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4. ΥΔΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
4.1. ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ
Ζ δηδαζθαιία απηή, αλαθέξεηαη ζην 51ν θεθάιαην (ζειίδεο 126 – 127), ηεο 2εο
δηδαθηηθήο ελόηεηαο ηεο Γ’ πεξηόδνπ ηνπ ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ θαη έρεη ηίηιν «Μεηξώ ην
ρξόλν (2) – Γελεαινγηθό δέληξν». Σν γλσζηηθό αληηθείκελν ην νπνίν πξαγκαηεύεηαη ην
ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην είλαη ν ρξόλνο θαη νη ππνδηαηξέζεηο ηνπ. Πην αλαιπηηθά, γίλεηαη
αλαθνξά ζηνπο κήλεο, ηα έηε, ηνπο αηώλεο θαη ηηο ρηιηεηίεο.
Όπσο αλαθέξζεθε εθηελώο θαη ζηηο πξνϋπνζέζεηο κάζεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο,
ε έλλνηα ηνπ ρξόλνπ αλαθέξεηαη ζηα Μαζεκαηηθά όισλ ησλ πξνεγνύκελσλ ηάμεσλ (Α’,
Β’ θαη Γ’ Γεκνηηθνύ) θαζώο επίζεο θαη ζηε Μειέηε Πεξηβάιινληνο ηεο Α’ θαη Β’
Γεκνηηθνύ. Δπηπιένλ, ε έλλνηα ηνπ ρξόλνπ εληνπίδεηαη θαη ζηα θεθάιαηα 1, 23 θαη 50
ηνπ βηβιίνπ ηνπ καζεηή ηεο Γ’ ηάμεο. Οη όξνη «κέξα», «κήλαο» θαη «ρξόλνο» εηζάγνληαη
θπξίσο ζηε Β’ Γεκνηηθνύ θαη αλαθέξνληαη θαη ζηε Γ’ ηάμε. Με ηελ έλλνηα ηνπ ρξόλνπ
ζα αζρνιεζνύλ νη καζεηέο θαη ζηηο επόκελεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ θαζώο επίζεο θαη ζην
55ν θεθάιαην ηεο ίδηαο ηάμεο. πγθεθξηκέλα, ζην 51ν θεθάιαην ηνπ ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ
ηεο Δ’ ηάμεο, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα κπνξνύλ λα εθηεινύλ κεηαηξνπέο κνλάδσλ
αλάκεζα ζε ζπλήζεηο κνλάδεο ρξόλνπ, πξνθεηκέλνπ λα ιύζνπλ πξνβιήκαηα ηεο
θαζεκεξηλήο ηνπ δσήο. Σέινο, ζην 51ν θεθάιαην ηεο η’ ηάμεο ηνπ ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ,
ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα εθθξάδνπλ ηελ ώξα κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο, λα βξίζθνπλ
ηηο ππνδηαηξέζεηο θαη ηα πνιιαπιάζηα ηεο ώξαο, λα εληνπίδνπλ ηε δηαθνξά ώξαο ζηα
δηάθνξα κέξε ηεο Γεο θαη λα ιύλνπλ πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηε ρξνληθή δηάξθεηα.

4.2. ΣΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΠΟΠΣΙΚΑ ΜΔΑ
Σα πιηθά θαη επνπηηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ηα εμήο:


Πίλαθαο



Ζιεθηξνληθόο Τπνινγηζηήο



Πξνηδέθηνξαο



Φύιια εξγαζίαο



Σεηξάδην εξγαζηώλ
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4.3. ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ
Ζ δηδαζθαιία δηήξθεζε κηα δηδαθηηθή ώξα (45 ιεπηά), αλ θαη ν πξνηεηλόκελνο ρξόλνο
δηδαζθαιίαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην, ζύκθσλα κε ην βηβιίν δαζθάινπ ηεο Γ’
Γεκνηηθνύ, είλαη δύν δηδαθηηθέο ώξεο. Οη θάζεηο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ε αληίζηνηρε
ρξνληθή δηάξθεηά ηνπο ζρεδηάζηεθαλ σο εμήο:


ηάδην αθόξκεζεο – Έιεγρνο πξνϋπάξρνπζαο γλώζεο (5 ιεπηά)



Δηζαγσγή ζηε λέα έλλνηα – πξαγκαηνπνίεζε εηζαγσγηθήο δξαζηεξηόηεηαο (20

ιεπηά)


Δπηζεκνπνίεζε (5 ιεπηά)



Αζθήζεηο εθαξκνγήο θαη εκπέδσζεο (10 ιεπηά)



Αμηνιόγεζε (5 ιεπηά)

4.4. ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
4.4.1. ΚΤΡΗΟ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
Ο θύξηνο δηδαθηηθόο ζηόρνο ηνπ καζήκαηνο απηνύ, ήηαλ λα αληηιεθζνύλ νη καζεηέο
όηη ε έλλνηα ηνπ ρξόλνπ είλαη γεληθή θαη δελ πεξηνξίδεηαη κόλν ζηε κέηξεζε ηεο ώξαο,
αιιά θαη ηνπ κήλα, ηνπ έηνπο, ηνπ αηώλα θαη ηεο ρηιηεηίαο. Δπηπιένλ, ζηνρεύηεθε λα
γλσξίζνπλ ηελ ηζηνξηνγξακκή σο έλλνηα.

4.4.2. ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ
Οη επηκέξνπο ζηόρνη απηνύ ηνπ θεθαιαίνπ γηα ηνπο καζεηέο ηεο Γ’ Γεκνηηθνύ ήηαλ:


Να έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ έλλνηα ηνπ γελεαινγηθνύ δέληξνπ.



Να ππνινγίδνπλ ρξνληθά δηαζηήκαηα αλάκεζα ζε δπν ρξνλνινγίεο.



