθμιουργείται ζνα τρίγωνο ςτο
οποίο το λογιςμικό μασ δίνει τθν κλίςθ αυτισ τθσ ευκείασ (ωσ πθλίκο τθσ διαφοράσ
των τεταγμζνων προσ τθ διαφορά των τετμθμζνων). Με τι ιςοφται αυτό το πθλίκο;
Παρουςιάηει θ κάκε ομάδα τα ςυμπεράςματά τθσ ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ.
5) Ο ελεγκτισ πωλιςεων αντικατζςτθςε τθν ελαττωματικι ηυγαριά αλλά κζλει
επιπλζον να φτιάξει ζναν πίνακα για τον υπάλλθλο που ηυγίηει τα προϊόντα, με
ςκοπό να ελζγχει για λίγεσ θμζρεσ μετά τθν αντικατάςταςθ, τισ τιμζσ που εκτυπϊνει
θ ηυγαριά. Ο πίνακασ αυτόσ κα ζχει ςτθν πρϊτθ ςτιλθ το βάροσ των προϊόντων από
0 ζωσ 10 Κg με βιμα 0,1 Kg και ςτισ υπόλοιπεσ 4 ςτιλεσ κα ζχει τθν αντίςτοιχθ τιμι
του κάκε προϊόντοσ. Θ κάκε ομάδα να καταςκευάςει τθν πρϊτθ ςτιλθ του πίνακα
και τθ ςτιλθ με τισ τιμζσ για το προϊόν που αςχολικθκε ςτθν επόμενθ ερϊτθςθ.
Ρωσ μποροφμε να ελζγξουμε τθν ορκότθτα του πίνακα από τθ γραφικι παράςταςθ;
2θ φάςθ
Οι μακθτζσ κα ειςαχκοφν ςτθν ζννοια τθσ γραμμικισ ςυνάρτθςθσ ψ=αχ εκτόσ
πλαιςίου ςυγκεκριμζνου προβλιματοσ και κα διερευνιςουν τθ γραφικι τθσ
παράςταςθ, τθν κλίςθ τθσ και τθ ςχζςθ τθσ με τα τεταρτθμόρια ςτα οποία βρίςκεται
θ γραφικι παράςταςθ. Ακολοφκωσ, κα γίνει ειςαγωγι ςτθ ςυνάρτθςθ ψ=αχ+β ωσ
παράλλθλθ μεταφορά τθσ ψ=αχ μζςα από τθν επζκταςθ του αρχικοφ προβλιματοσ
που δόκθκε ςτουσ μακθτζσ και κα μελετθκεί ο ρόλοσ των παραμζτρων α και β.
Παραδείγματα δραςτθριοτιτων
1) Δφο ποςά χ και ψ είναι ανάλογα με ςυντελεςτι αναλογίασ 2. Αν ψ/χ=2, τότε
ψ=_____ . Αυτι θ ςχζςθ, είναι ςυνάρτθςθ του ψ ωσ προσ χ; Αν ψ/χ=α, τότε
ψ=_____ . Αυτι θ ςχζςθ, είναι ςυνάρτθςθ του ψ ωσ προσ χ; Σι ςυμβαίνει όταν
α=0;
2) Κάκε ομάδα δίνει 5 ςυναρτιςεισ τθσ μορφισ ψ=αχ ςτθ ομάδα που ζχει ςτα
δεξιά τθσ και παίρνει αντίςτοιχα 5 ςυναρτιςεισ από τθν ομάδα που ζχει ςτα
αριςτερά τθσ. Θ κάκε ομάδα καταςκευάηει τισ γραφικζσ παραςτάςεισ αυτϊν
των ςυναρτιςεων. Υπάρχει κάποιο ςθμείο του καρτεςιανοφ επιπζδου από το
οποίο διζρχεται θ γραφικι παράςταςθ τθσ ψ=αχ ανεξάρτθτα από τθν τιμι του
α; Αιτιολογοφμε τθν άποψι μασ.
3) Σον αρικμό α ςτθν ψ=αχ τον ονομάηουμε ςυντελεςτι διεφκυνςθσ.
Καταςκευάηουμε τθν ευκεία ψ=χ και με το εργαλείο κατακόρυφου ελαςτικοφ
χειριςμοφ, μεταβάλλουμε τθν ευκεία. Παρατθροφμε ότι ο ςυντελεςτισ
διεφκυνςθσ παίρνει διάφορεσ τιμζσ. ε ποια τεταρτθμόρια βρίςκεται θ γραφικι
παράςταςθ όταν α>0 και ςε ποιά όταν α<0;
4) Κάκε ομάδα δίνει 2 ςυναρτιςεισ τθσ μορφισ ψ=αχ ςτθ ομάδα που ζχει ςτα
δεξιά τθσ και παίρνει αντίςτοιχα 2 ςυναρτιςεισ από τθν ομάδα που ζχει ςτα
αριςτερά τθσ. Θ μία κα πρζπει να ζχει ςυντελεςτι διεφκυνςθσ κετικό και θ άλλθ
αρνθτικό. Θ κάκε ομάδα πρζπει να καταςκευάςει τισ γραφικζσ παραςτάςεισ
αυτϊν των ςυναρτιςεων. Ρόςο μεταβάλλεται το ψ όταν το χ αυξάνεται κατά 1;
Μποροφμε να δθμιουργιςουμε 11 ςθμεία πάνω ςτθ γραφικι παράςταςθ τθσ
κάκε ευκείασ που οι τετμθμζνεσ τουσ να διαφζρουν κατά 1 και ςτθ ςυνζχεια
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αποςτζλλοντασ τισ ςυντεταγμζνεσ ςτον πίνακα τιμϊν να βροφμε τισ διαφορζσ
των τεταγμζνων τουσ.
5) Ραιχνίδι: Κάκε ομάδα τοποκετεί 5 ςθμεία ςτο γράφθμα τθσ ομάδασ που
βρίςκεται ςτα δεξιά τθσ (κανζνα ςθμείο δεν πρζπει να βρίςκεται πάνω ςτον
άξονα ψϋψ). Ρρζπει θ ομάδα να βρει για κάκε ςθμείο, μία ςυνάρτθςθ τθσ
μορφισ ψ=αχ θ οποία να διζρχεται από αυτό το ςθμείο. Κερδίηει θ ομάδα που
βρίςκει πρϊτθ τισ πζντε ευκείεσ.
6) Αν τοποκετιςουμε ζνα ςθμείο που ανικει ςτον άξονα ψϋψ (εκτόσ του
ςθμείου (0,0)), ορίηεται ςυνάρτθςθ τθσ μορφισ ψ=αχ που να διζρχεται από
αυτό το ςθμείο; Αιτιολογοφμε τθν άποψι μασ.
7) Συνζχεια του αρχικοφ προβλιματοσ: «Στο πολυκατάςτθμα, το προϊόν με τιμι
μονάδοσ 0,7 € υπάρχει δυνατότθτα να ςυςκευαςτεί με ειδικό τρόπο αν το
επικυμεί ο πελάτθσ, χρεϊνοντασ ςε κάκε αγορά αυτοφ του προϊόντοσ και
ανεξάρτθτα από τθν ποςότθτα αγοράσ, 0,5 € επιπλζον».
α) Ο πωλθτισ που ηυγίηει, ςυςκευάηει και κοςτολογεί το προϊόν χρειάηεται
ζνα πίνακα που ςε μία ςτιλθ να ζχει όλα τα βάρθ από 0 ζωσ 10 κιλά (ανά
100 gr), ςτθ διπλανι ςτιλθ τθν τιμι του προϊόντοσ χωρίσ τθν ειδικι
ςυςκευαςία και ςτθν τελευταία ςτιλθ τθν τιμι μαηί με τθ ςυςκευαςία.
Φτιάχνουμε ζνα τζτοιο πίνακα.
β) Στζλνουμε και τισ δφο περιπτϊςεισ βάρουσ-τιμισ, ςτο γράφθμα. Τι
παρατθροφμε; Ροιοι είναι οι τφποι των δφο ςυναρτιςεων;
Ρλθκτρολογοφμε ςτο γράφθμα τουσ τφπουσ των δφο ςυναρτιςεων ϊςτε να
καταςκευαςτεί θ γραφικι τουσ παράςταςθ. Διζρχεται θ κάκε μία από τθν
αντίςτοιχθ ομάδα ςθμείων;
γ) Κάκε ομάδα καταςκευάηει τθ δικι τθσ γραφικι παράςταςθ τθσ μορφισ
ψ=αχ ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και ςτθ ςυνζχεια μεταφζροντασ
αυτι τθ γραφικι παράςταςθ καταςκευάηει ευκείεσ τθσ μορφισ ψ=αχ+β. Σε
ποιο ςθμείο τζμνει θ κάκε μία των άξονα ψϋψ;

