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ΥΔΓΗΟ ΚΑΘΖΚΑΣΟ 

 

1. ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 

 Φάζη 1η : Πποζαναηολιζμόρ και εκμαίεςζη (15’)  

[κέζνδνη δηδαζθαιίαο: αθήγεζε, εξσηαπνθξίζεηο, καηεπηηθή κέζνδνο] 

Θαηά ην ζρεδηαζκό ηεο εηζαγσγηθήο απηήο θάζεο ηεο δηδαζθαιίαο, νη 

δηδάζθνπζεο έιαβαλ ππ’ όςηλ αθελόο ηε δπζθνιία πνπ ελδερνκέλσο 

αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ηεο Α΄ δεκνηηθνύ λα θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ 

ζπκβόινπ θαη αθεηέξνπ ηελ ήδε απνθηεζείζα ηθαλόηεηά ηνπο λα πξνζζέηνπλ κε 

ηε βνήζεηα εηθνληθώλ αλαπαξαζηάζεσλ. Έηζη, θξίζεθε ζθόπηκν λα 

παξνπζηαζηνύλ νη δηαθνξεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ αξηζκώλ θαη έπεηηα ηεο 

πξάμεο ηεο πξόζζεζεο.  

Γηα ην ζθνπό απηό ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηξεηο ραξαθηήξεο πνπ εκθαλίδνληαη ζην 

βηβιίν ηνπ καζεηή, ν δσγξάθνο, ν ινγνηέρλεο θαη ν καζεκαηηθόο, νη νπνίνη 

κάιηζηα παξνπζηάζηεθαλ κέζσ ηεο αθήγεζεο κίαο θαληαζηηθήο ηζηνξίαο ζηελ 

νπνία πξσηαγσληζηνύζαλ, πξνθεηκέλνπ λα απνζπαζηεί ε πξνζνρή ησλ καζεηώλ.  

πγθεθξηκέλα, ζρεδηάζηεθε ζηνλ πίλαθα ηεο ηάμεο έλαο πίλαθαο ρσξηζκέλνο ζε 

ηξία κέξε, θαζέλα από ηα νπνία αθνξνύζε κία από ηηο δηαθνξεηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο. Γηα λα είλαη απηό θαηαλνεηό ζηνπο καζεηέο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

εηθόλεο:  

                         γηα ηνλ δσγξάθν             αλαπαξάζηαζε κε εηθόλεο 

                         γηα ηνλ ινγνηέρλε            αλαπαξάζηαζε κε ιέμεηο 

                         γηα ηνλ καζεκαηηθό           αλαπαξάζηαζε κε αξηζκνύο 

Αθνινπζώληαο ηελ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο ν πίλαθαο ζπκπιεξσλόηαλ ζηαδηαθά, 

ζύκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ έδηλαλ νη καζεηέο.  
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ηόρνο ηεο εηζαγσγηθήο απηήο δξαζηεξηόηεηαο ήηαλ λα αληηιεθζνύλ νη καζεηέο 

ηε κεηάβαζε, ην πέξαζκα από ηε κία αλαπαξάζηαζε ζηελ άιιε θαη λα 

θαηαιήμνπλ ζηνλ καζεκαηηθό ηξόπν γξαθήο ηεο πξόζζεζεο. 

Ζ  ηειηθή κνξθή ινηπόλ ηνπ πίλαθα έρεη σο εμήο: 

 

 Φάζη 2η : Επιζημοποίηζη ηηρ νέαρ γνώζηρ (5’) 

Αλαθνηλώλεηαη όηη ρξεζηκνπνηνύκε ην ζεκάδη «+» αληί γηα ηε ιέμε «θαη» όηαλ 

ζέινπκε λα ελώζνπκε δπν ή πεξηζζόηεξεο νκάδεο θαη ην ζεκάδη «=» όηαλ 

ζέινπκε λα βξνύκε πόζν θάλνπλ όια καδί. 

