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1. ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΡΝ ΠΔΛΑΟΗΝ 

1.1. ΡΗΡΙΝΠ ΓΗΓΑΘΡΗΘΝ ΠΔΛΑΟΗΝ 

«Θάιπςε ηνπ επηπέδνπ κε γεσκεηξηθά κνηίβα»   

 

1.2. ΔΚΞΙΔΘΝΚΔΛΔΠ ΓΛΥΠΡΗΘΔΠ ΞΔΟΗΝΣΔΠ 

Καζεκαηηθά 

1.3. ΡΑΜΔΗΠ ΠΡΗΠ ΝΞΝΗΔΠ ΚΞΝΟΔΗ ΛΑ ΑΞΔΘΛΔΡΑΗ 

Ζ δξαζηεξηόηεηα απεπζύλεηαη ζε καζεηέο ησλ δπν κεγαιπηέξσλ ηάμεσλ ηνπ 
Γεκνηηθνύ. Δηδηθόηεξα απεπζύλεηαη ζηε Σ΄ Γεκνηηθνύ. 

 

1.4 ΠΚΒΑΡΝΡΖΡΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 

Ζ δξαζηεξηόηεηα είλαη πιήξσο ζπκβαηή κε ην Α.Π.. (ρνιηθά εγρεηξίδηα  Δ’  
θαη η’  Γεκνηηθνύ). 

Ο θαηλνηνκηθόο, δηαζεκαηηθόο ραξαθηήξαο ηνπ ζελαξίνπ επηηξέπεη ζηελ 
εκβάζπλζε ησλ ελλνηώλ θαζώο θαη ζηελ επέθηαζε απηώλ. 

Ζ ιέμε «θαηλνηνκηθόο» θαηαγξάθεηαη γηα λα δειώζεη όηη ε παξνπζίαζε ησλ 
ελλνηώλ γίλεηαη κέζσ ελόο πεξηβάιινληνο δηεξεύλεζεο, αλαθάιπςεο, θαη 
«θαηαζθεπήο καζεκαηηθώλ λνεκάησλ» πνπ θξαηά ακείσην ην ελδηαθέξνλ ησλ 
καζεηώλ.  

 

1.5. ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΡΖΠ ΓΗΓΑΠΘΑΙΗΑΠ & ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΖ 
ΙΗΘΝΡΔΣΛΗΘΖ ΞΝΓΝΚΖ 

Πξνηείλεηαη ε νξγάλσζε ησλ καζεηώλ ζε νκάδεο 2-3 αηόκσλ. Απαηηείηαη 
επνκέλσο ν θαηάιιεινο αξηζκόο Ζ/Τ. Σκήκαηα ηνπ ζελαξίνπ Κπνξνύλ λα 
πξαγκαηνπνηεζνύλ θαη ζε ζπκβαηηθή ηάμε κε ηε ρξήζε βηληενπξνβνιέα. 

 

1.6 ΓΗΓΑΘΡΗΘΝΗ ΠΡΝΣΝΗ 

       Οη καζεηέο λα: 

 ζπγθξίλνπλ γεσκεηξηθά ζρήκαηα. 

 βξίζθνπλ ηδηόηεηεο ζρεκάησλ  πνπ παξακέλνπλ ζηαζεξέο ζε θάζε 
κεηαβνιή (παξάιιειε κεηαθνξά, ζηξνθή) ησλ ζηνηρείσλ ηνπο ζην 
θόζκν ηεο δπλακηθήο γεσκεηξίαο  

  θαηαζθεπάδνπλ έλα θαλνληθό ζρήκα πνπ λα  έρεη ηε δπλαηόηεηα λα 
θαιύςεη ην επίπεδν ( ηεηξάγσλν, ηζόπιεπξν ηξίγσλν, εμάγσλν) 

 θαηαζθεπάδνπλ σο πξνο άμνλα ζπκκεηξίαο ην ζπκκεηξηθό ελόο 
ηεηξαγώλνπ, ηζνπιεύξνπ, εμαγώλνπ  



 θαιύπηνπλ ην επίπεδν κε θαλνληθά ζρήκαηα  

 λα θαηαζθεπάδνπλ γεσκεηξηθά κνηίβα κε θαλνληθά ζρήκαηα 
ρξεζηκνπνηώληαο ζαλ εξγαιείν θαηαζθεπήο ηε ζπκκεηξία σο πξνο 
άμνλα  

 

     Δπηπξόζζεηνη δηδαθηηθνί ζηόρνη είλαη νη καζεηέο λα εκπιαθνύλ ζε ηξόπνπο  
     εξγαζίαο όπσο:  

 

 δνθηκήο θαη λα πεηξακαηηζκνύ, ώζηε λα καζαίλνπλ από ηα ιάζε ηνπο   

 έθθξαζεο κε ηε δπλαηόηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ζρεκάησλ ηα νπνία λα 
έρνπλ ελδηαθέξνλ γη΄ απηνύο  

 ζπλεξγαζίαο θαη ζπιινγηθήο ζπκκεηνρήο  γηα ηελ επίηεπμε θνηλνύ 
ζηόρνπ    

 

 

1.7 ΔΘΡΗΚΥΚΔΛΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ 

Ζ δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο εμαξηάηαη από ην επίπεδν ηεο ηάμεο θαζώο θαη 
από ην βάζνο ζην νπνίν ζα  επηιέμεη λα πξνρσξήζεη ν εθπαηδεπηηθόο.  

