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Γιώργος Μαντζώλας ΠΕ03 
 

Εκπαιδευτική ∆ραστηριότητα  
Ανάπτυξη υλικού για ένα Σχέδιο µαθήµατος 

 
Θέµα: Άξονες συµµετρίας γνωστών γεωµετρικών σχηµάτων. 

 
ΜΑΘΗΜΑ:          ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
ΤΑΞΗ:                  Α΄ Γυµνασίου 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ:          1 ώρα 
 
∆ιδακτικοί στόχοι: 

• Να γίνει µια διαφορετική προσέγγιση της έννοιας «άξονας συµµετρίας» ενός 
σχήµατος. 

• Να ανακαλύψουν οι µαθητές άξονες συµµετρίας σε γνωστά γεωµετρικά 
σχήµατα (ισοσκελές τρίγωνο, ισόπλευρο τρίγωνο, ορθογώνιο, ρόµβο, 
τετράγωνο).   

• Να θυµηθούν οι µαθητές την κατασκευή του συµµετρικού ενός σηµείου και 
ενός ευθυγράµµου τµήµατος ως προς άξονα συµµετρίας µια ευθεία ε. 

• Να εξοικειωθούν µε τη χρήση εργαλείων δυναµικής γεωµετρίας. 
• Να αναπτύξουν οι µαθητές την παρατηρητικότητα τους 
• Να αναπτύξουν οι µαθητές πνεύµα συνεργασίας και διαλόγου. 
• Να διατυπώσουν έναν κανόνα για τον άξονα συµµετρίας ενός σχήµατος, 

γενικεύοντας τις παρατηρήσεις τους. 
 
Παιδαγωγικές αρχές και µέθοδοι: 
Το σχέδιο µαθήµατος βασίζεται στην αρχή της εποπτείας και την έννοια της 
συνεργατικής και διερευνητικής µάθησης. 
 
∆ιδακτική προσέγγιση: 
Οι µαθητές εργάζονται σε οµάδες 2-3 ατόµων ακολουθώντας τις οδηγίες ενός φύλλου 
εργασίας ή τις οδηγίες του διδάσκοντα. 
Ο καθηγητής συντονίζει και καθοδηγεί σύµφωνα µε την κρίση του τους µαθητές, 
παρέχει βοήθεια σε όσες περιπτώσεις χρειάζεται. 
 
Σύντοµη Περιγραφή:  
Α) Οι µαθητές µπορούν από τον πίνακα περιεχοµένων 
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Να οδηγηθούν στις δραστηριότητες. 
 
Β) Οι κατασκευές:  

• Συµµετρικό σηµείου ως προς άξονα συµµετρίας και  
• Συµµετρικό ευθυγράµµου τµήµατος ως προς άξονα συµµετρίας  

έχουν τεθεί για να υπενθυµίσουν στους µαθητές τις αντίστοιχες κατασκευές. 
 
Γ) Στο αρχείο «άξονας συµµετρίας ενός αεροπλάνου»  
 

 
 
Έχει κατασκευασθεί το συµµετρικό του αεροπλάνου ως προς άξονα συµµετρίας την 
ευθεία ε. Το ζητούµενο στην περίπτωση αυτή είναι να µετακινήσουν οι µαθητές την 
ευθεία ε, ώστε τα δυο αεροπλάνα να ταυτιστούν.  
 

 
 
Η θέση της ευθείας ε όταν τα δυο αεροπλάνα ταυτίζονται είναι ένας άξονας 
συµµετρίας του αεροπλάνου. 
 
∆) Ανάλογα οι µαθητές πρέπει να δουλέψουν σε καθένα από τα γνωστά Γεωµετρικά 
σχήµατα (ισοσκελές τρίγωνο, ορθογώνιο, ρόµβο, ισόπλευρο τρίγωνο, τετράγωνο). 
Παράδειγµα στο τετράγωνο, 
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Έχει κατασκευασθεί το συµµετρικό ενός τετραγώνου ως προς άξονα συµµετρίας µια 
ευθεία ε. Με τη βοήθεια ενός φύλλου εργασίας ζητείται από τους µαθητές να 
µετακινήσουν την ευθεία ε έτσι ώστε τα δυο τετράγωνα να ταυτίζονται. 
 

            
 

            
 
Οι µαθητές µετακινώντας την ευθεία ε, θα ανακαλύψουν τέσσερις διαφορετικές 
θέσεις της ευθείας ε, για τις οποίες τα δυο τετράγωνα ταυτίζονται. Η κάθε µια από τις 
παραπάνω θέσεις έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εµφανίζεται εποµένως η ανάγκη χρήσης 
ενός όρου που θα περιέχει την ιδιότητα. (άξονας συµµετρίας του τετραγώνου). 
Ακόµη οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν τη βοήθεια που τους 
παρέχει το αρχείο για την υπόδειξη των θέσεων της ευθείας ε. 
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