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ΥΔΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΜΒΑΓΟΝ ΚΤΚΛΙΚΟΤ ΓΙΚΟΤ 

 ΥΟΛ.ΒΑΘΜΙΓΑ: ΓΤΜΝΑΙΟ 

ΣΑΞΗ:Β΄ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:ΠΟΤΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                      

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ:   2 ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ  ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ: Διαδραζηικός πίνακας,μικροπειράμαηα ψηθιακού 

βιβλίοσ , applets από internet ,θύλλο εργαζίας . 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΣΑΞΗ: Οι μαθηηές παρακολοσθούν ηις δραζηηριόηηηες 

από ηο διαδραζηικό πίνακα και δοσλεύοσν ζηο θύλλο εργαζίας . 

 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΝΩΔΙ:  

 Να γλσξίδνπλ πώο βξίζθνπκε ην εκβαδόλ νξζνγσλίνπ θαη ην εκβαδόλ 

πνιπγώλσλ. 

 Να γλσξίδνπλ ηνλ ηύπν εύξεζεο ηνπ κήθνπο θύθινπ. 

 Να κπνξνύλ λα επηιύνπλ απιέο εμηζώζεηο 2
νπ

 βαζκνύ. 

 Να γλσξίδνπλ ηη είλαη ην π.  

 Να κπνξνύλ λα δηαθξίλνπλ ηη είλαη θύθινο θαη ηη θπθιηθόο δίζθνο. 

 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ:   

 Να κπνξνύλ λα ππνινγίδνπλ ην εκβαδόλ ελόο θ.δ. όηαλ δίλεηαη ε αθηίλα 

ή ε δηάκεηξνο ηνπ θύθινπ θαη αληίζηξνθα. 

 Να κπνξνύλ λα επηιύζνπλ πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εκβαδόλ 

ελόο θπθιηθνύ δίζθνπ. 

 Να ππνινγίδνπλ ην εκβαδόλ ελόο θ.δ. όηαλ δίλεηαη ην κήθνο ηνπ θύθινπ. 

 Να θαηαιάβνπλ ηη είλαη θπθιηθόο δαθηύιηνο θαη λα ιύλνπλ αλάινγα 

πξνβιήκαηα. 

 

ΜΔΘΟΓΟ: Μεηθηή (θαζνδεγνύκελε – αλαθαιππηηθή)  

 

ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: Οη καζεηέο εξγάδνληαη ζην θύιιν εξγαζίαο και 

παρακολοσθούν από ηο διαδραζηικό ηις δραζηηριόηηηες. 

 

ΔΝΑΡΙΟ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

  

  Αξρηθά γίλεηαη έιεγρνο ησλ γλώζεσλ ηνπ πξνεγνύκελνπ καζήκαηνο. 

Οη καζεηέο εξγάδνληαη θαζέλαο ζην θύιιν εξγαζίαο ηνπ θαη ζε ζπλεξγαζία 

κε ην δηπιαλό ηνπ.. Οη δξαζηεξηόηεηεο ιύλνληαη ζην δηαδξαζηηθό πίλαθα κε 

ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ.  
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ηελ αξρή πξνζπαζνύκε λα βξνύκε  έλαλ πξαθηηθό ηόπν εύξεζεο ηνπ 

εκβαδνύ ηνπ θ.δ. όπσο αλαθέξεηαη ζην κηθξνπείξακα 1 ηνπ ςεθηαθνύ 

ζρνιείνπ. 

 

Μεηά κε ηε βνήζεηα ηεο ηζηνζειίδαο 

http://users.sch.gr/isiglavas/autosch/joomla15/?p=43&option=com_w
ordpress 
ζα πξνζπαζήζνπκε λα βξνύκε ηνλ ηύπν εκβαδνύ θ.δ. 

 

ηε ζπλέρεηα γηα λα πξνθαιέζνπκε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ κε βάζε 

ηελ ηζηνζειίδα http://users.sch.gr/thafounar/ 
αμηνπνηνύκε ηε δξαζηεξηόηεηα Δκβαδόλ θ.δ.  πνπ αλαθέξεηαη ζηε Β΄ 

Γπκλαζίνπ θαη δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο λα δηαηξέζνπλ έλα θ.δ. 