Δθηηκάηε όηη ε δξαζηεξηόηεηα είλαη έμη δηδαθηηθώλ σξώλ.   

 

 

1.8 ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΓΗΔΜΑΓΥΓΖΠ ΡΝ ΠΔΛΑΟΗΝ 

Δίλαη έλα ζελάξην όπνπ ν εθπαηδεπηηθόο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα εηζάγεη ή λα 
επεθηείλεη έλλνηεο, ελώ νη καζεηέο κέζσ ηνπ πεηξακαηηζκνύ «λα 
θαηαζθεπάζνπλ καζεκαηηθά λνήκαηα». 

Ζ δξαζηεξηόηεηα κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζε επηά θάζεηο πνπ δηαρσξίδνληαη 
έηζη  ώζηε λα δηαθαλεί ν θεληξηθόο ηξόπνο εξγαζίαο. 

 

 

2. ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΡΝ ΠΔΛΑΟΗΝ 

 

Α΄ΦΑΠΖ       ΓΗΔΟΔΛΖΠΖ 

    

ΠΣΝΙΗΝ  

ε απηό ην θύιιν εξγαζίαο  νη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα ζπγθξίλνπλ ηξία 
ζρήκαηα πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε δηαθνξεηηθό ηξόπν θαη κνηάδνπλ λα 
είλαη ηεηξάγσλα. Έρνπλ ηελ επθαηξία λα αλαθαιύςνπλ ηηο ηδηόηεηεο 



θαηαζθεπήο ηνπο. ε θάζε εξώηεκα ππάξρεη αληίζηνηρε βνήζεηα θαζώο θαη 
ζρεηηθέο επεμεγήζεηο γηα ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο.   

 

 

1.1 Ππγθξίλνπκε γεωκεηξηθά ζρήκαηα θαη καζαίλνπκε ζηνλ θόζκν 
ηεο «δπλακηθήο γεωκεηξίαο» πνην ζρήκα είλαη ηεηξάγωλν 

 

Αλνίμηε ην αξρείν κε ην όλνκα «ζρήκαηα_1» θαη ζα δείηε ηελ παξαθάησ 
εηθόλα:  

 

 

 

Δξώηεζε1:     

Πνία από ηα παξαθάησ  δπλακηθά ζρήκαηα   είλαη ηεηξάγσλα; 

Θαηαγξάςηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο . (Γηαβάζηε πξώηα ηε «βνήζεηα 1») 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Δξώηεζε2:     

Πνηεο  γεσκεηξηθέο ηδηόηεηεο ζε θάζε ζρήκα  παξακέλνπλ ζηαζεξέο ζε θάζε 
κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ ησλ ζρεκάησλ;  Θαηαγξάςηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο . 

(Γηαβάζηε πξώηα ηε «βνήζεηα 2») 

 

ρήκα 1ν   

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

ρήκα 2ν   

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

http://files.ksechal.webnode.com/200000062-863ba87357/sxim_1.zip


ρήκα 3ν   

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Β’ ΦΑΠΖ             ΘΑΡΑΠΘΔΖ  

 

ΠΣΝΙΗΝ  

ε απηό ην θύιιν εξγαζίαο  νη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα  
θαηαζθεπάζνπλ έλα ηεηξάγσλν ζην ινγηζκηθό δπλακηθήο γεσκεηξίαο 
Geometer’ο Sketchpad. Οδεγήζηε πξώηα ηνπο καζεηέο ζαο λα 
θαηαζθεπάζνπλ έλα ηεηξάγσλν κε γεσκεηξηθά όξγαλα. ε θάζε εξώηεκα 
ππάξρεη αληίζηνηρε βνήζεηα θαζώο θαη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο γηα ην πεξηβάιινλ 
εξγαζίαο.   

 

1.2 Καζαίλνπκε ζηνλ θόζκν ηεο «δπλακηθήο γεωκεηξίαο» λα 
θαηαζθεπάδνπκε έλα ηεηξάγωλν  

 

Αλνίμηε έλα λέν αξρείν ηνπ «ινγηζκηθνύ δπλακηθήο γεσκεηξίαο» Geometer’s 
Sketchpad  

 

ΔΡΩΣΖΖ 1:     

 Πξνζπαζήζηε λα πεξηγξάςεηε ηα «ειεθηξνληθά εξγαιεία» πνπ ζα ζέιαηε λα 
είραηε γηα λα θαηαζθεπάζεηε ζηνλ θόζκν ηεο  «δπλακηθήο γεσκεηξίαο» έλα 
ηεηξάγσλν   

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



ΒΟΖΘΔΗΑ 1:  

Τπάξρνπλ πνιινί ηξόπνη γηα λα θαηαζθεπάζνπκε έλα ηεηξάγσλν ή θαιύηεξα 
λα θαηαζθεπάζνπκε έλα ζρήκα πνπ λα έρεη ηηο ηδηόηεηεο ηνπ ηεηξαγώλνπ .  

