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1.Τίτλος ∆ιδακτικού Σεναρίου 

«Ισοδύναµα κλάσµατα» 

 

 

 
 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές 

Μαθηµατικά, ΤΠΕ, Γλώσσα. 

 
 
  
 

3. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των µαθητών 

 

Οι µαθητές έχουν µάθει να εργάζονται οµαδοσυνεργατικά. Έχουν εξοικειωθεί µε το 

περιβάλλον του Λογισµικού που επιλέγουµε να διδάξουµε. Ακόµα έχουν αναπτύξει από τα 

προηγούµενα µαθήµατα τις βασικές δεξιότητες χρήσης του Η/Υ και του συγκεκριµένου 

λογισµικού. Επίσης, οι µαθητές έχουν εισαχθεί στην έννοια του κλάσµατος, της 

κλασµατικής µονάδας, των οµώνυµων και ετερώνυµων κλασµάτων. 

 
 

4. Σκοπός και στόχοι 

• ∆ιδακτικοί στόχοι 

 

� Μαθητές 

� Αναγνώριση ισοδύναµων κλασµάτων. 

� ∆ηµιουργία ισοδύναµων κλασµάτων µε την τεχνική του πολλαπλασιασµού και 

της διαίρεσης των όρων του κλάσµατος.(απλοποίηση) 

 

� ∆εξιότητες 

� Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας, καθώς εργάζονται µε 

το συγκεκριµένο λογισµικό. 

� Να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης και αξιοποίησης του λογισµικού των 

µαθηµατικών και γενικότερα του Η/Υ. 

� Να συγκρίνουν κλάσµατα κάνοντάς τα ισοδύναµα. 
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•  Παιδαγωγικοί Στόχοι 
 
� Να έχουν θετική στάση απέναντι στα µαθηµατικά µε τη χρήση εκπαιδευτικών 

λογισµικών. 

�  Να µάθουν να εργάζονται οµαδικά καλλιεργώντας δεξιότητες συνεργασίας και 

όχι δεξιότητες ατοµικές. 

� Να αναπτύξουν θετική διάθεση µε τους Η/Υ και να τους θεωρούν εργαλείο 

ανακάλυψης νέων γνώσεων. 

 

• Τεχνολογικοί Στόχοι 

 

� Να µάθουν να δηµιουργούν ψηφιακά ισοδύναµα κλάσµατα. 

� Να µάθουν να αναζητούν πληροφορίες από το διαδίκτυο. 

 
• Σκοποί 

 

� Να δηµιουργήσουν ισοδύναµα κλάσµατα και να καλλιεργήσουν ερευνητικό και 

οµαδικό πνεύµα µέσα από συνεργατικές διαδικασίες και ανακαλυπτικές 

δραστηριότητες. 

 

 
 
5. Κατηγορία λογισµικού – συνδυασµός κατηγοριών λογισµικού 
 
Επιλέγουµε το εν λόγω λογισµικό του Π.Ι., µαθηµατικά της Ε΄- Στ΄,   αντί της 

παραδοσιακής µεθόδου διδασκαλίας, γιατί µέσω αυτού και µε τη βοήθεια της µπάρας, 
δίνεται η δυνατότητα της άµεσης παραστατικής απεικόνισης των ισοδύναµων κλασµάτων 
και της δηµιουργίας τους από τους ίδιους τους µαθητές, µε παιγνιώδη µορφή και 
πειραµατισµό. 
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6. ∆ιάρκεια 
 
Η διάρκεια του σεναρίου θα είναι 1 διδακτική ώρα,  στα πλαίσια της εφαρµογής του 

αναλυτικού ωρολογίου προγράµµατος 
 
 
7. Οργάνωση τάξης & απαιτούµενη υλικοτεχνική υποδοµή 

 
Προτείνεται η οργάνωση σε οµάδες των 2 µαθητών. Εποµένως απαιτείται ο 

κατάλληλός αριθµός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, οποίος υπάρχει ήδη στο εργαστήριο 
πληροφορικής του σχολείου. 
Λογισµικό που θα χρησιµοποιηθεί: Λογισµικό Μαθηµατικών Π.Ι.  Ε΄ - Στ΄ 
 