Να ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπ κήλα, ηνπ έηνπο, ηνπ αηώλα, θαη ηεο

ρηιηεηίαο γηα λα θάλνπλ κεηαηξνπέο.


Να πξνζζέηνπλ θαη λα αθαηξνύλ ζπκκηγείο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε κήλεο θαη έηε

(όρη εκέξεο).


Να γλσξίδνπλ ηη ζεκαίλεη δίζεθην έηνο θαη θάζε πόηε εκθαλίδεηαη (4 ρξόληα).
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Να ηνπνζεηνύλ ρξνλνινγίεο ζηελ ηζηνξηνγξακκή (π.Υ., κ.Υ.) θαη λα ππνινγίδνπλ

ρξνληθά δηαζηήκαηα.


Να πιεξνθνξεζνύλ γηα ην θηλέδηθν εκεξνιόγην θαη γηα ηε ζρέζε πνπ ην ελώλεη

κε ην ειιεληθό.
4.5. ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ – ΠΡΟΫΠΑΡΥΟΤΔ ΓΝΩΔΙ
Οη καζεηέο από πξνεγνύκελεο ηάμεηο είραλ αλαθεξζεί ζηνπο όξνπο «κήλαο», «έηνο»,
«αηώλαο» θαη «ρηιηεηία». Ζ γλώζε ησλ όξσλ απηώλ όπσο επίζεο θαη βαζηθέο γλώζεηο γηα
ηηο κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο πξναπαηηήζεθαλ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο παξνύζαο δηδαζθαιίαο.
Δίλαη αθόκα απαξαίηεην λα γλσξίδνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ησλ πξάμεσλ κε ζπκκηγείο.
Όζνλ αθνξά ζηηο πξνϋπάξρνπζεο γλώζεηο, νη καζεηέο ήδε από ην πξνεγνύκελν
θεθάιαην αιιά θαη από πξνεγνύκελεο ηάμεηο έρνπλ κάζεη λα κεηξάλε ην ρξόλν κε βάζε
ηελ ώξα, ηα ιεπηά θαη ηα δεπηεξόιεπηα θαη έρνπλ εμαζθεζεί πάλσ ζε πξάμεηο κε
ζπκκηγείο. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ην γελεαινγηθό δέληξν: νη καζεηέο γλώξηδαλ ηε ζεκαζία
ηνπ δέληξνπ απηνύ ηόζν από ηα Μαζεκαηηθά πξνεγνύκελσλ ηάμεσλ, όζν θαη από ηε
Μειέηε Πεξηβάιινληνο.
4.6. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ
Ζ