θαη λα θαηαζθεπάζνπλ κόλνη ηνπο ην νξζνγώλην κεηαθέξνληαο θαη 

ηνπνζεηώληαο θαηάιιεια ηνπο θπθιηθνύο ηνκείο πνπ πξνθύπηνπλ. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ: Η αμηνιόγεζή ηνπο ζα γίλεη κε ηηο 4 

αζθήζεηο. 

Με αθνξκή ηελ 4
ε
 άζθεζε ,εάλ ππάξρεη ρξόλνο, ζα γίλεη αλαθνξά ζε έλα 

ζέκα από ηελ Ιζηνξία ησλ Μαζεκαηηθώλ ζηνλ τετραγωνισμό τοσ κύκλοσ 

γηα λα πξνθαιέζνπκε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ. Η ζπδήηεζε ζα 

ζπλερηζηεί ζην επόκελν κάζεκα. 

 

το 2
ο
 μάθημα  

Α)  ζα κηιήζνπκε γηα ηνλ θπθιηθό δαθηύιην θαη ζα ιύζνπκε ηε 

δξαζηεξηόηεηα 1 

Β) Με αθνξκή ηε δξαζηεξηόηεηα 2 ζα δνύκε θαη έλαλ 2
ν
 ηξόπν εύξεζεο ηνπ 

ηύπνπ ηνπ εκβαδνύ θ.δ.από κηθξνπείξακα ηνπ ςεθηαθνύ βηβιίνπ. Η 

δξαζηεξηόηεηα απηή είλαη θαη κηα εηζαγσγή ζηηο άπεηξεο δηαδηθαζίεο. 

Γ) Θα ζπδεηήζνπκε γηα ηνλ ηεηξαγσληζκό ηνπ θύθινπ 

Γ)Σέινο κε ηε δξαζηεξηόηεηα 4 ζα δνύκε αλ ηα πνζά εκβαδόλ θ.δ. θαη 

αθηίλα είλαη αλάινγα. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΔΜΠΛΟΤΣΙΜΔΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Β΄ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

ΒΙΒΛΙΟ Β΄ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ 

http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/Themata/mathimatika 

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Β΄ΓΤΜΝΑΙΟΤ (ΑΛΙΜΠΙΝΙΗ-ΓΡΗΓΟΡΙΑΓΗ-

ΔΤΣΑΘΟΠΟΤΛΟ-ΚΛΑΟΤΓΑΣΟ-ΠΑΠΑΣΑΤΡΙΓΗ-ΒΔΡΚΟ) 

www.math.uoa.gr/calgeo/el/activities.gr/1.1.activity.gr.doc 

http://users.sch.gr/isiglavas/autosch/joomla15/?p=85&option=com_w
ordpress 
http://users.sch.gr/thafounar/classB/ 

http://users.sch.gr/isiglavas/autosch/joomla15/?p=43&option=com_wordpress
http://users.sch.gr/isiglavas/autosch/joomla15/?p=43&option=com_wordpress
http://users.sch.gr/thafounar/
http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/Themata/mathimatika
http://www.math.uoa.gr/calgeo/el/activities.gr/1.1.activity.gr.doc
http://users.sch.gr/isiglavas/autosch/joomla15/?p=85&option=com_wordpress
http://users.sch.gr/isiglavas/autosch/joomla15/?p=85&option=com_wordpress
http://users.sch.gr/thafounar/classB/
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 

ΔΜΒΑΓΟΝ ΚΤΚΛΙΚΟΤ ΓΙΚΟΤ 

1
ο
 Μάθημα 

 

Ση είλαη ν θπθιηθόο δίζθνο; Γηαθέξεη από ηνλ θύθιν; 

 

Πώο ζα κπνξνύζακε λα βξνύκε ην εκβαδόλ ελόο θπθιηθνύ δίζθνπ; 