Ομάδα

Καταςκευή

Καταςκευή μετά από μεταφορά

1θ

ψ=2χ

ψ=2χ+1 , ψ=2χ+4, ψ=2χ-3

2θ

ψ=0.5χ

ψ=0.5χ+2, ψ=0.5χ+5, ψ=0.5χ-4

3θ

ψ=-3χ

ψ=-3χ+2, ψ=-3χ+4, ψ=-3χ-5

4θ

ψ=1.5χ

ψ=1.5χ+3, ψ=1.5χ+4, ψ=1.5χ-2

5θ

ψ=-2.7χ

ψ=-2.7χ+4,
2.7χ-3

ψ=-2.7χ+1,

ψ=-

Γενικεφουμε και καταγράφουμε τα ςυμπεράςματά μασ για τθ ςχζςθ τθσ
γραφικισ παράςταςθσ τθσ ψ=αχ+β με τθ γραφικι παράςταςθ τθσ ψ=αχ.
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δ) Κάκε ομάδα δίνει 3 εξιςϊςεισ ευκειϊν τθσ μορφισ ψ=αχ+β με
ακζραιουσ ςυντελεςτζσ ςτθν ομάδα που βρίςκεται ςτα δεξιά τθσ και
παίρνει αντίςτοιχα 3 τζτοιεσ ευκείεσ από τθν ομάδα ςτα αριςτερά τθσ.
Ο ςτόχοσ είναι να τοποκετθκοφν ςτο γράφθμα δφο ςθμεία τθσ κάκε
ευκείασ γνωρίηοντασ το ρόλο των παραμζτρων α και β ςτθ γραφικι
παράςταςθ τθσ ευκείασ. Ο ζλεγχοσ κα γίνει από τθν ομάδα που ζκεςε
τισ εξιςϊςεισ των ευκειϊν κάνοντασ τισ γραφικζσ παραςτάςεισ αυτϊν
των ευκειϊν και ελζγχοντασ αν πράγματι διζρχονται από αυτά τα
ςθμεία.
Παραδείγματα εργαςιϊν για το ςπίτι
Ο κάκε μακθτισ κα ανεβάςει τισ απαντιςεισ των παρακάτω εργαςιϊν ςτα
ψθφιακά εργαλεία επικοινωνίασ του ςχολείου.
1. Γράψε μία ςφντομθ ζκκεςθ για το ρόλο του α ςτθ γραφικι παράςταςθ
τθσ ςυνάρτθςθσ ψ=αχ.
2. Μια ςυνάρτθςθ τθσ μορφισ ψ=αχ διζρχεται από το ςθμείο (2, -3,6). Να
βρεισ τθ ςυνάρτθςθ ψ=αχ που διζρχεται από αυτό το ςθμείο, με 3
τουλάχιςτον διαφορετικοφσ τρόπουσ. Γράψε αναλυτικά τισ ςκζψεισ ςου.
3. Καταςκεφαςε ςε μιλιμετρζ χαρτί τθ γραφικι παράςταςθ τθσ
ςυνάρτθςθσ ψ=2χ και τθσ ςυμμετρικισ τθσ ωσ προσ των άξονα χϋχ. Ροιοσ
είναι ο τφποσ τθσ ςυμμετρικισ τθσ; Ροια είναι θ ςυμμετρικι τθσ ψ=αχ ωσ
προσ τον άξονα χϋχϋ;
4. Ο Δθμιτρθσ και θ Μαρία είναι μακθτζσ τθσ Β´ γυμναςίου και
προςπακοφν να λφςουν το πρόβλθμα που τουσ ζβαλε ο κακθγθτισ τουσ:
«Δίνονται τα ςθμεία Α(0,3) και Β(1,-2). Ροια ευκεία τθσ μορφισ ψ=αχ+β
διζρχεται από αυτά τα ςθμεία;». Ο Δθμιτρθσ ξεκινάει να λφςει το
πρόβλθμα αντικακιςτϊντασ ςτον τφπο τθσ ςυνάρτθςθσ τισ ςυντεταγμζνεσ
των ςθμείων. Σε ζνα λεπτό όμωσ θ Μαρία ιςχυρίηεται ότι βρικε τθ λφςθ
χρθςιμοποιϊντασ το ρόλο των ςυντελεςτϊν α και β. Ο Δθμιτρθσ
αμφιςβθτεί τον τρόπο τθσ Μαρίασ αλλά όταν τελειϊνει διαπιςτϊνει ότι
είχαν βρει τθν ίδια ευκεία. Ροια είναι αυτι θ ευκεία και πωσ ζλυςαν το
πρόβλθμα τα δφο παιδιά;
3θ φάςθ
Οι μακθτζσ/-τριεσ εμπλζκονται ςε δραςτθριότθτεσ γραφικισ επίλυςθσ εξιςϊςεων
και ανιςϊςεων τθσ μορφισ αχ+β >(=,>)γχ+δ μζςα από πραγματικά προβλιματα.
Παραδείγματα δραςτθριοτιτων
Το κόςτοσ δφο εταιριϊν (Α και Β) κινθτισ τθλεφωνίασ είναι:
A: πάγιο μθνιαίο κόςτοσ 9 ευρϊ και κόςτοσ 0,1 ευρϊ ανά λεπτό ςυνομιλίασ,
Β: ζχει πάγιο μθνιαίο κόςτοσ 3 ευρϊ και κόςτοσ 0,2 ευρϊ ανά λεπτό
ςυνομιλίασ.
1) Αν ςυμβολίςουμε με x τα μθνιαία λεπτά ςυνομιλίασ και y τα χριματα ςε ευρϊ
που πρζπει να πλθρϊςουμε, γράφουμε για κάκε εταιρεία τθ ςυνάρτθςθ των
χρθμάτων ωσ προσ τα λεπτά ςυνομιλίασ και κάνουμε τθ γραφικι παράςταςθ των
δφο ςυναρτιςεων.
2) Τζμνονται οι δφο γραφικζσ παραςτάςεισ ςε κάποιο ςθμείο; Αν ναι, πϊσ
ερμθνεφουμε τισ ςυντεταγμζνεσ αυτοφ του ςθμείου ςτο πλαίςιο του
προβλιματοσ;
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3) Πόςα λεπτά ςυνομιλίασ πρζπει να κάνει κάποιοσ μθνιαία, για να είναι
ςυμφζρουςα θ επιλογι τθσ εταιρείασ Α και πόςα για να είναι ςυμφζρουςα θ
επιλογι τθσ εταιρείασ Β;
Παραδείγματα εργαςιϊν για το ςπίτι
1. Κάκε ομάδα ανεβάηει ζνα παρόμοιο πρόβλθμα ςτα ψθφιακά εργαλεία
επικοινωνίασ του ςχολείου με προςφορζσ από τρεισ εταιρείεσ τθλεφωνίασ και
λφνει το πρόβλθμα τθσ περιςςότερο ςυμφζρουςασ προςφοράσ με βάςθ τον
αρικμό των μθνιαίων λεπτϊν ςυνομιλίασ.
2. Κάκε ομάδα ανεβάηει ςτα ψθφιακά εργαλεία επικοινωνίασ του ςχολείου
ζνα πρόβλθμα και κζτει ζνα ερϊτθμα που θ επίλυςι του μπορεί να βαςιςτεί ςε
ανιςϊςεισ τθσ μορφισ αχ+β>γχ+δ. Στθ ςυνζχεια λφνει γραφικά και αλγεβρικά
τθν ανίςωςθ. Θ κάκε ομάδα ελζγχει τα προβλιματα των άλλων ομάδων και
προτείνει τρόπουσ βελτίωςισ τουσ.
Προςδοκϊμενα μαθηςιακά αποτελζςματα
Ωσ αφετθρία ςτθν παροφςα ςυνκετικι εργαςία χρθςιμοποιείται ζνα πραγματικό
πρόβλθμα που προςφζρει το πλαίςιο για να νοθματοδοτθκεί από τουσ μακθτζσ θ
γραφικι αναπαράςταςθ των αναλόγων ποςϊν. Ζτςι, οι μακθτζσ ζχουν τθ
δυνατότθτα ςυνδζςουν τθν κλίςθ τθσ ευκείασ ψ=αx με το ςυντελεςτι αναλογίασ
ςτα ανάλογα ποςά, να μελετιςουν τθ ςχζςθ τθσ κλίςθσ με τα τεταρτθμόρια ςτα
οποία βρίςκεται θ γραφικι παράςταςθ τθσ ςυνάρτθςθσ και να νοθματοδοτιςουν
τθν κλίςθ ωσ μεταβολι των τιμϊν του ψ όταν το χ αυξάνεται κατά 1.
Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ εργαςίασ θ ψ=αx+β προκφπτει μζςα από τον δυναμικό
μεταςχθματιςμό τθσ ψ=αx ϊςτε να δοκοφν ςτουσ μακθτζσ ευκαιρίεσ ςφνδεςθσ των
δφο ςυγκεκριμζνων ςυναρτιςεων. Αυτι ακριβϊσ θ δυνατότθτα μεταςχθματιςμοφ
τθσ γραφικισ παράςταςθσ ζχει μία ιδιαίτερθ διδακτικι αξία αφοφ ςτθν ςυνικθ
πρακτικι o μεταςχθματιςμόσ αυτόσ είναι θ κατάλθξθ και όχι θ αφετθρία τθσ
διερεφνθςθσ μίασ ςυνάρτθςθσ. Τζλοσ, επιδιϊκεται οι μακθτζσ να διερευνιςουν το
ρόλο των α και β ςτισ γραμμικζσ ςυναρτιςεισ και να εμπλακοφν ςτθν γραφικι
επίλυςθ και ερμθνεία εξιςϊςεων και ανιςϊςεων τθσ μορφισ αx+β>(<,=) γx+δ.
Οι πολλαπλζσ αναπαραςτάςεισ τθσ ςυνάρτθςθσ ςτο FP είναι δυναμικά
ςυνδεδεμζνεσ και ζτςι διευρφνονται οι ευκαιρίεσ των μακθτϊν να κατανοιςουν το
ρόλο των αναπαραςτάςεων αυτϊν ςτον οριςμό τθσ γραμμικισ ςυνάρτθςθσ αλλά
και ςτο πλαίςιο τθσ επίλυςθσ προβλιματοσ.
Οι κοινωνικοί ςτόχοι για τουσ μακθτζσ εντοπίηονται ςτθ ςυνεργαςία και τθ
ςυλλογικι διαπραγμάτευςθ των ιδεϊν τουσ ςε επίπεδο ομάδασ, ςε επίπεδο τάξθσ
και ςτο επίπεδο τθσ επικοινωνίασ τουσ μζςω ψθφιακϊν εργαλείων ςυηθτιςεων. Στα
πλαίςια αυτά ο ςτόχοσ είναι να ενιςχυκεί θ κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ μζςα από τθ
ενεργό εμπλοκι των μακθτϊν ςε ςυνεργατικζσ και διαλογικζσ πρακτικζσ.

ΤΝΘΕΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ 6 (Βϋ Γυμναςίου)
«Αρνθτικοί αρικμοί και εξιςϊςεισ»
Αποςπάςματα από το λήμμα “Αρνητικοί” τησ Encyclopédie (1751–1765)
(ςυγγραφζασ του λήμματοσ ο Jean d’ Alembert)
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Αρνθτικζσ ποςότθτεσ ςτθν Άλγεβρα είναι εκείνεσ που επθρεάηονται από το ςθμείο
– και οι οποίεσ κεωροφνται από πολλοφσ μακθματικοφσ ωσ μικρότερεσ από το
μθδζν. Αυτι όμωσ θ τελευταία ιδζα δεν είναι ορκι, όπωσ κα δοφμε παρακάτω …
Οι ποςότθτεσ που ονομάηονται αρνθτικζσ, κεωροφμενεσ λακεμζνα ότι βρίςκονται
κάτω από το μθδζν, παριςτάνονται πολφ ςυχνά από πραγματικζσ ποςότθτεσ ….
Ασ υποκζςουμε π.χ. ότι αναηθτοφμε τθν τιμι ενόσ αρικμοφ x, ο οποίοσ όταν
προςτίκεται ςτο 100 μασ δίνει 50. Σφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ Άλγεβρασ, ζχουμε
x + 100 = 50, δθλαδι x = –50. Αυτό που διαπιςτϊνουμε είναι ότι θ ποςότθτα x
ιςοφται με 50 και ότι αντί να προςτίκεται ςτο 100 κα πρζπει να αφαιρείται. Ρράγμα
που ςθμαίνει ότι το πρόβλθμα κα ζπρεπε να είχε διατυπωκεί ωσ εξισ: Να βρεκεί
ζνα μζγεκοσ x το οποίο, όταν αφαιρείται από το 100 να αφινει υπόλοιπο 50. Αν το
πρόβλθμα είχε διατυπωκεί με αυτόν τον τρόπο, τότε κα είχαμε 100 – x = 50 και x =
50 και θ αρνθτικι μορφι του x δεν κα επιβίωνε πλζον. Ζτςι λοιπόν οι αρνθτικζσ
ποςότθτεσ υποδθλϊνουν ςτθν πραγματικότθτα κετικζσ ποςότθτεσ ςτουσ
υπολογιςμοφσ, οι οποίεσ όμωσ είχαν υποτεκεί ςε λάκοσ κζςθ. …
Ζτςι λοιπόν, πραγματικά και ξεκάκαρα, δεν υπάρχουν κακόλου μεμονωμζνεσ
αρνθτικζσ ποςότθτεσ: το –3 κεωροφμενο αφθρθμζνα δεν ζχει κανζνα νόθμα. Πταν
όμωσ λζω ότι ζνασ άνκρωποσ ζδωςε ςε κάποιον άλλο –3 écus, αυτό ςθμαίνει ςε
κατανοθτι γλϊςςα ότι του οφείλει 3 écus.

