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ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ με ςη υοήρη ςχμ ΣΠΕ 
 

Όλγα Καρρώςη  
Πέςοξπ Κλιάπηπ  

 
Εογαρία πξσ καςαςίθεςαι ωπ παοαδξςέξ ςηπ παοακξλξύθηρηπ εκπαιδεσςικξύ ποξγοάμμαςξπ 
ρςξ πλαίριξ σλξπξίηρηπ ςηπ Ποάνηπ με ςίςλξ: «Επιμόοτωρη ςωμ Εκπαιδεσςικώμ για ςημ 
Ανιξπξίηρη και Εταομξγή ςωμ ΣΠΕ ρςη Διδακςική Ποάνη» (1, 2 και 3 /ΜIS 217081, 217082 και 
217083). Έογξ: «ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΠΙΜΟΡΥΩΣΩΝ (ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 1034/14-12-
2010)» 

 
 
Διδακςικό αμςικείμεμξ: ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 
Τάνη: Δ΄ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 
 
1.  Σίςλξπ ρεμαοίξσ  
Καλύπςχ, ρςοώμχ, ρκεπάζχ επιτάμειεπ 
 
 
2.  Εμπλεκόμεμεπ γμχρςικέπ πεοιξυέπ  

Τξ κσοίχπ γμχρςικό αμςικείμεμξ ςξ ξπξίξ ατξοά ςξ ρεμάοιξ είμαι ςα 

μαθημαςικά. 

 
 
3.  Ποξαπαιςξύμεμεπ γμώρειπ ςχμ μαθηςώμ  

Για ςημ εμαρυόληρη με ςιπ δοαρςηοιόςηςεπ ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ ρεμαοίξσ, 

θεχοείςαι ποξαπαιςξύμεμη γμώρη η διαδικαρία μέςοηρηπ (ενξικείχρη με ςιπ 

μεςοήρειπ μηκώμ ρε γεχμεςοικά και ποαγμαςικά ρυήμαςα), η διάκοιρη 

πεοιμέςοξσ και επιτάμειαπ ρςα γεχμεςοικά ρυήμαςα και η γμώρη ςχμ 

μξμάδχμ μέςοηρηπ μήκξσπ. 

Δπίρηπ υοειάζξμςαι βαρικέπ γμώρειπ υοήρηπ σπξλξγιρςή (αμςιγοατή, απξκξπή 

και επικόλληρη, δημιξσογία εγγοάτξσ ρε επενεογαρςή κειμέμξσ, 

απξθήκεσρη).  

 
 
4.  ςόυξι  

Γμχρςικξί (καςαμόηρη εμμξιώμ) 

 Να διακοίμξσμ ςημ έμμξια ςηπ επιτάμειαπ από ςημ έμμξια ςξσ εμβαδξύ (χπ 

μέςοηρηπ ςηπ επιτάμειαπ). 

 Να καςαμξήρξσμ ςημ έμμξια ςξσ εμβαδξύ. 

 Να ξδηγηθξύμ ρςαδιακά (διαιρθηςικά) ρςημ πξλλαπλαριαρςική λξγική 

μέςοηρηπ ςξσ εμβαδξύ (μξεοή ξογάμχρη και δόμηρη ςηπ έμμξιαπ ςξσ 

υώοξσ ρε γοαμμέπ και ρςήλεπ). 

Δενιόςηςεπ  

 Να υοηριμξπξιήρξσμ άςσπεπ μξμάδεπ μέςοηρηπ εμβαδξύ (μα καςακςήρξσμ 

ξι μαθηςέπ ςξμ ςοόπξ μέςοηρηπ ςξσ εμβαδξύ με μη ρσμβαςικέπ μξμάδεπ)  
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 Να καςαμξήρξσμ ςημ αμάγκη και μα υοηριμξπξιήρξσμ ςημ ςσπική μξμάδα 

μέςοηρηπ (ςεςοαγχμικό μέςοξ και σπξδιαιοέρειπ ςξσ) 

 Υπξλξγίζξσμ και εκςιμξύμ ςξ εμβαδό υχοίπ ςημ κάλσφη ςηπ επιτάμειαπ. 

 Να ποαγμαςξπξιξύμ μεςοήρειπ ρε μικοξυώοξ (π.υ. ρςξ υαοςί) και ρε 

μερξυώοξ (π.υ. ρςημ ςάνη ή ρςημ ασλή) 

 Να αμαπςύνξσμ δενιόςηςεπ επίλσρηπ ποξβλήμαςξπ (καςαμόηρη, διαυείοιρη 

πξλσπλξκόςηςαπ, διάκοιρη ρυέρεχμ, επιλξγή ρςοαςηγικήπ) 

 Να καλλιεογήρξσμ ςημ απξςελερμαςική υοήρη εογαλείχμ (μαθημαςικώμ, 

φητιακώμ και κξιμχμικξ-πξλιςιρμικώμ: γλώρραπ, κειμέμχμ, ρσμβόλχμ) 

 

Σςάρειπ ποξπ ςξ ρσγκεκοιμέμξ γμχρςικό αμςικείμεμξ ή χπ ποξπ ςιπ ΤΠΔ 

 Καλλιεογείςαι θεςική ρςάρη απέμαμςι ρςξ γμχρςικό αμςικείμεμξ, καθώπ 

μέρα από παιγμιώδειπ δοάρειπ αμαγμχοίζξσμ ςη υοηριμόςηςα ςηπ μέςοηρηπ 

ςξσ εμβαδξύ επιταμειώμ εταομόζξμςαπ ςα απξςελέρμαςά ςηπ ρε 

ποξβλήμαςα ςηπ καθημεοιμήπ ζχήπ.   

