
Σελάξην 1 

Σθηηζάξνληαο κε παξαιιειόγξακκα 
(ρξήζε ινγηζκηθνύ Χεισλόθνζκνο) 
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Βαζική ιδέα ηου ζεναπίου 
 Οη καζεηέο ζθηηζάξνπλ παξαιιειόγξακκα θαη ηα «δσληαλεύνπλ» 

θηλώληαο ηα δπλακηθά κε ρξήζε ηεο Logo.   
 Με ηε δηαδηθαζία αλαθαιύπηνπλ, θαηαλννύλ θαη ρξεζηκνπνηνύλ ηηο 

ηδηόηεηεο ησλ παξαιιεινγξάκκσλ.   
 Ξεθηλνύλ δνπιεύνληαο κε εηδηθά ζρεδηαζκέλα πξνγξάκκαηα ζηε Logo, ε 

εθηέιεζε ησλ νπνίσλ έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ηεζιαζκέλσλ 
γξακκώλ. Μεηά ζα πεηξακαηηζηνύλ γηα ην πόηε ην απνηέιεζκα ηεο 
εθηέιεζήο ηνπο είλαη παξαιιειόγξακκν (εθηειώληαο ηα πξνγξάκκαηα κε 
δηαθνξεηηθέο γξακκηθέο ή γσληαθέο ηηκέο ή κεηαβάιινληαο δπλακηθά ηηο 
ηηκέο απηέο κε ην ‘κεηαβνιέα’).  

 Θα νδεγεζνύλ έηζη ζηελ αλαθάιπςε βαζηθώλ γξακκηθώλ θαη γσληαθώλ 
ηδηνηήησλ ησλ παξαιιεινγξάκκσλ κέζα από ηελ θαηαζθεπή ηνπο 

 Τέινο ζα ‘δηνξζώζνπλ’ ηα πξνγξάκκαηα ώζηε λα θηηάρλνπλ πάληα 
παξαιιειόγξακκα . Σην ηέινο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα δηνξζσκέλα 
πξνγξάκκαηα γηα λα θηηάμνπλ ζρέδηα δηθήο ηνπο επηινγήο ζηα νπνία 
δνκηθόο ιίζνο είλαη ην παξαιιειόγξακκν. Τα ζρέδηα απηά κπνξνύλ λα ηα 
‘δσληαλέςνπλ’ δίλνληαο ηνπο θίλεζε κε ην δπλακηθό ρεηξηζκό ηνπ 
κεηαβνιέα.  
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Σηόχοι που εξυπηπεηούνηαι 
 Σν ζελάξην κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε Α΄ - Β΄ Γπκλαζίνπ 

 

 Με ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζελαξίνπ νη καζεηέο ζα εκπιαθνύλ ζε 
δηαδηθαζίεο εηθαζίαο, θαηαζθεπήο ππνζέζεωλ, εμαγωγήο ζπκπεξαζκάηωλ 
θαη ζηαδηαθήο γελίθεπζεο θαη δηαηύπωζεο θαλόλωλ γηα ηηο ηδηόηεηεο ηωλ 
παξαιιεινγξάκκωλ. 

 

 Με ηνλ ‘Χειωλόθνζκν’, ζα εμαζθεζνύλ ζηε ρξήζε δηαθνξεηηθώλ 
αλαπαξαζηάζεωλ ηωλ αληίζηνηρωλ καζεκαηηθώλ ελλνηώλ, δειαδή ζα ηηο 
δηαηππώζνπλ ππό ηε κνξθή εληνιώλ ζε ζπκβνιηθή γιώζζα, ζα 
παξαηεξήζνπλ ην γξαθηθό απνηέιεζκα ηωλ εληνιώλ ζην κεράλεκα θαη ζα 
ρεηξηζηνύλ δπλακηθά ηα γξαθήκαηα αιιάδνληαο κε ζπλερή ηξόπν ηηο ηηκέο 
ηωλ κεηαβιεηώλ κεγεζώλ ηνπο. 