Παξαθάησ ζα ζαο πεξηγξάςνπκε έλαλ από απηνύο . 

 

1.  Θαηαζθεπάζηε έλα επζύγξακκν ηκήκα  
Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ επζπγξάκκνπ ηκήκαηνο  επηιέμηε πξώηα ηνλ 
«θαηαζθεπαζηή επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ»  θαη παηήζηε πάλσ ζηελ 
νζόλε  κε ην αξηζηεξό πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ δύν θνξέο ζε 
δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ώζηε λα θαζσξίζεηε ηα άθξα ηνπ επζπγξάκκνπ 
ηκήκα 

 

2. Ολνκάζηε ηα άθξα ηνπ επζπγξάκκνπ ηκήκαηνο . 
Γηα λα νλνκάζεηε έλα ζεκείν επηιέμηε πξώηα ην πιήθηξν  θαη παηήζηε 
πάλσ ζην ζεκείν πνπ ζέιεηε λα νλνκάζεηε    κε ην αξηζηεξό πιήθηξν 
ηνπ πνληηθηνύ.  Θα εκθαληζζεί κηα θαξηέια όπνπ εθεί ζα 
πιεθηξνινγήζεηε ην γξάκκα πνπ επηζπκείηε. Έηζη κπνξεί λα έρεηε ηελ 
παξαθάησ εηθόλα  
 

                 

 

 

3. Θαηαζθεπάζηε θάζεηεο  επζείεο ζην επζύγξακκν ηκήκα ΑΒ ζηα ζεκεία 
Α, Β  

Γηα λα θαηαζθεπάζεηε κηα  θάζεηε επζεία πξέπεη λα δειώζεηε από πνην 
ζεκείν ζα πεξλά θαζώο θαη ζε πνηα άιιε επζεία ζα είλαη θάζεηε. Έηζη γηα 
λα θέξεηε  κηα θάζεηε επζεία πνπ λα πεξλά από ην ζεκείν Α θαη λα είλαη 
θάζεηε ζην επζύγξακκν ηκήκα ΑΒ επηιέμηε κε παηεκέλν ην πιήθηξν 
«shift» ην ζεκείν Α θαζώο θαη ην επζύγξακκν ηκήκα ΑΒ  θαη από ηνλ 
θαηάινγν «θαηαζθεπή» παηήζηε κε ην αξηζηεξό πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ  
ζηελ επηινγή « θάζεηε επζεία».  

Δπαλαιάβεηε ηα αληίζηνηρα βήκαηα θαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο θάζεηεο 
επζείαο  ε νπνία δηέξρεηαη  από ην ζεκείν Β θαη είλαη θάζεηε ζην ΑΒ.  

 

Σν ζρήκα ζαο ζα κνηάδεη θάπσο έηζη: 



 

 
 

4. Θαηαζθεπάζηε θύθιν κε θέληξν ην ζεκείν Α θαη  αθηίλα ην κήθνο ηνπ 
επζπγξάκκνπ  ηκήκαηνο ΑΒ  

Γηα λα θαηαζθεπάζεηε έλαλ θύθιν πξέπεη λα δειώζεηε ην θέληξν ηνπ θαη 
ηελ αθηίλα ηνπ. Έηζη γηα λα θαηαζθεπάζεηε έλαλ θύθιν κε θέληξν Β θαη 
αθηίλα ΑΒ επηιέμηε κε παηεκέλν ην πιήθηξν «shift» ην ζεκείν Α θαζώο θαη 
ην επζύγξακκν ηκήκα ΑΒ  θαη από ηνλ θαηάινγν «θαηαζθεπή» παηήζηε κε 
ην αξηζηεξό πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ ζηελ επηινγή « θύθινο βάζεη θέληξνπ 
θαη αθηίλαο ».  

Δπαλαιάβεηε ηα αληίζηνηρα βήκαηα θαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θύθινπ κε 
θέληξν ην Α θαη αθηίλα ΑΒ. 

Σν ζρήκα ζαο ζα κνηάδεη θάπσο έηζη: 

 

 

 



5. Θαηαζθεπή ζεκείνπ ηνκήο θύθινπ κε επζεία  
Γηα λα θαηαζθεπάζεηε  ηα ζεκεία ηνκήο κηάο επζείαο θαη ελόο θύθινπ 
επηιέμηε κε παηεκέλν ην πιήθηξν «shift» ηελ επζεία θαζώο θαη ηνλ 
θύθιν    θαη από ηνλ θαηάινγν  «θαηαζθεπή»   παηήζηε κε ην αξηζηεξό 
πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ  ζηελ επηινγή « ζεκείν ζε ηνκή».  
 

