
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ 

ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟ ΔΣΟ: 2011-2012 

 

 

 

ΜΑΘΖΜΑ: 

ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΣΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΜΔ ΥΡΗΗ Σ. Π. Δ. 

 

 

ΓΗΓΑΚΧΝ: 

ΛΔΜΟΝΙΓΗ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 

 
ΘΔΜΑ: 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΚΟΜΩΝ ΜΔ ΣΟ 

ΛΟΓΙΜΙΚΟ «ΥΔΛΩΝΟΚΟΜΟ» 

 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: 

ΜΔΙΑΚΑΡΗ ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ-ΔΤΑΓΓΔΛΙΑ 

 

ΑΔΜ: 2682 

ΔΞΑΜΖΝΟ: Δ΄ 

 

 

 

ΦΛΩΡΙΝΑ 

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2012 



  

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 
 

 

 

1. ΔΗΑΓΧΓΖ ...………………………………………………………… 2 

 

 

2. Ο ΥΔΛΧΝΟΚΟΜΟ .……………………………………………… 2 

 

 

3. ΓΔΧΜΔΣΡΗΚΟ ΜΟΣΗΒΟ……………………………………………. 3 

 

 

3.1. ΓΔΧΜΔΣΡΗΚΟ ΜΟΣΗΒΟ 1 ………………..…………………... 3 

 

 

3.2. ΓΔΧΜΔΣΡΗΚΟ ΜΟΣΗΒΟ 2 ……………………………………. 3 

 

 

4. ΠΟΡΔΗΑ ΑΠΟ ΣΖ ΓΡΑΜΜΖ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ ΜΔΧ 

ΣΧΝ ΚΑΝΟΝΗΚΧΝ ΠΟΛΤΓΧΝΧΝ ...………...………………..…...... 4 

 

 

5. ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΜΗΚΡΟΚΟΜΧΝ –

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ  ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ …….....…… 7 

 

 

6. ΔΠΗΛΟΓΟ ………………………………………………………… 23 

 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ  

ΗΣΟΣΟΠΟΗ …………………………………………………………... 24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

1. ΔΙΑΓΩΓΗ 
 

 

ηελ παξνύζα εξγαζία ζα πξνζπαζήζνπκε ρξεζηκνπνηώληαο ην ινγηζκηθό 

«Υεισλόθνζκνο» λα θαηαζθεπάζνπκε κηθξόθνζκνπο θαη λα ηνπο εληάμνπκε ζην 

αλαιπηηθό πξόγξακκα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθώλ σο ππνρξεσηηθά ή 

ππνζηεξηθηηθά βνεζήκαηα. ηόρνο καο είλαη ν εκπινπηηζκόο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδώλ κε πξόζζεηα ηερλνινγηθά κέζα θαη πξνγξάκκαηα ώζηε λα εληζρπζνύλ νη 

γλώζεηο ησλ καζεηώλ ηόζν καζεκαηηθά (γεσκεηξηθά) όζν θαη ηερλνινγηθά. Δπηπιένλ 

κε ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία επηδηώθνπκε γηα ηνπο καζεηέο: 

 Να εμνηθεησζνύλ κε ηε ρξήζε δηάθνξσλ ηερλνινγηθώλ κέζσλ. 

 Να ζρεκαηίζνπλ θαιή γλώκε γηα ηα καζεκαηηθά βιέπνληάο ηα πεξηζζόηεξν ζαλ 

παηρλίδη παξά ζαλ κάζεκα. 

 Να έρνπλ δηαζέζηκα πεξηζζόηεξα καζεζηαθά πξνγξάκκαηα. 

 Να δηεπξύλνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο ζηνλ ηερλνινγηθό θαη καζεκαηηθό ηνκέα. 

Αξρηθά ζα παξνπζηάζνπκε ηνπο ηξεηο κηθξόθνζκνπο, θαζώο θαη ηε δηαδηθαζία 

κε ηελ νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνύκε ζηε δηδαθηηθή 

ηνπο αμηνπνίεζε κέζα από ηα ζρνιηθά βηβιία ηνπ δεκνηηθνύ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ζα πξνηείλνπκε θάπνηεο ελδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο 

καζεηέο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε ή ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ 

Υεισλόθνζκνπ. Μεηά από θάζε δξαζηεξηόηεηα ζα αλαθέξεηαη θαη ν ζηόρνο ηεο έηζη 

ώζηε λα θαίλεηαη ε δηδαθηηθή ηεο πξνζθνξά. 

Σέινο ζα εμάγνπκε θάπνηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ρξήζε ηνπ 

Υεισλόθνζκνπ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ θαη γηα ηε ρξεζηκόηεηα ύπαξμεο 

ησλ κηθξόθνζκσλ σο βνεζεηηθά εξγαιεία. 

 

 

 

 

 

2. Ο ΥΔΛΩΝΟΚΟΜΟ 
 

 

Ο Υεισλόθνζκνο είλαη έλαο κηθξόθνζκνο πνπ αλήθεη ζην ινγηζκηθό 

«Αβάθην/E-Slate» θαη ιεηηνπξγεί κε ηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Logo. Ζ γιώζζα 

Logo ιεηηνπξγεί κε έλα ξνκπόη (ρειώλα), ην νπνίν εθηειεί ζε έλαλ θακβά ηηο εληνιέο 

πνπ έρνπκε πιεθηξνινγήζεη, αξθεί απηέο λα είλαη απιέο θαη ζαθείο. Μπνξνύκε λα 

νξίζνπκε ππνδηαδηθαζίεο ή ππεξδηαδηθαζίεο (κία δηαδηθαζία κέζα ζε κία άιιε ή 

επαλαιήςεηο) γηα λα είλαη ηα απνηειέζκαηα πην ζύλζεηα ή αθόκε θαη παξακεηξηθέο 

δηαδηθαζίεο (δελ νξίδνπκε από ηελ αξρή ηηο δηαζηάζεηο αιιά ρξεζηκνπνηνύκε 

κεηαβιεηέο) ώζηε λα κπνξέζνπκε λα αμηνπνηήζνπκε ηνλ δπλακηθό ρεηξηζκό ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Με ηνλ δπλακηθό ρεηξηζκό κπνξνύκε λα παξαηεξνύκε θαη λα 

επεμεξγαδόκαζηε ηηο κεηαβιεηέο θαη λα δηαπηζηώλνπκε θαηά πόζν επεξεάδνπλ ην 

ζρήκα πνπ έρνπκε θαηαζθεπάζεη. 

 

 

 

 



  

 

3. ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟ ΜΟΣΙΒΟ 
 

 

Γεσκεηξηθά κνηίβα νλνκάδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ επαλαιακβάλνληαη ζε έλα 

ζύλζεην ζρέδην. Γειαδή έλα ζύλζεην ζρέδην πνπ απνηειείηαη από γεσκεηξηθά κνηίβα, 

είλαη ζηελ νπζία ε αλαπαξαγσγή θαη επαλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ 

ζρεδίνπ. Χζηόζν ηα γεσκεηξηθά κνηίβα δελ είλαη κόλν ζρήκαηα ή ζρέδηα, αιιά θαη 

αξηζκνί ή νηηδήπνηε άιιν κπνξεί λα επαλαιεθζεί κέζα ζε θάπνην πιαίζην. 

Γεδνκέλνπ όκσο όηη ην ινγηζκηθό «Υεισλόθνζκνο» ιεηηνπξγεί κε εληνιέο νη νπνίεο 

θαηαζθεπάδνπλ γξακκέο, εδώ ζα παξνπζηάζνπκε δύν γεσκεηξηθά κνηίβα εθ ησλ 

νπνίσλ ην πξώην απνηειείηαη από γξακκέο θαη ην δεύηεξν από ζρήκαηα. 

 

 

 

3.1. ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟ ΜΟΣΙΒΟ 1 
 

 

Ο πξώηνο κηθξόθνζκνο πνπ θαηαζθεπάζακε απεηθνλίδεη έλαλ αξραίν ειιεληθό 

καίαλδξν. Αξρηθά θαηαζθεπάδνπκε κόλν ηα δύν πξώηα θνκκάηηα ηνπ καηάλδξνπ, έηζη 

ώζηε λα δώζνπκε ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο όρη κόλν λα αλαθαιύςνπλ πνην 

ζηνηρείν επαλαιακβάλεηαη αιιά θαη γηα λα ζπλερίζνπλ νη ίδηνη ην ζρέδην. 

 

Γηαδηθαζία: 

Μεηαθηλνύκε ηε ρειώλα ώζηε λα πάεη ζηελ αξηζηεξή άθξε ηνπ θακβά θαη λα θνηηάεη 

πξνο ηα δεμηά, ώζηε λα ππάξρεη ρώξνο γηα ηνλ ζρεκαηηζκό ηνπ καηάλδξνπ. 

 

ζηπινπαλσ 

αξηζηεξα 90 

κπξνζηα 200 

δεμηα 180 

ζηπινθαησ 

 

επαλαιαβε 2[κπξνζηα 40 αξηζηεξα 90 κπξνζηα 20 αξηζηεξα 90 κπξνζηα 30 δεμηα 

90 κπξνζηα 20 δεμηα 90 κπξνζηα 40 δεμηα 90 κπξνζηα 40 αξηζηεξα 90] 

 

Οη καζεηέο αλακέλεηαη λα θαηαιάβνπλ όηη ην ζρέδην πνπ επξόθεηην λα 

αλαπαξαζηαζεί είλαη έλαο καίαλδξνο. ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα αληηιεθζνύλ πνην 

είλαη ην θνκκάηη πνπ επαλαιακβάλεηαη θαη ζην ηέινο λα πξνζπαζήζνπλ λα 

ζπλερίζνπλ ην ζρέδην ή λα αλαπαξάγνπλ από ηελ αξρή ην δηθό ηνπο καίαλδξν. 

