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ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 1,5-2 δηδαθηηθέο ώξεο

ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΜΔ ΣΟ ΓΔΠΠ ΚΑΙ ΑΠ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ
Τν ζέκα είλαη απνιύησο ζπκβαηό κε ην Α.Π.Σ. θαη ην Γ.Δ.Π.Π.Σ, εθόζνλ απνηειεί
ζέκα ελόηεηαο ησλ Μαζεκαηηθώλ ηεο Δ ηάμεο.
ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ & ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΤΛΙΚΟΣΔΥΝΙΚΗ
ΤΠΟΓΟΜΗ
Πξνηείλεηαη ε νξγάλσζε ησλ καζεηώλ ζε νκάδεο 2-3 αηόκσλ. Απαηηείηαη επνκέλσο ν
θαηάιιεινο αξηζκόο Η/Υ. Η δξαζηεξηόηεηα ζα πξέπεη λα δηεμαρζεί ζην εξγαζηήξην
πιεξνθνξηθήο.
Λνγηζκηθό : Λνγηζκηθό Μαζεκαηηθά Δ΄- ΣΤ΄.
ΛΟΓΟΙ ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Δ΄- Σ
Δπηιέγνπκε ην ινγηζκηθό αληί ηεο παξαδνζηαθήο κεζόδνπ δηδαζθαιίαο, γηαηί κέζσ
απηνύ θαη κε ηε βνήζεηα ηεο κπάξαο, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ηεο άκεζεο θαη
παξαζηαηηθήο απεηθόληζεο ησλ ηζνδύλακσλ θιαζκάησλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο
από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο κε πεηξακαηηζκό θαη παηγληώδε κνξθή.
Δίλαη έλα ινγηζκηθό αλνηρηνύ ηύπνπ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο γλσζηηθό
εξγαιείν επηηξέπνληαο δξαζηεξηόηεηεο θαη αλαθαιύςεηο απ’ ηνπο καζεηέο.
ΜΟΝΣΔΛΟ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ
Ωο κνληέιν δηδαζθαιίαο επηιέγεηαη ε «ζπλεξγαηηθή θαζνδεγνύκελε αλαθάιπςε».
ΚΟΠΟ
Να δεκηνπξγήζνπλ ηζνδύλακα θιάζκαηα θαη λα θαιιηεξγήζνπλ εξεπλεηηθό θαη
νκαδηθό πλεύκα κέζα από ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη αλαθαιππηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο.
ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ
Οη καζεηέο:
Γλώζεηο
αλαγλώξηζε ηζνδύλακσλ θιαζκάησλ
δεκηνπξγία ηζνδύλακσλ θιαζκάησλ κε ηελ ηερληθή ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ θαη
ηεο δηαίξεζεο (απινπνίεζε).

Γεμηόηεηεο
λα ζπγθξίλνπλ θιάζκαηα θάλνληάο ηα ηζνδύλακα
λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ ινγηζκηθνύ ησλ
καζεκαηηθώλ θαη γεληθόηεξα ηνπ Η/Υ
Να αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο, θαζώο εξγάδνληαη
κε ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό.
Σηάζεηο
λα αλαπηύμνπλ ζεηηθή δηάζεζε απέλαληη ζηνλ Η/Υ σο εξγαιείν αλαθάιπςεο
γλώζεσλ
ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα καζεκαηηθά
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΝΩΔΙ
Οη καζεηέο έρνπλ αλαπηύμεη από πξνεγνύκελα καζήκαηα ηηο βαζηθέο δεμηόηεηεο
ρξήζεο ηνπ Η/Υθαη ηνπ ινγηζκηθνύ. Δπίζεο, νη καζεηέο έρνπλ εηζαρζεί ζηελ έλλνηα
ηoπ θιάζκαηνο, ηεο θιαζκαηηθήο κνλάδαο, ησλ νκώλπκσλ θαη εηεξώλπκσλ
θιαζκάησλ.
ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ

Α. Πξνβιεκαηηζκόο: Γηαηύπωζε ηνπ πξνβιήκαηνο
Η Νεθέιε έθνςε ηξηαληάθπιια απ’ ηνλ θήπν ηεο. Τα 3/6 είλαη θόθθηλα θαη ηα 9/18
άζπξα. Πνηα ήηαλ πεξηζζόηεξα;