 
 
5.  Απαιςξύμεμη σλικξςευμική σπξδξμή  

Για ςημ σπξρςήοινη ςηπ Διδακςικήπ Ποακςικήπ υοειάζεςαι ξι μαθηςέπ μα έυξσμ 

ρςη διάθερή ςξσπ, εκςόπ από ςα μξλύβια και ςιπ ρβήρςοεπ ςξσπ, υαοςί Α4, 

ετημεοίδεπ, κξλληςική ςαιμία, καμόμεπ ή μεςοξςαιμίεπ, και, για ςη υοήρη ςχμ 

φητιακώμ εταομξγώμ πξσ ποξςείμξμςαι, ποόρβαρη ρε σπξλξγιρςή με 

ρύμδερη ρςξ διαδίκςσξ και βιμςεξποξβξλέαπ. 

Δπίρηπ για ςιπ δοαρςηοιόςηςεπ εμπέδχρηπ και επέκςαρηπ πξσ ποξςείμξμςαι, 

απαιςείςαι η υοήρη γεχπιμάκχμ (με ςα λαρςιυάκια ςξσπ). 

 
 
6. Διάοκεια  

Για ςημ σλξπξίηρη ςξσ ρεμαοίξσ απαιςξύμςαι 2 διδακςικά δίχοα. 

 
 
7.  Αμάλσρη ςξσ πεοιευόμεμξσ  

Δμμξιξλξγικό πεδίξ πξσ καλύπςεςαι με ςξ ρσγκεκοιμέμξ ρεμάοιξ: 

 Κάλσφη επιτάμειαπ και μέςοηρη: Τα παιδιά μαθαίμξσμ μα διακοίμξσμ ςημ 

έμμξια ςηπ επιτάμειαπ από ςημ έμμξια ςξσ εμβαδξύ. 

o Μέρα από παιγμιώδειπ δοάρειπ καλύπςξσμ επιτάμειεπ και κάμξσμ 

μεςοήρειπ υοηριμξπξιώμςαπ άςσπεπ μξμάδεπ μέςοηρηπ. Δεμ 

παοαλείπξσμε ςξ ρςάδιξ ςηπ υοήρηπ άςσπχμ μξμάδχμ μέςοηρηπ 

(γιαςί διεσκξλύμξσμ ςημ διατξοξπξίηρη μεγέθξσπ – μξμάδαπ 

μέςοηρηπ, είμαι η αληθιμή πξοεία ςξσ αμθοώπξσ, είμαι 

διαρκεδαρςικό, ειράγξσμ ρςημ αμαγκαιόςηςα για σπξδιαιοέρειπ και 

ςξ μη ακέοαιξ απξςέλερμα, βξηθά μα αμακαλύφξσμ ςημ αμάγκη 

υοήρηπ ςηπ ςσπικήπ μξμάδαπ μέςοηρηπ). 

 Υπξλξγιρμόπ εμβαδξύ υχοίπ κάλσφη ςηπ επιτάμειαπ (εκςίμηρη). 
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o Δεμ παοαλείπξσμε ςημ εκςίμηρη ςξσ απξςελέρμαςξπ (γιαςί βξηθά μα 

ερςιάρξσμ ρςξ υαοακςηοιρςικό μέςοηρηπ, παοέυει ερχςεοικά 

κίμηςοα, είμαι διαρκεδαρςικό). 

 Μεςοήρειπ ρε ποαγμαςικέπ και γεχμεςοικέπ ρσμθήκεπ: Τα παιδιά 

καςαρκεσάζξσμ και υοηριμξπξιξύμ ςσπικέπ μξμάδεπ μέςοηρηπ. 

o Μεςοήρειπ ρε μικοξυώοξ (μεγέθη πξσ ρυεδιάζξμςαι ρςξ υαοςί ή ρςξμ 

σπξλξγιρςή) και ρε μερξυώοξ (μεγέθη πξσ δεμ ρυεδιάζξμςαι αλλά 

μπξοξύμ μα μεςοηθξύμ ρςξ ρυξλείξ ή ρςξ ρπίςι). 

 Πξλλαπλαριαρςική αμςίληφη μέςοηρηπ ςηπ επιτάμειαπ. 