Ενδεικτικζσ φάςεισ εφαρμογήσ
1θ φάςθ: Οι μακθτζσ μελετοφν το ιςτορικό κείμενο, περιγράφουν με ςυντομία τθ
κζςθ που υποςτθρίηει ο ςυγγραφζασ και διατυπϊνουν τθ δικι τουσ άποψθ. Στθ
ςυνζχεια εξετάηουν το παρακάτω πρόβλθμα και απαντοφν ςτα ερωτιματα που το
ςυνοδεφουν.
Ρρόβλθμα: Χρειάηονται οι αρνθτικοί αρικμοί ςτθν επίλυςθ των εξιςϊςεων;
Ηθτιματα όπωσ αυτά που κίγει ο Jean d’ Alembert ςτο προθγοφμενο απόςπαςμα
(και αρκετοί άλλοι με πολφ μεγαλφτερθ ζνταςθ) είχαν χωρίςει τουσ μακθματικοφσ
του 18ου αιϊνα ςε δφο ςτρατόπεδα, ςε “οπαδοφσ” και “αντίπαλουσ” των
αρνθτικϊν. Οι “οπαδοί” υποςτιριηαν ότι οι αρνθτικοί είναι χριςιμοι, παρά το
γεγονόσ ότι δφςκολα μπορεί να αποδοκεί ζνα πραγματικό νόθμα ςτισ πράξεισ τουσ,
ενϊ “αντίπαλοι” κεωροφςαν ότι τα Μακθματικά μποροφν να υπάρξουν και χωρίσ
τουσ αρνθτικοφσ. Τθ φφςθ τθσ διαμάχθσ μποροφμε να τθν καταλάβουμε με το
επόμενο παράδειγμα, ςτο οποίο ζνασ υποκετικόσ “αντίπαλοσ” και ζνασ υποκετικόσ
“οπαδόσ” των αρνθτικϊν επιλφουν με διαφορετικό τρόπο ο κακζνασ μια απλι
εξίςωςθ :
“ΑΝΤΛΡΑΛΟΣ”
“ΟΡΑΔΟΣ”
Λφνω τθν εξίςωςθ 7x – 5 = 10x – 11
Λφνω τθν εξίςωςθ 7x – 5 = 10x – 11
χωρίσ χριςθ των αρνθτικϊν αρικμϊν με χριςθ των αρνθτικϊν αρικμϊν
7x – 5 = 10x – 11
7x – 5 = 10x – 11
11 – 5 = 10x – 7x
7x – 10x = 5 – 11
6 = 3x
–3x = –6
x=6:3
x = (–6):(–3)
x=2
x=2
Ερωτιςεισ
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1) Ροια είναι θ βαςικι διαφορά ςτουσ δφο τρόπουσ επίλυςθσ;
2) Διακρίνετε πλεονεκτιματα ι μειονεκτιματα ςε κάκε τρόπο;
3) Μπορείτε να χαρακτθρίςετε τον ζναν τρόπο ταχφτερο ι πιο πρακτικό από τον
άλλο;
4) Μπορείτε να εξθγιςετε ζναν κανόνα των πράξεων των αρνθτικϊν αρικμϊν με
βάςθ τουσ δφο διαφορετικοφσ τρόπουσ επίλυςθσ τθσ ίδιασ εξίςωςθσ;
2θ φάςθ: Οι μακθτζσ ςυηθτοφν ςτθν τάξθ τθ κζςθ που υποςτθρίηει ο ςυγγραφζασ
του ιςτορικοφ κειμζνου, παρουςιάηουν τθ δικι τουσ άποψθ και τθ ςυνδζουν με τισ
απαντιςεισ που ζδωςαν ςτο πρόβλθμα.
Προςδοκϊμενα μαθηςιακά αποτελζςματα
Θ δραςτθριότθτα δίνει ςτουσ μακθτζσ τθ δυνατότθτα να εκτιμιςουν ότι θ ειςαγωγι
των αρνθτικϊν αρικμϊν ζγινε για να εξυπθρετθκοφν πρωταρχικά οι ανάγκεσ τθσ
μακθματικισ πρακτικισ (π.χ. ευελιξία ςτθν επίλυςθ των εξιςϊςεων) και όχι
πραγματικζσ ανάγκεσ (π.χ. θ μζτρθςθ τθσ κερμοκραςίασ). Αυτό το γεγονόσ μπορεί
να ςυμβάλει ςτθ κεραπεία τθσ “τραυματικισ” εμπειρίασ που προκαλεί θ πρϊτθ
επαφι με τισ πράξεισ των αρνθτικϊν αρικμϊν οι οποίεσ οδθγοφν ςτθν απϊλεια του
νοιματοσ των αρικμθτικϊν πράξεων (π.χ. θ πρόςκεςθ μπορεί να προκαλεί
ελάττωςθ, θ αφαίρεςθ αφξθςθ κ.λπ.).

ΤΝΘΕΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ 7 (Βϋ Γυμναςίου)
«"Παράδοξεσ” ιδιότθτεσ των γεωμετρικϊν προτάςεων»
Ζνα πρόβλθμα για το εμβαδόν των παραλλθλογράμμων
Στο παρακάτω ςχιμα ζχουμε ςχεδιάςει δφο παραλλθλόγραμμα ΑΒΓΔ και ΕΒΓΗ με
τθν ίδια βάςθ ΒΓ και τισ κορυφζσ τουσ πάνω ςε δφο παράλλθλεσ ευκείεσ.
Α

Γ

Β

Δ

Ε

Γ

Να εξετάςετε αν τα δφο παραλλθλόγραμμα είναι ιςοδφναμα, δθλαδι αν ζχουν το
ίδιο εμβαδόν και να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.
Ζνα απόςπαςμα από το ζργο του Πρόκλου
χόλια ςτο αϋ βιβλίο των τοιχείων του Ευκλείδη
Ρροκαλοφςε πλιρθ αμθχανία ςε όλουσ εκείνουσ που αγνοοφςαν τθν επιςτιμθ τθσ
Γεωμετρίασ το γεγονόσ ότι τα παραλλθλόγραμμα που ζχουν τθν ίδια βάςθ και
βρίςκονται ανάμεςα ςτισ ίδιεσ παράλλθλεσ, πρζπει να είναι ιςοδφναμα μεταξφ τουσ.
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Διότι πϊσ είναι δυνατόν να παραμζνει θ ιςότθτα των εμβαδϊν, όταν τα μικθ των
δφο άλλων πλευρϊν αυξάνονται επ’ άπειρον; (αφοφ μποροφμε – προεκτείνοντασ τισ
δφο παράλλθλεσ – να αυξιςουμε όςο κζλουμε τα μικθ τουσ). Εφλογα κα μποροφςε
να αναρωτθκεί κανείσ γιατί να παραμζνει θ ιςότθτα των εμβαδϊν όταν ςυμβαίνει
αυτό. Διότι όταν το πλάτοσ είναι ίδιο (αφοφ θ βάςθ είναι κοινι) και το μικοσ
μεγαλϊνει, πϊσ γίνεται να μθ μεγαλϊνει και το εμβαδό; Αυτό το κεϊρθμα λοιπόν,
και το αντίςτοιχο για τα τρίγωνα, ανικουν ςτα λεγόμενα “παράδοξα κεωριματα”
των Μακθματικϊν….
Μζνουν ζκπλθκτοι λοιπόν οι περιςςότεροι όταν μακαίνουν ότι ο πολλαπλαςιαςμόσ
του μικουσ των πλευρϊν δεν ανατρζπει τθν ιςότθτα των εμβαδϊν. Θ αλικεια είναι
όμωσ ότι ο ςθμαντικότεροσ παράγοντασ για τθν αφξθςθ ι ελάττωςθ του εμβαδοφ
είναι θ ιςότθτα ι ανιςότθτα των γωνιϊν. Διότι όςο πιο άνιςεσ κάνουμε τισ γωνίεσ,
τόςο περιςςότερο ελαττϊνουμε το εμβαδό όταν διατθροφμε ςτακερό το μικοσ και
το πλάτοσ· ζτςι λοιπόν, για να διατθριςουμε τθν ιςότθτα των εμβαδϊν, πρζπει να
αυξιςουμε τθν πλευρά.
1) Κεωρείτε δικαιολογθμζνθ τθν αμθχανία και τθν ζκπλθξθ αυτϊν που
αντιμετϊπιηαν το ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα;
2) Διαπιςτϊνετε ότι ςτο πρόβλθμα αυτό εμφανίηεται κάποια αντίφαςθ ανάμεςα
ςτθν εποπτεία και τα αποτελζςματα των Μακθματικϊν;