δηδαζθαιία

ζρεδηάζηεθε

λα

δηεμαρζεί

κε

καζεηνθεληξηθέο

αιιά

θαη

δαζθαινθεληξηθέο κεζόδνπο. Οη καζεηέο ζα εξγάδνληαη θπξίσο εηαηξηθά θαη ιηγόηεξν
αηνκηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα, όιε ε αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνύ «Ζ Αξθνπδννηθνγέλεηα»
ζα γίλεη από εκέλα έηζη ώζηε λα εμνηθνλνκεζεί ρξόλνο θαη λα γίλεη πην γιαθπξή θαη πην
παξαζηαηηθή ε αθήγεζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο νη καζεηέο ζα θιηζνύλ λα
δνπιέςνπλ αλά δεπγάξηα γηα λα εμάγνπλ ηηο ιύζεηο ησλ εξσηεκάησλ πνπ ηνπο ηέζεθαλ
κέζα από ηελ ηζηνξία. Σα απνηειέζκαηά ζα αλαθνηλσζνύλ ζηελ ηάμε θάζε θνξά από έλα
δηαθνξεηηθό δεπγάξη (επηδηώθεηαη ε ζπκκεηνρή όιεο ηεο ηάμεο). Γηα ηελ εθηέιεζε
ζπγθεθξηκέλσλ αζθήζεσλ ζην ηεηξάδην ηνπ καζεηή θαηά ηελ 3ε θάζε ηεο πνξείαο
δηδαζθαιίαο, νη καζεηέο ζα εξγαζηνύλ αηνκηθά.
Δπηπιένλ, θαηά ηελ πξώηε θάζε ηεο δηδαζθαιίαο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε κέζνδνο ηεο
αλαθάιπςεο, κέζα από ηνλ θαηεπζπλόκελν δηάινγν: νη καζεηέο αλακέλεηαη λα
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη ν κήλαο, ην έηνο, ν αηώλαο θαη ε ρηιηεηία απνηεινύλ κνλάδεο
κέηξεζεο ηνπ ρξόλνπ. Ο θαζνδεγνύκελνο εκηδνκεκέλνο δηάινγνο πξόθεηηαη λα
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ρξεζηκνπνηεζεί ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο δηδαζθαιίαο, έηζη ώζηε λα δνζεί ηελ επθαηξία
ζηνπο καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο θαη λα αθνύζνπλ ηηο απόςεηο ησλ άιισλ.
4.7. ΠΟΡΔΙΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ
1ε Φάζε: ΣΑΓΗΟ ΑΦΟΡΜΖΖ – ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΤΠΑΡΥΟΤΑ ΓΝΩΖ
ηε θάζε απηή, πξόθεηηαη λα γίλεη κηα επαλάιεςε ηνπ πξνεγνύκελνπ θεθαιαίνπ θαη
ζα αλαθεξζνύλ νη ώξεο ηα ιεπηά θαη ηα δεπηεξόιεπηα σο κνλάδεο κέηξεζεο ηνπ ρξόλνπ.
Μέζα από θαηεπζπλόκελεο εξσηήζεηο νη καζεηέο ζα νδεγεζνύλ ζην ζπκπέξαζκα όηη σο
ππνδηαηξέζεηο ηνπ ρξόλνπ κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ θαη νη κήλεο, ηα ρξόληα (έηε), νη
αηώλεο θαη νη ρηιηεηίεο θαη ζα παξνπζηαζηνύλ ζηνλ πίλαθα νη ζρέζεηο ηηο πνπ ελώλνπλ
αθνύ πξώηα ζα έρνπλ αλαθεξζεί από ηνπο καζεηέο. Δπηπιένλ, ζα γίλεη κηα αλαθνξά ζηελ
έλλνηα ηνπ γελεαινγηθνύ δέληξνπ. Ζ δηδάζθνπζα ζα δεηήζεη από ηα παηδηά λα
αλαηξέμνπλ ζηε ζειίδα 126 ηνπ βηβιίνπ ηνπο, λα παξαηεξήζνπλ ηε εηθόλα (γελεαινγηθό
δέληξν) θαη λα ηε ζρνιηάζνπλ.
2ε Φάζε: ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΝΔΑ ΔΝΝΟΗΑ – ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΔΗΑΓΩΓΗΚΖ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ
ηε δεύηεξε θάζε ηεο δηδαζθαιίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε αθήγεζε ηνπ παξακπζηνύ
«Ζ Αξθνπδννηθνγέλεηα». Αλαιπηηθόηεξα, ην ζπγθεθξηκέλν παξακύζη έρεη λα θάλεη κε
δπν αξθνπδάθηα, ηα νπνία επηζθέπηνληαη καδί κε ηνπο γνλείο έλαλ μάδεξθν πνπ έρεη ηα
γελέζιηά ηνπ θαη κέζα από δηάθνξα γεγνλόηα πνπ ζπκβαίλνπλ, ηα αξθνπδάθηα καζαίλνπλ
ζην ηέινο ηεο ηζηνξίαο γηα όιν ην νηθνγελεηαθό ηνπο δέληξν. Πξηλ ηελ αθήγεζε ηνπ
παξακπζηνύ απηνύ από ηε δηδάζθνπζα, ζα έρεη δνζεί ζε θάζε καζεηή από έλα θύιιν
εξγαζίαο ζην νπνίν είλαη γξακκέλεο νη εξσηήζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηελ ηζηνξία. Καηά ηε
θάζε απηή, ζα ζρνιηαζηνύλ όια όζα πξαγκαηεύεηαη ην βηβιίν ηνπ καζεηή ζην θεθάιαην
απηό κε ηνλ εμήο ηξόπν: ην παξακύζη ζα δηαθόπηεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία θαη νη
καζεηέο ζα πξνζπαζνύλ λα βνεζήζνπλ ηα αξθνπδάθηα Μέιε θαη Μεινύια λα ιύζνπλ
θάπνηεο απνξίεο ηνπο, ππνινγίδνληαο ηηο δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηόδνπο πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ ηζηνξία. Γηα ην ζθνπό απηό ζα εξγαζηνύλ εηαηξηθά θαη ζηε ζπλέρεηα ζα
αλαθνηλώζνπλ ηνλ ηξόπν ζθέςεο ηνπο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ βξήθαλ ζηελ ηάμε. Ζ
ζσζηή απάληεζε ζα πξνβιεζεί κέζσ ηνπ πξνηδέθηνξα ζηελ ηάμε έηζη ώζηε λα
δηνξζσζνύλ ηπρόληα ιάζε ησλ καζεηώλ (πξάγκα ην νπνίν δελ κπόξεζε λα γίλεη ηειηθά
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θαζώο παξνπζηάζηεθε πξόβιεκα θαηά ηε ζύλδεζε ηνπ θνξεηνύ ππνινγηζηή κε ηνλ
πξώην. Γη’ απηό ην ιόγν, νη ιύζεηο ησλ εξσηήζεσλ ζεκεηώζεθαλ ζηνλ πίλαθα). Έηζη
ινηπόλ, ζα εθηειεζηνύλ πξάμεηο κε απινύο θαη ζπκκηγείο αξηζκνύο θαη ζα γίλεη αλαθνξά
ζην δίζεθην έηνο (ηη είλαη θαη θάζε πόηε εκθαλίδεηαη).
3ε Φάζε: ΔΠΗΖΜΟΠΟΗΖΖ
Καηά ηε θάζε απηή, ζα γίλεη κηα κηθξή αλαθεθαιαίσζε ζρεηηθά κε ην ηη
αζρνιήζεθαλ νη καζεηέο ζην παξαπάλσ παξακύζη. Έηζη ινηπόλ, ζα αλαθεξζνύλ νη
πξάμεηο κε ηνπο ζπκκηγείο αξηζκνύο θαη γεληθόηεξα νη ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύκε
λα ππνινγίζνπκε ρξνληθέο δηάξθεηεο, ζα ζρνιηαζηεί ην δίζεθην έηνο θαη ζα ζπδεηεζεί ε
δηαθνξά ηνπ θηλέδηθνπ εκεξνινγίνπ ζε ζρέζε κε ην ειιεληθό. Γηα ην ζθνπό απηό, ζα
ρξεζηκνπνηεζεί ν θαηεπζπλόκελνο δηάινγνο.
4ε Φάζε: ΑΚΖΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΔΓΩΖ
ηε θάζε απηή νη καζεηέο, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκόζνπλ όζα έκαζαλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο, ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο 1, 5 θαη 6 από ην ηεηξάδην
εξγαζηώλ. Οη αζθήζεηο απηέο, ζα γίλνπλ από όιε ηελ ηάμε θαη ζηε ζπλέρεηα νη ζσζηέο
απαληήζεηο ζα γξαθηνύλ ζηνλ πίλαθα έηζη ώζηε λα δηνξζσζνύλ ηπρόληα ιάζε ησλ
καζεηώλ.
ηελ 1ε άζθεζε νη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα εθηηκήζνπλ λνεξά ηελ απάληεζε
θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ηελ εθηεινύζαλ γξαπηώο. Σέινο, ζηηο αζθήζεηο 5 θαη 6 ζα δνζεί ε
επθαηξία ζηα παηδηά λα εκπεδώζνπλ θαη λα επαλαιάβνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν
ππνινγίδνπκε ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηεο πεξηόδνπο π.Υ., κ.Υ., θαζώο θαη από ηε κηα
πεξίνδν ζηελ άιιε.

