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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

1. Τίτλος 

«Ισοδύναµα κλάσµατα» 

 

2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές 

Το σενάριο µπορεί να αξιοποιηθεί από τους µαθητές της Γ΄ δηµοτικού και εντάσσεται στις 

γνωστικές περιοχές των µαθηµατικών, της αισθητικής αγωγής και των Τ.Π.Ε.  

Επιπλέον το θέµα που διαπραγµατεύεται το παρόν σενάριο είναι απόλυτα συµβατό µε το 

Α.Π.Σ. και ∆.Ε.Π.Π.Σ. των Μαθηµατικών της οµώνυµης τάξης. Ο κεντρικός άξονας του σεναρίου 

αφορά τη γνωστική περιοχή των Μαθηµατικών, τη απόκτηση µαθηµατικών γνώσεων και 

ικανοτήτων, την άσκηση στη µεθοδική σκέψη, τις λογικές διεργασίες και την καλλιέργεια της 

µαθηµατικής γλώσσας, ως µέσου επικοινωνίας. 

 

3. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των µαθητών 

Οι µαθητές έχουν µάθει να εργάζονται οµαδοσυνεργατικά. Έχουν εξοικειωθεί µε το 

περιβάλλον του συγκεκριµένου εκπαιδευτικού λογισµικού. 

Οι µαθητές έχουν εισαχθεί στην έννοια του κλάσµατος, των κλασµατικών µονάδων και των 

απλών κλασµατικών αριθµών. Οι δραστηριότητες στις οποίες θα εµπλακούν ενισχύουν την 

αποσαφήνιση, τη βαθύτερη κατανόηση και την οικοδόµηση της έννοιας των κλασµάτων µέσω της 

διαδικασίας οπτικοποίησης και πολλαπλής αναπαράστασης αυτών. 

 

4. Σκοπός και στόχοι 

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο 

Γενικός στόχος: Οι µαθητές να είναι ικανοί να αναγνωρίζουν την ισοδυναµία των 

κλασµάτων µέσα από καταστάσεις της καθηµερινής τους ζωής. 

Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών 

• Να αξιοποιούν λογισµικά περιβάλλοντα προκειµένου να αντλούν στοιχεία και 

αποτελέσµατα ώστε να πετύχουν τους προτεινόµενους µαθησιακούς στόχους. 

Ως προς τη µαθησιακή διαδικασία  

• Να κινητοποιήσουν τη δηµιουργική τους σκέψη και την κριτική τους ικανότητα  

• Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας 

• Να µπορούν να διερευνούν ένα σύνολο δεδοµένων και να ανιχνεύουν σχέσεις µεταξύ 

τους προκειµένου να εκτιµήσουν, προβλέψουν και διατυπώσουν λογικές υποθέσεις.. 
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5. Κατηγορία λογισµικού – συνδυασµός κατηγοριών λογισµικού 

Στο συγκεκριµένο σενάριο θα χρησιµοποιήσουµε λογισµικά ανοιχτού κώδικα όπως το 

λογισµικό εποικοδοµητικής µάθησης, «Revelation Natural Art» καθώς και το λογισµικό 

«Μαθηµατικά Γ΄ και ∆΄ ∆ηµοτικού». Το Revelation Natural Art είναι ένα εποικοδοµητικό εργαλείο 

γραφικών γενικής χρήσης µε πολλαπλές σχεδιαστικές δυνατότητες, που προωθεί τη δηµιουργική 

έκφραση, τον οπτικό αλφαβητισµό και την καλλιέργεια της οπτικής και συναισθηµατικής 

εκπαίδευσης. Στο συγκεκριµένο σενάριο παρέχει ένα δηµιουργικό σχεδιαστικό περιβάλλον για τα 

κλάσµατα. 

