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1. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 

1.1 τερεά ςϊματα 

Τα ςχιματα του χϊρου διακρίνονται ςε επίπεδα και ςτερεά και αποτελοφνται από 

επιφάνειεσ, γραμμζσ και ςθμεία. Οι επιφάνειεσ ζχουν δφο διαςτάςεισ και διακρίνουν τα 

αντικείμενα μεταξφ τουσ, οι γραμμζσ ζχουν μία διάςταςθ και τα ςθμεία καμία. 

Θ Γεωμετρία του χϊρου είναι θ επιςτιμθ που μελετά τα ςτερεά ςϊματα και τισ ιδιότθτζσ 

τουσ ςτον χϊρο. Θ Στερεομετρία αςχολείται με τθ μζτρθςθ των όγκων των διαφόρων ςτερεϊν 

ςχθμάτων: των πριςμάτων, των κυλίνδρων, τθσ ςφαίρασ κ.ο.κ. Ο χϊροσ ζχει τρεισ διαφορετικζσ 

διαςτάςεισ: μικοσ, πλάτοσ και φψοσ και εκτείνεται απεριόριςτα. Οι Ρυκαγόρειοι μελζτθςαν τθ 

ςφαίρα και κάποια κανονικά πολφεδρα, αλλά οι Ρλατωνιςτζσ ιταν αυτοί που αςχολικθκαν 

εκτεταμζνα με τα κανονικά πολφεδρα (Βλάμοσ, Δροφτςασ, Ρρζςβθσ, & εκοφμθσ, 2012). 

 Το τετράεδρο, ο κφβοσ, το οκτάεδρο, το εικοςάεδρο και το δωδεκάεδρο ονομάηονται 

Ρλατωνικά Στερεά. Ονομάηονται επίςθσ και Κοςμικά Στερεά, κακϊσ ςτθ Φιλοςοφία του Ρλάτωνα 

ςυμβόλιηαν αντίςτοιχα τθν φωτιά, τθ γθ, το νερό, τον αζρα και τθν «πζμπτθ ουςία» (quinta 

essentia). Θ Στερεομετρία αποτελεί ςθμαντικό μζροσ τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ: από μία απλι 

παραγγελία ταπετςαρίασ για το δωμάτιό μασ ζωσ το ςχεδίαςμά κτιρίων ςτθν Αρχιτεκτονικι. Δεν 

είναι όμωσ και λίγεσ οι επιδράςεισ τθσ ςτθν Τζχνθ: ηωγραφικι, γλυπτικι κ.ά. Οι εφαρμογζσ τθσ 

Γεωμετρίασ του Χϊρου είναι πολλζσ αναδεικνφοντασ τθ γνϊςθ τθσ Στερεομετρίασ ςε ζνα 

αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, τθσ Τζχνθσ και τθσ Επιςτιμθσ (Βλάμοσ κ.ά., 

2012). 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 
Σχολι Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν 

Ρ  Ραιδαγωγικό Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ 
 
 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ, ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ και ΠΟΛΤΜΕΩΝ 
 



 Με βάςθ το ςχιμα τουσ (Εικόνα 1) τα ςτερεά ταξινομοφνται ωσ εξισ (Αλιμπινίςθσ, 

Αντφπασ, Ευςτακόπουλοσ, Κλαουδάτοσ, & Ραπαςταυρίδθσ, 1997): 

 
Εικόνα 1: Ταμηλόκεζε γεσκεηξηθώλ ζηεξεώλ (Αιηκπηλίζεο θ.ά., 1997:200) 

 

 ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΟ: Στθ ςτερεομετρία με τον όρο παραλλθλεπίπεδο 

ονομάηεται το ςτερεό εξάεδρο ςχιμα που ζχει τρία ηεφγθ παράλλθλων εδρϊν. Πταν οι ζδρεσ του 

ςτερεοφ αυτοφ είναι ορκογϊνια παραλλθλόγραμμα τότε το ςτερεό ονομάηεται ορκογϊνιο 

παραλλθλεπίπεδο. Το γεωμετρικό αυτό ςτερεό περιορίηεται από τισ ζξι ζδρεσ του, που είναι 

ορκογϊνια παραλλθλόγραμμα. Πλεσ οι ζδρεσ μαηί αποτελοφν τθν επιφάνεια του ορκογϊνιου 

παραλλθλεπιπζδου (Αλιμπινίςθσ κ.ά., 1997). 

 ΚΤΒΟ: Ο κφβοσ είναι μια ειδικι περίπτωςθ ορκογωνίου παραλλθλεπιπζδου (Αλιμπινίςθσ 

κ.ά., 1997). Στθ ςτερεομετρία ορίηεται ωσ κφβοσ το ορκογϊνιο παραλλθλεπίπεδο με τετράγωνεσ 

ζδρεσ. Ο κφβοσ (ι κανονικό εξάεδρο) είναι ζνα από τα Ρλατωνικά ςτερεά. Ζχει 12 ίςεσ ακμζσ κι 6 

ζδρεσ ίςα τετράγωνα (Ράπυροσ Λαροφσ Μπριτάννικα, 1985).  

