
 
 
 
 

 

                          (2017-1-PT01-KA201-035981) 

 

 
 

Εργαλειοθήκη Δραστηριοτήτων STEM  

Ονομασία Καλής 

Πρακτικής ή 

Δραστηριότητας 
Σκιές Τρισδιάστατων Σχημάτων  

Περίληψη 
Οι μαθητές μαθαίνουν πως να φτιάχνουν στέρεα σχήματα.  Αυτοί χρησιμοποιούν τα σχήματα 

που έφτιαξαν για να ανακαλύψουν πως τα δισδιάστατα σχήματα επισκιάζονται. 

Σκοπός 

Τρισδιάστατα σχήματα και η κατασκευή τους 

Ονομασία των δισδιάστατων σχημάτων 

 

Ομάδα-στόχος 
Μαθητές ηλικίας 10-12 ετών 

Ανάπτυξη/ 

Περιγραφή της 

Εφαρμογής 

Οι μαθητές δουλεύουν σε τρεις ομάδες. Χρησιμοποιούν καλούπια για να φτιάξουν 2 

διαφορετικά στέρεα σχήματα.  (όλες οι ομάδες έχουν 6 διαφορετικά σχήματα). Οι μαθητές 

χρησιμοποιούν φακούς για να επισκιάσουν τα σχήματα. Έπειτα καταγράφουν ποια 

δισδιάστατα σχήματα έχουν με το να επισκιάζουν τα διάφορα σχήματα. Στο τέλος 

παρουσιάζουν τη δουλειά τους στην τάξη και συζητούν τα αποτελέσματα.  

Διάρκεια 
45 λεπτά  

Υλικά που 

χρειάζονται για την 

εφαρμογή της 

δραστηριότητας 

6 διαφορετικά τρισδιάστατα καλούπια, κόλλα ή ταινία, ψαλίδι, φακός, φύλλο εργασίας. 

Χώρος Εφαρμογής 
Εσωτερικός  χώρος  

Αναμενόμενα 

Αποτελέσματα και 

Συμβουλές 

Οι μαθητές συμπληρώνουν το φύλλο εργασίας σωστά και λεπτομερώς, π.χ. παρατηρούν ότι 

η σκιά του κυλίνδρου μπορεί να είναι και κυκλική και ορθογώνια. 

Παράγοντες 

Καινοτομίας και 

Επιτυχίας 

Είναι μια έμπρακτη δραστηριότητα, το πρώτο μέρος (που οι μαθητές κολλούν τα σχήματα) 
είναι πιο περίπλοκο ενώ το δεύτερο (που χρησιμοποιούν φακούς) είναι πιο διασκεδαστικό.  
 
Αυτή η δραστηριότητα: 

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

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

☒ Προάγει τη συνεργατικότητα και τη διαθεματικότητα των επιστημονικών πεδίων    

☒ Βασίζεται στη μαθητοκεντρική προσέγγιση 
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☐ Βασίζεται σε παιδαγωγικές προσεγγίσεις που ενεργοποιούν τους μαθητές όπως τη 
μάθηση μέσω αναζήτησης πληροφοριών 

☐ 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 
Τα τρισδιάστατα σχήματα μπορεί να φτιαχτούν απρόσεχτα -εφόσον είναι εύκολο να 
φτιαχτούν με ταινία.   

Αξιολόγηση 

Κάθε μαθητής έκοψε και κόλλησε 2 τρισδιάστατα σχήματα σωστά.  

Ελέγχτηκε το σχήμα  σε διαφορετικές θέσεις με την επισκίαση και συμπληρώθηκε το φύλλο 

εργασίας σωστά. 

Προσαρμοστικότητα 

σε άλλο χώρο 

Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να αναπαραχθεί και σε άλλους χώρους και να προσαρμοστεί 
ανάλογα.  

Σύνδεσμοι/ Πηγές 

Το φύλλο εργασίας «3D shadows.docx»  

Καλούπια τρισδιάστατων σχημάτων : https://www.math-salamanders.com/3d-geometric-

shapes.html 

Λέξεις-κλειδιά  Τρισδιάστατα σχήματα, δισδιάστατα σχήματα, σκιές  
 

  

https://www.math-salamanders.com/3d-geometric-shapes.html
https://www.math-salamanders.com/3d-geometric-shapes.html
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Σχήμα Ονομασία Σχήματος Σκίαση Σχημάτων 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 
 
 
 

 

                          (2017-1-PT01-KA201-035981) 

 

 

 

  

 


