
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑ 

ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 

ΜΑΘΗΜΑ:ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Β’ΦΑΗ 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ:2011-2012 

 

ΔΙΔΑΚΩΝ:ΛΕΜΟΝΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 

 

ΦΟΙΣΗΣΡΙΕ:ΛΙΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 

                         ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟΤ ΖΩΗ 

ΑΕΜ:2669, 2613 

ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε’ 

 
ΜΕΝΤΟΡΑΣ:ΑΡΣΕΝΗΣ 
 

 

 



 

 

 

3. ΥΔΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 

3.1. ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ  

Τν θεθάιαην πνπ δηδάμακε ήηαλ ην 25ν, κε ηίηιν  «Η εμεξεύλεζε ηνπ αγλώζηνπ»,  

πνπ βξίζθεηαη ζηε ζειίδα 61-62 ηνπ Βηβιίνπ ηνπ Μαζεηή θαη ζηηο αληίζηνηρεο 19-20 

ηνπ Τεηξαδίνπ Δξγαζηώλ. Η ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα δελ έρεη αλαθεξζεί ζε θαλέλα 

άιιν ζεκείν ησλ Μαζεκαηηθώλ ηεο Ση, αιιά νύηε θαη ησλ ππόινηπσλ βηβιίσλ ηνπ 

δεκνηηθνύ. Ωζηόζν ε γλώζε ησλ ηεζζάξσλ πξάμεσλ, πξάμεηο κε δεθαδηθνύο, 

θιάζκαηα θαη αθεξαίνπο, θαζώο θαη ε δεκηνπξγία αξηζκεηηθώλ παξαζηάζεσλ 

ζπλαληηνύληαη θαη ζηηο πέληε πξνεγνύκελεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνύ 

Σπγθεθξηκέλα: ζηελ Α’ δεκνηηθνύ ζην β ηεύρνο (ελόηεηα 7 θεθ. 46, ελόηεηα 8 

θεθ.53,55), ζηελ Β’ δεκνηηθνύ (ελόηεηα 4), ζηελ Γ’ δεκνηηθνύ (ελόηεηεο 3,4,5), ζηελ 

Γ’ δεκνηηθνύ (ζηελ 2
ε
 επαλάιεςεθεθ.15,19,20 θαη ζηελ β πεξίνδν), ζηελ Δ’ 

δεκνηηθνύ (ελόηεηεο 2,3) θαη ζηελ ΣΤ’ δεκνηηθνύ( όιε ε ελόηεηα 1). 

 

3.2. ΣΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΠΟΠΣΙΚΑ ΜΔΑ  

 Πίλαθαο: γηα έιεγρν ησλ πξνϋπαξρνπζώλ γλώζεσλ ησλ καζεηώλ 

 Φύιιν εξγαζίαο: εηζαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη εθαξκνγέο γηα 

εκπέδσζε. 

 Χαξηόληα: παξνπζίαζε λέαο γλώζεο 

 

4.3. ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ  

Η δηδαζθαιία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελόηεηαο δηήξθεζε αθξηβώο όζν ιεπηά ήηαλ ε 4
ε
 

δηδαθηηθή ώξα(40΄).Η πξώηε θάζε δηήξθεζε 7΄, ε δεύηεξε θάζε 20΄ θαη ε ηξίηε 

θάζε θξάηεζε 15΄, δειαδή ηειείσζε ε ώξα αθνύ νινθιεξώζεθαλ όιεο νη αζθήζεηο 

εκπέδσζεο. 

 

3.4. ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 

1.ΔΙΑΓΩΓΗ 

 
 



Ο θύξηνο δηδαθηηθόο ζηόρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη όηη νη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε 

ζέζε λα θαηαλννύλ ηελ έλλνηα ησλ κεηαβιεηώλ θαζώο θαη λα κάζνπλ λα ηηο  

ρξεζηκνπνηνύλ. 

Δπηκέξνπο ζηόρνη ηνπ θεθαιαίνπ απηνύ γηα ην καζεηή είλαη θαηά θύξην ιόγν λα 

θαηαλνήζεη ηελ έλλνηα «κεηαβιεηή». Δπηπιένλ λα κπνξεί λα  ρξεζηκνπνηεί 

κεηαβιεηέο  γηα λα εθθξάδεη ηηο ζρέζεηο ζηηο εθθξάζεηο, ηηο ηζόηεηεο, ηηο αληζόηεηεο 

θαη ηηο γεσκεηξηθέο ζρέζεηο. Καη ηέινο λα είλαη ηθαλόο λα επηιέγεη κεηαβιεηέο θαη λα 

ζρεκαηίδεη αξηζκεηηθέο παξαζηάζεηο. 

