
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS 
Deliverable 7.6 – Products from in-service teachers 

Demetra Pitta-Pantazi, Constantinos Christou,                                

Maria Kattou, Marios Pittalis, Paraskevi Sophocleous 

 



1 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΦΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ι: Πρόςθεςη διψόφιου με διψόφιο αριθμό όπου ΔΜ1+ΔΜ2 , Μ1+Μ2<10 (Β’ Δημοτικού) …………………………………...2 

ΦΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ II: Πρόςθεςη με ςυμπλόρωςη δεκϊδασ διψόφιου με μονοψόφιο (Β’ Δημοτικού) ……………………………………………….7 

ΦΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ III: Πρόςθεςη με υπερπόδηςη δεκϊδασ διψόφιου με μονοψόφιο ΔΜ1+ Μ2, όπου Μ1+Μ2>10 (Β’ Δημοτικού) ….11 

ΦΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ IV: Εμβαδόν ορθογωνύου (Β’ Δημοτικού) ………………………………………………………………………………………………………..14 

ΦΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ V: Φωρητικότητα (L, ml) (Γ’ Δημοτικού) …………………………………………………………………………………………………………20 

ΦΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ VI: Αφαύρεςη τριψόφιων αριθμών με χϊλαςμα όταν ο μειωτϋοσ εύναι πολλαπλϊςιο του 100 (Γ’ Δημοτικού) ……26 

ΦΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ VII: Ειςαγωγό ςτη μϋτρηςη όγκου ορθογωνύου παραλληλεπιπϋδου (Δ’ Δημοτικού) ………………………………………...33 

ΦΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ VIII: Διψόφιοσ πολλαπλαςιαςμόσ (Δ’ Δημοτικού) …………………………………………………………………………………………...39 

ΦΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΙΦ: ύγκριςη και ςειροθϋτηςη δεκαδικών αριθμών (Δ’ Δημοτικού) …………………………………………………………………44 

ΦΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Φ: ύγκριςη κλαςμϊτων (Δ’ Δημοτικού) …………………………………………………………………………………………………………53 

ΦΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΦΙ: Ιςοδύναμα κλϊςματα (Δ’ Δημοτικού) ………………………………………………………………………………………………………..58 

ΦΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΦΙΙ: Διαύρεςη κλαςμϊτων (τ’ Δημοτικού) ………………………………………………………………………………………………………64 

ΦΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΦΙΙΙ: Εμβαδόν τριγώνου (τ’ Δημοτικού) ………………………………………………………………………………………………………...68 

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον 
συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.



 

2 

 

 

 

ΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ I 

 

 

 

 

 

Διδακτικού ςτόχοι: 

Οι μαθητϋσ να εύναι ςε θϋςη: 

 Nα αναπαριςτούν καταςτϊςεισ πρόςθεςησ χρηςιμοποιώντασ υλικό όπωσ κύβουσ Dienes. 

 Να εκτιμούν το ϊθροιςμα διψόφιων αριθμών όπου δεν απαιτεύται η υπερπόδηςη ςτισ μονϊδεσ. 

 Να χρηςιμοποιούν αριθμητικό γραμμό ό πύνακα για την επύλυςη των προςθϋςεών τουσ. 

 Να καταςκευϊζουν εξιςώςεισ για την επύλυςη προβλημϊτων και επιλύουν εξιςώςεισ.  

  

Ονοματεπώνυμο: Γεωργύα Υαρμακύδου 

χολεύο: Δημοτικό χολεύο Αναλυόντα    Σϊξη:B’       Αρ. μαθητών:5 

Ενότητα: 7, ςελ. 22-25                                             Θϋμα μαθόματοσ: Πρόςθεςη διψόφιου με διψόφιο αριθμό όπου ΔΜ1+ΔΜ2 , Μ1+Μ2<10                             
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Πορεύα εργαςύασ – δραςτηριότητεσ: ύνδεςη με μαθηματικϋσ πρακτικϋσ 

Ειςαγωγό μαθόματοσ: 

Παρουςιϊζεται ςτον πύνακα η παρουςύαςη με τα πλόκτρα του πιϊνου και 

τα παιδιϊ καλούνται να ςκεφτούν ερωτόςεισ για την εικόνα αυτό.  

Καταλόγουμε ςε διϊφορεσ ερωτόςεισ, όπωσ ποια πλόκτρα μπορεύ να εύναι 

περιςςότερα, πώσ μπορούμε να υπολογύςουμε τα πλόκτρα, ποια πρϊξη θα 

χρηςιμοποιόςουμε κ.α.  Σα παιδιϊ καλούνται να γρϊψουν την εξύςωςη ςτα 

πλαςτικοποιημϋνα πινακϊκια/ςτον πύνακα.  

Παρουςιϊζεται ςτον πύνακα η ςελύδα 22 με τον προβληματιςμό των 

παιδιών όπου επεξηγούνται οι τρόποι που προτεύνουν τα 2 παιδιϊ. 

 

 

1. Κατανόηςη μϋςω προβλόματοσ (Ο εκπαιδευτικόσ δύνει 
χρόνο ςτουσ μαθητϋσ για να ςκεφτούν και να επιλύςουν με 
υπομονό και επιμονό προβλόματα, για να ςκεφτούν 
ερωτόςεισ, κϊνουν υποθϋςεισ για το νόημα τησ απϊντηςησ.  
Ο εκπαιδευτικόσ διευκολύνει τη ςυζότηςη και δύνει 
ευκαιρύα ςτουσ μαθητϋσ να ςυνδϋςουν την εικόνα με το 
ςυλλογιςμό τουσ, υποβϊλλει ςυγκεκριμϋνεσ ερωτόςεισ 
όπου και αν χρειϊζεται.) (Οι μαθητϋσ επεξηγούν το νόημα 
του προβλόματοσ, ελϋγχουν την απϊντηςό τουσ, κϊνουν 
υποθϋςεισ για το νόημα τησ απϊντηςησ.) 

2. Ανϊπτυξη ιςχυριςμών και κρύςη (Ο εκπαιδευτικόσ δύνει την 
ευκαιρύα ςτουσ μαθητϋσ να κατανοόςουν και να 
χρηςιμοποιόςουν υποθϋςεισ, οριςμούσ από προηγούμενεσ 
γνώςεισ για να οικοδομόςουν επιχειρόματα, ευκαιρύεσ  να 
οικοδομόςουν επιχειρόματα και να κρύνουν τα 
επιχειρόματα των ςυμμαθητών τουσ.) (Οι μαθητϋσ 
αξιολογούν ιςχυριςμούσ ϊλλων.) 

3. Μοντελοπούηςη (Οι μαθητϋσ εφαρμόζουν τα μαθηματικϊ 
ςτη  λύςη προβλημϊτων χρηςιμοποιώντασ τισ μαθηματικϋσ 
πρϊξεισ για να εκφρϊςουν κϊποιεσ καταςτϊςεισ.) 

4. τρατηγικό χρόςη εργαλεύων (Ο εκπαιδευτικόσ προςφϋρει 
ςτουσ μαθητϋσ εποπτικϊ εργαλεύα για να εμβαθύνουν την 
κατανόηςη μαθηματικών εννοιών, χρόςη εποπτικού 
εργαλεύου – πλαςτικοποιημϋνα πινακϊκια.) (Οι μαθητϋσ 
επιδεικνύουν την απαραύτητη επϊρκεια ςτη χρόςη του 
εργαλεύου.) 
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Δραςτηριότητα 1: 

την παρουςύαςη, δύνεται ϋνα πρόβλημα και τα παιδιϊ καλούνται, 

ατομικϊ, να γρϊψουν την εξύςωςη και την απϊντηςη. τη ςυνϋχεια δύνεται 

ακόμα ϋνα πρόβλημα, προφορικϊ αυτό τη φορϊ,  και τα παιδιϊ καλούνται 

και πϊλι να το λύςουν ςτα πινακϊκια τουσ.  

Καλεύται ϋνα παιδύ  να υπολογύςει 

το ϊθροιςμα τησ εξύςωςησ εύτε 

χρηςιμοποιώντασ τον πύνακα εύτε 

την αριθμητικό γραμμό και 

παρουςιϊζεται για ςυζότηςη και 

διόρθωςη. 

 

Σα παιδιϊ καλούνται να λύςουν τη ςελύδα 23 ςιωπηρϊ. 

 

1. Κατανόηςη μϋςω προβλόματοσ και επιμονό ςτη λύςη 
προβλόματοσ (Ο εκπαιδευτικόσ δύνει ευκαιρύεσ ςτουσ 
μαθητϋσ να ςκεφτούν και να επιλύςουν με υπομονό και 
επιμονό προβλόματα, ενθαρρύνει  τουσ μαθητϋσ να 
ελϋγχουν τισ απαντόςεισ, δύνει  πρόβλημα μϋςα από τα 
οπούα οι μαθητϋσ ϋχουν την ευκαιρύα να ανακαλύψουν 
ςχϋςεισ.) (Οι μαθητϋσ επεξηγούν το νόημα του 
προβλόματοσ, ελϋγχουν την απϊντηςό τουσ, κϊνουν 
υποθϋςεισ για το νόημα τησ απϊντηςησ.) 

2. Ανϊπτυξη ιςχυριςμών (Ο εκπαιδευτικόσ  δύνει την ευκαιρύα 
ςε όλουσ τουσ μαθητϋσ να κατανοόςουν και να 
χρηςιμοποιόςουν υποθϋςεισ, οριςμούσ και προηγούμενεσ 
γνώςεισ για να οικοδομόςουν επιχειρόματα, δύνει χρόνο 
ςτουσ μαθητϋσ για να διατυπώςουν υποθϋςεισ και να 
οικοδομόςουν λογικούσ ιςχυριςμούσ και να διερευνόςουν 
υποθϋςεισ, δύνει  ευκαιρύεσ ςτουσ μαθητϋσ να οικοδομόςουν 
επιχειρόματα και να κρύνουν τα επιχειρόματα των 
ςυμμαθητών τουσ.) (Οι μαθητϋσ αξιολογούν ιςχυριςμούσ 
ϊλλων, ακλουθούν λογικό ςειρϊ ςτην καταςκευό δικών 
τουσ ιςχυριςμών.) 

3. τρατηγικό χρόςη εργαλεύων (Ο εκπαιδευτικόσ προςφϋρει 
ςτουσ μαθητϋσ εποπτικϊ εργαλεύα – πλαςτικοποιημϋνα 
πινακϊκια και αριθμητικϋσ γραμμϋσ – για να εμβαθύνουν 
την κατανόηςη μαθηματικών εννοιών.) (Οι μαθητϋσ 
διερευνούν για το ποιο  εύναι το καταλληλότερο μϋςο για 
την επύλυςη του προβλόματοσ που τουσ απαςχολεύ.) 

4. Ακρύβεια (Ο εκπαιδευτικόσ χρηςιμοποιεύ ορθό και ςαφό 
ορολογύα και απαιτεύ από τουσ μαθητϋσ να εύναι ακριβεύσ – 
εξύςωςη ϊθροιςμα πρόςθεςη- , ενθαρρύνει τουσ μαθητϋσ να 
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αξιολογούν τισ απαντόςεισ τουσ και παρϋχει ευκαιρύεσ 
ςτουσ μαθητϋσ για επικοινωνύα.) (Οι μαθητϋσ επικοινωνούν 
με ακρύβεια, χρηςιμοποιούν την κατϊλληλη ορολογύα, 
δύνουν ολοκληρωμϋνεσ επεξηγόςεισ, εκτελούν 
υπολογιςμούσ με ακρύβεια και αποτελεςματικότητα, 
ερμηνεύουν το νόημα των ςυμβόλων και των οριςμών που 
χρηςιμοποιούν.) 

Δραςτηριότητα 2: 

Δύνεται ςτα παιδιϊ υλικό Dienes  και καλούνται να ςχηματύςουν 

διϊφορουσ διψόφιουσ αριθμούσ. Καλούνται να τοποθετόςουν τουσ 

αριθμούσ ςτο κατϊλληλο ςημεύο ςτην καρτϋλα τουσ (δηλ. 18 – Δ1 και Μ8).  

Δύνεται το φύλλο εργαςύασ 2 (αριθμομηχανό) όπου τα παιδιϊ καλούνται 

να το λύςουν χρηςιμοποιώντασ  Dienes  και εργϊζονται ςτη ςελύδα 24, ςε 

ςυνεργαςύα με τον διπλανό τουσ. 

 

1. τρατηγικό χρόςη εργαλεύων (Ο εκπαιδευτικόσ προςφϋρει 
ςτουσ μαθητϋσ εποπτικϊ εργαλεύα για να εμβαθύνουν την 
κατανόηςη μαθηματικών εννοιών – Dienes.) 

2. Ανϊπτυξη ιςχυριςμών (Ο εκπαιδευτικόσ  δύνει την ευκαιρύα 
ςε όλουσ τουσ μαθητϋσ να κατανοόςουν και να 
χρηςιμοποιόςουν υποθϋςεισ, οριςμούσ και προηγούμενεσ 
γνώςεισ για να οικοδομόςουν επιχειρόματα, - ανϋλυςαν τισ 
ιδϋεσ τουσ και τον τρόπο που εργϊςτηκαν 
χρηςιμοποιώντασ αντικεύμενα –dienes- και ςχϋδια –
αριθμομηχανό.) 

3. Μοντελοπούηςη (Οι μαθητϋσ αναλύουν ςχϋςεισ και 
καταλόγουν ςε ςυμπερϊςματα – χρόςη καρτϋλασ, 
αριθμομηχανόσ.) 
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Δραςτηριότητα 3: 

Σα παιδιϊ εργϊζονται ςτα προβλόματα ςτη ςελύδα 25 του βιβλύου και εϊν 

κϊποιοι ϋχουν τελειώςει  καλούνται να εργαςτούν ςτο ερώτημα 3 ςτο 

φύλλο εργαςύασ 1 και  να γρϊψουν δικϊ τουσ προβλόματα με αριθμούσ 

που θα τουσ δοθούν, ςτο τετρϊδιο. 

Η αξιολόγηςη εύναι ςυντρϋχουςα.  

 

1. Ακρύβεια (Ο εκπαιδευτικόσ χρηςιμοποιεύ ορθό και ςαφό 
ορολογύα, ενθαρρύνει τουσ μαθητϋσ να αξιολογούν τισ 
απαντόςεισ τουσ, παρϋχει ευκαιρύεσ για επικοινωνύα και 
ςυζότηςη, υποβϊλλει ςυγκεκριμϋνεσ ερωτόςεισ για να 
βοηθόςει τουσ μαθητϋσ να ακολουθόςουν αποτελεςματικό 
πορεύα προσ την ορθό κατεύθυνςη.) (Οι μαθητϋσ 
χρηςιμοποιούν τη μαθηματικό ορολογύα, κατανοούν 
μαθηματικϊ ςύμβολα και μαθηματικό λεξιλόγιο, δύνουν με 
ακρύβεια αριθμητικϋσ απαντόςεισ ςύμφωνα με το πλαύςιο 
του προβλόματοσ, εκτελούν υπολογιςμούσ με ακρύβεια και 
αποτελεςματικότητα, οι απαντόςεισ τουσ αντιςτοιχούν με 
το ζητούμενο πρόβλημα.) 

