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Οι μαθητές και οι μα-

θήτριες μιας Ε΄ τάξης

διερεύνησαν ποιες

είναι οι αγαπημένες

δραστηριότητες των

συμμαθητών και συμ-

μαθητριών τους στον

ελεύθερο χρόνο τους.

Τα αποτελέσματα

της έρευνάς τους

καταγράφτηκαν στον

διπλανό πίνακα.

1ο Πρόβλημα



1.  Να οργανώσεις τα δεδομένα που

συνέλεξαν στον διπλανό πίνακα

συχνοτήτων.

2.  Να αναπαραστήσεις τα δεδομέ-

να σε ένα ραβδόγραμμα.

● Να βάλεις τίτλο στο ραβδόγραμ-

μα και να ονοματίσεις τους άξο-

νες.
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Αγαπημένες δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο

διαβάζουν 

βιβλία
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τηλεόραση

παίζουν 

ηλεκτρονικά



3. Να συζητήσεις με τους συμμα-

θητές και τις συμμαθήτριές σου:

α. Ποια δραστηριότητα επέλεξαν

τα περισσότερα παιδιά και

ποια τα λιγότερα;

β. Πόσα παιδιά επέλεξαν δραστη-

ριότητες εντός του σπιτιού; Για-

τί νομίζεις ότι συμβαίνει αυτό;

γ. Πόσα παιδιά έλαβαν μέρος

στην έρευνα;

δ. Να σχολιάσεις τα αποτελέ-

σματα της έρευνας.

ε. Τα αποτελέσματα αντιπρο-

σωπεύουν όλα τα παιδιά της

ηλικίας σου; Δραστηριότητες
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4. Αν επαναλάβεις την έρευνα στην τάξη σου, τα αποτελέσματα θα είναι τα ίδια;



3. Να συζητήσεις με τους συμμα-

θητές και τις συμμαθήτριές σου:

α. Ποια δραστηριότητα επέλεξαν

τα περισσότερα παιδιά και

ποια τα λιγότερα;

β. Πόσα παιδιά επέλεξαν δραστη-

ριότητες εντός του σπιτιού; Για-

τί νομίζεις ότι συμβαίνει αυτό;

γ. Πόσα παιδιά έλαβαν μέρος

στην έρευνα;

α. Τα περισσότερα παιδιά (10) επέλεξαν να κάνουν αθλητισμό 

και τα λιγότερα (4) να βλέπουν τηλεόραση. 

β. Μόνο ο αθλητισμός είναι εκτός σπιτιού. Άρα τα παιδιά που 

επέλεξαν δραστηριότητες εντός του σπιτιού είναι: 5+4+9=18 .

Αυτό συμβαίνει εξαιτίας του λεγόμενου σύγχρονου τρόπου ζωής και 

πολλών αιτιών όπως: έλλειψη χώρων, παιδεία, εγκληματικότητα, 

ελλιπής ενημέρωση, διαδίκτυο,… .

γ. Στην έρευνα έλαβαν μέρος: 10+5+4+9=28 παιδιά.



δ. Να σχολιάσεις τα αποτελέ-

σματα της έρευνας.

ε. Τα αποτελέσματα αντιπρο-

σωπεύουν όλα τα παιδιά της

ηλικίας σου;

4. Αν επαναλάβεις την έρευνα στην τάξη σου, τα αποτελέσματα θα είναι τα ίδια;

δ. Τα περισσότερα παιδιά επέλεξαν δραστηριότητες εντός σπιτιού. 

Αυτό συμβαίνει όπως προαναφέραμε εξαιτίας του λεγόμενου 

σύγχρονου τρόπου ζωής και πολλών αιτιών όπως: έλλειψη χώρων, 

παιδείας, εγκληματικότητας, ελλιπούς ενημέρωσης, διαδίκτυου,… .

ε. Τα αποτελέσματα δεν μπορούν να αντιπροσωπεύουν όλα τα παιδιά της ηλικίας μας, καθώς 

το δείγμα είναι πολύ μικρό και όχι πανελλαδικό, αλλά μόνο από ένα συγκεκριμένο σχολείο. 

Ωστόσο μας δίνουν ένα δείγμα για την σημερινή πραγματικότητα, που ίσως κατά μεγάλη 

πιθανότητα να εκφράζει τη γενιά μας. 

Τα αποτελέσματα της έρευνα μας δίνουν ένα δείγμα για την σημερινή πραγματικότητα που ίσως 

κατά μεγάλη πιθανότητα να εκφράζει τη γενιά μου. Επομένως αν επαναλάβουμε την έρευνα στην 

τάξη μου, τα αποτελέσματα θα είναι πιθανόν παρόμοια.



Διερεύνηση – Επέκταση
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Το διπλανό διάγραμμα

αναπαριστάνει το

πλήθος των ατόμων

που επισκέφτηκε

την ιστοσελίδα ενός

δημοτικού σχολείου σε

μια εβδομάδα.

1. Ποια ημέρα της εβδομάδας η ιστοσελίδα είχε τη μικρότερη επισκεψιμότητα; ..........................

Για ποιο λόγο κατά τη γνώμη σου; ................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Ποια ημέρα της εβδομάδας η ιστοσελίδα είχε τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα; .......................

Την Κυριακή.

Η Κυριακή είναι εθιμικά μέρα ξεκούρασης, επισκέψεων 

και άλλων εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Εξάλλου τα σχολεία είναι κλειστά.

Την Τετάρτη.

α)



2. Με βάση το

διάγραμμα, να

συμπληρώσεις τον

αριθμό των ατόμων

που επισκέφτηκαν

την ιστοσελίδα

κάθε ημέρα της

εβδομάδας.
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3. Να δημιουργήσεις το

δικό σου εικονόγραμ-

μα, σχεδιάζοντας το

σύμβολο     για κάθε

20 άτομα που επισκέ-

φτηκαν την ιστοσελίδα

και το σύμβολο για

κάθε 10 άτομα που την

επισκέφθηκαν.

α)

= 20 άτομα

= 10 άτομα
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