 

 

 

3.2. ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟ ΜΟΣΙΒΟ 2 
 

 

Σν δεύηεξν γεσκεηξηθό κνηίβν απνηειείηαη από ξόκβνπο πνπ βξίζθνληαη ζηε ζεηξά 

θαη ησλ νπνίσλ νη θνξπθέο εθάπηνληαη. Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα 

θαηαζθεπάζνπκε κόλν δύν ξόκβνπο. 



  

 

Γηαδηθαζία: 

Μεηαθηλνύκε πάιη ηε ρειώλα ζηελ αξηζηεξή άθξε ηνπ θακβά γηα λα ππάξρεη ρώξνο 

γηα ην ζρέδην, αιιά απηή ηε θνξά ε ρειώλα ζα θνηηάεη πξνο ηα πάλσ. Αξρηθά ζα 

ζρεδηάζνπκε κηα ζεηξά από ηξίγσλα ρσξίο ηε βάζε ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα 

ζρεδηαζηεί από θάησ άιιε κηα ζεηξά αλάπνδσλ ηξηγώλσλ ρσξίο ηε βάζε ηνπο. 

 

ζηπινπαλσ 

αξηζηεξα 90 

κπξνζηα 200 

δεμηα 90 

ζηπινθαησ 

 

δεμηα 45 

επαλαιαβε 2[κπξνζηα 40 δεμηα 90 κπξνζηα 40 αξηζηεξα 90] 

δ 180 

επαλαιαβε 2[κπξνζηα 40 δεμηα 90 κπξνζηα 40 αξηζηεξα 90] 

 

Οη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα θαηαιάβνπλ πάιη πνην είλαη ην γεσκεηξηθό κνηίβν 

πνπ επαλαιακβάλεηαη. Οη πηζαλέο απαληήζεηο είλαη είηε ν ξόκβνο, όπσο θαίλεηαη θαη 

από ηελ πξώηε καηηά, είηε ηα ηξίγσλα ηεο πάλσ ζεηξάο θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο θάησ 

ζεηξάο, όπσο θαίλεηαη από ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ. 

 

 

 

 

 

4. ΠΟΡΔΙΑ ΑΠΟ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ ΜΔΩ ΣΩΝ 

ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΤΓΩΝΩΝ 
 

 

ην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην πξνζπαζήζακε λα θαηαζθεπάζνπκε έλαλ κηθξόθνζκν 

νξίδνληαο κεηαβιεηέο θαη ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ κεηαβνιέα, ώζηε λα έρνπκε ηελ 

επρέξεηα λα αιιάδνπκε ηνλ αξηζκό ησλ πιεπξώλ ηνπ ζρήκαηνο, ην κέγεζνο ησλ 

γσληώλ θαη ην κήθνο θάζε πιεπξάο (δπλακηθόο ρεηξηζκόο). Μ’ απηόλ ηνλ ηξόπν 

κπνξέζακε λα ζρεδηάζνπκε όια ηα θαλνληθά πνιύγσλα, ηελ επζεία γξακκή θαη ηνλ 

θύθιν ρξεζηκνπνηώληαο κόλν έλαλ ηύπν. 

 

Γηαδηθαζία: 

ηελ αξρή ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε ιέμε «πνιύγσλν» γεληθά γηα λα 

θαηαζθεπάζνπκε έλαλ επέιηθην ηύπν, ηνλ νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηελ 

θαηαζθεπή όισλ ησλ θαλνληθώλ ζρεκάησλ (ηζόπιεπξν ηξίγσλν, ηεηξάγσλν, 

θαλνληθά πνιύγσλα, θύθινο). 

 

γηα πνιπγσλν :κεθνο_πιεπξαο :γσληα :πιεπξεο 

επαλαιαβε :πιεπξεο[κπξνζηα :κεθνο_πιεπξαο δεμηα :γσληα] 

ηεινο 

 



  

Ο ζπγθεθξηκέλνο ηύπνο ζα θαηαζθεπάζεη όια ηα θαλνληθά ζρήκαηα πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ, αιιά θαη ηελ επζεία γξακκή. Οη κεηαβιεηέο πνπ νξίζακε είλαη: 

- ην κήθνο πιεπξάο (ην κήθνο πνπ ζα έρεη ε θάζε πιεπξά ηνπ ζρήκαηνο ώζηε λα 

κπνξνύκε αιιάδνληαο ηε κεηαβιεηή απηή λα κεγεζύλνπκε ή λα ζκηθξύλνπκε ην 

ζρήκα) 

- ε γσλία (ην κέγεζνο πνπ ζα έρνπλ νη εμσηεξηθέο γσλίεο θάζε ζρήκαηνο) 

- νη πιεπξέο (από πόζεο πιεπξέο ζα απνηειείηαη ην θάζε ζρήκα). 

 

Δλδεηθηηθά ζα δώζνπκε εληνιέο θαηαζθεπήο ηνπ ηεηξαγώλνπ: 

 

πνιπγσλν 40 90 4 

 
 

όπνπ ν αξηζκόο 40 αλαθέξεηαη ζην κήθνο θάζε πιεπξάο, ν αξηζκόο 90 ζηε ζηξνθή 

ηεο γσλίαο θαη ν αξηζκόο 4 ζηνλ αξηζκό ησλ πιεπξώλ ηνπ ζρήκαηνο. 

 

Αθνύ θαηαζθεπαζηεί ην ηεηξάγσλν ζηνλ θακβά ζα παηήζνπκε ην πιήθηξν «επηινγή 

γξακκήο ρειώλαο» θαη ζα επηιέμνπκε έλα νπνηνδήπνηε ζεκείν πνπ έρεη ζρεκαηίζεη ε 

ρειώλα. ηελ πεξηνρή ηνπ κεηαβνιέα ζα εκθαληζηνύλ νη κεηαβιεηέο κε ηε ζεηξά πνπ 

ηηο έρνπκε νξίζεη, δειαδή κήθνο πιεπξάο, γσλία, πιεπξέο. ηε ζπλέρεηα κπνξνύκε λα 

ξπζκίζνπκε ην κήθνο πιεπξάο λα μεθηλάεη από ηνλ αξηζκό 1 κέρξη ηνλ αξηζκό 80, ηε 

γσλία από 1 κνίξα κέρξη 360 κνίξεο θαη ηνλ αξηζκό ησλ πιεπξώλ από 1 κέρξη 360. 

 

Οη καζεηέο κπνξνύλ κ’ απηόλ ηνλ ηξόπν λα επεμεξγαζηνύλ όια ηα θαλνληθά ζρήκαηα 

θαη λα εμεηάζνπλ ηηο ηδηόηεηεο ηνπ θαζελόο, αξθεί λα κεηαθηλνύλ ηνλ νιηζζεηή 

ξπζκίδνληαο θάζε θνξά ηηο πιεπξέο θαη ηηο γσλίεο. Αθόκε κπνξνύλ λα εμαζθεζνύλ 

θαη λα εληνπίδνπλ θαη άιια ζρήκαηα πνπ ηπρόλ ζρεκαηίδνληαη ρξεζηκνπνηώληαο 

απηόλ ηνλ ηύπν ηνπ πνιπγώλνπ. 

 

Γηα ηελ επζεία γξακκή κπνξνύκε λα νξίζνπκε ηε κεηαβιεηή ηεο γσλίαο 360 θαη λα 

έρνπκε όζεο πιεπξέο ζέινπκε ή λα νξίζνπκε ηε κεηαβιεηή ηεο πιεπξάο 1 θαη λα 

έρνπκε ό, ηη γσλία ζέινπκε. Παξαθάησ θαίλνληαη θαη θάπνηα από ηα ππόινηπα 

ζρήκαηα πνπ κπνξνύλ λα αλαπαξαζηαζνύλ (ηξίγσλν, πεληάγσλν, εμάγσλν, 

ελληάγσλν, δεθαπεληάγσλν, θύθινο): 

 

 



  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



  

5. ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ 

ΚΑΙ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 
 

 

Γηα λα παξνπζηάζνπκε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν κπνξνύλ νη ηξεηο παξαπάλσ 

κηθξόθνζκνη λα αμηνπνηεζνύλ δηδαθηηθά, εληνπίζακε ζπγθεθξηκέλα θεθάιαηα ζηα 

ζρνιηθά βηβιία όισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαη επηπιένλ πξνηείλνπκε νξηζκέλεο 

ελδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. ηηο ηξεηο πξώηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνύ (Α΄, Β΄, Γ΄) 

πξνηηκήζακε λα αζρνιείηαη ν δάζθαινο κε ηνλ Υεισλόθνζκν θαη νη καζεηέο λα 

παξαθνινπζνύλ δηόηη δελ ζα ήηαλ εύθνιν γηα ηνπο κηθξνύο καζεηέο λα ρεηξηζηνύλ ην 

πξόγξακκα ζσζηά. Αληίζεηα, ζηηο κεγαιύηεξεο ηάμεηο (Γ΄, Δ΄, Σ΄) νη καζεηέο έρνπλ 

ελεξγό ξόιν ζηε ρξήζε ηνπ Υεισλόθνζκνπ, πάληα όκσο βνεζνύκελνη θαη ππό ηελ 

επίβιεςε ηνπ δαζθάινπ. 

