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ΤΑΞΗ A�ΤΜΗΜΑ: ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ   Β  
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΑ COMPUTERS: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ»    
               (Μετρήσεις µεγεθών ─ Επανάληψη ─Αλγοριθµοποίηση µετατροπών των  
                 µονάδων µέτρησης─Εφαρµογή συνεργατικής διδασκαλίας) 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΖΑΧΟΓΕΩΡΓΟΣ  ΘΑΝΟΣ 
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α:  
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           ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1                                         
 
ΣΚΟΠΟΣ: Επανάληψη στο ΚΕΦ 2: Μετρήσεις µεγεθών 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 
! Επανάληψη στα: Μεγέθη, µονάδες µέτρησης, µετατροπές σε υποδιαιρέσεις-
πολλαπλάσια, Τύποι υπολογισµού µεγεθών, Λύση αντίστοιχων 
προβληµάτων 

! ∆ιατύπωση κανόνων που ισχύουν στις µετατροπές 
! ∆ιατύπωση κανόνων που επιτρέπουν έλεγχο της ορθότητας των 

µετατροπών 
! Επισήµανση σηµείων που χρειάζονται προσοχή στη λύση σχετικών 
προβληµάτων 

! Κατανόηση της ανάγκης για διατύπωση κανόνων-γενικεύσεων στα 
Μαθηµατικά και στη συνέχεια χρησιµοποίησή τους για τη διευκόλυνσή µας 
�ανατροφοδότηση 

! Απόκτηση εµπειριών για τη σηµασία της συνεργασίας µε άλλα παιδιά 
 
ΑΣ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι  
 

• ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ                                                                                   
∆ιαβάστε το διδακτικό στόχο και συζητείστε για το τι θα κάνουµε σήµερα στο                  

     εργαστήριο πληροφορικής 
1. Ανοίξτε τους υπολογιστές  
2. Συνδεθείτε στο διαδίκτυο 
3. Συνδεθείτε στο λογισµικό «ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ» http://bscl.gmd.de/pub2/  
4. Πατήστε «access your work spaces» 
5. Γράψτε τους κωδικούς σας και πατήστε okay 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 
Να απαντήσετε στα ερωτήµατα αφού πρώτα συζητήσετε µεταξύ σας. ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Θα απαντήσετε τις ερωτήσεις µε προτεραιότητα 1,2,6,8,11,13 και αν µείνει χρόνος 
τις υπόλοιπες. ∆ιατυπώστε τις σκέψεις σας γραπτά στον αντίστοιχο χώρο στον 
υπολογιστή. Αριθµείστε τις απαντήσεις σας ώστε να µην γράφετε περιττά λόγια 
για να κερδίζετε χρόνο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κάθε οµάδα απαντά µόνο για το µέγεθος 
που µελετά εκτός των ερωτήσεων 9,10,11,12,13 που είναι γενικές.  

1. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΙ το µήκος ενός ευθύγραµµου τµήµατος, το 
εµβαδόν µιας επιφάνειας, τον όγκο ενός στερεού, το χρόνο, τη µάζα ενός σώµατος, 
την αξία ενός πράγµατος η υπηρεσίας ΑΠΟ ΤΙ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ; 

http://bscl.gmd.de/pub2/


2. Τι µας κάνει να προτιµούµε ΜΙΑ ΜΟΝΑ∆Α µεγέθους από ΜΙΑ ΑΛΛΗ; Θα ήταν εξ� 
ίσου σωστό να µετρήσουµε 1)Το ύψος µας µε χιλιόµετρα η µε µέτρα; 2)Το εµβαδόν 
µιας χαρτοπετσέτας µε τετραγωνικά χιλιόµετρα ή τετραγωνικά εκατοστά; 3)Τον όγκο 
της αίθουσας στην οποία βρίσκεστε µε κυβικά εκατοστά ή µε κυβικά µέτρα; 4)Τη 
µάζα του µολυβιού σας µε γραµµάρια ή µε τόνους; ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο καθένας απαντά 
για το µέγεθος που µελετά. 

3. Όταν  µια µονάδα θέλω να τη µετατρέψω σε ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ  τότε 
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΩ ή ∆ΙΑΙΡΩ και µε ποιόν αριθµό; ∆ώστε παράδειγµα 

4. Όταν  µια µονάδα θέλω να τη µετατρέψω σε ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ τότε 
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΩ ή ∆ΙΑΙΡΩ και µε ποιόν αριθµό; ∆ώστε παράδειγµα. 

5. Όταν  µια µονάδα θέλω να τη µετατρέψω στην ΑΜΕΣΩΣ µικρότερη η µεγαλύτερη 
αντίστοιχα πολλαπλασιάζω η διαιρώ; µε ποιόν αριθµό; και πόσε φορές; ∆ώστε 
παράδειγµα. 

6. Όταν  µια µονάδα θέλω να τη µετατρέψω σε µικρότερη η µεγαλύτερη αντίστοιχα 
ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ πολλαπλασιάζω η διαιρώ µε το κατάλληλο αριθµό; ∆ώστε 
παράδειγµα. 

7. Όταν η νέα µονάδα είναι ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ τότε η αριθµητική τιµή του µεγέθους 
ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ; 

8. Όταν η νέα µονάδα είναι ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ τότε η αριθµητική τιµή του µεγέθους 
ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ; 

9. Με βάση τις απαντήσεις που δώσατε για το µέγεθος που µελετήσατε µπορείτε να 
διατυπώσετε ΓΕΝΙΚΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΜΕΓΕΘΗ; 

10. Όταν λύνω προβλήµατα χρησιµοποιώντας τύπους Εµβαδού, Όγκου κ.τ.λ. για να 
υπολογίσω µεγέθη ποια βήµατα ακολουθώ; Στα ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ πρέπει 
να υπάρχουν µόνο αριθµοί; Άν όχι, τι άλλο; 

11. Νοµίζετε ότι θα σας είναι χρήσιµη η όχι η ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ που 
προκύπτουν από τα παραπάνω ερωτήµατα; δικαιολογήστε την απάντησή σας. Που 
µπορείτε ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ; 

12. Χρειάζεται να ∆ΙΑΤΥΠΩΝΟΥΜΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ και πώς 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν αυτοί από τα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ; 

13. Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΣΑΣ στην οµάδα σας βοήθησε στην 
εξαγωγή συµπερασµάτων; Στα µαθηµατικά µπορεί να ωφεληθούµε ακούγοντας τη 
γνώµη ανθρώπων παρόµοιων µε µας ή πρέπει να προσέχουµε τη γνώση µόνο αυτών 
που ξέρουν περισσότερα από µας; ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας 


