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   Απλοί Γεωµετρικοί Τόποι 

 
Ταυτότητα του σεναρίου 
Συγγραφέας: ∆έσποινα Ζαχαριάδου, ΠΕ03   
Γνωστική περιοχή Μαθηµατικών: Γεωµετρία 
Θέµα:   Απλοί Γεωµετρικοί Τόποι, χαρακτηριστική ιδιότητα µεσοκαθέτου 
ευθυγράµµου τµήµατος και διχοτόµου γωνίας, επεκτάσεις. 
Εκπαιδευτικό Λογισµικό: The Geometer�s  Sketchpad 
 
Σκεπτικό της δραστηριότητας 
Καινοτοµίες:  
Η ιδέα της δραστηριότητας είναι να εξοικειωθούν οι µαθητές/-τριες µε την 
έννοια του γεωµετρικού τόπου, του σηµείου που «κινείται» ακολουθώντας µια 
συγκεκριµένη κάθε φορά τροχιά � γραµµή και δεν αλλάζει κάποιες 
χαρακτηριστικές ιδιότητές του. 
Ο γεωµετρικός τόπος ως έννοια καλλιεργεί µια προκατάληψη και ένα φόβο 
στους µαθητές/-τριες. Στο άκουσµα και µόνο της έκφρασης ένα «ωχ» 
σιγοψιθυρίζεται στην τάξη. Η προκατάληψη αυτή προκύπτει κυρίως από τις 
δυσκολίες που αντιµετωπίζουν µε τη διαπραγµάτευση ενός γ. τόπου. Πρέπει 
να βρουν τρόπο να εµφανίσουν κάποια σηµεία, να φανταστούν µέσω αυτών το 
σχήµα, να διατυπώσουν εικασία και να την αποδείξουν.  Ο γ.τόπος, όµως,  δεν 
είναι τίποτα άλλο από ένα σύνολο σηµείων µε µια κοινή χαρακτηριστική 
ιδιότητα. Η ιδέα είναι λοιπόν να παρουσιαστεί αυτό, ως ένα σηµείο που καθώς 
κινείται � ταξιδεύει, παράγει µε το ίχνος του µια γραµµή που όλα τα σηµεία 
της διατηρούν την ιδιότητα του αρχικού σηµείου � δεν αλλάζουν. 
Μπορούν έτσι να «ταξιδέψουν» στην «οικογένεια» των σηµείων και να 
παρατηρήσουν τη διατήρηση των ιδιοτήτων τους, έτσι να προσεγγίσουν την 
έννοια του γ. τόπου και γενικεύοντας να «υποψιαστούν» την έννοια της 
απειρίας.  
 
Σύντοµη περιγραφή της δραστηριότητας 
Αρχικά δίνονται στους µαθητές/-τριες οδηγίες και πληροφορίες για το 
λογισµικό που θα χρησιµοποιήσουν, τη χρήση και τις δυνατότητές του. 
∆ίνεται ειδικά σχεδιασµένο φύλλο εργασίας µε ερωτήµατα που θα τους 
καθοδηγήσουν στη σταδιακή σχεδίαση της µεσοκαθέτου ευθ. τµήµατος και της 
διχοτόµου γωνίας και την ανακάλυψη των ιδιοτήτων τους. 
Καλούνται να παρατηρήσουν τα σχήµατά τους, να τους δώσουν κίνηση, να 
κινητοποιήσουν τη φαντασία τους, ώστε να ανακαλύψουν τα Μαθηµατικά που 
κρύβονται πίσω τους, να µετρήσουν, να συγκρίνουν τα αποτελέσµατα των 
µετρήσεών τους, να συνεργαστούν µε την οµάδα τους, να καταγράψουν και να 
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γενικεύσουν τα συµπεράσµατα και τις παρατηρήσεις τους για τη µεσοκάθετη 
ευθ. τµήµατος και τη διχοτόµο γωνίας, να ανακαλύψουν τις  χαρακτηριστικές  
τους ιδιότητες, τα σηµείο τοµής των µεσοκαθέτων και των διχοτόµων 
τριγώνου αντίστοιχα, τον περιγεγραµµένο και τον εγγεγραµµένο κύκλο στο 
τρίγωνο. 
 
Προστιθέµενη αξία 
Η µαθησιακή διαδικασία αποκτά πρόσθετη αξία µε τον πειραµατισµό, την 
αναπαράσταση  και την προσοµοίωση που προσδίδει ο δυναµικός χειρισµός 
της κίνησης σηµείου π.χ επιβεβαιώνουν ότι οι τρεις διχοτόµοι ή οι τρεις 
µεσοκάθετοι κάθε τριγώνου διέρχονται από το ίδιο σηµείο. 
Η γνώση προσεγγίζεται και κατακτιέται µε συζήτηση, συνεργασία,  δράση, 
έρευνα, µέτρηση  και  αναζήτηση π.χ ανακαλύπτουν ότι κάθε σηµείο της 
διχοτόµου ισαπέχει από τις πλευρές της γωνίας ή ότι κάθε σηµείο της 
µεσοκαθέτου ισαπέχει από τα άκρα ευθ. τµήµατος.  
Επιλέχθηκε η χρησιµοποίηση αυτού του λογισµικού,  γιατί έτσι δίνεται η 
ευκαιρία, για δυναµική κατάκτηση της γνώσης µε τη χρήση της κίνησης 
σηµείου, την οπτικοποίηση και την παρατήρηση. Είναι γνωστά τα οφέλη που 
παρέχει η χρήση ψηφιακών εργαλείων στη  γνώση, αφού προσεγγίζεται µέσα 
από αναπαράσταση, χειρισµό και διαδραστικότητα. Επιπλέον και µόνο η χρήση 
του Η.Υ. αποτελεί ένα δέλεαρ, µια πρόκληση για τα παιδιά. 
Ο διάλογος και οι διαδικασίες συλλογικότητας µέσα στις οµάδες  π.χ. για την 
πιθανή θέση του µπεκ αυτόµατου ποτίσµατος στο πρόβληµα του φύλλου 
εργασάς 3 και  η ανάπτυξη επιχειρηµατολογίας προσδίδουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον και πρωτοτυπία στη µαθησιακή διαδικασία. 
 