Ζ δηδάζθνπζα δείρλεη ζηνπο καζεηέο αληηθείκελα από ηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο, 

όπνπ κπνξνύλ λα ζπλαληήζνπλ ηα δύν ζύκβνια. (θνκπηνπηεξάθη, ηειεθνληξόι, 

δηαθεκηζηηθό θπιιάδην ζνύπεξ-κάξθεη, παθέην πξνζθνξάο «1+1 δώξν»). 

Γίλεηαη ζπδήηεζε γύξσ από ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο. 

 

 Φάζη 3η:  Εμπέδωζη – εθαπμογή (20’) 

[κέζνδνο δηδαζθαιίαο: νκαδνζπλεξγαηηθή, δεηθηηθή κνξθή] 

Πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη παξαθάησ δξαζηεξηόηεηεο, νη καζεηέο 

ρσξίζηεθαλ ζε 5 νκάδεο ησλ 5 αηόκσλ. 

 Γξαζηεξηόηεηα 1ε: «Βάδσ ηηο θαξηέιεο ζηε ζεηξά» 

ε θάζε νκάδα δίλεηαη έλα παθέην κε θαξηέιεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνπο 

αξηζκνύο 1,2,3,4,5 (×5 θνξέο ν θαζέλαο) θαη ηα δύν ζύκβνια + , = (από ηξεηο 

Εσγξάθνο Ινγνηέρλεο Καζεκαηηθόο 

 

 

 

 

 

έλα αζηέξη θαη δύν  

θάλνπλ καδί 

ηξία 

 

1 + 2  =  3 
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θνξέο ην θαζέλα). Οη δηδάζθνπζεο δίλνπλ ηξεηο αξηζκνύο-ζηόρνπο (δηαδνρηθά ην 

3, ην 4 θαη ην 5) θαη θάζε νκάδα θαιείηαη λα ζρεκαηίζεη κία πξόζζεζε γηα θάζε 

αξηζκό-ζηόρν. Οη απαληήζεηο θάζε νκάδαο ηνπνζεηνύληαη ζε μερσξηζηό ραξηόλη 

θαη κεηά όια ηα ραξηόληα αλαξηώληαη ζηνλ πίλαθα. Αθνινπζεί ζπδήηεζε ζρεηηθά 

κε ηηο δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ.  

Κέζσ ηεο ελ ιόγσ δξαζηεξηόηεηαο επηδηώμακε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όιεο νη 

νκάδεο, ην γεγνλόο όηη έλαο αξηζκόο (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ν αξηζκόο 

ζηόρνο), κπνξεί λα γξαθεί ελαιιαθηηθά κε πνιινύο δηαθνξεηηθνύο 

ηξόπνπο(δηαθνξεηηθά αζξνίζκαηα). Δπηπιένλ, ζέιακε λα εζηηάζνπκε ηελ 

πξνζνρή ησλ καζεηώλ ζηελ αληηκεηαζεηηθή ηδηόηεηα ηεο πξόζζεζεο. Θιείλνληαο, 

αλαθεξζήθακε ζηε γξαθή ηεο πξόζζεζεο, αληίζηξνθα, δειαδή σο κέζν 

αλάιπζεο ελόο αξηζκνύ (ζε επηκέξνπο αζξνίζκαηα) θαη λα αληηπαξαβάιινπκε 

ηελ έλλνηα ηεο αλάιπζεο κε ηελ έλλνηα ηεο ζύλζεζεο, ε νπνία είλαη πην νηθεία 

ζηνπο καζεηέο. 

 

 Γξαζηεξηόηεηα 2ε :«Δηθνλνπξνβιήκαηα»   
 

Θάζε νκάδα παίξλεη από κία θαξηέια κε κία δσγξαθηά (βι. παξαθάησ) θαη 

θαιείηαη –ζαλ ινγνηέρλεο- λα δεκηνπξγήζεη κία ηζηνξία γύξσ από απηή ηελ 

εηθόλα θαη έπεηηα  λα ηελ απνηππώζεη ζαλ καζεκαηηθόο, γξάθνληαο δειαδή ηελ 

αληίζηνηρε πξάμε ζε ζρεδηαζκέλν πιαίζην ζην πίζσ κέξνο ηεο εηθόλαο. Αθνύ 

νινθιεξσζεί ε πξώηε θάζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη όιεο νη νκάδεο 

δηαηππώζνπλ ην πξόβιεκα ηνπο, θαηόπηλ έλαο αληηπξόζσπνο από θάζε νκάδα, 

ζεθώλεηαη ζηνλ πίλαθα θαη ην αθεγείηαη ζηηο ππόινηπεο νκάδεο.  