 ΠΤΡΑΜΙΔΑ: Ρυραμίδα λζγεται ζνα ςτερεό, που μία ζδρα του είναι ζνα οποιοδιποτε 

πολφγωνο και όλεσ οι άλλεσ ζδρεσ του είναι τρίγωνα με κοινι κορυφι. Το πολφγωνο ονομάηεται 

βάςθ τθσ πυραμίδασ, ενϊ οι άλλεσ ζδρεσ ονομάηονται παράπλευρεσ ζδρεσ τθσ πυραμίδασ. Θ 

απόςταςθ τθσ  κορυφισ από τθ βάςθ είναι το φψοσ τθσ πυραμίδασ. Μια πυραμίδα που ζχει βάςθ 

τετράπλευρο λζγεται τετραπλευρικι. Μια πυραμίδα που ζχει βάςθ πεντάγωνο λζγεται 

πενταγωνικι κ.ο.κ. Θ τριγωνικι πυραμίδα (Εικόνα 2) ζχει ςυνολικά 4 ζδρεσ, για αυτό λζγεται και 

τετράεδρο. Μια πυραμίδα λζγεται κανονικι, όταν θ βάςθ τθσ είναι κανονικό πολφγωνο και το 

ίχνοσ του φψουσ τθσ ςυμπίπτει με το κζντρο τθσ βάςθσ (Εικόνα 3). Οι παράπλευρεσ ζδρεσ τθσ 

κανονικισ πυραμίδασ είναι ίςα και ιςοςκελι τρίγωνα (Εικόνα 4), γιατί ζχουν τισ πλευρζσ τουσ 

ίςεσ (Αλιμπινίςθσ κ.ά., 2000:319). 

                                                                       Εικόνα 

2: Τεηξάεδξν (Αιηκπηλίζεο θ.ά., 2000:319)  Εικόνα 3: Καλνληθή ηεηξαγσληθή ππξακίδα         Εικόνα 4: Καλνληθό ηεηξάεδξν  

 



  

 ΚΤΛΙΝΔΡΟ: Κφλινδροσ ονομάηεται το τριςδιάςτατο γεωμετρικό ςχιμα που περικλείεται 

από μια κυλινδρικι επιφάνεια και από δφο επίπεδα παράλλθλα που τζμνουν τθν κυλινδρικι 

επιφάνεια και τθ γενζτειρα. Τα χωρία των επιπζδων αυτϊν που περιορίηονται από τθν 

κυλινδρικι επιφάνεια είναι οι βάςεισ του κυλίνδρου (Ράπυροσ Λαροφσ Μπριτάννικα, 1985). 

Γενικά, ο κφλινδροσ προκφπτει από τθν παράλλθλθ μετατόπιςθ μιασ ευκείασ κατά μικοσ μια 

κλειςτισ επίπεδθσ καμπφλθσ. Θ επιφάνεια του κυλίνδρου (Εικόνα 5) αποτελείται από δφο 

κυκλικοφσ δίςκουσ που λζγονται βάςεισ του κυλίνδρου και από ζνα μζροσ που είναι καμπφλθ 

επιφάνεια (Αλιμπινίςθσ κ.ά., 1997). 

 
Εικόνα 5: Δπηθάλεηα θπιίλδξνπ (Αιηκπηλίζεο θ.ά., 1997:203) 

 
 ΚΩΝΟ: Κϊνοσ λζγεται το ςτερεό ςχιμα που παράγεται από τθν περιςτροφι ενόσ 

ορκογϊνιου τριγϊνου γφρω από μία κάκετθ πλευρά του (Βλάμοσ κ.α., 2012). Θ επιφάνεια του 

κϊνου αποτελείται από τθ βάςθ, που είναι κυκλικόσ δίςκοσ, και από μια καμπφλθ επιφάνεια 

(Εικόνα 6) (Αλιμπινίςθσ κ.ά., 1997). 

 

 
 

Εικόνα 6: Δπηθάλεηα θώλνπ (Αιηκπηλίζεο θ.ά., 1997:203) 

 
 ΦΑΙΡΑ: Σφαίρα ι επιφάνεια ςφαίρασ ορίηεται ωσ ο γεωμετρικόσ τόποσ των ςθμείων του 

χϊρου τα οποία απζχουν ςτακερι απόςταςθ R από ζνα ςτακερό ςθμείο Κ (Μπαϊκοφςθσ, 1993). 

Εναλλακτικά, ςφαίρα λζγεται το ςτερεό ςϊμα που παράγεται αν περιςτρζψουμε ζναν κυκλικό 

δίςκο γφρω από μία διάμετρό του. Κανζνα μζροσ τθσ επιφάνειασ τθσ ςφαίρασ δεν είναι επίπεδο. 

Σε αντίκεςθ με τισ επιφάνειεσ των προθγοφμενων ςτερεϊν, θ επιφάνεια τθσ ςφαίρασ δεν ζχει 

ανάπτυγμα (Αλιμπινίςθσ κ.ά., 1997).  

1.2 Ακμι 

 Ακμι είναι το ευκφγραμμο τμιμα που ενϊνει δφο ζδρεσ (Εικόνα 7) (Καςςϊτθ, 2013). 

1.3 Κορυφι 

 Κορυφι είναι το ςθμείο ςυνάντθςθσ τριϊν ακμϊν (Εικόνα 7)  (Καςςϊτθ, 2013).  