Πλαίσιο εφαρµογής  
Απευθύνεται κυρίως στους µαθητές/-τριες της  Α Λυκείου.  
Θα ήταν δυνατόν µέρος του σεναρίου µε κάποιες τροποποιήσεις και 
απλουστεύσεις να αποτελέσει αντικείµενο εργασίας για την Α Γυµνασίου, όταν 
διδάσκεται τη µεσοκάθετη ευθ. τµήµατος. 
 
Χρόνος υλοποίησης: 
Για την υλοποίηση του σεναρίου απαιτούνται  5-6 διδακτικές ώρες. 
 
Χώρος υλοποίησης: 
Η δραστηριότητα  προτείνεται να εξελιχθεί στο εργαστήριο ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. 
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Προτεινόµενες γνώσεις των µαθητών/-τριών: 
Με δεδοµένο ότι το λογισµικό που θα χρησιµοποιηθεί είναι το «The 
Geometer�s  Sketchpad», κρίνεται απαραίτητο να προϋπάρχουν γενικές 
γνώσεις χρήσης Η/Υ από το µάθηµα της Πληροφορικής, δηλαδή  οι 
µαθητές/-τριες πρέπει να είναι εξοικειωµένοι µε τις βασικές 
λειτουργικότητες του Η/Υ και να προηγηθεί από τον διδάσκοντα στην αρχή 
της δραστηριότητας ενηµέρωση των µαθητών/-τριών σχετικά µε τις βασικές 
εντολές και δυνατότητες του λογισµικού, καθώς και να δοθεί σχετικό 
ενηµερωτικό φύλλο. 
Καλό είναι να µην είµαστε φειδωλοί µε το χρόνο που θα διαθέσουµε για τη 
δραστηριότητα. Έτσι θα βοηθηθούν οι µαθητές/-τριες στις επεκτάσεις του 
θέµατος. Με τη βοήθεια του λογισµικού θα ξεφύγουν από τη στατικότητα του 
χαρτιού, ώστε να ανακαλύψουν τα µυστικά που µπορεί να κρύβει ένα σχήµα, 
τις δυνατότητες δηλ. που µας προσφέρει αν συγκεντρώσουµε τη σκέψη και 
ενεργοποιήσουµε τη φαντασία µας σε αυτό και να εξοικειωθούν µε την έννοια 
του γ. τόπου.  
 
Απαιτούµενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία:  
Κρίνεται χρήσιµο, οι µαθητές/-τριες  να διαθέτουν  τετράδιο για να κρατούν 
σηµειώσεις και να καταγράφουν τις παρατηρήσεις, προτάσεις και απόψεις των 
µελών της οµάδας τους, καθώς θα συνεργάζονται και θα ερευνούν.  
Στους µαθητές/-τριες  θα δοθούν φύλλα εργασίας, όπου θα περιγράφονται οι 
δραστηριότητες που καλούνται να πραγµατοποιήσουν καθώς και φύλλα 
αξιολόγησης της δραστηριότητας για ανατροφοδότηση του διδάσκοντα στο 
τέλος. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να προετοιµάσει τον τρόπο που θα αντιδρά 
στις πιθανές εκβάσεις της δραστηριότητας ή στις διάφορες ερωτήσεις.  
Στα φύλλα εργασίας προτείνεται να τεθούν περισσότερα ερωτήµατα µε 
δυνατότητα επιλογής, ώστε να ενεργοποιηθούν (να διατηρηθεί αυξηµένο το 
ενδιαφέρον τους) και αυτοί  µε ιδιαιτερότητες � µαθησιακές δυσκολίες ή και 
αυξηµένες µαθησιακές δυνατότητες, χαρισµατικοί/-ές µαθητές/-τριες.  
 
