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Σχέδιο Διδακτικής ενότητας 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΤΑΞΗ:    Α. 
ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΙ ΚΑΙ ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΔΡΑΓΑΝΙΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
 
Α. Διδακτικοί στόχοι  1. Να ξεχωρίζουν και να ονομάζουν τα επίπεδα σχήματα 

2. Να ασκηθούν με την έννοια της μέτρησης 
3. Να μάθουν τις μονάδες μέτρησης μήκους και επιφάνειας. 
4. Να γνωρίσουν και να ασκηθούν με τις έννοιες της περιμέτρου και 
του εμβαδού. 
5. Να ασκηθούν στο πώς να βρίσκουν  την περίμετρο  και το 
εμβαδόν των επιπέδων σχημάτων. 
6. Να κάνουν εξάσκηση στις πράξεις και στο πότε να χρησιμοποιούν 
την κάθε πράξη. 
7. Να κατασκευάζουν με την βοήθεια του τριγώνου και του 
υποδεκάμετρου το τετράγωνο, το ορθογώνιο, το ρόμβο και το 
ορθογώνιο τρίγωνο. 
8. Να κατασκευάζουν με την βοήθεια του Υπολογιστή επίπεδα 
σχήματα. 

 
Β. Πορεία διδασκαλίας (περιληπτικά). 
  
Φάση 1η. Αρχίσαμε μια συζήτηση για τα σχήματα μέσα στην αίθουσα και γενικότερα τον 
περιβάλλοντα χώρο.  
Τους ζήτησα να ονομάσουν τα σχήματα που γνωρίζουν  και στην συνέχεια δώσαμε τις ορθές 
ονομασίες και με την βοήθεια της ετυμολογίας των λέξεων, δικαιολογήσαμε την ονομασία 
και αναφερθήκαμε στις χαρακτηριστικές ιδιότητες τους. 
 
Φάση 2η. Συζητήσαμε την έννοια περίφραξη- περίμετρο και τον τρόπο υπολογισμού 
χρησιμοποιώντας κατά κόρον τον Γεωπίνακα, που είχαμε κατασκευάσει νωρίτερα. 
Με την βοήθεια του Γεωπίνακα, ορίσαμε την έννοια του εμβαδού επίπεδης επιφάνειας . 
Ορίσαμε τις μονάδες μέτρησης επιφάνειας και τη σχέση μεταξύ τους. 
Συζητήσαμε σχετικά με την αναγκαιότητα της διδακτικής αυτής ενότητας, για την επίλυση 
προβλημάτων καθημερινών (πλακόστρωση, κόστος για να βαφεί μια οικοδομή, τούβλα που 
χρειάζονται για το χτίσιμο ενός τοίχου, μέτρηση της επιφάνειας ενός οικοπέδου κλπ.). 
Με την δημιουργία των αντιστοίχων σχημάτων πάνω στον  Γεωπίνακα, την μέτρηση και την 
παρατήρηση υπολόγισαν το εμβαδόν Τετραγώνου- Ορθογωνίου- Ορθογωνίου τριγώνου (1/2 
του εμβαδού ορθογωνίου)- 
Τριγώνου (άθροισμα εμβαδόν δύο ορθογωνίων τριγώνων)- Παραλληλογράμμου (άθροισμα 
των εμβαδών δύο ίσων τριγώνων ή άθροισμα εμβαδών ενός ορθογωνίου και δύο 
ορθογωνίων τριγώνων) και με την χρήση των παραπάνω το εμβαδόν οποιουδήποτε  
πολυγώνου. 
Σταδιακά τους δόθηκαν  διάφορα φύλλα εργασίας . 
Μέτρησαν και υπολόγισαν το εμβαδόν επιφανειών της αίθουσας τους. 
 
Φάση 3η. Έφεραν τοπογραφικά οικοπέδων και είδαν πώς εργάζεται ένας τοπογράφος για να 
υπολογίσει το εμβαδόν ενός οικοπέδου κλπ. (Αναφερθήκαμε ξανά στις κλίμακες). 
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Μέσα –Υλικά: Γεωπίνακας, Τοπογραφικά οικοπέδων, Τρίγωνο, Υποδεκάμετρο, Μέτρο, 
Πίνακας, Επιφάνειες της αίθουσας διδασκαλίας, Φύλλα εργασίας, Υπολογιστής. 
 
Παρατηρήσεις:  
 1. Η χρήση του Γεωπίνακα βοήθησε καταλυτικά στο να αυτενεργούν και να βγάζουν μόνοι 
τους με την μέτρηση και την παρατήρηση συμπεράσματα, τρόπους και κανόνες, και το 
μάθημα να έχει ζωντάνια και μεγάλη συμμετοχή. 
2. Η ικανοποίηση τους ότι την δουλειά που κάνει ο τοπογράφος, μπορούσαν να την κάνουν 
και ίδιοι, και ότι θα μπορούν πλέον να μην είναι απλοί παρατηρητές σε προβλήματα  που 
τους αφορούν, αλλά θα μπορούν να ασκούν έλεγχο κι εποπτεία, τους ανέβασε πολύ το 
ηθικό. 
3.Οι λύσεις που μου έδωσαν σε κάποια προβλήματα, με τον δικό τους εμπειρικό τρόπο, ήταν 
καταπληκτικές. 
Θα αναφέρω ένα παράδειγμα. 
Στο πρόβλημα : «Πόσα τετράγωνα πλακάκια , πλευράς 50 εκατοστών θα χρειαστούμε για να 
στρώσουμε μια αυλή σχήματος ορθογωνίου με μήκος 5 μέτρα και πλάτος 4 μέτρα» 
έδωσαν τις παρακάτω λύσεις:  
α) Βρήκαν  ότι κατά μήκος θα χωρέσουν 10 πλακάκια και κατά πλάτος 8, άρα 8 σειρές από 
10 πλακάκια η κάθε μία, άρα 80 πλακάκια. 
β) Η αυλή έχει εμβαδόν 20 τετραγωνικά. μέτρα. Το κάθε τετραγωνικό μέτρο χωράει 4 
πλακάκια , άρα σύνολο 80 πλακάκια.   
Σημείωση: Στην λύση να βρουν το εμβαδόν της αυλής και στη συνέχεια το εμβαδόν κάθε 
πλάκας και να διαιρέσουν, δυσκολεύτηκαν  στη διαφορετική μονάδα, μέτρο, εκατοστό. 
4. Επειδή έχω διαπιστώσει ότι η γνώση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στο ΣΔΕ, θα πρέπει να 
στηρίζεται ελάχιστα στην εκμάθηση τύπων και κανόνων, και κατά το μέγιστο μέρος της, 
στην εμπειρία και την εποπτεία, προσπάθησα  να τους βοηθήσω να βρουν τρόπους τέτοιους 
ώστε στηριζόμενοι μόνο στον τρόπο εύρεσης του εμβαδού ορθογωνίου (που το υπολογίζουν 
εύκολα εμπειρικά και εποπτικά), να μπορούν να υπολογίζουν το εμβαδόν οποιουδήποτε 
πολυγώνου. 
 
 