 

3.5. ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ – ΠΡΟΤΠΑΡΥΟΤΔ ΓΝΩΔΙ  

 

Γηα ηελ εθκάζεζε ηεο έλλνηαο ηεο κεηαβιεηήο είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα γλσξίδνπλ 

νη καζεηέο λα θηηάρλνπλ αξηζκεηηθέο παξαζηάζεηο, λα μέξνπλ ηηο ηέζζεξηο πξάμεηο 

θαζώο θαη ηηο επαιεζεύζεηο ηνπο θαη ηέινο λα κπνξνύλ λα εθηεινύλ πξάμεηο κε 

δεθαδηθνύο, θιάζκαηα θαη αθεξαίνπο.  

 

3.6. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ   

 

Χξεζηκνπνηήζεθε κηα πνηθηιία δηδαθηηθώλ πξνζεγγίζεσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

δηδαζθαιία. Έγηλε ινηπόλ ρξήζε ηεο θαζνδεγνύκελεο αλαθάιπςεο, όπνπ εκείο ηνπο 

εηζάγακε ζηε λέα γλώζε κε ηε βνήζεηα ραξηνληώλ θαη πξνθνξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Απηή ε ελόηεηα είλαη θάηη θαηλνύξην γηα ηνπο καζεηέο πνπ δελ ην έρνπλ μαλά 

δηδαρζεί ζε θακία άιιε ηάμε . Έηζη ηνπο βνεζήζακε λα αλαθαιύςνπλ θαη λα 

θαηαζθεπάζνπλ κόλνη ηνπο ηελ λέα γλώζε. Σηελ επίηεπμε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο ε επηθνηλσληαθή κέζνδνο θαζώο θαη ε κέζνδνο ζπδήηεζεο 

θαη εξσηναπνθξίζεσλ γηα ηελ επίιπζε ηνπ θύιινπ εξγαζίαο αιιά θαη ηελ πεξαηηέξσ 

αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ.  

 

 

 

 

3.7. ΠΟΡΔΙΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ  

 



Α’ Φάζε: Δηζαγσγή ζηε λέα γλώζε 

Σε απηή ηε θάζε  αλαθέξνπκε ζηα παηδηά αξρηθά έλα παξάδεηγκα γηα ηηο εκέξεο ηεο 

εβδνκάδαο (1
εο

 , 2
εο

, 3
εο

, 4
εο

,) έηζη ώζηε λα θαηαιήμνπλ ζηε ρξήζε κηαο κεηαβιεηήο 

θαη ηελ πεξαηηέξσ δηεμαγσγή ηνπ νξηζκνύ. Έπεηηα ζα δείμνπκε κε ραξηόληα 

παξαδείγκαηα από εκβαδά ηεηξαγώλνπ κε δηαθνξεηηθή πιεπξά γηα λα θαηαλνήζνπλ 

νη καζεηέο όηη ν ηύπνο ηνπ εκβαδνύ παξακέλεη ν ίδηνο ελώ κπνξεί λα πάξεη 

δηαθνξεηηθέο ηηκέο. Τέινο, θάλνπκε κία πξνθνξηθή εθαξκνγή ζηα παηδηά επάλσ ζηελ 

έλλνηα ηεο κεηαβιεηήο ώζηε λα κάζνπλε λα ηελ ρξεζηκνπνηνύλε, ρξεζηκνπνηώληαο 

παηαηάθηα, ζνθνιάηεο θαη θαξακέιεο.  

(Δθηηκώκελνο ρξόλνο 5 ιεπηά) 

 

Β’ Φάζε: Γξαζηεξηόηεηα-Αλαθάιπςε κε παξάιιειε επηζεκνπνίεζε ηεο λέαο γλώζεο 

Σηελ παξνύζα θάζε ζα κνηξάζνπκε ζε θαζέλα από ηνπο καζεηέο ην θύιιν εξγαζίαο 

θαη ζα πεξάζνπκε καδί ζηελ επίιπζε απιώλ αζθήζεσλ γηα ηελ εμνηθείσζε θαη ηελ 

εμάζθεζε πάλσ ζηελ έλλνηα θαη ηελ ρξήζε ηεο κεηαβιεηήο. Απηό ζα επηηεπρζεί, 

κέζα από κηα δηαδηθαζία πξνβιεκαηηζκνύ, εξσηαπνθξίζεσλ θαη ζπδήηεζεο κε ηνπο 

καζεηέο, κε ηελ βνήζεηα πάληα ηνπ πίλαθα. 

