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Σετ 6 σχημάτων, βάση και ύψος 10cm, με μέρη σε μια πλαστική θήκη. 
 

Σχήματα με τμήματα 
Στόχοι μάθησης: 

Να αναγνωρίσουμε, να περιγράψουμε και να υπολογίσουμε τις βάσεις, την επιφάνεια, 
πλευρές. Δίχτυ, όγκος, επιφάνεια και άξονας. 
Χρήση: 

Ο δάσκαλος εξηγεί για αρχή τα βασικά για κάθε σχήμα και οι μαθητές μπορούν να 
αναγνωρίσουν όλες αυτές τις εκφράσεις πολύ εύκολα όταν συγκρίνουν κάθε σχήμα. 

Μπορούν να χτίσουν δίχτυα, να μετρήσουν μήκη και να υπολογίσουν διαφορετικές 
διαστάσεις. 
Μελλοντικός σκοπός: 

Τα σετ αυτά είναι η βάση για την εκπαίδευση γεωμετρικών σχημάτων. Όλα τα 
περεταίρω (σχέσεις όγκου, δίχτυ)αναφέρονται σε αυτό το σετ (παρόμοιες διαστάσεις). 

Με την βάση των 10cm μπορείτε να δείξετε τις σχέσεις όγκου και να αναφέρθητε και σε 
άλλες διαστάσεις πολύ εύκολα. 
 

 
Πρίσμα 

 
Με τα χωριστά τμήματα μπορείτε να δείξετε διάφορα τμήματα και μπορείτε να 
υπολογίσετε και να συγκρίνετε διάφορους όγκους. 

Κολλήστε διαφορετικά τμήματα στο καπάκι και ρωτήστε πόσα ίσα μέρη μπορείτε να 
παρουσιάσετε. 
Αφήστε τους να υπολογίσουν διαφορετικούς όγκους του πρίσματος και επίσης 

διαφορετικά μήκη. 
 

 
Κύβος 

 
 
 
Σφαίρα 
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Κύλινδρος 

 
Ο κύλινδρος, ο κώνος και η σφαίρα είναι περιστροφικά στερεά, έχουν περιστροφικό 

άξονα. 
Βάλτε το τμήμα στο καπάκι και περιστρέψτε το σχήμα. 
Η βάση και το σχήμα του είναι διάφανα οπότε μπορείτε να το δείξετε και με έναν 

προβολέα. 
 

 
Τετραγωνική πυραμίδα 

 
 
Κώνος 

 
 

Επίπεδο συμμετρίας 
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Με διάφορα τμήματα μπορείτε επίσης να παρουσιάσετε συμμετρικά επίπεδα (άξονας της 
αντανάκλασης) κάθε περιοχής βάσεων. Στην κάθε περιοχή βάσης (του τετραγώνου, 
του ορθογωνίου και του κύκλου) έχετε 4 γραμμές συμμετρίας. 

Πρώτα ρωτήστε τους μαθητές πόσες γραμμές έχει η κάθε περιοχή και επιβεβαιώστε το 
με τον προβολέα. 
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