4ε Φάζε: ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ηε θάζε απηή, ζα γίλεη ε αμηνιόγεζε ησλ γλώζεσλ ησλ καζεηώλ κέζα από
επαλαιεπηηθέο εξσηήζεηο νη νπνίεο ζα αλαθεξζνύλ ζηελ έλλνηα ηνπ δίζεθηνπ έηνπο θαη
ζηνλ ππνινγηζκό πεξηόδσλ π.Υ. θαη κ.Υ. Δπηπιένλ, νη καζεηέο ζα αζρνιεζνύλ θαη κε
ηελ άζθεζε 2 από ην ηεηξάδην εξγαζηώλ. ηελ άζθεζε απηή, ηα παηδηά ζα δνπιέςνπλ
αηνκηθά γηα λα ππνινγίζνπλ ηελ αθξηβή ηνπο ειηθία (ρξόληα θαη κήλεο). πλδπάδνληαο
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ηελ παξαπάλσ άζθεζε κε ηε δξαζηεξηόηεηα ηεο ζειίδαο 126 ηνπ βηβιίνπ ηνπ καζεηή, ζα
κνηξαζηεί ζηνπο καζεηέο από κηα θσηνηππία κε ην γελεαινγηθό δέληξν, ην νπνίν ζα
θιηζνύλ λα ζπκπιεξώζνπλ ζύκθσλα κε ηε δηθή ηνπο νηθνγέλεηα.
4.8. ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Σα ζεκεία ζηα νπνία ππάξρεη αμηνιόγεζε είλαη ε ηξίηε θάζε, ζηελ νπνία ζα γίλεη κηα
αλαθεθαιαίσζε ησλ όζσλ ζπδεηήζεθαλ ζην παξακύζη. Δπηπιένλ, αμηνιόγεζε ζα
πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζηελ ηέηαξηε θάζε ζηελ νπνία ηα παηδηά ζα αμηνινγεζνύλ σο πξνο
ην αλ κπνξνύλ λα εθαξκόζνπλ ηε λέα γλώζε ζσζηά, αιιά θαη ε ηέηαξηε θάζε κε ηηο
επαλαιεπηηθέο εξσηήζεηο θαη ηελ άζθεζε 2 από ην ηεηξάδην εξγαζηώλ, όπνπ ζα ειεγρζεί
ην επίπεδν ηεο θαηαλόεζεο ηνπ λένπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ.
5. ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ
Πξηλ από ηελ απηνθξηηηθή ηεο δηδαζθαιίαο κνπ, ζα ήζεια λα ηνλίζσ ην γεγνλόο όηη
γηα ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην, ν ρξόλνο πνπ πξνηείλνληαλ από ην βηβιίν ηνπ Γαζθάινπ
ήηαλ 2 δηδαθηηθέο ώξεο. Γηα ην ιόγν απηό, ε πνξεία δηδαζθαιίαο πνπ πξνηάζεθε
παξαπάλσ ελδείθλπηαη γηα δπν δηδαθηηθέο ώξεο. Σν γεγνλόο απηό ην γλώξηδα θαη ε
πξαγκαηηθή κνπ δηδαζθαιία είρε νξγαλσζεί ρσξίο ηελ ηξίηε θάζε, δειαδή, ρσξίο ηηο
αζθήζεηο 1, 5 θαη 6 από ην ηεηξάδην εξγαζηώλ. Πην αλαιπηηθά, ακέζσο κεηά ην ζηάδην
ηεο αθόξκεζεο ζα πξνρσξνύζα ζηελ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο θαη ζηε ζπλέρεηα, εθόζνλ
πεξίζζεπε ρξόλνο, ζηελ εθηέιεζε ηεο 2εο άζθεζεο από ην ηεηξάδην εξγαζηώλ, ε νπνία
δεηνύζε από ηνπο καζεηέο λα ππνινγίζνπλ ηελ ειηθία ηνπο ζε ρξόληα θαη κήλεο. Σέινο,
ζα ηνπο κνίξαδα από κηα θσηνηππία κε έλα γελεαινγηθό δέληξν ην νπνίν θιίλνληαλ λα
ζπκπιεξώζνπλ αλάινγα κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο.
Καηά ην ζηάδην ηεο αθόξκεζεο, νη καζεηέο απαληνύζαλ κε πξνζπκία ζηηο εξσηήζεηο
κνπ θαη θάλεθαλ λα γλσξίδνπλ ηνπο όξνπο «κέξα», «κήλαο», «έηνο», «αηώλαο» θαη
«ρηιηεηία» θαζώο επίζεο θαη ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ηνπο. Δπηπιένλ, έγηλε
κηα αλαθνξά ζην γελεαινγηθό δέληξν, ηελ έλλνηα ηνπ νπνίνπ γλώξηδαλ θαιά νη καζεηέο
θαη γη’ απηό ην ιόγν δελ παξνπζηάζηεθαλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο. Παξ’ όια απηά,
αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνύ θαη νη αζθήζεηο πνπ πεξηείρε θξάηεζαλ πεξηζζόηεξν ρξόλν
από όζνλ είρα ππνινγίζεη. Οη καζεηέο δε γλώξηδαλ βαζηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνύζαλ ζηελ
εθηέιεζε πξάμεσλ κε ζπκκηγείο αξηζκνύο, γηα ηνπο νπνίνπο είραλ αζρνιεζεί εθηελώο ζην
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θεθάιαην 23 ηνπ ίδηνπ βηβιίνπ θαη επηπιένλ αληηκεηώπηζαλ δπζθνιίεο θαη ζε
απινύζηεξνπο ππνινγηζκνύο ηνπ ρξόλνπ, γεγνλόο πνπ κε αλάγθαδε λα ζηαζώ
πεξηζζόηεξν ζε θάζε εξώηεκα θαη λα ηνπο εμεγώ πξάγκαηα ηα νπνία πεξίκελα λα
γλσξίδνπλ.
ηελ εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ, δε κε βνήζεζε θαζόινπ θαη ν πξνηδέθηνξαο, θαζώο
παξνπζηάζηεθε πξόβιεκα θαηά ηε ζύλδεζή ηνπ κε ην θνξεηό ππνινγηζηή. Έηζη, όια
όζα είρα ζρεδηάζεη ζην πξόγξακκα Power Point (ζρεδηαγξάκκαηα, ηζηνξηνγξακκέο,
ιύζεηο ησλ εξσηήζεσλ ηνπ παξακπζηνύ, εηθόλεο ηεο ηζηνξίαο) ήηαλ αδύλαην λα
πξνβιεζνύλ κέζα ζηελ ηάμε. Γηα ην ιόγν απηό, αλαγθάζηεθα λα ζρεδηάζσ δηάθνξα
βνεζεηηθά ζρήκαηα ζηνλ πίλαθα. Δπηπιένλ, γξάθνληαλ ζηνλ πίλαθα θαη νη ιύζεηο ησλ
εξσηήζεσλ ηνπ παξακπζηνύ. Σέινο, έγηλε κηα πξνζπάζεηα νη εηθόλεο ηεο ηζηνξίαο λα
πξνβιεζνύλ ζηελ ηάμε κέζσ ηνπ θνξεηνύ ππνινγηζηή, ε επνπηεία ησλ νπνίσλ ήηαλ
δύζθνιν λα επηηεπρζεί από όινπο ηνπο καζεηέο. Παξ’ όια απηά, ε ηάμε ζην ζύλνιό ηεο,
έδεημε κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη ελζνπζηαζκό γηα ηηο εηθόλεο θαη ην παξακύζη σο ζύλνιν
θαη έδεηρλε λα θαηαλνεί ηα όζα ιέγνληαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο.
Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ πνξεία δηδαζθαιίαο, δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ην ηειεπηαίν
εξώηεκα ηνπ παξακπζηνύ ην νπνίν είρε λα θάλεη κε ην θηλέδηθν εκεξνιόγην θαη ηε ζρέζε
ηνπ κε ην ειιεληθό. Αλαθνηλώζεθε όκσο, ην ηέινο ηνπ παξακπζηνύ θαη δόζεθε ε
θσηνηππία κε έλα γελεαινγηθό δέληξν ην νπνίν θιίζεθαλ λα ζπκπιεξώζνπλ ζην ζπίηη κε
ηε βνήζεηα ησλ γνληώλ ηνπο.
Καηά ηελ άπνςή κνπ, ε έιιεηςε ρξόλνπ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζην ρακειό επίπεδν
ησλ καζεηώλ όζνλ αθνξά ζηηο πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο ηνπ θεθαιαίνπ απηνύ θαη ζην
πξόβιεκα ηεο ζύλδεζεο ηνπ πξνηδέθηνξα κε ην θνξεηό ππνινγηζηή. Γηα ην ιόγν απηό,
όζνλ αθνξά ζηελ εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ, δελ ζα άιιαδα ηίπνηα ζηε δηδαζθαιία κνπ.
Ίζσο ζα κπνξνύζα, αλ είρα πεξηζζόηεξν ρξόλν, λα επηκείλσ πεξηζζόηεξν ζηα εξσηήκαηα
ηεο ηζηνξίαο ηα νπνία δελ θαηαιάβαηλαλ, βνεζώληαο ηνπο ζην ηη ζα πξέπεη λα
ππνινγίζνπλε