 

Μπνξνύκε λα ρσξίζνπκε ηνλ θπθιηθό δίζθν ζε ζρήκαηα ησλ νπνίσλ ηα 

εκβαδά κπνξνύκε λα ηα ππνινγίζνπκε; 

 

Αλνίγνπκε ηελ ηζηνζειίδα  

http://users.sch.gr/isiglavas/autosch/joomla15/?p=43&option=com_wordpre

ss 

θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα βξνύκε έλαλ ηύπν γηα λα ππνινγίδνπκε ην 

εκβαδόλ θπθιηθνύ δίζθνπ. 

Ση παξαηεξνύκε; 

 

 

 

ΣΤΠΟ 

Πξνζπαζνύκε κόλνη καο  

http://users.sch.gr/thafounar/classB/lessons/AreaCyrclePuzzle/areaCurclePu

zzle.htm 

 

 

ΑΚΗΔΙ: 

1) Να ππνινγίζεηε ην εκβαδόλ ηνπ θ.δ. 

ηνπ ζρήκαηνο. 

 

 

 

 

2)Σν εκβαδόλ θ.δ. είλαη 12,56 cm
2
 . Να 

ππνινγίζεηε ηελ αθηίλα ηνπ. 

 

 

 

 

3) Αλ ην κήθνο ελόο θύθινπ είλαη 94,2 cm  , λα ππνινγίζεηε  

Α) ηελ αθηίλα  

Β) ην εκβαδόλ ηνπ αληίζηνηρνπ θ.δ. 

 

ρ=10cm

10cm

Ο

http://users.sch.gr/isiglavas/autosch/joomla15/?p=43&option=com_wordpress
http://users.sch.gr/isiglavas/autosch/joomla15/?p=43&option=com_wordpress
http://users.sch.gr/thafounar/classB/lessons/AreaCyrclePuzzle/areaCurclePuzzle.htm
http://users.sch.gr/thafounar/classB/lessons/AreaCyrclePuzzle/areaCurclePuzzle.htm
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4) Έλα ηεηξάγσλν έρεη πιεπξά 5 cm. Να βξεζεί  θαηά πξνζέγγηζε ε 

αθηίλα ελόο θπθιηθνύ δίζθνπ πνπ είλαη ηζνδύλακνο κε ην ηεηξάγσλν. 

 

 

 

 

ΑΚΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ: νη  εξσηήζεηο θαηαλόεζεο 1,2 θαη αζθήζεηο 

ζει. 195 ηελ 3 θαη ηελ 6 

 

2
ο
 Μάθημα 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 1: 

ΚΤΚΛΙΚΟ ΓΑΚΣΤΛΙΟ 

Μηα θπθιηθή πιαηεία έρεη δηάκεηξν 46m. ην 

θέληξν ηεο ππάξρεη λεζίδα πξάζηλνπ κε 

δηάκεηξν10 m. Πόζα m
2
 είλαη ζηε δηάζεζε ηεο 

θπθινθνξίαο; 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 2: ην ςεθηαθό βηβιίν βιέπνπκε ην κηθξνπείξακα ηεο 

άζθεζεο 7. Ση δηαπηζηώλνπκε; 

 

ΛΤΗ ΣΗ ΑΚΗΗ 7: 

ρήκα: 

 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 3: Έλα ζέκα από ηελ Ιζηνξία ησλ Μαζεκαηηθώλ: Ο 

τετραγωνισμός τοσ κύκλοσ 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 4:Σν εκβαδόλ ελόο θ.δ θαη ε αθηίλα ηνπ είλαη πνζά 

αλάινγα; 

ΔΡΩΣΗΗ ΚΑΣΑΝΟΗΗ 3 

ΑΚΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ: νη  εξσηήζεηο θαηαλόεζεο 4,5 θαη αζθήζεηο 

ζει. 195 ηελ 2 θαη ηελ 8 

ΠΟΤΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

ρ2

ρ1