 

 

 

 

 

 Φάζη 4η:  Αξιολόγηζη. (5’) 
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[κέζνδνο δηδαζθαιίαο: νκαδνζπλεξγαηηθή, δεηθηηθή κνξθή] 

 Παηρλίδη 

εθώλεηαη όξζηα κία νκάδα(κε ηπραία επηινγή) θαη ζε θάζε κέινο ηεο 

ηνπνζεηείηαη από έλαο αξηζκόο ή ζύκβνιν, πνπ έρεη ζρεδηαζηεί πξνεγνπκέλσο . 

Οη καζεηέο πνπ αληηπξνζσπεύνπλ αξηζκνύο ή ζύκβνια έρνπλ γπξηζκέλε ηελ 

πιάηε ηνπο ζηελ ππόινηπε ηάμε θαη θαλεξώλνληαη κόιηο δνζεί ην έλαπζκα, 

δειαδή ηαπηόρξνλα κε ηελ έλαξμε ηεο ρξνλνκέηξεζεο .Έλα παηδί -

αληηπξόζσπνο από άιιε νκάδα (επηιέγεηαη ηπραία) αλαιακβάλεη λα ηνπο βάιεη 

ζηε  ζεηξά ζε ζπγθεθξηκέλν ρξόλν (κέγηζην όξην 1 ιεπηό), έρνληαο ηε 

δπλαηόηεηα λα ιάβεη βνήζεηα από ηα ππόινηπα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ, έηζη ώζηε 

λα ζρεκαηίζεη ζσζηά ηελ πξόζζεζε πνπ πξνθύπηεη. Οη νκάδεο ελαιιάζζνληαη, 

κέρξηο όηνπ λα ζπκκεηάζρνπλ όιεο αλεμαηξέησο. Ληθήηξηα αλαδεηθλύεηαη ε 

νκάδα εθείλε, ε νπνία θαηαθέξλεη λα ζρεκαηίζεη ζσζηά ηελ πξόζζεζε ζηνλ 

κηθξόηεξν ρξόλν. ηόρνο ηνπ παηρληδηνύ απνηειεί ε όμπλζε ησλ ςπρνθηλεηηθώλ 

δεμηνηήησλ ησλ καζεηώλ. 

 

 

2. ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

Ζ αμηνιόγεζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Καζεκαηηθώλ, αθνξά ζε δύν επηκέξνπο 

άμνλεο: 

 

 

 

1. Γηδαθηηθόο ηνκέαο:  

 Ιήθζεθε ππόςε ε ειηθία, ην ιεμηιόγην θαη παξόκνηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ καζεηώλ, ηα νπνία απνηέιεζαλ θαη  πξνϋπνζέζεηο γηα ηε 

δηδαζθαιία καο 

 Οη δξαζηεξηόηεηεο  πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ θαηάιιειεο γηα λα 

επηηεπρζνύλ νη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο 

 Υξεζηκνπνηήζεθαλ εηθόλεο (όμπλζε αληηιεπηηθώλ δεμηνηήησλ) 
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 Τπήξμε αηηηνινγία ησλ ιεγνκέλσλ (ζρέζε αηηίνπ – απνηειέζκαηνο) 

 Οη γλώζεηο πνπ απνθόκηζαλ, απνηεινύλ ζεκειηώδεηο θαη δνκηθέο έλλνηεο 

πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ θαηαλόεζε ησλ επόκελσλ ελνηήησλ 

 