 

 Οη ηδηόηεηεο παξαιιεινγξάκκωλ κε ηηο νπνίεο ζα αζρνιεζνύλ είλαη α) νη 
απέλαληη γωλίεο θαη πιεπξέο είλαη ίζεο, β) ην άζξνηζκα ηωλ γωληώλ είλαη 
360 κνίξεο, γ) νη πξνζθείκελεο ζε κηα πιεπξά γωλίεο είλαη 
παξαπιεξωκαηηθέο. Θα αζρνιεζνύλ επίζεο θαη κε ηδηόηεηεο εηδηθώλ 
πεξηπηώζεωλ ηωλ παξαιιεινγξάκκωλ (νξζνγώλην, ξόκβνο, ηεηξάγωλν).  
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Πποεηοιμαζία 
 Οη καζεηέο πξέπεη λα γλσξίδνπλ : 

 
 ηηο απιέο εληνιέο ηεο γιώζζαο Logo, γη απηό πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο πξέπεη ν δηδάζθσλ κε απιέο δξαζηεξηόηεηεο λα ηηο 
έρεη ζπδεηήζεη κε ηνπο καζεηέο ηνπ 

 ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγηθόηεηεο ηνπ Φεισλόθνζκνπ,  
 ηηο έλλνηεο ηεο παξαιιειίαο επζεηώλ, ηνπ ηεηξαπιεύξνπ θαη ηεο γσλίαο. 
 

 Η δξαζηεξηόηεηα πξέπεη λα δηεμαρζεί ζην εξγαζηήξην ησλ Η/Υ, ώζηε νη 
καζεηέο λα κνηξάδνληαη ηνπο ππνινγηζηέο θαη λα κπνξνύλ λα πεηξακαηίδνληαη 
νη ίδηνη, ρσξηζκέλνη ζε κηθξέο νκάδεο. 
 

 Ο εθπαηδεπηηθόο πξέπεη λα ζρεδηάζεη θαηάιιειν θύιιν εξγαζίαο ησλ 
καζεηώλ θαη λα πξνεηνηκάζεη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ ζηηο πηζαλέο εθβάζεηο ηεο 
δξαζηεξηόηεηαο ή ζηηο εξσηήζεηο ησλ καζεηώλ.  

 
 Η πξνηεηλόκελε δξαζηεξηόηεηα κπνξεί λα νινθιεξσζεί ζε 3 – 4 δηδαθηηθέο 

ώξεο.   
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Φάζεηο δηεμαγωγήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο 

 Α’ θάζε – Καηαζθεπή νξζνγσλίνπ 

ηνπο καζεηέο δίλεηαη ε παξακεηξηθή δηαδηθαζία θαη δεηείηαη λα ηελ εθηειέζνπλ 

δίλνληαο ηπραίεο ηηκέο ζηηο κεηαβιεηέο α,β,γ,δ 

 
γηα Ακπζηήξην :α :β :γ :δ 

κ :α δ 90  

κ :β δ 90  

κ :γ δ 90  

κ :δ δ 90 

ηέινο 

1) Τι αναμένεται να κατασκευάσουν οι μαθητές ; 

2) Με ποιόν τρόπο μπορούμε να τους ζητήσουμε να 

πειραματιστούν για διάφορες τιμές των μεταβλητών α,β,γ,δ ; 

3) Ο πειραματισμός να κατευθυνθεί στην κατασκευή ορθογωνίου 

παραλληλογράμμου 

4) Να κατασκευαστεί σχετικό φύλλο εργασίας για τους μαθητές. 
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Φάζεηο δηεμαγωγήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο 

 Α’ θάζε – Καηαζθεπή νξζνγσλίνπ 

Αναμένεται να κατασκευαστεί μία τεθλασμένη γραμμή με ορθές 

γωνίες. Στην συνέχεια ζητείται από κάθε ομάδα μαθητών να κάνουν 

πειράματα με τις τιμές των μεταβλητών στον μεταβολέα, ώστε να 

προκύπτει ορθογώνιο. Καλούνται να παρατηρήσουν τη σχέση που 

έχουν οι τιμές των τεσσάρων μεταβλητών και να διατυπώσουν 

κανόνα. 