κε

ην

λα

ζρεδηάζσ

ζηνλ

αλαπαξαζηάζεηο.
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πίλαθα

πεξηζζόηεξα

ζρήκαηα

θαη

6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


Van de Walle, J. (2005). Μαζεκαηηθά γηα ην Γεκνηηθό θαη ην Γπκλάζην. Μηα

Δμειηθηηθή Γηδαζθαιία. Δπηκειεηήο: Σξηαληαθπιιίδεο Σξηαληάθπιινο. Δθδόζεηο:
Σππσζήησ – Γηώξγνο Γάξδαλνο. Αζήλα.
 Internet
 Μαζεκαηηθά ηεο Φύζεο θαη ηεο Εσήο, Α’ Γεκνηηθνύ, βηβιίν δαζθάινπ,
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΚΓΟΔΩ ΓΗΓΑΚΣΗΚΩΝ ΒΗΒΛΗΩΝ ΑΘΖΝΑ
 Μαζεκαηηθά Β’ Γεκνηηθνύ, βηβιίν δαζθάινπ, ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΚΓΟΔΩ
ΓΗΓΑΚΣΗΚΩΝ ΒΗΒΛΗΩΝ ΑΘΖΝΑ
 Μαζεκαηηθά Γ’ Γεκνηηθνύ, βηβιίν δαζθάινπ, ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΚΓΟΔΩ
ΓΗΓΑΚΣΗΚΩΝ ΒΗΒΛΗΩΝ ΑΘΖΝΑ
 Μαζεκαηηθά Γ’ Γεκνηηθνύ, βηβιίν δαζθάινπ, ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΚΓΟΔΩ
ΓΗΓΑΚΣΗΚΩΝ ΒΗΒΛΗΩΝ ΑΘΖΝΑ
 Μαζεκαηηθά Δ’ Γεκνηηθνύ, βηβιίν δαζθάινπ, ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΚΓΟΔΩ
ΓΗΓΑΚΣΗΚΩΝ ΒΗΒΛΗΩΝ ΑΘΖΝΑ
 Μαζεκαηηθά η’ Γεκνηηθνύ, βηβιίν δαζθάινπ, ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΚΓΟΔΩ
ΓΗΓΑΚΣΗΚΩΝ ΒΗΒΛΗΩΝ ΑΘΖΝΑ
 Μαζεκαηηθά Γ’ Γεκνηηθνύ, βηβιίν καζεηή, ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΚΓΟΔΩ
ΓΗΓΑΚΣΗΚΩΝ ΒΗΒΛΗΩΝ ΑΘΖΝΑ
 Μαζεκαηηθά Γ’ Γεκνηηθνύ, ηεηξάδην εξγαζηώλ, ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΚΓΟΔΩ
ΓΗΓΑΚΣΗΚΩΝ ΒΗΒΛΗΩΝ ΑΘΖΝΑ
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7. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Σο παραμύθι

