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1. ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.1.ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το κεφάλαιο που δίδαξα ήταν το Κεφάλαιο 23ο, με τίτλο «Επίλυση Προβλημάτων
με Πρόσθεση και Αφαίρεση Κλασμάτων», που βρίσκεται στη σελίδα 53 – 54 του
Βιβλίου του Μαθητή.
Στις προηγούμενες ενότητες του ίδιου βιβλίου υπάρχουν τα γνωστικά αντικείμενα
που αποτελούν τις προαπαιτούμενες γνώσεις για τη διδασκαλία της ενότητας αυτής. Πιο
συγκεκριμένα: Πολλαπλάσια ενός αριθμού – Ε.Κ.Π. (Κεφάλαιο 16ο ), Κλάσματα
ομώνυμα και ετερώνυμα ( Κεφάλαιο 19ο ), Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης
(Κεφάλαιο 20ο), Ισοδύναμα κλάσματα (Κεφάλαιο 21ο ), Σύγκριση – Διάταξη κλασμάτων
(Κεφάλαιο 22ο).
Γενικά η διδασκαλία των Μαθηματικών στην ΣΤ΄ Δημοτικού στοχεύει στην
επανάληψη και την εμπέδωση γνώσεων που έχουν αποκτηθεί σε προηγούμενες
τάξεις καθώς επίσης στη συστηματοποίηση και στη διεύρυνσή τους. Οι μαθητές
επαναλαμβάνουν και γενικεύουν τις υπάρχουσες γνώσεις τους και προετοιμάζονται
για την ανάπτυξη νέων μαθηματικών γνώσεων. Η γενίκευση αυτή αφορά μια
συστηματοποιημένη και μια πρώτη τυποποίηση των αριθμών και των πράξεων
καθώς και ένα πέρασμα από μια πρακτική σε μια περισσότερο μαθηματική
αντίληψη των εννοιών. 10

1.2.ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
Τα εποπτικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν στη διδασκαλία είναι:
1. Ο πίνακας για έλεγχο των προϋπαρχουσών γνώσεων των μαθητών.
2. 2 φύλλα εργασίας, το 1ο ως εισαγωγική δραστηριότητα στην 2η Φάση και
το 2ο ως άσκηση εφαρμογής στην 4η Φάση.
3. Το Βιβλίο του Μαθητή
4. Το Τετράδιο Εργασιών για περαιτέρω εφαρμογή και εμπέδωση.
5. Χαρτόνια για επισημοποίηση της νέας γνώσης.
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1.3.ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Η 4η Διδακτική ώρα είναι 40΄ (11:05 – 11:45)
Η 1η Φάση διήρκησε 3΄- 5΄ όπου έγινε προφορικός έλεγχος των προϋπαρχουσών
γνώσεων των μαθητών με τη χρήση του πίνακα.
Η 2η Φάση διήρκησε 10΄ όπου στα παιδιά δόθηκε ως εισαγωγική δραστηριότητα το
1ο Φύλλο Εργασίας που είχε 2 προβλήματα. Η εισαγωγική δραστηριότητα ήταν πολύ
σημαντική αφού από αυτήν βγήκαν τα συμπεράσματα που αποτελούσαν τη νέα γνώση.
Η 3η Φάση διήρκησε 5΄. Κατά τη Φάση αυτή έγινε η επισημοποίηση της νέας γνώσης
και τα παιδιά διάβασαν τα πλαίσια και τις εφαρμογές στο Βιβλίο του Μαθητή στη σελίδα
54.
Η 4η Φάση διήρκησε όλη την υπόλοιπη ώρα όπου στα παιδιά δόθηκε το 2ο Φύλλο
Εργασίας για περαιτέρω άσκηση της τεχνικής τους πάνω στην πρόσθεση και την
αφαίρεση κλασμάτων και λύθηκαν οι ασκήσεις και τα προβλήματα του Τετραδίου
Εργασιών.
Η 5η Φάση πραγματοποιήθηκε μέσω των διαφόρων ασκήσεων (ενσωματώθηκε στην
η
4 Φάση).

1.4.ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Κύριος στόχος της Διδασκαλίας
Οι στόχοι του κεφαλαίου αυτού για τον μαθητή είναι οι εξής:
 Να προσθέτει και να αφαιρεί κλάσματα.
 Να λύνει απλά προβλήματα με δεκαδικούς, μεικτούς και κλάσματα
ακολουθώντας μια σειρά από βήματα.