2. Κατανόηςη μϋςω προβλόματοσ και επιμονό ςτη λύςη. 
3. Δομό των μαθηματικών (ο εκπαιδευτικόσ βοηθϊ τουσ 

μαθητϋσ να αξιολογόςουν κατϊλληλεσ ςτρατηγικϋσ για την 
επύλυςη ενόσ προβλόματοσ.) (Οι μαθητϋσ να γνωρύςουν τη 
δομό των μαθηματικών για να λύςουν προβλόματα.) 

4. Κανονικότητα ςε επαναλαμβανόμενο ςυλλογιςμό (Ο 
εκπαιδευτικόσ αξιολογεύ προςεκτικϊ τισ απαντόςεισ των 
μαθητών.) (Οι μαθητϋσ αναζητούν γενικϋσ μεθόδουσ για την 
επύλυςη προβλόματοσ.) 
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ΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ II 

 

 

 

 

 

Διδακτικού ςτόχοι: 

Οι μαθητϋσ να εύναι ςε θϋςη: 

 Να βρουν διαφορετικούσ τρόπουσ ςυμπλόρωςησ τησ δεκϊδασ και να επιςημϊνουν αν η ςχϋςη ιςχύει και ςε ϊλλεσ περιπτώςεισ 

αριθμών. 

 Να βρύςκουν τον αριθμό που λεύπει για να ςυμπληρωθεύ η επόμενη δεκϊδα. 

 Να κατανοούν τα δεδομϋνα ενόσ προβλόματοσ και να μπορούν να το επιλύςουν ςχηματύζοντασ μια μαθηματικό πρόταςη.  

 Να εξηγούν το ςυλλογιςμό τουσ.  

 

 

Ονοματεπώνυμο: Μαρύα Αντωνύου                                                                                      

χολεύο: Δημοτικό χολεύο Χευδϊ          Σϊξη: Β΄       Αρ. μαθητών: 25 

Ενότητα: Ενότητα 9- Πρόςθεςη μϋχρι το 100 – Μοτύβα πολλαπλαςιαςμού 3 και 4        Θϋμα μαθόματοσ: Πρόςθεςη με ςυμπλόρωςη 

δεκϊδασ διψόφιου με μονοψόφιο 
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Πορεύα εργαςύασ – δραςτηριότητεσ: ύνδεςη με μαθηματικϋσ πρακτικϋσ 

Ειςαγωγό μαθόματοσ: 

Η εκπαιδευτικόσ παρουςιϊζει ςτουσ μαθητϋσ τη Διερεύνηςη τησ ςελύδασ 8 

(Βιβλ. Μαθ. Μϋροσ 5), ςτην οπούα τα παιδιϊ καλούνται να παρατηρόςουν 

και να βρουν ςχϋςεισ μεταξύ των μαθηματικών προτϊςεων που 

παρουςιϊζονται. Για λύγα λεπτϊ καλούνται να ςκεφτούν μόνοι τουσ, μετϊ 

ςυζητούν με τον διπλανό τουσ και ςτη ςυνϋχεια λϋνε ςτην ολομϋλεια τισ 

παρατηρόςεισ τουσ.  

Η εκπαιδευτικόσ επιμϋνει ςτη ςωςτό μαθηματικό ορολογύα και καλεύ τα 

παιδιϊ να ςχολιϊςουν τισ απόψεισ των ςυμμαθητών τουσ.  

Σϋλοσ, οι μαθητϋσ προςπαθούν να ελϋγξουν αν ςυμβαύνει το ύδιο και με 

ϊλλουσ αριθμούσ. 

Αφού καταλόξουν ςε κϊποια ςυμπερϊςματα καλούνται να τα 

καταγρϊψουν.  

 

 

Ανϊπτυξη ιςχυριςμών και κρύςη του ςυλλογιςμού ϊλλων 

(οι μαθητϋσ υπεραςπύζονται τισ ιδϋεσ τουσ, παραθϋτουν τα 

επιχειρόματϊ τουσ, αξιολογούν τισ απόψεισ των ϊλλων).  

Ακρύβεια (οι μαθητϋσ προςπαθούν να χρηςιμοποιούν 

μαθηματικό ορολογύα όταν ςυζητούν τουσ ιςχυριςμούσ τουσ). 

Κανονικότητα ςε επαναλαμβανόμενο ςυλλογιςμό (οι 

μαθητϋσ παρατηρούν τισ επαναλόψεισ ςτουσ υπολογιςμούσ 

και προςπαθούν να ελϋγξουν αν ςυμβαύνει το ύδιο και ςε ϊλλεσ 

περιπτώςεισ). 
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Δραςτηριότητα 1: 

Η εκπαιδευτικόσ καλεύ τουσ μαθητϋσ να εργαςτούν ςτην δραςτηριότητα 1 

τησ ςελ. 9, με ςτόχο να βρουν το αποτϋλεςμα ςτισ μαθηματικϋσ προτϊςεισ.  

 

Ακρύβεια (οι μαθητϋσ προςπαθούν να δύνουν με ακρύβεια 

αριθμητικϋσ απαντόςεισ και να υπολογύζουν ςωςτϊ). 

Δραςτηριότητα 2: 

Η εκπαιδευτικόσ δύνει ςτα παιδιϊ κύβουσ Dienes. Γρϊφει ςτον πύνακα μια 

μαθηματικό πρόταςη και καλεύ τουσ μαθητϋσ να την επιλύςουν 

χρηςιμοποιώντασ το υλικό που τουσ δόθηκε. Εργϊζονται ςε ζευγϊρια.  

Ακολούθωσ, κϊποια ζευγϊρια ανακοινώνουν ςτην ολομϋλεια τον τρόπο με 

τον οπούο εργϊςτηκαν.  

τη ςυνϋχεια η εκπαιδευτικόσ καλεύ τουσ μαθητϋσ να μελετόςουν το 

παρϊδειγμα τησ δραςτηριότητασ 2 τησ ςελ. 9 και να επιλύςουν τισ 

μαθηματικϋσ προτϊςεισ τησ δραςτηριότητασ με τουσ κύβουσ Dienes.  

 

 

τρατηγικό χρόςη εργαλεύων (οι μαθητϋσ προςπαθούν να 

αξιοποιόςουν το υλικό που τουσ δόθηκε για να επιλύςουν τισ 

μαθηματικϋσ προτϊςεισ τησ δραςτηριότητασ). 
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Δραςτηριότητα 3: 

Επύλυςη προβλημϊτων τησ δραςτηριότητασ 3 τησ ςελ. 10. 

Η εκπαιδευτικόσ, αρχικϊ, καλεύ τα ζευγϊρια να δουλϋψουν μόνα τουσ και 

μετϊ γύνεται η επύλυςη των προβλημϊτων ςτον πύνακα. 

 

 

Κατανόηςη προβλόματοσ και επιμονό ςτη λύςη του 

προβλόματοσ (οι μαθητϋσ επαναλαμβϊνουν το πρόβλημα με 

δικϊ τουσ λόγια. Μαζεύουν δεδομϋνα και ζητούμενα και 

βρύςκουν τισ ςχϋςεισ που τα ςυνδϋουν. Κϊνουν υποθϋςεισ για 

την απϊντηςη. χηματύζουν μαθηματικό πρόταςη, την 

επιλύουν και ελϋγχουν τη λογικότητα τησ απϊντηςησ).  

Ανϊπτυξη ιςχυριςμών και κρύςη του ςυλλογιςμού ϊλλων 

(οι μαθητϋσ υπεραςπύζονται τισ ιδϋεσ τουσ, παραθϋτουν τα 

επιχειρόματϊ τουσ, αξιολογούν τισ απόψεισ των ϊλλων). 

Δομό των Μαθηματικών (οι μαθητϋσ εντοπύζουν και 

αξιολογούν κατϊλληλεσ ςτρατηγικϋσ για την επύλυςη 

προβλημϊτων). 
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ΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ III 

 

 

 

 

 

Διδακτικού ςτόχοι: 

Οι μαθητϋσ να εύναι ςε θϋςη να: 

 Προςθϋτουν διψόφιο με μονοψόφιο όπου Μ1+Μ2>10 

 Λύνουν προβλόματα πρόςθεςησ 

  

Ονοματεπώνυμο:  Νικολϋττα Ζϊκου 

χολεύο: Αγύου Ιωϊννη Λϊρνακα     Σϊξη: Β’      Αρ. μαθητών: 23 

Ενότητα: 9 «Πρόςθεςη μϋχρι το 100 -Μοτύβα πολλαπλαςιαςμού 3 και 4»         Θϋμα μαθόματοσ: Πρόςθεςη με υπερπόδηςη δεκϊδασ διψόφιου 

με μονοψόφιο ΔΜ1+ Μ2, όπου Μ1+Μ2>10 (μϊθημα 7) 
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Πορεύα εργαςύασ – δραςτηριότητεσ: ύνδεςη με μαθηματικϋσ πρακτικϋσ 

Ειςαγωγό μαθόματοσ: 

Παρουςιϊζεται ςτουσ μαθητϋσ η εξερεύνηςη τησ ςελύδασ 19, ςτην οπούα τα 

παιδιϊ καλούνται να ςκεφτούν που γύνεται μεγαλύτερη παραγωγό 

φαςολιών (ςκιϊ ό όλιοσ) 

Σουσ δύνεται και ο προβληματιςμόσ ότι πιθανό να επηρεϊζουν και ϊλλοι 

παρϊγοντεσ την παραγωγό. 

 

Λύςη προβλόματοσ. Δύνεται χρόνοσ ώςτε τα παιδιϊ να βρουν 

λύςεισ ςτο πρόβλημα εύτε μόνοι εύτε ςε ζευγϊρια. 

Ενθαρρύνονται να ςυγκρύνουν τισ πληροφορύεσ που τουσ 

δύνονται ςτουσ δύο πύνακεσ. 

Ανϊπτυξη ιςχυριςμών και κρύςη του ςυλλογιςμού των 

ςυμμαθητών τουσ. 

Δραςτηριότητα 1: (όπωσ φαύνεται ςτο βιβλύο ςελ. 20) 

Δύνονται ςτουσ μαθητϋσ κύβοι Dienes και καρτϋλεσ όπου διαχωρύζονται οι 

δεκϊδεσ και μονϊδεσ. Σα παιδιϊ καλούνται να λύςουν εξιςώςεισ του τύπου 

ΔΜ1+ Μ2, όπου Μ1+Μ2>10 

τα ζευγϊρια τουσ λύνουν τισ εξιςώςεισ που τουσ δύνονται  και ςυζητούν 

ςχετικϊ με την ανταλλαγό των δϋκα μονϊδων με μύα δεκϊδα. 

τρατηγικό χρόςη εργαλεύων: Σα παιδιϊ χρηςιμοποιούν τουσ 

κύβουσ και τισ καρτϋλεσ και με τον τρόπο αυτό κατανοούν 

καλύτερα το τι πρϋπει να κϊνουν όταν οι μονϊδεσ εύναι 

περιςςότερεσ από 10. 
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Δραςτηριότητα 2: 

Σα παιδιϊ καλούνται να εργαςτούν για την εργαςύα 2 ςελ. 21. Εδώ πρϋπει 

να χρωματύςουν μια διαδρομό επιλϋγοντασ αριθμούσ ώςτε το ϊθροιςμα 

των επιλεγμϋνων αριθμών τησ διαδρομόσ να δύνει ϋνα δοςμϋνο αριθμό 

(65). 

Επιμονό ςτη λύςη προβλόματοσ. Σα παιδιϊ θα χρειαςτεύ να 

προςπαθόςουν αρκετϊ ώςτε να βρουν τον κατϊλληλο 

ςυνδυαςμό αριθμών που οδηγεύ ςτο τϋρμα. 

Επιπλϋον, εφόςον υπϊρχουν δύο λύςεισ ςτο πρόβλημα αυτό 

καλούνται να ςκεφτούν και ϊλλο τρόπο, αλλϊ και να κρύνουν 

τισ επιλογϋσ αριθμών των ςυμμαθητών τουσ. 

Δραςτηριότητα 3: 

Καλούμε τουσ μαθητϋσ να λύςουν το πρόβλημα 3 ςτη ςελύδα 21, όπου θα 

πρϋπει να βρουν πόςα χρόματα πόρε η μητϋρα τησ Αςτϋρωσ πωλώντασ 

κοςμόματα. Σουσ ζητεύται να υπογραμμύςουν τισ χρόςιμεσ πληροφορύεσ 

αλλϊ και να αξιοποιόςουν ςτο ςχϋδιο  (κοςμημϊτων που πωλόθηκαν) που 

βρύςκεται ςτο βιβλύο τουσ.   

 

Κατανόηςη του ςημερινού ςτόχου (πρόςθεςησ διψόφιου-

μονοψόφιου) μϋςω του προβλόματοσ. Φρόςη ςχεδύου για τη 

λύςη προβλόματοσ. Φρόςη ορθόσ μαθηματικόσ γλώςςασ. 
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ΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ IV 

 

 

 

 

Διδακτικού ςτόχοι: 

Οι μαθητϋσ να εύναι ςε θϋςη να: 

 Ανακαλύψουν τον κανόνα για τον υπολογιςμό του εμβαδού ορθογωνύου. 

 Τπολογύζουν το εμβαδό ορθογωνύου. 

 Καταςκευϊζουν ορθογώνια με δοςμϋνο εμβαδό. 

  

Ονοματεπώνυμο: Ειρόνη Φριςτοδούλου  

χολεύο: Α’ Δημοτικό χολεύο Ιδαλύου                                          Σϊξη: Β’                    Αρ. μαθητών: 17 

Ενότητα: Ενότητα 10: Πρόςθεςη μϋχρι το 100 – Μοτύβο πολλαπλαςιαςμού  Θϋμα μαθόματοσ: Εμβαδόν ορθογωνύου 
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Πορεύα εργαςύασ – δραςτηριότητεσ: ύνδεςη με μαθηματικϋσ πρακτικϋσ 

Ειςαγωγό μαθόματοσ: 

 Σα παιδιϊ καλούνται να 
υπολογύςουν το εμβαδόν 
του καθρϋφτη (βιβλύο: 
διερεύνηςη  ςελ. 87). Σα 
παιδιϊ εργϊζονται ςε 
ζευγϊρια. 
 
 

 Σα παιδιϊ αναμϋνεται να 
εργαςτούν με 
διαφορετικούσ τρόπουσ, 
για να υπολογύςουν το 
εμβαδόν του καθρϋφτη. Για 
παρϊδειγμα, με βϊςη τα 
πλακϊκια που βρύςκονται 
γύρω από τον καθρϋφτη:  

(α)  Σα παιδιϊ 
ςυμπληρώνουν με 
ευθύγραμμα 
τμόματα όλο το 
ςχϋδιο, ώςτε να ςχηματιςτούν πϊνω ςτην επιφϊνεια του 
καθρϋφτη όλα τα κρυμμϋνα πλακϊκια.  

(β) Σα παιδιϊ ςυμπληρώνουν με μερικϊ ευθύγραμμα τμόματα 
το ςχϋδιο, ώςτε να ςχηματιςτούν πϊνω ςτην επιφϊνεια 
του καθρϋφτη τα πλακϊκια τησ κϊθετησ και τησ οριζόντιασ 
πλευρϊσ.  

 
 Κανονικότητα ςε επαναλαμβανόμενο ςυλλογιςμό:  

- Η εκπαιδευτικόσ αξιολογεύ τισ παρατηρόςεισ των 
παιδιών για τουσ τρόπουσ υπολογιςμoύ του εμβαδού 
του ορθογωνύου και τα καθοδηγεύ ώςτε να κϊνουν μια 
κατϊλληλη γενύκευςη. 

