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ΣΕΛ 4 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το βιβλίο περιέχει 43 βασικές δραστηριότητες ώστε να βοηθήσει τα παιδιά  ηλικιών 

3-6 να εμπεδώσουν βασικές μαθηματικές αρχές της γεωμετρίας και των κλασμάτων, 

να εφαρμόσουν στρατηγικές λύσης προβλημάτων, και να βελτιώσουν τις ικανότητες 
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τους όσον αφορά τον προσδιορισμό του χώρου. Οι δραστηριότητες μπορούν να 

εφαρμοστούν για να εμπλουτίσουν το πρόγραμμα σας των μαθηματικών . 

Οι δραστηριότητες σε αυτό το βιβλίο έχουν σχεδιαστεί για χρήση με ένα σετ 

tangrams.Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σετ tangrams  στον προβολέα για να 

παρουσιάσετε διάφορες δραστηριότητες και προβλήματαή ακόμα και για να δείξουν 

οι μαθητές τις λύσεις τους στους συμμαθητές τους.Ενα περίγραμμα 2 σετ tangrams 

βρίσκεται στη σελίδα 8.Χρωματίστε και κόψτε αρκετά αντίγραφα από αυτή τη σελίδα 

ώστε να έχουν όλοι οι μαθητές. 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Οι δραστηριότητες σε αυτό το βιβλίο έχουν σχεδιαστεί  με χρήση των ‘προτυπα 

προγράμματος και αξιολόγησης των σχολικών μαθηματικών του NCTM  (1989) και 

γεωμετρική και χωρική αισθηση, σειρά   addeda k-6(1993). Το μαθηματικό 

περιεχόμενο σε αύτο το βιβλίο επικεντρώνεται αρχικά σε γεωμετρικές ιδέες και 

κατόπιν στα κλάσματα. Συγκεκριμένοι στόχοι είναι 

• Η αναγνώριση, περιγραφή , και μοντελοποίηση γεωμετρικών σχημάτων 

• Ο συνδυασμός κομματιών tangrams  για την κατασκευή και περιγραφή άλλων 

γεωμετρικών σχημάτων 

• Η μέτρηση , περιγραφή και κατηγοριοποίηση γωνιών 

• Η εξερεύνηση ομοιοτήτων και αναλογιών των σχημάτων 

• Η αναγνώριση συμμετρικών μορφών και ο εντοπισμός γραμμών συμμετρίας 

• Η μέτρηση εμβαδίν με χρήση μη τυπικών μονάδων 

Επίσης διερευνώνται οι σχέσεις των κλασματικών αριθμών και η πράξη της 

πρόσθεσης με κλασματικούς αριθμούς. Συγκεκριμένοι στόχοι είναι 

• Να ονοματίζουμε κλασματικά μέρη μιας περιοχής 

• Να ονοματίζουμε και να αναπαριστούμε μονάδες και κατάλληλα κλάσματα 

• Να προσθέτουμε και να αφαιρούμε κλάσματα 

• Να πολλαπλασιάζουμε και να διαιρούμε κλάσματα 

• Να βρίσκουμε περιμέτρους και εμβαδά χρησιμοποιόντας τυπικές μονάδες 

μέτρησης 

Οι δραστηριότητες είναι σχεδιασμένες και για τη βελτίωση οπτικο-χωρικών 

ικανοτήτων. Συγκεκριμένοι στόχοι είναι 

• Η βελτίωση της οπτικής διακριτικής ικανότητας 

• Η βελτίωση της οπτικής μνήμης 

• Η βελτίωση της κινητικής αντίληψης του ματιού 

• Η βελτίωση της αντίληψης του σχήματος στο επίπεδο 

• Η ανάπτυξη της ικανότητας χωρικής σκέψης 

• Η βελτίωση της αντίληψης της θέσης στο χώρο 

Σελ 5 

Χρήση του βιβλίου 

Κάθε τομέας αρχίζει με τις σημειώσεις διδασκαλία ώστε να υπάρχει εποπτεία του 

περιεχομένου και προτάσεις για χρήση στην τάξη. Οι σημειώσεις διδασκαλίας 

περιλαμβάνουν 

Προετοιμασία 

Μια δραστηριότητα για παρουσίαση των μαθηματικών ιδεών του τομέα      

Σημειώσεις διδασκαλίας των δραστηριοτήτων 

Ο αντικειμενικός σκοπός και μια περιγραφή κάθε δραστηριότητας  παρέχεται για να 

σας βοηθήσει να αναβαθμίσετε το μαθηματικό σας πρόγραμμα. 

Δραστηριότητες tangram 

Τα βασικά για κάθε δραστηριότητα περιγράφονται στις σημειώσεις διδασκαλίας 
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Οι μαθητές πρέπει να ενθαρρύνονται να δουλεύουν συνεργατικά σε δυάδες ή μικρές 

ομάδες για να πραγματοποιήσουν μια δραστηριότητα και να βρουν όλες τις πιθάνες 

λύσεις. Παροτρύνετε τους μαθητές να δημιουργήσουν τα δικά τους προβλήματα και 

να τα θέσουν ο ένας στον άλλο. Τα tangram  είναι ένας διασκεδαστικός, 

συμμετοχικός τρόπος προσέγγισης μιας ευρείας κλίμακας 

 μαθηματικών προβλημάτων, καλλιτεχνικών σχάσεων και δημιουργιών. 

 

Βάλτε πολλά σετ tangram στο χώρο δουλειάς των μαθητών, ώστε να ασχοληθούν 

μαζί τους στον ελεύθερο χρόνο τους,  ή για να κάνουν διάφορες δραστηριότητες.  Μ 

πορείτε να αντιγράψετε διάφορες δραστηριότητες από αυτό το βιβλίο. Δώστε γρίφους 

διαφόρων επιπέδων να λύσουν, συμπεριλαμβανομένων σχημάτων με εσωτερικές 

γραμμές, περιγράμματα σχημάτων, και σιλουέτες μορφών. Προκαλέστε τους μαθητές 

παρέχοντας τους γρίφους που χρειάζονται 2 σετ tangrams ή παράδοξα με tangrams. 

 

 

Λύση προβλημάτων και ικανότητες οπτικοποίησης 

Οι μαθητές μπορούν να βελτιώσουν τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και 

χωρικής οπτικοποίησης  μέσω των γεωμετρικών και κλασματικών ιδεών των 

δραστηριοτήτων. Η εμπειρίες με τα tangrams βοηθούν τους μαθητές να οξύνουν τη  

χωρική τους αντίληψη διδάσκοντας τους την αναγνώριση μορφών σε διαφορετικές 

θέσεις και συνδυασμούς. Η σχέση μεταξύ των κομματιών  tangram και η απόφαση 

για την τοποθέτηση τους σε ένα περίγραμμα είναι επίσης πολύ ουσιώδης για την 

ανάπτυξη της στρατηγικής  σκέψης στη επίλυση. Παροτρύνετε τους μαθητές να φτι 

αξουν  όσο περισσότερες γεωμετρικές μορφές  γίνεται όπως ορθογώνια, πεντάγωνα 

και μη κανονικά εξάγωνα. Για να τους βοηθήσετε να εμπλουτίσουν τις χωρικές τους 

ικανότητες , βάλτε τους να κάνουν έκτος από γεωμετρικά σχήματα κρι εικόνες όπως 

τα παρακάτω . Φαίνονται  μια γάτα , ένα πουλί , ένα κερί, ένα σπίτι, το γράμμα Ε , 

και το 2. Ξεκινήστε με τις μορφές που έχουν εσωτερικές γραμμές και μετα μόνο με τα 

περιγράμματα. 
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