 



 

Εικόνα 7: Αθκή, θνξπθή, έδξα (Βακβαθνύζε θ.ά., 2014:131) 

 

2. ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΗ 

2.1 Προθγοφμενεσ γνϊςεισ 

 Οι μακθτζσ από τισ προθγοφμενεσ τάξεισ βρίςκονται ςτο επίπεδο εμπειρικισ αναγνϊριςθσ 

του κφβου, του ορκογϊνιου παραλλθλεπιπζδου, τθσ ςφαίρασ (Βαμβακοφςθ, Καργιωτάκθσ, 

Μπομποτίνου, & Σαΐτθσ, 2014) του κυλίνδρου και τθσ τριγωνικισ πυραμίδασ. 

2.2 πειροειδισ ανάπτυξθ τθσ ζννοιασ 

Κάκετθ ανάπτυξθ: 

Αϋ Δθμοτικοφ  

Κ.2 Γεωμετρικά ςχιματα 

Κ.40 Γεωμετρικά ςχιματα 

Κ.54 Μζτρθςθ μεγεκϊν 

Βϋ Δθμοτικοφ  

Κ.13 Γνωρίηω καλφτερα τα γεωμετρικά ςτερεά 

Γϋ Δθμοτικοφ  

Κ.3 Γεωμετρικά ςχιματα και ςτερεά ςϊματα 
Κ.9 Στερεά ςϊματα-αναπτφγματα 
Κ.54 Επαναλθπτικό μάκθμα ςτθ γεωμετρία 

Δϋ Δθμοτικοφ  

Κ.52 Μακαίνω για τα ςτερεά ςϊματα 
Κ.53 Καταςκευάηω ςτερεά 
Κ.54 Μακαίνω για τθ χωρθτικότθτα 
 

Εϋ δθμοτικοφ  

Κ.49 Γεωμετρικά ςτερεά-Πγκοσ 

Κ.50 Μονάδεσ μζτρθςθσ του όγκου και τθσ χωρθτικότθτασ 

τϋ δθμοτικοφ  

Κ.66 Κφβοσ και ορκογϊνιο παραλλθλεπίπεδο: ζδρεσ και αναπτφγματα  

Κ.67 Κφβοσ και ορκογϊνιο παραλλθλεπίπεδο: ακμζσ και κορυφζσ 

Κ.68 Κφλινδροσ 



Κ.70 Πγκοσ κφβου και ορκογωνίου παραλλθλεπιπζδου 

Κ.71 Πγκοσ κυλίνδρου 

Οριηόντια ανάπτυξθ:  

Δϋ δθμοτικοφ  

Κ.52 Μακαίνω για τα ςτερεά ςϊματα 
Κ.53 Καταςκευάηω ςτερεά 
Κ.54 Μακαίνω για τθ χωρθτικότθτα 
 

2.3 Eπίπεδο ψυχολογικισ εξζλιξθσ των μακθτϊν 

Με τθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ τθσ γεωμετρίασ αςχολικθκαν εκτενϊσ οι Ολλανδοί 
παιδαγωγοί Dina van Hiele- Geldol και Pierre Marie van Hiele, οι οποίοι το 1957 ανζπτυξαν το 
μοντζλο van Hiele για τθν ανάπτυξθ τθσ γεωμετρικισ ςκζψθσ των παιδιϊν, το οποίο περιγράφει 
πζντε ιεραρχικά δομθμζνα επίπεδα ςκζψθσ (0-4), από τα οποία διζρχονται οι μακθτζσ, κακϊσ 
αναπτφςςεται θ γεωμετρικι τουσ ςκζψθ. Σφμφωνα με τθ κεωρία van Hiele, ο μακθτισ με τθ 
βοικεια κατάλλθλων διδακτικϊν εμπειριϊν, ξεκινά από το αρχικό ι βαςικό επίπεδο, όπου 
γίνεται θ απλι παρατιρθςθ του χϊρου, διζρχεται ιεραρχικά από τα επόμενα ςτάδια, για να 
καταλιξει ςτο υψθλότερο επίπεδο, τθσ αυςτθρότθτασ, το οποίο ζχει ςχζςθ με τυπικζσ- 
αφθρθμζνεσ πλευρζσ τθσ παραγωγικισ ςκζψθσ. 

Σφμφωνα με τισ παραπάνω κλίμακεσ, οι μακθτζσ τθσ Δϋ τάξθσ βρίςκονται ςτο επίπεδο 1. 
Οι μακθτζσ του δεφτερου επιπζδου (επίπεδο 1) αρχίηουν να διακρίνουν τα ςτοιχεία που 
ςυνιςτοφν ζνα ςχιμα και να ταξινομοφν τα ςχιματα ανάλογα με τισ ιδιότθτεσ τουσ μζςα από 
παρατθριςεισ, μετριςεισ και καταςκευζσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι ιδιότθτεσ των ςχθμάτων 
προςδιορίηονται πειραματικά, περιγράφονται αλλά δεν ορίηονται τυπικά. Σε αυτό το ςτάδιο τα 
ςχιματα υπάρχουν μζςα από τισ ιδιότθτζσ τουσ και χάρθ ςε αυτζσ αναγνωρίηονται (Walle, 2007).  
   

3. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΟΧΩΝ 

3.1 τόχοι από το βιβλίο του δαςκάλου  

Τα παιδιά: 

 Να αναγνωρίηουν και να ονομάηουν τον κφβο, το ορκογϊνιο παραλλθλεπίπεδο, 
τθν τριγωνικι και τθν τετραγωνικι πυραμίδα, τθ ςφαίρα, τον κφλινδρο και τον 
κϊνο.  

 Να εξοικειωκοφν με τουσ όρουσ «κορυφι», «ζδρα», «ακμι». 

 Να περιγράφουν τον κφβο, το ορκογϊνιο παραλλθλεπίπεδο, τθν τριγωνικι και τθν 
τετραγωνικι πυραμίδα με βάςθ το πλικοσ και το είδοσ των εδρϊν. 

 
3.2 τόχοι που κζτει ο δάςκαλοσ 

Τα παιδιά: 

 Να αναπτφξουν τθ μακθματικι, δθμιουργικι, κριτικι και αναςτοχαςτικι ςκζψθ. 

 Να ενιςχφςουν τθν αυτοπεποίκθςι τουσ, το ενδιαφζρον και τθν επικυμία να 
αςχολθκοφν με τα μακθματικά. 
 

 
3.3 τόχοι από ΔΕΠΠ Μακθματικϊν Ελλάδασ 



  

 

3.4 τόχοι από ΑΠ Μακθματικϊν Ελλάδασ  

 

3.5 τόχοι από ΑΠ Μακθματικϊν άλλων χωρϊν (Κφπρου) 



 
 
 



4. ΤΛΙΚΟ 

 Το υλικό που χρθςιμοποιικθκε για τον ςχεδιαςμό τθσ παροφςασ διδαςκαλίασ είναι: 

 Σχολικό Βιβλίο Μακθτι, ςελ.130-131 

 Σχολικό Τετράδιο Εργαςιϊν δϋ τεφχοσ, ςελ. 32-33 

 Θ/Υ, projector 

 Τςάντα με διάφορα αντικείμενα από ςοφπερ μάρκετ  

 Καρτελάκια με ονομαςίεσ γεωμετρικϊν ςτερεϊν 

 Ρίνακασ ςυμπεραςμάτων 

 Γεωμετρικά ςτερεά 

 Επίπεδα ςχιματα  

 Μαντιλι  

 Υδρόγειοσ ςφαίρα 

 Κυλινδρικόσ κουμπαράσ 

 Καλαμάκια πλαςτικά   

 Ρλαςτελίνθ 

 Χάρτινα αναπτφγματα 

 Ψθφιακζσ δραςτθριότθτεσ 

 Ρινακάκια απαντιςεων με μαρκαδόρουσ 

 Λογιςμικό Ρ.Ι. και GeoGebra 

 Φφλλα εργαςιϊν αξιολόγθςθσ και επζκταςθσ 

 Μοντζλα γεωμετρικϊν ςτερεϊν 

 
 

5. ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΑΞΗ 

 Για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ διδαςκαλίασ, οι 23 μακθτζσ κα είναι χωριςμζνοι ςε 5 

ομάδεσ (Εικόνα 8), 3 ομάδεσ των 5 ατόμων και 2 ομάδεσ των τεςςάρων ατόμων. Κάκε ομάδα κα 

ζχει για όνομα τθν αναπαράςταςθ ενόσ γεωμετρικό ςτερεοφ από τα υπό εξζταςθ ςτερεά.         

              

             
Εικόνα 8: Οη 5 νκάδεο πνπ είλαη ρσξηζκέλνη νη 23 καζεηέο ηεο ηάμεο 
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Β. ΜΕΡΟ 

Δραςτθριότθτεσ ΚΑΣΑ τθ διδαςκαλία 

6. ΤΝΔΕΗ 

6.1 ΕΛΕΓΧΟ 

Δραςτθριότθτα 1:  Αποκαλφπτομαι! 

 Χρονική διάρκεια: 2ϋ  

 Στόχος: Ανάδειξθ προςωπικϊν αντιλιψεων, προχπάρχουςασ γνϊςθσ και 

προαπαιτοφμενθσ γνϊςθσ. 

 Περιγραφή:  Χρθςιμοποιοφμε ζνα λανκαςμζνο πρόβλθμα. Συγκεκριμζνα, παρουςιάηουμε 

ζνα ορκογϊνιο παραλλθλεπίπεδο ςτουσ μακθτζσ και λζμε: «Αυτό είναι ζνα ορκογϊνιο». Ηθτάμε 

από τουσ μακθτζσ να μασ πουν αν αυτό είναι ςωςτό ι λάκοσ.  

 

6.2 ΑΦΟΡΜΗΗ  

Δραςτθριότθτα 2:  Μαντεφω 

 Χρονική διάρκεια: 3ϋ 

 Στόχος: 1) Ρροςζλκυςθ τθσ προςοχισ των μακθτϊν και πρόκλθςθ του ενδιαφζροντόσ τουσ 

να εμπλακοφν ςτθ μακθςιακι διαδικαςία. 2) Εςτίαςθ ςτο ςχιμα και ςτο μζγεκοσ των 

αντικειμζνων.  

