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ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η συγκεκριμένη διδασκαλία αφορά στο 39ο κεφάλαιο της 4ης διδακτικής
ενότητας της Β΄ περιόδου του σχολικού εγχειριδίου, έχει τίτλο «Πηγές Ενημέρωσης»
και αναφέρεται στην Πρόσθεση και Αφαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων.
Σε προηγούμενες ενότητες των Μαθηματικών της Ε΄ τάξης έχουν διδαχθεί τα
γνωστικά αντικείμενα που αποτελούν προϋπόθεση για τη διδασκαλία της ενότητας
αυτής όπως κλασματικές μονάδες (16η), ισοδύναμα κλάσματα (17η),δεκαδικά κλάσματα
(8η), αναγωγή στη δεκαδική κλασματική μονάδα (15η), μετατροπή κλάσματος σε
δεκαδικό αριθμό (18η), έννοια του ποσοστού (22η), προβλήματα με ποσοστά (23η), κοινά
πολλαπλάσια και το Ε.Κ.Π (38η).
Στη Γ΄ τάξη οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τις παραπάνω έννοιες, δηλαδή με
τα κλάσματα (22η, 23η, 24η ), τα ισοδύναμα κλάσματα (25η) τα δεκαδικά κλάσματα
(34η), τα δεκαδικά κλάσματα και δεκαδικούς αριθμούς (35η) καθώς και με τη σύγκριση
και τη διάταξη δεκαδικών αριθμών και κλασμάτων (57η).
Στη Δ΄ τάξη μελετούν ιδιαίτερα τους δεκαδικούς αριθμούς (15η, 16η, 19η, 20η),
και τα δεκαδικά κλάσματα (21η,22η ,23η, 24η, 26η,).
2. ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
Τα εποπτικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν είναι το βιβλίο μαθητή, τρία φύλλα
εργασίας για έλεγχο των προϋπαρχουσών γνώσεων, για αφόρμηση και για εφαρμογήεμπέδωση, χαρτόνια για ανακάλυψη της νέας γνώσης και επισημοποίηση,
δραστηριότητα σε μορφή παιχνιδιού στο τρίτο φύλλο εργασίας, χάρακας και μπογιές.
3. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Σε μια διδακτική ώρα διδάχθηκε η ενότητα μέσα από πρόσθετες δραστηριότητες
και ασκήσεις με αφόρμηση από το Βιβλίο του Μαθητή και το Βιβλίο Εργασιών. (Η
διδασκαλία ολόκληρης της ενότητας απαιτεί δύο διδακτικές ώρες σύμφωνα με το
αναλυτικό πρόγραμμα).
4. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ο κύριος διδακτικός σκοπός είναι οι μαθητές να μπορούν να συγκρίνουν, να
προσθέτουν και να αφαιρούν ετερώνυμα κλάσματα αφού τα μετατρέψουν σε ομώνυμα
χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε κοινό πολλαπλάσιο των παρονομαστών ή το Ε.Κ.Π.
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι επιμέρους στόχοι αυτού του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να είναι ικανοί:
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 Να διακρίνουν σε ποιες πράξεις κλασμάτων είναι απαραίτητη η μετατροπή των
ετερώνυμων κλασμάτων σε ομώνυμα και πότε δεν είναι απαραίτητη.
 Να μετατρέπουν τα ετερώνυμα κλάσματα σε ομώνυμα εφαρμόζοντας διάφορες
στρατηγικές: κοινά πολλαπλάσια, το Ε.Κ.Π., ισοδύναμα κλάσματα, μετατροπή σε
δεκαδικό, σε δεκαδικά κλάσματα.
 Να χρησιμοποιούν το Ε.Κ.Π. των παρονομαστών για να τα μετατρέψουν σε
ισοδύναμα ομώνυμα κλάσματα με τους μικρότερους δυνατούς όρους.
 Να παρατηρήσουν ότι είναι πιο εύκολο να συγκρίνουν ποσότητες που
εκφράζονται με ομώνυμα κλάσματα παρά με τους αντίστοιχους δεκαδικούς
αριθμούς.
 Να συνεργάζονται σε ομάδες των τριών για την επίτευξη μιας άσκησης ή
δραστηριότητας.
5. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ - ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Οι προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών για τη διεξαγωγή του συγκεκριμένου
μαθήματος είναι οι εξής:
 Να γνωρίζουν τη μέθοδο της απλοποίησης.
 Να βρίσκουν τα πολλαπλάσια ενός αριθμού ή περισσοτέρων αριθμών.
 Να βρίσκουν τα κοινά πολλαπλάσια και το Ε.Κ.Π. ενός αριθμού ή περισσοτέρων
αριθμών.
 Να κατανοούν την έννοια των ισοδύναμων κλασμάτων και να χρησιμοποιούν με
ευχέρεια τη συμβολική έκφραση ποσότητας με διαφορετικά ισοδύναμα
κλάσματα.
 Να μετατρέπουν κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς και ποσοστά.
 Να συνεργάζονται εταιρικά για την επίτευξη μιας άσκησης ή δραστηριότητας.
6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
Εφαρμόστηκε η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, η ανακαλυπτική και η
επαγωγική.
Οι διδακτικές μέθοδοι προσφοράς που χρησιμοποιήθηκαν είναι η διάλεξη και
η επίδειξη και από τις μεθόδους επεξεργασίας η διδακτική μορφή της
ερωταπόκρισης, του καθοδηγούμενου διαλόγου και της επαγωγής.
Σε όλες τις δραστηριότητες οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες των τριών
ατόμων συνεργάστηκαν για να πραγματοποιήσουν τις δραστηριότητες και να λύσουν
τις ασκήσεις και τα προβλήματα, ενώ είχαν προηγηθεί καθοδηγητικές ερωταποκρίσεις
και συζήτηση.
Κατά την επισημοποίηση της νέας γνώσης εφαρμόστηκαν οι μέθοδοι της
διάλεξης και της επίδειξης.
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7. ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
1η Φάση: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ
Στη φάση αυτή πραγματοποιήθηκε εισαγωγή στη νέα θεματική ενότητα. Έγινε
ανακοίνωση του κύριου σκοπού της θεματικής ενότητας και έλεγχος των
προϋπαρχουσών γνώσεων των μαθητών με το 1ο φύλλο εργασίας.
Οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν είναι η ομαδοσυνεργατική, οι
ερωταποκρίσεις, και ο καθοδηγούμενος ημιδομημένος διάλογος.
Χρονική διάρκεια: 5΄-7΄
2η Φάση: ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ως πρώτη εισαγωγική δραστηριότητα χρησιμοποιήθηκε μια παραλλαγή της 1ης
άσκησης του Τετραδίου Εργασιών με χρήση λωρίδων χαρτονιού (μοντέλου μήκους ή
μέτρησης)∗ για την πρόσθεση κι αφαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων μέσω της
μετατροπής σε ομώνυμα με σκοπό την ανακάλυψη της αναγκαιότητας της και της
διαδικασίας της μετατροπής τους.
Έγινε συζήτηση σχετικά με τον τίτλο της ενότητας «Πηγές Ενημέρωσης», το
γράφημα και τη μορφή του, ακολούθησε η δραστηριότητα μετατροπής των κλασμάτων
σε ομώνυμα που υπάρχει στο Βιβλίο Μαθητή. Η δεύτερη αυτή δραστηριότητα
πραγματοποιήθηκε στο 2ο φύλλο Εργασίας για να αυτενεργήσουν οι μαθητές και μέσα
από καθοδηγητικές ερωτήσεις να θυμηθούν γνωστούς και να ανακαλύψουν
καινούργιους τρόπους και στρατηγικές μετατροπής ετερώνυμων κλασμάτων σε
ομώνυμα καθώς και δυνατότητες σύγκρισης των κλασμάτων.
Η διδασκαλία συνεχίστηκε με την επίλυση της επόμενης δραστηριότητας που
αφορά στη μετατροπή κλασμάτων σε δεκαδικό αριθμό και σε ποσοστό επί τοις εκατό.
Οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν είναι η ανακαλυπτική, η
επαγωγική, η ομαδοσυνεργατική, οι ερωταποκρίσεις και ο καθοδηγούμενος
ημιδομημένος διάλογος.
Χρονική διάρκεια: 12΄-15΄
3η Φάση: ΕΠΙΣΗΜΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗΣ
Σ' αυτή τη φάση με επίδειξη, εκτέλεση από τους μαθητές, ερωταποκρίσεις και
διάλογο έγινε επισημοποίηση της νέας γνώσης και συνειδητοποίηση της, (αναγκαιότητα
της μετατροπής των ετερώνυμων κλασμάτων σε ομώνυμα, τρόποι μετατροπής τους,
χρήση του Ε.Κ.Π. για τη μετατροπή και σύγκριση κλασμάτων με τους μικρότερους
δυνατούς όρους και τρόποι σύγκρισης ποσοτήτων με ακριβέστερη και ευκολότερη τη
χρήση ομώνυμων κλασμάτων σε σχέση με τους δεκαδικούς και τα ποσοστά ).
Η επισημοποίηση της νέας γνώσης πραγματοποιήθηκε λεκτικά μαζί με τους
∗

