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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ 
 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.  
ΕΝΝΟΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 

 
Σεντελέ Καίτη 
Μαθηματικός 

        Σ.Δ.Ε. Ιωαννίνων 
 
Εδικοί στόχοι: 
 

•  Να δουν οι εκπαιδευόμενοι το κλάσμα ως επανάληψη 
κλασματικής μονάδας 

• Να δουν ακόμη το κλάσμα ως πηλίκο και λόγο 
• Να λύνουν προβλήματα καθημερινότητας με τη βοήθεια των 

κλασμάτων 
 

Διδακτικός Χρόνος  
 

• Για την ολοκλήρωση της διδακτικής παραγράφου, με τις 
εφαρμογές και το φύλλο εργασίας απαιτούνται 2 διδακτικές ώρες 
(κατά προτίμηση συνεχόμενες) 

 
Διδακτική Μεθοδολογία 
 

•  Ατομική εργασία: Στόχος ο προσωπικός προβληματισμός, η 
αναζήτηση, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων και 
ζητούμενων 

 
•  Ομαδοσυνεργατική  μέθοδος: Δημιουργούνται 2 ομάδες, με 

δική μου επιλογή, λαμβάνοντας υπόψη το γνωστικό τους επίπεδο. 
Τους ζητείτε να χωρίσουν την τούρτα-πίτα, να την μοιράσουν, να 
παρατηρήσουν, να προβληματιστούν, να βγάλουν  συμπεράσματα 

 
Διδακτικά Υλικά 
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•  Ως διδακτικό υλικό χρησιμοποιήθηκαν τούρτα, πίτα, σοκολάτες, 
κατάλληλα φύλλα εργασίας. 

 
 
Λεπτομερής περιγραφή της εκπαιδευτικής          
διαδικασίας 
 
•  Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε 2 ομάδες των 5-6 ατόμων, με 

δική  μου υπόδειξη, έχοντας και από έναν «Συντονιστή» η κάθε 
ομάδα. 

• Η κάθε ομάδα χωρίζει την τούρτα-πίτα  αρχικά σε 4 ίσα μέρη, στη 
συνέχεια σε 8 και σε 16. 

•   Ο «Συντονιστής» μοιράζει από την τούρτα-πίτα στα μέλη του από 
έναν αριθμό κομματιών. 

•  Βρίσκουν τι μέρος πήρε ο καθένας και το γράφει ο «Συντονιστής» 
σε κλάσμα. 

•  Συγκρίνουν τα κομμάτια που πήρε ο καθένας. 
• Συγκρίνουν τα αντίστοιχα κλάσματα. 
• Η κάθε ομάδα  βγάζει συμπεράσματα και ο «Συντονιστής» της τα  
   ανακοινώνει στη τάξη. 
• Γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων των 2 ομάδων. 
• Τους δείχνω φωτοτυπία με μοίρασμα τούρτας. 
• Βγάζουμε και γράφουμε τα τελικά συμπεράσματά μας. 

 
Συμπεράσματα: 
 

•  Οι κλασματικοί αριθμοί δημιουργούνται από την επανάληψη της 
ίδιας κλασματικής  μονάδας. 

•  Ο αριθμητής φανερώνει πόσα ίσα μέρη πήραμε και ο 
παρονομαστής σε πόσα χωρίσαμε την ακέραιη μονάδα 
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•  Ένα κλάσμα φανερώνει μέρος της ακέραιης μονάδας ή και μέρος 
μιας ποσότητας  που την υπολογίζουμε ως μονάδα 

Το κλάσμα σαν πηλίκο 
 
Προβληματισμός- Δραστηριότητα 
 

•  Δίνονται στους εκπαιδευόμενους όμοιες σοκολάτες και ζητείται 
Α) οι 12 να μοιραστούν σε 3 άτομα 
Β) οι 3 να μοιραστούν σε 4 άτομα  

• Α) Ο «Συντονιστής» μοιράζει μια-μια τις 12 σοκολάτες, σε 3 μέλη 
του, μέχρι να τελειώσουν. 