6. Ολνκάζηε θαη ελώζηε ηα ζεκεία ηνκήο  Γ,Γ  κε έλα  επζύγξακκν 
ηκήκα, όπσο θάλαηε ζην βήκα 1, θαη ζα έρεηε ηελ παξαθάησ εηθόλα.  
Σν ηεηξάγσλν ΑΒΓΓ έρεη θαηαζθεπαζηεί .  

      Δθηόο  από ην ηεηξάγσλν ζηελ νζόλε ζαο ππάξρνπλ θαη άιια    

      γεσκεηξηθά  αληηθείκελα πνπ ζαο βνήζεζαλ λα ηελ  θαηαζθεπή ηνπ.  

Σα  αληηθείκελα απηά κπνξείηε λα ηα απνθξύςεηε.  
 

 

7. Πσο απνθξύπηεηε  γεσκεηξηθά αληηθείκελα πνπ δελ ρξεηάδεζηε. 
Γείρλεηε ην γεσκεηξηθό αληηθείκελν κε αξηζηεξό θιηθ ηνπ πνληηθηνύ θαη 
από ηνλ θαηάινγν  «πξνβνιή »   παηήζηε κε ην αξηζηεξό πιήθηξν ηνπ 
πνληηθηνύ  ζηελ επηινγή « απόθξπςε αληηθεηκέλνπ ».  
 

8. πλδέζηε ηα ζεκεία  Α, Γ  θαη ηα ζεκεία  Γ, Γ  θαη ζεκεία  Β, Γ   κε  
επζύγξακκα ηκήκαηα, όπσο θάλαηε ζην βήκα 1 

9. Απνζεθεύζηε ηελ εξγαζία ζαο κε ην όλνκα «ηεηξάγσλν» 

 

Γ΄ΦΑΖ   

 

ΥΟΙΗΟ  

΄ απηό ην θύιιν εξγαζίαο  νη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα  
θαηαζθεπάζνπλ έλα ηεηξάγσλν ζην ινγηζκηθό δπλακηθήο γεσκεηξίαο 
Geometer’ο Sketchpad ην ζπκκεηξηθό ελόο ηεηξαγώλνπ. ε θάζε εξώηεκα 



ππάξρεη αληίζηνηρε βνήζεηα θαζώο θαη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο γηα ην πεξηβάιινλ 
εξγαζίαο.   

 

 

 
2.1 Καζαίλνπκε ζηνλ θόζκν ηεο «δπλακηθήο γεωκεηξίαο»  λα 
θαηαζθεπάδνπκε  ην ζπκκεηξηθό ελόο ηεηξάγωλνπ ωο πξνο άμνλα 
ζπκκεηξίαο κηα πιεπξά ηνπ.   

 

 

 

ΔΡΩΣΖΖ 1 

Αλνίμηε ην αξρείν «ηεηξάγσλν»  θαη ζπδεηήζηε  κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο  ηη 
είλαη  θαη πσο κπνξείηε λα θαηαζθεπάζεηε ην ζπκκεηξηθό  ηνπ ηεηξαγώλνπ  
ΑΒΓΓ σο πξνο άμνλα ζπκκεηξίαο ην επζύγξακκν ηκήκα ΒΓ.   
Θαηαγξάςηε  παξαθάησ ηα «ειεθηξνληθά εξγαιεία» πνπ ζα ζέιαηε λα έρεηε 
γηα ηελ θαηαζθεπή ζαο.  

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

 

ΒΟΖΘΔΗΑ 1 

Ζ θαηαζθεπή  ηνπ ζπκκεηξηθνύ ηεηξαγώλνπ σο πξνο άμνλα ζπκκεηξίαο κηα 
πιεπξά ηνπ  ζηνλ θόζκν ηεο δπλακηθήο γεσκεηξίαο  κπνξεί λα 
πξαγκαηνπνηεζεί κε πνιινύο ηξόπνπο . Δδώ ζα πεξηγξάςνπκε έλαλ από 
απηνύο .  

 



1. Δπηιέμηε  ηελ πιεπξά ΒΓ θαη από ηνλ θαηάινγν «κεηαζρεκαηηζκόο»  
παηήζηε κε ην αξηζηεξό πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ  ζηελ επηινγή « 
Δπηινγή άμνλα ζπκκεηξίαο ». 