 
8. Περιγραφή και αιτιολόγηση του σεναρίου 
 
Το προτεινόµενο διδακτικό σενάριο  υποστηρίζεται από ένα έτοιµο φύλλο εργασίας 

του δασκάλου προκειµένου µε αυτό να ελέγξει τόσο τις προϋπάρχουσες γνώσεις των 

µαθητών πάνω στα κλάσµατα όσο και κάποιες εσφαλµένες αντιλήψεις που τυχόν µπορεί να 

έχουν οι µαθητές για τους κλασµατικούς αριθµούς.   

Τα υπόλοιπα φύλλα εργασίας δηµιουργούνται από τις οµάδες των µαθητών µέσα από 

επαναλαµβανόµενες ενέργειες ανακαλυπτικού χαρακτήρα. Προχωρούν  έτσι στην απόρριψη 

ή την αποδοχή των υποθέσεων που είχαν κάνει στο πρώτο φύλλο εργασίας και φτάνουν να 

οικοδοµήσουν τη νέα γνώση.    

 
 
9. Φύλλα εργασίας 
 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του διδακτικού σεναρίου που σας παρουσιάζουµε 

παρακάτω το Φύλλο εργασίας που  δόθηκε στις οµάδες των µαθητών. 

 

1Ο Φύλλο Εργασίας 

 

Ανοίγουµε το λογισµικό : Μαθηµατικά Ε΄και Στ΄ 

Επιλέγουµε: Μπάρες 

Με τον τρόπο που ήδη γνωρίζουµε επιλέγουµε 5 µπάρες 
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Την 1η µπάρα τη χωρίζουµε σε 2 µέρη. 

Τις επόµενες µπάρες τις χωρίζουµε κατά  σειρά σε 2πλάσια, 3πλάσια, 4πλάσια και 5πλάσια 

µέρη αντίστοιχα σε σχάση µε την πρώτη. 

Στην 1η µπάρα σχηµατίζουµε το ½  

Στις επόµενες πειραµατιζόµαστε και σχηµατίζουµε κάθε φορά κλάσµατα ισοδύναµα µε το 

½  
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1. Γράφουµε τα κλάσµατα που δηµιουργήσαµε: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Φέρνουµε το χεράκι µε τον κάθετο άξονα στις µπάρες. Συγκρίνουµε τα κλάσµατα. 

Τι παρατηρούµε;  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
 

3. Βάζουµε στην οθόνη 3 µπάρες 

Στην 1η σχηµατίζω τα 4/10. 

Στις άλλες 2 πειραµατιζόµαστε έως ότου βρούµε σε πόσα ίσα µέρη θα τις χωρίσουµε 

για να φτιάξουµε 2 ισοδύναµα κλάσµατα ίσης ποσότητας µε το πρώτο. 

 

Ποια είναι αυτά τα κλάσµατα; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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4. Συζητούµε και καταγράφουµε µε ποιο τρόπο δηµιουργούµε ισοδύναµα κλάσµατα: 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

   

 

5. Φέρνουµε πάλι στην οθόνη µας 3 µπάρες. Σχηµατίζουµε στην 1η τα 5/20  

Στις επόµενες προσπαθούµε να δηµιουργήσουµε ισοδύναµα κλάσµατα µε 

µικρότερους όρους από το πρώτο, κάνουµε δηλαδή απλοποίηση. 

 

 

 

Ποια είναι τα κλάσµατα 

αυτά;…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

Ποιο από αυτά δεν απλοποιείται περισσότερο (ανάγωγο); 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Με ποιο τα τρόπο απλοποιούµε τα κλάσµατα; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Ξέρετε άλλον τρόπο να απλοποιήσετε τα κλάσµατα; Αν ναι, ποιον; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
10. Πρόσθετες πληροφορίες 

Αυτό το σχέδιο µαθήµατος µπορεί να βελτιωθεί και να επεκταθεί όταν εφαρµοστεί 

στην τάξη, όταν δοκιµαστεί από τους ίδιους τους µαθητές, όταν ο δάσκαλος µέσα από την 

εφαρµογή του εντοπίσει τις ενδεχόµενες ατέλειες και αδυναµίες των µαθητών τους 

προσαρµόζοντας τις δραστηριότητες στις ανάγκες της τάξης. 

