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Μαθηζιακοί ζηόσοι:
Δπηδίωμε καο είλαη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο,
 Να αλαγλωξίδνπλ «ζπκκεηαβαιιόκελα» κεγέζε θαη λα δηαθξίλνπλ πνην κέγεζνο
εμαξηάηαη από ην άιιν.
 Να κνληεινπνηνύλ κηα θαηάζηαζε κε κηα ζπλάξηεζε ιεθηηθά, αξηζκεηηθά θαη
ζπκβνιηθά.
 Να αληινύλ πιεξνθνξίεο από ηνπο δηάθνξνπο ηξόπνπο αλαπαξάζηαζεο κηαο
ζπλάξηεζεο.
Μέθοδορ διδαζκαλίαρ
Μεηθηή (εξωηήζεηο - θαζνδεγνύκελε κάζεζε).
Διδακηική Διασείπιζη ηηρ ηάξηρ
Τν κάζεκα ζα γίλεη ζηελ ηάμε κε ηε βνήζεηα ηωλ θύιινπ εξγαζίαο. Οη καζεηέο θαη νη
καζήηξηεο ζα εξγαζηνύλ ζε νκάδεο δύν αηόκωλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο
παξαθνινπζνύκε ηελ εξγαζία ηεο θάζε κηαο νκάδαο παξεκβαίλνληαο θαηάιιεια. Σε ηαθηά
ρξνληθά δηαζηήκαηα πξνηξέπνπκε ηηο νκάδεο λα αλαθνηλώλνπλ ηελ πνξεία ηεο εξγαζίαο ηνπο,
λα δηαπξαγκαηεύνληαη κε ηελ ππόινηπε ηάμε ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο θαη ηα ζπκπεξάζκαηά
ηνπο. Πξόθεηηαη γηα κηα δηεξεπλεηηθή δηαδηθαζία. ζην πιαίζην κοινωνικού κονστρουκτιβισμού,
όπνπ ην ελδηαθέξνλ επηθεληξώλεηαη ηόζν ζηηο θνηλωληθέο αιιειεπηδξάζεηο όζν θαη ζηελ
νηθνδόκεζε ηεο γλώζεο από ην καζεηή/ηξηα.
Αθόπμηζη - ζύνδεζή με ηα πποηγούμενα:
Θα δεηεζεί από ηνπο καζεηέο/καζήηξηεο λα δώζνπλ παξαδείγκαηα ζπκκεηαβαιιόκελωλ
κεγεζώλ θαη λα δηαθξίλνπλ πνην εμαξηάηαη από ην άιιν. Με δεδνκέλε ηε γλώζε απηή ζα
γίλεη πξνζπάζεηα λα παξαζηήζνπλ απηή ηελ εμάξηεζε ζπκβνιηθά θαη αξηζκεηηθά.
Παποςζίαζη
Θα γίλεη κε ην ζπλεκκέλν θύιιν εξγαζίαο.
Εμπέδωζη
Η πξνζπάζεηα εκπέδωζεο θάζε ζηόρνπ ζα ζηεξηρζεί ζην θύιιν εξγαζίαο.
Αξιολόγηζη
Με θαηάιιειεο εξωηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ζα δηαπηζηωζεί ν βαζκόο
θαηαλόεζεο ηωλ ελλνηώλ πνπ πξνβάιιεη ε δηδαζθαιία
Εργαςία για το ςπίτι
Δίνεται ςτο φφλλο εργαςίασ
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1. Να βρείτε τον τύπο μιασ ςυνάρτθςθσ που να μετατρζπει τισ αρχικζσ τιμζσ προϊόντων ενόσ
καταςτιματοσ που κάνει ζκπτωςθ 20% ςτισ καινοφργιεσ που κα προκφψουν.

2. Σχεδιάηουμε ορκογϊνια που ζχουν εμβαδόν 12 cm2. Ονομάηοντασ x και y τισ διαςτάςεισ
τουσ να ςυμπλθρϊςετε τον πίνακα:
x 1 2 3 4 6 12
y
Να εκφράςετε το πλάτοσ y ενόσ τέτοιου ορθογωνίου ωσ ςυνάρτθςθ του μικουσ x.

3. Στο παρακάτω διάγραμμα (γραφική παράςταςη) παρουςιάηεται το μζςο φψοσ των αγοριϊν
και των κοριτςιϊν μιασ χϊρασ κατά το ζτοσ 1998.

Να ςχολιάςετε το διάγραμμα αυτό και να δϊςετε πλθροφορίεσ που προκφπτουν από αυτό.

Σφμφωνα με αυτό το διάγραμμα ςε ποια χρονικι περίοδο τθ ηωισ τουσ τα κορίτςια είναι, κατά
μεςο όρο, ψθλότερα από τα ςυνομιλικά τουσ αγόρια;
4. (Για το ςπίτι). Τι είναι μια ςυνάρτθςθ; Να εξετάςετε ποιά από τισ ςχζςεισ μεταξφ των μεγεκϊν
θερμοκραςίασ ςε έναν τόπο και χρόνου, που αναφζρονται παρακάτω είναι ςυνάρτθςθ και γιατί.
(α) «Σε κάκε χρονικι ςτιγμι αντιςτοιχεί μια κερμοκραςία»
(β) «Σε κάκε κερμοκραςία αντιςτοιχεί μια και μόνθ χρονικι ςτιγμι»
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