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Γνωστικό αντικείµενο: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
1. ΤΙΤΛΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: Μονάδες µέτρησης επιφανείας – µετατροπές,
το τετραγωνικό µέτρο
Ο µαθητής έρχεται σε επαφή µε τις µονάδες µέτρησης επιφανείας και είναι σε θέση να τις
εντάξει και να τις χρησιµοποιήσει σε προβλήµατα της καθηµερινής του ζωής.
Η διδακτική πρακτική εφαρµόζεται µε ιδιαίτερη επιτυχία σε εξατοµικευµένη διδασκαλία σε
παιδιά που διδάσκονται τα µαθήµατά τους, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους στο Νοσοκοµείο
Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» .
Το συγκεκριµένο κεφάλαιο (32) εντάσσεται στην ενότητα 5 του βιβλίου της Ε΄ ∆ηµοτικού και
αντιστοιχεί στο γενικό στόχο που προτάσσεται από το ΑΠΣ. ∆ηλαδή, οι µαθητές να
σταθεροποιήσουν τις γνώσεις τους σχετικά µε τις συµβατικές µονάδες επιφανείας και να
εξοικειωθούν µε τη χρήση τους στη καθηµερινή ζωή. Επίσης είναι συµβατό και µε το ∆ΕΠΠΣ, µε
την εµπλοκή της αισθητικής αγωγής, διότι το τετραγωνικό µέτρο που θα κατασκευασθεί θα είναι
εκτός από χρηστικό αντικείµενο και έκφραση της καλλιτεχνικής δηµιουργίας των παιδιών,
διακοσµηµένο µε δηµιουργίες τους.
Συµβατότητα µε τις αρχές και τους στόχους των νέων προγραµµάτων σπουδών του
Νέου Σχολείου
Μέσω του διδακτικού σχεδίου ο µαθητής:
Κατακτά τη γνώση βιωµατικά, επειδή εµπλέκεται στη διαδικασία µέτρησης καθηµερινών
δικών του αντικειµένων (πίνακας, θρανία, οθόνη υπολογιστή, πόρτες, παράθυρα).
Συνδέει την γνώση µε την καθηµερινή ζωή επιλύοντας προβλήµατα εµβαδοµέτρησης (τοίχων,
δαπέδων, παραθύρων κ. ά).
Αναπτύσσει την παρατηρητικότητα του, την αντιληπτική του ικανότητα και την κριτική του
σκέψη επιλύοντας σύνθετα προβλήµατα.
Ξεδιπλώνει όλο το φάσµα των δεξιοτήτων του (όχι κατ’ ανάγκη µαθηµατικών).
Το κυριότερο, εξοικειώνεται στο να κάνει εκτιµήσεις «της τάξης µεγέθους» των αντικειµένων
χωρίς τη χρήση γραπτών µαθηµατικών πράξεων.

2. ΣΚΟΠΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Γενικός Σκοπός
Θα πρέπει ο µαθητής να µπορεί να εµπλέκει τη διαδικασία µέτρησης επιφανειών µε τις
συµβατικές µονάδες µέτρησης και τις υποδιαιρέσεις τους και να αντιληφθεί ότι όλες οι επιφάνειες
ανεξαρτήτως σχήµατος είναι µετρήσιµες
Επιµέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείµενο και ως προς τη µαθησιακή
διαδικασία.
Γνωστικοί:
Να κατασκευάζει το τετραγωνικό µέτρο, το δέκατο, το εκατοστό και το χιλιοστό ώστε να
αισθητοποιήσει τις διαστάσεις τους.
Να είναι σε θέση να διενεργεί µετατροπές ανάµεσα σε µονάδες µέτρησης επιφανείας µε
διάφορους τρόπους και να µπορεί να επιλέγει την κατάλληλη µονάδα ανάλογα µε την µετρούµενη
επιφάνεια.
Να επιλύει προβλήµατα πρακτικά που σχετίζονται µε την εµβαδοµέτρηση.