Επιμέρους Διδακτικοί Στόχοι
Να ενεργοποιούν , να εφαρμόζουν και να σταθεροποιούν τις ήδη αποκτημένες
γνώσεις , για τη διατήρηση της συνέχειας και για την ομαλή μετάβαση στις νέες
έννοιες.
Να εργάζονται ατομικά ή ομαδικά χωρίς καθοδήγηση για μια λύση.
Να ερευνούν ανοιχτές προβληματικές καταστάσεις σχετικές µ τις έννοιες της
τάξης αυτής.
Να κάνουν δοκιμές και επαληθεύσεις.
Να ξεχωρίζουν τα δεδομένα και τα ζητούμενα του προβλήματος και να επιλέγουν
τα αναγκαία βήματα για την επίλυσή του.
Να προβλέπουν την απάντηση του προβλήματος και να διατυπώνουν υποθέσεις
σχετικά µε την ύπαρξη ή όχι μιας ή περισσότερων λύσεων.
Να παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους µε σαφήνεια την απάντησή τους , η
οποία περιλαμβάνει τη στρατηγική επίλυσης και το αποτέλεσμα.
Να βρίσκουν ενδιάμεσα ερωτήματα που υποβοηθούν την πορεία προς τη λύση.
Να χειρίζονται απλές παραστάσεις που συνδυάζουν κλάσματα, δεκαδικούς και
μεικτούς. 11

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Μαθηματικών( Δ.Ε.Π.Π.Σ.). σελ. 331369

11

3

1.5.ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ – ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΕΣ
ΓΝΩΣΕΙΣ
Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν:
 Να μετατρέπουν τους μεικτούς αριθμούς σε κλάσματα.
 Να μετατρέπουν τους δεκαδικούς αριθμούς σε κλάσματα.
 Να μετατρέπουν ετερώνυμα κλάσματα σε ομώνυμα (να μπορούν να βρίσκουν το
ΕΚΠ δύο ή περισσοτέρων αριθμών).
 Να γνωρίζουν τη σειρά προτεραιότητας των πράξεων στις αριθμητικές παραστάσεις.
Γενικά οι μαθητές έχουν αποκτήσει στις προηγούμενες τάξεις γνώσεις και στην ΣΤ΄
τάξη τις εμπεδώνουν, τις συστηματοποιούν και τις διευρύνουν.