Οργάνωση της τάξης: 
Εποικοδοµητική µέθοδος διδασκαλίας. Οµαδοκεντρική µάθηση.  
Η διδασκαλία θα είναι κυρίως µαθητοκεντρική. Οι µαθητές/-τριες θα 
χωριστούν σε οµάδες 3 ατόµων µε διακριτούς ρόλους ανά µαθητή/-τρια, ώστε 
να ενεργοποιηθούν όλοι, τόσο αυτοί που παραιτούνται στην κατά µέτωπο 
διδασκαλία, όσο και αυτοί που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες.  
Σε κάθε οµάδα προτείνεται να κατανεµηθούν αρµοδιότητες-ρόλοι, όπως:  
του χειριστή Η/Υ:  θα αποτελεί το «χέρι» της οµάδας, που θα µεταφέρει στον  

Η/Υ µε το ποντίκι τις σκέψεις και τις ιδέες της,  
του γραµµατέα:       θα  καταγράφει  σκέψεις,  παρατηρήσεις, ιδέες, κανόνες 
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                             και συµπεράσµατα  και  
του παρουσιαστή:   θα παρουσιάσει στην ολοµέλεια τα συµπεράσµατα της   
                             οµάδας.  
Οι παραπάνω ρόλοι προτείνω να εναλλάσσονται από τη µία διδακτική ώρα 
στην άλλη, ώστε να εξασφαλίζεται η εξοικείωση όλων µε το σύνολο της 
διαδικασίας.  
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού θα είναι αυτός του συντονιστή και καθοδηγητή και 
όχι ο συνήθης του γνώστη των «πάντων» που προβάλλει η κατά µέτωπον 
διδασκαλία. Θα βρίσκεται στην αίθουσα πρόθυµος να ενθαρρύνει, αρωγός των 
παιδιών, έτοιµος να θέσει καίρια ερωτήµατα που θα προωθούν την 
ανακάλυψη της γνώσης, χωρίς ο ίδιος να την αποκαλύπτει.  
Η διδασκαλία στοχεύει κυρίως στην παρακίνηση και ενεργοποίηση των 
µαθητών/-τριών µε την ευχαρίστηση  που προσφέρει η ικανότητα 
«ανάγνωσης» ενός γεωµετρικού σχήµατος και η ανακάλυψη της πληθώρας 
πληροφοριών που αντλούνται από αυτό µε τη βοήθεια της κίνησης -που 
παράχει το λογισµικό- και τη φαντασία τους. Να  ταξιδέψουν παρέα µε τα 
σηµεία και να προσεγγίσουν την έννοια του γ. τόπου. 
 
Στόχοι της δραστηριότητας: 
Η χρήση των Η/Υ έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση και τη βελτίωση της 
παραδοσιακής διδασκαλίας που σε πολλές περιπτώσεις έχει αµφίβολα 
αποτελέσµατα µέσα από το δυναµικό χειρισµό των εργαλείων και την 
οπτικοποίηση. Προσπαθούµε να προσεγγίσουµε το γνωστικό αντικείµενο των 
Μαθηµατικών µε τρόπο που θα έχει µαθησιακό αποτέλεσµα.  
Στόχος µας είναι να εµπνεύσουµε στους µαθητές/-τριες την αξία του να 
σκέφτονται µε µαθηµατικό τρόπο και όχι µόνο, να µην αντιµετωπίζουν µε 
προκατάληψη τα σχήµατα, αλλά να προσπαθούν να εκµαιεύσουν το µέγιστο 
πλήθος πληροφοριών από αυτά. Να αντιµετωπίσουν τον γ. τόπο ως «ένα 
σηµείο που ταξιδεύει χωρίς να αλλάζει», ένα σηµείο, που ενώ κινείται, αφήνει 
ίχνος και το ίχνος του διατηρεί τις αρχικές ιδιότητες του σηµείου. 
∆ιδακτικοί στόχοι της δραστηριότητας: 

 Να διαπιστώσουν µε µετρήσεις και να εκφράσουν, ότι κάθε σηµείο της 
µεσοκαθέτου ευθ. τµήµατος ισαπέχει από τα άκρα του. 

 Να διαπιστώσουν µε µετρήσεις και να εκφράσουν, ότι κάθε σηµείο της 
διχοτόµου γωνίας ισαπέχει από τις πλευρές της. 

 Να σχεδιάσουν ένα τρίγωνο και τις τρεις µεσοκαθέτους των πλευρών 
του και να διαπιστώσουν ότι διέρχονται από το ίδιο σηµείο. 

  Να σχεδιάσουν ένα τρίγωνο και τις τρεις διχοτόµους των γωνιών του 
και να διαπιστώσουν ότι διέρχονται από το ίδιο σηµείο. 

 Να γενικεύσουν µε µετακίνηση µιας κορυφής του τριγώνου τα 
παραπάνω διαπιστώνοντας ότι ισχύουν για κάθε τρίγωνο.  
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 Να διατυπώσουν εικασίες για  την ύπαρξη του εγγεγραµµένου και του 
περιγεγραµµένου κύκλου στο τρίγωνο µε βάση τις παραπάνω ιδιότητες και 
να ανακαλύψουν τα κέντρα και τις ακτίνες τους. 

 Να ανακαλύψουν την αξία της γνώσης των ιδιοτήτων της µεσοκαθέτου 
κα της διχοτόµου στο σχεδιασµό των παραπάνω κύκλων, αφού εκφράσουν 
µε εικασίες τα Μαθηµατικά που τους διέπουν. 

 Να κατασκευάσουν ποικίλα γεωµετρικά σχήµατα επιστρατεύοντας τη 
φαντασία τους και διάφορες γεωµετρικές έννοιες. 