- Σα παιδιϊ ανακαλύπτουν ϋναν γενικό κανόνα για τον 
υπολογιςμό του εμβαδού του ορθογωνύου.  
 

 Ακρύβεια: 
- Η εκπαιδευτικόσ δύνει ϋμφαςη ςτην ακρύβεια  και ςτη 

ςαφόνεια ςτισ περιγραφϋσ/ επεξηγόςεισ των παιδιών. 
- Σα παιδιϊ χρηςιμοποιούν ορθό και ςαφό ορολογύα ςτισ 

απαντόςεισ τουσ. 
 

 τρατηγικό χρόςη εργαλεύων: 
- Η εκπαιδευτικόσ προςφϋρει ποικιλύα εποπτικών και 

τεχνολογικών μϋςων που βοηθϊ τα παιδιϊ ςτην 
κατανόηςη του εμβαδού του ορθογωνύου 
(τετραγωνιςμϋνοσ πύνακασ, βελονοπύνακασ, 
ηλεκτρονικόσ υπολογιςτόσ). 

- Σα παιδιϊ χρηςιμοποιούν με επϊρκεια τα εργαλεύα. 
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 Η εκπαιδευτικόσ περνϊ από τα ζευγϊρια και κατευθύνει τα παιδιϊ 
που δυςκολεύονται. 

 

 Η εκπαιδευτικόσ καλεύ τα παιδιϊ να εξηγόςουν προφορικϊ τον 
τρόπο ςκϋψησ τουσ. 

 

 Κατϊ την περιγραφό, η εκπαιδευτικόσ βοηθϊ τα παιδιϊ να 
ανακαλύψουν τον κανόνα για τον υπολογιςμό του εμβαδού του 
ορθογωνύου και να αναφϋρουν τισ μονϊδεσ μϋτρηςησ που 
χρηςιμοπούηςαν (τετραγωνικϋσ μονϊδεσ). 

 

 Σα παιδιϊ καλούνται να διατυπώςουν το ςτόχο του μαθόματοσ. 
Δραςτηριότητα 1: 

 την πρώτη 
δραςτηριότητα (βιβλύο: 
δραςτ. 1 ςελ. 88), τα παιδιϊ 
γρϊφουν με δύο 
μαθηματικϋσ προτϊςεισ το 
εμβαδόν ενόσ ορθογωνύου. 
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 Όςα παιδιϊ τελειώνουν εργϊζονται ςτη δραςτηριότητα τησ 
καρτϋλασ που τουσ δύνεται (βιβλύο: δραςτ. εμπλουτιςμού 25 ςελ 
113 – τροποποιημϋνη). Σα παιδιϊ καλούνται να γρϊψουν τη 
μαθηματικό πρόταςη για να υπολογύςουν το εμβαδόν του 
ςκιαςμϋνου ςχόματοσ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Η εκπαιδευτικόσ ζητϊ από τα παιδιϊ να ανακοινώςουν τα 
αποτελϋςματα τουσ καθώσ και τον τρόπο με τον οπούο 
εργϊςτηκαν. 

 
 Η δραςτηριότητα αξιοποιεύται για ςκοπούσ διαφοροπούηςησ και 

ςυντρϋχουςασ αξιολόγηςησ. 
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Δραςτηριότητα 2: 

 Μερικϊ ζευγϊρια εργϊζονται με τον βελονοπύνακα και ϊλλα ςτουσ 
Η.Τ. Όταν τελειώςουν την εργαςύα τουσ ανταλλϊζουν 
δραςτηριότητεσ. 
 
- Δραςτηριότητα βελονοπίνακα: Ζητεύται από τα παιδιϊ να 

καταςκευϊςουν ςτο βελονοπύνακα διαφορετικϊ ορθογώνια με 
εμβαδόν 24 τετραγωνικϋσ μονϊδεσ. 
 

- Δραςτηριότητα Η.Τ.: Ζητεύται από τα παιδιϊ να 
ςυμπληρώςουν τον πύνακα και να ελϋγξουν τισ απαντόςεισ 
τουσ. 

Δραςτηριότητα 3: 

τη ςυνϋχεια, τα παιδιϊ παύζουν το πιο κϊτω παιχνύδι: 

 Φωρύζονται ςε ομϊδεσ των τεςςϊρων. 
 

 Μπροςτϊ τουσ ϋχουν ϋνα τετραγωνιςμϋνο πύνακα και 2 ζϊρια. Σο 
ϋνα ζευγϊρι κρατϊ κόκκινο μαρκαδόρο και το ϊλλο μπλε 
μαρκαδόρο. 

 
 Ρύχνουν τα ζϊρια.  

 
 χηματύζουν το εμβαδόν του ορθογωνύου ςτο τετραγωνιςμϋνο 

πύνακα ςύμφωνα με τισ ενδεύξεισ που φϋρνουν ςτα ζϊρια. 
 

 Σο παιχνύδι ςυνεχύζεται μϋχρι να μην υπϊρχει χώροσ για την 
καταςκευό ϊλλων ορθογωνύων. 
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 Οι δύο ομϊδεσ ςυγκρύνουν τα εμβαδϊ των ορθογωνύων που 
καταςκεύαςαν. Η ομϊδα που καταςκεύαςε τα ορθογώνια με το 
μεγαλύτερο ςυνολικό εμβαδόν εύναι η νικότρια. 

Ολοκλόρωςη/ Αναςτοχαςμόσ: 

 Σα παιδιϊ αναφϋρουν το ςτόχο του μαθόματοσ.  
 

 ε ζευγϊρια δύνονται χρωματιςτϊ τετραγωνιςμϋνα χαρτιϊ και 
λευκό τετραγωνιςμϋνο χαρτύ. 

 

 Σα παιδιϊ καλούνται να κόψουν ορθογώνια ςχόματα από τα 
χρωματιςτϊ τετραγωνιςμϋνα χαρτιϊ και να τα τοποθετόςουν ςτο 
λευκό τετραγωνιςμϋνο χαρτύ με τϋτοιο τρόπο ώςτε να φτιϊξουν 
μύα ανθρώπινη φιγούρα ό ϋνα ρομπότ που να ϋχει εμβαδόν 60 τ.μ. 
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ΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ V 

 

 

 

 

 

Διδακτικού ςτόχοι: 

Οι μαθητϋσ να εύναι ςε θϋςη: 

 Να εκτιμούν τη χωρητικότητα διαφόρων δοχεύων 

 Να λύνουν προβλόματα ςχετικϊ με τη χωρητικότητα 

 Να ανακαλύπτουν τισ ςχϋςεισ ανϊμεςα ςτισ υποδιαιρϋςεισ του L και να τισ αναπαριςτούν με  κλαςματικούσ αριθμούσ ςε ςχϋδιο.  

 

 

 

 

Ονοματεπώνυμο:  Μαρύα Φαραλϊμπουσ   

χολεύο:  Α΄ Δημοτικό χολεύο Αραδύππου             Σϊξη: Γ      Αρ. μαθητών:  25  

Ενότητα:   Ενότητα 7                           Θϋμα μαθόματοσ:  Φωρητικότητα (L , ml ) 
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Πορεύα εργαςύασ – δραςτηριότητεσ: ύνδεςη με μαθηματικϋσ πρακτικϋσ 

Ειςαγωγό μαθόματοσ: 

1. Η εκπαιδευτικόσ παρουςιϊζει ςτην τϊξη δοχεύα γϊλακτοσ με 

χωρητικότητα 1L, 1,5L και 2L. 

Σοποθετούνται ςε ςειρϊ ανϊλογα με το μϋγεθοσ. Ζητεύται από τα παιδιϊ να 

παρατηρόςουν το ςύμβολο L ςτο κϊτω μϋροσ του δοχεύου.  Κϊνουν 

υποθϋςεισ ςχετικϊ με τη λειτουργύα του ςυμβόλου. Αναμϋνεται να το 

ςυνδϋςουν με το ςύμβολο kg ( μονϊδα μϋτρηςησ τησ μϊζασ) που εύχε 

διδαχθεύ ςτα προηγούμενα μαθόματα, κι αφού κϊνουν την αντιςτοιχύα, να 

καταλόξουν, ότι εύναι η μονϊδα μϋτρηςησ των υγρών.  

 

Αποκαλύπτεται ο αριθμόσ που αναγρϊφεται μπροςτϊ από τη μονϊδα 

μϋτρηςησ (L). Σα παιδιϊ προβληματύζονται ωσ προσ 1,5. Καταλόγουν ότι το 

1,5 ςυμβολύζει το μιςό, και αναφϋρουν το 1 ½  ωσ εναλλακτικό τρόπο 

αναγραφόσ του αριθμού.  

 

 

 

 

 

Δομό μαθηματικών ( αντιςτοιχύα μεταξύ  Kg και L ωσ μονϊδεσ 

μϋτρηςησ μϊζασ και χωρητικότητασ) 
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Δραςτηριότητα 1: 

Ειςαγωγό ςτη διερεύνηςη:  Σα παιδιϊ κϊνουν εκτιμόςεισ πόςα ποτόρια 

γεμύζει 1 λύτρο γϊλα ό νερού  ςτην προκειμϋνη περύπτωςη για ευκολύα. 

Ακολούθωσ γύνεται ο ϋλεγχοσ – μϋτρηςη και η εξακρύβωςη ότι γεμύζουν 4 

ποτόρια.  

Παρουςιϊζεται ςτα παιδιϊ  το μϋροσ (α) τησ διερεύνηςησ ςτη ςελ. 42 

 

 

 

Ο πιο πϊνω πύνακασ παρουςιϊζεται  ς΄ αυτό τη 

μορφό  όπου τα παιδιϊ καλούνται ςτην ομϊδα 

να διατυπώςουν λεκτικϊ το μαθηματικό 

πρόβλημα που θϋτει ο πύνακασ.   Αναπαριςτούν με ςχϋδιο τα δεδομϋνα. 

Η εικονικό αναπαρϊςταςη του προβλόματοσ ςκοπό 

ϋχει να διευκολύνει ςτη μετϊβαςη από τη λεκτικό 

διατύπωςη ςτη ςυμβολικό – εξύςωςη 2 Φ 4 = 8.  

υμπληρώνεται ο υπόλοιποσ πύνακασ, όπου πϋρα 

από τον αριθμό των ποτηριών γρϊφονται και οι αντύςτοιχεσ εξιςώςεισ. Αν 

χρειαςτεύ, γύνεται και η εικονικό αναπαρϊςταςη.  Σα παιδιϊ αφού 

ανακαλύψουν το μοτύβο ςτον πύνακα, βρύςκουν πόςα ποτόρια θα γϋμιζαν 

10 L.  

 

 

 

 

 Κατανόηςη προβλόματοσ.  

 Ποςοτικό και αφηρημϋνη ςκϋψη : Αρχικϊ αφού 

κϊνουν τη μϋτρηςη, βρύςκουν ότι 1L γεμύζει 4 ποτόρια. 

Με βϊςη αυτό το δεδομϋνο βρύςκουν πόςα ποτόρια 

γεμύζουν περιςςότερα λύτρα.   

 Ακρύβεια ςτο να διατυπώςουν το ςχετικό πρόβλημα 

με βϊςη τα δεδομϋνα και ζητούμενα του πύνακα.   

 Μοντελοπούηςη  αναπαριςτούν το πρόβλημα με 

ςχϋδιο. 

 Κανονικότητα ςε επαναλαμβανόμενο ςυλλογιςμό.  

(  1L  4, 2L 8, 3L 12, 4L  16 κτλ. ) 

 

4 4 
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Δραςτηριότητα 2: 

Αφού τα παιδιϊ διαβϊςουν το μϋροσ (β) τησ διερεύνηςησ, παρουςιϊζονται 

ςτον πύνακα 2 παιδϊκια που ςυζητούν ωσ προσ το πόςα κουτιϊ γϊλα του 

1L  θα χρειαςτούν. Σο ϋνα παιδϊκι υποςτηρύζει ότι ο τϋλιοσ πρϋπει να 

αγορϊςει 2 κουτιϊ και το ϊλλο παιδϊκι ότι πρϋπει να αγορϊςει 3 κουτιϊ.  

Σα παιδιϊ λϋνε την ϊποψη τουσ και την τεκμηριώνουν. 

Αναμϋνεται να πουν ότι το 2ο παιδϊκι ( 3 κουτιϊ  3Φ 4 = 12) ϋχει δύκαιο 

αφού θα ϋχει τα 10 ποτόρια που χρειϊζεται και θα περιςςϋψουν 2, ενώ ςτη 

2η περύπτωςη ( 2 κουτιϊ  2Φ4 =8 ), θα χρειαςτεύ ακόμα 2 ποτόρια, οπότε 

δε θα μπορεύ να φτιϊξει την κρϋμα.  

 

 

Ανϊπτυξη ιςχυριςμών και κρύςη του ςυλλογιςμού ϊλλων 

Δραςτηριότητα 3: 

ε ςυνϋχεια τησ πιο πϊνω δραςτηριότητασ δύνεται ςτα παιδιϊ το πιο κϊτω 

πρόβλημα: 

Πόςα κουτιϊ γϊλα του 1L θα χρειαςτούν για να πϊρει από ϋνα ποτόρι το 

κϊθε παιδύ τησ τϊξησ. Και πϊλι τα παιδιϊ αναμϋνεται να βρουν τουσ 

πληςιϋςτερουσ πολλαπλαςιαςμούσ π.χ., αν τα παιδιϊ εύναι 25:  

-  6 Φ 4 = 24 

   - 7 Φ 4 = 28 , και να υποςτηρύξουν γιατύ ο 2οσ εύναι ο ςωςτόσ.  

 

 

 

Ανϊπτυξη ιςχυριςμών και κρύςη του ςυλλογιςμού 

ϊλλων. 
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Δραςτηριότητα 4: 

το μϋροσ (γ) τησ διερεύνηςησ δύνεται επύςησ μεγϊλη ϋμφαςη ςτην 

κατανόηςη προβλόματοσ αφού εύναι ϋνα αρκετϊ ςύνθετο πρόβλημα για τα 

παιδιϊ.  Αφού διαβαςτεύ το πρόβλημα ςτην ολομϋλεια τησ τϊξησ, δύνεται 

χρόνοσ ατομικϊ το κϊθε παιδύ να εντοπύςει το 1ο μϋροσ του προβλόματοσ , 

να ςυζητόςει τη ϊποψη του ςτην ομϊδα και κατόπιν η ομϊδα να 

ανακοινώςει ςτην τϊξη. (Σα παιδιϊ ςτο 1ο μϋροσ εντοπύζουν το 

υποερώτημα που δεν τύθεται ρητϊ ςτο πρόβλημα, αλλϊ πρϋπει να 

απαντηθεύ για να βρεθεύ η λύςη ςτο κύριο ερώτημα του προβλόματοσ).  

Αφού τα παιδιϊ βρουν ότι η Αναςταςύα χρειϊζεται 30 ποτόρια,  προχωρούν 

ςτο 2ο μϋροσ του προβλόματοσ. Αναμϋνεται ότι η ειςαγωγικό 

δραςτηριότητα θα βοηθόςει τα παιδιϊ να βρουν ότι 1,5L  εύναι 6 ποτόρια.  