1.6.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
Στην 1η Φάση χρησιμοποίησα τη συζήτηση και τον καθοδηγούμενο διάλογο με
σκοπό να γίνει έλεγχος των προϋπαρχουσών γνώσεων των μαθητών και ανακοίνωση του
θέματος του νέου κεφαλαίου που θα ακολουθούσε.
Στην 2η Φάση οι μαθητές δούλεψαν ατομικά και συνεργατικά στο 1ο Φύλλο
Εργασίας (με δραστηριότητες μέσα από τα ενδιαφέροντα των παιδιών) για να
προσεγγίσουν τη νέα γνώση. Χρησιμοποίησα τη μέθοδο της επαγωγής και της
ανακάλυψης. Έτσι οι μαθητές καθώς κατασκεύασαν μόνοι τους τη νέα γνώση, μπόρεσαν
να την κατανοήσουν καλύτερα.
Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι στην περίπτωση της ατομικής εργασίας οι
μαθητές δεν εργάζονταν σε συνθήκες απομόνωσης, αλλά αντάλλασσαν απόψεις με τους
συμμαθητές τους και συνεργάζονταν.
Στην 3η Φάση τα συμπεράσματα των μαθητών παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν
στην τάξη. Επισημάναμε τη νέα μαθηματική γνώση που αναδύθηκε μέσα από τις
δραστηριότητες «ενοποιώντας» τις απόψεις και τα συμπεράσματα των μαθητών και
ανακεφαλαιώνοντας τις γνώσεις που απέκτησαν.
Προχωρήσαμε στις Εφαρμογές 1 και 2 από το Βιβλίο του Μαθητή όπου
μελετήσαμε ομαδικά τα δύο προβλήματα και ξεκαθαρίσαμε τα βήματα που ακολουθούμε
στην επίλυση προβλημάτων. Έτσι οι μαθητές συνέδεσαν τη νέα γνώση με καθημερινές
καταστάσεις και κατανόησαν την αναγκαιότητά της.
Στην 4η Φάση με ατομική και ομαδική εργασία οι μαθητές προχώρησαν στην
εμπέδωση και επέκταση της νέας γνώσης μέσα από τις ασκήσεις και τα προβλήματα του
2ου Φύλου Εργασίας και του Τετραδίου Εργασιών.
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1.7.ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
1η Φάση: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Η αφόρμηση έγινε με συζήτηση για τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών και
τη μετατροπή δεκαδικών και μεικτών αριθμών σε κλάσματα. Έγραψα στον πίνακα
διάφορους αριθμούς (μεικτούς, δεκαδικούς, κλάσματα) και ζήτησα από τους μαθητές να
τους μετατρέψουν σε κλασματική μορφή. Διαπίστωσα ότι δεν υπήρχαν δυσκολίες και
προχωρήσαμε στην ανακοίνωση του μαθήματος που θα ακολουθούσε.
2η Φάση: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ως εισαγωγική δραστηριότητα χρησιμοποιήθηκε το 1ο φύλλο εργασίας. Η
δραστηριότητα του 1ου φύλλου εργασίας είναι παρόμοια με τις δραστηριότητες 1η και 2η
του Βιβλίου του Μαθητή. Η διαφοροποίηση έγκειται στο θέμα, το οποίο είναι πιο οικείο
στα παιδιά, και στους αριθμούς, οι οποίοι είναι πιο απλοί και έχουν μια διαβάθμιση
δυσκολίας όσο προχωρούν τα ερωτήματα.
Οι μαθητές προχώρησαν στην αντιμετώπιση των δραστηριοτήτων που
περιλαμβάνονταν στο 1ο Φύλλο Εργασίας. Εργάστηκαν μόνοι τους κι εγώ τους
ενθάρρυνα για συμμετοχή. Κινούμουν στην τάξη, παρακολουθούσα, βοηθούσα και
ενίσχυα τους μαθητές. Οι μαθητές εργαζόμενοι συζητούσαν μεταξύ τους, αντάλλασσαν
απόψεις και αλληλοβοηθούνταν.
Μέσα από το 1ο πρόβλημα τα παιδιά αντιλήφθηκαν ότι όταν έχουμε αριθμούς
διαφορετικής μορφής και χρειάζεται να τους προσθέσουμε ή να τους αφαιρέσουμε
πρέπει πρώτα να τους μετατρέψουμε σε αριθμούς της ίδιας μορφής.
Στο 2ο πρόβλημα τα παιδιά αντιλήφθηκαν ότι όταν έχουμε ετερώνυμα κλάσματα
και θέλουμε να τα προσθέσουμε ή να τα αφαιρέσουμε πρέπει πρώτα να τα μετατρέψουμε
σε ομώνυμα.
Και στα δύο προβλήματα οι μαθητές εκτέλεσαν τις πράξεις και οπτικοποίησαν το
αποτέλεσμα βάφοντας κάθε κομμάτι της πίτας που αναπαριστούσε την αξία κάθε
κλάσματος.
Όταν διαπίστωσα ότι όλοι είχαν τελειώσει προχωρήσαμε στην ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων. Σηκώθηκαν μαθητές στον πίνακα και έλυσαν τα δύο προβλήματα ενώ
συγχρόνως εξηγούσαν μεγαλόφωνα τα βήματα που είχαν ακολουθήσει.
3η Φάση: ΕΠΙΣΗΜΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗΣ
Αφού ολοκληρώθηκε η εισαγωγική δραστηριότητα, τα συμπεράσματα των
μαθητών παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν στην τάξη. Επισημάναμε τη νέα γνώση και
ανακεφαλαιώνοντας την παρουσίασα γραμμένη σε 3 συννεφάκια που είχα κατασκευάσει
από έγχρωμο χαρτόνι, τα οποία κόλλησα στον πίνακα της τάξης. Διαβάσαμε και από το
Βιβλίο του Μαθητή τα συμπεράσματα που βρίσκονται στα πλαίσια (μωβ, πορτοκαλί) και
συζητήσαμε και τα παραδείγματα που τα συνόδευαν.
Συνεχίσαμε διαβάζοντας και σχολιάζοντας τις εφαρμογές 1 και 2 του Βιβλίου του
Μαθητή με τα λυμένα προβλήματα. Συζητήσαμε τη μεθοδολογία που ακολουθείται στη
λύση των προβλημάτων και «σταθήκαμε» στη μετατροπή ενός ακεραίου αριθμού σε
κλάσμα (στην 2η Εφαρμογή) όπου χρειάστηκαν διευκρινήσεις. Άλλες δυσκολίες δεν
υπήρξαν.
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Επαναλάβαμε για μια ακόμη φορά τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε για να
λύσουμε ένα πρόβλημα που έχει κλάσματα, δεκαδικούς ή μεικτούς αριθμούς.
4η Φάση: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ
Έδωσα στους μαθητές το 2ο Φύλλο Εργασίας για περισσότερη εξάσκηση στην
πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων και μεικτών αριθμών. Οι μαθητές εργάστηκαν
ατομικά γιατί ήθελα να εντοπίσω υπάρχουσες αδυναμίες. Προσπάθησα να δημιουργήσω
κλίμα συνεργασίας, που να μην αισθάνονται οι μαθητές ότι γίνεται έλεγχος. Οι εργασίες
στο τέλος παρουσιάστηκαν στον πίνακα από τους μαθητές (επέλεξα να τα παρουσιάσουν
αυτοί που είχαν αδυναμίες).
Συνεχίσαμε στο Τετράδιο Εργασιών για εμπέδωση και επέκταση της νέας γνώσης
κάνοντας τις ασκήσεις 1 και 2 και το πρόβλημα 1.

