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1) Παρατηρώ και συνεχίζω:

α)

β)

α



α

2) Σχεδιάζω ένα τετράπλευρο που έχει 

μόνο μία ορθή γωνία:
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Τετράπλευρο είναι το 

γεωμετρικό σχήμα που έ-

χει 4 πλευρές και 4 γωνίες.
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3) Σχεδιάζω ένα πολύγωνο που έχει μόνο

δύο ορθές γωνίες:

Πολύγωνο είναι το γεωμετρικό σχήμα που 

έχει πολλές πλευρές και αντίστοιχες γωνίες.
(τουλάχιστον 3 πλευρές και 3 γωνίες.)
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Πεντάγωνο



4) Ποιο παιδί έχει χαράξει σωστά την απόσταση από το σημείο Α στην 

ευθεία (ε); 

α

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

Η Στέλλα
Ο Σαλ

Ο Σαλ

Εξηγούμε: ..............................................................

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

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

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

Η συντομότερη διαδρομή από ένα σημείο σε μια ευθεία είναι το ευθύγραμ-

μο τμήμα που ξεκινά από το σημείο και είναι κάθετο στην ευθεία. Αυτό το 

ευθύγραμμο τμήμα ονομάζεται απόσταση του σημείου απ’ την ευθεία.

● Η συντομότερη διαδρομή από το 

σημείο Α στην ευθεία (ε) είναι το κάθετο ευθύ-

γραμμο τμήμα που έχει χαράξει ο Σαλ.

● Με τη βοήθεια του βλέπω ότι το ευθύ-

γραμμο τμήμα που έχει χαράξει ο Σαλ είναι κάθε-

το στην ευθεία (ε) .

● Με τη βοήθεια του             βλέπω ότι μόνο 

το ευθύγραμμο τμήμα που έχει χαράξει ο Σαλ και 

η ευθεία (ε) σχηματίζουν ορθή γωνία (90°).



5) Χαράζω την απόσταση του κάθε σημείου από την ευθεία και μετρώ το μήκος της.

● Β
…….. εκ .2

●Δ

…….. εκ .2,5

●
Ζ

…….. εκ .2,1

α



6) Η Ηρώ και ο Πέτρος φυτεύουν λουλούδια σε βραγιές. Συμφώνησαν να αφήνουν τις

ίδιες αποστάσεις ανάμεσα στα λουλούδια τους. Σε ποια βραγιά μπορούν να φυτευτούν

περισσότερα λουλούδια, στου Πέτρου ή στης Hρώς;

α 9

● Εκτιμώ και εξηγώ γιατί:

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

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

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

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

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

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

Η συντομότερη διαδρομή από ένα σημείο σε μια ευθεία είναι το ευθύγραμ-

μο τμήμα που ξεκινά από το σημείο και είναι κάθετο στην ευθεία. Αυτό το 

ευθύγραμμο τμήμα ονομάζεται απόσταση του σημείου απ’ την ευθεία.

Η Ηρώ

● Ο Πέτρος

● Η βραγιά του Πέτρου δεν 

είναι κάθετη στον τοίχο.

Η βραγιά της Ηρώς είναι 

κάθετη στον τοίχο.

● Άρα η βραγιά της Ηρώς είναι 

μικρότερη- συντομότερη από του 

Πέτρου. Επομένως στην βραγιά του 

Πέτρου μπορούν να φυτευτούν

περισσότερα λουλούδια. 