 

Κατανόηςη προβλόματοσ.  
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Δραςτηριότητα 5: 

τη δραςτηριότητα 1 τησ ςελ. 43 τα παιδιϊ, αφού 

κατανοόςουν ότι 500ml + 500ml =  1L (1000 ml) , 

αναπαριςτούν την εξύςωςη με κλαςματικό αριθμό ςε 

ςχϋδιο ( κύκλο, ορθογώνιο, γραμμό κτλ.). Ακολούθωσ τα 

παιδιϊ καλούνται να προβληματιςτούν με βϊςη και τα 

όςα ϋχουν προηγηθεύ ςτο μϊθημα, πόςα ml εύναι ϋνα 

ποτόρι (αφού 4 ποτόρια εύναι 1000 ml). Αναπαριςτούν τη 

ςκϋψη τουσ με εξύςωςη (250 +250+ 250 +250) όπωσ και 

με ςχϋδιο και κλαςματικούσ αριθμούσ. 

  

   

 Μοντελοπούηςη 

 Μοντελοπούηςη και Δομό μαθηματικών: εικονικό 

αναπαρϊςταςη αξιοποιώντασ κλαςματικούσ αριθμούσ 

ωσ μια εναλλακτικό αναπαρϊςταςη των αντύςτοιχων 

υποδιαιρϋςεων του λύτρου.  

 Ανϊπτυξη ιςχυριςμών και κρύςη του ςυλλογιςμού 

ϊλλων: αφού το ½ του L εύναι 500 ml , τότε το ¼ του   

εύναι 250 ml.  

 

  



 

26 

 

 

 

ΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ VI 

 

 

 

 

Διδακτικού ςτόχοι: 

Οι μαθητϋσ να εύναι ςε θϋςη: 

 Αναπαριςτούν καταςτϊςεισ αφαύρεςησ με χϊλαςμα δεκϊδασ, όπου ο μειωτϋοσ εύναι πολλαπλϊςιο του 100 χρηςιμοποιώντασ 

υλικϊ μϋςα, αναπαραςτϊςεισ, εφαρμογύδια και ςύμβολα. 

 Επιλύουν προβλόματα αφαύρεςησ χρηςιμοποιώντασ την κατϊλληλη μαθηματικό πρόταςη. 

  

Ονοματεπώνυμο: Κατερύνα Κοντογιϊννη  

χολεύο: Γ’ Παραλιμνύου  Σϊξη: Γ’       

Ενότητα: 8 (ΜΕΡΟ 4), ς.94-98               Θϋμα μαθόματοσ:  Αφαύρεςη τριψόφιων αριθμών με χϊλαςμα όταν ο μειωτϋοσ εύναι πολλαπλϊςιο του 100 
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Πορεύα εργαςύασ – δραςτηριότητεσ: ύνδεςη με μαθηματικϋσ πρακτικϋσ 

Ειςαγωγό μαθόματοσ: 

Η εκπαιδευτικόσ 

παρουςιϊζει ςτουσ 

μαθητϋσ τη Διερεύνηςη 

τησ ςελύδασ 94, ςτην 

οπούα θα πρϋπει οι 

μαθητϋσ να βρουν 

τρόπουσ με τουσ 

οπούουσ μπορούν να 

δώςουν μονοψόφιο 

αριθμό ποτηριών 

ϋχοντασ κλειςτϊ 

κιβώτια των 100 

ποτηριών ςτη διϊθεςό 

τουσ. Επιςημαύνεται ότι 

τα κλειςτϊ κιβώτια 

περιϋχουν 10 κουτιϊ 

των 10 ποτηριών το 

καθϋνα. Η εκπαιδευτικόσ 

καλεύ τουσ μαθητϋσ να 

εργαςτούν ςτα ζευγϊρια 

τουσ, για να 

υπολογύςουν με ποιο 

τρόπο θα ϋδιναν τα ποτόρια ςτο ερώτημα (α).  

Κατανόηςη μϋςω προβλόματοσ και επιμονό ςτη λύςη 

προβλόματοσ 

 

 

 

Ανϊπτυξη ιςχυριςμών και κρύςη του ςυλλογιςμού ϊλλων 

 

 

 

 

 

Ανϊπτυξη ιςχυριςμών και κρύςη του ςυλλογιςμού ϊλλων 
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Ϊπειτα, ακολουθεύ ςυζότηςη για τον τρόπο εργαςύασ, τισ παρατηρόςεισ 

και τισ προςεγγύςεισ των μαθητών των μαθητών. Αναμϋνεται να 

ακουςτούν διϊφορεσ απόψεισ. Για παρϊδειγμα, θα μπορούςε να ανοιχτεύ 

ϋνα κουτύ των 10 ποτηριών και από αυτό να αφαιρεθούν 6 ποτόρια. Μια 

ϊλλη προςϋγγιςη θα όταν να ανοιχτούν 3 κουτιϊ των 10 και από κϊθε 

κουτύ να αφαιρεθούν δύο ποτόρια. Αναμϋνεται να ξεκαθαριςτεύ ότι και οι 

δύο λύςεισ, όπωσ και ϊλλεσ παρόμοιεσ (π.χ. ανούγονται 5 κουτιϊ των 10 

ποτηριών, αφαιρούνται 2 ποτόρια από το 1 κουτύ και 1 ποτόρι από το 

καθϋνα από τα υπόλοιπα 4 κουτιϊ)  εύναι εφικτϋσ. Με το τϋλοσ τησ 

ςυζότηςησ αναμϋνεται ότι οι μαθητϋσ θα καταλόξουν ςτο ςυμπϋραςμα ότι 

ο πιο πιθανόσ τρόποσ για ϋνα καταςτηματϊρχη που θϋλει να πουλόςει και 

ανϋπαφα κουτιϊ των 10 ποτηριών, εύναι πιθανότερο να ανούξει μόνο ϋνα 

κουτύ των 10 ποτηριών και από αυτό να αφαιρϋςει τα ϋξι ποτόρια.  

Η εκπαιδευτικόσ καλεύ τουσ μαθητϋσ να εργαςτούν ςτα ζευγϊρια τουσ, 

για να υπολογύςουν με ποιο τρόπο θα ϋδιναν τα ποτόρια ςτο ερώτημα (β). 

Ϊπειτα, ακολουθεύ ςυζότηςη για τον τρόπο εργαςύασ, τισ παρατηρόςεισ 

και τισ προςεγγύςεισ των μαθητών των μαθητών. Με βϊςη και τη 

ςυζότηςη που προηγόθηκε ςτο ερώτημα (α), αναμϋνεται οι μαθητϋσ να 

αντιληφθούν ότι ςτην προκειμϋνη περύπτωςη εύναι πιθανότερο, με βϊςη 

τισ περιςτϊςεισ, να ανοιχτεύ  μόνο ϋνα κιβώτιο των 100 ποτηριών, από 

αυτό να ανοιχτεύ ϋνα κουτύ των 10 ποτηριών και να δοθούν ςτον πελϊτη 8 

ποτόρια. 
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Για επϋκταςη, η εκπαιδευτικόσ, θα μπορούςε να  θϋςει τα ακόλουθα 

ερωτόματα προσ επϋκταςη: 

 Ϊνασ πελϊτησ επιθυμεύ να αγορϊςει 18 ποτόρια. Με ποιο τρόπο θα 
του δώςει τα ποτόρια η κυρύα Νύκη; (Ο αριθμόσ δεν εύναι τυχαύοσ, 
αποτελεύ ϋνα βόμα παραπϋρα από το ερώτημα (β)). 

 Ϊνασ ϊλλοσ πελϊτησ επιθυμεύ να αγορϊςει 128 ποτόρια. Με ποιο 
τρόπο θα του δώςει τα ποτόρια η κυρύα Νύκη; (Από διψόφιο 
αφαιρετϋο, περνούμε ςε τριψόφιο) 
 

Δραςτηριότητα 1: Δύνονται ςτουσ 

μαθητϋσ ςε ζεύγη κύβοι Dienes και 

καλούνται να περιγρϊψουν τον 

τρόπο με τον οπούο εργϊςτηκε ο 

Θανϊςησ χρηςιμοποιώντασ το 

υλικό. Οι μαθητϋσ χρηςιμοποιούν 

πλαςτικοποιημϋνο φύλλο Α3 

χωριςμϋνο ςε τρεισ ςτόλεσ, με τισ 

τρεισ ςτόλεσ να αναπαριςτούν τισ 

εκατοντϊδεσ, δεκϊδεσ και μονϊδεσ. 

Παρϊλληλα, η εκπαιδευτικόσ,  

παρουςιϊζει τον τρόπο εργαςύασ 

του Θανϊςη χρηςιμοποιώντασ 

αντύςτοιχο εφαρμογύδιο 

(http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_152_g_2_t_1.html?from=catego

ry_g_2_t_1.html). 

τρατηγικό χρόςη εργαλεύων 

 

 

 

 

Δομό των μαθηματικών 

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_152_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_152_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html
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Αναμϋνεται να γύνει η ςύνδεςη με την ειςαγωγικό δραςτηριότητα, ότι 

δηλαδό αν δεν υπϊρχουν διαθϋςιμεσ μονϊδεσ, προχωρούμε να χαλϊςουμε 

δεκϊδα (ϊνοιγμα κουτιού των 10 ποτηριών). Με τον ύδιο τρόπο, αν δεν 

υπϊρχουν διαθϋςιμεσ δεκϊδεσ ςτο μειωτϋο, χαλούμε εκατοντϊδα. 

Δραςτηριότητα 2: Οι μαθητϋσ λύνουν ςε ζεύγη το πιο κϊτω πρόβλημα, 

χρηςιμοποιώντασ την κατϊλληλη μαθηματικό πρόταςη. 

 200 ελϋφαντεσ κατοικούν ςε ϋνα πϊρκο ϊγριασ ζωόσ ςτην Αφρικό. 
Από αυτούσ τουσ ελϋφαντεσ, οι 125 πϋρςι όταν πϊνω από 30 
χρονών. Πόςοι ελϋφαντεσ όταν κϊτω από 30 χρονών; 
 

ημειώνεται ότι οι μαθητϋσ υπολογύζουν το αποτϋλεςμα τησ μαθηματικόσ 

πρόταςησ αξιοποιώντασ το υλικό Dienes και την πλαςτικοποιημϋνη 

καρτϋλα. Οι μαθητϋσ αναπαριςτούν μόνο το μειωτϋο ςτην καρτϋλα τουσ. 

Αναμϋνεται οι μαθητϋσ να λύςουν την αφαύρεςη ακολουθώντασ τον 

αλγόριθμο τησ κατακόρυφησ αφαύρεςησ.  

Δύο μαθητϋσ καλούνται ςτον πύνακα. Ο ϋνασ μαθητόσ περιγρϊφει τη 

διαδικαςύα δεύχνοντασ ςτο εφαρμογύδιο και ο ϊλλοσ ταυτόχρονα λύνει 

κατακόρυφα την αφαύρεςη. Ϊτςι, γύνεται ςύνδεςη ςυμβολικού μϋςου και 

εικονικόσ αναπαρϊςταςησ/ υλικών μϋςων. Αναμϋνεται οι μαθητϋσ να 

εξηγόςουν λοιπόν προφορικϊ τον τρόπο τουσ, με ακρύβεια και 

χρηςιμοποιώντασ ορθό μαθηματικό ορολογύα. 

 

 

 

τρατηγικό χρόςη εργαλεύων 

 

 

 

 

Ακρύβεια 
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Δραςτηριότητα 3: Οι μαθητϋσ μελετούν τον πύνακα τησ ςελύδασ 96 και 

κϊνουν τισ παρατηρόςεισ τουσ. τη ςυνϋχεια, ατομικϊ δύνουν απϊντηςη 

ςτα ερωτόματα (α) και (γ). Σα υπόλοιπα ερωτόματα ανατύθενται ωσ 

εργαςύα για το ςπύτι.  

 



 

32 

Αξιολόγηςη: Η εκπαιδευτικόσ θϋτει το ακόλουθο πρόβλημα ςτουσ 

μαθητϋσ. 

«κϋφτομαι ϋναν αριθμό, που εύναι κατϊ 27 μικρότεροσ από το τριπλϊςιο 

του 100. Ποιο αριθμό ϋχω ςτο μυαλό μου;» 
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ΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ VII 

 

 

 

 

Διδακτικού ςτόχοι: 

Οι μαθητϋσ να εύναι ςε θϋςη: 

 Να ανακαλύπτουν τον τύπο μϋτρηςησ του όγκου του κύβου και του ορθογωνύου παραλληλεπιπϋδου. 

 Να διακρύνουν τον όγκο από την εξωτερικό επιφϊνεια του κύβου ό του ορθογωνύου παραλληλεπιπϋδου.  

 Να υπολογύζουν τον όγκο ενόσ κύβου και ενόσ ορθογωνύου παραλληλεπιπϋδου. 

 Να χρηςιμοποιούν ςυμβατικϋσ μονϊδεσ μϋτρηςησ ( m3,  cm3) του όγκου του κύβου και του ορθογωνύου παραλληλεπιπϋδου. 

 Να αξιοποιούν τον τύπο του όγκου του κύβου και του ορθογωνύου παραλληλεπιπϋδου ςτην επύλυςη προβλόματοσ. 

 

 

 

Ονοματεπώνυμο:   Ωντρη Νεϊρχου  

χολεύο:     Δ΄ Δημοτικό Αγλαντζιϊσ (ΚΒ)  Σϊξη: Δ’                                   Αρ. μαθητών: 21 

Ενότητα: Ενότητα 7 – τερεομετρύα      Θϋμα μαθόματοσ: Ειςαγωγό ςτη μϋτρηςη όγκου ορθογωνύου παραλληλεπιπϋδου 
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Πορεύα εργαςύασ – δραςτηριότητεσ: ύνδεςη με μαθηματικϋσ πρακτικϋσ 

Ειςαγωγό μαθόματοσ: 

Η εκπαιδευτικόσ παρουςιϊζει ςτα παιδιϊ τον κύβο του Rubik και οι μαθητϋσ 

καλούνται να αναφϋρουν αν τον ϋχουν ξαναδεύ και τι γνωρύζουν για αυτόν.  

 

Εξερεύνηςη: 

Ακολούθωσ, η εκπαιδευτικόσ καλεύ 

τουσ μαθητϋσ να εργαςτούν ςτην 

Εξερεύνηςη τησ ςελύδασ 21 όπου 

δύνονται πληροφορύεσ για τον κύβο 

του Rubik και τουσ ζητεύται (α) να 

υπολογύςουν πόςοι μικρού κύβοι 

χρειϊζονται για να καταςκευαςτεύ ο 

κύβοσ του Rubik με διαςτϊςεισ 

3Φ3Φ3, (β) πόςοι μικρού κύβοι 

χρειϊζονται για να 

καταςκευαςτούν εκδοχϋσ του 

κύβου με μεγαλύτερεσ διαςτϊςεισ 

και (γ) να βρουν ϋνα ςύντομο τρόπο 

για να υπολογύςουν τον αριθμό των 

μικρών κύβων για την καταςκευό 

ενόσ μεγαλύτερου κύβου.  