 Να  εξοικειωθούν µε την έννοια του γ. τόπου. 
 Να γενικεύσουν τις σχέσεις που θα επαληθεύσουν µε την κίνηση 

σηµείου εκφράζοντας τις λεκτικά, δηλαδή διατυπώνοντας κανόνες. 
 Να γενικεύσουν τις παρατηρήσεις τους, διατυπώνοντας σχέσεις µε 

σύµβολα. 
Παιδαγωγικοί στόχοι της δραστηριότητας: 

 Να συνεργαστούν και να αποκτήσουν όλοι ενεργό ρόλο στην οµάδα 
τους, για τις ανάγκες της δραστηριότητας. 

 Να κινητοποιηθούν οι µαθητές/-τριες που ενδεχοµένως δεν 
συµµετέχουν ενεργά στην παραδοσιακή διδασκαλία. 

 Να κάνουν υποθέσεις για τη λύση των προβληµάτων που τίθενται και 
να ελέγξουν την αλήθεια τους. 

 Να καταλήξουν σε γενικεύσεις µετά από πολλές δοκιµές, επαναλήψεις 
και πειραµατισµό. 

 Να ξεφύγουν από την προκατάληψη για τα σχήµατα και την έννοια του 
γεωµετρικού τόπου. 

 Να συνειδητοποιήσουν ότι τα περισσότερα προβλήµατα δεν έχουν 
µονοσήµαντη λύση, να αγγίξουν την ιδέα της απειρίας λύσεων στα 
Μαθηµατικά. 

Η επιλογή των στόχων εξαρτάται κάθε φορά από τη συγκεκριµένη τάξη και 
τον διδάσκοντα.  
 
Ανάλυση της δραστηριότητας 
Φάση 1η 
Κατά τη φάση αυτή οι µαθητές/-τριες θα προσπαθήσουν αρχικά να 
εξοικειωθούν λίγο µε τη χρήση του λογισµικού και τις δυνατότητές του. Θα 
συνεχίσουν µε απλές κατασκευές, όπως φαίνεται στα φύλλα εργασίας 1 και 2.  
Θα επιχειρήσουν µε «ψάξιµο», µετρήσεις, πειραµατισµό και επαναλήψεις να 
ανακαλύψουν τις χαρακτηριστικές ιδιότητες της µεσοκαθέτου ευθ. τµήµατος 
και της διχοτόµου γωνίας. Θα επιβεβαιώσουν και αντιληφθούν τις παραπάνω 
ιδιότητες δυναµικά µε την κίνηση σηµείου. Με τη βοήθεια του διδάσκοντα θα 
έρθουν σε επαφή µε την έννοια του  γ. τόπου. 
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Προτεινόµενη διδακτική προσέγγιση 
****************** 
Φύλλο Εργασίας 1 
∆ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα 
Ερωτήσεις - Ενέργειες 

11..  Σχεδιάστε ένα ευθ. τµήµα, ονοµάστε τα άκρα του και πάρτε το µέσο του. Φέρτε 
κάθετη στο µέσο του ευθ. τµήµατος. Σχεδιάσατε  την µεσοκάθετό του. 

22..  ∆ιαλέξτε ένα σηµείο στη µεσοκάθετη, ονοµάστε το ∆ και υπολογίστε τις 
αποστάσεις του από τα άκρα του ευθ. τµήµατος. Επαναλάβετε τη δραστηριότητα 
και για δύο άλλα τυχαία σηµεία. Τι παρατηρείτε; 

33..  Πιστεύετε πως ισχύει η παρατήρησή σας για όλα τα σηµεία της µεσοκαθέτου; 
Επαληθεύστε τις παρατηρήσεις σας µε χρήση της δυνατότητας κίνησης σηµείου 
που δίνει το λογισµικό (δώστε κίνηση στο σηµείο ∆). 

44..  Πιστεύετε πως µπορούµε να πούµε ότι το σηµείο ∆, όταν κινείται (ταξιδεύει) 
πάνω στη µεσοκάθετη διατηρεί κάποια ιδιότητα (δεν αλλάζει); 

55..  Υπάρχει κάποιος κανόνας που να περιγράφει την ιδιότητα της µεσοκαθέτου που 
ανακαλύψατε;  Αν ναι, µπορείτε να διατυπώσετε τον κανόνα αυτό; 

****************** 

Στο στιγµιότυπο 1 παρακάτω φαίνεται µια πιθανή εξέλιξη της εργασίας που 
αναµένουµε για το Φύλλο Εργασίας 1. 
Στιγµιότυπο 1         Χαρακτηριστική Ιδιότητα Μεσοκαθέτου Ευθυγράµµου Τµήµατος      
 

****************** 
Φύλλο Εργασίας 2 
∆ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα 
Ερωτήσεις - Ενέργειες 

11..  Σχεδιάστε µια γωνία, ονοµάστε την κορυφή της Ο και σχεδιάστε τη διχοτόµο της.  
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22..  ∆ιαλέξτε ένα σηµείο της διχοτόµου, ονοµάστε το Μ και υπολογίστε τις αποστάσεις 
του από τις πλευρές της γωνίας. Επαναλάβετε τη δραστηριότητα και για δύο άλλα 
τυχαία σηµεία. Τι παρατηρείτε; 

33..  Πιστεύετε πως ισχύει η παρατήρησή σας για όλα τα σηµεία της διχοτόµου; 
Επαληθεύστε τις παρατηρήσεις σας µε χρήση της δυνατότητας κίνησης σηµείου 
που δίνει το λογισµικό. 