(Δθηηκώκελνο ρξόλνο 15-20 ιεπηά) 

 

 Γ’ Φάζε: Αζθήζεηο εθαξκνγήο-εκπέδσζεο (αμηνιόγεζε) 

 

Σε απηή ηελ θάζε νη καζεηέο πξνρσξνύλ ζηελ επίιπζε πην ζύλζεησλ αζθήζεσλ θαη 

κεξηθώλ πξνβιεκάησλ νύησο ώζηε λα επηιέγνπλ κόλνη ηνπο κεηαβιεηέο θαη 

ηαπηόρξνλα λα κάζνπλ λα ζρεκαηίδνπλ  αξηζκεηηθέο παξαζηάζεηο. 

(Δθηηκώκελνο ρξόλνο 12-15 ιεπηά) 

 

3.8. ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

 

Μεηά ηελ επίιπζε εθαξκνγώλ θαη δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ επηζεκνπνίεζε ηεο λέαο 

γλώζεο, έγηλαλ ζην θύιιν εξγαζηώλ κεξηθέο αζθήζεηο εκπέδσζεο ώζηε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί από καο κε απηό ηνλ ηξόπν ε αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ, κέζα από 

ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο θαη ηαπηόρξνλε επίιπζε ησλ αζθήζεσλ ζηνλ πίλαθα. 

 



4. ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

 

Τν κάζεκα εμειίρζεθε κέζα ζε άξηζηα παηδαγσγηθά πιαίζηα ρσξίο πεξαηηέξσ 

ελέξγεηεο πνπ πηζαλόλ λα είραλ θαηαζηήζεη πξνβιεκαηηθή ηε δηδαζθαιία. Έγηλε 

θαλνληθά ε παξάδνζε ηνπ καζήκαηνο κε ηελ εηζαγσγή ηεο λέαο γλώζεο από εκάο. 

Έπεηηα πεξάζακε ζην θύιιν εξγαζίαο. Οη καζεηέο ιύλαλε γξήγνξα θαη εύθνια ηηο 

αζθήζεηο(απηό δηαπηζηώζεθε από ηνλ πξνζσπηθό καο έιεγρν όηαλ πεξλνύζακε πάλσ 

από ηνπο καζεηέο)θαη κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο θάλεθε όηη θαηαλόεζαλ ηελ έλλνηα ηεο 

κεηαβιεηήο. Όζνλ αθνξά ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ήκαζηαλ εληόο ησλ 

ρξνληθώλ νξίσλ ηεο δηδαθηηθήο ώξαο ρσξίο λα πάξνπκε θαζόινπ ρξόλν από ην 

δηάιεηκκα. Γεληθόηεξα είκαζηε ηθαλνπνηεκέλεο από ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ 

ράξε ζηελ επράξηζηε δηάζεζε θαη αληαπόθξηζε ησλ καζεηώλ, θαζώο θαη ηελ 

απηελέξγεηά ηνπο ζε όιν ην κάζεκα.  

 

5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Η βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη αζθήζεηο από ην ζρνιηθό βηβιίν ηνπ 

καζεηή θαη ηνπ ηεηξαδίνπ εξγαζηώλ. Δπίζεο νξηζκέλεο δξαζηεξηόηεηεο αληιήζεθαλ 

από ηζηνζειίδεο ηνπ δηαδηθηύνπ. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



7. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  

 

                        ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ               

 

                     Η εξερεύνηση του άγνωστου 

 

Ολνκαηεπώλπκν:………………………………………… 

Τάμε: ………..                     Ηκεξνκελία:………………. 

 

Άσκηση 1:  

Σηνλ παξαθάησ πίλαθα ζπκπιεξώζηε ηηο ειηθίεο ηνπ Κώζηα θαη ηεο 

Σκαξώο γηα θάζε ρξνληά. Μεηά απαληήζηε ζηηο εξσηήζεηο. 

   Χξνληά    Ηιηθία Σκαξώο Ηιηθία Κώζηα 

     2006             12           16 

     2007   

     2008   

     2009   

     2010   

 Όηαλ ε ειηθία ηεο Σκαξώο είλαη 12, ε ειηθία ηνπ Κώζηα ζα είλαη 

12+…… 

 Όηαλ ε ειηθία ηεο Σκαξώο είλαη 25 , ε ειηθία ηνπ Κώζηα ζα είλαη 

25+…… 

 Όηαλ ε ειηθία ηεο Σκαξώο είλαη ρ , ε ειηθία ηνπ Κώζηα ζα είλαη 

………. 