ε πρώτο ςτϊδιο, η εκπαιδευτικόσ ζητϊ από τουσ μαθητϋσ να μελετόςουν 

την εξερεύνηςη ςε ατομικό επύπεδο και να κϊνουν ςκϋψεισ για τον τρόπο 

Κατανόηςη μϋςω προβλόματοσ και επιμονό ςτη λύςη 

προβλόματοσ (δύνεται χρόνοσ ςτουσ μαθητϋσ για να ςκεφτούν 

και να επιλύςουν προβλόματα με «υπομονό και επιμονό», να 

ανακαλύψουν ςχϋςεισ και να κϊνουν γενικεύςεισ). 

Ανϊπτυξη ιςχυριςμών και κρύςη του ςυλλογιςμού ϊλλων 

(οι μαθητϋσ διατυπώνουν υποθϋςεισ, οικοδομούν λογικούσ 

ιςχυριςμούσ και διερευνούν υποθϋςεισ, ςυγκρύνουν 

διαφορετικϋσ απαντόςεισ, αναθεωρούν λανθαςμϋνεσ 

απαντόςεισ, ςυνδϋουν με προώπϊρχουςεσ γνώςεισ και 

αναδύονται παρανοόςεισ, π.χ. διϊκριςη τησ εξωτερικόσ 

επιφϊνειασ από τον όγκο του ςτερεού). 

τρατηγικό χρόςη εργαλεύων (χρόςη εποπτικών μϋςων που 

ςυμβϊλλουν ςτην κατανόηςη τησ ϋννοιασ και ςτη διαδικαςύα 

επύλυςησ προβλόματοσ).  

Ποςοτικό και αφηρημϋνη ςκϋψη (Ενθαρρύνονται ποικύλεσ 

ςτρατηγικϋσ που ςυμβϊλλουν ςτην κατανόηςη τησ ϋννοιασ του 

όγκου και όχι απλϊ ςτην εφαρμογό του τύπου για τον 

υπολογιςμό του. Οι μαθητϋσ μϋςα από την καταςκευό-

αναπαρϊςταςη με αντικεύμενα και την εξερεύνηςη-διερεύνηςη 

οδηγούνται ςτην κατανόηςη τησ ϋννοιασ, ςτην ανακϊλυψη 

ςχϋςεων και ςτη ςυμβολικό αναπαρϊςταςη-διατύπωςη του 

τύπου για τον υπολογιςμού του όγκου οποιουδόποτε κύβου ό 
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που μπορούν να εργαςτούν. ε δεύτερο ςτϊδιο, οι μαθητϋσ καλούνται να 

εργαςτούν ομαδικϊ για να λύςουν την εξερεύνηςη. Σαυτόχρονα, η 

εκπαιδευτικόσ δύνει ςε κϊθε ομϊδα κύβουσ unifix ό ςυνενούμενουσ κύβουσ 

Dienes, και ενθαρρύνει τουσ μαθητϋσ να τουσ χρηςιμοποιόςουν με τρόπο 

που θα τουσ βοηθόςουν ςτην επύλυςη του προβλόματοσ. Οι μαθητϋσ 

αποφαςύζουν πώσ θα αξιοποιόςουν τουσ κύβουσ και πώσ θα ςυνεργαςτούν 

για την καλύτερη επύλυςη του προβλόματοσ. Δοκιμϊζουν διαφορετικούσ 

τρόπουσ λύςησ και παρουςύαςησ τησ εργαςύασ τουσ.   

τη ςυνϋχεια, οι μαθητϋσ ανακοινώνουν τισ απαντόςεισ τουσ ςτην 

ολομϋλεια, παρουςιϊζουν τον τρόπο εργαςύασ τουσ, κϊνουν παρατηρόςεισ 

και καταλόγουν ςε ςυμπερϊςματα ςχετικϊ με τη μϋτρηςη του όγκου ενόσ 

κύβου. Η εκπαιδευτικόσ ενθαρρύνει τουσ μαθητϋσ να εξηγούν τον τρόπο 

ςκϋψησ τουσ και διαφορετικούσ τρόπουσ εργαςύασ, να επεξηγόςουν και να 

επιχειρηματολογόςουν για διαφορετικϋσ απαντόςεισ, να ελϋγχουν τισ 

απαντόςεισ τουσ, να ανακαλύψουν ςχϋςεισ και να οδηγηθούν ςε 

ςυμπερϊςματα. Με το τϋλοσ τησ ςυζότηςησ αναμϋνεται οι μαθητϋσ να 

διαπιςτώςουν τη διαφορϊ τησ εξωτερικόσ επιφϊνειασ από τον όγκο του 

κύβου και να ανακαλύψουν τον τύπο μϋτρηςησ του όγκου του κύβου. 

Διερεύνηςη: 

Η εκπαιδευτικόσ αξιοποιεύ τη διερεύνηςη τησ ςελύδασ 22, η οπούα δύνει ϋνα 

ατελϋσ ορθογώνιο παραλληλεπύπεδο και ζητϊει να υπολογύςουν πόςοι κύβοι 

χρειϊζονται για να καταςκευαςτεύ ϋνα ορθογώνιο παραλληλεπύπεδο με 

ςυγκεκριμϋνεσ διαςτϊςεισ.  

ορθογωνύου παραλληλεπιπϋδου). 

Ακρύβεια (Η εκπαιδευτικόσ χρηςιμοποιεύ ορθό και ςαφό 

ορολογύα και ενθαρρύνει τουσ μαθητϋσ να επικοινωνούν με 

ακρύβεια ςτην ομϊδα και ςτην ολομϋλεια, χρηςιμοποιώντασ τη 

ςωςτό μαθηματικό ορολογύα, π.χ. ϋδρεσ, επιφϊνεια, όγκοσ, 

μόκοσ πλϊτοσ ύψοσ. Επιπλϋον, η εκπαιδευτικόσ δύνει ϋμφαςη 

ςτην ακριβό και ορθό αξιοπούηςη των υλικών και ςτουσ 

υπολογιςμούσ και ενθαρρύνει τουσ μαθητϋσ να ςκεφτούν και 

να εξηγόςουν γιατύ ςτη ςυγκεκριμϋνη περύπτωςη η ακρύβεια 

εύναι ςημαντικό.) 

Δομό των Μαθηματικών (Οι εκπαιδευτικού ενθαρρύνουν 

τουσ μαθητϋσ να διερευνόςουν ςχϋςεισ και να κϊνουν 

ςυνδϋςεισ (π.χ. γύνεται ςύνδεςη τησ μϋτρηςησ των διαςτϊςεων 

και του όγκου του κύβου με τισ μονϊδεσ, δεκϊδεσ, εκατοντϊδεσ, 

χιλιϊδα και ςύνδεςη του τύπου του όγκου του ορθογώνιου 

παραλληλεπιπϋδου με τουσ παρϊγοντεσ ενόσ αριθμού.) 

Κανονικότητα ςε επαναλαμβανόμενο ςυλλογιςμό (οι 

μαθητϋσ παρατηρούν επαναλόψεισ ςε υπολογιςμούσ και 

αναζητούν γενικϋσ μεθόδουσ και ςυντομεύςεισ) 
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Αρχικϊ, η εκπαιδευτικόσ ζητϊει από τουσ μαθητϋσ να εργαςτούν ατομικϊ και 

να προςπαθόςουν να βρούνε 

τη λύςη. Οι μαθητϋσ κϊνουν 

υποθϋςεισ, αναλύουν ςχϋςεισ 

και ςχεδιϊζουν τρόπουσ 

επύλυςησ. Η εκπαιδευτικόσ 

δύνει χρόνο και ενθαρρύνει 

τουσ μαθητϋσ να εργϊζονται 

με υπομονό και επιμονό. 

Σαυτόχρονα, δύνει και πϊλι 

ςτουσ μαθητϋσ την ευχϋρεια 

να χρηςιμοποιόςουν τουσ 

κύβουσ unifix και το υλικό 

Dienes, που βρύςκονται ςτο 

θρανύο τουσ, αφόνοντϊσ τουσ 

όμωσ ελεύθερουσ να 

αποφαςύςουν κατϊ πόςο 

θϋλουν να τουσ αξιοποιόςουν 

και με ποιο τρόπο. 

Ακολούθωσ, η εκπαιδευτικόσ 

ενθαρρύνει τουσ μαθητϋσ να 

ςυζητόςουν ςτισ ομϊδεσ, να 

ανταλλϊξουν ιδϋεσ για τον 

τρόπο που εργϊςτηκαν, να ςυγκρύνουν διαφορετικούσ τρόπουσ, να 

παρατηρόςουν ςχϋςεισ, να αξιολογόςουν τισ απαντόςεισ τουσ και των 
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ςυμμαθητών τουσ και να ελϋγξουν τισ απαντόςεισ τουσ. Ακολουθεύ 

ςυζότηςη ςτην ολομϋλεια όπωσ και ςτην προηγούμενη δραςτηριότητα. Οι 

μαθητϋσ αναμϋνεται να ςυνδϋςουν τον όγκο του κύβου με τον όγκο του 

ορθογωνύου παραλληλεπιπϋδου, να παρατηρόςουν τη χρόςη τησ 

ςυμβατικόσ μονϊδασ (𝑐𝑚3)  και να εφαρμόςουν τισ νϋεσ παρατηρόςεισ και 

ςυμπερϊςματα για την επύλυςη του προβλόματοσ. 

Δραςτηριότητεσ 3 και 4: 

Η εκπαιδευτικόσ καλεύ τουσ μαθητϋσ 

να εργαςτούν ςτισ δραςτηριότητεσ 3 

και 4, ςτισ οπούεσ ζητεύται ο 

υπολογιςμόσ του όγκου κϊποιων 

δοχεύων και η ςύγκριςη του όγκου 

δύο δοχεύων και αιτιολόγηςη τησ 

απϊντηςησ. Οι μαθητϋσ εφαρμόζουν 

το γενικό κανόνα ςτον οπούο 

κατϋληξαν πιο πϊνω και εργϊζονται 

με ακρύβεια για να υπολογύςουν και 

να ςυγκρύνουν, τον όγκο διαφόρων 

δοχεύων. Οι απαντόςεισ των μαθητών 

παρουςιϊζονται ςτην ολομϋλεια ενώ η 

εκπαιδευτικόσ δύνει ϋμφαςη ςτην 

παρουςύαςη διαφορετικών 

διαδικαςιών λύςησ, ςτην επεξόγηςη του τρόπου ςκϋψησ των μαθητών, ςτην 

αιτιολόγηςη και ςτη χρόςη επιχειρημϊτων και ςτη χρόςη ορθόσ ορολογύασ.  
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Επιπλϋον, η εκπαιδευτικόσ μπορεύ να ζητόςει από τουσ μαθητϋσ να δώςουν 

ςυγκεκριμϋνα παραδεύγματα από την πραγματικό ζωό όπου καλούνται να 

υπολογύςουν τον όγκο ενόσ δοχεύου.  

Δραςτηριότητα  10 (ς.31): 

Η εκπαιδευτικόσ ζητϊ από τουσ μαθητϋσ να λύςουν την δραςτηριότητα 10 

ςτη ςελύδα 31. τη ςυγκεκριμϋνη δραςτηριότητα μπορεύ να γύνει εφαρμογό 

τησ νϋασ γνώςησ αλλϊ και επϋκταςη και ςύνδεςη με τη δομό των  

Μαθηματικών. Μπορούν να επιλύςουν το πρόβλημα βρύςκοντασ 

παρϊγοντεσ του αριθμού 36. 

Δραςτηριότητεσ 1 και 2 από ς.23   και 9 από 

ς.30: 

Η εκπαιδευτικόσ καλεύ τουσ μαθητϋσ να λύςουν 

τισ δραςτηριότητεσ 1 και 2 από ς.23   και 9 από 

ς.30, ςτισ οπούεσ απαιτεύται η κατανόηςη τησ 

ϋννοιασ του όγκου και η εφαρμογό του τύπου για 

τον υπολογιςμό του όγκου διαφορετικών 

ατελών η ολοκληρωμϋνων ορθογωνύων 

παραλληλεπιπϋδων. Οι δραςτηριότητεσ αυτϋσ 

μπορούν να εξυπηρετόςουν και ςτόχουσ τελικόσ 

αξιολόγηςησ.  
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ΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ VIII 

 

 

 

 

Διδακτικού ςτόχοι: 

Οι μαθητϋσ να εύναι ςε θϋςη: 

 Να χρηςιμοποιούν την επιμεριςτικό ιδιότητα για να υπολογύςουν το γινόμενο δύο αριθμών (και οι δύο παρϊγοντεσ να εύναι 

διψόφιοι). 

 Να λύνουν προβλόματα πολλαπλαςιαςτικόσ δομόσ (αναλογύασ). 

  

Ονοματεπώνυμο: Μαρύα Φειμωνό  

χολεύο: Α΄ Δημοτικό χολεύο Πϋρα Φωριού-Νόςου  Σϊξη: Δ’      Αρ. μαθητών: 18 

Ενότητα: Ενότητα 10 – Πολλαπλαςιαςμόσ / Διαύρεςη     Θϋμα μαθόματοσ: Διψόφιοσ Πολλαπλαςιαςμόσ 
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Πορεύα εργαςύασ – δραςτηριότητεσ: ύνδεςη με μαθηματικϋσ πρακτικϋσ 

Ειςαγωγό μαθόματοσ: 

Η εκπαιδευτικόσ παρουςιϊζει ςτουσ μαθητϋσ τη 

Διερεύνηςη  τησ ςελύδασ 11, όπου τα παιδιϊ 

καλούνται να χρηςιμοποιόςουν λϋξεισ, ςχϋδιο ό 

μαθηματικϊ ςύμβολα για να υπολογύςουν το γινόμενο 

14Φ32.  Σα παιδιϊ καλούνται να εργαςτούν ατομικϊ 

και να παρουςιϊςουν ςε χαρτύ Α3 τον τρόπο εργαςύασ 

τουσ.  

Σα παιδιϊ αναμϋνεται  να εφαρμόςουν την 

επιμεριςτικό ιδιότητα. Για παρϊδειγμα: 

 

Η εκπαιδευτικόσ αναρτϊ μερικϋσ από τισ εργαςύεσ των παιδιών ςτον 

πύνακα. τη ςυνϋχεια, καλεύ  τα υπόλοιπα παιδιϊ να εξηγόςουν προφορικϊ 

τον τρόπο με τον οπούο εργϊςτηκαν οι ςυμμαθητϋσ τουσ και να αναφϋρουν 

ομοιότητεσ ό διαφορϋσ ανϊμεςα ςτουσ δικούσ τουσ τρόπουσ. Με το τϋλοσ 

τησ ςυζότηςησ αναμϋνεται ότι οι μαθητϋσ θα ονομϊςουν την ιδιότητα που 

χρηςιμοπούηςαν (επιμεριςτικό ιδιότητα). 

