
∆έσποινα Ζαχαριάδου, ΠΕ03                                              Τα Μαθηµατικά και ο Χαρταετός 

Τίτλος:  «Τα Μαθηµατικά και ο Χαρταετός.» 
   Το ισόπλευρο τρίγωνο ως δοµικό στοιχείο στη δηµιουργία σχηµάτων. 

 
 
Ταυτότητα του σεναρίου 
Συγγραφέας: ∆έσποινα Ζαχαριάδου, ΠΕ03   
Γνωστική περιοχή Μαθηµατικών: Γεωµετρία 
Θέµα:   Ισόπλευρο τρίγωνο, κανονικό εξάγωνο, ιδιότητες, χαρακτηριστικά.  
Εκπαιδευτικό Λογισµικό: Χελωνόκοσµος � Microworlds-Pro 
 
Σκεπτικό της δραστηριότητας 
 
Καινοτοµίες:  
Η ιδέα της δραστηριότητας είναι να αντιληφθούν οι µαθητές/-τριες ότι το 
ισόπλευρο τρίγωνο δεν είναι απλά ένα επίπεδο σχήµα µε τρεις ίσες πλευρές 
και τρεις ίσες γωνίες, αλλά ένα επίπεδο σχήµα που µπορεί να αποτελέσει το 
δοµικό λίθο για µια σειρά από άλλα γεωµετρικά επίπεδα και στερεά σχήµατα, 
όπως το κανονικό εξάγωνο, ένα είδος ρόµβου, το κανονικό εξάεδρο.  
Ο «Χελωνόκοσµος» προσφέρει τη δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί συνδυασµός 
αναπαραστάσεων των µαθηµατικών εννοιών. ∆ηλαδή, αρχικά να διατυπωθούν 
οι έννοιες µε  µορφή εντολών σε συµβολική γλώσσα. Αφού δε οι µαθητές/-
τριες παρατηρήσουν το γραφικό αποτέλεσµα των εντολών µπορούν να 
χειριστούν δυναµικά τα γραφήµατα, αλλάζοντας τις τιµές των µεταβλητών 
τους µεγεθών. 
Μπορούν έτσι να «ταξιδέψουν» στην «οικογένεια» των ισοπλεύρων 
τριγώνων, των κανονικών εξαγώνων (χαρταετός) και οποιωνδήποτε άλλων 
γεωµετρικών σχηµάτων δηµιουργήσουν και άρα να «υποψιαστούν» την έννοια 
της απειρίας των σχηµάτων και να γενικεύσουν.  
Φυσικά  µε τη φαντασία τους και την επανάληψη µπορούν να δηµιουργήσουν 
και πολλά άλλα συναρπαστικά σχήµατα, σκίτσα, ψηφιδωτά και να τα 
«ζωντανέψουν» µε κίνηση και δυναµική µετατροπή. Το εργαλείο που 
χρησιµοποιούν τους βοηθά τόσο στην κατανόηση, όσο και στη χρήση των 
ιδιοτήτων του ισοπλεύρου τριγώνου µε παράλληλη εφαρµογή στο «χαρταετό», 
σύνδεση µε εικόνες της καθηµερινότητας και µε τα ενδιαφέροντά τους.  
Γίνεται έτσι εισαγωγή στην έννοια του κανονικού σχήµατος µε χαρακτηριστικό 
παράδειγµα το κανονικό εξάγωνο και ανακάλυψη των ιδιοτήτων του και του 
τρόπου που αυτές προκύπτουν από τις ιδιότητες του ισοπλεύρου τριγώνου.  
Η Γεωµετρία αποκτά µια συνέχεια, µια εξέλιξη για τα παιδιά. 
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Σύντοµη περιγραφή της δραστηριότητας 
∆ίνεται στους µαθητές/-τριες ειδικά σχεδιασµένο απλό πρόγραµµα στη 
γλώσσα Logo, µε το οποίο θα πειραµατιστούν, αναζητώντας το «πότε» το 
αποτέλεσµα της εκτέλεσης των πειραµάτων τους είναι ισόπλευρο τρίγωνο και 
να το «διορθώσουν». Στη συνέχεια θα επεκτείνουν το αρχικό «διορθωµένο» 
πρόγραµµα για να κατασκευάσουν το συµµετρικό του ισοπλεύρου ως προς 
κέντρο µια  κορυφή του και µε επαναλήψεις θα φθάσουν στο κανονικό 
εξάγωνο. 
Θα εκτιµήσουν έτσι την αξία της γνώσης των ιδιοτήτων του ισοπλεύρου για 
την κατασκευή του κανονικού εξαγώνου. Θα υπολογίσουν την κεντρική γωνία, 
τη γωνία του κανονικού εξαγώνου,  την περίµετρο και το εµβαδόν του σε 
σχέση µε το εµβαδόν του ισοπλεύρου. 
 Επιπλέον θα χρησιµοποιήσουν τα διορθωµένα προγράµµατα για να φτιάξουν 
σχέδια δικής τους επιλογής βασισµένα στο ισόπλευρο  τρίγωνο ως δοµικό 
στοιχείο. Όλα τα σχέδια µπορούν να «ζωντανέψουν» µε το µεταβολέα.  
 