2. Θξαηώληαο παηεκέλν ην πιήθηξν «shift» επηιέμηε  ηα ζηνηρεία ηνπ 
ηεηξαγώλνπ , ζεκεία θαη επζύγξακκα ηκήκαηα θαη από ηνλ θαηάινγν 
«κεηαζρεκαηηζκόο»  αηήζηε κε ην αξηζηεξό πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ  
ζηελ επηινγή « Αλάθιαζε».  Ολνκάζηε ηα λέα ζεκεία κε ηα γξάκκαηα 
Δ,Ε . Ζ εηθόλα πνπ ζα έρεηε ζηηο νζόλεο ζαο ζα νκνηάδεη κε ηελ 
παξαθάησ: 

 

 

 

 

3.  Απνζεθεύζηε ηα αξρείν ζαο κε ην όλνκα  «πκκεηξηθό Σεηξαγώλνπ» 

  

 

 

Δ’  ΦΑΠΖ                        ΠΛΘΔΠΖ 

 

ΠΣΝΙΗΝ  

ε απηό ην θύιιν εξγαζίαο νη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα θαιύςνπλ ην 
επίπεδν κε ρξσκαηηζηά ηεηξάγσλα, ρξεζηκνπνηώληαο σο εξγαιείν θαηαζθεπήο 
ηελ ζπκκεηξία σο πξνο άμνλα. ε θάζε εξώηεκα ππάξρεη αληίζηνηρε βνήζεηα 
θαζώο θαη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο γηα ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο.   

 

 

 

 

 



 

 

3.1 Καζαίλνπκε ζηνλ θόζκν ηεο «δπλακηθήο γεωκεηξίαο»  λα 
θαιύπηνπκε ην επίπεδν κε  ρξωκαηηζηά ηεηξάγωλα 

 

Αλνίμηε ην αξρείν «πκκεηξηθό Σεηξαγώλνπ»   

 

ΔΡΩΣΖΖ 1 

Κπνξείηε λα ρξσκαηίζεηε  θόθθηλν ην ηεηξάγσλν  ΑΒΓΓ θαη ΚΠΙΔ ην 
ηεηξάγσλν ΒΓΔΕ  

 

ΒΟΖΘΔΗΑ 1 

Ο ρξσκαηηζκόο ελόο θιεηζηνύ ζρήκαηνο ζαλ ην ηεηξάγσλν γίλεηαη κε έλα 
ζπγθεθξηκέλν ηξόπν ζηνλ θόζκν ηεο «δπλακηθήο γεσκεηξίαο»  ηνπ 
Geometer’s Sketchpad .  

1. Θξαηώληαο παηεκέλν ην πιήθηξν «shift» επηιέμηε ηα ζεκεία Α,Β,Γ,Γ θαη 
ζηε ζπλέρεηα από ηνλ θαηάινγν  «θαηαζθεπή»  παηήζηε κε ην 
αξηζηεξό πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ  ζηελ επηινγή « Δζσηεξηθό 
πνιπγώλνπ» . Σν ηεηξάγσλν ΑΒΓΓ ζα ρξσκαηηζζεί κε έλα αξρηθό 
ρξώκα . 

2. Αλ ζέιεηε λα  ην ρξσκαηίζεηε κε έλα λέν  ρξώκα , επηιέμηε ην 
εζσηεξηθό ηνπ πνιπγώλνπ θαη από ην λ θαηάινγν «πξνβνιή» παηήζηε 
κε ην αξηζηεξό πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ  ζηελ επηινγή « Υξώκα» θαη 
επηιέμηε ην ρξώκα  θόθθηλν   

3. Κπνξείηε λα επαλαιάβεηε ηα βήκαηα 1, 2, γηα λα ρξσκαηίζεηε  «κπιε» 
ην ηεηξάγσλν ΒΓΔΕ.  Σν ζρήκα ζαο ζα νκνηάδεη κε ην παξαθάησ: 

 

 

ΔΡΩΣΖΖ 2  



Κπνξείηε λα βξείηε ην ζπκκεηξηθό ηνπ θόθθηλνπ θαη ηνπ κπιε ηεηξαγώλνπ σο 
πξνο άμνλα ζπκκεηξίαο ην επζύγξακκν ηκήκα  ΓΕ. 

 

ΒΟΖΘΔΗΑ 2 

1. Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ηνπ «θύιινπ εξγαζίαο 1.2»  γηα ηελ 
θαηαζθεπή ζπκκεηξηθνύ ζρήκαηνο,  πξνζέρνληαο όκσο απηή ηε θνξά 
λα επηιέμεηε θαη ην εζσηεξηθό θαη ησλ δύν ηεηξαγώλσλ.  Σν ζρήκα ζαο 
ζα νκνηάδεη κε ην παξαθάησ: 

 

 

 

ΔΡΩΣΖΖ 3 

Δπηιέμηε ζρεκαηηζκνύο ηεηξάγσλσλ θαη  άμνλεο  ζπκκεηξίαο θαη  βξείηε ηα 
ζπκκεηξηθά ηνπο  κε ζθνπό λα  θαιύςεηε ην επίπεδν ηεο νζόλεο . 

Απνζεθεύζηε ην αξρείν κε ην όλνκα «Θάιπςε επηπέδνπ κε ηεηξάγσλα» 

 

ΒΟΖΘΔΗΑ3 

Σν ζρήκα ζαο ίζσο  λα  νκνηάδεη κε ην παξαθάησ: 

 



 

 

 

Πη΄ ΦΑΠΖ           ΑΛΝΗΣΡΑ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ 

 

ΥΟΙΗΑ  

 

ε απηή ηε θάζε ππάξρνπλ δξαζηεξηόηεηεο όπνπ νη καζεηέο ζα έρνπλ ηελ 
επθαηξία  λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο έλλνηεο θαη ηηο ηερληθέο πνπ έκαζαλ γηα λα 
ιύζνπλ αλνηρηά πξνβιήκαηα θαζώο θαη λα επηλνήζνπλ ηξόπνπο θαηαζθεπήο 
γεσκεηξηθώλ κνηίβσλ  

 

4ν ΦΤΙΙΟ ‘ΔΡΓΑΗΑ: «Αλνηρηά πξνβιήκαηα».  