 

 

 

ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΑ ΜΟΣΙΒΑ 
 

 

Α΄ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

 Κεθάιαην 27
ν
: Μνηίβα (ζειίδεο 68-69) 

 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Ο δάζθαινο δείρλεη ζηνπο καζεηέο ηα δύν γεσκεηξηθά 

κνηίβα θαη ηνπο δεηάεη λα ηα πεξηγξάςνπλ. Οη καζεηέο ζα αλαθεξζνύλ ζηηο 

γξακκέο ηνπ καηάλδξνπ θαη ζηα ζρήκαηα ηνπ κνηίβνπ κε ηνπο ξόκβνπο. Ο 

δάζθαινο ζα ξσηήζεη ηνπο καζεηέο αλ ππάξρεη θάπνην θνκκάηη πνπ 

επαλαιακβάλεηαη θαη ζηα δύν ζρήκαηα ώζηε νη καζεηέο λα κπνξέζνπλ λα 

παξαηεξήζνπλ θαιύηεξα ηα ζρήκαηα θαη λα δηαπηζηώζνπλ όηη θάπνηα 

θνκκάηηα ηνπο επαλαιακβάλνληαη. ηε ζπλέρεηα ν δάζθαινο ζα ξσηήζεη ηνπο 

καζεηέο αλ ππάξρεη θάπνην ζρήκα ζηα δύν γεσκεηξηθά κνηίβα, ην νπνίν 

κπνξεί λα γλσξίδνπλ. Οη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα δηαζπάζνπλ λνεξά ηα 

κνηίβα γηα λα εμεηάζνπλ αλ γλσξίδνπλ θάπνην ζρήκα. Πηζαλώο ζα 

αλαθεξζνύλ ζηηο γξακκέο πνπ πεξηέρεη ν καίαλδξνο θαη ζηνπο ξόκβνπο (αλ 

γλσξίδνπλ ην ζρήκα ηνπ ξόκβνπ) ηνπ δεύηεξνπ κνηίβνπ ή ζα αλαθέξνπλ ηα 

ηεηξάγσλα πνπ ζηέθνληαη ζηε κύηε ηνπο. Σέινο ν δάζθαινο ζα εμεγήζεη 

ζηνπο καζεηέο γηα ηνλ καίαλδξν θαη γηα ην ζρήκα ηνπ ξόκβνπ θαη ζα ηνπο 

δεηήζεη λα βξνπλ αληηθείκελα από ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή πνπ λα έρνπλ 

παξόκνηα ζρήκαηα. 

 ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ ηα γεσκεηξηθά κνηίβα. 

 

 

Δλόηεηα 6
ε
: Γεωκεηξηθά ζρήκαηα – Μνλάδεο θαη δεθάδεο – Υξόλνο 

 

 Κεθάιαην 40
ν
: Γεσκεηξηθά ζρήκαηα (ζειίδεο 28-29) 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο πξνζπαζνύλ λα αλαγλσξίζνπλ ηα ζρήκαηα πνπ 

ππάξρνπλ ζηα δύν γεσκεηξηθά κνηίβα θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζπαζνύλ λα ηα 

ζρεδηάζνπλ θαη νη ίδηνη. Ο δάζθαινο ηνπο θάλεη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο 



  

γξακκέο πνπ έρεη θάζε ζρήκα. Οη καζεηέο αλαθέξνπλ ζρήκαηα από ηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο δσή πνπ κνηάδνπλ κε ηα δύν γεσκεηξηθά κνηίβα. 

 ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ ηα γεσκεηξηθά κνηίβα θαη λα ηα ζπλερίζνπλ. 

 

 

Δλόηεηα 7
ε
: Υαξάμεηο θαη πάδι – Πξόζζεζε θαη αθαίξεζε – Η ππέξβαζε ηεο 

δεθάδαο 

 

 Κεθάιαην 45
ν
: Φαξάμεηο, πάδι θαη κσζατθά (ζειίδεο 38-39) 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο ζρεδηάδνπλ ξόκβνπο κε αθνξκή ην δεύηεξν 

ζρήκα, ηνπο θόβνπλ θαη ηνπο θνιιάλε κε όπνηα ζεηξά θαη κνξθή ζέινπλ. Με 

αθνξκή ην ζρήκα ηνπ καηάλδξνπ, νη καζεηέο ζρεδηάδνπλ ην δηθό ηνπο ζρήκα 

κε επαλαιακβαλόκελεο γξακκέο. 

 ηόρνο: Να πεηξακαηηζηνύλ πάλσ ζηελ θαηαζθεπή κνηίβσλ. 

 

 

Δλόηεηα 8
ε
: Οη αξηζκνί κέρξη ην 70 – Πξάμεηο – Μέηξεζε – πκκεηξία 

 

 Κεθάιαην 56: Δηζαγσγή ζηε ζπκκεηξία (ζειίδεο 62-63) 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο ζα ζρεδηάζνπλ ηα 2 ζρήκαηα κε ηα γεσκεηξηθά 

κνηίβα κε ράξαθα ζε έλα ραξηί θαη κεηά ζα θόςνπλ ην πεξίγξακκά ηνπο. Θα 

ηα δηπιώζνπλ ζηε κέζε θαη ζα πξνζπαζήζνπλ λα θαηαιάβνπλ αλ ππάξρεη 

ζπκκεηξία, αλ δειαδή ζπκπίπηεη ην κηζό ζρήκα κε ην άιιν κηζό νξηδόληηα θαη 

θάζεηα. Απηό πνπ ζέινπκε λα αληηιεθζνύλ είλαη όηη ν καίαλδξνο δελ έρεη 

νύηε νξηδόληηα νύηε θάζεηε ζπκκεηξία, αιιά απιά έρεη επαλαιακβαλόκελα 

θνκκάηηα. Αληίζεηα, ην ζρήκα κε ηνπο ξόκβνπο έρεη θαη νξηδόληηα θαη θάζεηε 

ζπκκεηξία (όηαλ ν αξηζκόο ησλ ξόκβσλ είλαη άξηηνο). ηε ζπλέρεηα νη 

καζεηέο κπνξνύλ λα ζρεδηάζνπλ ην νξηδόληην θαη θάζεην ζπκκεηξηθό θαη ησλ 

δύν ζρεκάησλ είηε κόλνη ηνπο είηε κε ηε βνήζεηα ελόο θαζξέθηε. Αθόκε, 

κπνξνύλ λα δσγξαθίζνπλ κε ηέκπεξα ή θάπνην άιιν πιηθό ην πεξίγξακκα ησλ 

ζρεκάησλ θαη λα ην απνηππώζνπλ ζε ραξηί γηα λα θαλεί ην ζπκκεηξηθό 

θνκκάηη ησλ ζρεκάησλ. 

 ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ ηα ζπκκεηξηθά ζρήκαηα. 

 

 

 

 

 

Β΄ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

 

Δλόηεηα 3
ε
 

 

 Κεθάιαην 16
ν
: Γλσξίδσ θαιύηεξα ηα γεσκεηξηθά κνηίβα (ζειίδεο 46-47) θαη 

 Κεθάιαην 19
ν
: Γλσξίδσ ηα αξηζκεηηθά κνηίβα. Δηζαγσγή ζηελ πξνπαίδεηα. 

Σηε ζεηξά (ζειίδεο 52-53) 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Ο δάζθαινο ξσηάεη ηνπο καζεηέο πνην είλαη ην θνκκάηη πνπ 

επαλαιακβάλεηαη ζηα δύν ζρέδηα κε ηα γεσκεηξηθά κνηίβα. Οη καζεηέο 

πξνζπαζνύλ λα εληνπίζνπλ ηα επαλαιακβαλόκελα ηκήκαηα ηνπ ζρεδίνπ θαη 



  

λα ηα αξηζκήζνπλ. Έπεηηα κπνξνύλ λα ζρεδηάζνπλ νη ίδηνη ζε ραξηί παξόκνηα 

ζρέδηα κε ηκήκαηα πνπ επαλαιακβάλνληαη θαη λα ηα ρξσκαηίζνπλ αλάινγα. 

 ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ ηα γεσκεηξηθά κνηίβα θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα ηα 

αλαπαξαγάγνπλ. 

 

 Κεθάιαην 51
ν
: Αλαγλσξίδσ ηηο θάζεηεο επζείεο. Ο ράξηεο ηεο γεηηνληάο 

(ζειίδεο 60-61) θαη 

 Κεθάιαην 52
ν
: Αλαγλσξίδσ ηηο παξάιιειεο επζείεο. Τα ζήκαηα ηεο ηξνραίαο 

(ζειίδεο 62-63) 

 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Ο δάζθαινο δείρλεη ζηνπο καζεηέο ην ζρέδην ηνπ καηάλδξνπ 

θαη νη καζεηέο πξνζπαζνύλ λα αλαγλσξίζνπλ πνηεο επζείεο είλαη θάζεηεο θαη 

πνηεο παξάιιειεο. 

 ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ ηηο θάζεηεο θαη ηηο παξάιιειεο επζείεο. 

 

 

 

Γ΄ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

 

Δλόηεηα 3
ε
: Αξηζκνί κέρξη ην 3.000 – Οη ηέζζεξηο πξάμεηο – Υαξάμεηο, νξζέο 

γωλίεο 

 

 Κεθάιαην 16
ν
: Φαξάμεηο κε δηαβήηε θαη ράξαθα. Οξζέο γσλίεο (ζειίδεο 46-47) 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Παξαηεξώληαο ην ζρήκα ηνπ καηάλδξνπ θαη ησλ ξόκβσλ, νη 

καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα εληνπίζνπλ όιεο ηηο θάζεηεο θαη παξάιιειεο 

επζείεο ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ γλώκνλα. 

 ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ θαη λα εληνπίζνπλ ηηο νξζέο γσλίεο (θάζεηεο 

επζείεο) θαη ηηο παξάιιειεο επζείεο. 