Το λογισµικό «Μαθηµατικά Γ΄ και ∆΄ ∆ηµοτικού», ένα εκπαιδευτικό λογισµικό πολυµέσων 

µε ασκήσεις εξάσκησης και πρακτικής που λειτουργεί ως υποστηρικτικό υλικό στο πρόγραµµα 

σπουδών των µαθηµατικών. Το λογισµικό των Μαθηµατικών Γ΄-∆΄ προσφέρεται ως υποστηρικτικό 

υλικό για την διερεύνηση και εξάσκηση των µαθηµατικών εννοιών και συγκεκριµένα των 

κλασµάτων. 

Με αυτό επιτυγχάνεται η οπτική και συµβολική αναπαράσταση της έννοιας του κλάσµατος. 

Οι µαθητές όχι µόνο αστικοποιούν το κλάσµα, αλλά προβαίνουν και στην κατασκευή δικών τους 

αναπαραστάσεων, ώστε να οικοδοµήσουν τα στοιχεία που τους χρειάζονται για να καταλήξουν σε 

συµπεράσµατα. 

 

     6. ∆ιάρκεια 

Η διάρκεια του σεναρίου θα είναι 2 διδακτικές ώρες,  στα πλαίσια της εφαρµογής του 

αναλυτικού ωρολογίου προγράµµατος 

 

7. Οργάνωση τάξης & απαιτούµενη υλικοτεχνική υποδοµή 

Για την καλύτερη διεξαγωγή του σεναρίου χωρίζουµε τους µαθητές σε ανοµοιογενείς οµάδες 

των τριών ατόµων αναθέτοντας στην κάθε οµάδα διαφορετικούς ρόλους και διαφορετικές εργασίες 

µε βάση το θέµα. Οι δραστηριότητες του σεναρίου πραγµατοποιούνται στο σχολικό εργαστήριο 

Πληροφορικής.  

 

 

8. Περιγραφή και αιτιολόγηση του σεναρίου 

∆ραστηριότητα ανακάλυψης - βιωµατικής προσέγγισης: 

Οι µαθητές έχοντας ήδη µια διαµορφωµένη αντίληψη για τα κλάσµατα (προϋπάρχουσα 

γνώση), πειραµατίζονται, δοκιµάζουν, επαληθεύουν, διασταυρώνουν απόψεις, αξιοποιούν το λάθος, 

συζητούν µεταξύ τους, διασκεδάζουν, καταλήγουν σε συµπεράσµατα, «χτίζουν» γνώση, µαθαίνουν. 
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Οι µαθητές εργάζονται σε οµάδες µε παιδαγωγικές δραστηριότητες από περιβάλλοντα διερεύνησης 

και ανακάλυψης καθώς και συστήµατα έκφρασης και ανάπτυξης της επικοινωνίας και της 

δηµιουργικότητας. 

Οι µαθητές έχουν ήδη µια εξοικείωση µε το λογισµικό Μαθηµατικά Γ΄ -∆΄ τάξης.  

 

 

 

 

 

Στο συγκεκριµένο µάθηµα χρησιµοποιούν το λογισµικό υποστήριξης πίτσα-τούρτα και στη 

συνέχεια το λογισµικό υποστήριξης µπάρες. Τους µοιράζεται φύλλο εργασίας για να καταλήξουν 

στο συµπέρασµα ότι: ∆υο κλάσµατα λέγονται ισοδύναµα, αν έχουν διαφορετικούς µεν όρους, αλλά 

την ίδια αξία. 

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: Αρχικά, οι µαθητές στο εργαστήριο, 

παρακινούνται να ανοίξουν το λογισµικό «Μαθηµατικά Γ-∆ τάξης» και να πειραµατιστούν µε το 

λογισµικό υποστήριξης «πίτσα/τούρτα» που υπάρχει σ’αυτό. Παίρνουν το φύλλο εργασίας και 

ξεκινούν την επεξεργασία του. Οι µαθητές στο πρόγραµµα δοκιµάζουν πότε «τρώνε» τη µεγαλύτερη 

ποσότητα και απαντούν στις ερωτήσεις.  
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Στο τέλος του πρώτου Φύλλου Εργασίας όλες οι οµάδες απαντούν γραπτά σε κάποια βασικά 

ερωτήµατα και οι απαντήσεις τους ανακοινώνονται στην τάξη. Τα παιδιά παρατηρούν, σχεδιάζουν, 

συγκρίνουν και ελέγχουν τις εκτιµήσεις τους. 