 

4.1   Σξεζηκνπνηνύκε ηηο ηερληθέο πνπ κάζακε ζηνλ θόζκν 
ηεο «δπλακηθήο γεωκεηξίαο» γηα λα θαηαζθεπάδνπκε 
ζπγθεθξηκέλα ζρήκαηα (αλνηρηό πξόβιεκα )  

 

Αλνίμηε ην αξρείν «Σεηξάγσλν» πνπ απνζεθεύζαηε ζηελ δξαζηεξηόηαηα 1.2 

 

ΔΡΩΣΖΖ 1 :  

 Υξεζηκνπνηήζηε ηηο ηερληθέο πνπ κάζαηε ηηο δξαζηεξηόηεηεο 1.1,1.2,1.3,1.4 
θαηαζθεπάζηε έλα ηεηξάγσλν πνπ λα απνηειείηαη από 16 ηεηξαγσλάθηα . 

Ζ πιεπξά ηνπ κεγάινπ ηεηξαγώλνπ λα είλαη 20 εθαηνζηά. 

 

 

 



ΒΟΖΘΔΗΑ 1 

 

1. θεθηείηε πσο  πξέπεη λα ηνπνζεηήζεηε 16 ηεηξαγσλάθηα γηα λα 
ζρεκαηίδνπλ έλα ηεηξάγσλν 

2. θεθηείηε πόζν κήθνο πξέπεη λα έρεη ε πιεπξά από θάζε ηεηξαγσλάθη 

3. Υξεζηκνπνηήζηε απηά κάζαηε ζηε δξαζηεξηόηεηα 1.1 θαη πξνζπαζήζηε 
λα  κεηξήζεηε ην κήθνο  ηεο πιεπξάο ηνπ ηεηξαγώλνπ πνπ εκθαλίδεηαη 
ζην αξρείν «ηεηξάγσλν»  

4. Αιιάμηε ηε ζέζε ηνπ Α όπσο κάζαηε ζηε δξαζηεξηόηεηα 1.4, ώζηε λα 
πεηύρεηε λα έρεηε ην κήθνο πνπ ζέιεηε ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
πξνβιήκαηνο .  

5. Θαηαζθεπάζηε ηα ππόινηπα 15 ηεηξαγσλάθηα κε  ηηο ηερληθέο πνπ 
κάζαηε ζηηο δξαζηεξηόηεηεο 1.2,1.4 

 

 

4.2   Σξεζηκνπνηνύκε ηηο ηερληθέο πνπ κάζακε ζηνλ θόζκν 
ηεο «δπλακηθήο γεωκεηξίαο» γηα λα θαηαζθεπάδνπκε ζρήκαηα 
κε βάζε ην «ηεηξάγωλν» πνπ θαιύπηνπλ ην επίπεδν (αλνηρηό 
πξόβιεκα θαηαζθεπήο)  

 

 

ΔΡΩΣΖΖ 

 

Πξνζπαζήζηε λα αληηιεθζείηε αλ ε παξαθάησ εηθόλα πξνθύπηεη κε 
ζπκκεηξίεο σο πξνο άμνλεο. 

 

 

ΔΡΩΣΖΖ 

Ζ παξαπάλσ εηθόλα κπνξεί λα ζρεδηαζηεί κε ζπκκεηξίεο σο πξνο άμνλεο, 
μεθηλώληαο από έλα βαζηθό ζρήκα. Δληνπίζηε ηέηνηα βαζηθά ζρήκαηα. 



ηε ζπλέρεηα θαηαζθεπάζηε θαη εζείο έλα ηέηνην ραιί ζην ινγηζκηθό 
Geometer’s Sketchpad. 

 

 

 ΔΡΩΣΖΖ 

 

Πξνζπαζήζηε λα αληηιεθζείηε αλ ε παξαθάησ εηθόλα πξνθύπηεη κε 
ζπκκεηξίεο  σο πξνο άμνλα. 

 

 

 

 

ΔΡΩΣΖΖ 

Ζ παξαπάλσ εηθόλα κπνξεί λα ζρεδηαζηεί κε ζπκκεηξίεο σο πξνο άμνλεο, 
μεθηλώληαο από έλα βαζηθό ζρήκα. Δληνπίζηε ηέηνηα βαζηθά ζρήκαηα. 

ηε ζπλέρεηα θαηαζθεπάζηε θαη εζείο έλα ηέηνην ραιί ζην ινγηζκηθό 
Geometer’s Sketchpad. 