Β. ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ
Αλνίγνπκε ην ινγηζκηθό: Μαζεκαηηθά Δ΄- Σ΄
Δπηιέγνπκε: Μπάξεο
Με ηνλ ηξόπν πνπ ήδε γλσξίδνπκε επηιέγνπκε 5 κπάξεο.
Τελ 1ε κπάξα ηε ρσξίδνπκε ζε 2 κέξε.
Τηο επόκελεο κπάξεο ηηο ρσξίδνπκε θαηά ζεηξά ζε 2/πιάζηα, 3/πιάζηα, 4/πιαζηα θαη
5/πιάζηα κέξε αληίζηνηρα, ζε ζρέζε κε ηελ πξώηε.
Σηελ 1ε κπάξα ζρεκαηίδνπκε ην 1/2.
Σηηο επόκελεο πεηξακαηηδόκαζηε θαη ζρεκαηίδνπκε θάζε θνξά θιάζκαηα ίζεο
πνζόηεηαο δει. ηζνδύλακα κε ην1/2.
Γξάθνπκε ηα θιάζκαηα πνπ δεκηνπξγήζακε:
………………………………………………………………………………………..
Φέξλνπκε ην ρεξάθη κε ηνλ θάζεην άμνλα ζηηο κπάξεο. Σπγθξίλνπκε ηα θιάζκαηα. Τη
παξαηεξνύκε;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Φέξλνπκε ηώξα ζηελ νζόλε 3 κπάξεο.
Σηελ 1ε ζρεκαηίδσ ηα 3/8.
Πεηξακαηηδόκαζηε ζηηο άιιεο 2 έσο όηνπ βξνύκε ζε πόζα ίζα κέξε ζα ηηο ρσξίζνπκε
γηα λα θηηάμνπκε 2 ηζνδύλακα θιάζκαηα ίζεο πνζόηεηαο κε ην πξώην.
Πνηα είλαη απηά ηα θιάζκαηα;………………………………………………………
Σπδεηνύκε θαη θαηαγξάθνπκε κε πνην ηξόπν δεκηνπξγνύκε ηζνδύλακα θιάζκαηα:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Φέξλνπκε πάιη 3 κπάξεο ζηελ νζόλε. Σρεκαηίδνπκε ζηελ 1ε ηα 8/28.
Σηηο επόκελεο πεηξακαηηδόκαζηε θαη δεκηνπξγνύκε ηζνδύλακα θιάζκαηα κε
κηθξόηεξνπο όξνπο απ’ ην πξώην, θάλνπκε δει. απινπνίεζε.
Πνηα είλαη απηά ηα θιάζκαηα;………………………………………………………….
Πνην απ’ απηά δελ απινπνηείηαη πεξηζζόηεξν ( αλάγσγν);…………………
Με πνην ηξόπν απινπνηνύκε θιάζκαηα;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Κξίλεηε όηη έρεη ρξεζηηθή αμία ε απινπνίεζε θιαζκάησλ θαη γηαηί;
(Καηαλνείηαη θαιύηεξα ε πνζόηεηα ηνπ θιάζκαηνο κε ηελ απινπνίεζε; Μπνξείηε λα θάλεηε πην
εύθνια ζπγθξίζείο;)

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..

Γ. Παξνπζίαζε - πδήηεζε – Δμαγωγή ζπκπεξαζκάηωλ.
Οη νκάδεο αλαθνηλώλνπλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο απηά πνπ ζεκείσζαλ ζηα Φύιια
Δξγαζίαο. Αληαιιάζζνπλ απόςεηο θαη ζπκθσλνύλ ζηελ ζπλαγσγή ησλ θαηάιιεισλ
ζπκπεξαζκάησλ.

Δ. Αμηνιόγεζε επίηεπμεο ηωλ ζηόρωλ
Η αμηνιόγεζε πεξηιακβάλεη:
Α) ηε δηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε πνπ ζα δηεμαρζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο
κέζσ παξαηήξεζεο ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηώλ, κέζσ ησλ
εξσηήζεώλ ηνπο θαη γεληθόηεξα κέζσ παξαηήξεζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο ζηελ νκάδα,
Β) ηελ ηειηθή αμηνιόγεζε ζην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο κε ην θαηάιιειν θύιιν
αμηνιόγεζεο. Δλδεηθηηθά ζα κπνξνύζε λα δνζεί ζηνπο καζεηέο ην παξαθάησ θύιιν
αμηνιόγεζεο:

Φύιιν Αμηνιόγεζεο

1.Γξάςηε 4 θιάζκαηα ηζνδύλακα κε ην 3/5:
………………………………………………………………………………………

2.Απινπνηήζηε ηα θιάζκαηα:
5/10=

9/18=

75/100=

3.Κπθιώζηε ηα θιάζκαηα πνπ είλαη ηζνδύλακα κε ην 10/15
2/3

4/7

20/30

6/9

4.Η Μαξίλα μόδεςε ηα 2/5 ησλ 30 € γηα ηελ αγνξά ελόο βηβιίνπ. Ο Σπύξνο ηα 4/10
ησλ 40 € γηα ηελ αγνξά ελόο εηζηηεξίνπ γηα ην ζέαηξν θαη ν Ακπέξ ηα 6/15 ησλ 30€
γηα έλα DVD. Πνηα παηδηά μόδεςαλ ηνλ ίδην αξηζκό ρξεκάησλ;