5η Φάση: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η αξιολόγηση γινόταν καθ’ όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας και ιδιαίτερα κατά
την 4η Φάση, εκτιμώντας τις δυνατότητες των μαθητών για να μπορώ να γνωρίζω κατά
πόσο κάθε μαθητής κατέκτησε τους στόχους στο συγκεκριμένο μάθημα.
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2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Βιβλίο Μαθητή

7

8

Τετράδιο Εργασιών

9

10

Όνομα:…....................

1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Η κ. Ελένη έφτιαξε μια πίτσα για τα παιδιά της. Η Μαρία
έφαγε τα

2
10

της πίτσας, η Αναστασία τα

3
10

και ο Γιώργος το

0,1.
α) Πόσο μέρος της πίτσας έφαγαν και οι τρεις μαζί;

………………………………………………………………
Ζωγραφίστε τα κομμάτια της πίτσας που
έφαγαν και οι τρεις μαζί:

β) Πόσο μέρος από την πίτσα έμεινε για να το φάνε το
απόγευμα;

…………………………………………………………….......
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2. Η κ. Ελένη την επόμενη μέρα έφτιαξε άλλη μια πίτσα. Η Μαρία
έφαγε το

1
2

της πίτσας, η Αναστασία έφαγε το

1
4

και ο Γιώργος

το 1 .
8

α) Πόσο μέρος της πίτσας έφαγαν και οι τρεις μαζί;
………………………………………………………………...

Ζωγραφίστε τα κομμάτια της πίτσας που έφαγε ο καθένας:
Μαρία

Αναστασία

Γιώργος

Μαρία

Αναστασία

Γιώργος

Και οι τρεις μαζί έφαγαν:

β) Πόσο μέρος της πίτσας έμεινε για να το φάνε το απόγευμα;

………………………………………………………………...
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Όνομα:…....................

2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άσκηση
Να εκτελέσετε τις παρακάτω πράξεις:
1)

4
8

+

3
8

2)

10
14

-

9
14

= .………..

= …………

3) 1 1 +

3
4

= ………………………………………………….

4) 2 1 -

1
2

= ………………………………………………….

3

4
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Χαρτόνια που αναρτήθηκαν στον πίνακα στην 3η Φάση

Εικόνα 1: Συννεφάκι 1 «Προσθέτουμε ή αφαιρούμε ομώνυμα κλάσματα
προσθέτοντας ή αφαιρώντας τους αριθμητές τους.»

Εικόνα 2: Συννεφάκι 2 «Για να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε ετερώνυμα
κλάσματα, τα μετατρέπουμε πρώτα σε ομώνυμα..»
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Εικόνα 3: Συννεφάκι 3 «Όταν έχω πρόβλημα με κλάσματα ή μεικτούς αριθμούς:
1.Ελέγχω αν οι αριθμοί είναι στην ίδια μορφή.
2.Αν δεν είναι τους μετατρέπω.
3.Αποφασίζω ποιες πράξεις θα κάνω.
4.Εκτελώ τις πράξεις.»
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