 

∆ραστηριότητα επισηµοποίησης της νέας γνώσης: 

∆ίνουµε στις οµάδες των µαθητών το δεύτερο φύλλο εργασίας όπου οι µαθητές καλούνται 

να χρησιµοποιήσουν το Revelation Natural Art     

 που είναι ένα εποικοδοµητικό εργαλείο γραφικών γενικής χρήσης µε πολλαπλές σχεδιαστικές 

δυνατότητες. Η κάθε οµάδα καλείται να επεξεργαστεί ένα διαφορετικό πρόβληµα παρόµοιας 

δυσκολίας. Η πρώτη οµάδα φτιάχνει 3 ίδιες τούρτες, τις οποίες τις χωρίζουν σε 2, 4 και 8 ίσα 

κοµµάτια. Οι µαθητές χρησιµοποιώντας τα σχεδιαστικά εργαλεία του Revelation Natural Art 

σχεδιάζουν τις τούρτες και τις χωρίζουν σε 2, 4 και 8 ίσα κοµµάτια αντίστοιχα. Τα παιδιά στη 

συνέχεια χρωµατίζουν και στολίζουν τις τούρτες δηµιούργησαν. 
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Την ίδια διαδικασία ακλουθούν και οι άλλες δυο οµάδες χρησιµοποιώντας τα δικά της δεδοµένα η 

καθεµία. 

 

 

Στο τέλος του δεύτερου φύλλου εργασίας η κάθε οµάδα καλείται να απαντήσει σε µια σειρά 

ερωτήσεων που αποτελούν τους βασικούς διδακτικούς στόχους της συγκεκριµένης ενότητας. Οι 

απαντήσεις της κάθε οµάδας ανακοινώνονται δυνατά µέσα στην τάξη µέσα από τον εκπρόσωπό 

τους. Τα παιδιά συζητούν, ανταλλάσουν απόψεις και καταλήγουν σε βασικά συµπεράσµατα 

απαραίτητα για την κατανόηση των µαθηµατικών εννοιών που παρουσιάστηκαν. 

 

∆ραστηριότητα εφαρµογής και επέκτασης την νέας γνώσης: 

Οι µαθητές ανοίγουν τα τετράδια εργασιών των µαθηµατικών  και συµπληρώνουν τις 

εργασίες. Επίσης τους µοιράζεται ένα φύλλο αξιολόγησης για να δούµε αν επιτεύχθηκαν οι στόχοι 

µας. 
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1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Εκπαιδευτικό Λογισµικό 
Μαθηµατικά Γ΄ κ ∆ 
∆ηµοτικού 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(όλες οι οµάδες) 
Μαθηµατικά 
Ενότητα 4: Κεφ: 25 

∆ηµοτικό 
Γ΄τάξη 

 
1) Με τη βοήθεια του λογισµικού πίτσα-τούρτα απαντώ 

στις παρακάτω ερωτήσεις: 
Πότε τρώω περισσότερη πίτσα 
α) Όταν τρώω το ½ της πίτσας; 
β) Όταν τρώω τα 4/8 της πίτσας; 
γ) Όταν τρώω τα 3/6 της πίτσας; 
δ) Όλα είναι το ίδιο; 
Απάντηση:_____________________________________ 
 