∆εξιότητες:
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Να αναπτύξει την παρατηρητικότητά του, την προσοχή και την συγκέντρωση µε πρακτικές
βιωµατικές δραστηριότητες (µέτρηση µε το ξύλινο µέτρο, χάραξη γραµµών, κατασκευή
καλλιτεχνικών γεωµετρικών σχηµάτων κ.ά.)
Να καλλιεργήσει την ιδιαίτερη και πολύ σηµαντική δεξιότητα του «κατά προσέγγιση
υπολογισµού» τοποθετώντας νοερά τα αντικείµενα επάνω στην εκάστοτε µονάδα επιφανείας και
µετασχηµατίζοντας τα σε άλλα ευκολότερα µετρούµενα.
Στάσεις:
Να δει τα µαθηµατικά µε διαφορετικό «µάτι», όχι ως ένα αφηρηµένο κατασκεύασµα αλλά ως
ένα εργαλείο χρήσιµο στην καθηµερινή του ζωή.
∆ιάρκεια: 2 διδακτικές ώρες.
2)Α3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Περιγραφή δραστηριοτήτων :
Ο εκπαιδευτικός έχει προετοιµάσει από το σπίτι του το περίγραµµα ενός τετραγωνικού µέτρου,
σχεδιασµένου σε πλαστική επιφάνεια (µουσαµά), µε υποδιαιρέσεις του µέτρου και στις τέσσερεις
πλευρές του, έτσι ώστε να είναι εύκολο να τραβηχτούν άµεσα κάθετες και οριζόντιες γραµµές
(διαστάσεων 1,20 µ. Χ 1,30µ). Στο επάνω µέρος έχει καρφώσει αντίστοιχα πηχάκια και
κρεµαστάρια, ώστε η πλαστική επιφάνεια να λειτουργεί ως ένα είδος σχολικού χάρτη. Κρατά δύο
ξύλινα πηχάκια, ώστε να τοποθετηθούν στο κάτω µέρος της επιφάνειας, όταν τελειώσει η
διδασκαλία. Κρατά και ένα γαλλικό ξύλινο µέτρο µε υποδιαιρέσεις δεκάτου. Έχει από την
προηγούµενη προετοιµάσει το παιδί να κόψει τα σχήµατα του «τάνγκραµ» από το παράρτηµα του
βιβλίου και έχει εφοδιαστεί µε χρωµατιστά χαρτιά. Στο κάτω µέρος της επιφάνειας έχει σχεδιάσει
ένα τετραγωνικό δέκατο διαιρεµένο σε τετραγωνικά εκατοστά, ένα τετραγωνικό εκατοστό
διαιρεµένο σε χιλιοστά και µια σκάλα µε τέσσερα σκαλοπάτια.
Πρώτη διδακτική ώρα:
Πρώτη δραστηριότητα:
Τι νοµίζεις ότι είναι µια επιφάνεια; Έχεις ακούσει τις λέξεις εµβαδόν και τετραγωνικά
µέτρα;
Το ερώτηµα εκφωνείται από τον εκπαιδευτικό στο παιδί και γράφεται στο τετράδιό του.
Παράλληλα ανοίγεται ο τετραγωνικός χάρτης και κρεµιέται στον τοίχο. Με καταιγισµό ιδεών
εκφράζεται η άποψη του µαθητή για το τι είναι επιφάνεια και µέσα σε λίγο χρόνο µπορεί να
καταλήξει σε συµπεράσµατα πρακτικά (ο τοίχος, το δάπεδο, η οθόνη της τηλεόρασης, η πόρτα, το
παράθυρο, τα φύλλα των τετραδίων, οι πλευρές ενός κουτιού κ.ά., είναι επιφάνειες (5 λεπτά).
Πως µπορούµε να µετρήσουµε τις επιφάνειες;
Μετά από ολιγόλεπτο διάλογο καταλήγουµε στο ότι µπορούµε να µετρήσουµε τις επιφάνειες µε
άλλες επιφάνειες που θα παίζουν το ρόλο της µονάδας επιφανείας. Με την υπόδειξη του
εκπαιδευτικού µαθαίνει το παιδί ότι οι άνθρωποι έχουν κάνει µία σύµβαση να µετρούν τις
επιφάνειες µε τετράγωνα (µεγάλα τ.µ ,µικρότερα τ.δ , πιο µικρά τ.ε, ακόµη πιο µικρά τ.χ).
