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Διδακτικό υλικό 
 
Μάθημα: Αριθμητικός Γραμματισμός 
Τάξη: Α 
Ενότητα: Έκλειψη Ηλίου – Μέτρηση  ύψους και αποστάσεων με την μέθοδο του Θαλή. 
Χρονική διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες. 
Εκπαιδευτικός: Περυσινάκη Ειρήνη 
 
Διδακτικοί στόχοι: 

1. Να προβληματιστούν με τις συγκρίσεις μεγεθών (π.χ. πόσες φορές είναι  
μεγαλύτερη η διάμετρος του Ήλιου από της Σελήνης;) Έμφαση στην 
πολλαπλασιαστική σχέση των μεγεθών (παίρνοντας λόγους) και όχι στην απόλυτη 
διαφορά τους. 

2. Να μελετήσουν το γεωμετρικό μοντέλο της ολικής έκλειψης Ηλίου και να 
κατανοήσουν ότι οι φαινομενικά ίσοι δίσκοι Ηλίου – Σελήνης οφείλονται σε 
ομοιότητα ορθογωνίων τριγώνων. 

3. Να κατανοήσουν πότε δύο ορθογώνια τρίγωνα είναι όμοια (σχέση πλευρών, 
γωνιών). 

4. Να γνωρίσουν ιστορικά στοιχεία για τον Θαλή και τις μεθόδους του για την 
μέτρηση των αποστάσεων και των υψών. 

5. Να εφαρμόσουν τις μεθόδους του Θαλή για να εκτιμήσουν στην πράξη διάφορες 
αποστάσεις / ύψη στον χώρο του σχολείου, αλλά και σε προβλήματα. (π.χ. πόση 
είναι η απόσταση Γης – Ηλίου;) 

 
Γνωστικό επίπεδο εκπαιδευομένων:  
Οι εκπαιδευόμενοι γνώριζαν  
§ πράξεις δεκαδικών  
§ μονάδες μετρήσεως μήκους 
§ εμπειρικά την μέτρηση εμβαδού ορθογωνίου – έγινε όμως και σύντομη αναφορά. 
§ μετρήσεις γωνιών 
§ την έννοια του πηλίκου δύο αριθμών 
§ επίσης είχαν την ικανότητα να λύνουν βασικά προβλήματα 4 πράξεων.  
 
Οι εκπαιδευόμενοι δεν γνώριζαν 
§ την έννοια της διαμέτρου κύκλου. 
§ τον τύπο εμβαδού κυκλικού δίσκου και φυσικά δεν έγινε αναφορά στον αριθμό π 
§ την σχέση διαμέτρου και εμβαδού κυκλικού δίσκου.  
§ κλάσματα 
§ την έννοια του λόγου δύο αριθμών και φυσικά αναλογίες. 
 
Μέσα διδασκαλίας: Προβολή Power Point, χάρτης ηλιακού συστήματος με συγκριτικά 
μεγέθη του National Geographic, φύλλα εργασίας, έτοιμα μοντέλα στο πρόγραμμα Cabri 
για πειραματισμό, κορδέλα / μεζούρα, καθρεπτάκι, σημειωματάριο για τις μετρήσεις και 
παρατηρήσεις. 
 
Κάποιες αλήθειες για τη διαμόρφωση του φύλλου εργασίας κατά την απαίτηση των 
εκπαιδευομένων και μία μικρή αξιολόγηση του μαθήματος: 

Καταρχήν, πρέπει να αναφερθεί ότι το μάθημα ήταν έκτακτο με σκοπό να 
συνδέσει το φαινόμενο της έκλειψης του Ηλίου – ειδικότερα εκείνο της Τετάρτης 29 
Μαρτίου 2006 – με τα Μαθηματικά. Γι’ αυτό και η διδασκαλία του έγινε και στα τρία 
τμήματα του Α κύκλου ακριβώς εκείνη την ημέρα.  
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Έτσι, μονάχα στο Α1, με το οποίο είχα δίωρο, μπορέσαμε να μετρήσουμε ύψη με 
την μέθοδο του καθρέπτη, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα οι μαθητευόμενοι απλώς «πήραν 
κάποια γεύση».  