 

Δομό (δύνεται η ευκαιρύα ςτουσ μαθητϋσ να ανακαλύψουν και 

να αξιολογόςουν ςτρατηγικϋσ για τον υπολογιςμό του 

διψόφιου πολλαπλαςιαςμού, χωρύσ να διδαχθούν μια τυπικό, 

βόμα προσ βόμα διαδικαςύα, οι μαθητϋσ ενθαρρύνονται να 

εφαρμόςουν την επιμεριςτικό ιδιότητα που όδη γνωρύζουν 

από τον μονοψόφιο πολλαπλαςιαςμό ςτην περύπτωςη του 

διψόφιου πολλαπλαςιαςμού) 

Ανϊπτυξη ιςχυριςμών και κρύςη του ςυλλογιςμού ϊλλων 

(δύνονται ευκαιρύεσ ςτουσ μαθητϋσ να παρουςιϊςουν τισ 

λύςεισ τουσ και να κρύνουν τισ λύςεισ και τα επιχειρόματα των 

ςυμμαθητών τουσ) 

Ακρύβεια (χρόςη ορθόσ και ςαφούσ ορολογύασ ςτη 

μαθηματικό επικοινωνύα). 
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Δραςτηριότητα 1: 

Η εκπαιδευτικόσ καλεύ τουσ 

μαθητϋσ να εργαςτούν ςτη 

δραςτηριότητα 1 τησ 

ςελύδασ 12 με ςτόχο την 

παρατόρηςη δύο τρόπων 

υπολογιςμού γινομϋνου, με 

τη χρόςη τησ επιμεριςτικόσ 

ιδιότητασ. το πρώτο 

παρϊδειγμα, ο ϋνασ από 

τουσ δύο παρϊγοντεσ 

παρουςιϊζεται με 

πρόςθεςη ενώ  ςτο 

δεύτερο πρόβλημα με 

αφαύρεςη. Σα παιδιϊ 

καλούνται να εργαςτούν ςε 

ζευγϊρια, για να 

ςυγκρύνουν τουσ δύο 

τρόπουσ μεταξύ τουσ. τη 

ςυνϋχεια, τα παιδιϊ 

καλούνται να εντοπύςουν 

ςε ποιουσ πολλαπλαςιαςμούσ θα χρηςιμοποιόςουν πρόςθεςη και ςε 

ποιουσ αφαύρεςη και να αιτιολογόςουν την επιλογό τουσ. Σα παιδιϊ 

υπολογύζουν όςα περιςςότερα γινόμενα μπορούν. Η δραςτηριότητα 

αξιοποιεύται για ςκοπούσ ςυντρϋχουςασ αξιολόγηςησ.  

 

Δομό (δύνεται η ευκαιρύα ςτουσ μαθητϋσ να αξιολογόςουν 

ςτρατηγικϋσ για τον υπολογιςμό του διψόφιου 

πολλαπλαςιαςμού) 

Ακρύβεια (χρόςη ορθόσ και ςαφούσ ορολογύασ ςτη 

μαθηματικό επικοινωνύα). 
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Δραςτηριότητα 2: 

Παρουςιϊζεται ςτα παιδιϊ το εφαρμογύδιο: 

http://www.bbc.co.uk/skillswise/game/ma12pape-game-written-

multiplication. Σο εφαρμογύδιο παρουςιϊζει την 

ανϊλυςη δύο διψόφιων 

παραγόντων ςε δεκϊδεσ και 

μονϊδεσ. Ζητεύται από τα 

παιδιϊ να περιγρϊψουν με 

ποιο τρόπο παρουςιϊζεται ο 

διψόφιοσ πολλαπλαςιαςμόσ 

και με ποια διαδικαςύα θα 

υπολογύςουν το γινόμενο. τη 

ςυνϋχεια, τα παιδιϊ ϋρχονται 

ςε ζευγϊρια ςτον υπολογιςτό 

τησ τϊξησ και υπολογύζουν τα 

γινόμενα που παρουςιϊζει το 

εφαρμογύδιο.  

Παρϊλληλα, τα υπόλοιπα 

ζευγϊρια κϊνουν τη 

δραςτηριότητα 2 από τη 

ςελύδα 13 του βιβλύου τουσ, 

όπου καλούνται να 

χρηςιμοποιόςουν την αναπαρϊςταςη του πύνακα, για να λύςουν 

προβλόματα πολλαπλαςιαςτικόσ δομόσ. 

τρατηγικό χρόςη εργαλεύων (χρόςη ηλεκτρονικού 

εργαλεύου που διευκολύνει την αναπαρϊςταςη τησ ανϊλυςησ 

των δύο διψόφιων παραγόντων ςε δεκϊδεσ και μονϊδεσ και 

τον επιμϋρουσ πολλαπλαςιαςμό τουσ). 

Ακρύβεια (χρόςη ορθόσ και ςαφούσ ορολογύασ ςτη 

μαθηματικό επικοινωνύα). 

Κατανόηςη μϋςω προβλόματοσ και επιμονό ςτη λύςη 

προβλόματοσ (δύνεται χρόνοσ ςτουσ μαθητϋσ για να 

ςυνδϋςουν την ϋννοια με προβλόματα από την καθημερινό 

ζωό και να αντιςτοιχύςουν τον πύνακα με την περιγραφό του 

προβλόματοσ) 

http://www.bbc.co.uk/skillswise/game/ma12pape-game-written-multiplication
http://www.bbc.co.uk/skillswise/game/ma12pape-game-written-multiplication


 

43 

Δραςτηριότητα 3: 

Σα παιδιϊ αναφϋρουν τον ςτόχο του μαθόματοσ. τη ςυνϋχεια, παύζουν το 

πιο κϊτω παιχνύδι: 

Φωρύζονται ςε δύο ομϊδεσ. 

Μπροςτϊ τουσ ϋχουν κϊρτεσ με τουσ αριθμούσ από το 0-9. 

Οι κϊρτεσ εύναι αναποδογυριςμϋνεσ. Κϊθε ομϊδα παύρνει 4 κϊρτεσ και 

καταςκευϊζει μια μαθηματικό πρόταςη διψόφιου πολλαπλαςιαςμού. 

Οι δύο ομϊδεσ ςυγκρύνουν το γινόμενο τουσ. Η ομϊδα με το μεγαλύτερο 

γινόμενο παύρνει 1 βαθμό. Σο παιχνύδι ςυνεχύζεται μϋχρι μια από τισ δύο 

ομϊδεσ να ςυμπληρώςει 5 βαθμούσ.  

Δομό (ςύνθεςη διψόφιων αριθμών, τοποθετώντασ ςτην 

κατϊλληλη θϋςη τα ψηφύα (δεκϊδεσ-μονϊδεσ), ώςτε να 

ςχηματιςτεύ μαθηματικό πρόταςη με το μεγαλύτερο δυνατό 

γινόμενο). 

Κατανόηςη μϋςω προβλόματοσ και επιμονό ςτη λύςη 

προβλόματοσ (δύνεται χρόνοσ ςτουσ μαθητϋσ για να 

ςκεφτούν και να επιλύςουν με υπομονό και επιμονό το 

πρόβλημα) 
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ΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ IX 

 

 

 

 

Διδακτικού ςτόχοι: 

Οι μαθητϋσ να εύναι ςε θϋςη: 

 ςυγκρύνουν δεκαδικούσ αριθμούσ χρηςιμοποιώντασ τα ςύμβολα τησ ιςότητασ και ανιςότητασ 

 ςειροθετούν δεκαδικούσ αριθμούσ  

 αναγνωρύζουν ιςοδύναμουσ δεκαδικούσ αριθμούσ 

 εφαρμόςουν τη ςύγκριςη δεκαδικών αριθμών για να λύςουν προβλόματα καθημερινόσ ζωόσ 

  

Ονοματεπώνυμο: Ξϋνια Ξυςτούρη  

χολεύο: Δημοτικό Λιβαδιών Κ.Β’  Σϊξη: Δ΄2      Αρ. μαθητών: 22 

Ενότητα: Ενότητα 11 (ςελ. 74-75) – Δεκαδικού αριθμού                                      Θϋμα μαθόματοσ: ύγκριςη και ςειροθϋτηςη δεκαδικών αριθμών 
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Πορεύα εργαςύασ – δραςτηριότητεσ: ύνδεςη με μαθηματικϋσ πρακτικϋσ 

Ειςαγωγό μαθόματοσ: Δύνεται ςτουσ μαθητϋσ το πιο κϊτω ςενϊριο για 

εξερεύνηςη: Ο Μιχϊλησ και ο Ωγγελοσ διαφωνούν για το ποιοσ εύναι ο πιο 

ψηλόσ. ύμφωνα με τισ μετρόςεισ τησ ιατρικόσ επιςκϋπτριασ το ςχολεύου 

τουσ, ο Μιχϊλησ εύναι 1,32 m και ο Ωγγελοσ 1,4 m.  

Ζητεύται από τα παιδιϊ να ςυζητόςουν με το διπλανό τουσ και να 

αποφαςύςουν ποιοσ από τουσ δύο ότι εύναι ο πιο ψηλόσ, αιτιολογώντασ 

την απϊντηςό τουσ. Φρηςιμοποιούν μοντϋλα εμβαδού και αριθμητικϋσ 

γραμμϋσ για να εξηγόςουν τον τρόπο ςκϋψησ τουσ. Εκφρϊζουν την 

ανιςότητα με τα ςύμβολα < και >. Παρουςιϊζουν τον τρόπο ςκϋψησ τουσ 

ςτο διαδραςτικό πύνακα με τη βοόθεια διαδραςτικού εφαρμογιδύου.  

Ακολουθεύ ςυζότηςη για το τι εκφρϊζουν ςτο παρϊδειγμα οι αριθμού 1 

(ακϋραιεσ μονϊδεσ), οι αριθμού 3 και 4 (δϋκατα) και ο αριθμόσ 2 

(εκατοςτϊ), ποιο ϋχει τη μεγαλύτερη αξύα και με ποια ςειρϊ τα 

ςυγκρύνουμε (Λογιςμικό ΤΠΠ «Παύζω με τουσ αριθμούσ - Αξύα Θϋςησ 

Χηφύου»).  

Ανϊπτυξη ιςχυριςμών και κρύςη του ςυλλογιςμού ϊλλων 

(οι μαθητϋσ διατυπώνουν υποθϋςεισ, οικοδομούν λογικούσ 

ιςχυριςμούσ και διερευνούν υποθϋςεισ). 

τρατηγικό χρόςη εργαλεύων (χρόςη εποπτικού εργαλεύου 

που βοηθϊ τουσ μαθητϋσ ςτην κατανόηςη των δεκαδικών). 

Κατανόηςη μϋςω προβλόματοσ και επιμονό ςτη λύςη 

προβλόματοσ (δύνεται χρόνοσ ςτουσ μαθητϋσ για να 

ςκεφτούν και να επιλύςουν προβλόματα με «υπομονό και 

επιμονό», οι μαθητϋσ ενθαρρύνονται να προτεύνουν 

διαφορετικϋσ λύςεισ, οι μαθητϋσ ϋχουν την ευκαιρύα να 

ανακαλύψουν ςχϋςεισ και να κϊνουν γενικεύςεισ). 

Ακρύβεια (χρόςη ορθόσ και ςαφούσ ορολογύασ ςτη 

μαθηματικό επικοινωνύα). 

τρατηγικό χρόςη εργαλεύων (χρόςη ηλεκτρονικού 

εργαλεύου που διευκολύνει την πολλαπλό αναπαρϊςταςη και 

ςύγκριςη δεκαδικών αριθμών ). 
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Δραςτηριότητα 1: Οι μαθητϋσ ςυμπληρώνουν τη Διερεύνηςη ςτη ςελύδα 

74 του βιβλύου τουσ. Ζητεύται να γρϊψουν τον αριθμό που αναπαριςτϊ η 

επιφϊνεια  με όςο το δυνατό περιςςότερουσ τρόπουσ. Ζητεύται 

να αναπαραςτόςουν ο καθϋνασ ςτο βιβλύο του τουσ αριθμούσ τρύα δϋκατα 

και τρύα εκατοςτϊ ςε διαφορετικϊ μοντϋλα εμβαδού, και ςτη ςυνϋχεια να 

τα παρατηρόςουν. Αναμϋνεται να τα ςυγκρύνουν και να εντοπύςουν την 

ιςοδυναμύα. τη ςυνϋχεια, τουσ ζητεύται να πϊρουν θϋςη ςτη δόλωςη ενόσ 

παιδιού ότι «το 6 εύναι μικρότερο από 60, ϊρα και το 2, 6 εύναι μικρότερο 

από το 2,60» και να την υποςτηρύξουν.  

τρατηγικό χρόςη εργαλεύων (χρόςη εποπτικού εργαλεύου 

που βοηθϊ τουσ μαθητϋσ να εμβαθύνουν ςτην κατανόηςη των 

μαθηματικών εννοιών). 

Ανϊπτυξη ιςχυριςμών και κρύςη του ςυλλογιςμού ϊλλων 

(δύνονται ευκαιρύεσ ςτουσ μαθητϋσ να παρουςιϊςουν τισ 

λύςεισ τουσ και να κρύνουν τισ λύςεισ και τα επιχειρόματα 

ϊλλων). 

Δομό των μαθηματικών (δύνονται ευκαιρύεσ ςτουσ μαθητϋσ 

να διερευνόςουν και να εντοπύςουν ιδιότητεσ των δεκαδικών 

αριθμών).  

Δραςτηριότητα 2: 

Παιχνύδι με ζϊρια: Οι μαθητϋσ ρύχνουν τα ζϊρια με τη ςειρϊ και 

προςπαθούν να ςυμπληρώςουν τα ψηφύα των ακϋραιων μονϊδων, των 

δϋκατων και των εκατοςτών ςε πύνακα αξύασ θϋςησ ψηφύου. κοπόσ εύναι 

να καταςκευϊςουν το μεγαλύτερο δεκαδικό αριθμό για να νικόςουν τον 

αντύπαλο. Εκφρϊζουν την ανιςότητα ςτο Υύλλο Εργαςύασ 

χρηςιμοποιώντασ τα ςύμβολα < και >. 

τη ςυνϋχεια, οι μαθητϋσ ςυγκρύνουν τον αριθμό που καταςκεύαςαν με 

εκεύνουσ τησ ομϊδασ τουσ και τουσ τοποθετούν ςε ςειρϊ, αρχύζοντασ από 

το μικρότερο. Παρουςιϊζουν τη ςειρϊ ςτην ολομϋλεια. Η ολομϋλεια 

αξιολογεύ τη ςειροθϋτηςη.  

Ακρύβεια (χρόςη ορθόσ και ςαφούσ ορολογύασ ςτη 

μαθηματικό επικοινωνύα). 

Δομό των μαθηματικών (δύνονται ευκαιρύεσ ςτουσ μαθητϋσ 

να διερευνόςουν και να εντοπύςουν ιδιότητεσ των δεκαδικών 

αριθμών). 

Ανϊπτυξη ιςχυριςμών και κρύςη του ςυλλογιςμού ϊλλων 

(δύνονται ευκαιρύεσ ςτουσ μαθητϋσ να παρουςιϊςουν τισ 

λύςεισ τουσ και να κρύνουν τισ λύςεισ και τα επιχειρόματα 

ϊλλων). 
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Δραςτηριότητα 3: 

Παιχνύδι με κϊρτεσ: Κϊθε μαθητόσ παύρνει μια δϋςμη με κϊρτεσ δεκαδικών. 

την ομϊδα τουσ, γυρύζουν από μια κϊρτα ο καθϋνασ. Ο κϊθε παύκτησ 

διαβϊζει δυνατϊ τον αριθμό που ϋχει ςτην κϊρτα του. Αυτόσ που ϋχει την 

κϊρτα με το μεγαλύτερο αριθμό, παύρνει τισ κϊρτεσ των υπόλοιπων 

παιδιών τησ ομϊδασ. Αν υπϊρχουν ιςοδύναμεσ κϊρτεσ, τα δύο παιδιϊ που 

ιςοδυναμούν ξανατραβούν κϊρτα. Νικητόσ εύναι ο μαθητόσ που ςτο τϋλοσ 

ϋχει μαζϋψει τισ περιςςότερεσ κϊρτεσ.  