2) Με τη βοήθεια του λογισµικού πίτσα-τούρτα λύνω το 

παρακάτω πρόβληµα: 
            Η Μαρία κάλεσε 3 συµµαθητές της, τη Γεωργία, τον 
Αλέξανδρο και την Κωνσταντίνα για να γιορτάσουν τα 
γενέθλιά της και να κόψουν την τούρτα γενεθλίων. Η ίδια 
έφαγε το 1/3 της τούρτας, η Γεωργία τα 2/6 της τούρτας, ο 
Αλέξανδρος τα 3/9 και η Κωνσταντίνα τα 4/12. Ποιο παιδί 
έφαγε την περισσότερη τούρτα; 
Απάντηση: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
3)    Με τη βοήθεια του λογισµικού υποστήριξης µπάρες γράφω µε κλάσµα τι µέρος κάθε 

σχήµατος είναι χρωµατισµένο. Ύστερα βρίσκω τα ισοδύναµα κλάσµατα και γράφω τις 
ισότητες που σχηµατίζονται 

 

         α. = =                  β. = =                γ. = =  
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Εκπαιδευτικό Λογισµικό 
 

Revelation Natural Art 
 

 

2o ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Μαθηµατικά 
Ενότητα 4: Κεφ. 25 

 
«Ισοδύναµα Κλάσµατα» 

 

 
∆ηµοτικό 

 
Γ΄  Τάξη 

 
Οµάδα εργασίας 1 (ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ) 

 
Η οµάδα µας αποτελείται από 3 ζαχαροπλάστες που συµµετέχουν σε ένα διαγωνισµό 

δηµιουργίας της ωραιότερης τούρτας. Σκοπός µας είναι να φτιάξουµε 3 ίδιες τούρτες, τις οποίες θα 
χωρίσουµε σε 2, 4 και 8 ίσα κοµµάτια. 
 
Ανοίγουµε το Revelation natural art και χρησιµοποιώντας τα σχεδιαστικά του εργαλεία, 

προσπαθούµε να σχεδιάσουµε τις 3 ίδιες τούρτες.  
 
Ο πρώτος ζαχαροπλάστης χρησιµοποιώντας τα  σχεδιάζει και χωρίζει την τούρτα 
του σε 2 ίσα κοµµάτια. 
Ο δεύτερος χωρίζει την τούρτα του σε 4 ίσα κοµµάτια και ο τρίτος σε 8. 
 
Για να µην αδικηθεί κανένας από τους τρεις ζαχαροπλάστες πρέπει να στολίσουνε την ίδια 
ποσότητα τούρτας. 
 
Γνωρίζουµε ότι ο πρώτος ζαχαροπλάστης στόλισε 1 από 2 κοµµάτια της 
τούρτας του. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Απαντήστε: 

• Πόσα κοµµάτια τούρτας στόλισε ο δεύτερος ζαχαροπλάστης: _____ 
• Πόσα κοµµάτια τούρτας στόλισε ο τρίτος ζαχαροπλάστης:     _____ 
  

 

Για να στολίσετε την τούρτα θα 
χρησιµοποιήσετε κάποια κατηγορία 
σχεδίων από αυτές που σας 
προσφέρει το πρόγραµµά µας. 
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Εκπαιδευτικό Λογισµικό 
 

Revelation Natural Art 
 

 

2o ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Μαθηµατικά 
Ενότητα 4: Κεφ. 25 

 
«Ισοδύναµα Κλάσµατα» 

 

 
∆ηµοτικό 

 
Γ΄  Τάξη 

 
Οµάδα εργασίας 2 

 
Η οµάδα µας αποτελείται από 3 παιδιά που αγοράζουν από το περίπτερο 3 σοκολάτες ίδιου 
µεγέθους. Σκοπός µας είναι να δηµιουργήσουµε 3 σοκολάτες ίδιου µεγέθους, τις οποίες θα 
χωρίσουµε σε 3, 6 και 9 ίσα κοµµάτια. 
 
Ανοίγουµε το Revelation natural art και χρησιµοποιώντας τα σχεδιαστικά του εργαλεία, 

προσπαθούµε να σχεδιάζουµε τις 3 ίδιες σοκολάτες.  
 