44..  Πιστεύετε πως µπορούµε να πούµε ότι το σηµείο Μ, όταν κινείται (ταξιδεύει) 
πάνω στη διχοτόµο διατηρεί κάποια ιδιότητα (δεν αλλάζει); 

55..  Υπάρχει κάποιος κανόνας που να περιγράφει την ιδιότητα της διχοτόµου που 
ανακαλύψατε;  Αν ναι, µπορείτε να διατυπώσετε τον κανόνα αυτό; 

 
****************** 

Στο στιγµιότυπο 2 παρακάτω φαίνεται µια πιθανή εξέλιξη της εργασίας που 
αναµένουµε για το Φύλλο Εργασίας 2. 
 
Στιγµιότυπο 2                Χαρακτηριστική Ιδιότητα ∆ιχοτόµου Γωνίας     

 
 
 

 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φάση 2η 
Κατά τη φάση αυτή οι µαθητές/-τριες θα επεκτείνουν τις εργασίες που είχαν 
γίνει στην πρώτη φάση µε στόχο να αναζητήσουν τα κέντρα και τις ακτίνες 
του περιγεγραµµένου και του εγγεγραµµένου σε τρίγωνο κύκλου αντίστοιχα, 
όπως φαίνεται στα φύλλα εργασίας 3, 4 και 5.   
Την πρώτη ώρα θα δοθεί στους µαθητές/-τριες το πρόβληµα του Φύλλου 
εργασίας 3 µε στόχο να πειραµατιστούν και να ανακαλύψουν την ύπαρξη του 
περιγεγραµµένου στο τρίγωνο κύκλου, τη θέση του κέντρου του, την ακτίνα  
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του και κυρίως να χρησιµοποιήσουν και να εφαρµόσουν όσα 
διαπραγµατεύτηκαν στην 1η φάση.  Στόχος είναι επίσης η σύνδεση της 
Γεωµετρίας µε καθηµερινά προβλήµατα. Αφού δοθεί ο απαραίτητος χρόνος, 
ώστε να εργαστούν στις οµάδες τους και να κατανοήσουν το πρόβληµα, ο/η 
εκπ/κός καλό είναι να συνδράµει τη σκέψη των παιδιών µε ερωτήµατα όπως:  

 Ποιος έχει κάποια ιδέα; Τι λέτε να κάνουµε; (Με στόχο να γίνει 
κάποια βοηθητική συζήτηση στην ολοµέλεια) 

 Τι µας ζητάει εδώ το πρόβληµα; 
Αν δεν προκύψουν ιδέες που οδηγούν κλιµακωτά στη λύση του προβλήµατος 
µπορεί να καθοδηγήσει τα παιδιά µε κάποια επιπλέον ερωτήµατα, όπως:  

 Θα µας βοηθούσε να σχεδιάσουµε κάποιο σχήµα;  
 Τι σχήµα λέτε να είναι αυτό; Αναµενόµενη απάντηση: τρίγωνο 
 Τι σηµαίνει η έκφραση «εξίσου» και πως µπορούµε να την 

αξιοποιήσουµε στα Μαθηµατικά; Αναµενόµενη απάντηση: Με ίσες 
αποστάσεις 

 Ποιος και από που; Αναµενόµενη απάντηση: Το µπεκ από τα δέντρα 
 Πως να συµβολίσουµε το µπεκ στο σχήµα µας; Αναµενόµενη απάντηση: 

µε σηµείο 
 Που πρέπει να βρίσκεται ένα σηµείο που θα απέχει εξίσου από δύο 

δέντρα; Θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε τα όσα µάθαµε στο 
προηγούµενο µάθηµα; Αναµενόµενη απάντηση: Στη µεσοκάθετη του 
τµήµατος που τα ενώνει... 

 Τι θέλει να προσέξουµε η σηµείωση; Αναµενόµενη απάντηση: τα 
υπόλοιπα φυτά πρέπει να τοποθετηθούν στην ίδια απόσταση από το µπεκ 
µε τα δέντρα  

 Που βρίσκονται κατά τη γνώµη σας οι ίσες αποστάσεις από σηµείο; 
Αναµενόµενη απάντηση: σε κύκλο..... 

 
Στη συνέχεια µε το φύλλο εργασίας 4 αναµένουµε να µαθηµατικοποιήσουν τα 
όσα ανακάλυψαν µε το πρόβληµα του φύλλου εργασίας 3. 
Τις επόµενες ώρες και µετά την ολοκλήρωση των φύλλων εργασίας ο/η 
εκπαιδευτικός θα µπορούσε να δώσει την ελευθερία στα παιδιά να «ψάξουν» 
και να διατυπώσουν ιδέες, σκέψεις ή προτάσεις που προκύπτουν 
επεκτείνοντας  τα όσα δηµιούργησαν, άκουσαν και είδαν στις διάφορες φάσεις 
της δραστηριότητας. Θα µπορούσαν για παράδειγµα να παρατηρήσουν ότι ο 
ρόµβος είναι ένα παραλληλόγραµµο που οι διαγώνιοί του είναι µεσοκάθετοι η 
µια της άλλης, αφού οι πλευρές τους είναι ίσες και άρα οι κορυφές του 
ισαπέχουν από τα άκρα τους.  
Επίσης θα µπορούσαν να συνδέσουν µε την καθηµερινότητα τα συµπεράσµατά 
τους, όπως π.χ. να ανακαλύψουν τη θέση στην οποία πρέπει να βρεθεί ένας 
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ποµπός, ώστε να εκπέµπει εξίσου καθαρά σε τρεις δέκτες που δεν 
βρίσκονται στην ίδια ευθεία.  
Για επιπλέον προβληµατισµό θα µπορούσαν οι δέκτες να γίνουν τέσσερις. 
****************** 
Φύλλο Εργασίας 3 
∆ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα 
 