Προστιθέµενη αξία 
Η µαθησιακή διαδικασία αποκτά πρόσθετη αξία µε τον πειραµατισµό, την 
αναπαράσταση  και την προσοµοίωση που προσδίδει ο δυναµικός χειρισµός 
του µεταβολέα π.χ επιβεβαιώνουν ότι το άθροισµα των γωνιών τριγώνου 
είναι 180ο ή ότι το κανονικό εξάγωνο αποτελείται από 6 ίσα ισόπλευρα 
τρίγωνα κ.λ.π., παρακινούνται βλέποντας τα σχήµατά τους να παίρνουν ζωή. 
Η αξία της διδασκαλίας αξιολογείται σηµαντική, αφού αποτελεί πρόκληση για 
τους µαθητές/-τριες τόσο η χρήση Η/Υ στα Μαθηµατικά, µε τους οποίους οι 
περισσότεροι είναι εξοικειωµένοι, όσο και η αναζήτηση ενός µυστικού κώδικα 
για την κατασκευή του κανονικού εξαγώνου, καθώς και η ελευθερία που τους 
προσφέρεται να ανακαλύψουν σχήµατα της αρεσκείας τους, να τα 
κατασκευάσουν και να τα ζωντανέψουν.  
Πρόκληση όµως αποτελεί και για τον εκπαιδευτικό η απαίτηση να προβλέψει, 
όσο το δυνατόν περισσότερες από τις δυσκολίες που θα συναντήσουν οι 
µαθητές/-τριες, τις ερωτήσεις που θα υποβάλλουν, τις ανάγκες που θα 
παρουσιαστούν κατά τη διδασκαλία, ώστε να επιδιώξει να τις καλύψει κατά το 
δυνατόν και βέβαια µετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας να υπάρξει 
ανατροφοδότηση για βελτίωση του σεναρίου και κατ΄επέκταση της δουλειάς 
του. 
Η γνώση προσεγγίζεται  µε συζήτηση, συνεργασία και πειραµατισµό στις 
οµάδες. Η κατάκτησή της, δηλαδή, προκύπτει  µέσα από δράση, έρευνα και  
αναζήτηση  προκειµένου να καταφέρουν να  κλείσουν καταρχήν την 
τεθλασµένη γραµµή που τους δίνεται µε το απλό πρόγραµµα, ώστε να 
παραχθεί το ισόπλευρο τρίγωνο και στη συνέχεια να χρησιµοποιήσουν τις 
γνώσεις τους για να κατασκευάσουν το συµµετρικό του, τη φαντασία και την 
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εφευρετικότητά τους για να ανακαλύψουν την εκάστοτε θέση που πρέπει να 
βρεθεί η χελώνα, ώστε να παραχθεί το κανονικό εξάγωνο και όποια άλλα 
σχήµατα δηµιουργήσουν και να ανακαλύψουν την αξία της εξωτερικής γωνίας 
στην κατασκευή. 
Η προσέγγιση των µαθηµατικών εννοιών είναι αποτέλεσµα αµφισβήτησης και 
δηµιουργίας � οι µαθητές /-τριες µεταβάλλουν, τροποποιούν, κατασκευάζουν, 
χαλάνε, ώστε να µπορέσουν να καταλήξουν στον τρόπο µε τον οποίο 
προκύπτει το συµµετρικό του ισοπλεύρου και στη συνέχεια να σχηµατίσουν µε 
περιστροφή το κανονικό εξάγωνο.  
Ο διάλογος και οι διαδικασίες συλλογικότητας µέσα στις οµάδες και  η 
ανάπτυξη επιχειρηµατολογίας προσδίδουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 
πρωτοτυπία στη µαθησιακή διαδικασία, αφού καλούνται να ανακαλύψουν 
σχέσεις µεταξύ των πλευρών του ισοπλεύρου και της περιµέτρου του ή 
µεταξύ των εµβαδών του ισοπλεύρου και του κανονικού εξαγώνου κ.ά και να 
διατυπώσουν σχετικούς κανόνες 
Η κατανόηση των  εννοιών: ισόπλευρο, εξωτερική γωνία, κανονικό εξάγωνο, 
συµµετρία, απειρία κ.λ.π. είναι αποτέλεσµα δηµιουργίας νοηµάτων, αφού 
πρώτα αυτές αποκτούν νόηµα για τους µαθητές /-τριες µε την κινούµενη 
εικόνα που προσφέρει ο µεταβολέας. 
 