 

Ακόμη μέρα από ςιπ δοαρςηοιόςηςεπ ςξσ ςα παιδιά ξδηγξύμςαι ρςξ μα: 

 Χοηριμξπξιξύμ ςη τσρική γλώρρα για μα επικξιμχμήρξσμ και μα 

παοξσριάρξσμ ςα απξςελέρμαςα ςηπ ξμαδικήπ δξσλειάπ ρςημ ξλξμέλεια. 

 Δπιυειοημαςξλξγξύμ υοηριμξπξιώμςαπ μαθημαςικξύπ όοξσπ και έμμξιεπ. 

 Αμαπαοιρςξύμ ςημ ποαγμαςικόςηςα με μαθημαςικό ςοόπξ, μξμςελξπξιξύμ. 

 Αμαγμχοίζξσμ ςη υοηριμόςηςα ςηπ μέςοηρηπ ςξσ εμβαδξύ επιταμειώμ 

εταομόζξμςαπ ςα απξςελέρμαςά ςηπ ρε ποξβλήμαςα ςηπ καθημεοιμήπ ζχήπ. 

 Αμαπςύρρξσμ δενιόςηςεπ επίλσρηπ ποξβλήμαςξπ (καςαμόηρη, διαυείοιρη 

πξλσπλξκόςηςαπ, διάκοιρη ρυέρεχμ, επιλξγή ρςοαςηγικήπ). 

 Καλλιεογξύμ ςημ απξςελερμαςική υοήρη εογαλείχμ (μαθημαςικώμ, 

φητιακώμ και κξιμχμικξ-πξλιςιρμικώμ: γλώρραπ, κειμέμχμ, ρσμβόλχμ). 

 Καλλιεογξύμ ςημ ικαμόςηςα αλληλεπίδοαρηπ και ρσμεογαρίαπ ρε 

εςεοξγεμείπ ξμάδεπ. 

 
 
 8.  Εμαλλακςικέπ αμςιλήφειπ ςχμ μαθηςώμ  

Αμάλσρη ςχμ δσρκξλιώμ ςηπ έμμξιαπ και πιθαμέπ λαθεμέμεπ αμςιλήφειπ ςχμ 

μαθηςώμ, όπχπ έυξσμ καςαγοατεί βιβλιξγοατικά: 

 Σύγυσρη πεοιμέςοξσ – εμβαδξύ ή ςηπ ρυέρηπ ςξσπ (πιρςεύξσμ όςι ςξ έμα 

καθξοίζει ςξ άλλξ). 

 Δσρκξλία ρςη διαδικαρία μέςοηρηπ (πεοιξοιρμέμη ικαμόςηςα μα 

ξογαμώρξσμ ςα κξμμάςια πάμχ ρε μια επιτάμεια με απξςέλερμα μα ςα 

ςξπξθεςξύμ με κεμά μεςανύ ςξσπ ή μα επικαλύπςξμςαι). 

 Ολξκληοχμέμη κάλσφη, αλλά αδσμαμία εύοερηπ εμόπ ρσρςημαςικξύ 

ςοόπξσ καςαμέςοηρηπ. 

 Ολξκληοχμέμη κάλσφη με καςαμέςοηρη, αλλά υχοίπ μα μπξοξύμ μα 

ενηγήρξσμ ςη ρςοαςηγική ςξσπ (δεμ λαμβάμξμςαι σπόφη ξι ρςήλεπ και 

γοαμμέπ). 

 Δσρκξλία καςαγοατήπ ςηπ ςεςοαγχμικήπ μξμάδαπ (υαοακςηοιρςικά 

γοάτξσμ 3 εκ. x 5 εκ. = 15 εκ. αμςί 15 ςεςο. εκ.) 
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9. σρυεςιρμόπ με ςξ Αμαλσςικό Ποόγοαμμα  

Οι ρςόυξι ςξσ ρεμαοίξσ είμαι ρσμβαςξί με ςξσπ ποξβλεπόμεμξσπ για ςημ 

ρσγκεκοιμέμη εμόςηςα ρςξ ΑΠΣ.  Ζ ρσγκεκοιμέμη εμόςηςα εμςάρρεςαι ρςξμ 

άνξμα γμχρςικξύ πεοιευξμέμξσ ςχμ ΑΠΣ και ΔΔΠΣ «μεςοήρειπ» με γεμικό 

ρςόυξ: «Οι μαθηςέπ μα εναρκξύμςαι ρςη μέςοηρη επιτάμειαπ» και ρςξμ άνξμα 

«επίλσρη ποξβλήμαςξπ» ρςξμ γεμικό ρςόυξ «Οι μαθηςέπ ενεοεσμξύμ μία 

καςάρςαρη, μα καςαρκεσάζξσμ εοχςήρειπ και ποξβλήμαςα με βάρη 

ρσγκεκοιμέμα δεδξμέμα, μα διαςσπώμξσμ διατξοεςικά ςξ ίδιξ ποόβλημα, μα 

αμαγμχοίζξσμ και πεοιγοάτξσμ αμάλξγεπ καςαρςάρειπ, μα εοεσμξύμ αμξιυςέπ 

ποξβλημαςικέπ καςαρςάρειπ, μα υοηριμξπξιξύμ ςα μαθημαςικά ρςημ 

καθημεοιμή ζχή. 