Πρόβληµα 
Ένας κηπουρός θέλει να τοποθετήσει 
µηχανισµούς αυτόµατου ποτίσµατος (µπεκ) σε 
έναν κήπο. Σε κάποια περιοχή του κήπου 
βρίσκονται τρία δέντρα, ένας ευκάλυπτος (Ε), 
µια λεύκα (Λ) και ένα πεύκο (Π), έτσι ώστε οι 
θέσεις του να σχηµατίζουν τρίγωνο. (σχήµα) 
Βοηθήστε τον κηπουρό απαντώντας στα παρακάτω ερωτήµατα: 

1. Σε ποια θέση του κήπου πρέπει να τοποθετήσει ένα  µπεκ, ώστε να 
ποτίζονται και τα τρια δέντρα εξίσου; 

2. Σε ποιες άλλες θέσεις µπορεί να τοποθετήσει άλλα µικρότερα φυτά 
(πανσέδες και βιολέτες), ώστε να ποτίζονται από το ίδιο µπεκ; 

Σηµείωση:  Το µπεκ έχει δυνατότητα να ρυθµιστεί, έτσι ώστε να ποτίζει µόνο 
σε συγκεκριµένη απόσταση, χωρίς να ποτίζει τα ενδιάµεσα σηµεία. 

****************** 
****************** 
Φύλλο Εργασίας 4 
∆ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα 
 
Ερωτήσεις - Ενέργειες 

11..  Σχεδιάστε ένα τρίγωνο και ονοµάστε τις κορυφές του.  
22..  Σχεδιάστε τις τρεις µεσοκαθέτους του τριγώνου. Ονοµάστε Ο το σηµείο τοµής 

των δύο από αυτές. Τι παρατηρείτε; 
33..  Μετακινήστε µια κορυφή του τριγώνου. Τι παρατηρείτε; Πιστεύετε πως ισχύει η 

παρατήρησή σας για όλα τα τρίγωνα; Μπορείτε να διατυπώσετε ένα σχετικό 
κανόνα; 

44..  Υπολογίστε τις αποστάσεις του Ο από τις κορυφές του τριγώνου. Τι παρατηρείτε; 
55..  Μπορούν να  γενικευθούν οι παρατηρήσεις σας για κάθε τρίγωνο;  
66..  Υπάρχει κάποιος κύκλος που να διέρχεται από τις τρεις κορυφές του τριγώνου; 

Αν ναι, µπορείτε να τον σχεδιάσετε;  
77..  Μπορείτε επίσης, αν υπάρχει τέτοιος κύκλος, να διατυπώσετε έναν κανόνα για το 

κέντρο και την ακτίνα του; 
88..  ∆ώστε κίνηση στο σηµείο Ο και παρατηρήστε που βρίσκεται για τα διάφορα είδη 

τριγώνων. 
 

****************** 
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Στa στιγµιότυπa 3 παρακάτω φαίνεται µια πιθανή εξέλιξη της εργασίας που 
αναµένουµε για το Φύλλο Εργασίας 4. 

 
Στιγµιότυπο 3                                Περιγεγραµµένος σε Τρίγωνο Κύκλος            

 
****************** 
Φύλλο Εργασίας 5 
∆ιάρκεια: 2 διδακτικές ώρες 
 
Ερωτήσεις - Ενέργειες 

11..  Σχεδιάστε ένα τρίγωνο και ονοµάστε τις κορυφές του. 
22..  Σχεδιάστε τις τρεις διχοτόµους του τριγώνου. Ονοµάστε Ι το σηµείο τοµής των 

δύο από αυτές. Τι παρατηρείτε; 
33..  Μετακινήστε µια κορυφή του τριγώνου. Τι παρατηρείτε; Πιστεύετε πως ισχύει η 

παρατήρησή σας για όλα τα τρίγωνα; Μπορείτε να διατυπώσετε ένα σχετικό 
κανόνα; 

44..  Υπολογίστε τις αποστάσεις του Ι από τις πλευρές του τριγώνου. Τι παρατηρείτε; 
55..  Μπορούν να  γενικευθούν οι παρατηρήσεις σας για κάθε τρίγωνο;  
66..  Υπάρχει κάποιος κύκλος που εφάπτεται στις τρεις κορυφές του τριγώνου; Αν ναι, 

µπορείτε να τον σχεδιάσετε;  
77..  Μπορείτε επίσης, αν υπάρχει τέτοιος κύκλος, να διατυπώσετε έναν κανόνα για το 

κέντρο και την ακτίνα του; 
88..  ∆ώστε κίνηση στο σηµείο Ι και παρατηρήστε που βρίσκεται για τα διάφορα είδη 

τριγώνων. 
99..  Μπορείτε να δώσετε έναν ορισµό του κύκλου χρησιµοποιώντας την έννοια του γ. 