 

Δλόηεηα 7
ε
: Αξηζκνί κέρξη ην 7.000 – Μέηξεζε κάδαο – Πάδι, πιαθόζηξωηα, 

κωζαϊθά, ζπκκεηξία 

 

 Κεθάιαην 42
ν
: Πάδι, πιαθόζηξσηα θαη κσζατθά (ζειίδεο 102-103) 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο παξαηεξνύλ ηα δύν ζρέδηα κε ηα γεσκεηξηθά 

κνηίβα θαη πξνζπαζνύλ λα εληνπίζνπλ πσο κπνξνύλ λα γίλνπλ κσζατθά, όπσο 

γηα παξάδεηγκα λα γεκίζνπλ γηα λα κελ έρνπλ θελά. ρεδηάδνπλ ζε ραξηί ή 

ζην πξόγξακκα ηεο δσγξαθηθήο ηα κσζατθά. 

 ηόρνο: Να αλαγλσξίδνπλ γεσκεηξηθά κνηίβα θαη κσζατθά. 

 

 Κεθάιαην 43
ν
: Η ζπκκεηξία (ζειίδεο 104-105) 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο βξίζθνπλ ηνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο ζην ζρήκα 

ησλ ξόκβσλ θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαζθεπάδνπλ ην ζπκκεηξηθό ζρέδην θαη ησλ 

δύν ζρεκάησλ (καίαλδξνο θαη ξόκβνη) κε βάζε νξηδόληηνπο θαη θάζεηνπο 

άμνλεο ζπκκεηξίαο. 

 ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ ηα ζπκκεηξηθά ζρήκαηα θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ηα 

ζρεδηάζνπλ. 

 

 



  

Δλόηεηα 8
ε
: Πνιιαπιαζηαζκνί θαη δηαηξέζεηο – Μνηίβα – Μέηξεζε ρξόλνπ θαη 

επηθάλεηαο 

 

 Κεθάιαην 48
ν
: Μνηίβα (ζειίδεο 116-117) 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο παξαηεξνύλ ηα κνηίβα πνπ επαλαιακβάλνληαη 

ζηα δύν ζρήκαηα θαη πξνζπαζνύλ λα βξνπλ παξόκνηα κνηίβα ζηε θύζε θαη 

ζην επξύηεξό ηνπο πεξηβάιινλ. 

 ηόρνο: Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα αλαιύνπλ ζε επηκέξνπο ζηνηρεία ηα 

γεσκεηξηθά κνηίβα. 

 

 

 

Γ΄ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

 

 Κεθάιαην 5
ν
: Μαζαίλσ γηα ηα πνιύγσλα. Γεσκεηξία θαη δσγξαθηθή (ζειίδεο 

16-17) 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Ο δάζθαινο ή νη καζεηέο κεηαθηλνύλ ηνλ νιηζζεηή ώζηε λα 

παξαηεξήζνπλ ηα πνιύγσλα, από ην πεληάγσλν κέρξη ην πνιύγσλν πνπ έρεη 

180 πιεπξέο. Από έλα ζεκείν θαη κεηά όκσο, όζν απμάλνληαη νη πιεπξέο, ην 

ζρήκα αξρίδεη λα κνηάδεη κε θύθιν. Μπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε όκσο όηη δελ 

είλαη θύθινο αλ απμήζνπκε ην κέγεζνο ηεο πιεπξάο γηα λα θαίλεηαη όηη 

εζηηάδνπκε θαη όηη πεγαίλνπκε πην θνληά. 

 ηόρνο: Να παξαηεξήζνπλ ηα θαλνληθά πνιύγσλα, λα ηα επεμεξγαζηνύλ θαη 

λα εληνπίζνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο απ’ ηα κε θαλνληθά πνιύγσλα. 

 

 Κεθάιαην 27
ν
: Γλσξίδσ ηηο παξάιιειεο θαη ηηο ηεκλόκελεο επζείεο. Η Σηέιια 

θηηάρλεη ζθίηζα (ζειίδεο 70-71) θαη 

 Κεθάιαην 28
ν
: Σρεδηάδσ θάζεηεο κεηαμύ ηνπο επζείεο. Τα παηδηά ζρεδηάδνπλ 

(ζειίδεο 72-73) θαη 

 Κεθάιαην 29
ν
: Σρεδηάδσ παξάιιειεο κεηαμύ ηνπο επζείεο. Σρέδηα ζηνλ πίλαθα 

(ζειίδεο 74-75) 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο παξαηεξνύλ ηα δύν ζρέδηα κε ηα γεσκεηξηθά 

κνηίβα θαη πξνζπαζνύλ λα αλαγλσξίζνπλ ηηο παξάιιειεο θαη ηηο θάζεηεο 

επζείεο. ηε ζπλέρεηα ζρεδηάδνπλ ζε ραξηί έλα δηθό ηνπο γεσκεηξηθό κνηίβν, 

ζην νπνίν λα δίλεηαη έκθαζε ζηηο παξάιιειεο θαη ζηηο θάζεηεο επζείεο. 

 ηόρνο: Να εληνπίζνπλ ηηο θάζεηεο θαη ηηο παξάιιειεο επζείεο θαη λα 

κπνξέζνπλ λα ηηο ζρεδηάζνπλ θαη νη ίδηνη. 

 

 Κεθάιαην 34
ν
: Δπεμεξγάδνκαη ζπκκεηξηθά ζρήκαηα. Σπκκεηξία ζηνπο 

πνιηηηζκνύο (ζειίδεο 84-85) 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Παξαηεξώληαο ηα κνηίβα ζα πξνζπαζήζνπλ λα εληνπίζνπλ 

ηνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο θαη λα ζρεδηάζνπλ ηα ίδηα κνηίβα νξηδόληηα ή θάζεηα 

ζπκκεηξηθά πξνο ηα αξρηθά. 

 ηόρνο: Να εληνπίζνπλ ηνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα 

ζρεδηάζνπλ ην ζπκκεηξηθό ελόο ζρεδίνπ κε νξηδόληηνπο ή θάζεηνπο άμνλεο 

ζπκκεηξίαο. 

 

 Κεθάιαην 55
ν
: Μνηίβα. Αλαθαιύπηνπκε ηνλ θαλόλα (ζειίδεο 136-137) 



  

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο ζα εληνπίζνπλ πνην θνκκάηη επαλαιακβάλεηαη 

ζηα δύν ζρέδηα θαη ζα πξνζπαζήζνπλ λα ζπλερίζνπλ ην ζρέδην δίλνληαο ζηε 

ρειώλα ηηο θαηάιιειεο εληνιέο. 

 ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ ηα γεσκεηξηθά κνηίβα θαη λα θαηαθέξνπλ λα ηα 

ζπλερίζνπλ. 

 

 

 

Δ΄ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

 

Δλόηεηα 3
ε
 

 

 Κεθάιαην 16
ν
: Κιαζκαηηθέο κνλάδεο. Καηαζθεπέο κε γεσκεηξηθά ζρήκαηα 

(ζειίδεο 46-47) 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα δηαζπάζνπλ ηνπο ξόκβνπο 

θαη λα δηαπηζηώζνπλ όηη απνηεινύληαη από ηξίγσλα ή από κηθξόηεξνπο 

ξόκβνπο. 

 ηόρνο: Να αλαιύζνπλ έλα ζρέδην ζε επηκέξνπο κηθξόηεξα ζρήκαηα. 

 

 Κεθάιαην 45
ν
: Γηαρείξηζε γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ – Σπκκεηξία. 

Φαξηνδηπισηηθή (ζειίδεο 116-117) 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα δηαπηζηώζνπλ αλ ηα 

ζρέδηα κε ηα γεσκεηξηθά κνηίβα είλαη ζπκκεηξηθά θαη αλ έρνπλ έλαλ ή 

πεξηζζόηεξνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο. Χο απνηέιεζκα ζα πξέπεη λα αληηιεθζνύλ 

όηη ν καίαλδξνο δελ είλαη ζπκκεηξηθόο ελώ ην ζρήκα ησλ ξόκβσλ έρεη δύν 

άμνλεο ζπκκεηξίαο. 

 ηόρνο: Να εληνπίζνπλ ηνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο ησλ ζρεδίσλ. 

 

 

Δλόηεηα 8
ε
 

 

 Κεθάιαην 50
ν
: Σκίθξπλζε – Μεγέζπλζε. Γεσγξαθία θαη καζεκαηηθά (ζειίδεο 

128-129) 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Με βάζε ην αξρηθό ζρήκα νη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα 

ηξνπνπνηήζνπλ ηηο εληνιέο πνπ δίλνπκε ζηε ρειώλα ώζηε λα ζρεκαηηζηεί ν 

καίαλδξνο ή ην ζρήκα ησλ ξόκβσλ κε ηηο δηπιάζηεο ή ηηο κηζέο δηαζηάζεηο απ’ 

ηα αξρηθά ζρήκαηα. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ όηη ην κέγεζνο ηεο 

γσλίαο δελ αιιάδεη. 

 ηόρνο: Να κεγεζύλνπλ θαη λα ζκηθξύλνπλ ηα ζρέδηα. 

 

 

 

ΣΤ΄ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

 

Δλόηεηα 5
ε
: Μεηξήζεηο – Μνηίβα 

 

 Κεθάιαην 49
ν
: Πόζν καθξηά είπεο; (Μεηξώ ην κήθνο) (ζειίδεο 119-120) 



  

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Βιέπνληαο ηελ απνηύπσζε ηνπ καηάλδξνπ ζηνλ θακβά ηνπ 

Υεισλόθνζκνπ, νη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα αλαπαξαγάγνπλ ην 

ππόινηπν ζρέδην ηνπ καηάλδξνπ είηε ζηνλ Υεισλόθνζκν είηε ζε ραξηί. Έηζη 

ζα κπνξέζνπλ λα κεηξήζνπλ ηελ θάζε γξακκή ηνπ καηάλδξνπ ώζηε λα 

απνηππώζνπλ ζσζηά ηηο δηαζηάζεηο ηνπ. 