Η Αρκουδοοικογένεια
Ζ νηθνγέλεηα ησλ Μειέλησλ, ν κπακπάο Μειέληνο, ε κακά Μειέληα, ε κηθξή Μεινύια
θαη ν κηθξνύιεο Μέιεο εηνηκάδνληαη γηα κηα επίζθεςε ζηε ζεία Μεξόπε, ζηνλ απέλαληη
ιόθν. Ζ κακά Μειέληα, ε αδεξθή ηεο Μεξόπεο, έρεη εηνηκάζεη από λσξίο ην πεζθέζη ηεο
αδεξθήο ηεο: έλα βάδν κε νιόθξεζθν κέιη, κεινκπηζθόηα θαη έλα θαιάζη κε θξνύηα.
- Γηα πνηόλ ηα εηνηκάδεηο όια απηά ηα γιπθίζκαηα, κεηέξα; Ρώηεζε ε Μεινύια.
- ήκεξα γίλεηαη ν μάδεξθόο ζνπ, ν Έθηνξαο, ελληά ρξνλώλ θαη μέξσ όηη ηξειαίλεηαη γηα
ηα κεινκπηζθόηα κνπ! ηεο απάληεζε ε κεηέξα ηεο.
- Θα πξέπεη λα είλαη πνιύ ραξνύκελνο πνπ έρεη γελέζιηα ζήκεξα γηαηί ζα γεκίζεη κε
δώξα! Κη εγώ πόζν ρξνλώλ είκαη; ζπλέρηζε ε Μεινύια.
- Δζύ γελλήζεθεο ην έηνο 2003, ηεο απάληεζε ε Μειέληα.
1. Αο βνεζήζνπκε ηε κηθξή Μεινύια λα βξεί ηελ ειηθία ηεο.
2. Πόζα ρξόληα κηθξόηεξε είλαη από ηνλ Έθηνξα;
Καηά ην απνγεπκαηάθη, ε νηθνγέλεηα ηνπ Μειέληνπ μεθίλεζε γηα ην ζπίηη ηεο ζείαο
Μεξόπεο. Δλώ δηέζρηδαλ ην δάζνο ν Μέιεο, πνπ είρε αθνύζεη όιε ηε ζπδήηεζε
αλαθώλεζε:
-

Πόηε ζα γηνξηάζσ θη εγώ ηα γελέζιηά κνπ;

-

Δζύ, Μέιε, γελλήζεθεο ηνλ Ηνύιην ηνπ 2005, είπε γειώληαο ε κεηέξα ηνπ.
1. Πόζνο θαηξόο κέλεη αθόκε γηα ηα γελέζιηα ηνπ Μέιε;
2. Πόζν κηθξόηεξνο είλαη από ηε Μεινύια;

ε ιίγε ώξα, θηάλνπλ επηηέινπο ζην ζπίηη ηεο ζείαο ηνπο. Δθεί, ήηαλ καδεκέλνη όινη νη
αξθνπδνζπγγελείο: μαδέξθηα, ζείνη θαη παππνύδεο. Ακέζσο, ηα παηδηά ξίρηεθαλ ζην
παηρλίδη. ηελ αξρή, έπαηδαλ θξπθηό θαη κεηά άξρηζαλ λα ζθαξθαιώλνπλ ζηα δέλδξα ηεο
απιήο. Ο κηθξνύιεο Μέιεο, θαζώο ζθάιηδε ηα πξάγκαηα κέζα ζην αξθνπδόζπηην ηεο
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ζείαο ηνπ, βξήθε κηα παιηά θσηνγξαθία ηνπ παππνύ θαη ηεο γηαγηάο ηνπ, ησλ γνληώλ ηεο
κεηέξαο ηνπ Μειέληαο.
Θεία Μεξόπε, πόηε παληξεύηεθαλ ν παππνύο Εαραξίαο θαη ε γηαγηά Ζξώ; Δγώ

-

γηαηί δελ πήγα ζηνλ γάκν ηνπο; ξώηεζε κε απνξία.
Όηαλ παληξεύηεθαλ νη παππνύδεο ζνπ Μέιε, ε γηαγηά Ζξώ ήηαλ 28 ρξνλώλ.

-

Γελλήζεθε ην 1951 θαη ν παππνύο Εαραξίαο ην 1944, ηνπ απάληεζε γειώληαο.


Αο βνεζήζνπκε ηνλ κηθξό Μέιε λα βξεη πνην έηνο παληξεύηεθαλ νη παππνύδεο



Πόζν ρξνλώλ ήηαλ ν παππνύο Εαραξίαο όηαλ παληξεύηεθε ηε γηαγηά Ζξώ;

ηνπ.

Μεηά από ώξεο παηρληδηνύ θαη θαγεηνύ ε Μεινύια θαη ν Μέιεο έθπγαλ καδί κε ηνπο
γνλείο ηνπο θαηεπραξηζηεκέλνη. ην δξόκν γηα ην γπξηζκό, ηα αξθνπδναδεξθάθηα
αλππνκνλνύζαλ λα κάζνπλ πεξηζζόηεξα γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα
ηεο δηαδξνκήο, έθαλαλ δηάθνξεο εξσηήζεηο ζηνπο γνλείο ηνπο….