Γνωστικά � διδακτικά προβλήµατα: 
Γίνεται σύνδεση της Γεωµετρίας -των Μαθηµατικών γενικότερα- µε τις 
ανάγκες της καθηµερινότητας.  
Επιτυγχάνεται προσέγγιση της έννοιας της γενίκευσης µε τη χρήση του 
«µεταβολέα». 
Ο συνδυασµός αναπαραστάσεων των µαθηµατικών εννοιών (διατύπωση των 
εννοιών µε µορφή εντολών σε συµβολική γλώσσα, παρατήρηση γραφικού 
αποτελέσµατος, δυναµικός χειρισµός γραφηµάτων) που προσφέρει ο 
«Χελωνόκοσµος», δίνει τη δυνατότητα εµβάθυνσης στην έννοια της ιδιότητας 
των γεωµετρικών σχηµάτων γενικότερα.  
 
Πλαίσιο εφαρµογής  
Απευθύνεται στους µαθητές/-τριες της  Α Γυµνασίου ή και Β Γυµνασίου.  
 
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 ο 
«Χελωνόκοσµος», κρίνεται απαραίτητο να προϋπάρχουν γνώσεις σχετικά µε 
αυτό από το µάθηµα της Πληροφορικής, δηλαδή  οι µαθητές/-τριες πρέπει να 
είναι εξοικειωµένοι µε τις βασικές λειτουργικότητες του λογισµικού και τις 
βασικές εντολές της γλώσσας προγραµµατισµού Logo. 
Η δραστηριότητα προτείνεται να πραγµατοποιηθεί για την Α Γυµνασίου προς 
το τέλος της σχολικής χρονιάς και ενώ θα έχει ολοκληρωθεί στην τάξη η 
διδασκαλία των βασικών γεωµετρικών εννοιών � ευθυγράµµου τµήµατος, 
γωνίας, τριγώνου, περιµέτρου επιπέδου σχήµατος, εµβαδού επιπέδου 
σχήµατος. Επιπλέον, κρίνεται σκόπιµο να έχει γίνει αναφορά στις έννοιες της 
αξονικής και κεντρικής συµµετρίας. Με το κανονικό εξάγωνο για την Α 
Γυµνασίου η δραστηριότητα θα επιχειρήσει µια πρώτη επαφή µε τα κανονικά 
πολύγωνα, που θα διδαχθούν αναλυτικά στην επόµενη τάξη. Για τη Β 
Γυµνασίου η δραστηριότητα προτείνεται να πραγµατοποιηθεί στην αρχή της 
σχολικής χρονιάς, ώστε να αποτελέσει αφορµή για µια δηµιουργική επανάληψη 
των όσων διδάχθηκαν στην προηγούµενη τάξη.  
Καλό είναι να µην είµαστε φειδωλοί µε το χρόνο που θα διαθέσουµε για τη 
δραστηριότητα, ώστε να βοηθηθούν οι µαθητές/-τριες στις επεκτάσεις του 
θέµατος, καθώς και στη δηµιουργία σχηµάτων µε ταυτόχρονη κατανόηση 
αυτών και των εννοιών που τα διέπουν. 
 
Απαιτούµενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία:  
Κρίνεται χρήσιµο, οι µαθητές/-τριες  να διαθέτουν γεωµετρικά όργανα �
κανόνα, γνώµονα και διαβήτη� και τετράδιο για να κρατούν σηµειώσεις και να 
καταγράφουν τις προτάσεις και διάφορες απόψεις των µελών της οµάδας 
τους, καθώς θα συνεργάζονται και θα ερευνούν.  
Επιλέχθηκε να χρησιµοποιηθεί το εργαλείο «Χελωνόκοσµος» γιατί θα δοθεί η 
ευκαιρία στα παιδιά  να κατακτηθεί δυναµικά η γνώση µε τη χρήση των 
µεταβολέων και την παρατήρηση. Η γνώση µε τη χρήση ψηφιακών εργαλείων 
προσεγγίζεται µέσα από αναπαράσταση, χειρισµό και διαδραστικότητα, όπως 
προαναφέρθηκε. 
Στους µαθητές/-τριες  θα δοθούν φύλλα εργασίας, όπου θα περιγράφονται οι 
δραστηριότητες που καλούνται να πραγµατοποιήσουν καθώς και φύλλα 
αξιολόγησης της δραστηριότητας στο τέλος για ανατροφοδότηση του 
διδάσκοντα. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να προετοιµάσει τον τρόπο που θα 
αντιδρά στις πιθανές εκβάσεις της δραστηριότητας ή στις ερωτήσεις τους. 
Στα φύλλα εργασίας προτείνεται να τεθούν περισσότερα ερωτήµατα µε 
δυνατότητα επιλογής, ώστε να ενεργοποιηθούν (να διατηρηθεί αυξηµένο το 
ενδιαφέρον) και οι µαθητές/-τριες  µε ιδιαιτερότητες � µαθησιακές δυσκολίες 
ή και αυξηµένες µαθησιακές δυνατότητες, χαρισµατικοί/-ές.  
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Κοινωνική ενορχήστρωση 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 
                             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 
(διευκολυντή) και όχι ο συνήθης του γνώστη των «πάντων» που προβάλλει η 
κατά µέτωπον διδασκαλία. Θα βρίσκεται στην αίθουσα πρόθυµος, αρωγός και 
ενθαρρυντής 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 πρόκληση της αναζήτησης του µυστικού κώδικα για 
το «κλείσιµο» του ισοπλεύρου τριγώνου και στη συνέχεια για την κατασκευή 
του κανονικού εξαγώνου.   
Στοχεύει επίσης στην ευχαρίστηση  που προσφέρει η ανακάλυψη της γνώσης 
µέσα από την κίνηση και την αποδόµηση, έστω και αν αυτή προϋπάρχει, αλλά 
σε θεωρητική µορφή, π.χ. η επιβεβαίωση των ιδιοτήτων του ισοπλεύρου 
τριγώνου ή του αθροίσµατος των γωνιών τριγώνου.  
Η διδασκαλία σίγουρα προσβλέπει στη  χαρά της δηµιουργίας και στην 
πρόκληση του καινούριου και ελπίζει να παρακινήσει έτσι και τα πλέον 
αδιάφορα ή αδύναµα, αλλά µε ιδιαίτερες δεξιότητες παιδιά µε την ελευθερία 
που τους προσφέρεται να ανακαλύψουν σχήµατα της αρεσκείας τους µε 
δοµικό στοιχείο το ισόπλευρο τρίγωνο και να τα κατασκευάσουν. 
 
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. Προσπαθούµε να προσεγγίσουµε το γνωστικό αντικείµενο των 
Μαθηµατικών µε τρόπο που θα έχει µαθησιακό αποτέλεσµα.  
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Στόχος µας είναι να εµπνεύσουµε στους µαθητές/-τριες την αξία του να 
σκέφτονται µε µαθηµατικό τρόπο. 
∆ιδακτικοί στόχοι της δραστηριότητας: 

 Να επαληθεύσουν οι µαθητές/-τριες τη σχέση µεταξύ των πλευρών 
και γωνιών του ισοπλεύρου τριγώνου, τη σχέση της περιµέτρου µε την 
πλευρά του. 

 Να διαπιστώσουν τη σχέση της εξωτερικής γωνίας µε τις γωνίες του 
τριγώνου και την αξία της για την κατασκευή του τριγώνου µε το 
Χελωνόκοσµο. 

 Να διαπιστώσουν τις επιπτώσεις που έχει σε ένα τρίγωνο η 
διαφοροποίηση ενός πρωτεύοντος στοιχείου του - γωνίας ή πλευράς. 

 Να επαληθεύσουν το ότι οι γωνίες του τριγώνου έχουν άθροισµα 180°. 
 Να ανακαλύψουν επίπεδα σχήµατα που προκύπτουν µε αξονική και 

κεντρική συµµετρία από το ισόπλευρο τρίγωνο. 
 Να ανακαλύψουν την αξία της γνώσης των ιδιοτήτων του ισοπλεύρου 

για την κατασκευή του κανονικού εξαγώνου.  
 Να υπολογίσουν την κεντρική γωνία, τη γωνία κανονικού εξαγώνου,  

την περίµετρο, το εµβαδόν σε σχέση µε το εµβαδόν του ισοπλεύρου. 
 Να ανακαλύψουν ή επιβεβαιώσουν τις ιδιότητες του κανονικού 

εξαγώνου. 
 Να κατασκευάσουν διάφορα γεωµετρικά σχήµατα. 
 Να γενικεύσουν τη σχέση που θα επαληθεύσουν µε τους µεταβολείς 

εκφράζοντας την λεκτικά, δηλαδή διατυπώνοντας έναν κανόνα π.χ για το 
άθροισµα των γωνιών κάθε τριγώνου ή για ιδιότητες των κανονικών 
πολυγώνων. 

