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Εργαλειοθήκη - Δραστηριότητες για να αναπτύξετε / προωθήσετε ελκυστικά το STEM 

Όνομα 

δραστηριότητας 
Μαθηματικό μοντέλο εργασίας γραμμών και γωνιών 

Περίληψη  

Να δημιουργήσετε ένα μοντέλο εργασίας στην τάξη χρησιμοποιώντας ξύλινα ραβδιά και πλαστελίνες 

για να σχηματίσουν παράλληλες και κάθετες γραμμές, καθώς και τους τρεις τύπους γωνιών που 

μελετήθηκαν: ορθή, οξεία και αμβλεία. 

Σκοπός 
Για να κατανοήσουν καλύτερα και να αφομοιώσουν με διασκεδαστικό τρόπο τις νέες έννοιες γραμμών 

και γωνιών. 

Ομάδα - Στόχος Παιδιά 6-9 ετών 

Ανάπτυξη / 

Περιγραφή 

εφαρμογής 

Σε κάθε ομάδα δίνεται πλαστελίνη και πολλά ξύλινα ραβδιά. 

Αποφασίζουν ποια στοιχεία πρόκειται να φτιάξουν. 

Στο τέλος, κάθε ομάδα εξηγεί τι έκανε και πώς το έκανε. 

Διάρκεια Συνεδρία 45 λεπτών έως 1 ώρα 

Υλικά που 

χρειάζονται για την 

εφαρμογή 

 Χρωματιστές πλαστελίνες 

 6-10 ξύλινα ραβδιά ανά παιδί 

Πλαίσιο εφαρμογής 

Η δραστηριότητα μπορεί να διεξαχθεί στην κανονική αίθουσα με τους μαθητές να κάθονται σε ομάδες 

των 4. Μόνο 1 εκπαιδευτής είναι απαραίτητος για την επιτυχή υλοποίηση αλλά ενθαρρύνεται η χρήση 

πρόσθετων εκπαιδευτικών υποστήριξης εάν είναι διαθέσιμοι. 

Αποτελέσματα & 

Συμβουλές 

Καθώς οι μαθητές κάνουν τα μοντέλα εργασίας τους, πιθανότατα δεν θα θυμούνται ακριβώς το όνομα 

αυτού που έκαναν, έτσι τα άλλα μέλη της ομάδας να βοηθήσουν. Αυτό θα τους κάνει να αισθανθούν 

σημαντικοί και χρήσιμοι. 

Καινοτομία και 

παράγοντες 

επιτυχίας 

Τα παιδιά βρίσκουν εξαιρετικά ελκυστικό το χειρισμό αντικειμένων προκειμένου να μάθουν κάτι στο 
οποίο έχουν εργαστεί γραφικά σε ένα χαρτί. 

Η έκθεση αυτών που έχτισαν, προς στους συμμαθητές τους, είναι επίσης μια μεγάλη πρόκληση. 

Ρίσκα / Προκλήσεις 

Οι μαθητές μπορεί να μην συμφωνούν στην ομάδα σχετικά με τον τρόπο κατασκευής διαφορετικών 
γωνιών. 

Τα ραβδιά μπορούν να σπάσουν. 

Αξιολόγηση 

Ατομική: Ελέγξτε τα φύλλα καταγραφής τους, όπου σημειώνουν όλα τα μοντέλα που έχουν κάνει. 

Ομαδική: Στάσεις των μελών, υποστηριζόμενες συνεισφορές 

Αυτοαξιολόγηση: Κάθε μαθητής θα αξιολογηθεί ανάλογα με την ικανοποίησή τους με τα μοντέλα 

εργασίας τους 

Σύνδεσμοι / Πηγές  
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Λέξεις κλειδιά  Γωνίες, οξεία, ορθή, αμβλεία, πλευρές, κορυφή, παράλληλες γραμμές, τέμνουσα, κάθετη 

 
Περαιτέρω προτάσεις: 
Μπορούν επίσης να χτίσουν κάθε είδους γεωμετρικά σχήματα χρησιμοποιώντας τις διαφορετικές δημιουργίες και να τα 
βάλουν μαζί. 