Υπηοεςεί ςιπ διαθεμαςικέπ έμμξιεπ ςηπ μεςαβξλήπ (π.υ. ςξ εμβαδόμ 

μεςαβάλλεςαι όςαμ ...), επικξιμχμία (π.υ. ςεκμηοιχμέμη παοξσρίαρη και 

επιυειοημαςξλξγία ςηπ ποόςαρηπ κάθε  ξμάδαπ για ςξ σπό μελέςη ζήςημα), 

ξμξιόςηςα/διατξοά (π.υ. ρύγκοιρη επιταμειώμ) 

 

Δπιπλέξμ ςξ ρεμάοιξ αμαδεικμύει ςημ απόκςηρη πξλσαιρθηςηοιακήπ αμςίληφηπ 

με έμταρη ςημ ξπςικξ-ακξσρςική επενεογαρία ςχμ πληοξτξοιώμ με ςημ 

βξήθεια ςχμ ΤΠΔ, καθώπ θεχοξύμε όςι είμαι δύρκξλξ μα επιςεσυθξύμ ξι 

παοαπάμχ ρςόυξι με ςημ απλή εμαρυόληρη με ςα έμα κετάλαιξ πξσ 

ποξβλέπεςαι ρςξ βιβλίξ Μαθημαςικώμ ςηπ Δ΄ ςάνηπ. 

 Έςρι, ξ Ζ/Υ υοηριμξπξιείςαι χπ εογαλείξ αμακάλσφηπ, δημιξσογίαπ και 

έκτοαρηπ ρςιπ δοαρςηοιόςηςεπ ασςέπ και με ςξμ ςοόπξ ασςό επιςσγυάμξσμε 

ξλξκληοχμέμη ποξρέγγιρη ςχμ ρςόυχμ. 

 
10. Οογάμχρη ςάνηπ  

Ζ σλξπξίηρη ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ γίμεςαι ρςημ ςάνη ετόρξμ σπάουει η 

σπξδξμή για έμαμ σπξλξγιρςή ρε κάθε ξμάδα ή διατξοεςικά ρςξ εογαρςήοιξ 

σπξλξγιρςώμ πξσ διαθέςει ςξ ρυξλείξ. Οι ξμάδεπ 4 παιδιώμ (ή ρε κάπξιεπ 

πεοιπςώρειπ 5) θεχοείςαι η πιξ ποόρτξοη μξοτή ξογάμχρηπ ςηπ ςάνηπ για 

ςημ εταομξγή ςξσ ρεμαοίξσ, επειδή έςρι, καςά ςη υοήρη ςξσ Ζ/Υ, ρσμδσάζεςαι 

η αλληλεπίδοαρη αλλά και η δσμαςόςηςα υειοιρμξύ ςξσ από κάθε παιδί, καθώπ 

και η ξμαδξρσμεογαςική διαδικαρία, ρςξιυεία απαοαίςηςα για ςη δόμηρη ςηπ 

γμώρηπ και ςηπ μάθηρηπ. 

 
 
11. Διδακςικέπ ποξρεγγίρειπ και ρςοαςηγικέπ  

Ζ βαρική διδακςική ποξρέγγιρη και ςευμική πξσ θα εταομξρςεί είμαι η 

κξμρςοξσκςιβιρςική μέθξδξπ με ςημ αμακάλσφη και δόμηρη ςηπ γμώρηπ μέρα 

από ςη δοαρςηοιξπξίηρη ςχμ ίδιχμ ςχμ παιδιώμ.  

 
 
12. Πεοιγοατή ρεμαοίξσ  
Ειραγχγή: Ζ έμμξια ςξσ εμβαδξύ, χπ μέςοηρηπ ςηπ επιτάμειαπ ρυήμαςξπ, 

ποξϋπξθέςει ςημ καςαμόηρη ςηπ έμμξιαπ ςηπ επιτάμειαπ από ςξσπ μαθηςέπ. 
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Δίμαι, καςά ρσμέπεια, ποξταμήπ η αμαγκαιόςηςα (ρςξ πλαίριξ ςηπ ςοξυιάπ πξσ 

ακξλξσθείςαι καςά ςημ πλήοη αμάπςσνή ςηπ έμμξιαπ) μα έυξσμ ποξηγηθεί 

ειραγχγικέπ δοαρςηοιόςηςεπ πξσ ατξοξύμ ςημ καςαμόηρηπ ςηπ επιτάμειαπ: 

 μικοή ή μεγάλη  

 ποαγμαςική (επιτάμεια ςξσ θοαμίξσ) ή μαθημαςική (επιτάμεια 

ςεςοαγώμξσ) 

