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Εργαλειοθήκη Δραστηριοτήτων STEM  

Ονομασία Καλής 

Πρακτικής ή 

Δραστηριότητας 

ΤΟ ΚΟΛΠΟ ΜΕ ΤΟ ΖΑΡΙ 

 

Περίληψη Οι μαθητές συζητούν τα αποτελέσματα και τις πιθανότητες όταν ρίχνουν μία ζαριά. 
Φτιάχνουν ένα ζάρι  που να φέρνει πάντα 6. 

Σκοπός Να φτιάξουν ένα ζάρι που να φέρνει πάντα 6. 

Ομάδα-Στόχος Μαθητές ηλικίας 10-12 ετών 

Ανάπτυξη / 

Περιγραφή της 

Εφαρμογής 

 

Οι μαθητές συζητούν τα αποτελέσματα και τις πιθανότητες όταν ρίχνουν μία ζαριά. Αυτοί 
σχεδιάζουν έναν κύβο στο χαρτί ή χρησιμοποιούν ένα πρότυπο ζαριού, ζωγραφίζουν τις 
κουκίδες στις πλευρές του και φτιάχνουν ένα χάρτινο ζάρι. Οι μαθητές προσπαθούν να 
φτιάξουν ένα ζάρι που να φέρνει πάντα 6. Και οι ίδιοι θα συνειδητοποιήσουν ότι χρειάζεται 
να ενσωματώσουν κάτι στο εσωτερικό της αντίθετης πλευράς. 

Διάρκεια 45 λεπτά 

Υλικά που 

χρειάζονται για την 

εφαρμογή της 

δραστηριότητας 

Χαρτί Α4, κόλλα ή ταινία, ψαλίδι, μολύβι, χάρακας. Οι μαθητές θα πρέπει να βρουν τον 
τρόπο να δημιουργήσουν επιπλέον βάρος. Επομένως, μπορούν να χρησιμοποιήσουν  και  
περισσεύματα χαρτιού.  
 

Χώρος εφαρμογής 

της δραστηριότητας 
Σε εσωτερικό χώρο 

Αναμενόμενα 

Αποτελέσματα και 

Συμβουλές 

Οι μαθητές πρέπει να αντιληφθούν ότι χρειάζονται παραπάνω βάρος για την κατασκευή του 
ζαριού και να βρουν τον τρόπο που το βάρος αυτό θα στερεωθεί στο ζάρι. 

Παράγοντες 

Καινοτομίας και 

Επιτυχίας 

Η δραστηριότητα αυτή είναι πρακτική και στηρίζεται στη μάθηση που είναι βασισμένη στην 
επίλυση προβλημάτων. 
 
Η δραστηριότητα: 

☒ Προάγει την κριτική σκέψη και τις δεξιότητες μάθησης του 21ου  αιώνα 

☒ Προάγει την έμπρακτη, πειραματική και βασισμένη στην επίλυση προβλημάτων μάθηση 

☒ Προάγει την ομαδοσυνεργατική και τη διαθεματικότητα των επιστημονικών πεδίων    

☒ Βασίζεται στη μαθητοκεντρική προσέγγιση 

☐ Βασίζεται σε παιδαγωγικές προσεγγίσεις που ενεργοποιούν τους μαθητές όπως τη μάθηση 
που    βασίζεται στην αναζήτηση πληροφοριών 
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☐ Εστιάζει στις προσεγγίσεις της κοινωνικής μάθησης 

☐ Ενεργεί σαν διδακτικό εργαλείο 

☐ Προωθεί την διαθεματικότητα ανάμεσα στα μαθήματα STEM 

☐ Απαιτεί τη συνεργασία και την ενεργή και δημιουργική συμμετοχή των δασκάλων, των 
μαθητών και των γονέων 
      

Προκλήσεις 

Οι μαθητές ίσως χρειαστούν πολύ χρόνο για να φτιάξουν έναν κύβο. Για αυτόν τον λόγο 
μπορείτε να χρησιμοποιήστε ένα πρότυπο κύβου. Η κατασκευή του κύβου μπορεί να 
προκαλέσει ακαταστασία στην αίθουσα. Μπορείτε να τον φτιάξετε χρησιμοποιώντας μια 
αυτοκόλλητη ταινία. Οι πιο προχωρημένοι μαθητές μπορούν να φτιάξουν το ζάρι που να 
δείχνει μονάχα παράξενους ή βασικούς αριθμούς. 

Αξιολόγηση Το ζάρι θα έχει πετύχει, αν σε τρεις ζαριές, θα φέρνει πάντα τον αριθμό 6. 

Προσαρμοστικότητα 

σε άλλον χώρο 
Αυτή η εργασία μπορεί εύκολα να αναπαραχθεί σε διαφορετικούς χώρους. 

Σύνδεσμοι/ Πηγές  

Λέξεις-Κλειδιά  Κύβος, ζάρι, κόλπο. 

 
 