 



 

 

 

ΔΡΩΣΖΖ 

Ζ παξαπάλσ εηθόλα κπνξεί λα ζρεδηαζηεί κε ζπκκεηξίεο σο πξνο άμνλεο, 
μεθηλώληαο από έλα βαζηθό ζρήκα. Δληνπίζηε ηέηνηα βαζηθά ζρήκαηα. 

ηε ζπλέρεηα θαηαζθεπάζηε θαη εζείο έλα ηέηνην ραιί ζην ινγηζκηθό 
Geometer’s Sketchpad. 

 

 

Ε’ ΦΑΠΖ           Ηζόπιεπξν ηξίγσλν. 

ΥΟΙΗΟ  

Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ είλαη αληίζηνηρεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ  
ησλ πξνεγνύκελσλ θάζεσλ αιιά αλαθέξνληαη ζην ηζόπιεπξν ηξίγσλν  

 

 

 ΠΩ μερσξίδνπκε ζηνλ θόζκν ηεο «δπλακηθήο γεσκεηξίαο»  πνην ζρήκα είλαη 
ηζόπιεπξν ηξίγσλν; 

 

5.1  Ππγθξίλω ηα ζρήκαηα  

Αλνίμηε ην αξρείν κε ην όλνκα «ζρήκαηα_2» θαη ζα δείηε ηελ παξαθάησ 
εηθόλα  

 

 

 

 

http://files.ksechal.webnode.com/200000063-aedb9afd57/sxim_2.zip


 

 

Δξώηεζε1:     

Πνία από ηα παξαθάησ  δπλακηθά ζρήκαηα είλαη ηζόπιεπξα ηξίγσλα ; 

Θαηαγξάςηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο . (Γηαβάζηε πξώηα ηε «βνήζεηα 1») 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Δξώηεζε2:     

Πνηεο  γεσκεηξηθέο ηδηόηεηεο ζε θάζε ζρήκα παξακέλνπλ ζηαζεξέο ζε θάζε 
κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ ησλ ζρεκάησλ; Θαηαγξάςηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο . 

(Γηαβάζηε πξώηα ηε «βνήζεηα 2») 

 

ρήκα 1ν   

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

ρήκα 2ν   

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

ρήκα 3ν   

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΒΟΖΘΔΗΑ 1 

 Γηα λα απαληήζεηε ζε απηήλ ηελ εξώηεζε ζα πξέπεη  λα αληηιεθζείηε ηη είλαη  
έλα   «γεσκεηξηθό δπλακηθό ζρήκα». 

   Έλα «δπλακηθό γεσκεηξηθό ζρήκα»  θαηαζθεπάδεηαη  δίλνληάο ηνπ θάπνηεο 
γεσκεηξηθέο ηδηόηεηεο πνπ δηαηεξνύληαη ζε θάζε κεηαβνιή ησλ δνκηθώλ ηνπ 
ζηνηρείσλ.  

   Γηα  λα  θαηαιάβεηε θαιύηεξα, παηήζηε ην αξηζηεξό πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ 
πάλσ ζηηο θνξπθέο ησλ ζρεκάησλ  πνπ βιέπεηε ζηελ νζόλε  θαη 



πξνζπαζήζηε λα ηηο κεηαθηλήζεηε.  πδεηήζηε κε ηνπο ζπκαζεηέο ζαο πνηεο 
ηδηόηεηεο ζε θάζε ζρήκα  παξαηεξείηε  λα παξακέλνπλ ζηαζεξέο. 

 

ΒΟΖΘΔΗΑ 2:  

Ίζσο  ρξεηαζηείηε θάπνηα «γεσκεηξηθά εξγαιεία» γηα λα κεηξήζεηε ηα 
αληηθείκελα πνπ ζέιεηε.  

Πσο κεηξώ ην κήθνο ελόο επζπγξάκκνπ ηκήκαηνο:  

Γείρλσ ην επζύγξακκν ηκήκα πνπ έρσ επηιέμεη κε αξηζηεξό θιηθ ηνπ πνληηνύ 
θαη από ηνλ θαηάινγν «Κέηξεζε» επηιέγσ  «Κήθνο» 

Πσο κεηξώ κηα γσλία : 

Γείρλσ ηα ηξία ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία ηεο γσλίαο πνπ έρσ επηιέμεη  κε 
αξηζηεξό θιηθ  ηνπ πνληηθηνύ  θξαηώληαο παηεκέλν ην πιήθηξν shift θαη από 
ηνλ θαηάινγν «Κέηξεζε» επηιέγσ  «Γσλία». 