 δεδξμέμξσ υοώμαςξπ ή υοχμαςιρμέμη π.υ. ποάριμη από ςξ μαθηςή 

(ρύμδερη με ςημ ςέυμη: αμαζήςηρη ρςξ http://www.google.gr για 

πίμακεπ ςξσ Piet Mondrian, μελέςη και ρσζήςηρη για ςξ υοώμα ςχμ 

επιταμειώμ) 

 διαςήοηρη ςξσ μεγέθξσπ αμ κξπεί και αμαδιαςαυθεί έμα ρυήμα 

(δοαρςηοιόςηςεπ ςάγκοαμ (με τσρικά σλικά ή φητιακά: 

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_112_g_2_t_4.html?open=acti

vities&from=category_g_2_t_4.html και μα ακξλξσθήρει η μέςοηρη.  

 

1ξ διδακςικό δίχοξ 

1η τάρη: Αμακάλσφη/ξικξδόμηρη ςηπ γμώρηπ 

Δοαρςηοιόςηςα 1: Με ςη δοαρςηοιόςηςα ασςή ποαγμαςξπξιείςαι έλεγυξπ και 

εδοαίχρη ςηπ ποξαπαιςξύμεμηπ γμώρηπ πξσ ατξοά ςη διάκοιρη ςηπ 

πεοιμέςοξσ και ςηπ επιτάμειαπ. 

 

1ξ βήμα: Μξιοάζεςαι ρε κάθε ξμάδα μαθηςώμ κόλλα Α4 με ςα παοακάςχ 

ρυήμαςα: 

Α

Β
 

Δηλώμεςαι ρςξσπ μαθηςέπ όςι «ξ ιδιξκςήςηπ ςξσ υωοατιξύ Α ποξςείμει ρςξμ 

ιδιξκςήςη ςξσ Β αμςαλλαγή. Είμαι δίκαιη η αμςαλλαγή;» 

 

2ξ βήμα: Εηςείςαι: «Γοάφςε μια μικοή παοάγοατξ ενηγώμςαπ ςι πιρςεύεςε και 

πώπ καςαλήναςε ρ’ ασςό ςξ ρσμπέοαρμα» 

Αμαμέμεςαι ξι μαθηςέπ μα υοηριμξπξιήρξσμ διάτξοεπ ρςοαςηγικέπ ρύγκοιρηπ. 

Για παοάδειγμα μπξοεί μα κόφξσμ ςξ Α ρε ςεςοάγχμα και μα ςα ςξπξθεςήρξσμ 

επάμχ ρςξ Β, όπχπ ταίμεςαι ρςξ ρυήμα Γ, ώρςε μα διακοίμξσμ ςη διατξοά ςχμ 

δύξ επιταμειώμ. 

περίσευμα

Γ
 

http://www.google.gr/
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_112_g_2_t_4.html?open=activities&from=category_g_2_t_4.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_112_g_2_t_4.html?open=activities&from=category_g_2_t_4.html
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3ξ βήμα: Παοξσρίαρη και ρσζήςηρη. Ζ ρσζήςηρη πξσ θα ακξλξσθήρει θα 

ξδηγήρει ρςη διάκοιρη ςηπ πεοιμέςοξσ από ςξ εμβαδόμ ρυήμαςξπ και ρςη 

μεςακίμηρη από ςημ έμμξια ςηπ επιτάμειαπ ποξπ ςημ έμμξια ςηπ μέςοηρήπ ςηπ 

(ρςόυξπ 1). 

 

Δοαρςηοιόςηςα 2 (παιυμίδι) 

1ξ βήμα: Μξιοάζεςαι ρε κάθε ξμάδα μαθηςώμ έμα ξοθξγώμιξ υαοςόμι και έμα 

ςεςοάγχμξ ασςξκόλληςξ. Τξ υαοςόμι ποέπει μα έυει διαρςάρειπ ώρςε μα 

υχοξύμ ακοιβώπ ςα ασςξκόλληςα και μα μημ υοειάζεςαι κόφιμξ ασςξκόλληςξσ. 

Τα ασςξκόλληςα ποέπει μα είμαι ςεςοάγχμα ώρςε μα ποξεςξιμάζξσμ ςημ 

σπξδξυή ςηπ έμμξιαπ ςηπ ςεςοαγχμικήπ μξμάδαπ. 

Εηςείςαι από ςξσπ μαθηςέπ μα σπξλξγίρξσμ με μεγάλη ποξρξυή ώρςε μα 

υοειαρςξύμ ςξμ μικοόςεοξ δσμαςό αοιθμό από ασςξκόλληςα για μα καλύφξσμ 

ςξ υαοςόμι και ρςη ρσμέυεια μα ζηςήρξσμ ασςόμ ςξμ αοιθμό από ασςξκόλληςα 

και μα καλύφξσμ ςξ υαοςόμι.  