Ο εκπαιδευτικός δείχνει το τετραγωνικό µέτρο και τις υποδιαιρέσεις του στο κάτω µέρος του
χάρτη και ζητάει από το παιδί να πει µε ποια υποδιαίρεση µπορεί να µετρήσει διάφορες επιφάνειες
(τοίχο, δάπεδο, τηλεόραση, γόµα, κ. ά) (5 λεπτά).
∆εύτερη δραστηριότητα:
Τα παιδί παίρνει τον χάρτη και τον ξύλινο πήχη και τραβά οριζόντιες και κάθετες γραµµές για
να δηµιουργήσει τα τετραγωνικά δέκατα και 2 ή 3 τ.δ τα χωρίζει σε τ. εκατοστά. Στη συνέχεια
κόβει διάφορα σχήµατα για να τα κολλήσει στην επιφάνεια του µέτρου (γεωµετρικά σχήµατα, το
τάνγκραµ, κ.ά). Με αυτόν τον τρόπο εµφανίζεται το τετραγωνικό µέτρο ως ένα καλλιτεχνικό
δηµιούργηµά του. (15 λεπτά). Κρεµά το έργο του στον τοίχο και χαίρεται γι’ αυτό.
Τρίτη δραστηριότητα:
Όπως έχει τοποθετηθεί ο χάρτης – τετραγωνικό µέτρο είναι αρκετά εύκολο (µε την εποπτεία)
να συζητήσουµε τις υποδιαιρέσεις του µέτρου:
1 τ.µ =
100 τ.δ
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1 τ.δ =
100 τ.ε
1 τ.ε =
100 τ.χ
1 τ.µ = 100 Χ 100 τ.ε = 10.000 τ.ε
1 τ.µ = 100 Χ 100 Χ 100 τ.χ = 1.000,000 τ.χ
Το παιδί µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού γράφει τα αποτελέσµατα στο τετράδιο και τα
µεταφέρει και στην κλίµακα του υποµνήµατος κατά φθίνουσα σειρά. Ο µαθητής µε την βοήθεια
του δασκάλου εξάγει δύο σηµαντικά συµπεράσµατα-επισηµάνσεις:
Στο δεκαδικό αριθµό που ακέραιο µέρος έχει τα τ.µ, µετά την υποδιαστολή τα δύο πρώτα
ψηφία, µας προσδιορίζουν τα τ.δ, τα επόµενα δύο τα τ.ε και τα δύο τελευταία τα τ.χ
Στην κλίµακα όπου στο ανώτατο σκαλοπάτι είναι τα τ.µ στα επόµενα µε την σειρά βρίσκονται
τα τ.δ, τ.ε, και τα τ.χ. στο κατώτατο.
Θυµόµαστε ότι, όταν κατεβαίνουµε:
ένα σκαλοπάτι: πολ/µε µε το 100
δύο σκαλοπάτια: πολ/µε µε 100Χ100 = 10.000
τρία σκαλοπάτια: πολ/µε µε 100Χ100Χ100 = 1.000.000 και αντίστροφα, όταν ανεβαίνουµε
διαιρούµε µε τους αντίστοιχους αριθµούς

∆εύτερη διδακτική ώρα:
Τέταρτη δραστηριότητα:
∆ίνονται δύο παραδείγµατα µετατροπής µονάδων µε δύο σχήµατα που έχει κόψει το παιδί και
τοποθετεί επάνω στο τετραγωνικό µέτρο π.χ. ένα ορθογώνιο (διαστάσεων 20 εκ. Χ 30 εκ.) καλύπτει
6 τ.δ και µε τη µέθοδο της κλίµακας θα µετατραπούν σε τ.µ, τ.ε και τ.χ. Ένα δεύτερο παράδειγµα
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θα δοθεί µε ένα µη γεωµετρικό σχήµα όπου, κατά προσέγγιση, θα υπολογισθεί το εµβαδόν του σε
τ.ε. και θα µετατραπεί σε τ.µ.