 

5.2 Καζαίλνπκε ζηνλ θόζκν ηεο «δπλακηθήο γεωκεηξίαο»  λα 
θαηαζθεπάδνπκε έλα ηζόπιεπξν ηξίγωλν   

 

Αλνίμηε έλα λέν αξρείν ηνπ «ινγηζκηθνύ δπλακηθήο γεσκεηξίαο» Geometer’s 
Sketchpad  

 

ΔΡΩΣΖΖ 1:     

 Πξνζπαζήζηε λα πεξηγξάςεηε ηα  «ειεθηξνληθά εξγαιεία» πνπ ζα ζέιεηε λα 
είραηε γηα λα θαηαζθεπάζεηε  ζηνλ θόζκν ηεο «δπλακηθήο γεσκεηξίαο» έλα 
ηζόπιεπξν ηξίγσλν  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΒΟΖΘΔΗΑ 1:  



Τπάξρνπλ πνιινί ηξόπνη γηα λα θαηαζθεπάζνπκε έλα ηζόπιεπξν ηξίγσλν ή 
θαιύηεξα λα θαηαζθεπάζνπκε έλα ζρήκα πνπ λα έρεη ηηο ηδηόηεηεο ηνπ 
ηζνπιεύξνπ ηξηγώλνπ .  

πδεηήζηε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο ην παξαθάησ ζρήκα.  

Πηζηεύνπκε όηη βιέπνληάο  ην  κε ηελ εκπεηξία πνπ έρεηε κέρξη ηώξα ζα  
κπνξέζεηε λα θαηαζθεπάζεηε θαη εζείο έλα  ηζόπιεπξν ηξίγσλν ζην 

 

 

 

6.1 Σξεζηκνπνηνύκε ηηο ηερληθέο πνπ κάζακε ζηνλ θόζκν ηεο 
«δπλακηθήο γεωκεηξίαο» γηα λα θαηαζθεπάδνπκε ζρήκαηα κε βάζε 
ην «ηζόπιεπξν ηξίγωλν» πνπ θαιύπηνπλ ην επίπεδν .  

 

 ΔΡΩΣΖΖ 

 

Πξνζπαζήζηε λα αληηιεθζείηε αλ ε παξαθάησ εηθόλα πξνθύπηεη κε 
ζπκκεηξίεο  σο πξνο άμνλα. 



 

 

 

ΔΡΩΣΖΖ 

Ζ παξαπάλσ εηθόλα κπνξεί λα ζρεδηαζηεί κε ζπκκεηξία σο πξνο άμνλεο, 
μεθηλώληαο από έλα βαζηθό ζρήκα. Δληνπίζηε ηέηνηα βαζηθά ζρήκαηα. 

ηε ζπλέρεηα θαηαζθεπάζηε θαη εζείο έλα ηέηνην ζρήκα ζην ινγηζκηθό 
Geometer’s Sketchpad. 

 

 

 

6.2 Σξεζηκνπνηνύκε ηηο ηερληθέο πνπ κάζακε ζηνλ θόζκν ηεο 
«δπλακηθήο γεωκεηξίαο» γηα λα θαηαζθεπάδνπκε ζρήκαηα κε βάζε 
ην «ηζόπιεπξν ηξίγωλν» πνπ θαιύπηνπλ ην επίπεδν . 

 

 

ΔΡΩΣΖΖ 

 

Πξνζπαζήζηε λα αληηιεθζείηε αλ ε παξαθάησ εηθόλα πξνθύπηεη κε 
ζπκκεηξίεο  σο πξνο άμνλα. 

 

 



ΔΡΩΣΖΖ 

Ζ παξαπάλσ εηθόλα κπνξεί λα ζρεδηαζηεί κε ζπκκεηξία σο πξνο άμνλεο, 
μεθηλώληαο από έλα βαζηθό ζρήκα. Δληνπίζηε ηέηνηα βαζηθά ζρήκαηα. 

ηε ζπλέρεηα θαηαζθεπάζηε θαη εζείο έλα ηέηνην ζρήκα ζην ινγηζκηθό 
Geometer’s Sketchpad. 

 

 

 

Ζ΄ΦΑΠΖ     ΔΞΔΘΡΑΠΖ ΡΝ ΠΔΛΑΟΗΝ  

 ε απηή ηε θάζε κπνξείηε λα  

 ζρεδηάζεηε αληίζηνηρα θύιια εξγαζίαο   κε  ζέκα ην θαλνληθό  
εμάγσλν. Γώζηε ηνλ νξηζκό ηνπ θαλνληθνύ εμαγώλνπ  θαη 
πξνηξέςηε ηνπο καζεηέο ζαο λα θαηαζθεπάζνπλ εμάγσλν έρνληαο 
ζα βαζηθό ζρήκα  ην ηζόπιεπξν ηξίγσλν θαη «εξγαιείν» ηελ 
ζπκκεηξία σο πξνο άμνλα.   

 Λα ζπδεηήζεηε  όηη ηα κνλαδηθά θαλνληθά ζρήκαηα πνπ θαιύπηνπλ 
ην επίπεδν είλαη ην ηεηξάγσλν, ην ηζόπιεπξν ηξίγσλν  θαη ην 
εμάγσλν  

 Λα πξνηξέςεηε ηνπο καζεηέο ζαο λα θαιύςνπλ  ην επίπεδν  κε 
ζπλδπαζκνύο θαλνληθώλ ζρεκάησλ (εκηθαλνληθή θάιπςε  
επηπέδνπ)  