2ξ βήμα: Εηςείςαι από ςξσπ μαθηςέπ μα πεοιγοάφξσμ ςη λύρη πξσ έδχραμ 

(αμαμέμεςαι μα ρυεδιάρξσμ πλέγμα ρςξ υαοςόμι ή μα κάμξσμ σπξλξγιρμξύπ). 

Ηα κεοδίρει η ξμάδα πξσ σπξλόγιρε πιξ ρχρςά (ρςόυξπ 2: Να αμςιλητθξύμ ςημ 

έμμξια ςξσ εμβαδξύ χπ ςοόπξσ κάλσφηπ ςξσ ρυήμαςξπ, ώρςε μα μη μέμξσμ 

κεμά και μα μημ σπάουξσμ επικαλύφειπ, ρςόυξπ 3: υοήρη άςσπηπ μξμάδαπ 

μέςοηρηπ). 

 

Επέκςαρη (διατξοεςικά ασςξκόλληςα για παοάδειγμα μικοόςεοα ή 

μεγαλύςεοα και με άλλα ρυήμαςα: ςοίγχμα ή ξοθξγώμια) 

 

Δοαρςηοιόςηςα 3 Δίμεςαι ρςξσπ μαθηςέπ ςξ παοακάςχ ποόβλημα: 

Ζ Νάμςια και η ξικξγέμειά ςηπ  θα μεςακξμίρξσμ ρε έμα καιμξύοιξ ρπίςι. 

Σσζηςξύμ με ςξμ αδελτό ςηπ για ςα καιμξύοια ςξσπ δχμάςια και δεμ μπξοξύμ 

μα απξταρίρξσμ πξιξ είμαι μεγαλύςεοξ (και πόρξ). Μπξοείςε μα ςξσπ 

βξηθήρεςε; 

 
Απαμςήρςε, αματέοξμςαπ ςξμ ςοόπξ πξσ μεςοήραςε ςξ μέγεθξπ ςχμ δχμαςίχμ. 

 

Επέκςαρη: Ποξρπαθήρςε μα βοείςε έμαμ καμόμα ώρςε μα μπξοξύμ ςα παιδιά 

ςηπ ςάνηπ ραπ μα ρσγκοίμξσμ ςα δχμάςιά ςξσπ. 

Δδώ μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί αμαπαοάρςαρη (και επιπλέξμ δοαρςηοιόςηςεπ) 

ρε γεχπίμακα (αουικά ρε τσρικό και καςόπιμ ρε φητιακό: 

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_281_g_2_t_4.html 

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_281_g_2_t_4.html
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2η τάρη: Δπιρημξπξίηρη 

 Ζ ρσζήςηρη μεςά ςιπ δοαρςηοιόςηςεπ ξδηγεί ρςξμ ςοόπξ σπξλξγιρμξύ ςξσ 

εμβαδξύ. Ο εκπαιδεσςικόπ επιμέμει ρςη υοήρη ςξσ όοξσ «ςεςοαγχμάκια». 

3η τάρη: Ανιξλόγηρη 

Δοαρςηοιόςηςα 4: Σσμδέξμςαπ όλα ςα παοαπάμχ με ςημ ςέυμη, ξ εκπαιδεσςικόπ 

δείυμει έμαμ πίμακα ςξσ Piet Mondrian και ζηςά από ςξσπ μαθηςέπ μα 

ρκετςξύμ: «πόρα υοχμαςιρςά ασςξκόλληςα θα υοειαζόςαμ για μα 

δημιξσογηθεί έμαπ παοόμξιξπ πίμακαπ με μικοά ςεςοάγχμα ασςξκόλληςα όμξια 

ρςξ μέγεθξπ με ςξ κίςοιμξ  ςεςοάγχμξ ασςξκόλληςξ.»  

Τα παιδιά μπξοξύμ μα αμαπαοάγξσμ ςξμ πίμακα ρε ςεςοαγχμιρμέμξ υαοςί. 

 

Piet Mondrian, 1926 

 

2ξ διδακςικό δίχοξ 

1η τάρη: Αμακάλσφη/ξικξδόμηρη ςηπ γμώρηπ 

Δοαρςηοιόςηςα 1: Ο εκπαιδεσςικόπ  ναματέομει ςημ 1η Δοαρςηοιόςηςα ςξσ 1ξσ 

δίχοξσ (με ςα ξικόπεδα) και οχςά «πώπ θα μπξοξύραμ ξι δύξ ιδιξκςήςεπ μα 

ρσμεμμξηθξύμ από ςξ ςηλέτωμξ;» (ειράγει ςημ έμμξια για ςημ αμάγκη 

μέςοηρηπ μεγάλχμ επιταμειώμ με ςη υοήρη μιαπ ςσπικήπ μξμάδαπ, ςξσ 

ςεςοαγχμικξύ μέςοξσ, ρςόυξπ 4). 