2. πκπεξηθνξά δηδαζθνπζώλ:  

 Πξνθαιέζακε ηελ πξνζνρή ησλ καζεηώλ θαη θεληξίζακε ην ελδηαθέξνλ 

ηνπο 

 Απαληήζακε ηθαλνπνηεηηθά ζηελ πιεηνςεθία ησλ εξσηεκάησλ ηνπο 

 Γεκηνπξγήζακε κηα επράξηζηε αηκόζθαηξα ζηελ ηάμε 

 Ζ γιώζζα πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ήηαλ θαηαλνεηή θαη πξνζηδίαδε ζην 

επίπεδν ησλ γλώζεσλ ησλ καζεηώλ 

 Υξεζηκνπνηήζακε απιά παξαδείγκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο 

 πκπεξηιάβακε  πξνβιήκαηα πνπ άπηνληαλ ησλ ελδηαθεξόλησλ ησλ 

καζεηώλ 

 Βνεζήζακε ηνπο καζεηέο λα εθθξαζηνύλ 

 πλεξγαζηήθακε  κε όινπο 

      

ςνολική αξιολόγηζη ηηρ γενομένηρ διδαζκαλίαρ. 

Θάλνληαο απηνθξηηηθή, γηα ηελ απόδνζή καο ζηε γελόκελε δηδαζθαιία, έρνπκε 

λα παξαηεξήζνπκε ηα αθόινπζα: Αξρηθά, αμίδεη λα επηζεκαλζεί όηη ππήξρε 

πιήξεο αληηζηνηρία κεηαμύ ηνπ δηδαθηηθνύ ζρεδηαζκνύ (ζεσξίαο) θαη ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πξάμεο. ην ζύλνιό ηνπο νινθιεξώζεθαλ, όιεο νη θάζεηο ηεο 

πνξείαο δηδαζθαιίαο πνπ είρακε ζρεδηάζεη, ρσξίο ζεκαληηθέο απνθιίζεηο. αθείο  

ήηαλ νη δηαρσξηζηηθέο γξακκέο πνπ ηέζεθαλ (κεηαμύ ησλ δηδαζθνπζώλ θαη ησλ 

καζεηώλ). Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν δηαρεηξηζηήθακε ηελ ηάμε, ζε ζπλδπαζκό κε 

ηελ δεμηόηεηα επηθνηλσλίαο  κε ηνπο καζεηέο, ζπλεηέιεζαλ ζηε δεκηνπξγία ελόο 

θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο κάζεζεο. Θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο, 

δηαηεξήζεθε ακείσην ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ, πξόζεραλ, ζπκκεηείραλ 

ελεξγά, εμέθξαδαλ απνξίεο, ηνπνζεηνύληαλ κε επηρεηξήκαηα. Αλαληίξξεηα, ζε 

απηό βνήζεζε θαη ε νκαδηθή θύζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ καο. Τπήξρε γξήγνξνο 

ξπζκόο, ζπλερήο ξνή θαη ζπρλή ελαιιαγή ησλ δηδαθηηθώλ θάζεσλ. Δμέρνπζαο 

ζεκαζίαο, ζεσξνύκε ην γεγνλόο όηη ιακβάλακε ζπλερώο αλαηξνθνδόηεζε από 
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ηνπο καζεηέο, ζεηηθή ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο. Υσξίο ακθηβνιία, νη 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζπκπεξηιάβακε, ιεηηνύξγεζαλ επηθνπξηθά ζηε δηακόξθσζε 

ελόο θαζαξά παηδνθεληξηθνύ καζήκαηνο, ελώ γηα ηε δηακόξθσζε ηεο 

δηδαζθαιίαο καο, εθηόο από ηελ αξρή ηεο παηδνθεληξηθόηεηαο, ιάβακε ππόςε 

καο, ηελ αξρή ηεο βησκαηηθόηεηαο, ηεο επνπηείαο, ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο 