Οι μαθητές παρατηρούν με ποιο τρόπο μεταβάλλεται το σχήμα 

καθώς αυξομειώνουν μια τιμή, συζητούν και καταγράφουν τα 

συμπεράσματα τους. Η εμπειρία που θα αποκτήσουν από τον 

πειραματισμό θα τροφοδοτήσει σχετική συζήτηση τόσο στα πλαίσια 

της κάθε ομάδας, όσο και στην τάξη συνολικά, με στόχο να 

διατυπώσουν συμπεράσματα όπως τα παρακάτω: 
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Φάζεηο δηεμαγωγήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο 

 Α’ θάζε – Καηαζθεπή νξζνγσλίνπ 

•   οι απέναντι πλευρές του ορθογωνίου είναι ίσες 

• όταν όλες οι πλευρές του ορθογωνίου είναι ίσες έχουμε 

τετράγωνο. 

 

Στη συνέχεια, οι μαθητές χρησιμοποιούν τον κανόνα, που πρέπει να 

συνδέει τις μεταβλητές για να κατασκευάζεται ορθογώνιο, για να 

διορθώσουν την παραμετρική διαδικασία ώστε αυτή να περιέχει δύο 

μόνο μεταβλητές. Αναμένεται να προκύψουν διαδικασίες της 

μορφής: 

 
 

 

 

 

 

γηα νξζνγώλην :ρ :ς 

κ :ρ δ 90  

κ :ς δ 90  

κ :ρ δ 90  

κ :ς δ 90 

ηέινο 
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Φάζεηο δηεμαγωγήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο 

 Β’ θάζε – Καηαζθεπή παξαιιεινγξάκκνπ 

Στους μαθητές δίνεται η παραμετρική διαδικασία : 

 
 

 

 

 

 

 

 

και ζητείται να την εκτελέσουν δίνοντας τυχαίες τιμές στις 

μεταβλητές ε, ζ, η και θ. Με αυτόν τον τρόπο θα κατασκευάσουν για 

τυχαίες τιμές των μεταβλητών μία τεθλασμένη γραμμή. 

 
 

 

γηα Βκπζηήξην :ε :δ :ε :ζ 

κ 50 δ :ε  

κ 100 δ :δ  

κ 50 δ :ε  

κ 100 δ :ζ 

ηέινο 
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Φάζεηο δηεμαγωγήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο 

 Β’ θάζε – Καηαζθεπή παξαιιεινγξάκκνπ 
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Φάζεηο δηεμαγωγήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο 

 Β’ θάζε – Καηαζθεπή παξαιιεινγξάκκνπ 

Προσπαθήστε να δημιουργήσετε φύλλο εργασίας για τους μαθητές 

με βάση την παραπάνω δραστηριότητα. 

 

Ιδέες για τις ερωτήσεις που μπορεί να περιλαμβάνει : 

 

1)  Πώς εκτελεί η χελώνα κάθε γραμμή του κώδικα; 

2) Βρείτε μια τετράδα τιμών για τις μεταβλητές όπου η χελώνα 

δημιουργεί κλειστό τετράπλευρο και μάλιστα παραλληλόγραμμο. 

