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ΜΕΡΟΣ Β΄

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ



Εισαγωγή
Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε την ενότητα για την έρευνα της μέτρησης.  Ελπίζουμε πως το πακέτο και τα 

βιβλία εργασίας θα σας ικανοποιήσουν. Αν έχετε οποιεσδήποτε προτάσεις ή παράπονα, θα χαιρόμασταν πολύ  

να τις ακούσουμε. Αυτός ο οδηγός, περιέχει έναν αριθμό προτάσεων για τη διδασκαλία της ενότητας για την 

μέτρηση, καθώς και απαντήσεις στις ερωτήσεις του βιβλίου εργασιών των μαθητών.

Διδάσκοντας την ενότητα για την μέτρηση
Η  ενότητα  καλύπτει  τη  μέτρηση  του  μήκους,  του  εμβαδού,  του  όγκου  και  της  μάζας.  Στο  πρώτο  φύλλο 

εργασιών,  η  μέτρηση του  μήκους,  παρουσιάζει  ένα  από  τα  πιο  σημαντικά  χαρακτηριστικά  –  το  ρόλο  της  

εκτίμησης ώστε να γνωρίσουμε  μια νέα μονάδα – οντότητα όπως είναι  το μέτρο.   Οι μαθητές, πρέπει  να 

εκτιμήσουν  συγκεκριμένα  μήκη  πριν  τα  υπολογίσουν.  Καθώς  οι  μαθητές  μαθαίνουν  όλο  και  περισσότερα 

πράγματα από την ενότητα,  τόσο οι  εκτιμήσεις τους θα γίνονται  πιο ακριβής.   Η έμφαση που δίνεται  στην 

εκτίμηση θα φανερωθεί στην ενότητα.

Η  προσέγγιση  που  χρησιμοποιείται  στην  εισαγωγή  του  εμβαδού  και  του  όγκου,  είναι  να  ξεκινήσουμε  με 

εκτιμήσεις  βασιζόμενες  πάνω  στη  διαδικασία  μέτρησης.  Στην  περίπτωση  του  εμβαδού,  μετρούνται  τα 

τετράγωνα και στην περίπτωση του όγκου, οι κύβοι. Μόνο όταν οι έννοιες του εμβαδού ή του όγκου γίνουν  

κατανοητές, οι υπολογισμοί θα πρέπει να γίνονται βάση των τύπων ή άλλων διαδικασιών που παρουσιάζονται.

Το βιβλίο εργασιών δεν έχει  σχεδιαστεί  για  να  είναι  ανεξάρτητο από το σχολικό βιβλίο.   Υποτίθεται  ότι  οι 

μαθητές έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες πάνω στη μέτρηση και το Διεθνές Σύστημα (S.I.) από το βιβλίο 

Φυσικής.  Το βιβλίο εργασιών έχει  σχεδιαστεί  ώστε να συμπληρώνει  το κείμενο και  να παρέχει  οδηγίες και  

ερωτήσεις βασισμένες στις δραστηριότητες που υπάρχουν στο πακέτο.

Συμβουλές για τη χρήση του πακέτου
1. Το ίδιο το πακέτο είναι ανεξάρτητο, με εξαίρεση τη ζύγιση. Οποιοσδήποτε ζυγός μπορεί να χρησιμοποιηθεί  

σε συνδυασμό με το πακέτο.

2. Τα στοιχεία που υπάρχουν στο πακέτο μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τα φύλλα εργασιών 

στην ενότητα «Γνωριμία με το εργαστήριο – Μετρήσεις» (εργ. Ασκήσεις 1 και 2, Β΄ Γυμνασίου). Οι μονάδες  

της μέτρησης και της πυκνότητας χρησιμοποιούν τα ίδια στοιχεία.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΦΎΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΏΝ 1 – ΜΕΤΡΏΝΤΑΣ ΤΟ ΜΉΚΟΣ

ΕΡΩΤ1. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.
Οι απαντήσεις εξαρτώνται από τα σώματα που επιλέχτηκαν.