υμπληρωματικό: Ο καθϋνασ ςειροθετεύ τισ κϊρτεσ του μόνοσ του ό με το 

διπλανό του. 

ςτη ςυνϋχεια,ςυμπληρώνουν τισ εργαςύεσ ςτη ςελύδα 75 του βιβλύου 

τουσ. Η εργαςύα 2 τησ ςελ.75 μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ ωσ αξιολόγηςη. 

 

Ακρύβεια (χρόςη ορθόσ και ςαφούσ ορολογύασ ςτη 

μαθηματικό επικοινωνύα). 

Δομό (αναγνώριςη διαφορετικών αναπαραςτϊςεων για 

δεκαδικούσ αριθμούσ). 
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έξι 

δέκαηα 

 

 

 

0,8 
               10

9
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δεκαπένηε 

εκαηοζηά 

 

 

 

0,12 
               100

35
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0,60 
 

 

0,7 

 

0,70 
               100

99
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ένα 

δέκαηο 

εξήνηα δύο 

εκαηοζηά 

 

0,70 
               10

7
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ΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ X 

 

 

 

 

Διδακτικού ςτόχοι: 

Οι μαθητϋσ να εύναι ςε θϋςη: 

 Να ςυγκρύνουν κλαςματικούσ αριθμούσ με τον ύδιο παρονομαςτό (π.χ. 2/5  3/5) 

 Να ςυγκρύνουν κλαςματικούσ αριθμούσ με διαφορετικό παρονομαςτό (π.χ. 2/5  2/9) 

 Να ςυγκρύνουν κλαςματικούσ αριθμούσ με διαφορετικό παρονομαςτό και αριθμητό (π.χ. 2/3  1/4) 

 Να μπορούν να τοποθετούν κλαςματικούσ αριθμούσ πϊνω ςε αριθμητικό γραμμό από το 0 ωσ το 1 

 Να κρύνουν τα αποτελϋςματα τησ ϋρευνϊσ τουσ1 ςυγκρύνοντασ κλαςματικούσ αριθμούσ 

  

                                                           
1
 Δες ζτεηικό θύλλο εργαζίας. 

Ονοματεπώνυμο: Φριςτιϊνα Ροκόπου  

χολεύο: Α’ Αραδύππου  Σϊξη: Δ΄       

Ενότητα: Μϋροσ 3 - Κλϊςματα                                      Θϋμα μαθόματοσ: ύγκριςη κλαςμϊτων 
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Πορεύα εργαςύασ – δραςτηριότητεσ: ύνδεςη με μαθηματικϋσ πρακτικϋσ 

Ειςαγωγό – Ενεργοπούηςη προώπϊρχουςασ γνώςησ 

1. Προφορικϊ, τα παιδιϊ καλούνται να απαντόςουν ςε ερωτόςεισ του 

τύπου: 

o Σι εύναι το κλϊςμα; 

o Σι κλϊςματα χρηςιμοποιούμε καθημερινϊ; 

o Σι ςημαύνει ο παρονομαςτόσ και τι ο αριθμητόσ ςε ϋνα κλϊςμα; 

 

 

Ανϊπτυξη ιςχυριςμών και κρύςη του ςυλλογιςμού ϊλλων 

Ακρύβεια 

Κυρύωσ μϊθημα – Κτύςιμο τησ καινούριασ γνώςησ 

2. Δύνεται ςτα παιδιϊ το παιχνύδι Pizza Fraction Fun. Καλούνται να 

ενώςουν τα κομμϊτια και να φτιϊξουν από μύα πύτςα το κϊθε ζευγϊρι. 

Καταγρϊφουν τα κλϊςματα που αντιπροςωπεύουν τα κομμϊτια τησ 

πύτςασ τουσ, ςειροθετώντασ τα από το μεγαλύτερο ςτο μικρότερο.  

3. Ανακούνωςη αποτελεςμϊτων. Σα παιδιϊ οδηγούνται ςτο  

ςυμπϋραςμα ότι όςο μεγαλώνει ο παρονομαςτόσ, τόςο πιο μικρό 

εύναι το κλϊςμα (το κομμϊτι). 

 

 

Κατανόηςη μϋςω προβλόματοσ και επιμονό ςτη λύςη 

προβλόματοσ  

τρατηγικό χρόςη εργαλεύων 

 

Ανϊπτυξη ιςχυριςμών και κρύςη του ςυλλογιςμού ϊλλων 

Δομό 
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4. Δύνονται οι ρϊβδοι κλαςμϊτων, με τη βοόθεια των οπούων τα παιδιϊ 

καλούνται να ςυγκρύνουν 

κλϊςματα με διαφορετικό 

παρονομαςτό και 

αριθμητό. Ψσ μϋτρο 

ςύγκριςησ ενθαρρύνονται 

να χρηςιμοποιούν την 

ϋννοια του «μιςού» (1/2).  

 

τρατηγικό χρόςη εργαλεύων 

Εξϊςκηςη – Επύλυςη παρανοόςεων 

5. Λύνουν τισ ςελύδεσ του βιβλύου τουσ. υνεργϊζονται με τουσ διπλανούσ 

τουσ ό και με παιδιϊ ϊλλων ομϊδων.  
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Ολοκλόρωςη – Αξιολόγηςη 

6. Γύνονται ερωτόςεισ ςτον πύνακα, όπωσ: 

o Βρεύτε ϋνα κλϊςμα μεταξύ του ½ και του 1 

o Βρεύτε ϋνα κλϊςμα μεταξύ του ½ και του ¼ 

o Βρεύτε ϋνα κλϊςμα μεταξύ του 7/8 και του 1 

o Βρεύτε κλϊςματα ιςοδύναμα με το 1 

o Βρεύτε κλϊςματα ιςοδύναμα με το 2/3 

7. Γύνεται χρόςη αριθμητικόσ γραμμόσ για τοποθϋτηςη κλαςμϊτων 

μεταξύ του 0 και του 1, ανϊλογα με την αξύα τουσ.  

8. Δύνεται το φύλλο εργαςύασ Τα κλάσματα στη ζωή μας, το οπούο θα 

ςυμπληρωθεύ ςε ςυνδυαςμό με τισ πληροφορύεσ ςτο φύλλο εργαςύασ 

με τα αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ ανϊμεςα ςτα παιδιϊ τησ τϊξησ μασ. 

Σα παιδιϊ θα ςυνεργαςτούν ώςτε να ολοκληρώςουν όςεσ 

περιςςότερεσ εργαςύεσ μπορούν (και από τα δύο φυλλϊδια).2 

 

                                                           
2
 Η δραζηηριόηηηα ασηή μπορεί να πραγμαηοποιηθεί καηά ηη διάρκεια ηης Εμπέδωσης. Καηά ηη διάρκεια ηης Εμπέδωζης, επίζης, ηα παιδιά θα παρακολοσθήζοσν παιδική 

ηαινία μικρής διάρκειας η οποία ζσνδέεηαι και με ηα κλάζμαηα (Ο Μίκη και η θαζολιά, http://www.youtube.com/watch?v=282HateT79U ) 

http://www.youtube.com/watch?v=282HateT79U
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Εργαςύα για το ςπύτι 

 Να προβληματιςτούν ςχετικϊ με ϊλλεσ ερωτόςεισ με τισ οπούεσ θα 

μπορούςαμε να εμπλουτύςουμε το ερωτηματολόγιο μασ, ώςτε να εύναι 

πιο ολοκληρωμϋνο όταν θα το δώςουμε ςτα παιδιϊ τησ Δ’2.  Οι 

ειςηγόςεισ τουσ θα καταγραφούν ςτο επόμενο μϊθημα, ώςτε να 

τροχιοδρομηθεύ η επόμενη φϊςη που θα ςτοχεύει να μϊθουμε όςα 

περιςςότερα μπορούμε για τα ενδιαφϋροντα και τισ ςυνόθειϋσ ϊλλων 

παιδιών τησ ηλικύασ μασ (Δ’2).  Σα αποτελϋςματα αυτϊ θα 

παρουςιαςτούν χρηςιμοποιώντασ δεκαδικούσ αριθμούσ.  
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ΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ XI 

 

 

 

 

Διδακτικού ςτόχοι: 

Οι μαθητϋσ να εύναι ςε θϋςη: 

 Να αναπαριςτούν, ςυγκρύνουν και ςειροθετούν ομώνυμα κλϊςματα χρηςιμοποιώντασ κατϊλληλο υλικό, όπωσ επιφϊνειεσ, κύκλουσ 

κλαςμϊτων, ςύνολα, αριθμητικό γραμμό, εικόνεσ και εφαρμογύδια. 

 Να ερμηνεύουν το κλϊςμα ωσ μϋροσ τησ ακϋραιασ μονϊδασ, ωσ μϋροσ ςυνόλου, ωσ μϋτρο και ωσ πηλύκο. 

 Να χρηςιμοποιούν ποικύλα μϋςα αναπαρϊςταςησ και ςτρατηγικϋσ, για να απλοποιούν κλϊςματα και να βρύςκουν ιςοδύναμεσ 

μορφϋσ τουσ. 

  

Ονοματεπώνυμο: αλώμη Παναγιώτου  

χολεύο: Β’ Δημοτικό Ιδαλύου  Σϊξη: Δ΄ 1   Αρ. μαθητών:  18                                          Διδακτικόσ χρόνοσ: 40 λεπτϊ 

Ενότητα: Ενότητα 8 - Κλϊςματα                                      Θϋμα μαθόματοσ: Ιςοδύναμα Κλϊςματα 
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Πορεύα εργαςύασ – δραςτηριότητεσ: ύνδεςη με μαθηματικϋσ πρακτικϋσ 

Ειςαγωγό του μαθόματοσ: 

Παρουςιϊζεται ςτουσ μαθητϋσ η 

εξερεύνηςη τησ ςελύδασ 36 και 

διαβϊζεται η οδηγύα ςτην ολομϋλεια 

τησ τϊξησ δύνοντασ επεξηγόςεισ αν 

χρειαςτεύ. τη ςυνϋχεια καλούνται 

μαθητϋσ να διαβϊςουν τισ 

πληροφορύεσ και να απαντόςουν το 

ερώτημα (α).  

 

 

 

Αφού ακουςτούν οι απόψεισ των μαθητών ςτην ολομϋλεια τησ τϊξησ η 

εκπαιδευτικόσ μοιρϊζει 

ςτουσ μαθητϋσ ϋνα κύκλο 

χωριςμϋνο ςε πϋμπτα και 

ϋνα κύκλο χωριςμϋνο ςε 

δϋκατα. Καλεύ τουσ μαθητϋσ 

 

 

 

 

 

 

Ανϊπτυξη ιςχυριςμών και κρύςη του ςυλλογιςμού ϊλλων 

(οι μαθητϋσ διατυπώνουν υποθϋςεισ, οικοδομούν λογικούσ 

ιςχυριςμούσ και διερευνούν υποθϋςεισ). 
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να ςημειώςουν τισ πληροφορύεσ που ϋχουν ςτουσ κύκλουσ (με πρϊςινο 

τουσ δημότεσ που ψηφύζουν υπϋρ, με κύτρινο τουσ αναποφϊςιςτουσ και με 

κόκκινο εκεύνουσ που εύναι κατϊ). Αρχικϊ, ςτον κύκλο που εύναι 

χωριςμϋνοσ ςε πϋμπτα και ςτη ςυνϋχεια ςτον κύκλο που εύναι χωριςμϋνοσ 

ςε δϋκατα. Αναμϋνεται οι μαθητϋσ να καταλόξουν ςτο ςυμπϋραςμα ότι το 

1/5 που εύναι οι δημότεσ που εύναι κατϊ εύναι τα 2/10 που υπολεύπεται 

από τον κύκλο με τα δϋκατα κτλ. ε αυτό το ςημεύο θα γύνει ςυζότηςη 

ςτην τϊξη και θα απαντηθεύ το ερώτημα ότι τα ςτοιχεύα εύναι από 

την ύδια ϋρευνα. Παρϊλληλα, η εκπαιδευτικόσ θα δώςει ςε κϊθε μαθητό 

ϋναν πύνακα όπου οι 

μαθητϋσ θα 

καταγρϊφουν τισ 

πληροφορύεσ που 

μϊζεψαν. 

Ακολούθωσ, οι μαθητϋσ θα ςυγκρύνουν τισ πληροφορύεσ, δηλαδό θα 

ζητηθεύ από τουσ μαθητϋσ να κόψουν τον κύκλο με τα πϋμπτα και να 

βϊλουν τα κομμϊτια του ςτον κύκλο με τα δϋκατα με βϊςη την κατηγορύα 

(αναποφϊςιςτοι, υπϋρ, κατϊ). Επιπλϋον, η εκπαιδευτικόσ θα ζητόςει 

από τουσ μαθητϋσ να τισ πούνε τι παρατηρούνε. Οι μαθητϋσ 

αναμϋνεται να αντιληφθούν ότι το κλϊςμα 1/5 εύναι ιςοδύναμο με το 

 

Κατανόηςη μϋςω προβλόματοσ και επιμονό ςτη λύςη 

προβλόματοσ (οι μαθητϋσ ϋχουν την ευκαιρύα να 

ανακαλύψουν ςχϋςεισ και να κϊνουν γενικεύςεισ) 
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κλϊςμα 2/10 και να κϊνουν παρατηρόςεισ που θα οδηγόςουν ςε 

γενύκευςη.   

Δραςτηριότητα 1: 

Ακολούθωσ, η εκπαιδευτικόσ ζητϊ από τουσ μαθητϋσ να εργαςτούν ςτη 

ςελύδα 37 και να κϊνουν τη 

διερεύνηςη ατομικϊ. Η 

εκπαιδευτικόσ αφού μοιρϊζει 

ςτουσ μαθητϋσ ρϊβδουσ 

κλαςμϊτων τουσ καλεύ να 

χρηςιμοποιόςουν τισ ρϊβδουσ 

και να εντοπύςουν και ϊλλα 

ιςοδύναμα κλϊςματα. τη 

ςυνϋχεια, θα καταγρϊψουν τον 

τρόπο που εργϊςτηκαν και θα 

ακουςτούν οι απαντόςεισ τουσ 

ςτην ολομϋλεια τησ τϊξησ. 

Η εκπαιδευτικόσ θα προβϊλλει το λογιςμικό και θα επαληθεύουν 

τισ απαντόςεισ τουσ μϋςα από αυτό.  

 

τρατηγικό χρόςη εργαλεύων (χρόςη εποπτικού εργαλεύου 

που βοηθϊ τουσ μαθητϋσ να εμβαθύνουν ςτην κατανόηςη των 

μαθηματικών εννοιών). 

Δομό των μαθηματικών (δύνονται ευκαιρύεσ ςτουσ μαθητϋσ 

να διερευνόςουν και να εντοπύςουν ςχϋςεισ κλαςμϊτων). 