Από την άλλη, αρχικά δεν προνόησα να ετοιμάσω κάποιο μοντέλο στον 
υπολογιστή, θεωρώντας ότι οι μετρήσεις με την μέθοδο του καθρέπτη θα αρκούσαν. Εν 
τούτοις, από τον διάλογο που αναπτύχθηκε με τους εκπαιδευόμενους (ιδιαίτερα στα Α1 και 
Α3) σχετικά με την ιδέα της μεθόδου, ανέκυψε αυτή η ανάγκη. Μάλιστα την έμπνευση μου 
την έδωσαν οι ίδιοι μέσα από τις υποθετικές ερωτήσεις που έθεταν όπως το: «τι θα γινόταν 
αν ο Ήλιος ερχόταν πιο κοντά στην Γη ή αν απομακρυνόταν από αυτή;» Φυσικά την 
απάντηση την έδωσαν οι ίδιοι, κατανοώντας ότι οι δύο δίσκοι θα έπαυαν να φαίνονται 
ισομεγέθεις.  

Όμως, με ένα μοντέλο στον υπολογιστή θα γινόταν ακόμα πιο αντιληπτό πως δεν 
είναι τόσο οι ίδιες οι αποστάσεις που συμβάλουν στην δημιουργία της εντυπώσεως των 
ίσων δίσκων (Ηλιακού – Σεληνιακού) όσο η διατήρηση κάποιων αναλογιών. Αυτός ήταν 
άλλωστε και ο στόχος μας. Έτσι, επανήλθα στο μάθημα για μία ακόμα διδακτική ώρα, 
αυτή τη φορά με πειραματισμούς στον υπολογιστή, χρησιμοποιώντας τα έτοιμα μοντέλα. 

Θεωρώ ότι το μάθημα κινητοποίησε το ενδιαφέρον της πλειοψηφίας των 
εκπαιδευομένων, τους έδωσε την ευκαιρία να προβληματιστούν για την τεράστια διαφορά 
του Ηλιακού και του Σεληνιακού δίσκου (μάλιστα μέσα από τη χιουμοριστική προσέγγιση 
του κρυμμένου ελέφαντα πίσω από το λουλουδάκι) και τέλος τους υπέδειξε ότι υπάρχει και 
κάποιος άλλος τρόπος από το να σκαρφαλώσεις σε ένα ψηλό δέντρο, για να μετρήσεις το 
ύψος του… Ακόμα και αυτή η «γεύση» αν τους έμεινε μόνο, θεωρώ αρκετά επιτυχημένο 
το μάθημα, έστω και εάν μια ουσιαστικότερη κατανόηση της μεθόδου ήταν επιθυμητή. 

Αυτό που με διασκέδασε πιο πολύ από όλα ήταν η «δυσπιστία» των 
εκπαιδευόμενων για τη μέθοδο του καθρέπτη. Έτσι, δεν αρκέστηκαν στην μαθηματική 
εκτίμηση του ύψους του κτηρίου του σχολείου μας (διώροφη οικοδομή), αλλά ανέβηκαν 
και στην ταράτσα με την κορδέλα για την επαλήθευση. Και επειδή υπήρχε μια μικρή 
απόκλιση, θεώρησαν καλό να κάνουν και άλλες μετρήσεις με τη μέθοδο του καθρέπτη και 
φυσικά και τις σχετικές επαληθεύσεις. 
 
Συνοπτική περιγραφή των βημάτων διδασκαλίας. 
1η Διδακτική ώρα.  
§ 5λεπτη προβολή Power Point με το επίκαιρο φαινόμενο της έκλειψης. 
§ Σύγκριση μεγεθών, αναγκαιότητα της πολλαπλασιαστικής σχέσης (εξετάστηκαν τα 
ζευγάρια ελέφαντας – λουλουδάκι, Ήλιος – Σελήνη). Δημιουργία εντυπώσεων και 
προβληματισμού για το φαινόμενο της έκλειψης. Πρόχειρη εξήγηση – μεταβολή του 
μεγέθους με μεταβολή της απόστασης. 