Υπάρχουν κι άλλες; Πόσες; 

3)  Υπάρχει κανόνας για τις τιμές αυτές ώστε να ξέρω από πριν ότι θα 

βγει παραλληλόγραμμο; Μπορείτε να τον γράψτε; Πώς αλλάζει ο 

κανόνας όταν θέλω τετράγωνο; 
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Φάζεηο δηεμαγωγήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο 
 Β’ θάζε – Καηαζθεπή παξαιιεινγξάκκνπ 

Ζητείται από τις ομάδες των μαθητών να κάνουν πειράματα με τις 

τιμές των τεσσάρων μεταβλητών, ώστε να προκύπτει 

παραλληλόγραμμο. Να γίνουν παρατηρήσεις για τη σχέση που 

υπάρχει μεταξύ των τεσσάρων τιμών των μεταβλητών, όταν το σχήμα 

είναι παραλληλόγραμμο και να διατυπώσουν σχετικό κανόνα. 

 

Στόχος είναι να γίνει κατανοητό ότι : 

• το άθροισμα των γωνιών του παραλληλογράμμου είναι 360 μοίρες 

• οι απέναντι γωνίες του παραλληλογράμμου είναι ίσες 

• οι διαδοχικές γωνίες του παραλληλογράμμου είναι παραπληρωματικές  

• το ορθογώνιο και το τετράγωνο είναι ειδικές περιπτώσεις παραλληλογράμμου. 

 
Απαπαίτητη πποϋπόθεση για την εξαγωγή σωστού κανόνα στην πποκειμένη 

πεπίπτωση είναι η σελώνα να επανέπσεται στην απσική τηρ θέση μετά το κλείσιμο 

τος σσήματορ. 
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Φάζεηο δηεμαγωγήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο 
 Β’ θάζε – Καηαζθεπή παξαιιεινγξάκκνπ 

Στη συνέχεια ζητείται από τους μαθητές χρησιμοποιώντας τον κανόνα, 

που πρέπει να συνδέει τις μεταβλητές για να κατασκευάζεται 

παραλληλόγραμμο, να διορθώσουν τη διαδικασία ώστε να περιέχει τις 

λιγότερες δυνατές μεταβλητές.  

 

Αναμένεται να προκύψουν διαδικασίες της μορφής : 

 
 

 

 

 

 

γηα Απαξαιιειόγξακκν :ε 

κ 50 δ :ε  

κ 100 δ :180- :ε  

κ 50 δ :ε  

κ 100 δ :180- :ε 

ηέινο 
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Φάζεηο δηεμαγωγήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο 
 Β’ θάζε – Καηαζθεπή παξαιιεινγξάκκνπ 

Η φάση αυτή ολοκληρώνεται με τον καθορισμό απ’ όλες οι ομάδες 

της διαδικασίας που κατασκευάζει παραλληλόγραμμο με τρεις 

μεταβλητές (δύο για τις πλευρές και μία για τη γωνία): 

Αναμένεται να προκύψει διαδικασία της μορφής : 

γηα Βπαξαιιειόγξακκν :ρ :ς :ε 

κ :ρ δ :ε  

κ :ς δ 180 - :ε  

κ :ρ δ :ε  

κ :ς δ 180- :ε 

ηέινο 
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Φάζεηο δηεμαγωγήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο 
 Γ’ θάζε – Καηαζθεπή ζπλόινπ παξαιιεινγξάκκσλ 

Στη φάση αυτή οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν την 

τελευταία διαδικασία για να κατασκευάσουν πολλά 

παραλληλόγραμμα διαφορετικών μεγεθών, των οποίων το 

μέγεθος θα αυξομειώνουν με το μεταβολέα.  