τρατηγικό χρόςη εργαλεύων (χρόςη ηλεκτρονικού 

εργαλεύου που διευκολύνει τον ϋλεγχο των ιςοδύναμων 

κλαςμϊτων). 
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Δραςτηριότητα 2: 

Ακολούθωσ, η εκπαιδευτικόσ θα γρϊψει ςτον πύνακα δυο ιςοδύναμα 

κλϊςματα και θα ρωτόςει τα παιδιϊ τι ϊλλο παρατηρούν εκτόσ από το ότι 

ο αριθμητόσ και ο παρονομαςτόσ πολλαπλαςιϊζονται με τον ύδιο αριθμό 

ςτο δεύτερο κλϊςμα. Αναμϋνεται από τουσ μαθητϋσ να ανακαλύψουν ότι 

αυτό η ςχϋςη ιςχύει και αντύθετα με τη διαύρεςη. Εδώ θα γύνει αναφορϊ 

ςτην απλό μορφό του κλϊςματοσ. 

5/7=10/14 

3/8=9/24 

2/9=8/36 

 

Ακρύβεια (χρόςη ορθόσ και ςαφούσ ορολογύασ ςτη 

μαθηματικό επικοινωνύα). 

Δομό (ορθό αναφορϊ και χρόςη τησ ςχϋςησ αριθμητό και 

παρονομαςτό ςτα ιςοδύναμα κλϊςματα). 

Ποςοτικό και αφηρημϋνη ςκϋψη (αναπτύςςουν την 

ικανότητα να υπερβαύνουν ςυγκεκριμϋνεσ καταςτϊςεισ και να 

τισ εκφρϊζουν αφηρημϋνα, με τη διαδικαςύα τησ γενύκευςησ 

οδηγούνται ςτην αφηρημϋνη ςκϋψη). 

Δραςτηριότητα 3: 

Η εκπαιδευτικόσ καταγρϊφει ςτον πύνακα κλϊςματα και ζητϊ από τουσ 

μαθητϋσ να πουν εϊν η ιςοδυναμύα κλαςμϊτων που ϋγραψε εύναι ςωςτό ό 

λϊθοσ, να δικαιολογόςουν την απϊντηςό τουσ και να πούνε τη ςωςτό 

απϊντηςη αν εύναι λϊθοσ. 

Ιςοδυναμύα κλαςμϊτων:  

(α) 2/3=5/6 

 

Ακρύβεια (χρόςη ορθόσ και ςαφούσ ορολογύασ όταν ςυζητούν 

τουσ ιςχυριςμούσ τουσ). 

Δομό (ορθό αναφορϊ και χρόςη τησ ςχϋςησ αριθμητό και 

παρονομαςτό ςτα ιςοδύναμα κλϊςματα). 
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(β) 1/3=3/9 

(γ) 2/7=4/15 

(δ) 4/5=9/10 

(ε) 40/50=8/10 

Η δραςτηριότητα αυτό μπορεύ να εξυπηρετόςει και ςτόχουσ τελικόσ 

αξιολόγηςησ.  
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ΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ XII 

 

 

 

 

Διδακτικού ςτόχοι: 

Οι μαθητϋσ να εύναι ςε θϋςη: 

 Να υπολογύζουν το πηλύκο ακεραύου διϊ κλϊςμα χρηςιμοποιώντασ διϊφορουσ τρόπουσ 

 Να λύνουν προβλόματα   

  

Ονοματεπώνυμο: Μαρύα Μιλότου  

χολεύο: Λεύκαρα  Σϊξη: τ΄    Αρ. μαθητών:  10                                          Διδακτικόσ χρόνοσ: 60 λεπτϊ 

Θϋμα μαθόματοσ: Διαύρεςη Κλαςμϊτων 
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Πορεύα εργαςύασ – δραςτηριότητεσ: ύνδεςη με μαθηματικϋσ πρακτικϋσ 

Διερεύνηςη 

Σα παιδιϊ εργϊζονται ςε ομϊδεσ για να βρουν λύςεισ χρηςιμοποιώντασ 

όποιο τρόπο θϋλουν ςτο πρόβλημα Γ τησ ςελύδασ 29 του βιβλύου τουσ. 

Προηγουμϋνωσ γύνεται μια 

ςύντομη ςυζότηςη και οι 

μαθητϋσ λϋνε την 

εκτύμηςό τουσ για το 

αποτϋλεςμα.  

 

τη διϊθεςό τουσ ϋχουν 

κύκλουσ και ρϊβδουσ 

κλαςμϊτων, το τετρϊδιό 

τουσ, τετραγωνιςμϋνο 

χαρτύ, τον Η/Τ, ςτον οπούο μπορούν να χρηςιμοποιόςουν κϊποια 

εφαρμογύδια με ρϊβδουσ κλαςμϊτων ( Παύζω με τουσ αριθμούσ ). 

Ακολούθωσ γύνεται ςυζότηςη για τον τρόπο με τον οπούο ϋλυςαν το 

πρόβλημα, πώσ τον ςκϋφτηκαν και γιατύ, τι τουσ προβλημϊτιςε ό 

δυςκόλεψε και αν κατϋληξαν ςε κϊποιο ςυμπϋραςμα.  

  

Κατανόηςη μϋςω προβλόματοσ και επιμονό ςτη λύςη 

προβλόματοσ  

 

 

 

 

 

τρατηγικό χρόςη εργαλεύων 
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Σαυτόχρονα τα παιδιϊ ςυγκρύνουν τουσ διαφορετικούσ τρόπουσ που 

χρηςιμοπούηςαν οι υπόλοιπεσ ομϊδεσ.  

Εφαρμογό 

τη ςυνϋχεια ςτισ ομϊδεσ τουσ προςπαθούν να λύςουν τα προβλόματα Α 

1,2 τησ ςελύδασ 30 του βιβλύου τουσ, χρηςιμοποιώντασ όποιο τρόπο 

θϋλουν. 

 

Ακολουθεύ ςύντομη 

ςυζότηςη για τον τρόπο 

εργαςύασ. 

Σα παιδιϊ εργϊζονται 

ατομικϊ για να λύςουν 

τα προβλόματα Β 1,2 τησ 

ςελύδασ 30 του βιβλύου 

τουσ. 

Επιπρόςθετα μπορούν για ςκοπούσ εξϊςκηςησ να χρηςιμοποιόςουν τον 

Η/Τ δουλεύοντασ το ακόλουθο εφαρμογύδιο πϊνω ςτη διαύρεςη 

 

Κατανόηςη μϋςω προβλόματοσ και επιμονό ςτη λύςη 

προβλόματοσ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

τρατηγικό χρόςη εργαλεύων 
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κλαςμϊτων: 

http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=c 

Resource.dspView&ResourceID=212  

▪ Οι εργαςύεσ Δ τησ ςελύδασ 29 και Γ τησ ςελύδασ 30 του βιβλύου τουσ θα 

γύνουν ςτο ςπύτι. 

Η αξιολόγηςη θα είναι ςυντρέχουςα και θα αφορά τη ςυμμετοχή του 

κάθε μαθητή ςτισ δραςτηριότητεσ που γίνονται. 

 

Παρατηρήςεισ που αφορούν το μάθημα: 

1. Κατϊ τη λύςη του προβλόματοσ Γ τησ ςελύδασ 29, τα παιδιϊ εργϊςτηκαν με τα εργαλεύα που εύχαν ςτη διϊθεςό τουσ, 
αξιοποιώντασ τα ςωςτϊ. Παρουςύαςαν τισ ςοκολϊτεσ και τα κομμϊτια ςτα οπούα μοιρϊζονταν κϊθε φορϊ και τισ ςχεδύαςαν ςτο 
τετραγωνιςμϋνο χαρτύ ό ςτο βιβλύο τουσ. 
Όταν μούραζαν τισ ςοκολϊτεσ ςε 4 κομμϊτια ϋδειξαν να    μπερδεύονται λύγο, αλλϊ βρόκαν γρόγορα τον τρόπο να ςυνεχύςουν. 
Επύςησ εύκολα ςυμπλόρωςαν την ϊςκηςη Γ 4 και παρατόρηςαν ότι για να βρουν το πηλύκο πολλαπλαςιϊζουν τον  ακϋραιο 
αριθμό (πρώτοσ παρϊγοντασ) με τον παρονομαςτό του κλϊςματοσ με το οπούο διαιρεύται (δεύτεροσ παρϊγοντασ). 
Κϊποια παιδιϊ ςυμπλόρωςαν επύςησ ότι η πρϊξη μπορεύ να μετατραπεύ ςε πολλαπλαςιαςμό αν αντιςτραφεύ το κλϊςμα. 
 

2. Κατϊ τη λύςη του προβλόματοσ Α1 τησ ςελύδασ 30, τα παιδιϊ ϊνετα βρόκαν τον πρώτο τρόπο (6 : 3/5 = 10 φούςτεσ) αλλϊ 
δυςκολεύτηκαν να προχωρόςουν ςε δεύτερο  κι ϋτςι παρουςιϊςτηκε ϋνασ ϊλλοσ τρόποσ με τη βοόθεια τησ δαςκϊλασ. 
 

3. Οι υπόλοιπεσ δραςτηριότητεσ που ϋγιναν ατομικϊ δε δυςκόλεψαν ιδιαύτερα τα παιδιϊ. Φρηςιμοποιούςαν τη μϋθοδο τησ 
αντιςτροφόσ του δεύτερου παρϊγοντα και τον πολλαπλαςιαςμό για τη λύςη των προβλημϊτων και αςκόςεων. 
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ΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ XIII 

 

 

 

 

Διδακτικού ςτόχοι: 

Οι μαθητϋσ να εύναι ςε θϋςη: 

 Να υπολογύζουν το εμβαδόν του τριγώνου, χρηςιμοποιώντασ το εμβαδόν του ορθογωνύου. 

 Να ανακαλύψουν τον τρόπο υπολογιςμού του εμβαδού του τριγώνου μϋςα από λύςη προβλόματοσ. 

 Να εφαρμόζουν τον τύπο του εμβαδού για να βρύςκουν το εμβαδόν τριγώνων. 

 Να φϋρουν τα ύψη ενόσ τριγώνου. 

 Να λύουν προβλόματα ςχετικϊ με το εμβαδόν τριγώνων.  

Ονοματεπώνυμο: Υλωρεντύα Κώςτα Καρούςιου  

χολεύο: Αραδύππου Β’  Σϊξη: τ΄    Αρ. μαθητών:  21                                          Διδακτικόσ χρόνοσ: 80 λεπτϊ 

Ενότητα: Ενότητα 4 – Γεωμετρύα                                                                                                                Θϋμα μαθόματοσ: Εμβαδόν τριγώνου 
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Πορεύα εργαςύασ – δραςτηριότητεσ: ύνδεςη με μαθηματικϋσ πρακτικϋσ 

Ειςαγωγό μαθόματοσ: 

 Δύνω ϋνα ορθογώνιο χαρτόνι Α4 ςε κϊθε θρανύο και κϊθε ομϊδα από 2 

παιδιϊ καλούνται να φτιϊξουν ϋνα τριγωνικό τιμοκατϊλογο για τισ 

ανϊγκεσ ενόσ εςτιατορύου. Οι διαςτϊςεισ του τιμοκαταλόγου πρϋπει να 

εύναι 29,5 cm μόκοσ και 21 cm ύψοσ. Πόςο θα εύναι το εμβαδόν του 

τριγωνικού τιμοκαταλόγου; 

 Σα παιδιϊ αφόνονται να προβληματιςτούν και να πειραματιςτούν με 

τα χαρτόνια τουσ. Για να φτιϊξουν τον τριγωνικό τιμοκατϊλογο 

ςυνειδητοποιούν ότι οι διαςτϊςεισ που τουσ δόθηκαν εύναι οι ύδιεσ 

διαςτϊςεισ του ορθογώνιου χαρτονιού. 

 Αφού το ςχεδιϊςουν και κόψουν τον τιμοκατϊλογο, καλούνται να 

παρατηρόςουν τόςο το τρύγωνο που ϋφτιαξαν όςο και τα 2 τρύγωνα 

που ϋμειναν.  

 Γύνεται ςυζότηςη και καθοδόγηςη για να βρουν το εμβαδόν. 

Αφόνονται να πειραματιςτούν και ςτο τϋλοσ αν χρειαςτεύ τα 

καθοδηγώ να βϊλουν τα δυο τριγωνικϊ κομμϊτια που απϋμειναν πϊνω 

ςτον τιμοκατϊλογο και να παρατηρόςουν ότι εύναι ύςα. Σϋλοσ, 

αναμϋνεται να βγϊλουν το ςυμπϋραςμα ότι τα δυο τρύγωνα που 

 

Κατανόηςη μϋςω προβλόματοσ και επιμονό ςτη λύςη 

προβλόματοσ (δύνεται χρόνοσ ςτουσ μαθητϋσ για να 

ςκεφτούν και να επιλύςουν προβλόματα με «υπομονό και 

επιμονό», οι μαθητϋσ ενθαρρύνονται να προτεύνουν 

διαφορετικϋσ λύςεισ, οι μαθητϋσ ϋχουν την ευκαιρύα να 

ανακαλύψουν ςχϋςεισ και να κϊνουν γενικεύςεισ). 

 

Σα παιδιϊ καθοδηγούνται όπου δυςκολεύονται από τη 

δαςκϊλα. Ιδιαύτερη βοόθεια χρειϊςτηκαν για να 

ςυνειδητοποιόςουν ότι τα 2 τρύγωνα ιςούται με το 1 

ορθογώνιο. Υυςικϊ αφϋθηκαν να αναπτύξουν τουσ 

ιςχυριςμούσ τουσ και να κρύνουν τουσ ςυλλογιςμούσ των 

ϊλλων (οι μαθητϋσ διατυπώνουν υποθϋςεισ, οικοδομούν 

λογικούσ ιςχυριςμούσ και διερευνούν υποθϋςεισ).  
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δημιουργόθηκαν εύναι ύςα με το εμβαδόν του ορθογωνύου. 

 Γύνεται γενύκευςη του τρόπου υπολογιςμού του εμβαδού τριγώνου. 

 Τπολογιςμόσ του εμβαδού τριγώνου με τη χρόςη τησ εξύςωςησ, αφού 

χρηςιμοποιούμε τισ ϋννοιεσ «βϊςη» και «ύψοσ» και τα παραλληλύζουν 

με το μόκοσ και πλϊτοσ του ορθογωνύου. 

Δραςτηριότητα 2: 

 υνεχύζουμε να εργαζόμαςτε ςτη ςελύδα 82 του Β’ μϋρουσ του βιβλύου 

των μαθηματικών τησ τ’ τϊξησ, όπου βρύςκουν το ύψοσ των τριγώνων 

με τη βοόθεια ρύγασ και 

μοιρογνωμονύου, για να 

δημιουργούν κϊθετα 

ευθύγραμμα τμόματα των 

90 μοιρών πϊνω ςτη βϊςη 

του τριγώνου. 
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Δραςτηριότητα 3: 

 υνεχύζουμε με τη διερεύνηςη του εμβαδού τριγώνου με 

μεταβαλλόμενο ύψοσ. 

 Διερεύνηςη εμβαδού τριγώνου με μεταβαλλόμενη βϊςη 

Αρχικϊ η διερεύνηςη γύνεται ςε αφηρημϋνο ςτϊδιο αφόνοντασ τα παιδιϊ 

να προβληματιςτούν και να πειραματιςτούν. Ακολούθωσ χρηςιμοποιούμε 

το πρόγραμμα δυναμικόσ γεωμετρύασ EUCLIDRAW ςτον διαδραςτικό 

πύνακα για να αντιληφθούν το μεταβαλλόμενο εμβαδόν ανϊλογα με τη 

μεταβλητό που μεταβϊλλεται κϊθε φορϊ. 

 

 