Οι μαθηςέπ καλξύμςαι μα ρκετςξύμ πιθαμέπ λύρειπ έκτοαρηπ ςξσ μεγέθξσπ 

ςχμ δύξ υχοατιώμ ώρςε μα ρσγκοιθξύμ, υχοίπ ςη δσμαςόςηςα μα 

ςξπξθεςηθξύμ ςξ έμα επάμχ ρςξ άλλξ και μα παοξσριάρξσμ ςη λύρη πξσ 

ρκέτςηκαμ. 

Ζ ρσζήςηρη μεςά ςημ παοξσρίαρη ςχμ ρςοαςηγικώμ ςχμ ξμάδχμ θα ξδηγήρει 

ρςημ αμάγκη υοήρηπ μιαπ ςσπικήπ μξμάδαπ, ςξσ ςεςοαγχμικξύ μέςοξσ.  

 

Δοαρςηοιόςηςα 2: Ο εκπαιδεσςικόπ ζηςά από ςξσπ μαθηςέπ μα καςαρκεσάρξσμ 

μια ςσπική μξμάδα μέςοηρηπ (δίμξμςαι ετημεοίδεπ) και μα μεςοήρξσμ μια 

μεγάλη επιτάμεια ςξσ ρυξλείξσ πξσ ποξρτέοεςαι (ρςόυξπ 4, πεομξύμ από ςξμ 

μικοξυώοξ ρςξμ μερξυώοξ) 

Δίμξμςαι ρςξσπ μαθηςέπ ςα απαοαίςηςα σλικά και καςαρκεσάζξσμ έμα 

ςεςοαγχμικό μέςοξ, για μα μεςοήρξσμ μια επιτάμεια ρςημ ξπξία μα μημ 

σπάουξσμ εμπόδια, για παοάδειγμα έμαμ διάδοξμξ ρςξ ρυξλείξ. Οδηγξύμςαι 
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ρςημ αμάγκη υοήρηπ σπξδιαιοέρεχμ και ρσζηςξύμ γι’ ασςέπ και 

καςαρκεσάζξσμ έμα ςεςοαγχμικό εκαςξρςό και έμα ςεςοαγχμικό δέκαςξ.  

 

Δοαρςηοιόςηςα 3: Ο εκπαιδεσςικόπ  ναματέομει ςημ 3η Δοαρςηοιόςηςα ςξσ 1ξσ 

δίχοξσ  (με ςα δχμάςια ςχμ παιδιώμ) και οχςά «Πώπ θα μπξοξύραμε μα 

μεςοήρξσμε ςξ δωμάςιξ ςηπ Νάμςιαπ υωοίπ μα υοειαρςεί μα βάλξσμε ςη μξμάδα 

μέςοηρηπ πξλλέπ τξοέπ;» (ρςόυξπ 5, ρςαδιακή ειραγχγή ρςημ 

πξλλαπλαριαρςική λξγική μέςοηρηπ ςηπ επιτάμειαπ και ρςημ αμςίληφη ςξσ 

ςύπξσ ςξσ εμβαδξύ ξοθξγχμίξσ με ςη διαιρθηςική δόμηρη ςξσ υώοξσ ρε 

γοαμμέπ και ρςήλεπ) 

 

Επέκςαρη: Ποξρπαθήρςε μα βοείςε έμαμ καμόμα ώρςε μα μπξοξύμ ςα παιδιά 

ςηπ ςάνηπ ραπ μα μεςοξύμ ςα δχμάςιά ςξσπ. 

 

2η τάρη: Δπιρημξπξίηρη 

Ζ ρσζήςηρη μεςά ςιπ δοαρςηοιόςηςεπ ξδηγεί ρςξμ ςοόπξ σπξλξγιρμξύ ςξσ 

εμβαδξύ. Ο εκπαιδεσςικόπ επιμέμει ρςη υοήρη ςξσ όοξσ «ςεςοαγχμικό μέςοξ».  

 

3η τάρη: Ανιξλόγηρη 

Δοαρςηοιόςηςα 4: Δίμξμςαι κάπξιεπ εοχςήρειπ αμςιρςξίυηρηπ ξι ξπξίεπ 

δημιξσογήθηκαμ με ςξ λξγιρμικό Hot Potatoes (http://hotpot.uvic.ca)  ξι 

ξπξίεπ ελέγυξσμ ςημ επίςεσνη ςχμ μαθηριακώμ ρςόυχμ από ςξσπ μαθηςέπ, 

π.υ.: 

 

Τξ εμβαδόμ μεςοιέςαι με εκαςξρςά 

Τξ μήκξπ μεςοιέςαι με ςεςοαγχμικά εκαςξρςά 

Για μα βάφξσμε έμα ςξίυξ θα 

μεςοήρξσμε 
λεσκή 

Ζ επιτάμεια ςξσ θοαμίξσ είμαι 320 ςεςο. εκας. 