 ηόρνο: Να εθαξκόζνπλ ηε κνλάδα κέηξεζεο ηνπ εθαηνζηνύ γηα λα 

κεηξήζνπλ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ καηάλδξνπ. 

 

 Κεθάιαην 53
ν
: Ωξαίν ζρέδην! (Γεσκεηξηθά κνηίβα) (ζειίδεο 127-128) 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Βιέπνληαο ηα δύν ζρέδηα νη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ 

παξαηεξώληαο ηα λα αληηιεθζνύλ πνην θνκκάηη ηνπ ζρεδίνπ 

επαλαιακβάλεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα ζα πξνζπαζήζνπλ λα ην ζπλερίζνπλ 

ρξεζηκνπνηώληαο είηε ην Υεισλόθνζκν είηε απνηππώλνληαο ην ζρέδην ζε 

ραξηί. 

 ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ ηα γεσκεηξηθά κνηίβα πνπ απνηεινύλ έλα ζύλζεην 

ζρέδην θαη λα ζπλερίζνπλ ηελ αθνινπζία ηνπ ζρεδίνπ επαλαιακβάλνληαο ην 

κνηίβν ηνπ. 

 

 

Δλόηεηα 6
ε
: Γεωκεηξία 

 

 Κεθάιαην 56
ν
: Τα ζρήκαηα ηνπ θόζκνπ! (Γεσκεηξηθά ζρήκαηα – Πνιύγσλα) 

(ζειίδεο 137-138) 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα αλαγλσξίζνπλ ην ζρήκα 

ηνπ ξόκβνπ σο γεσκεηξηθό κνηίβν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ, όηη ν θάζε 

ξόκβνο απνηειείηαη από ηξίγσλα θαη όηη ην ζρέδην κπνξεί λα γίλεη 

ζρεδηάδνληαο κηα πάλσ ζεηξά θαη κηα θάησ ζεηξά ηξηγώλσλ ρσξίο ηε βάζε 

ηνπο. 

 ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ ηνλ ξόκβν (ή θαη ην ηξίγσλν) σο ην ζρήκα πνπ 

επαλαιακβάλεηαη ζην ζρέδην. 

 

 Κεθάιαην 59
ν
: Έρσ κεγάια ζρέδηα! (Μεγεζύλσ – κηθξαίλσ ζρήκαηα) (ζειίδεο 

143-144) 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο αθνύ επεμεξγαζηνύλ ην ζρέδην ηνπ καηάλδξνπ 

θαη ηνλ ξόκβσλ θαη κεηξήζνπλ ηηο δηαζηάζεηο ηνπο, ζα ζρεδηάζνπλ ζηνλ 

Υεισλόθνζκν έλαλ καίαλδξν θαη έλα ζρέδην ξόκβσλ κε δηπιάζηεο δηαζηάζεηο 

από ηα αξρηθά. ηε ζπλέρεηα κπνξνύλ λα ηξηπιαζηάζνπλ, ηεηξαπιαζηάζνπλ ή 

ππνδηπιαζηάζνπλ ην ζρήκα. 

 ηόρνο: Να ζρεδηάζνπλ ζρήκαηα δηπιαζηάδνληαο, ηξηπιαζηάδνληαο ή 

ππνδηπιαζηάδνληαο ην αξρηθό ηνπο ζρήκα ώζηε λα θαηαλνήζνπλ ηηο 

δηαδηθαζίεο κεγέζπλζεο θαη ζκίθξπλζεο. 

 

 Κεθάιαην 60
ν
: Αληαλαθιάζεηο (Αμνληθή ζπκκεηξία) (ζειίδεο 145-146) 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο ζα αλαξσηεζνύλ αλ ν καίαλδξνο είλαη 

ζπκκεηξηθόο. Ζ ζσζηή απάληεζε είλαη όρη. ηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπλ ην 

ζρήκα κε ηνπο δύν ξόκβνπο γηα λα δηαπηζηώζνπλ αλ είλαη ζπκκεηξηθό. Απηό 

πνπ ζα δηαπηζηώζνπλ είλαη όηη νη δύν ξόκβνη είλαη ζπκκεηξηθνί είηε ζε έλαλ 

θάζεην άμνλα ζπκκεηξίαο πνπ πεξλά από ην ζεκείν πνπ εθάπηνληαη είηε ζε 

έλαλ νξηδόληην άμνλα ζπκκεηξίαο πνπ πεξλά από ην κέζν θάζε ξόκβνπ. 

Έπεηηα κπνξνύλ λα νξίζνπλ έλαλ θάζεην θαη έλαλ νξηδόληην άμνλα 



  

ζπκκεηξίαο εθηόο ηνπ ζρήκαηνο θαη λα ζρεδηάζνπλ ην ζπκκεηξηθό ζρέδην ησλ 

ζρεκάησλ κε θάζεηε θαη νξηδόληηα ζπκκεηξία αληίζηνηρα. 

 ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ πνηα ζρήκαηα θαινύληαη ζπκκεηξηθά θαη λα 

ζρεδηάζνπλ νξηδόληηα θαη θάζεηα ζπκκεηξηθά ζρήκαηα σο πξνο ην αξρηθό 

ζρέδην. 

 

 

 

ΠΟΡΔΙΑ ΑΠΟ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ 

ΜΔΩ ΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΤΓΩΝΩΝ 
 

 

Α΄ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

 

Δλόηεηα 1
ε
: Οη αξηζκνί κέρξη ην 5 – Υώξνο θαη ζρήκαηα 

 

 Κεθάιαην 2
ν
: Γεσκεηξηθά ζρήκαηα (ζειίδεο 14-15) 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Ο δάζθαινο κεηαθηλεί ηνλ νιηζζεηή θαη ξσηάεη ηνπο 

καζεηέο αλ γλσξίδνπλ θάπνην από ηα ζρήκαηα πνπ ζρεδηάδεη ε ρειώλα. ηε 

ζπλέρεηα νη καζεηέο πξνζπαζνύλ λα νλνκάζνπλ ηα ζρήκαηα θαη λα 

παξαηεξήζνπλ γύξσ ηνπο, ζηελ ηάμε ή ζην ππόινηπν πεξηβάιινλ παξόκνηα 

ζρήκαηα. 

 ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ ηα ζρήκαηα. 

 

 

Δλόηεηα 2
ε
: Πξόζζεζε θαη αλάιπζε αξηζκώλ κέρξη ην 5 

 

 Κεθάιαην 9
ν
: Σύγθξηζε κεγεζώλ – Οξνινγία (ζειίδεο 30-31) 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Καζώο ν δάζθαινο ελαιιάζζεη ηα ζρήκαηα κεηαθηλώληαο 

ηνπο νιηζζεηέο, νη καζεηέο δηαηππώλνπλ ηηο απόςεηο ηνπο γηα ην πνην ζρήκα 

θαίλεηαη κεγαιύηεξν απ’ ηα ππόινηπα θαη πνην θαίλεηαη κηθξόηεξν. 

 ηόρνο: Να ζπγθξίλνπλ ηα κεγέζε ησλ ζρεκάησλ. 

 

 

Δλόηεηα 4
ε
: Αθαίξεζε – Υάξαμε γξακκώλ – Μνηίβα 

 

 Κεθάιαην 26
ν
: Φάξαμε γξακκώλ (ζειίδεο 66-67) 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο ζα παξαηεξνύλ αξρηθά ηα ζρήκαηα ζηνλ 

Υεισλόθνζκν θαη κεηά ζα πξνζπαζνύλ λα θηηάμνπλ ην ίδην ζρήκα ζε ραξηί 

κε θνπθθίδεο, ελώλνληαο ηεο. 

 ηόρνο: Να εμαζθεζνύλ κε ηνλ ράξαθα ζην λα ζρεκαηίδνπλ γξακκέο θαη 

ζρήκαηα. 

 

 

Δλόηεηα 6
ε
: Μνλάδεο θαη δεθάδεο – Γεωκεηξηθά ζρήκαηα – Υξόλνο 

 

 Κεθάιαην 40
ν
: Γεσκεηξηθά ζρήκαηα (ζειίδεο 28-29) 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο παξαηεξνύλ ηα ζρήκαηα ζηνλ θακβά θαζώο ν 

δάζθαινο ελαιιάζζεη ηνπο νιηζζεηέο θαη ζρεκαηίδεη ηα ζρήκαηα. Οη καζεηέο 



  

πξνζπαζνύλ λα ζπζρεηίζνπλ ην θάζε ζρήκα κε ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαη 

έπεηηα δσγξαθίδνπλ αληηθείκελα κε ζρήκαηα ή θαηαζθεπάδνπλ έλα θνιιάδ 

ζρεκάησλ. 

 ηόρνο: Να εμνηθεησζνύλ κε ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη λα κπνξνύλ λα ηα 

ρξεζηκνπνηνύλ. 

 

 

Δλόηεηα 7
ε
: Υαξάμεηο θαη πάδι – Πξόζζεζε θαη αθαίξεζε – Η ππέξβαζε ηεο 

δεθάδαο 

 

 Κεθάιαην 45
ν
: Φαξάμεηο, πάδι θαη κσζατθά (ζειίδεο 38-39) 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Καζώο ν δάζθαινο δείρλεη ζηνπο καζεηέο ηα ζρήκαηα, 

απηνί πξνζπαζνύλ λα αλαγλσξίζνπλ αλ θάπνην από ηα ζρήκαηα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζην ηάγθξακ θαη πόζεο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη. 

 ηόρνο: Να αλαγλσξίδνπλ ηα ζρήκαηα ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο. 