• Βλέπουν ότι πήρε από 4 ο καθένας. 
• Παρατηρούν ότι πιο εύκολο θα ήταν να κάνουν τη διαίρεση 

12:3=4  
• Β) οι ομάδες προβληματίζονται έντονα για το μοίρασμα του 3 σε 

4, πειραματίζονται, βοηθούνται-καθοδηγούνται και καταλήγουν: 
• Χωρίζουν την κάθε σοκολάτα σε 4 ίσα μέρη, όσα και τα άτομα.  
• Δίνουν στο καθένα το 1/4 της κάθε σοκολάτας. 
•  Αυτό γίνεται 3 φορές. 
• Ο καθένας πήρε τελικά 3* 1/4 =3/4 της σοκολάτας. 
• Παρατηρούν: 3:4=3/4  
• Βγάζουν συμπέρασμα: «Κάθε κλάσμα είναι το πηλίκο της 
διαίρεσης του αριθμητή με τον παρονομαστή» 

•  Γενικά α/β=α:β 
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Το Κλάσμα σαν Λόγος 
 
 

•  Για τη διατήρηση του πράσινου χρώματος των φυτών εσωτερικού 
χώρου, θα πρέπει αυτά να ποτίζονται για 3 συνεχείς μέρες, ανά 
εξάμηνο, με σίδηρο. Αναμειγνύω 1 μέρος σιδήρου με 3 μέρη  νερό. 
Σίδηρος και νερό είναι  σε λόγο 1 προς 3, Δηλαδή 1/3 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Παρατηρήσεις 
 

•  Κάθε κλάσμα που περιγράφει το μέρος ενός όλου (π.χ παίρνω 4 
από τα 12 ), μπορούμε να το δούμε σαν λόγο του μέρους προς το 
όλο. 

• Στην καθημερινότητα αντί της λέξης «λόγος» χρησιμοποιείτε η 
λέξη «αναλογία» η οποία στα μαθηματικά έχει άλλο νόημα. 

 
Εφαρμογές- Ασκήσεις 
 

•  1.α) Να γράψετε με μορφή κλάσματος τα πηλίκα  
                  7:8=           13:15= 
          β) Να γράψετε ως διαιρέσεις τα κλάσματα 
                       6/7=              9/17= 
•  2. Το μονοπάτι που διασχίζει το φαράγγι της Σαμαριάς, είναι 

περίπου 16 Κm. Μια πεζοπορική ομάδα έχει διανύσει τα 5/6 
της απόστασης. Πόσα Κm πρέπει να βαδίσει ακόμα, για να φτάσει 
στην Αγία Ρούμελη, που είναι το τέρμα της διαδρομής; 
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•  3. Η συνολική επιφάνεια της γης είναι ίση με 513.000.000 
τ.χμ. Η θάλασσα καλύπτει τα 3/4 της  συνολικής επιφάνειας. 
Πόσα τ.χμ είναι η ξηρά; 

 
•  4. Η Ελλάδα έχει έκταση περίπου 132.000 τ.χμ. Τα 4/5 του 

εδάφους της είναι ορεινό. Πόσα τ.χμ είναι οι πεδινές εκτάσεις; 
 
•  5. Τα 5/6 του έτους είναι : 10 , 4 , 9 , 8  μήνες;  

 
•  6. Πόσες ώρες είναι τα 7/4 του 24/ώρου: 7 .14 , 24, 42 ; 

 
•  7. Μια τάξη έχει 24 μαθητές. Τα 3/8 των μαθητών είναι αγόρια. 

Τα αγόρια πόσα είναι;  Τι μέρος των μαθητών είναι τα κορίτσια ;  
Πόσα είναι τα κορίτσια; 

 
 
Γενικές Παρατηρήσεις 
 

• Οι εκπαιδευόμενοι μέσω της ομαδοσυνεργατικής διαδικασίας, 
του εποπτικού υλικού, της εποικοδομητικής διαφωνίας τους, 
κατανόησαν την έννοια του κλάσματος. 

•  Συγκρίνοντας τα κομμάτια που είχε ο καθένας, έφτασαν στη 
σύγκριση των κλασμάτων. 

•  Οι εκπαιδευόμενοι παρατηρούν και περιγράφουν εύκολα αυτό 
που βλέπουν, δυσκολεύονται συνήθως να διατυπώσουν 
συμπεράσματα. 

•  Κάνουν ευχάριστα τις εφαρμογές 
 
 
Δραστηριότητες για εξάσκηση 
 

•  Μοιράζεται φύλλο εργασίας για μεγαλύτερη εξάσκηση και 
εμπέδωση 
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