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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ  

ΣΑΞΗ τ΄ 
«ΑΞΙΖΕΙ ΟΣΟ ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ» 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΤΛΙΚΟΣΕΧΝΙΚΗ 

ΤΠΟΔΟΜΗ  

Οι μαθηηές οργανώνονηαι ζε ομάδες ηων 2 αηόμων ζε κάθε Υ/Η ηοσ εργαζηηρίοσ. Θα τρηζιμοποιηθεί 

ηο λογιζμικό Μαθημαηικά Ε΄ και Ση΄ ηοσ ΠΙ και εκησπωηής έγτρωμος για ηην εκηύπωζη ηων 

γραθημάηων. 

ΚΟΠΟ 
Να λειτουργοφν ςε ομάδεσ μζςα από ςυνεργατικζσ διαδικαςίεσ, να πραγματοποιοφν ζρευνα και να τθν 

παρουςιάηουν. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ 
Ανακαλφπτουν τθ χρθςιμότθτα των γραφικϊν παραςτάςεων, αντλοφν πλθροφορίεσ από το ραβδόγραμμα και 

το εικονόγραμμα και μακαίνουν να καταςκευάηουν ζνα εικονόγραμμα, ζνα ραβδόγραμμα και πίτα.  

Γνωρίηουν το λογιςμικό Μακθματικά Εϋ και τϋ Δθμοτικοφ. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΓΝΩΕΙ  
Οι μακθτζσ τθσ τϋ τάξθσ ζχουν αναπτφξει:  

Βαςικζσ δεξιότθτεσ χριςθσ του Η/Τ. 

Γνωρίηουν να ερμθνεφουν γραφικζσ παραςτάςεισ.  
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. Οι μακθτζσ τθσ τϋ τάξθσ ενόσ Δθμοτικοφ χολείου αποφάςιςαν να 

υιοκετιςουν μζςω τθσ WWF ζνα από τα απειλοφμενα προσ 

εξαφάνιςθ είδθ ηϊων. Για το λόγο αυτό ζκαναν μία ζρευνα ςτουσ 

μακθτζσ όλων των τάξεων του ςχολείου τουσ, για να τουσ 

ευαιςκθτοποιιςουν και να τουσ βοθκιςουν να διαλζξουν ποιο είδοσ 

να υιοκετιςουν. Σα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ιταν τα εξισ: 

ΑΠΕΙΛΟΤΜΕΝΟ ΕΙΔΟ ΑΡΙΘΜΟ 
ΜΑΘΗΣΩΝ 

Πάντα 23 

Σίγρθσ ουμάτρασ 18 
Θαλάςςια χελϊνα 27 

Πολικι αρκοφδα 12 
Δελφίνι 35 

Κραυγαετόσ 18 
 

Βοθκιςτε τουσ μακθτζσ τθσ τάξθσ αυτισ να επεξεργαςτοφν τα αποτελζςματα και να παρουςιάςουν 

τθν ζρευνά τουσ. 

2. Μζςα από το λογιςμικό Μακθματικά Εϋκαι τϋ τάξθσ Δθμοτικοφ πατιςτε το εικονίδιο 

                                                                                 και επιλζξτε «τατιςτικι»  

 
 

Καταχωρίςτε τα δεδομζνα τθσ ζρευνασ όπωσ φαίνεται παρακάτω:  
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3. Επιλζξτε και τισ δφο ςτιλεσ και πατιςτε «Δθμιουργία γραφιματοσ». Μετά επιλζξτε 

«Εικονογράφθμα». 

 
Σι παρατθρείτε; Ανταποκρίνεται το εικονογράφθμα που δθμιουργιςατε ςτα δεδομζνα; Γιατί 

να επιλζξουν οι μακθτζσ αυτόν τον τρόπο παρουςίαςθσ; 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Μπορείτε, αν κζλετε, να κάνετε ειςαγωγι εικόνασ από αρχείο τθσ επιλογισ ςασ για να 

αλλάξετε το εικονίδιο του γραφιματοσ όπωσ π.χ.: 

 
Μπορείτε να αποκθκεφςετε το γράφθμα ι και να το εκτυπϊςετε. 
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4. Σϊρα επιλζξτε πάλι και τισ δφο ςτιλεσ και πατιςτε «Δθμιουργία γραφιματοσ» και επιλζξτε 

«Ραβδόγραμμα». Διαλζξτε ό, τι κζλετε: κάκετεσ μπάρεσ, οριηόντιεσ μπάρεσ ι πίτα 

          ι                

 

 ι  

Σι παρατθρείτε; Ανταποκρίνεται το γράφθμα που δθμιουργιςατε ςτα δεδομζνα; Γιατί να επιλζξουν 

οι μακθτζσ αυτόν τον τρόπο παρουςίαςθσ; 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Μπορείτε να αλλάξετε τα χρϊματα του ραβδογράμματοσ ι τθσ πίτασ, να αποκθκεφςετε ι και να 

εκτυπϊςετε τουσ πίνακεσ. υγκρίνετε τουσ πίνακζσ ςασ με των ςυμμακθτϊν ςασ. 

5. Ποια είδθ γραφθμάτων μάκατε να ερμθνεφετε και να καταςκευάηετε ςιμερα; 

_______________________________________________________________________ 

6. Ποιο απ’  αυτά κα επιλζγατε αν είχατε να δείξετε: 

Σα ποςοςτά των κομμάτων ςτισ εκλογζσ;______________________________________ 

Σθν ζκταςθ των κρατϊν τθσ Ευρϊπθσ;________________________________________ 

Σα είδθ των βιβλίων τθσ δανειςτικισ βιβλιοκικθσ;______________________________ 

Σθν αφξθςθ του φψουσ ςασ τα τελευταία 5 χρόνια;______________________________ 

Σα αγαπθμζνα χόμπι των ςυμμακθτϊν ςασ;___________________________________ 