 

 

 

Β΄ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

 

Δλόηεηα 1
ε 

 

 Κεθάιαην 8
ν
: Αλαθαιύπησ ηε ζπκκεηξία γύξσ κνπ. Σην εξγαζηήξη δσγξαθηθήο 

(ζειίδεο 26-27) 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Αθνύ παξαηεξήζνπλ νη καζεηέο θάζε ζρήκα μερσξηζηά 

ζηνλ θακβά ηεο ρειώλαο, ζρεδηάδνπλ ηα πην εύθνια ζρήκαηα ζε ραξηί, ηα 

θόβνπλ γύξσ γύξσ θαη ηα δηπιώλνπλ γηα λα δηαπηζηώζνπλ αλ είλαη 

ζπκκεηξηθά ή όρη. 

 ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ πνηα από ηα ζρήκαηα είλαη ζπκκεηξηθά. 

 

 

Δλόηεηα 2
ε
 

 

 Κεθάιαην 13
ν
: Γλσξίδσ θαιύηεξα ηα γεσκεηξηθά ζηεξεά. Ταθηνπνηνύκε ηα 

πξντόληα (ζειίδεο 38-39) θαη 

 Κεθάιαην 14
ν
: Φηηάρλσ γεσκεηξηθά ζρήκαηα. Σρεδηάδνπκε παξηέξηα (ζειίδεο 

40-41) 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Ο δάζθαινο δείρλεη ζηνπο καζεηέο κε ηελ θίλεζε ηνπ 

νιηζζεηή ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη νη καζεηέο αθνύ ηα αλαγλσξίζνπλ 

πξνζπαζνύλ λα βξνπλ αληηθείκελα από ηελ θαζεκεξηλή δσή πνπ ηνπο 

κνηάδνπλ. ηε ζπλέρεηα ζρεδηάδνπλ θαη νη ίδηνη ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα πνπ 

κπνξνύλ. 

 ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ θαη λα ζρεδηάζνπλ ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα. 

 

 Κεθάιαην 15
ν
: Μεηξώ επζύγξακκα ηκήκαηα. Φηηάρλνπκε θνξλίδεο (ζειίδεο 42-

43) 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Καζώο νη καζεηέο παξαηεξνύλ ζηνλ Υεισλόθνζκν ηα 

γεσκεηξηθά ζρήκαηα πξνζπαζνύλ λα δηαπηζηώζνπλ πνην απ’ απηά είλαη 



  

κεγαιύηεξν, πνην είλαη ην κηθξόηεξν θαη πνην έρεη πεξηζζόηεξεο πιεπξέο. ηε 

ζπλέρεηα πξνζπαζνύλ λα ππνινγίζνπλ ηελ πεξίκεηξν ηνπ θάζε ζρήκαηνο. 

 ηόρνο: Να ζπγθξίλνπλ ηα ζρήκαηα σο πξνο ην κέγεζνο θαη λα ππνινγίδνπλ 

ηελ πεξίκεηξό ηνπο. 

 

 

Δλόηεηα 9
ε 

 

 Κεθάιαην 51
ν
: Αλαγλσξίδσ ηηο θάζεηεο επζείεο. Ο ράξηεο ηεο γεηηνληάο 

(ζειίδεο 60-61) θαη 

 Κεθάιαην 52
ν
: Αλαγλσξίδσ ηηο παξάιιειεο επζείεο. Τα ζήκαηα ηεο ηξνραίαο 

(ζειίδεο 62-63) 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Ο δάζθαινο δείρλεη ζηνπο καζεηέο ην ηεηξάγσλν θαη ηνπο 

ξσηάεη πνηεο γξακκέο είλαη θάζεηεο θαη πνηεο παξάιιειεο. ηε ζπλέρεηα νη 

καζεηέο κπνξνύλ λα ζρεδηάζνπλ θάζεηεο επζείεο κε ηε βνήζεηα ηεο γσλίαο 

ηνπ ηξηγσληθνύ ράξαθα θαη παξάιιειεο κε ηηο δύν πιεπξέο ηνπ θαλνληθνύ 

ράξαθα. 

 ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ ηηο θάζεηεο θαη ηηο παξάιιειεο επζείεο. 

 

 

 

Γ΄ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 
 

 

Δλόηεηα 1
ε
: Αξηζκνί κέρξη ην 1.000 – Οη ηέζζεξηο πξάμεηο – Γεωκεηξηθά 

ζρήκαηα 

 

 Κεθάιαην 3
ν
: Γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη ζηεξεά ζώκαηα (ζειίδεο 16-17) 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Ο δάζθαινο δείρλεη ζηνπο καζεηέο ηα ζρήκαηα 

κεηαθηλώληαο ηνλ νιηζζεηή γηα λα ηα αλαγλσξίζνπλ. Οη καζεηέο ηα 

νλνκάδνπλ, βξίζθνπλ παξόκνηα αληηθείκελα ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαη 

εληνπίδνπλ ηηο νκνηόηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ηνπο. 

 ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη λα εληνπίζνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

 

 

Δλόηεηα 3
ε
: Αξηζκνί κέρξη ην 3.000 – Οη ηέζζεξηο πξάμεηο – Υαξάμεηο, νξζέο 

γωλίεο 

 

 Κεθάιαην 16
ν
: Φαξάμεηο κε δηαβήηε θαη ράξαθα. Οξζέο γσλίεο (ζειίδεο 46-47) 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Με αθνξκή ηνλ θύθιν πνπ έρεη ζρεκαηίζεη ε ρειώλα, νη 

καζεηέο πξνζπαζνύλ λα ζρεδηάζνπλ κε ηνλ δηαβήηε ηνλ δηθό ηνπο θύθιν. 

Αθόκε, παξαηεξώληαο ηα ππόινηπα γεσκεηξηθά ζρήκαηα πξνζπαζνύλ λα 

εληνπίζνπλ πνηεο γξακκέο είλαη θάζεηεο (ζην ηεηξάγσλν θπξίσο), πνηεο ζα 

κπνξνύζαλ, αλ ζπλερηδόηαλ ε γξακκή, λα είλαη θάζεηεο θαη πνηεο είλαη 

παξάιιειεο. 

 ηόρνο: Να κάζνπλ λα θαηαζθεπάδνπλ ηνλ θύθιν θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηηο 

θάζεηεο θαη ηηο παξάιιειεο επζείεο. 

 

 



  

 

 Κεθάιαην 43
ν
: Η ζπκκεηξία (ζειίδεο 104-105) 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα βξνπλ όζνπο 

πεξηζζόηεξνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο κπνξνύλ γηα θάζε ζρήκα. ηε ζπλέρεηα ζα 

θαηαζθεπάζνπλ ζπκκεηξηθά ζρήκαηα ησλ αξρηθώλ ζρεκάησλ κε βάζε 

νξηδόληηνπο θαη θάζεηνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο. 

 ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ ηα ζπκκεηξηθά ζρήκαηα θαη λα θαηαζθεπάζνπλ 

ζπκκεηξηθά ζρήκαηα κε βάζε νξηδόληηνπο θαη θάζεηνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο. 

 

 

 

Γ΄ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

 

 Κεθάιαην 27
ν
: Γλσξίδσ ηηο παξάιιειεο θαη ηηο ηεκλόκελεο επζείεο. Η Σηέιια 

θηηάρλεη ζθίηζα (ζειίδεο 70-71) θαη 

 Κεθάιαην 28
ν
: Σρεδηάδσ θάζεηεο κεηαμύ ηνπο επζείεο. Τα παηδηά ζρεδηάδνπλ 

(ζειίδεο 72-73) θαη 

 Κεθάιαην 29
ν
: Σρεδηάδσ παξάιιειεο κεηαμύ ηνπο επζείεο. Σρέδηα ζηνλ πίλαθα 

(ζειίδεο 74-75) 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Μεηαθηλώληαο ηνλ νιηζζεηή νη καζεηέο κε ηε βνήζεηα ηνπ 

δαζθάινπ εληνπίδνπλ ζε θάζε ζρήκα ηηο θάζεηεο θαη ηηο παξάιιειεο επζείεο 

θαη έπεηηα ζρεδηάδνπλ ζε ραξηί ηα ζρήκαηα ηνλίδνληαο ηηο θάζεηεο θαη ηηο 

παξάιιειεο κεηαμύ ηνπο επζείεο. 

 ηόρνο: Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα ζρεδηάδνπλ θάζεηεο θαη παξάιιειεο 

επζείεο. 

 

 Κεθάιαην 30
ν
: Γηαθξίλσ ην πεξίγξακκα από ηελ επηθάλεηα. Ο πίλαθαο 

αλαθνηλώζεσλ ηεο ηάμεο. (ζειίδεο 76-77) θαη 

 Κεθάιαην 31
ν
: Μεηξώ ηελ επηθάλεηα, βξίζθσ ην εκβαδόλ. Υπνινγίδνπκε ην 

εκβαδόλ. (ζειίδεο 78-79) θαη 

 Κεθάιαην 33
ν
: Υπνινγίδσ πεξηκέηξνπο θαη εκβαδά. Δξγαδόκαζηε κε επίπεδα 

ζρήκαηα (ζειίδεο 82-83) 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο παξαηεξώληαο ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα ηνπ 

Υεισλόθνζκνπ ζα πξνζπαζήζνπλ λα θαηαλνήζνπλ πνηα ζηνηρεία ηνπ 

ζρήκαηνο ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα βξνύκε ηελ πεξίκεηξν (άζξνηζκα κήθνπο 

όισλ ησλ πιεπξώλ) θαη πνηα ζηνηρεία γηα λα βξνύκε ην εκβαδό (βάζε, ύςνο). 

ηε ζπλέρεηα ζα πξνζπαζήζνπλ λα ππνινγίζνπλ ηα εκβαδά ησλ ζρεκάησλ. 

 ηόρνο: Να δηαθξίλνπλ ηηο έλλνηεο πεξίκεηξνο-εκβαδό θαη λα κπνξνύλ λα 

ππνινγίζνπλ ην εκβαδό. 