Τξ εμβαδόμ ςξσ θοαμίξσ είμαι ςξ εμβαδόμ ςξσ 

 

Δμαλλακςικά ζηςείςαι από ςξσπ μαθηςέπ μα βοξσμ ςξ εμβαδόμ ςηπ ςάνηπ και μα 

γοάφξσμ μια παοάγοατξ ενηγώμςαπ πώπ εογάρςηκαμ 

5 μ.

9 μ.

4 μ.

12 μ.

2 μ.

3 μ.

  

http://hotpot.uvic.ca/
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Δοαρςηοιόςηςα 5: Ο εκπαιδεσςικόπ ζηςά από ςξσπ μαθηςέπ μα απαμςήρξσμ 

ρςημ εοώςηρη: «πόρα υοωμαςιρςά ασςξκόλληςα θα υοειαρςξύμ για μα καλστθεί 

έμα σπξθεςικό ξοθξγώμιξ με διαρςάρειπ ... (αμάλξγα με ςημ ςάνη ή για ςξ 

κάθε παιδί επιλέγει ξ εκπαιδεσςικόπ για παοάδειγμα μήκξπ 3 εκ. και πλάςξπ 5 

εκ.), με ςεςοάγωμα ασςξκόλληςα πξσ έυξσμ πλεσοά 1 εκ.»   

(αςξμική δοαρςηοιόςηςα: ςα παιδιά καλξύμςαι μα δώρξσμ ςημ απάμςηρή ςξσπ 

γοαπςά. Για όρα δσρκξλεσςξύμ μα απαμςήρξσμ, ξ εκπαιδεσςικόπ ποξςείμει 

δοαρςηοιόςηςεπ ρςξμ γεχπίμακα, ή δίμει τύλλξ με εμπεδχςικέπ και 

εμιρυσςικέπ αρκήρειπ) 

 

13. Υύλλα εογαρίαπ  
Τξ ρυέδιξ ρσμξδεύεςαι από τύλλα εογαρίαπ με ςα ρυέδια πξσ πεοιγοάτξμςαι 

κάθε τξοά ρςιπ δοαρςηοιόςηςεπ. Ο εκπαιδεσςικόπ κοίμει αμ θα πεοιλάβει ρ’ 

ασςά και ςιπ ξδηγίεπ ή θα επιλένει μα ςιπ πει ποξτξοικά ρςξσπ μαθηςέπ. 

 

14. Ανιξλόγηρη ςχμ μαθηςώμ  
Ζ παοξύρα Διδακςική Ποακςική έυει δξμηθεί με ςοόπξ ώρςε μα είμαι διακοιςέπ 

ξι τάρειπ 1) ςηπ εμεογξπξίηρηπ / δοαρςηοιόςηςαπ ςχμ μαθηςώμ ποξπ ςημ 

αμακάλσφη και ξικξδόμηρη ςηπ διαποαγμαςεσόμεμηπ έμμξιαπ, 2) η τάρη ςηπ 

επιρημξπξίηρηπ ςηπ μαθημαςικήπ γμώρηπ και 3) η τάρη ςηπ ανιξλόγηρηπ 

επίςεσνηπ ςχμ ρςόυχμ πξσ έυξσμ ςεθεί για κάθε τάρη μεςά ςημ 

ποαγμαςξπξίηρή ςηπ. 

Ο εκπαιδεσςικόπ εμδέυεςαι μα υοηριμξπξιήρει και ςιπ ρσζηςήρειπ πξσ 

ακξλξσθξύμ κάθε μια από ςιπ ποξηγξύμεμεπ τάρειπ (ςιπ τάρειπ 1 και 2 ςηπ 

διαδικαρίαπ) για διαμξοτχςική ανιξλόγηρη και μα ςοξπξπξιήρει και μα 

αμαδιαμξοτώρει ςη διαδικαρία αμάλξγα. Οι μαθηςέπ ποαγμαςξπξιξύμ ςημ 

ανιξλόγηρη μέρα από μια αμαρςξυαρςική διεογαρία.  

Σςξ ςέλξπ ςηπ εταομξγήπ ςηπ Διδακςικήπ Ποακςικήπ (ςελική ανιξλόγηρη) 

μπξοεί μα ακξλξσθήρει μια επξικξδξμηςική ρσζήςηρη πξσ θα ξδηγήρει ρε 

αμαποξραομξγέπ, επεκςάρειπ κςλ. 

 

 

15. Ποξβλέπεςαι εογαρία ρςξ ρπίςι;  
Παοόςι δεμ ποξβλέπεςαι εογαρία για ςξ ρπίςι, εμδέυεςαι μεςά ςημ ανιξλόγηρη 

ςχμ μαθηςώμ (ρε κάθε τάρη) μα δξθεί κάπξια ρςξυεσμέμη δοαρςηοιόςηςα για 

ςημ πεοεςαίοχ εμπέδχρη ςηπ έμμξιαπ (για παοάδειγμα η μέςοηρη ςηπ 

επιτάμειαπ εμόπ υαλιξύ ή εμόπ ςοαπεζιξύ). 

 
 
16. Ποόρθεςεπ πληοξτξοίεπ  
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