Το διδακτικό σενάριο από µόνο του µε την παραγωγή των φύλλων εργασίας δίνει  τη 

δυνατότητα στo δάσκαλο ν’ αξιολογήσει τόσο την κατάκτηση των διδακτικών στόχων, όσο 

και την κατάκτηση των Τ.Π.Ε.  

Η αξιολόγηση της εργασίας των µαθητών γίνεται λοιπόν και ενδιάµεσα αλλά και 

τελικά, µέσα από τα φύλλα εργασίας που δίνονται στους µαθητές σε όλα τα βασικά στάδια 

κατάκτησης της νέας γνώσης. Επιπλέον στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας δίνεται 

στους µαθητές ένα Φύλλο Αξιολόγησης, που στόχο έχει να ελέγξει την κατάκτηση της νέας 

γνώσης.  Γίνεται ακόµη αξιολόγηση όχι µόνο ως προς τη επιτυχία των διδακτικών σκοπών 

και στόχων, αλλά και ως προς το συνεργατικό τρόπο λειτουργίας της οµάδας ή ακόµα και 

ως προς την έκφραση των συναισθηµάτων τους. 

Φύλλο Αξιολόγησης 

 

1. Γράψτε 5 κλάσµατα ισοδύναµα µε το 2/4  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 



Γώγος Κώστας. Β΄ Επίπεδο Επιµόρφωσης των ΤΠΕ.                                     
gogoskostas@sch.gr 
 
 

2. Απλοποιείστε τα κλάσµατα: 
 
 
4/10= ………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
8/16=…………………………………………………………………………………... 
 
 
 
20/140=………………………………………………………………………………... 
 
 
 

3. Κυκλώστε τα κλάσµατα που είναι ισοδύναµα µε το 4/20 

 

 

8/40           30/50                 40/200            1/5                    6/48 

 

 

 

4. Ο Γιώργος ξόδεψε τα 2/10 των 100 € για την αγορά ενός Βιβλίου. Ο Νίκος τα 3/15 

των 65   € για την αγορά µιας κάρτα µνήµης Η/Υ και Η Ελένη το 1/5 των 100 € για 

ένα δίσκο cd µε την αγαπηµένης της τραγουδίστρια.  

Ποια παιδιά ξόδεψαν ίσο αριθµό χρηµάτων; 

 

Λύση: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Απάντηση:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  
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    Το διδακτικό σενάριο που περιγράψαµε µε το συγκεκριµένο λογισµικό καθοδηγεί 

τους µαθητές στην πορεία για ανακάλυψη της γνώσης, δίνοντάς τους  εσωτερικά κίνητρα 

µάθησης. Επίσης τους βοηθάει να αναπτύξουν δεξιότητες µέσω πειραµατισµού και 

πρακτικής και δίνει την δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να βγάλει συµπεράσµατα για την 

κατάκτηση της γνώσης από τους µαθητές. Όπως και κάθε σενάριο µπορεί να αξιολογηθεί 

σχετικά µε την ανταπόκριση που είχε  στα παιδιά, για τις γνώσεις που πρόσφερε, να 

βελτιωθεί και να επεκταθεί όταν εφαρµοστεί στην τάξη και δοκιµαστεί από τον ίδιο το 

δάσκαλο και τους µαθητές.  

Η επέκταση του σεναρίου και η διαφοροποίησή του επηρεάζεται από τις συνθήκες 

κάτω από τις οποίες εφαρµόζεται και προσθέτουµε ότι οι µαθητές και ο εκπαιδευτικός 

έχουν τον τελευταίο λόγο για τυχόν αναπροσαρµογές, βελτιώσεις, ατέλειες στις ιδιαίτερες 

και µοναδικές  κάθε φορά ανάγκες τους. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