 

 Κεθάιαην 34
ν
: Δπεμεξγάδνκαη ζπκκεηξηθά ζρήκαηα. Σπκκεηξία ζηνπο 

πνιηηηζκνύο (ζειίδεο 84-85) 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Παξαηεξώληαο ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα νη καζεηέο ζα 

εληνπίζνπλ ηνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο ηνπο θαη έπεηηα ζα πξνζπαζήζνπλ λα 

ζρεδηάζνπλ ζρήκαηα νξηδόληηα ή θάζεηα ζπκκεηξηθά πξνο ηα αξρηθά. 

 ηόρνο: Να βξνπλ ηνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο θαη λα κπνξνύλ λα ζρεδηάζνπλ κε 

βάζε ηνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο. 

 



  

 Κεθάιαην 52
ν
: Μαζαίλσ γηα ηα ζηεξεά ζώκαηα. Τν δσκάηην ηνπ Πέηξνπ 

(ζειίδεο 130-131) θαη 

 Κεθάιαην 53
ν
: Καηαζθεπάδσ ζηεξεά. Άρξεζηα θνπηηά αιιάδνπλ όςε (ζειίδεο 

132-133) 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα εληνπίζνπλ πνηα από απηά 

ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα 

θαηαζθεπάζνπλ ην αλάπηπγκα ελόο γεσκεηξηθνύ ζηεξενύ θαη ζηε ζπλέρεηα ην 

ίδην ην γεσκεηξηθό ζηεξεό. 

 ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ από πνηα ζρήκαηα απνηεινύληαη ηα γεσκεηξηθά 

ζηεξεά. 

 

 

 

Δ΄ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

 

Δλόηεηα 3
ε
 

 

 Κεθάιαην 16
ν
: Κιαζκαηηθέο κνλάδεο. Καηαζθεπέο κε γεσκεηξηθά ζρήκαηα 

(ζειίδεο 46-47) 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο κπνξνύλ κεηαθηλώληαο ηνλ νιηζζεηή λα 

επεμεξγαζηνύλ θάζε ζρήκα, λα παξαηεξήζνπλ θαη λα θαηαγξάςνπλ από πνηα 

άιια επηκέξνπο ζρήκαηα κπνξεί λα απνηειείηαη. 

 ηόρνο: Να αλαιύζνπλ ηα ζρήκαηα ζε επηκέξνπο ζρήκαηα. 

 

 

Δλόηεηα 4
ε 

 

 Κεθάιαην 24
ν
: Γεσκεηξηθά ζρήκαηα – πεξίκεηξνο. Καξέηα θαξέηα (ζειίδεο 66-

67) 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο βιέπνληαο ηα ζρήκαηα ζηνλ θακβά ηνπ 

Υεισλόθνζκνπ ζα ππνινγίζνπλ ηελ πεξίκεηξν ηνπ θάζε ζρήκαηνο θαη ζην 

ηέινο ζα δηαηππώζνπλ θάπνην ζπκπέξαζκα γηα ην πόζν απμάλεηαη ε 

πεξίκεηξνο όζν απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ πιεπξώλ. 

 ηόρνο: Να κάζνπλ πσο ππνινγίδεηαη ε πεξίκεηξνο ησλ ζρεκάησλ. 

 

 

Δλόηεηα 5
ε 

 

 Κεθάιαην 33
ν
: Πξνβιήκαηα γεσκεηξίαο (α). Οη ραξηαεηνί (ζειίδεο 86-87) 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα ππνινγίζνπλ ην εκβαδό 

ησλ ζρεκάησλ δηαζπώληαο ηα αξρηθά ζε επηκέξνπο ζρήκαηα θαη αζξνίδνληαο 

ην εκβαδό ηνπο. ηε ζπλέρεηα ζα πξνζπαζήζνπλ αιιάδνληαο ην κέγεζνο ηεο 

πιεπξάο ησλ ζρεκάησλ λα δηακνξθώζνπλ ηα ζρήκαηα ώζηε λα έρνπλ όια 

πεξίπνπ ην ίδην εκβαδό. 

 ηόρνο: Να ππνινγίζνπλ ην εκβαδό ησλ ζρεκάησλ κεηά από δηάζπαζε ζε 

επηκέξνπο ηκήκαηα. 

 

 

Δλόηεηα 7
ε 



  

 

 Κεθάιαην 41
ν
: Δίδε γσληώλ. Οη βεληάιηεο (ζειίδεο 108-109) θαη 

 Κεθάιαην 42
ν
: Δίδε ηξηγώλσλ σο πξνο ηηο γσλίεο. Δπίζθεςε ζηελ έθζεζε (α) 

(ζειίδεο 110-111) θαη 

 Κεθάιαην 43
ν
: Δίδε ηξηγώλσλ σο πξνο ηηο γσλίεο. Δπίζθεςε ζηελ έθζεζε (β) 

(ζειίδεο 112-113) 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Καζώο κεηαθηλνύλ ηνλ νιηζζεηή νη καζεηέο ζα ζπγθξίλνπλ 

ην θαηά πόζν αιιάδεη ε γσλία θαηά ηε κεηάβαζε από ην έλα ζρήκα ζην άιιν. 

Αθόκε, ζα δηαπηζηώζνπλ όηη ζην ηξίγσλν ε γσλία είλαη νμεία, ζην ηεηξάγσλν 

νξζή θαη ζηα θαλνληθά πνιύγσλα ε γσλία πνπ ζρεκαηίδεηαη από ηηο δύν 

δηαδνρηθέο πιεπξέο είλαη ακβιεία. 

 ηόρνο: Να ζπγθξίλνπλ ηηο γσλίεο ησλ ζρεκάησλ. 

 

 Κεθάιαην 45
ν
: Γηαρείξηζε γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ – Σπκκεηξία. 

Φαξηνδηπισηηθή (ζειίδεο 116-117) 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα βξνπλ αλ ηα ζρήκαηα 

είλαη ζπκκεηξηθά θαη αλ έρνπλ πεξηζζόηεξνπο από έλαλ άμνλεο ζπκκεηξίαο. 

 ηόρνο: Να βξνπλ ηνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο ησλ ζρεκάησλ. 

 

 

Δλόηεηα 8
ε 

 

 Κεθάιαην 50
ν
: Σκίθξπλζε – Μεγέζπλζε. Γεσγξαθία θαη καζεκαηηθά (ζειίδεο 

128-129) 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο ζα δηπιαζηάζνπλ ή ζα ππνδηπιαζηάζνπλ ζηνλ 

κεηαβνιέα ην κέγεζνο ησλ πιεπξώλ ησλ ζρεκάησλ θαη ζα παξαηεξήζνπλ ηηο 

αιιαγέο. 

 ηόρνο: Να κεγεζύλνπλ θαη λα ζκηθξύλνπλ ηα ζρήκαηα. 

 

 

Δλόηεηα 9
ε
 

 

 Κεθάιαην 53
ν
: Ο θύθινο. Φηηάρλνπκε θύθινπο (ζειίδεο 136-137) 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα δηαπηζηώζνπλ ζύκθσλα 

κε ηηο κεηαβιεηέο ηνπ κεηαβνιέα ην πώο έρεη θαηαζθεπαζηεί ν θύθινο. Θα 

θαηαλνήζνπλ όηη ε ρειώλα ζηξίβεη 1
ν
 θάζε θνξά θαη όηη ην ζρήκα έρεη 360 

πιεπξέο θαη ε θάζε ηνπ γσλία είλαη 359
ν
. 

 ηόρνο: Να θαηαλνήζνπλ ηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπ θύθινπ. 

 

 

 

ΣΤ΄ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 
 

 

Δλόηεηα 2
ε
: Δμηζώζεηο 

 

 Κεθάιαην 25
ν
: Η εμεξεύλεζε ηνπ αγλώζηνπ! (Η έλλνηα ηεο κεηαβιεηήο) 

(ζειίδεο 61-62) 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο κεηαθηλώληαο ηνλ νιηζζεηή ζα πξνζπαζήζνπλ 

λα βξίζθνπλ θάζε θνξά ην κέγεζνο ηεο γσλίαο ζε κνίξεο θάζε ζρήκαηνο, 



  

δηαηξώληαο ην 360 (κνίξεο) κε ηνλ αξηζκό ησλ πιεπξώλ ηνπ ζρήκαηνο. Θα 

δηαπηζηώζνπλ όηη ε κεηαβιεηή 360 είλαη ζηαζεξή, ελώ ην κέγεζνο ηεο γσλίαο 

κεηώλεηαη όζν απμάλεηαη ην πιήζνο ησλ πιεπξώλ. Απηό πνπ πξέπεη λα 

θαηαλνήζνπλ αξρηθά νη καζεηέο γηα λα πξνρσξήζνπλ είλαη όηη ε κεηαβιεηήο 

ηεο γσλίαο ζηνλ κεηαβνιέα αθνξά ηελ εμσηεξηθή γσλία ηνπ ζρήκαηνο θαη όρη 

ηελ εζσηεξηθή. 

 ηόρνο: Να ειέγμνπλ ηελ έλλνηα ηεο κεηαβιεηήο πάλσ ζηα ζρήκαηα θαη λα 

δηαπηζηώζνπλ ηε ζρέζε ηεο κε ηα ππόινηπα ζηνηρεία ησλ ζρεκάησλ (γσλία, 

αξηζκόο πιεπξώλ). 