νηθνλνκίαο ρξόλνπ θαη ηεο ζπκθσλίαο πξνο ην ζθνπό ή ηνπο ζηόρνπο. Οη ζηόρνη 

πνπ ζέζακε επηηεύρζεθαλ ζε κεγάιν βαζκό, σζηόζν ν ηξίηνο ζηόρνο πνπ 

ζέζακε, δειαδή λα δηαπηζηώζνπλ όηη ην ζύκβνιν ηεο ηζόηεηαο δίλεη αθελόο ην 

απνηέιεζκα κίαο πξάμεο θαη αθεηέξνπ εθθξάδεη ηελ αλάιπζε ηνπ αξηζκνύ ζε 

άζξνηζκα, πινπνηήζεθε ελ κέξεη κόλν. Απνδίδνπκε πξσηίζησο ηελ δπζθνιία 

θαηαλόεζεο ηεο πξόζζεζεο σο αλάιπζεο αξηζκνύ (δεύηεξν ζθέινο ηξίηνπ 

ζηόρνπ), ζηελ έλλνηα απηή θαζαπηή θαη όρη ζην γλσζηηθό επίπεδν ηνλ καζεηώλ ή 

ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν εκείο πξνζπαζήζακε λα ηελ δηδάμνπκε ζηνπο 

καζεηέο(αλαπαξαζηήζακε ηελ αλάιπζε ελόο αξηζκνύ, κε πνιινύο 

ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο). Σν γεγνλόο, όκσο,  όηη γηα ηελ πιήξε ζύιιεςε ηεο 

έλλνηαο απαηηείηαη ε ελεξγνπνίεζε κηαο αληίζηξνθεο δηαδηθαζίαο ζθέςεο 

δπζρέξαηλε αθόκε πεξηζζόηεξν ηελ θαηαλόεζε. Όζνλ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

νκάδσλ, αμίδεη λα ηνλίζνπκε όηη αλ θαη δελ είραλ εξγαζηεί πξνεγνπκέλσο ζε 

νκάδεο, νη καζεηέο ιεηηνύξγεζαλ πνιύ αξκνληθά κεηαμύ ηνπο, ζπλεξγάζηεθαλ, 

αλέιαβαλ ξόινπο θαη δέρηεθαλ κε κεγάιε ραξά απηή ηελ αιιαγή ζηνλ ηξόπν 

εξγαζίαο ζηελ ηάμε. Βέβαηα, ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη θπξίσο, ζηελ πξώηε 

νκαδηθή, είραλ ηελ ζπλερή θαζνδήγεζε, βνήζεηα αιιά θαη ελζάξξπλζε από 

εκάο. Κέζσ ησλ εηθνλνπξνβιεκάησλ , ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζακε σο κέζν 

αμηνιόγεζεο ηεο δηδαζθαιίαο, θαηαθέξακε λα απνθηήζνπκε κηα εηθόλα ηνπ 

βαζκνύ θαηαλόεζεο ησλ καζεηώλ . Γελ ππήξρε καζεηήο πνπ λα κελ απάληεζε 

ζε ηνπιάρηζηνλ κία εξώηεζε (δόζεθε ε δπλαηόηεηα ζε όινπο αλεμαηξέησο λα 

κηιήζνπλ). Ζ πιεηνςεθία ησλ νκάδσλ ζπκπιήξσζε κε επηηπρία ηηο θάξηεο κε ηα 

εηθνλνπξνβιήκαηα. Θιείλνληαο, αλ ζα αιιάδακε ή ζα ηξνπνπνηνύζακε θάηη ζηε 

γελόκελε δηδαζθαιία, απηό ζα ήηαλ λα απμήζνπκε αθόκε πεξηζζόηεξν ην 

επίπεδν δπζθνιίαο ησλ αζθήζεσλ-πξνβιεκάησλ, κηαο θαη παξαηεξήζακε ηελ 

άλεζε, ηελ αθξίβεηα θαη ην γξήγνξν ξπζκό κε ηνλ νπνίν απηέο ζπκπιεξώζεθαλ 

από ηνπο καζεηέο. 
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 Βιβλίο μαθητή. 
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