 Περιγραφή: Βγάηουμε ζξω από τθν τάξθ δφο μακθτζσ. Στθ ςυνζχεια, δείχνουμε ςτουσ 

μακθτζσ που είναι μζςα ςτθν τάξθ μια μικρι υδρόγειο ςφαίρα και ζναν κυλινδρικό κουμπαρά και 

τουσ ηθτάμε να μασ πουν τι είναι αυτά τα αντικείμενα (αναμζνουμε να μασ απαντιςουν ότι είναι 

μια υδρόγειοσ ςφαίρα και ζνασ κουμπαράσ). Εν ςυνεχεία, βάηουμε τουσ δφο μακθτζσ μζςα ςτθν 

τάξθ, τουσ κλείνουμε τα μάτια με ζνα μαντιλι και τουσ δίνουμε να πιάςουν τθν υδρόγειο ςφαίρα 

και τον κυλινδρικό κουμπαρά και τουσ ηθτάμε να μασ πουν τι είναι αυτά τα αντικείμενα που 

κρατάνε (Εικόνα 9). Οι μακθτζσ, που δε βλζπουν τα αντικείμενα, αναμζνεται να απομονϊςουν τισ 

ιδιότθτεσ που ζχουν αυτά τα αντικείμενα όπωσ χρϊμα, υλικό, χρθςτικότθτα κ.λπ. και να 

εςτιάςουν ςτο ςχιμα και ςτο μζγεκόσ τουσ, ιδιότθτεσ που εξετάηει θ γεωμετρία ςτα γεωμετρικά 

ςτερεά, κι ζτςι να καταλιξουμε ςτθ μακθματικι ζννοια με τθν οποία πρόκειται να αςχολθκοφμε. 

 

 

Εικόνα 9: Σθελέο από ηε δξαζηεξηόηεηα 2: Μαληεύσ 



 

7. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ 

7.1 ΑΝΑΚΑΛΤΨΗ 

Δραςτθριότθτα 3:  Ράμε για ψϊνια 

 Χρονική διάρκεια: 10ϋ 

 Στόχος: Οι μακθτζσ 1) να αναγνωρίηουν και να ονομάηουν τον κφβο, το ορκογϊνιο 

παραλλθλεπίπεδο, τθν τριγωνικι και τθν τετραγωνικι πυραμίδα, τθ ςφαίρα, τον κφλινδρο και τον 

κϊνο, 2) να ενιςχφςουν τθν αυτοπεποίκθςι τουσ, το ενδιαφζρον και τθν επικυμία να 

αςχολθκοφν με τα μακθματικά. 

 Περιγραφή: Στουσ μακθτζσ αφθγοφμαςτε το παρακάτω πρόβλθμα το οποίο 

δραματοποιοφν:  

«Ο Θανάςθσ μόλισ γφριςε από τα ψϊνια του Σαββάτου.  

1. Ράρε τθ τςάντα και χϊριςε τα αντικείμενα ςε ομάδεσ με βάςθ το ςχιμα τουσ. 

(Στισ ομάδεσ δίνεται τςάντα με αντικείμενα από ςοφπερ μάρκετ και μοντζλα γεωμετρικϊν 

ςτερεϊν, για να αντιςτοιχίςουν κάκε αντικείμενο με το ανάλογο γεωμετρικό ςτερεό). 

2. Αντιςτοίχιςε τα καρτελάκια με τισ ομάδεσ που ςχθμάτιςεσ και ςυμπλιρωςε το πεδίο 

«ΟΝΟΜΑΣΙΑ» ςτον πίνακα ςυμπεραςμάτων (Εικόνα 10). 

(Στισ ομάδεσ δίνονται καρτζλεσ με τα ονόματα ςτερεϊν ςωμάτων, για να τα αντιςτοιχίςουν με τα 

ανάλογα γεωμετρικά ςτερεά. Τουσ δίνεται και μια επιπλζον καρτζλα που δεν αντιςτοιχεί ςε 

κάποια από τισ ομάδεσ που ςχθμάτιςαν οι μακθτζσ). 

 

Εικόνα 10: Ο Πίλαθαο Σπκπεξαζκάησλ ηεο δξαζηεξηόηεηα 3: Πάκε γηα ςώληα 

 

 

  

 

 

 



Δραςτθριότθτα 4:  Καταςκευάηω μοντζλα 

 Χρονική διάρκεια: 10ϋ 

 Στόχος: Οι μακθτζσ 1) να εξοικειωκοφν με τουσ όρουσ «κορυφι» και «ακμι», 2) να 

αναπτφξουν τθ μακθματικι, δθμιουργικι, κριτικι και αναςτοχαςτικι ςκζψθ. 

 Περιγραφή: Εργαςία 1 και 4 του Β.Μ. (Εικόνα 11). Στουσ μακθτζσ δίνονται ξφλινα 

καλαμάκια για τθν αναπαράςταςθ των ακμϊν και πλαςτελίνθ για τθν αναπαράςταςθ των 

κορυφϊν και καταςκευάηουν τα υπό εξζταςθ ςτερεά (Εικόνα 12). Εν ςυνεχεία, καταγράφουν τα 

αποτελζςματα ςτον πίνακα ςυμπεραςμάτων που τουσ ζχει δοκεί και απαντοφν ςτθν εργαςία 4 

του Β.Μ. (Εικόνα 11). 