τόπου; 
****************** 
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Στο στιγµιότυπο 4 παρακάτω φαίνεται µια πιθανή εξέλιξη της εργασίας που 
αναµένουµε για το Φύλλο Εργασίας 5. 
  
Στιγµιότυπο 4                              Εγγεγραµµένος σε Τρίγωνο Κύκλος                         

 
Περιγραφή υλοποίησης � νύξεις  
Η αξιολόγηση της δραστηριότητας που θα ζητηθεί να γίνει από τους 
µαθητές/-τριες θα µας δώσει τη δυνατότητα διόρθωσης λαθών, παραλείψεων 
και ατελειών που πιθανότατα υπάρχουν στο σχεδιασµό της. 
Κατ� αυτή την έννοια η αξιολόγηση θα αποτελέσει µια πηγή 
επανατροφοδότησης της διδασκαλίας και βελτίωσης τόσο του εκπαιδευτικού, 
όσο και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
Η αξιολόγηση, όπως προαναφέρθηκε, προτείνεται να γίνει µετά την 
ολοκλήρωση της όλης δραστηριότητας και να ακολουθεί τους εξής άξονες: 

 Να είναι ανώνυµη από πλευράς των παιδιών, ώστε να υπάρχει 
δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης.  

 Να ζητηθεί να σχολιάσουν τις εντυπώσεις τους από το µάθηµα, από 
την εργασία τους σε οµάδες, από τη διευκόλυνση ή όχι που τους 
παρείχε η χρήση των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία της µάθησης 
και την κατανόηση εννοιών.  

 Να σχολιάσουν κατά πόσο θα επιθυµούσαν επανάληψη παρόµοιας 
δραστηριότητας.  

           Να κάνουν προτάσεις για βελτίωση και εξέλιξη της διαδικασίας.   
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                               Φύλλα Εργασίας 
****************** 
Φύλλο Εργασίας 1 
∆ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα 
 
Ονοµατεπώνυµο µαθητή/-τριας: 
Τάξη: 
Ηµεροµηνία: 
 
Ερωτήσεις � Ενέργειες 

11..  Σχεδιάστε ένα ευθ. τµήµα, ονοµάστε τα άκρα του και πάρτε το µέσο του. Φέρτε 
κάθετη στο µέσο του ευθ. τµήµατος. Σχεδιάσατε  την µεσοκάθετό του. 

22..  ∆ιαλέξτε ένα σηµείο στη µεσοκάθετη, ονοµάστε το ∆ και υπολογίστε τις 
αποστάσεις του από τα άκρα του ευθ. τµήµατος. Επαναλάβετε τη δραστηριότητα 
και για δύο άλλα τυχαία σηµεία. Τι παρατηρείτε; 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

33..  Πιστεύετε πως ισχύει η παρατήρησή σας για όλα τα σηµεία της µεσοκαθέτου; 
Επαληθεύστε τις παρατηρήσεις σας µε χρήση της δυνατότητας κίνησης σηµείου 
που δίνει το λογισµικό (δώστε κίνηση στο σηµείο ∆). 
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

44..  Πιστεύετε πως µπορούµε να πούµε ότι το σηµείο ∆, όταν κινείται (ταξιδεύει) 
πάνω στη µεσοκάθετη διατηρεί κάποια ιδιότητα (δεν αλλάζει); Αν ναι ποια; 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

55..  Υπάρχει κάποιος κανόνας που να περιγράφει την ιδιότητα της µεσοκαθέτου που 
ανακαλύψατε;  Αν ναι, µπορείτε να διατυπώσετε τον κανόνα αυτό; 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

****************** 
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****************** 
Φύλλο Εργασίας 2 
∆ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα 
 
Ονοµατεπώνυµο µαθητή/-τριας: 
Τάξη: 
Ηµεροµηνία: 
 
Ερωτήσεις � Ενέργειες 

11..  Σχεδιάστε µια γωνία, ονοµάστε την κορυφή της Ο και σχεδιάστε τη διχοτόµο της.  
22..  ∆ιαλέξτε ένα σηµείο της διχοτόµου, ονοµάστε το Μ και υπολογίστε τις αποστάσεις 

του από τις πλευρές της γωνίας. Επαναλάβετε τη δραστηριότητα και για δύο άλλα 
τυχαία σηµεία. Τι παρατηρείτε; 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

 
33..  Πιστεύετε πως ισχύει η παρατήρησή σας για όλα τα σηµεία της διχοτόµου; 

Επαληθεύστε τις παρατηρήσεις σας µε χρήση της δυνατότητας κίνησης σηµείου 
που δίνει το λογισµικό. 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

44..  Πιστεύετε πως µπορούµε να πούµε ότι το σηµείο Μ, όταν κινείται (ταξιδεύει) 
πάνω στη διχοτόµο διατηρεί κάποια ιδιότητα (δεν αλλάζει); Αν ναι, ποια; 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