-

Μπακπά Μειέληε, πνηνο από ηνπο δύν είλαη κεγαιύηεξνο; Δζύ ή ν ζείνο Βιάζεο;
ξώηεζε κε αγσλία ε Μεινύια.

-

Δγώ γελλήζεθα ην Μάην ηνπ 1967 ελώ ν αδεξθόο κνπ ηνλ Ηνύλην ηνπ 1975, ηεο
απάληεζε ν Μειέληνο.

Αο βνεζήζνπκε ηε Μειέληα λα ππνινγίζεη πνηνο από ηνπο δύν είλαη κεγαιύηεξνο θαη θαηά
πόζν.

-

Πόζν θαηξό έρσ λα ηνλ δσ…, από ηόηε πνπ γελλήζεθαλ ηα ηέζζεξα μαδέξθηα
ζαο, ε Εαραξέληα, ε Αλεδίλα, ν Λεπηέξεο θαη ν Γηάλλεο, ζπλέρηζε ν κπακπάο
ηνπο.

-

Καη γηαηί δελ έρνπκε πάεη ηόζν θαηξό; ξώηεζε κε απνξία ν Μέιεο.

-

Ο ζείνο Βιάζεο κέλεη θνληά ζηε ιίκλε, δύν ιόθνπο καθξηά απ’ ην ζπίηη καο. Πνπ
λα πξνιάβνπκε λα πάκε κε ηόζεο αξθνπδνδνπιεηέο! Όιε ηελ Άλνημε θαη ην
Καινθαίξη πξέπεη λα καδεύνπκε κέιη θαη θξνύηα γηα λα έρνπκε λα ηξώκε θαη ην
ρεηκώλα πέθηνπκε ζε βαζύ ύπλν κέρξη ηελ Άλνημε. αο ππόζρνκαη, όκσο, λα
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πάκε ζηα μαδέξθηα ζαο, όηαλ ε Αλεδίλα ζα γηνξηάζεη πξώηε θνξά ηα γελέζιηά
ηεο! Γελλήζεθε ζηηο 29 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2008!
Σν έηνο γέλλεζεο ηεο κηθξήο Αλεδίλαο είλαη δίζεθην. Βνήζεζε ηε Μεινύια θαη ην κηθξό
Μέιε λα ππνινγίζνπλ πόηε αθξηβώο ζα μππλήζνπλ απ’ ηε ρεηκεξία λάξθε ηνπο γηα λα πάλε
λα επηζθεθηνύλ ηα μαδέξθηα ηνπο!
Οη εξσηήζεηο ησλ κηθξώλ αξθνύδσλ δε ζηακάηεζαλ εδώ. Ζ κηθξή Μεινύια ήζειε λα
κάζεη θαη γηα ηνπο άιινπο αξθνπδνπαππνύδεο ηεο, ηνπο γνλείο ηνπ κπακπά Μειέληνπ.

-

Ο παππνύο Κηκ θαη ε γηαγηά Φσηεηλή πόζν ρξνλώλ είλαη κπακπά Μειέληε;
ξώηεζε βηαζηηθά ε κηθξή καο θίιε.

-

Όπσο μέξεηε, ν παππνύο Κηκ θαηάγεηαη από ηελ Κίλα. Γελλήζεθε, ινηπόλ, ην
4625, ζύκθσλα κε ην θηλέδηθν εκεξνιόγην, ελώ ε γηαγηά Φσηεηλή ην 1932
ζύκθσλα κε ην ειιεληθό εκεξνιόγην, ηεο απάληεζε ν Μειέληνο.

-

Γελ θαηαιαβαίλσ! Αθνύ εκείο έρνπκε 2010, πσο είλαη δπλαηόλ ν παππνύο λα έρεη
γελλεζεί ην 4625! θώλαμε ν κηθξόο Μέιεο.

-

ηελ Διιάδα, όπσο μέξεηε ην 0 ζηε ρξνλνινγία μεθηλάεη από ηε Γέλλεζε ηνπ
Υξηζηνύ. Πξηλ από ηε Γέλλεζή Σνπ ν ρξόλνο κεηξνύληαλ αληίζηξνθα. Γηα
παξάδεηγκα, από ην 2697 π.Υ. ζην 2000 π.Υ., κεηά ζην 1000 π.Υ. θ.ν.θ. Μεηά ηε
Γέλλεζή Σνπ κεηξνύζακε ην ρξόλν θαλνληθά. Γηα παξάδεηγκα, πξώηα είλαη ην
1000, κεηά ην 2000 θ.ν.θ. Αληίζεηα, ην 0 ζην θηλέδηθν εκεξνιόγην μεθηλά κε ηελ
ελζξόληζε ηνπ Πξώηνπ Βαζηιηά ηεο Κίλαο, όηαλ ην αληίζηνηρν έηνο ζηελ Διιάδα
ήηαλ ην 2697 π.Υ., ηνπ εμήγεζε ν Μειέληνο.
1.Πνηα είλαη ε ειηθία ηνπ παππνύ Κηκ ζύκθωλα κε ην Διιεληθό Ζκεξνιόγην;
2.Βνήζεζε ηα κηθξά αξθνπδάθηα λα ππνινγίζνπλ πνηνο από ηνπο δύν παππνύδεο
ηνπο, ν παππνύο Κηκ ή ε γηαγηά Φωηεηλή, είλαη κεγαιύηεξνο/ -ε θαη θαηά πόζν;

Με ηνύηα θαη κε ‘θείλα ε νηθνγέλεηα ησλ Μειέλησλ έθηαζε ηειηθά ζην ζπίηη ηεο. Ζ
Μειέληα θαη ν Μέιεο ήηαλ πνιύ ραξνύκελνη
γελεαινγηθό ηνπο δέληξν.
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γηαηί είραλ κάζεη ηα πάληα γηα ην

-

Μέιε, αλππνκνλώ λα έξζεη ε επόκελε κέξα, ςηζύξηζε ζηνλ αδεξθό ηεο ε κηθξή
Μεινύια.