Ενδεικτικζσ φάςεισ εφαρμογήσ
1θ φάςθ: Οι μακθτζσ διερευνοφν τθ γεωμετρικό πρόβλθμα και χρθςιμοποιοφν
διάφορα μζςα (μετριςεισ, υπολογιςμοφσ, ςυλλογιςμοφσ, κλπ) για να το λφςουν. Θ
δυνατότθτα χριςθσ εργαλείων δυναμικισ γεωμετρίασ από τουσ μακθτζσ για τθν
καταςκευι και χειριςμό των ςχθμάτων του αρχαίου κειμζνου αναμζνεται να
εμπλουτίςει τον πειραματιςμό των μακθτϊν κακϊσ κα τουσ επιτρζψει να
ενεργοποιιςουν τισ νοερζσ κινιςεισ (ςτροφι και μετατόπιςθ αντίςτοιχα) που
περιγράφονται ςτισ καταςκευζσ των ςχθμάτων αυτϊν. Στθ ςυνζχεια οι μακθτζσ
μελετοφν το ιςτορικό κείμενο και απαντοφν ςτα ερωτιματα που το ςυνοδεφουν.
2θ φάςθ: Οι μακθτζσ παρουςιάηουν ςτθν τάξθ τα αποτελζςματα τθσ εργαςίασ τουσ,
ανταλλάςουν ιδζεσ και καταλιγουν ςε οριςμζνα ςυμπεράςματα για τθ ςχζςθ
ανάμεςα ςε ζνα ςυμπζραςμα που φαίνεται διαιςκθτικά προφανζσ και ςτο
ςυμπζραςμα που προκφπτει ωσ αποτζλεςμα τθσ αιτιολόγθςθσ των ιδιοτιτων των
γεωμετρικϊν ςχθμάτων.
Προςδοκϊμενα μαθηςιακά αποτελζςματα
Το ιςτορικό κείμενο δίνει ζνα παράδειγμα των γεωμετρικϊν προτάςεων που οι
αρχαίοι Ζλλθνεσ μακθματικοί αποκαλοφςαν “παράδοξα κεωριματα” επειδι το
ςυμπζραςμά τουσ ζρχεται ςε άμεςθ αντίκεςθ με αυτό που υποδεικνφει θ
διαίςκθςθ και θ κοινι λογικι.
Θ δραςτθριότθτα δίνει ςτουσ μακθτζσ τθ δυνατότθτα να ζλκουν ςε επαφι με ζνα
παράδειγμα τθσ διάςταςθσ που υφίςταται πολφ ςυχνά ανάμεςα ςε μια μακθματικι
πρόταςθ και τθ διαιςκθτικι προφάνεια, και να εκτιμιςουν ζτςι τθν εγκυρότθτα που
παρζχει το αποτζλεςμα τθσ μακθματικισ απόδειξθσ.
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Θ χριςθ λογιςμικοφ δυναμικισ γεωμετρίασ αναμζνεται να ενιςχφςει τθν ειςαγωγι
των μακθτϊν ςτουσ γεωμετρικοφσ μεταςχθματιςμοφσ οι οποίοι αποτελοφν βαςικι
καινοτομία ςτο νζο ΑΡΣ Γεωμετρίασ του Γυμναςίου.

ΤΝΘΕΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ 8 (Βϋ Γυμναςίου)
«Παγκόςμιο χωριό - Οι άνκρωποι και οι κοινωνίεσ πίςω από τουσ
αρικμοφσ»
Ο κακθγθτισ μακθματικϊν του ςχολείου, ςασ ζχει ανακζςει να ςχεδιάςετε και να
εκτελζςετε μια μικρι ςτατιςτικι ζρευνα που να αφορά «τυπικά» χαρακτθριςτικά
ανάμεςα ςε μακθτζσ όλου του κόςμου. Μία πολφ πλοφςια πθγι για να ςυλλζξετε
δεδομζνα είναι το διαδίκτυο. Σασ πρότεινε να ςυλλζξετε δεδομζνα από το διεκνζσ
ζργο «απογραφι ςτο ςχολείο» (Census At School International) με ςκοπό να τα
επεξεργαςτείτε και να ανακαλφψετε ομοιότθτεσ και διαφορζσ ανάμεςα ςε ςασ και
ςε μακθτζσ άλλων χωρϊν και παράλλθλα να ςυντάξετε ςτο τζλοσ μία μικρι
αναφορά για ενδιαφζροντα ςτοιχεία που βρικατε μζςα από αυτι τθν ζρευνα. Οι
επόμενεσ διερευνιςεισ κα βοθκιςουν τθν ομάδα ςασ να πραγματοποιιςει αυτι
τθν ζρευνα και παράλλθλα να μελετιςει κζματα ι φαινόμενα που αφοροφν τθν
ςχολικι ηωι ι κζματα που αφοροφν το περιβάλλον ι κζματα που αφοροφν τθν
παγκόςμια κοινότθτα.
Ενδεικτικζσ φάςεισ εφαρμογήσ
1θ φάςθ: Οι μακθτζσ με τθν βοικεια των κακθγθτϊν τθσ τεχνολογίασ και των ξζνων
γλωςςϊν,
ςυλλζγουν
δεδομζνα
από
τον
διαδικτυακό
ιςτότοπο
http://www.censusatschool.com/en/links
για κάποιεσ από τισ χϊρεσ που
ςυμμετζχουν. Για να είναι δυνατι θ ςφγκριςθ ανάμεςα ςτισ διαφορετικζσ χϊρεσ
υπάρχουν κοινζσ ερωτιςεισ ενϊ παράλλθλα θ κάκε χϊρα ζχει και «εκνικζσ»
ερωτιςεισ, που εξετάηουν διάφορα κζματα ςχετικά με τουσ μακθτζσ τθσ χϊρασ.
Για παράδειγμα, ςυλλζγουν δεδομζνα ςε ζνα υπολογιςτικό περιβάλλον λογιςτικϊν
φφλλων, για τισ διάφορεσ χϊρεσ με ςκοπό να τα επεξεργαςτοφν, κακϊσ και τα
ςχετικά ερωτθματολόγια όπωσ το παρακάτω, που προζρχεται από τθν Νότια
Αφρικι:
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Οι μακθτζσ επεξεργάηονται τα δεδομζνα για κάποιεσ από τισ κοινζσ ερωτιςεισ που
υπάρχουν, όπωσ για παράδειγμα ερωτιςεισ που αφοροφν ακλθτικζσ
δραςτθριότθτεσ (κα χρειαςτεί και το αρχείο τθσ κωδικοποίθςθσ των ακλθμάτων) ι
αγαπθμζνα μακιματα.
2θ φάςθ: Με αφορμι τισ μθ κοινζσ ερωτιςεισ ανάμεςα ςτισ διαφορετικζσ χϊρεσ, οι
μακθτζσ αναηθτοφν περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για κζματα που μπορεί να τουσ
ζκαναν εντφπωςθ.
Για παράδειγμα, με αφορμι το ερωτθματολόγιο τθσ Νότιασ Αφρικισ, οι μακθτζσ
αναηθτοφν πλθροφορίεσ για τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ των μακθτϊν ( π.χ. φπαρξθ ι
όχι τρεχοφμενου νεροφ) και τισ επιπτϊςεισ αυτοφ ςτθν κακθμερινι ηωι ι του
ςτοιχειϊδουσ εξοπλιςμοφ των ςχολείων τθσ Νότιασ Αφρικισ και τισ επιπτϊςεισ
αυτοφ ςτισ ευκαιρίεσ μάκθςθσ των μακθτϊν (π.χ. χωρίσ θλεκτρικό ρεφμα ςτο
ςχολείο δεν υπάρχει θ δυνατότθτα αναηιτθςθσ πθγϊν πλθροφορίασ από το
διαδίκτυο) ι με αφορμι τθν ερϊτθςθ από το ερωτθματολόγιο του Καναδά ςχετικά
με τθν ενδοςχολικι βία μελετοφν και ςυηθτοφν για το φαινόμενο αυτό.
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3θ φάςθ: Με τθν βοικεια εκπαιδευτικϊν διαφόρων ειδικοτιτων, μελετοφν
βακφτερα κάποια κζματα και τθν ςθμαςία τουσ για τον άνκρωπο, το περιβάλλον ι
τθν ανκρωπότθτα.
Για παράδειγμα μελετοφν το κζμα των υδάτινων πόρων, τθ ςθμαςία τουσ ςτθν
κακθμερινι ηωι, το κζμα τθσ αλόγιςτθσ και άςκοπθσ χριςθσ τουσ και τθν ςθμαςία
τουσ ςε παγκόςμιο επίπεδο ωσ πικανι αιτία ςυγκροφςεων ι μελετοφν τθν ςθμαςία
και τθν αξία κοινισ γλϊςςασ ςυνεννόθςθσ των ανκρϊπων (διεκνείσ γλϊςςεσ,
μακθματικά) και τθσ κατανόθςθσ τουσ για τθν επεξεργαςία πλθροφοριϊν.
4θ φάςθ: Συντάςςουν μία μικρι αναφορά για τα κζματα που τουσ ζκαναν
εντφπωςθ ςχετικά με προβλιματα ι δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν ι τισ
δυνατότθτεσ που ζχουν οι μακθτζσ, ςε κζματα κακθμερινισ επιβίωςθσ,
εκπαίδευςθσ ι υγείασ ςε διαφορετικζσ χϊρεσ και παρουςιάηουν τα αποτελζςματα
των ερευνϊν τουσ.
Προςδοκϊμενα μαθηςιακά αποτελζςματα
Τα ςχολικά μακιματα είναι απομονωμζνα το ζνα από το άλλο, με αποτζλεςμα θ
γνϊςθ που προςφζρεται ςε κάποιο απ’ αυτά να μθν ςυνδζεται με τθν γνϊςθ που
προςφζρεται από κάποιο άλλο. Θ δε γνϊςθ, αυτι κακ’ αυτι, δεν ζχει όλθ τθν αξία
και τθ ςθμαςία που τθσ αρμόηει για τθν μελλοντικι εξζλιξθ των μακθτϊν ςε
αυριανοφσ πολίτεσ και τθν διαμόρφωςι τουσ ωσ προςωπικότθτεσ, μια και
ςυνδζεται ςυχνά μόνον με τθν μελλοντικι χριςθ τθσ ςε κάποιο επάγγελμα. Με
αφορμι όλθ τθν ζρευνα ίςωσ βοθκιςουμε τουσ μακθτζσ μασ να γίνουν πιο
ςυνειδθτά άτομα και πολίτεσ αυτοφ του κόςμου, που κα αναγνωρίηουν και κα
ςζβονται τισ δυνατότθτεσ που ζχουν ςτθν παροφςα φάςθ τθσ ηωισ τουσ, κα είναι ςε
κζςθ να ερμθνεφουν τον κόςμο και το περιβάλλον τουσ, κα αναγνωρίηουν τισ
τεράςτιεσ δυνατότθτεσ τθσ ανκρωπότθτασ και κα ερμθνεφουν τισ αδυναμίεσ τθσ.
Ρροκειμζνου να διδαχτοφν κάποιεσ ζννοιεσ τθσ ςτατιςτικισ ςτο ςχολείο ςυχνά
χρθςιμοποιοφνται ζτοιμα προκαταςκευαςμζνα δεδομζνα, που μπορεί να μθν είναι
πραγματικά. Ζτςι χάνεται θ ευκαιρία οι μακθτζσ να ζχουν ζνα πραγματικό πλαίςιο
αναφοράσ με βάςθ το οποίο κα ςυνδζςουν τισ διαφορετικζσ ζννοιεσ και
διαδικαςίεσ τθσ ςτατιςτικισ.
Στθν παροφςα εργαςία οι μακθτζσ κα εμπλακοφν ενεργά ςτθν ζρευνα και κα
χρθςιμοποιιςουν τθν ςτατιςτικι ωσ ζνα εργαλείο ανάλυςθσ δεδομζνων και
εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων. Κα πρζπει να ςυλλζξουν δεδομζνα, να τα
αναπαραςτιςουν κατάλλθλα, να ερμθνεφςουν πίνακεσ και ςτατιςτικά διαγράμματα
και να τα αναλφςουν με ςκοπό να καταλιξουν ςε ςυμπεράςματα που να είναι
τεκμθριωμζνα με βάςθ τα δεδομζνα και τισ μεκόδουσ που χρθςιμοποίθςαν.
Ταυτόχρονα, κα διαπιςτϊςουν τθ ςθμαςία που ζχουν τα μακθματικά (και όχι μόνο)
ωσ κοινι γλϊςςα τθσ ανκρωπότθτασ, ωσ ζνα μζςο για τθν κατανόθςθ του κόςμου
ενϊ κα αναγνωρίςουν τθσ προςφορά τουσ ςε τομείσ τθσ κοινωνικισ ηωισ. Θ
διαπίςτωςθ των δυνατοτιτων που προςφζρουν τα μακθματικά ςτον άνκρωπο για
να μελετιςει, να περιγράψει και να κατανοιςει τον κόςμο που τον περιβάλλει
αναμζνεται να ενιςχφςει κετικζσ ςτάςεισ των μακθτϊν/τριϊν απζναντι ςτα
μακθματικά.

ΑΔΑ: 45Ο09-ΤΒΩ

ΤΝΘΕΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ 9 (Γϋ Γυμναςίου)
«Μελετϊντασ τθν κάτοψθ ενόσ ςπιτιοφ»
Ο κ. Αναγνϊςτου διακζτει ζνα οικόπεδο 360m 2 ςε ζνα οικιςμό κάτω των 2000
κατοίκων. Το μζγιςτο ποςοςτό κάλυψθσ του οικοπζδου ς’ αυτιν τθν περιοχι είναι
70% (δθλαδι κα πρζπει να μζνει ακάλυπτο τουλάχιςτον το 30% του οικοπζδου) και
ο ςυντελεςτισ δόμθςθσ για τα πρϊτα 100 m 2 του οικοπζδου είναι 1,6, για τα
επόμενα 100 m 2 είναι 0,8, για τα επόμενα 100 m 2 είναι 0,6 και πζραν των 300 m 2
είναι 0,4. Στθν επόμενθ εικόνα εμφανίηεται το ςχζδιο ενόσ πολιτικοφ μθχανικοφ
ςτον οποίο απευκφνκθκε ο κ. Αναγνϊςτου για τθν ανζγερςθ μιασ κατοικίασ. Το
ςχζδιο ζγινε με βάςθ τουσ περιοριςμοφσ του οικιςτικοφ νόμου. (Συντελεςτισ
Δόμθςθσ είναι ο αρικμόσ ο οποίοσ πολλαπλαςιάηεται με τθν επιφάνεια του
οικοπζδου και δίνει τθν ςυνολικι επιφάνεια όλων των κτιρίων, ςε όλουσ τουσ
ορόφουσ που κα ανεγερκοφν ςτο οικόπεδο. Για παράδειγμα, ς’ αυτιν τθν περιοχι
για ζνα οικόπεδο 320 m2 μπορεί κάποιοσ να κτίςει 160 m2 για τα πρϊτα 100 m2, 80
m2 για τα επόμενα 100 m2, 60 m2 για τα επόμενα 100 m2 και 8m2 για τα υπόλοιπα
20 m2 . Συνολικά δθλαδι 328m2 ςε όλουσ τουσ ορόφουσ).