 Να γενικεύσουν τις παρατηρήσεις τους, διατυπώνοντας µια σχέση µε 
σύµβολα π.χ. να διατυπώσουν τύπο για τον υπολογισµό της κεντρικής 
γωνίας κανονικού πολυγώνου. 
 

Οι παιδαγωγικοί στόχοι µπορεί να είναι ίδιοι και στις δύο τάξεις χωρίς να 
αποκλείεται και κάποια  διαφοροποίησή τους. 
Παιδαγωγικοί στόχοι της δραστηριότητας: 

 Να συνεργαστούν διερευνώντας τη σχέση των γωνιών του ισοπλεύρου 
τριγώνου, τη σχέση της περιµέτρου µε την πλευρά του 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 µε τη δυνατότητα που 
τους προσφέρεται να κατασκευάσουν σχήµατα της αρεσκείας τους και να 
πειραµατιστούν. 

 Να κάνουν υποθέσεις για τη λύση των προβληµάτων, δηλαδή, για να 
διορθώσουν το πρόγραµµα µε το Χελωνόκοσµο και στη συνέχεια µε 
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συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων στις οµάδες τους να κατασκευάσουν 
το συµµετρικό. να φθάσουν στο κανονικό εξάγωνο και να ελέγξουν την 
αλήθεια των υποθέσεών τους. 

 Να καταλήξουν σε γενικεύσεις µετά από πολλές δοκιµές, επαναλήψεις 
και πειραµατισµό π.χ. να καταλήξουν σε κανόνα για το άθροισµα των 
γωνιών κάθε τριγώνου ή για τις ιδιότητες του ισοπλεύρου και του 
κανονικού εξαγώνου. 

 Να συνειδητοποιήσουν ότι τα περισσότερα προβλήµατα δεν έχουν 
µονοσήµαντη λύση, να αγγίξουν την ιδέα της απειρίας λύσεων στα 
Μαθηµατικά π.χ. µε το µεταβολέα θα κατανοήσουν την ύπαρξη άπειρων 
ισοπλεύρων τριγώνων µε τις ίδιες ιδιότητες. 

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 ξεκινήσουν δουλεύοντας µε ειδικά 
σχεδιασµένο απλό πρόγραµµα στη γλώσσα Logo, το οποίο όταν εκτελείται έχει 
ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία τεθλασµένων γραµµών µε τρεις πλευρές. Θα 
χρησιµοποιήσουν το πρόγραµµα αυτό για να κάνουν πειράµατα για το πότε το 
αποτέλεσµα της εκτέλεσής τους είναι ισόπλευρο τρίγωνο (Στιγµιότυπο  1). 
Για τον πειραµατισµό αυτό, θα εκτελούν το πρόγραµµα µε διαφορετικές τιµές 
πλευρών ή γωνιών ή θα µεταβάλλουν δυναµικά τις τιµές αυτές µε το 
«µεταβολέα». Θα οδηγηθούν έτσι στην εφαρµογή των γνωστών βασικών 
γραµµικών και γωνιακών ιδιοτήτων των ισοπλεύρων τριγώνων µέσα από την 
κατασκευή τους και θα «διορθώσουν» το πρόγραµµα του Χελωνόκοσµου, 
ώστε να φτιάχνει πάντα ισόπλευρα τρίγωνα.  

Προτεινόµενη διδακτική προσέγγιση 
****************** 
Φύλλο Εργασίας 1 
∆ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα 
 
Ερωτήσεις 

11..  Ανακαλύψτε το «µυστικό» κώδικα! 
      Βρείτε µια δυάδα τιµών για τις µεταβλητές όπου η χελώνα δηµιουργεί κλειστό 

τρίγωνο και µάλιστα ισόπλευρο.  
22..  Υπάρχουν άλλες τέτοιες δυάδες; Αν ναι, πόσες; 
33..  Υπάρχει κάποιος κανόνας για τις τιµές αυτές. ώστε να γνωρίζω  από πριν ότι θα 

προκύψει ισόπλευρο τρίγωνο;  
44..  Αν ναι, µπορείτε να διατυπώσετε τον κανόνα αυτό; 
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Στιγµιότυπο  1 

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

 
 
 
Το «διορθωµένο» πρόγραµµα  µε τους µεταβολείς αναµένεται να είναι αυτό 
που φαίνεται στο στιγµιότυπο 2  παρακάτω.   
 
