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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ 
 

Σεντελέ Καίτη 
                                                                      Μαθηματικός 

                                                                                          Σ.Δ.Ε. Ιωαννίνων  
 

Ιστορικό σημείωμα 
 

• Το «μοίρασμα» δεν είναι ενέργεια που κάνουμε μόνο εμείς οι σύγχρονοι 
άνθρωποι. Από την εποχή των Φαραώ οι Αιγύπτιοι μοίραζαν την τροφή τους 
για να ζήσουν. Όταν αυτό το μοίρασμα δεν ήταν εύκολο τότε κατέφευγαν στα 
κλάσματα. Αλλά και οι Βαβυλώνιοι για την παρατήρηση του ουρανού 
χρησιμοποιούσαν κλάσματα. «εξηκονταδικά» (υποδιαιρέσεις του 60). Τα 
κλάσματα αυτά χρησιμοποιούνται ακόμη στην αστρονομία εδώ και 3800 
χρόνια.  

• Παρατήρηση: Οι υποδιαιρέσεις της ώρας είναι κατά βάση εξηκονταδικά 
κλάσματα. 
1 λεπτό= 1/60 ώρας, 1 δευτερόλεπτο= 1/60 του λεπτού. 

• ΚΛΑΣΜΑ σημαίνει κομμάτι – τμήμα – μέρος (από το ρήμα κλ(ά)ω κλώ = 
σπάζω, τεμαχίζω, κομματιάζω) 

 

 Γενικός Στόχος 
 

• Να κατανοήσουν οι εκπ/νοι ότι α) οι κλασματικοί αριθμοί προέκυψαν από την 
κοινή ανάγκη της διαίρεσης      β) το κλάσμα σημαίνει διαίρεση και δείχνει τι 
διαιρούμε(τι μοιράζουμε) και πως 

 

                Παράγραφος Α. Κλασματικές μονάδες 
 

           Ειδικοί Στόχοι 
• Να κατανοήσουν την κλασματική μονάδα ως ένα μέρος της ακέραιης μονάδας 

ή ενός πλήθους ομοειδών αντικειμένων 
• Να γνωρίζουν τη συμβολική γραφή τους 
• Να συγκρίνουν κλασματικές μονάδες 
 

        Διδακτικός Χρόνος 
• Για την εισαγωγή στα κλάσματα και την ολοκλήρωση της παραγράφου 

απαιτήθηκε μία διδακτική ώρα 
 

Διδακτική Μεθοδολογία 
• Ατομική εργασία: Στόχος ο προσωπικός προβληματισμός, η αναζήτηση, η 

επεξεργασία και η ανάλυση των δεδομένων και ζητούμενων 
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• Ομαδοσυνεγρατική μέθοδος: Δημιουργήθηκαν 2 ομάδες για το 
χώρισμα της τούρτας- πίτας  και το μοίρασμα των κομματιών. H επιλογή έγινε 
από μένα, προσέχοντας να υπάρχει ποικιλία γνωστικού επιπέδου 

 
Διδακτικά υλικά 

• Σοκολάτες χωρισμένες σε κομμάτια 
• Τούρτα 
• Πίτα 
• Κόλλα χαρτί 
• Φρούτα 
• Φύλλα εργασίας 
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Λεπτομερής περιγραφή της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
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Παρατηρήσεις- Συμπεράσματα 
 

• Κλασματική μονάδα είναι το ένα από τα ίσα μέρη στα οποία χωρίζεται η 
ακέραιη μονάδα. 

 
• Κλασματική μονάδα μπορεί να είναι και το ένα από τα ίσα μέρη, στα οποία 

χωρίζεται ένα πλήθος ομοειδών αντικειμένων. 
 

• Σε δύο κλασματικές μονάδες μεγαλύτερη είναι αυτή που έχει το 
μικρότερο παρανομαστή. 

 
• ó Συγκεκριμένοι αριθμοί: 1/5 σοκολάτας (κλασματική μονάδα σοκολάτας) 

       1/2  μήλου  κ.οκ. 
            
            ó Αφηρημένοι αριθμοί: 1/5, 1/2, 1/9 αναφέρονται γενικά σε οποιαδήποτε 

ακέραιη μονάδα. 
 
• Συμβολισμός κλασματικής μονάδας:   

 
• Ο Αριθμητής φανερώνει ότι πήραμε 1 από τα ίσα μέρη 
 
• Ο Παρονομαστής φανερώνει σε πόσα ίσα μέρη χωρίσαμε την ακέραιη 

μονάδα 
 
 
      ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 

Αριθμητής 
 
Γραμμή κλάσματος 
 
Παρανομαστής 

v
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1. Να βάλετε στη σειρά από τη μεγαλύτερη στη μικρότερη τις κλασματικές 
μονάδες 
 
1/5 , 1/3, 1/8, 1/12, 1/24, 1/4,  1/2,  1/6, 1/10, 1/20 
 
2. α) Πόσα μήλα είναι το 1/4 των 12 μήλων ; 
 
    β) Πόσα μήλα είναι το 1/6 των 12 μήλων ; 
 
 
3.  Να βρεθεί: 
 
   α) το 1/2  του 48 
 
   β) το 1/4 του 48 
 
   γ) το 1/3 του 48 
 
    δ)το 1/6 του 48 
 
4. Να βρεθεί πόσα λεπτά της ώρας είναι 
 

      το 1/4 ,1/2 , 1/10 , 1/60 , 1/30 της ώρας 
 
   5. Πόσες μέρες του μήνα είναι: (Μήνας = 30 μέρες) 
 
      το 1/2 , 1/5 , 1/ 10 , 1/30 , 1/15 του μήνα 
 
   6. Να βρεθεί τι μέρος των 1000 m έτρεξε κάποιος όταν έκανε:  
 
     500 , 250 , 200 , 100 , 125 μέτρα 
 
           ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

• Οι εκπαιδευόμενοι κατανόησαν εύκολα και γρήγορα  την έννοια της 
κλασματικής μονάδας, μέσω της εποπτικής διαδικασίας. 

 
• Έκοψαν μόνοι τους τούρτα και πίτα σε διάφορα κομμάτια, έπαιρναν από ένα 

και έλεγαν την αντίστοιχη κλασματική μονάδα 
 

• Η σύγκριση των κλασματικών μονάδων βγήκε εύκολα από την παρατήρηση 
των κομματιών που είχε ο καθένας 

 
• Άνετα και με ευχαρίστηση έκαναν τις εφαρμογές και το φύλλο εργασίας 
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             ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 
 
• Μοιράζεται φύλλο με ασκήσεις για μεγαλύτερη εμπέδωση 

 
 

                                                                  