 

 

 

Εικόνα 11: Οη αζθήζεηο 1 θαη 4 από ην ζρνιηθό εγρεηξίδην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δξαζηεξηόηεηα 4: 

Καηαζθεπάδσ κνληέια 

 

 

 

 Εικόνα 12: Σθελέο από ηε δξαζηεξηόηεηα 4: Καηαζθεπάδσ κνληέια 

 

 

 

 

 

Δραςτθριότθτα 5:  Αναπτφγματα 



 Χρονική διάρκεια: 10ϋ 

 Στόχος: Οι μακθτζσ 1) να εξοικειωκοφν με τον όρο «ζδρα», 2) να αναπτφξουν τθ 

μακθματικι, δθμιουργικι, κριτικι και αναςτοχαςτικι ςκζψθ. 

 Περιγραφή: Στα παιδιά δίνονται τα υπό εξζταςθ ςτερεά ςϊματα ςε ανάπτυγμα (Εικόνα 

13) για να βρουν από πόςα και ποια επίπεδα ςχιματα αποτελοφνται οι ζδρεσ τουσ και 

καταγράφουν τα αποτελζςματα ςτον πίνακα ςυμπεραςμάτων που τουσ ζχει δοκεί από τθ 

δραςτθριότθτα 3 (Εικόνα 10). Στο ςθμείο αυτό γίνεται αναφορά ςτο γεγονόσ ότι θ ςφαίρα δεν 

ζχει ανάπτυγμα και ότι οι ςχετικά απλοφςτερεσ εξθγιςεισ του γεγονότοσ αυτοφ βαςίηονται ςτισ 

κεωρίεσ του Gauss, για τον οποίο δίνονται ιςτορικά ςτοιχεία (Εικόνα 14).  

 
                  

 
 

Εικόνα 13: Σθελέο από ηε δξαζηεξηόηεηα 5: Αλαπηύγκαηα 

 

 

 

 
Εικόνα 14: Karl Friedrich Gauss (1977-1855). Γεξκαλόο, έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο καζεκαηηθνύο όισλ ησλ 

αηώλσλ (Universität Göttingen, 2020) 

 
 
 
 

7.2 ΕΜΠΕΔΩΗ 



Δραςτθριότθτα 6:  Τ.Ε. άςκθςθ 3 

 Χρονική διάρκεια: 10ϋ 

 Στόχος: Οι μακθτζσ να περιγράφουν τον κφβο, το ορκογϊνιο παραλλθλεπίπεδο, τθν 

τριγωνικι και τθν τετραγωνικι πυραμίδα με βάςθ το πλικοσ και το είδοσ των εδρϊν, κορυφϊν 

και ακμϊν. 

 Περιγραφή: Τα παιδιά εργάηονται ςτο Τ.Ε. άςκθςθ 3 (Εικόνα 15) με τθ βοικεια των 

γεωμετρικϊν μοντζλων και του πίνακα ςυμπεραςμάτων που ζχουν ςυμπλθρϊςει και 

προςπακοφν να βρουν τισ ομοιότθτεσ και τισ διαφορζσ μεταξφ κφβου-ορκογωνίου 

παραλλθλεπιπζδου και μεταξφ τριγωνικισ-τετραγωνικισ πυραμίδασ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

δραςτθριότθτασ, κάκε ομάδα παρουςιάηει τα αποτελζςματά τθσ τα οποία ςυηθτιοφνται μεταξφ 

των ομάδων για τθν ορκότθτά τουσ. 

 
 Εικόνα 15: Η άζθεζε από ην ζρνιηθό εγρεηξίδην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δξαζηεξηόηεηα 6 

 

 

Δραςτθριότθτα 7:  Τ.Ε. άςκθςθ 5 

 Χρονική διάρκεια: 5ϋ 

 Στόχος: Οι μακθτζσ να περιγράφουν τον κφβο, το ορκογϊνιο παραλλθλεπίπεδο, τθν 

τριγωνικι και τθν τετραγωνικι πυραμίδα με βάςθ το πλικοσ και το είδοσ των εδρϊν, κορυφϊν 

και ακμϊν. 

 Περιγραφή: Τα παιδιά εργάηονται ςτο Τ.Ε. άςκθςθ 5 (Εικόνα 16) με τθ βοικεια του 

πίνακα ςυμπεραςμάτων που ζχουν ςυμπλθρϊςει. Αφοφ οι ομάδεσ ολοκλθρϊςουν τθ 

δραςτθριότθτα, κάκε ομάδα, μζςω του εκπροςϊπου τθσ, καταγράφει τα αποτελζςματα ςτον 

πίνακα για δθμιουργικι ςφγκριςθ με τα αποτελζςματα των άλλων ομάδων και ςτθν κατάλθξθ τθσ 

ςωςτισ λφςθσ. 