55..  Υπάρχει κάποιος κανόνας που να περιγράφει την ιδιότητα της διχοτόµου που 
ανακαλύψατε;  Αν ναι, µπορείτε να διατυπώσετε τον κανόνα αυτό; 
..................................................................................................................................................     
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

****************** 
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****************** 
Φύλλο Εργασίας 3 
∆ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα 
 
Ονοµατεπώνυµο µαθητή/-τριας: 
Τάξη: 
Ηµεροµηνία: 
 
Πρόβληµα 
 
Ένας κηπουρός θέλει να τοποθετήσει µηχανισµούς αυτόµατου ποτίσµατος (µπεκ) σε έναν 
κήπο. Σε κάποια περιοχή του κήπου βρίσκονται τρία δέντρα, ένας ευκάλυπτος (Ε), µια λεύκα 
(Λ) και ένα πεύκο (Π), έτσι 
ώστε οι θέσεις του να 
σχηµατίζουν τρίγωνο. (σχήµα) 
Βοηθήστε τον κηπουρό 
απαντώντας στα παρακάτω 
ερωτήµατα: 

1. Σε ποια θέση του 
κήπου πρέπει να 
τοποθετήσει ένα  µπεκ, 
ώστε να ποτίζονται και 
τα τρία δέντρα εξίσου; 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 
 

2. Σε ποιες άλλες θέσεις µπορεί να τοποθετήσει άλλα µικρότερα φυτά (πανσέδες και 
βιολέτες), ώστε να ποτίζονται από το ίδιο µπεκ; 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 

 
Σηµείωση:  Το µπεκ έχει δυνατότητα να ρυθµιστεί, έτσι ώστε να ποτίζει µόνο σε 
συγκεκριµένη απόσταση, χωρίς να ποτίζει τα ενδιάµεσα σηµεία. 

****************** 
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****************** 
Φύλλο Εργασίας 4 
∆ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα 
 
Ονοµατεπώνυµο µαθητή/-τριας: 
Τάξη: 
Ηµεροµηνία: 
 
Ερωτήσεις � Ενέργειες 

11..  Σχεδιάστε ένα τρίγωνο και ονοµάστε τις κορυφές του.  
22..  Σχεδιάστε τις τρεις µεσοκαθέτους του τριγώνου. Ονοµάστε Ο το σηµείο τοµής 

των δύο από αυτές. Τι παρατηρείτε; 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

33..  Μετακινήστε µια κορυφή του τριγώνου. Τι παρατηρείτε; Πιστεύετε πως ισχύει η 
παρατήρησή σας για όλα τα τρίγωνα; Μπορείτε να διατυπώσετε ένα σχετικό 
κανόνα; 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

44..  Υπολογίστε τις αποστάσεις του Ο από τις κορυφές του τριγώνου. Τι παρατηρείτε; 
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

55..  Μπορούν να  γενικευθούν οι παρατηρήσεις σας για κάθε τρίγωνο;  
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

66..  Υπάρχει κάποιος κύκλος που να διέρχεται από τις τρεις κορυφές του τριγώνου; 
Αν ναι, µπορείτε να τον σχεδιάσετε;  
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

77..  Μπορείτε επίσης, αν υπάρχει τέτοιος κύκλος, να διατυπώσετε έναν κανόνα για το 
κέντρο και την ακτίνα του; 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

88..  ∆ώστε κίνηση στο σηµείο Ο και παρατηρήστε που βρίσκεται για τα διάφορα είδη 
τριγώνων.  
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

****************** 
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****************** 
Φύλλο Εργασίας 5 
∆ιάρκεια: 2 διδακτικές ώρες 
 
Ονοµατεπώνυµο µαθητή/-τριας: 
Τάξη: 
Ηµεροµηνία: 
 
Ερωτήσεις � Ενέργειες 

11..  Σχεδιάστε ένα τρίγωνο και ονοµάστε τις κορυφές του. 
22..  Σχεδιάστε τις τρεις διχοτόµους του τριγώνου. Ονοµάστε Ι το σηµείο τοµής των 

δύο από αυτές. Τι παρατηρείτε; 
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

33..  Μετακινήστε µια κορυφή του τριγώνου. Τι παρατηρείτε; Πιστεύετε πως ισχύει η 
παρατήρησή σας για όλα τα τρίγωνα; Μπορείτε να διατυπώσετε ένα σχετικό 
κανόνα; 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

44..  Υπολογίστε τις αποστάσεις του Ι από τις πλευρές του τριγώνου. Τι παρατηρείτε; 
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

55..  Μπορούν να  γενικευθούν οι παρατηρήσεις σας για κάθε τρίγωνο;  
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

66..  Υπάρχει κάποιος κύκλος που εφάπτεται στις τρεις κορυφές του τριγώνου; Αν ναι, 
µπορείτε να τον σχεδιάσετε;  
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

77..  Μπορείτε επίσης, αν υπάρχει τέτοιος κύκλος, να διατυπώσετε έναν κανόνα για το 
κέντρο και την ακτίνα του; 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

88..  ∆ώστε κίνηση στο σηµείο Ι και παρατηρήστε που βρίσκεται για τα διάφορα είδη 
τριγώνων. 

99..  Μπορείτε να δώσετε έναν ορισµό του κύκλου χρησιµοποιώντας την έννοια του γ. 
τόπου; 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

****************** 
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