ΠΕΣΚΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Π.Ε. 70
ΣΑΞΗ τ΄
ΓΝΩΣΘΚΟ ΑΝΣΘΚΕΘΜΕΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΣΘΚΑ
ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: «ΑΞΘΖΕΘ ΟΟ ΥΘΛΘΕ ΛΕΞΕΘ»
ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΔΘΔΑΚΑΛΘΑ ΚΑΘ ΑΠΑΘΣΟΤΜΕΝΗ ΤΛΘΚΟΣΕΥΝΘΚΗ
ΤΠΟΔΟΜΗ
Οη καζεηέο νξγαλώλνληαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο ησλ 3 αηόκσλ ζε θάζε Τ/Η ηνπ εξγαζηεξίνπ. Θα
ρξεζηκνπνηεζεί ην ινγηζκηθό Μαζεκαηηθά Δ΄ θαη η΄ ηνπ ΠΙ θαη εθηππσηήο έγρξσκνο γηα ηελ
εθηύπσζε ησλ γξαθεκάησλ.

ΚΟΠΟ
Να ιεηηνπξγνύλ ζε νκάδεο κέζα από ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο, λα πξαγκαηνπνηνύλ έξεπλα θαη λα ηελ
παξνπζηάδνπλ.

ΔΘΔΑΚΣΘΚΟΘ ΣΟΥΟΘ
Αλαθαιύπηνπλ ηε ρξεζηκόηεηα ησλ γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ, αληινύλ πιεξνθνξίεο από ην
ξαβδόγξακκα θαη ην εηθνλόγξακκα θαη καζαίλνπλ λα θαηαζθεπάδνπλ έλα εηθνλόγξακκα, έλα
ξαβδόγξακκα θαη πίηα.
Γλσξίδνπλ ην ινγηζκηθό Μαζεκαηηθά Δ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνύ.

ΠΡΟΑΠΑΘΣΟΤΜΕΝΕ ΓΝΩΕΘ
Οη καζεηέο ηεο η΄ ηάμεο έρνπλ αλαπηύμεη:
Βαζηθέο δεμηόηεηεο ρξήζεο ηνπ Η/Τ.
Γλσξίδνπλ λα εξκελεύνπλ γξαθηθέο παξαζηάζεηο.

ΥΡΟΝΘΚΗ ΔΘΑΡΚΕΘΑ:
45 ΛΔΠΣΆ

ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΘΑ
1. Οη καζεηέο ηεο η΄ ηάμεο ελόο Γεκνηηθνύ ρνιείνπ απνθάζηζαλ λα
πηνζεηήζνπλ κέζσ ηεο WWF έλα από ηα απεηινύκελα πξνο εμαθάληζε
είδε δώσλ. Γηα ην ιόγν απηό έθαλαλ κία έξεπλα ζηνπο καζεηέο όισλ
ησλ ηάμεσλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, γηα λα ηνπο επαηζζεηνπνηήζνπλ θαη λα
ηνπο βνεζήζνπλ λα δηαιέμνπλ πνην είδνο λα πηνζεηήζνπλ. Σα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ ηα εμήο:
ΑΠΔΙΛΟΤΜΔΝΟ ΔΙΓΟ
ΑΡΙΘΜΟ
ΜΑΘΗΣΩΝ
Πάληα
23
Σίγξεο νπκάηξαο
18
Θαιάζζηα ρειώλα
27
Πνιηθή αξθνύδα
12
Γειθίλη
35
Κξαπγαεηόο
18
Βνεζήζηε ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο απηήο λα επεμεξγαζηνύλ ηα απνηειέζκαηα θαη λα παξνπζηάζνπλ
ηελ έξεπλά ηνπο.
2. Μέζα από ην ινγηζκηθό Μαζεκαηηθά Δ΄θαη η΄ ηάμεο Γεκνηηθνύ παηήζηε ην εηθνλίδην

θαη επηιέμηε «ηαηηζηηθή»

Καηαρσξίζηε ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο όπσο θαίλεηαη παξαθάησ:

3. Δπηιέμηε θαη ηηο δύν ζηήιεο θαη παηήζηε «Γεκηνπξγία γξαθήκαηνο». Μεηά επηιέμηε
«Δηθνλνγξάθεκα».

Ση παξαηεξείηε; Αληαπνθξίλεηαη ην εηθνλνγξάθεκα πνπ δεκηνπξγήζαηε ζηα δεδνκέλα; Γηαηί
λα
επηιέμνπλ
νη
καζεηέο
απηόλ
ηνλ
ηξόπν
παξνπζίαζεο;
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Μπνξείηε, αλ ζέιεηε, λα θάλεηε εηζαγσγή εηθόλαο από αξρείν ηεο επηινγήο ζαο γηα λα
αιιάμεηε ην εηθνλίδην ηνπ γξαθήκαηνο όπσο π.ρ.:

Μπνξείηε λα απνζεθεύζεηε ην γξάθεκα ή θαη λα ην εθηππώζεηε.

4. Σώξα επηιέμηε πάιη θαη ηηο δύν ζηήιεο θαη παηήζηε «Γεκηνπξγία γξαθήκαηνο» θαη επηιέμηε
«Ραβδόγξακκα». Γηαιέμηε ό, ηη ζέιεηε: θάζεηεο κπάξεο, νξηδόληηεο κπάξεο ή πίηα

ή

ή
Ση παξαηεξείηε; Αληαπνθξίλεηαη ην γξάθεκα πνπ δεκηνπξγήζαηε ζηα δεδνκέλα; Γηαηί λα επηιέμνπλ νη
καζεηέο απηόλ ηνλ ηξόπν παξνπζίαζεο;
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___
Μπνξείηε λα αιιάμεηε ηα ρξώκαηα ηνπ ξαβδνγξάκκαηνο ή ηεο πίηαο, λα απνζεθεύζεηε ή θαη λα
εθηππώζεηε ηνπο πίλαθεο. πγθξίλεηε ηνπο πίλαθέο ζαο κε ησλ ζπκκαζεηώλ ζαο.
5. Πνηα είδε γξαθεκάησλ κάζαηε λα εξκελεύεηε θαη λα θαηαζθεπάδεηε ζήκεξα;
_______________________________________________________________________
6. Πνην απ’ απηά ζα επηιέγαηε αλ είραηε λα δείμεηε:
Σα πνζνζηά ησλ θνκκάησλ ζηηο εθινγέο;______________________________________
Σελ έθηαζε ησλ θξαηώλ ηεο Δπξώπεο;________________________________________
Σα είδε ησλ βηβιίσλ ηεο δαλεηζηηθήο βηβιηνζήθεο;______________________________
Σελ αύμεζε ηνπ ύςνπο ζαο ηα ηειεπηαία 5 ρξόληα;______________________________
Σα αγαπεκέλα ρόκπη ησλ ζπκκαζεηώλ ζαο;___________________________________