 
Εικόνα 16: Η άζθεζε από ην ζρνιηθό εγρεηξίδην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δξαζηεξηόηεηα 7 

 

 
Δραςτθριότθτα 8:  Βρεσ το ςτερεό ςϊμα 

 Χρονική διάρκεια: 5ϋ 

 Στόχος: Οι μακθτζσ 1) να αναγνωρίηουν και να ονομάηουν τον κφβο, το ορκογϊνιο 

παραλλθλεπίπεδο, τθν τριγωνικι και τθν τετραγωνικι πυραμίδα, τθ ςφαίρα, τον κφλινδρο και τον 

κϊνο, 2) να ενιςχφςουν τθν αυτοπεποίκθςι τουσ, το ενδιαφζρον και τθν επικυμία να 

αςχολθκοφν με τα μακθματικά. 

 Περιγραφή: Ραρουςιάηονται ςε ψθφιακό περιβάλλον 18 αντικείμενα από τθν κακθμερινι 

ηωι (Εικόνα 17) και οι μακθτζσ πρζπει να βρουν το όνομα του γεωμετρικοφ ςτερεοφ που 

αναπαρίςταται. Θ δραςτθριότθτα αυτι γίνεται ςτθν ολομζλεια και κάκε μακθτισ απαντά 

ατομικά. 

 

 
 

Εικόνα 17: Δλδεηθηηθέο εηθόλεο από ηε δξαζηεξηόηεηα 8: Βξεο ην ζηεξεό ζώκα 

 



7.3 ΕΠΕΚΣΑΗ 

Δραςτθριότθτα 9:  GeoGebra 

 Χρονική διάρκεια: 10ϋ  

 Στόχος: Οι μακθτζσ να αναπτφξουν τθ μακθματικι, δθμιουργικι, κριτικι και 

αναςτοχαςτικι ςκζψθ.  

 Περιγραφή: Οι μακθτζσ εργάηονται ςτο θλεκτρονικό περιβάλλον GeoGebra (Εικόνα 18), 

αλλθλεπιδρϊντασ ςε τριςδιάςτατθ προβολι με τισ ιδιότθτεσ των γεωμετρικϊν ςτερεϊν. Ρζρα 

από  το ανάπτυγμα, τισ κορυφζσ, τισ ζδρεσ και τισ ακμζσ, οι μακθτζσ επεκτείνουν τισ γνϊςεισ τουσ 

με τθν ζννοια του όγκου, όμωσ τελείωσ διαιςκθτικά και πειραματικά με τθ βοικεια του 

λογιςμικοί και χωρίσ να αναφζρονται μακθματικοί τφποι και πράξεισ, κακϊσ τα αρικμθτικά 

αποτελζςματα τα υπολογίηει αυτόματα το λογιςμικό.  

 
 

 
Εικόνα 18: Δλδεηθηηθέο εηθόλεο από ηε δξαζηεξηόηεηα 9: GeoGebra 

 

Δραςτθριότθτα 10:  Λογιςμικό Ρ.Ι. 

 Χρονική διάρκεια: 5ϋ   

 Στόχος: Οι μακθτζσ να εξοικειωκοφν με τουσ όρουσ «κορυφι», «ζδρα», «ακμι» . 

 Περιγραφή: Οι μακθτζσ εργάηονται ςτο λογιςμικό του Ρ.Ι. (γεωμετρία  Εξερευνϊ και 

μακαίνωΣτερεά ςχιματα). Επιλζγουν το ςχιμα του κφβου, του ορκογϊνιου 

παραλλθλογράμμου ι του κυλίνδρου ςτο ςτερεοπίνακα. Με το ποντίκι τουσ περιςτρζφουν το 

ςτερεό (Εικόνα 19) προσ κάκε κατεφκυνςθ και απαντοφν προφορικά ςτισ ερωτιςεισ: Τι 

παρατθρείτε; Ρόςεσ κορυφζσ ζχει; Ρόςεσ ακμζσ ζχει; Ρόςεσ ζδρεσ ζχει; Τι είδουσ ςχιματα είναι 

οι ζδρεσ του; Ρόςεσ ακμζσ και πόςεσ κορυφζσ ζχει κάκε ζδρα του;  



     
 
Εικόνα 19: Δλδεηθηηθέο εηθόλεο από ην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνύ ηνπ Π.Ι. πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε δξαζηεξηόηεηα 

10 

 
7.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Δραςτθριότθτα 11:  Φφλλο αξιολόγθςθσ 

 Χρονική διάρκεια: 10ϋ 

 Στόχος: Αξιολόγθςθ τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ. 

 Περιγραφή: Οι μακθτζσ εργάηονται ςε φυλλάδιο που τουσ δίνεται (Εικόνα 20). 

 
Φφλλο Αξιολόγθςθσ 

1. Συμπλθρϊνω τα κενά: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 2. Ροιο από τα παρακάτω ςχιματα περιγράφει θ Θρϊ; Κφκλωςζ 

το.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      Εικόνα 20: Τν θύιιν αμηνιόγεζεο πνπ δόζεθε  

Ζχει μόνο 2 

κορυφζσ και 

6 μόνο 

τετραγωνικζσ 

ζδρεσ 

 



8. ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΝΕΑ ΓΝΩΗ 

 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 



 

9. ΦΤΛΛΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΜΑΘΗΣΗ 

Δραςτθριότθτα 12:  Φφλλο Δραςτθριοτιτων Μακθτι  

 Χρονική διάρκεια: 10ϋ 

 Στόχος: Οι μακθτζσ να επεκτείνουν τισ γνϊςεισ που κατζκτθςαν. 