Van de Walle, J. (2005). Μαθηματικά για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο. Μια Εξελικτική Διδασκαλία. Επιμελητής:
Τριανταφυλλίδης Τριαντάφυλλος. Εκδόσεις Τυπωθήτω. Αθήνα. σελ. 290.
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μαθητές και αναρτήθηκε στον πίνακα σε χαρτόνι.
Οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι ερωταποκρίσεις, ο
καθοδηγούμενος ημιδομημένος διάλογος, η επίδειξη και η συζήτηση.
Χρονική διάρκεια: 6΄
4η Φάση: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ
Στη φάση αυτή οι μαθητές μέσα από τις δραστηριότητες του 3ου φύλλου
εργασίας εφάρμοσαν και εμπέδωσαν όσα έμαθαν και οργάνωσαν στη σκέψη τους κατά
τη διάρκεια της διδασκαλίας. Εξασκήθηκαν, παίζοντας, στην κατανόηση των
ισοδύναμων κλασμάτων και στη μετατροπή τους σε ομώνυμα. Συνειδητοποίησαν την
ανάγκη μετατροπής για την πραγματοποίηση των πράξεων της πρόσθεσης και της
αφαίρεσης. Εξασκήθηκαν να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν την πιο αποτελεσματική
στρατηγική και να διαχειρίζονται ετερώνυμα κλάσματα με βάση τα δεδομένα του
προβλήματος.
Οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν είναι η ομαδοσυνεργατική, η
επαγωγική, οι ερωταποκρίσεις και ο καθοδηγούμενος ημιδομημένος διάλογος.
Χρονική διάρκεια: 12΄
5η Φάση: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε μέσα από τις δραστηριότητες του 3ου φύλλου
εργασίας (2η σελίδα) και διαπιστώθηκε η πραγματοποίηση των στόχων που τέθηκαν
και η επιτυχημένη επαφή των μαθητών με τη νέα γνώση.
Οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν είναι η ομαδοσυνεργατική, η
επαγωγική, οι ερωταποκρίσεις και ο καθοδηγούμενος ημιδομημένος διάλογος.
Χρονική διάρκεια: 4΄
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1° ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Όνομα:
Τάξη: Ε΄ Δημοτικού
Μάθημα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ενότητα: Πρόσθεση και αφαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων

Πώς γράφεται το κλάσμα 3 ως δεκαδικός αριθμός;
5

Πώς γράφεται ο ίδιος αριθμός σαν ποσοστό;

Ποιο κλάσμα είναι μεγαλύτερο: 3 ή 4 ;
5 5

Κυκλώνω τα κλάσματα που είναι ισοδύναμα με το 6 :
10
3 , 2 , 12 , 4
5 8 20 15

Ποιο είναι το Ε.Κ.Π. των αριθμών 2, 3 και 15. Πώς το βρίσκουμε;
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2° ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Όνομα:
Τάξη: Ε΄ Δημοτικού
Μάθημα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ενότητα: Πρόσθεση και αφαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων
Μετατρέπω τα παρακάτω ετερώνυμα κλάσματα σε ομώνυμα για να μπορώ να
τα συγκρίνω:
1 , 10 , 3 , 2 , 1
6 100 15 10 3
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Όνομα:
Τάξη: Ε΄ Δημοτικού
Μάθημα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ενότητα: Πρόσθεση και αφαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων
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Α. Συμπληρώνω και χρωματίζω σωστά:
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Β. Ασκήσεις
1) Τρέπω σε ομώνυμα τα παρακάτω κλάσματα και τα διατάσσω σε αύξουσα
σειρά (από το μικρότερο στο μεγαλύτερο).
2, 4, 3 , 3
3 6 12 4

2) Τρέπω σε ομώνυμα τα παρακάτω κλάσματα και τα διατάσσω σε φθίνουσα
σειρά (από το μεγαλύτερο στο μικρότερο).
3, 1, 3, 2
4 5 6 3

Γ. Προβλήματα
1) Η γιαγιά του Γιάννη για να φτιάξει τσουρέκια χρησιμοποιεί 1 του κιλού
5
βούτυρο, 4 του κιλού γάλα και 2 του κιλού ζάχαρη. Πόσο είναι συνολικά το
10
4
βάρος των υλικών που χρησιμοποιεί;
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2) Ο Αχιλλέας μοίρασε στους συμμαθητές του τη σοκολάτα του. Έδωσε το

1
4

1
2
στο Διονύση και τα
στο Γιάννη.
5
10
Έμεινε για τον ίδιο και πόση; Ποιος πήρε το μεγαλύτερο κομμάτι;

στη Μαρία, το

Υπολόγισε και χώρισε το σχέδιο της σοκολάτας στα σωστά μέρη.
Δείξε τα μέρη που πήρε το κάθε παιδί, χρωματίζοντάς τα με διαφορετικό χρώμα.

10

22
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

23
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

24
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

25
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