Στη συνέχεια µε άλλο πρόγραµµα θα κληθούν να ανακαλύψουν ότι το σχήµα 
που προκύπτει µε τη συµβολική γλώσσα του προγράµµατος είναι το 
συµµετρικό του τριγώνου ως προς κέντρο µια κορυφή του ή και να φτιάξουν 
κατάλληλο κώδικα που να κατασκευάζει το συµµετρικό του τριγώνου ως προς 
κέντρο µια κορυφή του. Επίσης µε επανάληψη του παραπάνω προγράµµατος  
θα φθάσουν στη δηµιουργία κανονικού εξαγώνου, το οποίο µπορούν να 
«ζωντανέψουν» µε τη δυναµική κίνηση που προσφέρει ο µεταβολέας. Έτσι 
τους δίνεται η δυνατότητα να µεταβούν από το µερικό στο γενικό. 
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Φάση 2η 
*********  

 ώρες 

τιγµιότυπο  2 

*********
Φύλλο Εργασίας 2   
∆ιάρκεια: 2 διδακτικές
 
Σ
 

Ερωτήσεις 
1. Μπ1. ορείτε να αλλάξετε τον κώδικα του προγράµµατος σε γλώσσα LOGO που 

22..  ει κάθε φορά η χελώνα, ώστε να κατασκευάσει την επόµενη 

33..  

φαίνεται στο στιγµιότυπο 2, ώστε να έχει µια µεταβλητή και να κατασκευάζει 
ισόπλευρο τρίγωνο; 
Με ποια γωνία στρίβ
πλευρά; Τι σχέση έχει αυτή η γωνία µε την αντίστοιχη εσωτερική του τριγώνου; 
Τι παρατηρείτε για το άθροισµα των τριών γωνιών του τριγώνου; 

44..  ι το συµµετρικό 

55..  µα σας. 

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

 

Μπορείτε να φτιάξετε κατάλληλο κώδικα, ώστε να κατασκευάζετα
του ισοπλεύρου τριγώνου ως προς κέντρο µια κορυφή του; 
Χρησιµοποιήστε τους µεταβολείς για να ζωντανέψετε το σχή
Τι συµπεράσµατα βγάζετε; 
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Οι απαντήσεις που αναµένονται από τους µαθητές/-τριες είναι οι παρακάτω: 

 

 

                          ή    

20 µ :α] 
Ερώτηση 1 για ισόπλευρο :α για ισόπλευρο :α 

α 120 
µ :α 
α 120
µ :α 
α 120
µ :α 
τέλος

επανάλαβε 3 [α 1
τέλος 
 

για συµµετρικό :α 
δ 180 
επανάλ
τέλος 
ασίου 

Ερώτηση 2 

αβε 2 [ισόπλευρο :α] 

Ειδικά για την Α Γυµν θα µπορούσε η ερώτηση 2 να τροποποιηθεί, 
ανάλογα µε το επίπεδο της τάξης και κατά την κρίση του διδάσκοντα ως εξής:  
****************** 

22..  έση του σχήµατος που προκύπτει µε τη συµβολική γλώσσα LOGO, 

αβε 2 [ισόπλευρο :α] 

****************** 
Στο στιγµιότυπο 3    φαίνεται η απάντηση στην ερώτηση

Ποια είναι η σχ
που φαίνεται παρακάτω, µε το αρχικό ισόπλευρο τρίγωνο; 

για ανακάλυψη :α 
δ 180 
επανάλ
τέλος 

 2:  
Στιγµιότυπο 3 
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Φάση 3η 
 
Ο στόχος της δραστηριότητας σε αυτή τη φάση είναι να προσεγγίσουµε το 
κανονικό εξάγωνο. Με δεδοµένο την κατασκευή συµµετρικού σχήµατος ως 
προς κέντρο µε χρήση τη στροφή της χελώνας κατά 1800 και στη συνέχεια 
αναπαραγωγή �επανάληψη 2 φορές του ισοπλεύρου- στο Φύλλο εργασίας 2, 
στη φάση αυτή θα ζητηθεί από την τάξη να εφαρµόσει τη δυνατότητα 
πολλαπλασιασµού σχήµατος (επανάληψη διαδικασίας) και τη στροφή της 
χελώνας, ώστε να κατασκευαστεί κανονικό εξάγωνο. 
Η αρχική πρόθεση είναι να δοθεί στην τάξη η παρακάτω ερώτηση 1 και ο 
απαραίτητος  χρόνος, ώστε να συνεργαστούν τα παιδιά µε την οµάδα τους και 
να καταλήξουν σε κάποιες πρώτες σκέψεις. Αν ο εκπαιδευτικός, που θα 
κατέχει πάντα το ρόλο του συντονιστή-διευκολυντή διαπιστώσει πως οι 
µαθητές/-τριες δυσκολεύονται να προχωρήσουν, µπορεί κατά την εκτίµησή 
του να δώσει κάποιες επιπλέον ερωτήσεις, που θα παραπέµπουν σε µία λύση. 
******************   
Για παράδειγµα: 