Αµέσως µετά δίνονται στο παιδί δύο φύλλα εργασίας:
Στο πρώτο φύλλο εργασίας δίνονται προς εκτίµηση:
Οι επιφάνειες των τοίχων του δωµατίου.
Η επιφάνεια της οθόνης της τηλεόρασης.
Η άνω επιφάνεια του τετραδίου του.
Η άνω επιφάνεια της γόµας του.
Σε κάθε ερώτηµα θα υπάρχουν απαντήσεις, εκ των οποίων µία ή δύο θα προσεγγίζουν το
σωστό αποτέλεσµα της µέτρησης.
Ζητούµε, χωρίς να µετρήσει, απλώς τοποθετώντας νοητά τα αντικείµενα στο τετραγωνικό
µέτρο, να εκτιµήσει το αποτέλεσµα της µέτρησης (εκτίµηση αποτελέσµατος µέτρησης).
Στο δεύτερο φύλλο εργασίας ζητείται το εµβαδόν του δαπέδου της τάξης και πόσα πλακάκια
διαστάσεων (30 εκ Χ 30 εκ.) θα χρειαστούν για να στρωθεί.
Τα αποτελέσµατα και των δύο φύλλων εργασίας, συζητούνται µε το παιδί, ελέγχονται,
επιδοκιµάζονται ή αποδοκιµάζονται και διατυπώνονται ξανά τα δύο βασικά συµπεράσµατα που
είχαν εξαχθεί στο τέλος της 3ης δραστηριότητας.
4. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ:
Στο παρακάτω διδακτικό σχέδιο χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω µέθοδοι και τεχνικές
διδασκαλίας:
α) ∆ιαφοροποιηµένη διδασκαλία σε σχέση µε τις παραδοσιακές µεθόδους µε τον συνδυασµό
της τέχνης και της αισθητικής αγωγής στην κατασκευή και διακόσµηση του τετραγωνικού µέτρου.
β) Καταιγισµός ιδεών για ενεργοποίηση του µαθητή και αξιοποίηση της φαντασίας του.
γ) ∆ιερευνητική ανακαλυπτική µέθοδος στο µέτρο που ο µαθητής ανακαλύπτει µέσω της
εποπτείας τις σχέσεις µεταξύ των µονάδων µέτρησης.
δ) ∆ιαλογική διδασκαλία µε τη µέθοδο ερωτήσεων- απαντήσεων για να εξασφαλισθεί η
ενεργητική συµµετοχή του µαθητή.
ε) Μετωπική στα σηµεία όπου ο εκπαιδευτικός δίνει κατευθύνσεις και διατυπώνει
συµπεράσµατα και επισηµάνσεις σε θέµατα γνωσιακά δύσκολα προσβάσιµα από το µαθητή.
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Βρες τη σωστή απάντηση χωρίς να κάνεις µετρήσεις µε το µέτρο. Μπορείς να µετρήσεις µε τα
βήµατα σου, το ύψος σου και τα χέρια σου. Βάλε ⊗ στη σωστή απάντηση. Οι σωστές
απαντήσεις µπορεί να είναι δύο.
α) Ο τοίχος του δωµατίου είναι:
1) 1800 τ.δ
2) 10,99 τ.µ
3) 8.999.000 τ.χ
4) 30.000 τ.σ.
β) Η επιφάνεια της οθόνης της τηλεόρασης είναι;
α) 1,18 τ.µ
β) 42 τ.δ
γ) 11.800 τ.ε
δ) 700.00 τ.χ
γ) Η άνω επιφάνεια του τετραδίου σου είναι;
α) 0,06 τ.µ
β) 4200 τ.ε
γ) 0,78 τ.µ
δ) 20.000 τ.χ
δ) Η άνω επιφάνεια της γόµας σου είναι;
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α) 0,0021 τ.µ
β) 25 τ.δ
γ) 0,12 τ.µ
δ) 210 τ.χ
2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Μέτρησε τις διαστάσεις του δαπέδου του δωµατίου σου, (µε µέτρο) και βρες
το εµβαδόν του.
Πόσα πλακάκια διαστάσεων (30 εκ. Χ 30 εκ.) θα χρειαστείς για να καλύψεις το δάπεδο;
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