§ Εντοπισμός ομοίων ορθογωνίων τριγώνων στο γεωμετρικό μοντέλο της έκλειψης 
Ηλίου. Γενική κουβέντα για τα όμοια σχήματα και την διατήρηση των αναλογιών (εδώ 
έγινε λόγος και για τη μεγέθυνση / σμίκρυνση σχήματος με φωτοτυπικό μηχάνημα). 

§ Σύντομη αναφορά στα ιστορικά στοιχεία για τον Θαλή, την έκλειψη που προέβλεψε 
και τις μεθόδους του για τον υπολογισμό των αποστάσεων. Το μάθημα το αφιερώσαμε 
στον Θαλή. 

 
2η Διδακτική ώρα. 
§ Επεξεργασία των μεθόδων του Θαλή. (εντοπισμός των όμοιων τριγώνων κουβέντα και 
εφαρμογή στον πίνακα με απλά παραδείγματα). 

§ Μετρήσεις ύψους διαφόρων αντικειμένων με την μέθοδο του καθρέπτη (ύψος κτηρίου 
Γυμνασίου, ύψος κονταριού του φιλέ στο βόλεϊ, ύψος παραθύρου,…). Επαληθεύσεις – 
μετρήσεις με κορδέλα. (Ομαδική εργασία. Το τμήμα χωρίζεται σε τετράδες. Κάποιος 
βλέπει μέσα στον καθρέπτη, δύο μετρούν, κάποιος σημειώνει, υπολογίζουν το 
ζητούμενο ύψος. Διασταύρωση αποτελεσμάτων με τις άλλες ομάδες.) 
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3η: Διδακτική ώρα 
Ομαδική εργασία. Διαίρεση του τμήματος σε τετράδες.  
§ Κάθε ομάδα πραγματοποιεί πειραματισμούς με τα μοντέλα στον υπολογιστή και τους 
συζητά. Καταλήγει σε κάποιο συμπέρασμα (διατήρηση των αναλογιών). 

§ Κάθε ομάδα διαμορφώνει ένα πρόβλημα υπολογισμού ύψους με δεδομένα μέσα από 
τα πειράματά της και ζητά από τις άλλες ομάδες να το λύσουν. Οι λύσεις 
διασταυρώνονται και επαληθεύονται και στο μοντέλο.  
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Φύλλο Εργασίας 
Έκλειψη Ηλίου – Μέτρηση αποστάσεων. 

 
- Έχεις δει ποτέ ελέφαντα να κρύβεται πίσω από ένα λουλουδάκι; 
- Όχι.   
- Είδες λοιπόν πόσο καλά κρύβεται; 
 
Και τώρα ρωτάμε: Τι είναι πιο «παράξενο» να συμβεί:  
§ να κρυφτεί ένας ελέφαντας πίσω από ένα λουλουδάκι ή  
§ να κρυφτεί ο ήλιος πίσω από το φεγγάρι; 
 
Πριν βιαστείτε να απαντήσετε, κάντε τις συγκρίσεις: 
 
Διαστάσεις (αφρικανικού) ελέφαντα: μήκος (ξαπλωτός) 7 μέτρα, ύψος 
ώμων: 3 μέτρα. Επομένως το ύψος του ξαπλωμένος είναι 1,5 μέτρα. 
Δηλαδή έχει επιφάνεια 7×1,5 = 10,5 τετρ. μέτρα. = 105.000 τετρ. εκατοστά. 
Διαστάσεις λουλουδιού: Ας πούμε ότι έχει επιφάνεια 5 τετρ. εκατοστά. 
Πόσες φορές είναι μεγαλύτερος ο ελέφαντας από ένα λουλούδι; 
 
 
 
 
 
Διαστάσεις Ήλιου: Διάμετρος: 1.394.400 χιλιόμετρα. Επομένως η επιφάνεια 
του ηλιακού δίσκου είναι 1.526.315.817.600 τετρ. χιλιόμετρα. 
Διαστάσεις Σελήνης: Διάμετρος: 3.478 χιλιόμετρα. Επομένως η επιφάνεια 
του δίσκου της Σελήνης είναι 9.495.740 τετρ. χιλιόμετρα. 
Πόσες φορές είναι μεγαλύτερος ο Ήλιος από την Σελήνη; 
 