ΕΡΩΤ2. Μετατρέψτε  τις παρακάτω μετρήσεις.
2 m = 200 cm
2 m = 2000 mm

4,25 m = 425 cm
4,25 m = 4250 mm
0,15 m = 15 cm
0,15 m = 150 mm
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ΕΡΩΤ3. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.

Απόσταση
Εκτιμώμενο μήκος 
σε χιλιοστόμετρα

Μετρούμενο μήκος 
σε χιλιοστόμετρα

Μετρούμενο μήκος 
σε εκατοστόμετρα

Μετρούμενο μήκος 
σε χιλιόμετρα

Το πλάτος αυτού 

του βιβλίου
215 mm 21,5 cm 0,000215 km

Το μήκος αυτού 

του βιβλίου
276 mm 27,6 cm 0,000276 km

Το μήκος του 

μολυβιού σας
Εξαρτάται

(Βάλτε αποστάσεις 

της δικής σας 

επιλογής)

Εξαρτάται

ΕΡΩΤ4. Μετατρέψτε τις παρακάτω μετρήσεις
500 mm = 50 cm
500 mm = 0,5 m

75 mm = 7,5 cm
75 mm = 0,075 m
10 mm = 1 cm
10 mm = 0,01 m

ΦΎΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΏΝ 2 -  ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ

ΕΡΩΤ.1.  Ποιο είναι το εμβαδόν της αίθουσας σε m2;
Εξαρτάται από την αίθουσα.

ΕΡΩΤ.2.  Μετρήστε πόσα τετράγωνα καλύπτουν το καθένα από τα παρακάτω ορθογώνια. Γράψτε τον 
αριθμό μέσα σε κάθε σχήμα.
9, 6, 10 και  32 τετράγωνα αντίστοιχα.

ΕΡΩΤ3.  Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.

Ορθογώνιο Μήκος α   (σε cm) Μήκος β  (σε cm) Εμβαδόν   σε (cm2)
1 3 3 9
2 3 2 6
3 5 2 10
4 8 4 32

ΕΡΩΤ4.  Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.

Εμβαδόν προς μέτρηση
Μήκος α 

(mm)
Μήκος α 

(cm)
Μήκος β 

(mm)
Μήκος β 

(cm)
Εμβαδόν 

(mm2)
Εμβαδόν 

(cm2)
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Εμβαδόν εξώφυλλου 
βιβλίου

215 21,5 276 27,6 59340 593,4

Επιφάνεια τραπεζιού Εξαρτάται

Εμβαδόν τζαμιού 
παραθύρου

Εξαρτάται

(Βάλτε εμβαδόν δικής 
σας επιλογής)

ΕΡΩΤ5. Πόσα mm2 έχει 1 cm2;
100

ΕΡΩΤ6.  Πόσα cm2 έχει 1 m2; 
10.000

ΦΎΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΏΝ 3 -  ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΜΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΩΤ1.  Πόσα τετράγωνα υπάρχουν στο παρακάτω τρίγωνο;
20

ΕΡΩΤ2.  Μήκος της α  10  cm

               Μήκος της β    4 cm

 Εμβαδόν τριγώνου = ½ x  μήκος α x μήκος β = ½ x 10 cm x 4 cm  = 20 cm2

ΕΡΩΤ3.  Συγκρίνετε τον αριθμό των τετραγώνων στην ερώτηση 1 με το εμβαδόν που υπολογίσατε 
στην ερώτηση 2. Πόσο κοντά είναι τα δυο αποτελέσματα;
Οι αριθμοί πρέπει να είναι ίδιοι ή τουλάχιστον κοντά.