-

Γηαηί; Ση ζθέθηεζαη λα θάλεηο αύξην; είπε κε απνξία ν Μέιεο.

-

Θα δεηο… Άληε, θαιελύρηα ηώξα! ηνπ απάληεζε ραξνύκελε.

-

Καιελύρηα, αδεξθνύια, είπε λπζηαγκέλα ν κηθξόο Μέιεο.

…..Σν επόκελν πξσί, ε Μεινύια μύπλεζε κε ραξά! Μηα θαη δπν αξπάδεη ην κπινθ
δσγξαθηθήο θαη ηνπο αξθνπδνκαξθαδόξνπο ηεο θαη αξρίδεη λα δσγξαθίδεη. ε κηζή ώξα
ήηαλ έηνηκν ην γελεαινγηθό δέληξν!
-

Σώξα έρνπκε θαη ζε δσγξαθηά όιε ηελ νηθνγέλεηά καο! είπε ραξνύκελε ζην
κπακπά θαη ηε κακά ηεο.

-

Καηαπιεθηηθή δνπιεηά, Μεινύια! θώλαμε ραξνύκελα ε κακά Μειέληα.

Σν γελεαινγηθό δέλδξν κε ηελ αξθνπδννηθνγέλεηα θξεκάζηεθε πάλσ από ην ηδάθη
ηνπο, γηα λα ην βιέπνπλ όινη όζνη έξρνληαη ζπίηη ηνπο.
«Υαίξνκαη πνπ έρω κηα ηόζν ωξαία νηθνγέλεηα» ζθέθηεθε ε Μεινύια θαη έδσζε από
έλα θηιί ζηνπο γνλείο ηεο.

ΤΕΛΟΣ!
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ΦΥΘΘΟ ΓΓΑΣΖΑΣ

ΘΓΙΑ: Ε Ανθμοδμμηθμγέκεηα
Άθμοζε πνμζεθηηθά ηεκ ηζημνία θαη βμήζεζε ηε μηθνή
Ιειμύια θαη ημ μηθνμύιε Ιέιε κα ιύζμοκ ηηξ απμνίεξ ημοξ:
1. Ο λάδενθμξ Έθημναξ, γίκεηαη ζήμενα 9 πνμκώκ. Ε
Ιειιμύια γεκκήζεθε ημ 2003.
i. Πόζμ πνμκώκ είκαη ε Ιειμύια ζήμενα;
ii. Πόζα πνόκηα μηθνόηενε είκαη από ημκ Έθημνα;
Θύζε:
i.

ii.
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2. Ο μηθνόξ Ιέιεξ γεκκήζεθε ημκ Ζμύιημ ημο 2005.
Πόζμξ θαηνόξ μέκεη αθόμα μέπνη ηα γεκέζιηα ημο Ιέιε;
Ξεθηκήζηε ηε μέηνεζε από ζήμενα (Ιάημξ 2010)
Θύζε:

3. Ε γηαγηά Ενώ γεκκήζεθε ημ 1951 εκώ μ παππμύξ
Δαπανίαξ ημ 1944. Όηακ πακηνεύηεθακ ε γηαγηά Ενώ
ήηακ 28 πνμκώκ.
i. Πμημ έημξ πακηνεύηεθακ μη παππμύδεξ ημο μηθνμύ
Ιέιε;
ii. Πόζμ πνμκώκ ήηακ μ παππμύξ Δαπανίαξ όηακ
πακηνεύηεθε ηε γηαγηά Ενώ;
Θύζε:
i.

ii.
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4. Ο μπαμπάξ Ιειέκημξ γεκκήζεθε ημκ Ζμύκημ ημο 1967
εκώ μ ζείμξ Βιάζεξ ημ Ιάημ ημο 1975. Πόζμ
μεγαιύηενμξ είκαη μ μπαμπάξ Ιειέκημξ από ημ ζείμ
Βιάζε;
Θύζε:

- 20 -

5. Ε Ακεδίκα γεκκήζεθε ζηηξ 29 Φεβνμοανίμο ημ 2008.
Τμ έημξ γέκκεζεξ ηεξ μηθνήξ ανθμοδίηζαξ είκαη
δίζεθημ. Πόηε αθνηβώξ ζα γημνηάζεη γηα πνώηε θμνά
ηα γεκέζιηά ηεξ;
Θύζε:

6. Ο παππμύξ Ηημ γεκκήζεθε ημ 4625 ζύμθωκα με ημ
θηκέδηθμ εμενμιόγημ, εκώ ε γηαγηά Φωηεηκή ημ 1932
ζύμθωκα με ημ ειιεκηθό εμενμιόγημ. Όηακ ζηεκ Ηίκα ε
πνμκμιμγία ήηακ 0 ε Γιιάδα βνίζθμκηακ ζημ έημξ
2697.
i. Πμηα πνμκμιμγία γεκκήζεθε μ παππμύξ Ηημ
ζύμθωκα με ημ ειιεκηθό εμενμιόγημ;
ii. Πμημξ είκαη μεγαιύηενμξ, μ παππμύξ Ηημ ή ε
γηαγηά Φωηεηκή;
Θύζε:
i.

ii.
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Η θωηοησπία με ηο Γενεαλογικό δένηρο:
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Σο βιβλίο ηοσ μαθηηή, κεθάλαιο 51, ζελίδες 126 – 127
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Σο ηεηράδιο εργαζιών, κεθάλαιο 51, ζελίδες 28 – 29
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