 
 
 
 
Δραστηριότητα 1: 
Δεδομένου ότι ο ήλιος έχει 400 φορές μεγαλύτερη διάμετρο από το φεγγάρι, 
προτείνουμε: Αν έχετε μολύβι με μύτη 1 χιλιοστό, τότε κάντε με αυτό μία 
κουκίδα στο χαρτί - αυτό είναι το φεγγάρι. Μετά, σχεδιάστε ένα κύκλο με 
διάμετρο 40 εκατοστά  – αυτός είναι ο ήλιος (θα χρειαστείτε 4 κόλες Α4).  
 
 
 
 
 
 
Και τότε, πώς τα κατάφερε ο Ήλιος να «κρυφτεί» πίσω από το φεγγάρι; 
Παρατηρήστε το επόμενο σχήμα και εξηγήστε το: 



 5 

 
Δραστηριότητα 2: 
1η Φάση: Πειραματιστείτε με το μοντέλο του Cabri “Ekleipsi_hliou” στον 
υπολογιστή και καταγράψτε τις μετρήσεις σας στον πίνακα. Κατόπιν, γράψτε 
και το συμπέρασμά σας: 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ: 1ος 2ος  3ος  4ος 5ος  
Απόσταση  
Γης–Σελήνης:  50     

Ακτίνα Σελήνης: 10     
Απόσταση Γης–Σελήνης  / 
Ακτίνα Σελήνης 5     

Απόσταση Γης –Ηλίου: 125     

Ακτίνα Ήλιου 25     
Απόσταση Γης–Ηλίου/ 
Ακτίνα Ήλιου 5     
Φαινομενικά μεγαλύτερος 
δίσκος: Κανένας     

 
Συμπέρασμα: Όταν φαινομενικά ο δίσκος της Σελήνης και ο δίσκος του 
Ήλιου είναι ίσοι, τότε το πηλίκο  _______________________________ 
_____________________________________είναι ίσο με το πηλίκο 
______________________________________________________________. 
 
2η Φάση: Εκμεταλλευτείτε τις παρατηρήσεις σας από την 1η φάση για 
εκτιμήσετε την απόσταση Γης – Ηλίου. (Η απόσταση Γης – Σελήνης είναι 
περίπου 384.420 χιλιόμετρα.)  
 
 
 
 
Συγκρίνετε την απάντησή σας με την μέση απόστασης Γης – Ηλίου που είναι 
149.600.000 χιλιόμετρα. Γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά; 
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Ιστορικά στοιχεία: Ο Θαλής, η έκλειψη του Ήλιου και οι αποστάσεις: 
 
Στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών διαβάζουμε ότι:  
… «Οι εκλείψεις γενικώς προκαλούσαν στους αρχαίους λαούς τρόμο και 
θεωρούνταν κακοί οιωνοί (επιδημίες, λιμοί, πόλεμοι, συμφορές κ.ά.). Ο 
Όμηρος συσχετίζει τις εκλείψεις του Ήλιου με τον θάνατο επιφανών ανδρών. 
Επίσης είναι ιστορικά γνωστό ότι ο Θαλής ο Μιλήσιος πρόβλεψε μία έκλειψη 
Ηλίου, που έγινε το 4ο έτος της 48ης Ολυμπιάδας ή αντίστοιχα την 28η 
Μαΐου του 585 π.Χ. και έγινε η αφορμή να σταματήσει ο πόλεμος μεταξύ 
Λυδών και Μήδων. Γενικά, οι θρύλοι όλων των λαών αναφέρουν ότι δαίμονες 
και δράκοντες καταβροχθίζουν τον Ήλιο την ώρα της έκλειψης.» 
 