 Περιγραφή: Οι μακθτζσ εργάηονται ςε φυλλάδιο δραςτθριοτιτων που τουσ δίνεται 

(Εικόνα 21). 

 
Φφλλο Δραςτθριοτιτων Μακθτι 

 
(Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηζκνύ Κύπξνπ,2010) 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

  

2. Χρθςιμοποιϊντασ όλα τα δεδομζνα και το ςχιμα να καταςκευάςετε ζνα 

πρόβλθμα και να το λφςετε.  

Ιάκωβοσ 

8 ςυνδζςμουσ 

6 κομμάτια πλζγματοσ 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

Εικόνα 21: Τν Φύιιν Γξαζηεξηνηήησλ πνπ δόζεθε γηα ηε δξαζηεξηόηεηα 12 



 

10. ΕΝΑΛΑΚΣΙΚΗ  ΤΛΗ - ΕΝΑΡΙΑ  ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΩΝ  ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 

Απρόβλεπτθ κατάςταςθ 1: Το επίπεδο τθσ τάξθσ είναι πιο κάτω από το αναμενόμενο και οι 

μακθτζσ δυςκολεφονται να ονοματίςουν τα ςτερεά ςχιματα 

 Δραστηριότητα 13:  Καταςκευζσ  

 Στόχος: Εξοικείωςθ των μακθτϊν με τα βαςικά γεωμετρικά ςτερεά. 

 Περιγραφή: Οι μακθτζσ κάνουν διάφορεσ καταςκευζσ με ξφλινα μοντζλα γεωμετρικϊν 

ςτερεϊν (Εικόνα 22). 

 
Εικόνα 22: Τα μύιηλα κνληέια γεσκεηξηθώλ ζηεξεώλ γηα ηε δξαζηεξηόηεηα 13 

 

 

Απρόβλεπτθ κατάςταςθ 2: Το επίπεδο τθσ τάξθσ είναι πιο υψθλό από το αναμενόμενο 

 Δραστηριότητα 14: Συμπλθρϊνω τα αναπτφγματα 

 Στόχος: Εξοικείωςθ των μακθτϊν με το ανάπτυγμα του κφβου. 

 Περιγραφή: Οι μακθτζσ νοερά προςπακοφν να ςυμπλθρϊςουν τα ςχιματα τθσ εικόνασ 

23, προκειμζνου να ολοκλθρωκοφν τα αναπτφγματα του κφβου. 

 

 

 
Εικόνα 23: Η άζθεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο 14 (Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηζκνύ Κύπξνπ, 2010) 

 
 

  

Απρόβλεπτθ κατάςταςθ 3: Ο χρόνοσ δεν επαρκεί για να τελειϊςω τισ δραςτθριότθτζσ μου 

 Ενζργειεσ: Αφαιρϊ κατά ςειρά τισ δραςτθριότθτεσ  9 και 10, οι οποίεσ εμπλουτίηουν τθ 

διδαςκαλία, αλλά οι ςτόχοι που εκπλθρϊνουν καλφπτονται και από άλλεσ δραςτθριότθτεσ του 

ςχεδίου μακιματοσ. 

 

  

Απρόβλεπτθ κατάςταςθ 4: Ζκανα όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ και μου ζμεινε κι άλλοσ χρόνοσ 

 Δραστηριότητα 15: Αναπτφγματα κφβου 

 Στόχος: Εξοικείωςθ των μακθτϊν με τα αναπτφγματα του κφβου. 



 Περιγραφή: Οι μακθτζσ νοερά προςπακοφν να βρουν ποια από τα αναπτφγματα τθσ 

εικόνασ 24 αναπαριςτοφν αναπτφγματα κφβου. 

 

 

  
Εικόνα 24: Η άζθεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο 15: Αλαπηύγκαηα θύβνπ (Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηζκνύ Κύπξνπ, 2010) 

 

  

11. ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

2 διδακτικζσ ϊρεσ (90ϋ) 

Σφνδεςθ: Ζλεγχοσ/αφόρμθςθ 5ϋ 

Δραςτθριότθτα 3: Ράμε για ψϊνια 10ϋ 

Δραςτθριότθτα 4: Καταςκευάηω μοντζλα 10ϋ 

Δραςτθριότθτα 5: Αναπτφγματα 10ϋ 

Δραςτθριότθτα 6: Τ.Ε. άςκθςθ 3 10ϋ 

Δραςτθριότθτα 7: Τ.Ε. άςκθςθ 5 5ϋ 

Δραςτθριότθτα 8: Βρεσ το ςτερεό ςϊμα 5ϋ 

Δραςτθριότθτα 9: GeoGebra 10ϋ 

Δραςτθριότθτα 10: Λογιςμικό Ρ.Ι Τ.Ε. 5ϋ 

Δραςτθριότθτα 11: Αξιολόγθςθ10ϋ 

Δραςτθριότθτα 12:Μακθτικζσ δραςτθριότθτεσ10ϋ 

ΤΝΟΛΟ:90ϋ 
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