Εικόνα 1. Σο προτεινόμενο ςχζδιο από τον πολιτικό μθχανικό.

Ρριν αποφαςίςει ςχετικά με το τελικό ςχζδιο ο κ. Αναγνϊςτου κζλει να δοκιμάςει
και δφο άλλεσ ιδζεσ. Θ πρϊτθ ιδζα είναι να μεγαλϊςει το παραπάνω ςχζδιο,
διατθρϊντασ όμωσ τισ αναλογίεσ του, ϊςτε να εκμεταλλευτεί τθ μζγιςτθ επιφάνεια
κάλυψθσ του οικοπζδου. Θ δεφτερθ ιδζα είναι να κτίςει και άλλον όροφο, ακριβϊσ
όπωσ το ιςόγειο και να αξιοποιιςει το μζγιςτο εμβαδόν που δικαιοφται να κτίςει
ςφμφωνα με τουσ ςυντελεςτζσ δόμθςθσ του οικιςτικοφ νόμου. Το κόςτοσ τθσ
οικοδομισ, ςφμφωνα με τθν ποιότθτα των υλικϊν που επζλεξε ο κ. Αναγνϊςτου,
κακορίηεται από τθν περίμετρο και από το εμβαδόν τθσ καταςκευισ. Το κόςτοσ
είναι 2000€ για κάκε μζτρο τθσ περιμζτρου του ιςογείου, και 1100€ για κάκε
μζτρο τθσ περιμζτρου του 1ου ορόφου (θ διαφορά του ιςογείου οφείλεται ςτο
κόςτοσ των κεμελίων τθσ οικοδομισ). Σ’ αυτό το κόςτοσ προςτίκενται και 850€ για
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κάκε m 2 . Ρόςο κα κοςτίςει ςε κάκε περίπτωςθ το κάκε τετραγωνικό μζτρο που κα
κτίςει ο κ. Αναγνϊςτου και ποια είναι θ περιςςότερο ςυμφζρουςα λφςθ ωσ προσ το
κόςτοσ ανά τ.μ.;
Οι επόμενεσ διερευνιςεισ κα μασ βοθκιςουν να υπολογίςουμε τισ διαςτάςεισ του
ςπιτιοφ ςϋ αυτζσ τισ δφο περιπτϊςεισ και να βροφμε τθν οικονομικότερθ λφςθ ανά
m2 για τον κ. Αναγνϊςτου.
Σθμείωςθ: Θ νομοκεςία που αναφζρεται ςτο πρόβλθμα είναι πραγματικι.
Ενδεικτικζσ φάςεισ εφαρμογήσ
1θ φάςθ: Οι μακθτζσ ειςάγονται ςτθν ζννοια τθσ ομοιοκεςίασ με το ομοιόκετο ενόσ
ςθμείου και ενόσ τμιματοσ και διαπιςτϊνουν ότι τα ομοιόκετα τμιματα ζχουν τον
ίδιο λόγο με τον λόγο ομοιοκεςίασ και είναι παράλλθλα. Επίςθσ,
διαπραγματεφονται τον λόγο των περιμζτρων και των εμβαδϊν ομοιόκετων
γεωμετρικϊν ςχθμάτων.
2θ φάςθ: Οι μακθτζσ ειςάγονται ςτθν ζννοια τθσ ομοιότθτασ ωσ ζνα ςφνολο
μεταςχθματιςμϊν δφο ςχθμάτων. Στθ ςυνζχεια αναγνωρίηουν όμοια ςχιματα από
τισ γωνίεσ και το λόγο των πλευρϊν τουσ.
3θ φάςθ: Οι μακθτζσ απαντοφν ςε ερωτιςεισ που αφοροφν το αρχικό πρόβλθμα
του μεταςχθματιςμοφ τθσ κάτοψθσ ενόσ ςπιτιοφ. Διερευνοφν το εμβαδόν του
ςχεδίου ςε ςχζςθ με το λόγο ομοιότθτασ. Διερευνοφν το πρόβλθμα κόςτουσ τθσ
οικοδομισ ςε ςχζςθ με τθν περίμετρο και το εμβαδόν τθσ.
Προςδοκϊμενα μαθηςιακά αποτελζςματα
Στθν παραδοςιακι τάξθ θ διδαςκαλία των εννοιϊν τθσ ομοιοκεςίασ και τθσ
ομοιότθτασ των γεωμετρικϊν ςχθμάτων γίνεται με ςτατικά μζςα αναπαράςταςθσ
και δφςκολα ςυνδζεται με τθν μοντελοποίθςθ πραγματικϊν προβλθμάτων και τθν
μελζτθ τουσ με βάςθ τισ ςυγκεκριμζνεσ μακθματικζσ ζννοιεσ. Στο πλαίςιο αυτό οι
μακθτζσ ζχουν περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ εμπλοκισ τουσ ςε διαδικαςίεσ
καταςκευισ ομοιόκετων και όμοιων γεωμετρικϊν ςχθμάτων και διερεφνθςθσ των
ιδιοτιτων τουσ. Στθν παροφςα εργαςία και με τθ βοικεια του Geogebra οι μακθτζσ
ζχουν τθ δυνατότθτα:
- να πειραματιςτοφν με τθν καταςκευι ομοιόκετων γεωμετρικϊν ςχθμάτων,
- να ςυνδζςουν τισ ζννοιεσ ομοιότθτασ και ομοιοκεςίασ και να διερευνιςουν τον
‘μθχανιςμό’ καταςκευισ όμοιων γεωμετρικϊν ςχθμάτων μζςω τθσ ομοιοκεςίασ και
άλλων διαδοχικϊν μεταςχθματιςμϊν,
- να διερευνιςουν τισ ιδιότθτεσ των όμοιων γεωμετρικϊν ςχθμάτων και να
διαπραγματευτοφν τθ ςχζςθ του λόγου των περιμζτρων και του λόγου των
εμβαδϊν ομοιόκετων γεωμετρικϊν ςχθμάτων με το λόγο ομοιότθτασ,
- να ςυνδζςουν τθν επίλυςθ πραγματικϊν προβλθμάτων με τισ ζννοιεσ τθσ
περιμζτρου και του εμβαδοφ όμοιων γεωμετρικϊν ςχθμάτων,
- να αναγνωρίςουν τθν αξία των μεταςχθματιςμϊν ςτθν επίλυςθ προβλιματοσ ςτα
μακθματικά.
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ΤΝΘΕΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ 10 (Γϋ Γυμναςίου)
«Ανακαλφπτοντασ τθ χρυςι αναλογία»
Τι κοινό μπορεί να ζχουν ο Ραρκενϊνασ, ζνασ κοχλίασ, οι αναλογίεσ του
ανκρϊπινου ςϊματοσ, ο τρόποσ με τον οποίο φυτρϊνουν τα φφλλα ςτα κλαδιά και
θ Μόνα Λίηα του Λεονάρντο ντα Βίντςι; Θ απάντθςθ κρφβεται ςτον μαγικό αρικμό
φ, που ςυμβολίηεται ζτςι διεκνϊσ από το πρϊτο γράμμα του ονόματοσ του γλφπτθ
Φειδία. Αν χωρίςουμε ζνα ευκφγραμμο τμιμα ςε δφο μζρθ, ζτςι ϊςτε ο λόγοσ του
με το μεγαλφτερο μζροσ, να είναι ίςοσ με το λόγο του μεγαλφτερου προσ το
μικρότερο μζροσ, τότε αυτόσ ο λόγοσ που ςχθματίηεται ιςοφται με φ. Ο λόγοσ φ
εμφανίηεται ςτο ςφμπαν, ςτθ φφςθ και ςτα ανκρϊπινα δθμιουργιματα. Από τθν
αρχαιότθτα είχε παρατθρθκεί ότι δθμιουργεί τθν αίςκθςθ του ωραίου και γι’ αυτό
χρθςιμοποιικθκε ςτθν Αρχιτεκτονικι, ςτθν Γλυπτικι, ςτθ Ηωγραφικι. Οι επόμενεσ
διερευνιςεισ κα ςασ βοθκιςουν να ανακαλφψετε περιςςότερα για τον αρικμό φ
και τθν εμφάνιςι του ςτθ φφςθ και ςτα ανκρϊπινα δθμιουργιματα.