 

Μπορούν ακόμα, χρησιμοποιώντας την περιοχή σχεδίασης 

του λογισμικού να εμπλουτίσουν τη δημιουργία τους με 

χρώματα και ελεύθερο σχέδιο. 
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Φάζεηο δηεμαγωγήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο 
 Γ’ θάζε – Καηαζθεπή αλεκόκπινπ 

Στη φάση αυτή οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν την τελευταία 

διαδικασία και την εντολή ‘επανάλαβε…’ για να κατασκευάσουν 

πολλά παραλληλόγραμμα διαφορετικών μεγεθών με τέτοιο τρόπο που 

να συνθέτουν ένα ανεμόμυλο. Η φάση θα ολοκληρωθεί με τον 

καθορισμό της παραμετρικής διαδικασίας που θα κατασκευάζει ν 

παραλληλόγραμμα με μεταβλητές χ, ψ, ε (το παραλληλόγραμμο της 

προηγούμενης διαδικασίας) που θα στρέφονται κατά γωνία 360/ν 

 

 

 

 

Προσπαθήστε να κατασκευάσετε φύλλο εργασίας για τους μαθητές 

που να περιλαμβάνει όλη την παραπάνω διαδικασία. 

γηα αλεκόκπιν :ρ :ς :ε :λ 

επαλαιαβε :λ [Βπαξαιιειόγξακκν :ρ :ς :ε δ 

360/:λ] 

ηέινο 
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Φάζεηο δηεμαγωγήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο 
 Δ’ θάζε – Σςγγπαυή έκθεσηρ - Παποςσίαση 

Στο τέλος, κάθε ομάδα γράφει μια έκθεση (doc) για την πορεία της 

εργασίας της, με βάση τις σημειώσεις που κράτησαν τα μέλη της. 

Ξανασκέφτονται τα βήματα που ακολούθησαν και καταγράφουν την 

όλη εμπειρία τους. Η έκθεση κάθε ομάδας συζητείται στην τάξη και 

αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης όλων των μαθητών. 

Σημαντικά σημεία στα οποία θα πρέπει να αναφερθούν οι μαθητές 

είναι η πορεία που ακολούθησαν στην διεξαγωγή της δραστηριότητας, 

οι δυσκολίες που συνάντησαν, ο τρόπος με τον οποίο τις ξεπέρασαν 

καθώς και ο τρόπος με τον οποίο συνεργάστηκαν με τους άλλους 

συμμαθητές τους.  

Ακόμα μπορούν να ενσωματώσουν στην έκθεσή τους τις εικόνες που 

κατασκεύασαν.  

Η δραστηριότητα μπορεί να διεξαχθεί σε 4-6 ώρες. 



22/11/2011 ΓΙΩΡΓΟ ΚΟΜΙΝΗ (ΠΕ03)  ΕΠΙΜ.Β 

Φάζεηο δηεμαγωγήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο 
 Αμηνιόγεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη επαλαζρεδηαζκόο ηεο 

Μετά την ολοκλήρωση της διεξαγωγής της δραστηριότητας ο 

εκπαιδευτικός εξετάζει : 

• την ευχέρεια των μαθητών να χρησιμοποιούν τις εντολές της Logo 

για να φέρουν σε πέρας τις κατασκευές της δραστηριότητας 

(παραλληλόγραμμα και σχήματα δικής τους επιλογής με βάση το 

παραλληλόγραμμο). 

• τον τρόπο που χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους, τις εμπειρίες που 

αποκτούν από τον πειραματισμό με το λογισμικό για να κάνουν και να 

ελέγξουν υποθέσεις και να καταλήξουν σε συμπεράσματα, 

• την σαφήνεια του φύλλου εργασίας 

 

και επανασχεδιάζει την δραστηριότητα για το μέλλον. 
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Φάζεηο δηεμαγωγήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο 
 Πηζαλέο πξνεθηάζεηο 

Οι μαθητές στην συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σχετικό 

λογισμικό και τις γνώσεις που αποκόμισαν από την διεξαγωγή της 

δραστηριότητας για να κατασκευάσουν αναπαραστάσεις 

μηχανισμών (ανεμόμυλους, λικνιζόμενα παραλληλόγραμμα κτλ) 

αλλά και να πειραματιστούν με περισσότερο σύνθετα γεωμετρικά 

σχήματα που βασίζονται στα παραλληλόγραμμα, όπως κανονικά 

πολύγωνα 
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Επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο 