ΕΡΩΤ4. Πόσα τετράγωνα υπάρχουν στο παρακάτω παραλληλόγραμμο;
54

ΕΡΩΤ5.   Μήκος του α 9 cm

                Μήκος του β 6 cm

Εμβαδόν παραλληλογράμμου = μήκος α  x μήκος β = 9 cm x 6 cm = 54 cm2           
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ΕΡΩΤ6.  Συγκρίνετε τον αριθμό των τετραγώνων στην ερώτηση 4 με το εμβαδόν που βρήκατε στην 
ερώτηση 5. Πόσο κοντά είναι οι δυο αριθμοί;
Οι αριθμοί πρέπει να είναι ίδιοι ή τουλάχιστον κοντά.

ΕΡΩΤ7. Πόσα τετράγωνα υπάρχουν στον παρακάτω κύκλο;;  
28

ΕΡΩΤ8. Μήκος ακτίνας (r) = 3 cm 

Εμβαδόν κύκλου = π x r2 = 3,14  x (3 cm)2 = 28,29cm2

ΕΡΩΤ9. Συγκρίνετε τον αριθμό των τετραγώνων στην ερώτηση 7 με το εμβαδόν που βρήκατε στην 
ερώτηση 8. Πόσο κοντά είναι οι δυο αριθμοί;
Οι αριθμοί πρέπει να είναι κοντά.

ΦΎΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΏΝ 4 - ΜΕΤΡΏΝΤΑΣ ΤΟΝ ΌΓΚΟ ΕΝΌΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΎ ΣΤΕΡΕΟΎ

ΕΡΩΤ1.  Πόσοι κύβοι του 1 cm3 υπάρχουν στο παραπάνω κομμάτι;
24

ΕΡΩΤ2.  Υπάρχει πιο εύκολος τρόπος για να μετρήσουμε τους κύβους και να βρούμε τον όγκο ενός 
σώματος; Εξηγήστε.
Η πάνω επιφάνεια του τούβλου είναι 4 κύβοι μήκος και 3 κύβοι πλάτος. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν 

12 (4x3) κύβοι σε κάθε επιφάνεια. Αφού υπάρχουν δυο επιφάνειες, τότε θα πρέπει να υπάρχουν 24 

(4x3x2) κύβοι.

ΕΡΩΤ3. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα
Οι απαντήσεις εξαρτώνται από τα τούβλα που επιλέχτηκαν.

ΦΎΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΏΝ 5 -  ΜΕΤΡΏΝΤΑΣ ΤΟΝ ΌΓΚΟ ΕΝΌΣ ΥΓΡΟΎ     

ΕΡΩΤ1. Βρείτε τις παρακάτω γραμμές στην κλίμακα κάθε κυλίνδρου μέτρησης: 50,20,80,98 και 91.
Η απάντηση θα δοθεί από την ανακάλυψη των γραμμών που απαιτούνται. Δεν υπάρχει 

γραπτή αντιστοίχηση.

ΕΡΩΤ2. Ποιος κύλινδρος μέτρησης είναι πιο ευαίσθητος; (Ποιος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
περισσότερη ακρίβεια;) Γιατί ο ένας είναι πιο ευαίσθητος από τον άλλο; 
Ο ψηλότερος κύλινδρος είναι πιο ευαίσθητος. Οι γραμμές είναι πιο μακριά η μία από την άλλη κι έτσι 

ο όγκος του υγρού μπορεί να διαβαστεί με πιο μεγάλη ακρίβεια.
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ΕΡΩΤ3.  Αν τα 50 cm3 νερού που βάλαμε στον μακρύ σωλήνα μέτρησης, το βάζαμε στον κοντό, το 
νερό θα έφτανε στην γραμμή των  50 cm3; Τι προβλέπετε;
Ναι.  Ο όγκος δεν πρέπει να αλλάξει.

ΕΡΩΤ4.  Μεταφέρετε το νερό των 50 cm3 στον κοντό σωλήνα μέτρησης. Τι παρατηρείτε;
Ο όγκος παραμένει στο 50 cm3.