Ενδεικτικζσ φάςεισ εφαρμογήσ
1θ φάςθ: Οι μακθτζσ ειςάγονται ςτο μακθματικό πρόβλθμα τθσ χρυςισ τομισ. Ο
εκπαιδευτικόσ μπορεί να χρθςιμοποιιςει και ψθφιακό περιβάλλον για τον
υπολογιςμό του φ (π.χ. ςτο Geogebra). Σε ζνα τμιμα α με μεταβαλλόμενο μικοσ
ζχει τοποκετθκεί ζνα ςθμείο ςε απόςταςθ χ από το ζνα άκρο. Μεταβάλλοντασ το
μικοσ του χ οι μακθτζσ παρατθροφν τθ μεταβολι των λόγων α/χ και χ/(α-χ).
Καλοφνται να εντοπίςουν πότε οι λόγοι γίνονται ίςοι, να υπολογίςουν τον αρικμό
φ και να ςυμπεράνουν μετά από πειραματιςμό ότι είναι ανεξάρτθτοσ από το
μικοσ του τμιματοσ α. Στθ ςυνζχεια ςχθματίηουν τθν εξίςωςθ φ 2=φ+1 και
ςυνδζουν τον αρικμό φ με τθν τομι των ςυναρτιςεων ψ=χ2 και ψ=χ+1.
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2θ φάςθ: Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε ομάδεσ και θ κάκε ομάδα αναλαμβάνει τισ
δικζσ τθσ διερευνιςεισ. Οι ομάδεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να ςυλλζξουν
πλθροφορίεσ και να ςυγκεντρϊςουν υλικό (π.χ. εικόνεσ, φωτογραφίεσ) ςχετικά
με τθ εμφάνιςθ του φ ςτθ φφςθ και ςτα ανκρϊπινα δθμιουργιματα. Μπορεί
μάλιςτα ο χωριςμόσ των ομάδων να γίνει κεματικά όπωσ παρακάτω:
Ομάδα Μακθματικϊν: Δίνεται ςτουσ μακθτζσ το πρόβλθμα τθσ ακολουκίασ
του Fibonacci, βρίςκουν ζνα μεγάλο πλικοσ όρων αυτισ τθσ ακολουκίασ,
υπολογίηουν το λόγο των διαδοχικϊν όρων, υπολογίηουν τθ διαφορά των
λόγων από τον αρικμό φ και διαπιςτϊνουν ότι ο λόγοσ αυτόσ πλθςιάηει
ςυνεχϊσ προσ τον αρικμό φ. Χρθςιμοποιϊντασ τεχνολογία (π.χ. Function
Probe ι Excel) μπορεί να εξοικονομθκεί πολφτιμοσ χρόνοσ ςτουσ
υπολογιςμοφσ αυτοφσ. Στθ ςυνζχεια ανακαλφπτουν τουσ αρικμοφσ Fibonacci
ςτο τρίγωνο του Pascal.
Ομάδα Αρχιτεκτονικισ και Σεχνϊν: Οι μακθτζσ αναηθτοφν ιςτορικά και
αρχιτεκτονικά ςτοιχεία για διάφορα αρχιτεκτονικά μνθμεία όπωσ για τον
Ραρκενϊνα, τθν Ρυραμίδα του Χζοπα κ.α. και διερευνοφν τθ ςχζςθ τουσ με τθ
χρυςι αναλογία.
Ομάδα Βιολογίασ : Οι μακθτζσ μελετοφν τθ εμφάνιςθ του φ ςτθ φφςθ
(φφλλα, ζντομα κ.λ.π.) και ςτισ αναλογίεσ του ανκρϊπινου ςϊματοσ.
Στθ ςυνζχεια οι μακθτζσ μπορεί να κλθκοφν να ειςάγουν φωτογραφίεσ ςε
κατάλλθλα διαμορφωμζνο αρχείο του Geogebra όπου ζχουν τθν δυνατότθτα να
εξετάςουν, αν τμιματα τθσ φωτογραφίασ τθροφν τθ χρυςι αναλογία.
3θ φάςθ: Οι μακθτζσ παρουςιάηουν ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ τα ςυμπεράςματα
από τθ διερεφνθςι τουσ και ακολουκεί ςυηιτθςθ μετά από κάκε παρουςίαςθ.
Αναρτοφν ςτα ψθφιακά εργαλεία επικοινωνίασ του ςχολείου μία ςυνοπτικι
ζκκεςθ των ςυμπεραςμάτων τουσ.

Προςδοκϊμενα μαθηςιακά αποτελζςματα
Θ διδαςκαλία των μακθματικϊν εννοιϊν (π.χ. των λόγων και αναλογιϊν) ςυνικωσ
γίνεται ςτθν τάξθ χωρίσ αναφορζσ ςε παραδείγματα από τον πραγματικό κόςμο, τισ
επιςτιμεσ και τον πολιτιςμό. Θ παροφςα εργαςία αναμζνεται να βοθκιςει τουσ
μακθτζσ να κατανοιςουν τθν αναγκαιότθτα τθσ διδαςκαλίασ των μακθματικϊν και
ειδικότερα να τα ςυνδζςουν με τθν αναηιτθςθ των μακθματικϊν δομϊν ςτθ φφςθ
και ςτισ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ. Στθν παροφςα εργαςία οι μακθτζσ ζχουν τθ
δυνατότθτα:
- να ςυνδζςουν τα μακθματικά με άλλεσ επιςτιμεσ και τον πολιτιςμό,
- να τοποκετιςουν τα μακθματικά ςτθν ιςτορικι, πολιτιςτικι και κοινωνικι τουσ
διάςταςθ,
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- να κεωριςουν τα μακθματικά ωσ μια ανκρϊπινθ καταςκευι μζςω τθσ οποίασ
μποροφμε να ερμθνεφςουμε τον κόςμο που μασ περιβάλει και να αναγνωρίςουμε
τισ δομζσ και τισ κανονικότθτεσ που εμφανίηονται μζςα ςϋ αυτόν,
Θ επικοινωνία για τα μακθματικά κα ενιςχφςει τισ ευκαιρίεσ κατανόθςθσ των
αντίςτοιχων μακθματικϊν εννοιϊν ενϊ θ ςυν εργατικι διερεφνθςθ κα βοθκιςει
τουσ μακθτζσ να αναπτφξουν ςυνεργατικζσ και διαλογικζσ δεξιότθτεσ και
μεταδεξιότθτεσ.

Η ιζτύς ηης παρούζης αρτίζει από ηο Στολικό Έηος 2011-2012.
Η απόθαζη ασηή να δημοζιεσθεί ζηην Εθημερίδα ηης Κσβερνήζεως.

Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΥΡΙΣΟΦΙΛΟΠΟΤΛΟΤ

