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Γιώργος Μαντζώλας ΠΕ03 
 
 

Εκπαιδευτική ∆ραστηριότητα 
Κανονικά πολύγωνα 

 
• Γνωστική περιοχή των µαθηµατικών: Γεωµετρία  
• Θέµα: Οι γωνίες του ισόπλευρου τριγώνου.  
 

1. Σύντοµη περιγραφή  
Η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σε µαθητές της α΄ Γυµνασίου, θα 
πραγµατοποιηθεί σε µια διδακτική ώρα στο εργαστήριο Η/Υ. Οι µαθητές θα πρέπει να 
γνωρίζουν τον ορισµό του ισοπλεύρου τριγώνου, και να έχουν µαζί τους χαρτί – µολύβι.  
Στόχος της δραστηριότητας είναι να κατανοήσουν οι µαθητές την βασική ιδιότητα του 
ισοπλεύρου τριγώνου, «Οι γωνίες του ισοπλεύρου τριγώνου είναι µεταξύ τους ίσες» και 
κατ’ επέκταση την βασική ιδιότητα των κανονικών πολυγώνων. «Όλες οι γωνίες ενός 
κανονικού πολυγώνου είναι µεταξύ τους ίσες» 

Οι µαθητές θα συνεργαστούν σε µικρές οµάδες των 2-3 ατόµων σε κάθε υπολογιστή, θα 
διερευνήσουν το «αίνιγµα», θα κάνουν εικασίες, θα επαληθεύσουν τις υποθέσεις ή θα τις 
εγκαταλείψουν για να κάνουν νέες µέχρι να γενικεύσουν τις παρατηρήσεις και να 
καταλήξουν στα συµπεράσµατα τους. 

 

2. Η δραστηριότητα  
Οι µαθητές καλούνται να ανοίξουν στο περιβάλλον «Αβάκιο» τον µικρόκοσµο 
«Χελονόκοσµος» και να πάρουν το αρχείο «Mantzolas» 

σβγ 
για ψαξε :ν :α :φ 
α 90 
επανάλαβε :ν [δ 180-:φ µ :α] 
δ 90 
τελος 
ψαξε 3 100 80 
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Οι µαθητές πειραµατίζονται και ψάχνουν να βρουν το ρόλο του ν, του α και του φ. 
Καθοδηγούνται από τον εκπαιδευτικό και συµπληρώνουν το φύλλο εργασίας που θα τους 
δοθεί, ώστε να συµπεράνουν ότι: «Οι γωνίες του ισοπλεύρου τριγώνου είναι µεταξύ τους 
ίσες» και ότι η κάθε µια είναι 60ο. 

 

3. Επέκταση της δραστηριότητας.  

1) Η δραστηριότητα µπορεί να επαναληφθεί για ν=4, ν=5, ν=6, ν=8, ν=10, ν=12 για να 
µελετηθούν: 

• Η σχέση µεταξύ των γωνιών  

• Η εξωτερική γωνία 

• Το άθροισµα των γωνιών  

του τετραγώνου, του κανονικού πενταγώνου, του κανονικού εξαγώνου, του 
κανονικού οκταγώνου, του κανονικού δεκαγώνου, του κανονικού δωδεκαγώνου 
κ.λ.π.  

2)  Το αρχείο «Mantzolas» µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να γίνει µια διαφορετική 
προσέγγιση στην έννοια του κύκλου. 

 
 
4. Αξιολόγηση της δραστηριότητας 

 
Η δραστηριότητα θα αξιολογηθεί στο επόµενο µάθηµα σε περιβάλλον χαρτί – µολύβι. 
Θα ζητηθεί από τους µαθητές: 
 Α) Να σχεδιάσουν ένα ισόπλευρο τρίγωνο µε πλευρά 5cm 
 Β) Να εκτιµήσουν τα µέτρα των γωνιών του 
 Γ) Να µετρήσουν τις γωνίες του τριγώνου που κατασκεύασαν 

∆) Να εκτιµήσουν αν η κατασκευή τους είναι τέλεια 
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Τάξη: Α΄ Γυµνασίου 
Ενότητα: Ισόπλευρο τρίγωνο 
Ονοµατεπώνυµο: ………………………………………… 
 

 
Φύλλο Εργασίας 

 
1: Ανακαλύψτε ποιος είναι ο ρόλος του ν; 

 
2: Ανακαλύψτε ποιος είναι ο ρόλος του α; 

 
3. Τα ευθύγραµµα τµήµατα που δηµιουργούνται κάθε φορά έχουν κάποια σχέση µεταξύ 
τους; 

 
5. Αν φ= 60 και ν=3 ή ν=4 ή ν=5 ή ν=6 κ.λ.π. τι παρατηρείτε; 

 
6. Τα ευθύγραµµα τµήµατα που δηµιουργούνται κάθε φορά είναι µεταξύ τους ίσα; 

 

 
7.  Ανακαλύψτε ποιος είναι ο ρόλος του φ; 

 
8. Μπορούµε να σχηµατίσουµε ένα τρίγωνο; 

 
9.  Να γράψετε τις τιµές των ν, α, φ για τις οποίες σχηµατίζεται τρίγωνο. 

 
9. Αν µεταβάλουµε το α, το σχήµα παραµένει τρίγωνο; 

 
10. Αν το ν είναι διάφορο του 3 µπορούµε να σχηµατίσουµε τρίγωνο; 

 
11. Αν το φ είναι διάφορο του 60 µπορούµε να σχηµατίσουµε τρίγωνο; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχόλιο [ΓΜ1]: Καθορίζει το 
πλήθος των ευθυγράµµων 
τµηµάτων. 

Σχόλιο [ΓΜ2]: Καθορίζει το 
µήκος των ευθυγράµµων 
τµηµάτων 

Σχόλιο [ΓΜ3]: Είναι µεταξύ 
τους ίσα. Η απάντηση µπορεί να 
φανεί 1) για ν=2 και φ=0 
2) για ν>3 και φ=60 
3) για ν>4 και φ=90 κ.ο.κ 

Σχόλιο [ΓΜ4]: Καθορίζει τη 
γωνία που σχηµατίζουν δυο 
διαδοχικά ευθύγραµµα τµήµατα. 

Σχόλιο [ΓΜ5]: Να γραφεί µια 
τουλάχιστον τριάδα 
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12. Αν µεταβάλουµε το α, πως µεταβάλλεται το τρίγωνο; 

 
13. Το τρίγωνο που σχηµατίσατε είναι σκαληνό, ισόπλευρο ή ισοσκελές; 

 
14. Οι γωνίες του ισοπλεύρου τριγώνου έχουν κάποια σχέση µεταξύ τους; 

 
15. Πόσες µοίρες είναι η κάθε µια γωνία του ισοπλεύρου τριγώνου; 

 
16. Πόσες µοίρες είναι η κάθε µια από τις εξωτερικές γωνίες του τριγώνου; 

  
 17. Τι πρέπει να ισχύει για να σχηµατίζεται ένα ισόπλευρο τρίγωνο; 

 
18. Να γράψετε µια ιδιότητα που έχουν οι γωνίες του ισοπλεύρου τριγώνου. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