1α. Με ποια γωνία πρέπει να στρίψει η χελώνα, αφού έχει 
εκτελέσει τη διαδικασία κατασκευής ισοπλεύρου τριγώνου και 
του συµµετρικού του ως προς κέντρο µια κορυφή, όπως είδαµε 
στο Φύλλο εργασίας 2, ώστε να σχηµατίζεται το διπλανό σχήµα; 

 εντολή «επανάλαβε [ ]» πώς θα µπορούσε να σας φανεί 
χρήσιµη στην κατασκευή του κανονικού εξαγώνου; 

 

1β. Η

 
 

******************  
******************   
 Φύλλο Εργασίας 3 
∆ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα 
 
Ερωτήσεις 
 

11..  Με χρήση των συµπερασµάτων του Φύλλου εργασίας 2, ανακαλύψτε τον τρόπο µε 
τον οποίο πρέπει να καθοδηγήσουµε τη χελώνα, 
ανακαλύψτε δηλαδή το µυστικό κώδικα, ώστε να 
σχεδιάσει το κανονικό εξάγωνο του σχήµατος. 

22..  
ράσµατα µπορούµε να βγάλουµε 

ονικό εξάγωνο (για τις πλευρές του και 
 του); Τι ιδιότητες προκύπτουν; 

Αν θεωρήσουµε ως δοµικό στοιχείο το ισόπλευρο 
τρίγωνο, τι συµπε
για το καν
τις γωνίες

33..  Τι σχέση έχει η περίµετρος του κανονικού εξαγώνου µε
ισοπλεύρου τριγώνου και µε την πλευρά του αντίστοιχα; 

4..  Με µονάδα µέτρησης το ισόπλευρο τρίγωνο, ποιο είναι το ε
εξαγώνου; 

 την περίµετρο του 

µβαδό του κανονικού 4
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55..  
. Χρησιµοποιήστε τους µεταβολείς για να 

µεγαλώσετε και να µικρύνετε, να «ζωντανέψετε» το σχήµα σας. Τι παρατηρείτε 
για τις αποστάσεις του κέντρου από τις κορυφές του κανονικού εξαγώνου; 

66..  Υπάρχει κατά τη γνώµη σας κύκλος που να περνάει και
κανονικού εξαγώνου; 

 από τις 6 ερωτήσεις. 
****************** 

το στιγµιότυπο 4    φαίνεται η απάντηση στην ερώτηση 1: 
ο 4 

Επέκταση της 3ης Φάσης µπορεί να αποτελέσει η κατασκευή κανονικού 
εξαγώνου µε χρήση της συµµετρίας ως προς άξονα µια πλευρά του 
ισοπλεύρου τριγώνου. Η ιδέα ενδέχεται να προκύψει από την ίδια την τάξη ή 
και µε κατάλληλες ερωτήσεις του διδάσκοντα για εναλλακτικούς τρόπους της 
κατασκευής. Αφήνεται στην κρίση του εκπαιδευτικού και το διαθέσιµο χρόνο  
η πιθανότητα αυτής της επέκτασης.  
Παραθέτω παρακάτω τον αντίστοιχο κώδικα.  
 

Ας ονοµάσουµε κέντρο του κανονικού εξαγώνου το σηµείο στο οποίο βρίσκεται η 
χελώνα στο παραπάνω σχήµα

 από τις έξι κορυφές του 

 
Να απαντήσετε σε 4

Σ
Στιγµιότυπ
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για ισόπλευρο :α 
επανάλαβε 3 [α 120 µ :α] 
τέλος 
ισόπλευρο 50 
 
για νέο :α 
δ 60 
επανάλαβε 1 [ισόπλευρο :α] 
τέλος 
νέο 50 
 

 

 
 
 
για χαρταετό
επανάλαβε  60]  
τελος 
χαρταετό

 

2 :α 
 6 [ ισόπλευρο :α δ

2 50 

 
άση 4η 

ξουν. Ιδέες µπορούν να αντλήσουν από 
τρική συµµετρία, από τη φύση, 

.χ. τις κυψέλες των µελισσών, από την καθηµερινότητά τους, τα παιχνίδια 
ρα είδη χαρταετών, φιόγκους, ανεµόµυλους, ρόδα στο Λούνα 

χνη, π.χ. διακοσµητικά ψηφιδωτά, 
 πολλά. 

