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Εργαλειοθήκη Δραστηριοτήτων STEM 

Ονομασία Καλής 

Πρακτικής ή 

Δραστηριότητας  

Στρογγυλοποίηση 

Περίληψη 
Αυτή η δραστηριότητα είναι σχεδιασμένη για να βοηθήσει τους μαθητές να 

καταλάβουν ποιος είναι ο κανόνας της στρογγυλοποίησης.  

Στόχος 
Στρογγυλοποίηση διψήφιων αριθμών 

Ομάδα- στόχος 
Μαθητές ηλικίας 6-9 ετών. 

Περιγραφή 

εφαρμογής της 

Δραστηριότητας 

Πάρτε το πρώτο λεπτό σκοινί ή το χοντρό νήμα και περιστρέψτε ένα καλαμάκι γύρω 

από αυτό. Τεντώστε και στερεώστε το  σκοινί/νήμα από άκρη σε άκρη του τοίχου ή 

σε 2 καρέκλες ή σε άλλα αντικείμενα. 

Το δεύτερο σχοινί θα είναι μια αριθμογραμμή από το 0 έως το 10 ή το 20 και θα 

στερεωθεί παράλληλα στο πρώτο σχοινί. 

 

Ο εκπαιδευτικός φουσκώνει ένα μπαλόνι και το στερεώνει στο καλαμάκι με ταινία. 

Έπειτα το αφήνει. Το μπαλόνι τρέχει μπροστά και σταματά σε ένα συγκεκριμένο 

αριθμό.  

Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές να συζητήσουν για τον αριθμό που 

σταμάτησε το μπαλόνι και για το αν ο αριθμός είναι πιο κοντά στο 0 ή στο 10. 

Ο εκπαιδευτικός πυροδοτεί το μπαλόνι και το αφήνει πάλι. Μόλις σταματήσει το 

μπαλόνι, ο εκπαιδευτικός συνεχίζει τη συζήτηση και επαναλαμβάνει τις ίδιες 

ερωτήσεις.  Εφόσον οι απαντήσεις των μαθητών είναι σωστές, ο εκπαιδευτικός ρωτά 

για τον αριθμό 5: είναι πιο κοντά στο 0 ή στο 10; Αν δεν υπάρχουν σωστές 

απαντήσεις, ο εκπαιδευτικός εξηγεί τον κανόνα ότι αν το μπαλόνι σταματήσει στο 5, 

λέμε ότι είναι πιο κοντά στο 10. 
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Έπειτα, ο εκπαιδευτικός αντικαθιστά την αριθμογραμμή με αριθμούς από το 0 έως 

το 30. Εκτοξεύει το μπαλόνι 5 φορές, οι μαθητές γράφουν τις απαντήσεις σε χαρτάκια 

σημειώσεων και τα δίνουν στον εκπαιδευτικό. 

Διαφοροποίηση. Μερικοί μαθητές θα αρχίσουν να συνειδητοποιούν ότι το 

εκτοξευμένο μπαλόνι τρέχει την ίδια απόσταση, έτσι είναι πιθανό να υπολογίσουν 

την εισροή αέρα. Φουσκώστε το μπαλόνι 3 φορές, ξεφουσκώστε το 2 φορές και 

ρωτήστε τους μαθητές πόσες φορές πρέπει να φουσκώσετε το μπαλόνι για να φτάσει 

στο τέλος της αριθμογραμμής. Ζητήστε να δικαιολογήσουν την απάντησή τους. 

Διάρκεια 
45 λεπτά 

Υλικά που 

χρειάζονται για την 

εφαρμογή 

Λεπτό σκοινί ή χοντρό μαλλί, μπαλόνια, ταινία, καλαμάκια, καρτέλες με αριθμούς 

μέχρι το 30, χαρτάκια σημειώσεων. 

Πλαίσιο Εφαρμογής 
Σε εσωτερικό χορό 

Αναμενόμενα 

Αποτελέσματα και 

Συμβουλές 

Η προσδοκία είναι οι μαθητές να μάθουν τον κανόνα της στρογγυλοποίησης 

διψήφιων αριθμών και να μπορούν να τον εφαρμόσουν (σε άπλες περιπτώσεις) και 

σε άλλους πολυψήφιους αριθμούς από το 0 έως το 100.  

Παράγοντες 

Καινοτομίας και 

Επιτυχίας 

Αυτή η δραστηριότητα είναι γρήγορη, εύκολη να προετοιμαστεί και πολύ 
εντυπωσιακή. Επίσης, οι μαθητές αστικοποιούν τον κανόνα της στρογγυλοποίησης.  
 

 ☒ 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 

 ☒ 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  

Αν το σκοινί ή το νήμα είναι πολύ κοντό, το μπαλόνι θα σταματήσει στο τέλος και δεν 
θα είναι ενδιαφέρον. Επομένως, το νήμα πρέπει να είναι αρκετά μακρύ.  
 
Αν δεν αλλάξετε την αριθμογραμμή ή ολόκληρο το φουσκωτό μπαλόνι, αυτό θα 
σταματά πάντα στο ίδιο σημείο και δεν θα διατηρηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών. 
Χρειάζεται να αλλάζετε το μέγεθος των μπαλονιών, άλλα να είναι πιο φουσκωμένα 
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και άλλα λιγότερο, να αλλάζετε την αριθμογραμμή, να ξεκινάτε το μπαλόνι από 
διαφορετικά σημεία.   

Αξιολόγηση Εξιτήριο αξιολόγησης  

Προσαρμοστικότητα 

σε άλλο χώρο 

Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να αναπαραχθεί και σε άλλους χώρους και να 

προσαρμοστεί ανάλογα. 

Σύνδεσμοι/ Πηγές  

Λέξεις-Κλειδιά  Στρογγυλοποίηση, αριθμογραμμή, μπαλόνι  

 