Στο βιβλίο «Consortioum for Mathematics and its applications – Τα σύγχρονα 
Μαθηματικά στη ζωή μας», εκδόσεις W.H.Freeman & Co. Γιαλλελής – 
Μανωλάκης,  αναφέρεται και το εξής για τον Θαλή: … « Σύμφωνα με ένα 
συχνά επαναλαμβανόμενο ανέκδοτο, ο Θαλής κάποτε έπεσε σε ένα πηγάδι 
ενώ κοιτούσε τα αστέρια και μια υπηρέτρια τον κορόιδεψε, λέγοντάς του ότι 
ήθελε να ξέρει τι συμβαίνει στον ουρανό ενώ δεν μπορούσε να 
παρακολουθήσει τα πόδια του…» 
 
Όπως και να έχουν τα πράγματα, ο Θαλής ο Μιλήσιος θεωρείται ένας από 
τους 7 σοφούς της Αρχαιότητας. Χρησιμοποιώντας τα όμοια τρίγωνα 
μπόρεσε να μετρήσει το ύψος της μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας (Αίγυπτος), 
αλλά και υπολόγιζε πόσο απέχει ένα πλοίο από την στεριά. 
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Δραστηριότητα 3. Παρατηρήστε τα ακόλουθα σχεδιαγράμματα και 
συζητήστε για τον τρόπο υπολογισμού του ύψους των δέντρων.  
 

 
Σχέδιο 1ο: Αυτή η μέθοδος υπολογισμού ύψους βασίζεται στην ίδια αρχή που 
χρησιμοποιήσατε για να υπολογίσετε την απόσταση Γης – Ηλίου στην 2η 
φάση της 2ης δραστηριότητας. 
  
 
 

 
 
Σχέδιο 2ο: Αυτή είναι η μέθοδος που χρησιμοποίησε ο Θαλής για να 
υπολογίσει το ύψος της μεγάλης πυραμίδας στην Γκίζα. 
 
 
 
Σημείωση: Για τις εικόνες ευχαριστούμε πολύ τον κ. Γιώργο Μηλάκη τον 
καθηγητή του Επιστημονικού Γραμματισμού του ΣΔΕ Τυλίσου. Τις βρήκε στην 
ιταλική ιστοσελίδα http://www.avventurosamente.it/md/ 
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Δραστηριότητα 4: Να μετρήσετε ύψη μέσα στην τάξη με την μέθοδο του 
καθρέπτη (δες σχηματική αναπαράσταση παρακάτω:) 

 
 
Και εδώ μπορείτε να πειραματιστείτε με το μοντέλο του Cabri  
“Ypsos_kathreptis” στον υπολογιστή και να βγάλετε κάποια συμπεράσματα 
συμπληρώνοντας τον ακόλουθο πίνακα: 
 
 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ: 1ος 2ος  3ος  4ος 5ος  

Ύψος ματιών παρατηρητή:  30     

Απόσταση Παρατηρητή – Καθρέπτη: 50     
Ύψος ματιών παρατηρητή  / 
Απόσταση Παρατηρητή – Καθρέπτη: 0,6     

Ύψος σημείου στον τοίχο που βλέπουμε: 48     

Απόσταση Τοίχου – Καθρέπτη: 80     
Ύψος σημείου στον τοίχο /  
Απόσταση Τοίχου – Καθρέπτη:  0,6     

 
Συμπέρασμα:
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Δραστηριότητα 5: Να μετρήσετε αποστάσεις με την μέθοδο του Θαλή  
 

 
 
 
 
 

Υπολογισμός της απόστασης ενός στόχου 
Πρακτικές οδηγίες από το στρατό 

 
Τεντώστε στο ύψος των ματιών σας τον δείκτη και τον μέσο του δεξιού 
χεριού ενωμένους και οριζόντιους. Στη συνέχεια αναζητήστε άλλα μεγάλα 
αντικείμενα στο επίπεδο του στόχου σας. 
§ Αν μπορείτε να κρύψετε με τα δύο δάκτυλα ένα ψηλό δέντρο (όπως ένα 
κυπαρίσσι) τότε η βολή σας θα πρέπει να ρυθμιστεί στα 500 μέτρα (το 
βεληνεκές). 

§ Αν μπορείτε να κρύψετε ένα ψηλό κτήριο (διπλάσιο από ένα κυπαρίσσι 
π.χ. τετραώροφη πολυκατοικία) τότε θα πρέπει η βολή σας να έχει 
βεληνεκές 1 χιλιόμετρο. 

 
 
 