 αρχική ιδέα είναι, λοιπόν, στη φάση αυτή να µη , αλλά 
η αρχικά από τον εκπαιδευτικό να  της 

τηριότητας, των απαιτήσεών του και των υπάρχουν.  
 οµάδες, όπως και στις φάσεις. Το 

α χαρακτηριστεί «ελεύθερο» µε την οποιηθούν 
ι εφαρµοστούν οι γνώσεις των φάσεων που προηγήθηκαν και η φαντασία 

τους. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού θα είναι πάλι συντονιστικός- 
διευκολυντικός. Κάθε οµάδα θα παρουσιάσει στο τέλος της δραστηριότητας 
την εργασία της δηλαδή τα σχέδια και τα συµπεράσµατά της στην ολοµέλεια. 
Θα ακολουθήσει συζήτηση στην τάξη, σχολιασµός για τις εργασίες των 

Φ
∆ιάρκεια: 1-2 διδακτικές ώρες 
 
Στη φάση αυτή προτείνεται να δοθεί η ευκαιρία στους µαθητές/-τριες να 
αυτοσχεδιάσουν, να  αφήσουν τη φαντασία τους ελεύθερη και µε βάση αυτά 
που έχουν αποκοµίσει από τις προηγούµενες φάσεις να σχεδιάσουν τις δικές 
τους δηµιουργίες και να µας καταπλή
τη Γεωµετρία, π.χ.  από την αξονική και την κεν
π
τους, π.χ. διάφο
Παρκ κ.ά., από την τέ
µωσαϊκά και άλλα
Η
µε διάλεξ
δρασ
Τα παιδιά θα εργαστούν σε
θέµα θ
κα

σχήµατα, µοτίβα, 

δοθεί φύλλο εργασίας
γίνει µια παρουσίαση

δυνατοτήτων που 
 προηγούµενες  

προϋπόθεση να χρησιµ
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διαφόρων οµάδων,  αξιολόγηση των εργασιών και ίσως κάποιος διαγωνισµός, 
ηφοφορία  για την καλύτερη και φυσικά  εντυπώσεις για την όλη 

αση της δραστηριότητας 

Το θέµα κατά τη γνώµη µου έχει πολλές δυνατότητες επέκτασης, αρκεί στην 
τάξη να υπάρχει το κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο. Οι επεκτάσεις του 
θέµατος µπορούν να διαφοροποιηθούν και ανάλογα µε την τάξη, δηλαδή θα 

άρχουν διαφορές στην εφαρµογή της δραστηριότητας στις Α, Β, Γ 
 ή στην Α Λυκείου αντίστοιχα.   

ικής και της κεντρικής συµµετρίας, µπορεί να 
νακαλυφθεί πληθώρα σχηµάτων µε άξονα ή κέντρο συµµετρίας και οι 

υγώνων και την κατάκτηση των ιδιοτήτων τους. 

ψ
δραστηριότητα.  
 
 Επέκτ
 

υπ
Γυµνασίου
Καταρχήν στις έννοιες της αξον
α
σχέσεις των σχηµάτων µε τα συµµετρικά τους.  
Επίσης µε τους µεταβολείς µπορεί να καταλήξουν σε όµοια σχήµατα και τις 
αναλογίες που προκύπτουν από αυτά, τις σχέσεις µεταξύ των γωνιών τους, 
τους λόγους των πλευρών τους και τις ιδιότητές τους γενικά.  
Στην Α Λυκείου ενδεχοµένως θα µπορούσε να τεθεί ερώτηµα για τα 
συµπεράσµατα που θα προέκυπταν, αν το τρίγωνο ήταν ισοσκελές. Θα 
µπορούσαµε να ζητήσουµε να φτιάξουν κώδικα που να κατασκευάζει 
ισοσκελές τρίγωνο και µε ανάλογη διαδικασία και έρευνα να φθάσουν στη 
δηµιουργία κανονικών πολ
Πιθανότατα και τα ίδια τα παιδιά να µπορούσαν να φθάσουν σε επεκτάσεις 
του θέµατος που θα µας δηµιουργούσαν κατάπληξη. Αξίζει ίσως να το 
δοκιµάσουµε!  
 
 
 

 

 

Πιθανές 
επεκτάσεις 

 

 
 

Σελίδα 14 από 15 



∆έσποινα Ζαχαριάδου, ΠΕ03                                              Τα Μαθηµατικά και ο Χαρταετός 

Περιγραφή υλοποίησης � νύξεις 
Η αξιολόγηση της δραστηριότητας που θα ζητηθεί να γίνει από τους 

 αποτελέσει µια πηγή 

νει µετά την 

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
επανατροφοδότησης της διδασκαλίας και βελτίωσης τόσο του εκπαιδευτικού, 
όσο και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
Η αξιολόγηση, όπως προαναφέρθηκε, προτείνεται να γί
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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