 

 

Δλόηεηα 3
ε
: Λόγνη – Αλαινγίεο 

 

 Κεθάιαην 36
ν
: Μαδί δελ θάλνπκε θαη ρώξηα δελ κπνξνύκε! (Αληηζηξόθσο 

αλάινγα ή αληίζηξνθα πνζά) (ζειίδεο 87-88) 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Μεηαθηλώληαο ηνλ νιηζζεηή νη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ 

λα εληνπίζνπλ πνηα πνζά (κεηαβιεηέο) ηνπ θάζε ζρήκαηνο είλαη αληηζηξόθσο 

αλάινγα θαη λα δηαηππώζνπλ ηνλ θαλόλα όηη όζν απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ 

πιεπξώλ θαη ησλ γσληώλ, κεηώλεηαη ην κέγεζνο ηεο γσλίαο θαη αληίζηξνθα. 

ηε ζπλέρεηα κπνξνύλ λα ζπκπιεξώζνπλ έλαλ πίλαθα πνπ ζα πεξηιακβάλεη 

ηνλ αξηζκώλ ησλ πιεπξώλ θαη ησλ γσληώλ (πνπ είλαη ν ίδηνο) ζε αληίζεζε κε 

ην κέγεζνο ηεο γσλίαο ζε κνίξεο. 

 ηόρνο: Καηαλόεζε ησλ αληίζηξνθσλ πνζώλ κέζσ ησλ γεσκεηξηθώλ 

ζρεκάησλ. 

 

 

Δλόηεηα 4
ε
: πιινγή θαη επεμεξγαζία δεδνκέλωλ 

 

 Κεθάιαην 45
ν
: Αμίδεη όζν ρίιηεο ιέμεηο…(Απεηθνλίδσ δεδνκέλα κε 

ξαβδόγξακκα ή εηθνλόγξακκα) (ζειίδεο 109-110) 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα θαηαζθεπάζνπλ ην δηθό 

ηνπο ξαβδόγξακκα, γξάθεκα ή πίλαθα δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηώληαο σο 

ζηνηρεία ηνλ αξηζκό ησλ πιεπξώλ ή γσληώλ θάζε ζρήκαηνο θαη ην κέγεζνο 

ησλ γσληώλ ζε κνίξεο. 

 ηόρνο: Να κπνξέζνπλ λα θαηαζθεπάζνπλ ξαβδνγξάκκαηα, γξαθήκαηα ή 

πίλαθεο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηώληαο ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία πνπ νη ίδηνη 

πξέπεη λα εληνπίζνπλ. 

 

 

Δλόηεηα 6
ε
: Γεωκεηξία 

 

 Κεθάιαην 56
ν
: Τα ζρήκαηα ηνπ θόζκνπ! (Γεσκεηξηθά ζρήκαηα – Πνιύγσλα) 

(ζειίδεο 137-138) 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο κεηαθηλώληαο ηνλ νιηζζεηή ζα πξνζπαζήζνπλ 

λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα νλνκάζνπλ ην ζρήκα πνπ θάζε θνξά εκθαλίδεηαη, λα 

ην πεξηγξάςνπλ, λα παξαηεξήζνπλ ηηο ηδηόηεηέο ηνπ θαη λα ην ζπγθξίλνπλ κε 

ηα ππόινηπα ζρήκαηα σο πξνο ηηο πιεπξέο, ηηο γσλίεο θαη ην κέγεζνο. 

 ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη ηηο ηδηόηεηέο ηνπο. 

 

 Κεθάιαην 57
ν
: Μεγάιε α…γσλία ζηηο γσλίεο! (Γσλίεο) (ζειίδεο 139-140) θαη 



  

 Κεθάιαην 58
ν
: Σπλάληεζε θνξπθήο! (Σρεδηάδσ γσλίεο) (ζειίδεο 141-142) 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Με ηελ κεηαθίλεζε ηνπ νιηζζεηή νη καζεηέο ζα εμεηάζνπλ 

ην κέγεζνο ησλ γσληώλ θάζε ζρήκαηνο, ζα ππνινγίζνπλ ην άζξνηζκά ηνπο θαη 

ηηο εμσηεξηθέο γσλίεο θαη ζα παξαηεξήζνπλ ηελ αιιαγή ησλ γσληώλ όζν 

πξνρσξάκε από ην έλα ζρήκα ζην άιιν. Δίλαη ζεκαληηθό λα θαηαιάβνπλ νη 

καζεηέο όηη ζηνλ κεηαβνιέα ε κεηαβιεηή γσλία αλαπαξηζηά ηελ εμσηεξηθή 

γσλία ησλ ζρεκάησλ θαη όρη ηελ εζσηεξηθή. 

 ηόρνο: Να ππνινγίζνπλ, λα αζξνίζνπλ θαη λα ζπγθξίλνπλ ηηο γσλίεο ησλ 

ζρεκάησλ. 

 

 Κεθάιαην 59
ν
: Έρσ κεγάια ζρέδηα! (Μεγεζύλσ – κηθξαίλσ ζρήκαηα) (ζειίδεο 

143-144) 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο κπνξνύλ κεηαθηλώληαο ηνλ νιηζζεηή λα 

κεγαιώζνπλ ή λα κηθξύλνπλ ην κέγεζνο θάζε πιεπξάο. Έηζη, κπνξνύλ λα 

ππνινγίζνπλ θαηά πόζν κεγεζύλεηαη ή ζκηθξαίλεη έλα ζρήκα. εκαληηθό είλαη 

λα αλαγλσξίζνπλ όηη όζν θη αλ κεγεζύλνπκε ή ζκηθξύλνπκε ην ζρήκα, νη 

γσλίεο ζα παξακείλνπλ ίδηεο. 

 ηόρνο: Να θαηαλνήζνπλ πώο κεγεζύλνπκε θαη πώο ζκηθξαίλνπκε έλα 

ζρήκα. 

 

 Κεθάιαην 60
ν
: Αληαλαθιάζεηο (Αμνληθή ζπκκεηξία) (ζειίδεο 145-146) 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Δλαιιάζζνληαο ηα ζρήκαηα ζα πξνζπαζήζνπλ λα 

δηαπηζηώζνπλ πνηα από απηά είλαη ζπκκεηξηθά θαη πόζνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο 

κπνξνύλ λα έρνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα κπνξνύλ λα ζρεδηάζνπλ ηα ζπκκεηξηθά 

ησλ ζρεκάησλ κε θάζεηε, νξηδόληηα θαη δηαγώληα αμνληθή ζπκκεηξία. 

 ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ πνηα ζρήκαηα έρνπλ εζσηεξηθό άμνλα ζπκκεηξίαο 

θαη λα ζρεδηάζνπλ ηα νξηδόληηα, θάζεηα θαη δηαγώληα ζπκκεηξηθά ζρήκαηα 

ησλ αξρηθώλ ζρεκάησλ. 

 

 Κεθάιαην 61
ν
: Καιύπησ, βάθσ, ζθεπάδσ (Μεηξώ επηθάλεηεο) (ζειίδεο 147-

148) θαη 

 Κεθάιαην 63
ν
: Αδπλάηηζα! Μηζόο έκεηλα! (Βξίζθσ ην εκβαδό ηξηγώλνπ 

(ζειίδεο 151-152) θαη 

 Κεθάιαην 65
ν
: Κόβσ θύθινπο! (Βξίζθσ ην εκβαδό θπθιηθνύ δίζθνπ) (ζειίδεο 

155-156) 

☺ Γξαζηεξηόηεηα: Με βάζε ηνπο ηύπνπο ππνινγηζκνύ ηνπ εκβαδνύ νη καζεηέο 

ζα πξνζπαζήζνπλ λα ππνινγίδνπλ ην εκβαδό ηνπ ηξηγώλνπ, ηνπ ηεηξαγώλνπ, 

ησλ θαλνληθώλ πνιπγώλσλ θαη ηνπ θύθινπ, πνπ απεηθνλίδνληαη ζην 

Υεισλόθνζκν εθόζνλ ηα ζηνηρεία ηεο πιεπξάο θαη ηεο γσλίαο είλαη 

δηαζέζηκα. 

 ηόρνο: Να κάζνπλ λα ππνινγίδνπλ ην εκβαδό ησλ ζρεκάησλ 

ρξεζηκνπνηώληαο ζπγθεθξηκέλνπο ηύπνπο θαη λα δηαπηζηώζνπλ όηη παξόιν 

πνπ νη πιεπξέο ησλ ζρεκάησλ είλαη ίζεο, ην εκβαδό ηνπο είλαη δηαθνξεηηθό. 

 

 

 

 

 

6. ΔΠΙΛΟΓΟ 



  

 

 

Ο Υεισλόθνζκνο θαίλεηαη όηη εληζρύεη θαηά πνιύ ηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθώλ, θαη ηδηαίηεξα ηεο γεσκεηξίαο, θαζώο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα 

αλαπαξαζηήζεη ηε γλώζε σο δξάζε, σο εηθόλα θαη σο ζύκβνια θαη λα δηνξζώζεη 

νπνηνδήπνηε ιάζνο έρεη γίλεη. 

Χο βνεζεηηθά θαη ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία, νη κηθξόθνζκνη είλαη πνιύ 

ρξήζηκνη ζηελ δηδαθηηθή δηαδηθαζία δηόηη εκπινπηίδνπλ ην πξόγξακκα ζπνπδώλ θαη 

εηζάγνπλ ηηο Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ηα καζεκαηηθά 

γίλνληαη πην πξνζηηά ζηνπο καζεηέο θαη καζαίλνληαη πην εύθνια, θαζώο ππάξρνπλ 

πνιιέο επθαηξίεο γηα εμάζθεζε ρξεζηκνπνηώληαο δηάθνξα θαη πνηθίια πξνγξάκκαηα, 

ηα νπνία σο επί ην πιείζηνλ, εθηόο από ην λα εληζρύνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ 

καζεζηαθή ηνπο δηαδηθαζία, ηνπο δηαζθεδάδνπλ. 
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