ΕΡΩΤ5.   50 cm3  είναι το ίδιο με:
Α. 50 ml

Β. 0,05 λίτρα

ΦΎΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΏΝ 6 -  ΜΕΤΡΏΝΤΑΣ ΤΟΝ ΌΓΚΟ ΕΝΌΣ ΜΙΚΡΟΎ, ΑΣΎΜΜΕΤΡΟΥ ΣΤΕΡΕΟΎ

ΕΡΩΤ1.  Ποιος είναι ο όγκος του τούβλου από πλεξιγκλάς;
Ο όγκος ενός τούβλου  8cm x 1cm x 1cm  είναι 8 cm3.

ΕΡΩΤ2. Ποιοι είναι οι δυο τρόπου υπολογισμού του όγκου ενός συμμετρικού σχήματος;
α)  Μετρήστε τις τρεις πλευρές ενός τούβλου και υπολογίστε τον όγκο χρησιμοποιώντας τον τύπο:

Όγκος = Πλευρά α x πλευρά β x πλευρά γ

β) Μετρήστε πόσο νερό ανεβαίνει όταν το τούβλο βυθίζεται στον κύλινδρο μέτρησης που περιέχει το 

νερό. (Μέθοδος της εκτόπισης)

ΕΡΩΤ3.   Νέος όγκος 108 cm3 

Αρχικός όγκος 100 cm3 

Όγκος πέτρας 8 cm3

ΦΎΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΏΝ 7 -  Η ΑΛΛΑΓΉ ΤΟΥ ΣΧΉΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΑΛΕΊ ΑΛΛΑΓΉ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΌΓΚΟ;  

ΕΡΩΤ1. Καταγράψτε τον όγκο της πλαστελίνης στον παρακάτω πίνακα.

Σχήμα πλαστελίνης
Όγκος

(cm3)
Μπάλα 10

Φίδι 10
Δίσκος 10

ΕΡΩΤ2.   Τι συμβαίνει στον όγκο της πλαστελίνης όταν αλλάζετε σχήμα;
Ο όγκος της πλαστελίνης παραμένει ο ίδιος ανεξάρτητα από το σχήμα που παίρνει.

ΦΎΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΏΝ 8 -  ΜΕΤΡΏΝΤΑΣ ΤΟΝ ΌΓΚΟΥ ΕΝΌΣ ΑΕΡΊΟΥ
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ΕΡΩΤ1. Πόσες φορές γεμίσατε τον κύλινδρο με αέρα; (Η κάθε φορά αντιπροσωπεύει 150 cm3 αέρα.)
Εξαρτάται από το πόσο αέρα περιέχει το μπαλόνι.

ΕΡΩΤ2. Ποιος ήταν ο όγκος του αέρα στο μπαλόνι;
Εξαρτάται από το πόσο αέρα περιέχει το μπαλόνι.

ΦΎΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΏΝ 9 -  ΜΕΤΡΏΝΤΑΣ ΤΗ ΜΆΖΑ

ΕΡΩΤ1. Ποια είναι μάζα του τούβλου από πλεξιγκλάς;
Η απάντηση θα εξαρτηθεί από το τούβλο που επιλέχτηκε.

ΕΡΩΤ2. Βρείτε τη μάζα μερικών άλλων σωμάτων. Πρώτα εκτιμήστε (μαντέψτε) τη μάζα του σώματος. 
Μετά μετρήστε τη μάζα στη ζυγαριά. 
Οι  απαντήσεις  θα  εξαρτηθούν  από  τα  σώματα  που  επιλέχτηκαν.  (Η  εκτίμηση  της  μάζας  είναι 

σημαντικό μέρος αυτής της δραστηριότητας και δεν πρέπει να παραλείπεται.)

ΦΎΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΏΝ 10 -  ΜΕΤΡΏΝΤΑΣ ΤΗ ΜΆΖΑ ΥΓΡΏΝ

ΕΡΩΤ1. Μάζα ποτηριού ζέσεως + 50 cm3 νερού - 192 g 

Μάζα άδειου ποτηριού ζέσεως - 142 g

Μάζα 50 cm3  νερού - 50 g
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