 

 

 



Άσκηση 2: 

Κπθιώζηε αλ είλαη ζσζηέο ή ιάζνο θαη ζπδεηήζηε ηηο παξαθάησ 

εθθξάζεηο:  

 Σηελ αξηζκεηηθή παξάζηαζε 2( -3) δελ ππάξρεη κεηαβιεηή.   Λ 

 Τν γηλόκελν α
2
 είλαη ην εκβαδό ηεηξαγώλνπ κε πιεπξά 2 .         Λ 

 Η ηζόηεηα 7x=7x είλαη ζσζηή.                                                   Λ 

 

Άσκηση 3: 

 Η Σνθία έρεη x παηρλίδηα ππνινγηζηώλ θαη ν Γεκήηξεο έρεη ς 

παηρλίδηα ππνινγηζηώλ. Πόζα παηρλίδηα έρνπλ θαη νη δύν καδί ; 

α) x+ψ 

β) x-ψ 

γ) xψ 

 

 Η Μαξηάλλα είρε z θαξακέιεο θαη έθαγε ηηο ζ. Πόζεο θαξακέιεο 

έκεηλαλ; 

α) z:σ 

β) z-σ 

γ) σ-z 

 

 Τν έλα ζνθνιαηάθη θνζηίδεη 1€ ,πόζν θνζηίδνπλ ηα θ  

ζνθνιαηάθηα ; 

α) 1υ 

β) 1+υ 

γ) υ-1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Άσκηση 4: 

Αληηζηνηρήζηε αλ x= 9:    

                                           2x           =            8 

                                          5+x          =           18 

                                          x-1           =           14 

                                          7x            =             1 

                                         10-x          =             2 

                                         18:x          =            63 

                                          x:3          =             3 

 

 

 

Άσκηση 5:  

Δμέηαζε πνηνο από ηνπο αξηζκνύο 23, 15, 31, 26, 29 επαιεζεύεη ηελ 

αξηζκεηηθή παξάζηαζε α -15 =11 

            ΛΤΗ: 

 

 

 

 

 

 

Άσκηση 6:  

 

Γξάςε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ρξεζηκνπνηώληαο κηα κεηαβιεηή: 

 Τν άζξνηζκα ελόο αξηζκνύ θαη ηνπ 28: …………………… 

 Έλαο αξηζκόο ειαηησκέλνο θαηά 80: ……………………… 

 Έλαο αξηζκόο απμεκέλνο θαηά 14: ………………………… 

 

Να εθθξάζεηε κε ιόγηα ηηο παξαθάησ αξηζκεηηθέο παξαζηάζεηο: 

 x +35 =  42 : 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 



 27-ψ =16 :  

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 8z = 64 :  

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………... 

 

Άσκηση 7 : « ηξαπεδηθέο εξγαζίεο» 

 

Τε Γεπηέξα ε Άξηεκηο έβαιε 23€ ζηνλ ηξαπεδηθό ηεο ινγαξηαζκό, 

ν νπνίνο έγηλε 57€. 

Τη πεξηγξάθεη ε αξηζκεηηθή παξάζηαζε 

δ+23=57…………………………………………………… 

Τη αληηπξνζσπεύεη ην δ; 

……………………………………………………………. 

Η αξηζκεηηθή παξάζηαζε 57-τ=49 πεξηγξάθεη ηελ θίλεζε ηνπ 

ινγαξηαζκνύ ηελ Τεηάξηε. 

Τη έθαλε ε Άξηεκε ηελ Τεηάξηε; 

……………………………………………………………. 

Η αξηζκεηηθή παξάζηαζε 49-γ=49 πεξηγξάθεη ηελ θίλεζε ηνπ 

ινγαξηαζκνύ ηελ Παξαζθεπή. 

Πόζν κπνξεί λα είλαη ην γ;……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Άσκηση 8 : 

 

Η Αιεμάλδξα έθεξε ζην ζρνιείν έλα θνπηί ζνθνιαηάθηα γηα λα 

θεξάζεη ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο γηα ηα γελέζιηά ηεο. 

-Η Διπίδα έθαγε νξηζκέλα από απηά 

-Ο Αληώλεο έθαγε 3 πεξηζζόηεξα  

-Η Νίθε έθαγε 2 ιηγόηεξα από ηελ Διπίδα 

-Ο Γηάλλεο έθαγε ηα δηπιάζηα από ηελ Διπίδα 

-Ο Πέηξνο έθαγε ηα κηζά 

Να γξάςεηε ρξεζηκνπνηώληαο κηα κεηαβιεηή πόζα ζνθνιαηάθηα 

έθαγε θάζε παηδί. 

           ΛΤΗ: 

 

 

 

 

 

 

                    

                      

             

                    

 

 

 

 

 

 

 



                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