Το πρώτο παιδί χρησιµοποιώντας τα  σχεδιάζει και χωρίζει τη σοκολάτα του, µε 
γεύση φράουλα σε 3 ίσα κοµµάτια. 
Το δεύτερο χωρίζει τη σοκολάτα του, µε γεύση µπανάνα, σε 6 ίσα κοµµάτια και το τρίτο, µε γεύση 
κεράσι σε 9. 
 
Κάθε παιδί έφαγε ακριβώς την ίδια ποσότητα σοκολάτας. 
 
Χρωµατίζουµε πόσα κοµµάτια σοκολάτας έφαγε κάθε παιδί, γνωρίζοντας ότι το 
πρώτο παιδί έφαγε 1 από τα 3 κοµµάτια της σοκολάτας του. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Απαντήστε: 

• Πόσα κοµµάτια σοκολάτας έφαγε το δεύτερο παιδί: _____ 
• Πόσα κοµµάτια σοκολάτας έφαγε το τρίτο παιδί: _____ 

 

Για να χρωµατίσετε κάθε κέικ θα 
χρησιµοποιήσετε τα χρώµατα που 
σας προσφέρει το πρόγραµµά µας. 
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Εκπαιδευτικό Λογισµικό 

 
Revelation Natural Art 

 
 

2o ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Μαθηµατικά 
Ενότητα 4: Κεφ. 25 

 
«Ισοδύναµα Κλάσµατα» 

 

 
∆ηµοτικό 

 
Γ΄  Τάξη 

 
Οµάδα εργασίας 3 

 
Η οµάδα µας αποτελείται από 3 συµµαθητές που ζητούν από τους γονείς τους να φτιάξουν τρία 
ορθογώνια κέικ. Σκοπός µας είναι να δηµιουργήσουµε 3 κέικ ίδιου µεγέθους, τα οποία θα 
χωρίσουµε σε 4, 8 και 12 ίσα κοµµάτια. 
 
Ανοίγουµε το Revelation natural art και χρησιµοποιώντας τα σχεδιαστικά του εργαλεία, 

προσπαθούµε να σχεδιάζουµε τα 3 ορθογώνια κέικ.  
 
Ο πρώτος µαθητής χρησιµοποιώντας τα  σχεδιάζει και χωρίζει το κέικ του σε 
4 ίσα κοµµάτια. 
Ο δεύτερος χωρίζει το κέικ του σε 8 ίσα κοµµάτια και ο τρίτος σε 12. 
 
Κάθε µαθητής έφαγε ακριβώς την ίδια ποσότητα κέικ. 
 
Χρωµατίζουµε πόσα κοµµάτια κέικ έφαγε κάθε µαθητής, γνωρίζοντας ότι ο 
πρώτος έφαγε 3 από τα 4 κοµµάτια του κέικ του. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Απαντήστε: 

• Πόσα κοµµάτια κέικ έφαγε ο δεύτερος µαθητής: _____ 
• Πόσα κοµµάτια σοκολάτας έφαγε ο τρίτος µαθητής: _____ 
  
 

 
 
 

Για να χρωµατίσετε κάθε κέικ θα 
χρησιµοποιήσετε τα χρώµατα που 
σας προσφέρει το πρόγραµµά µας. 
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:________________________________________ 
 
Φύλλο αξιολόγησης: 
 

1. Οι τρεις ίδιες πίτσες είναι κοµµένες µε διαφορετικό τρόπο. Θέλουµε όµως τη µισή από 
κάθε πίτσα. Να χρωµατίσεις το µισό κάθε πίτσας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.   Να χρωµατίσεις τα σχήµατα ώστε να προκύπτουν τα ισοδύναµα κλάσµατα που φαίνονται 
δίπλα από κάθε σχήµα και να συµπληρώσεις το σύµβολο της ισότητας(=) . 
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10. Πρόσθετες πληροφορίες (Επέκταση – Αξιολόγηση) 

 

Το διδακτικό σενάριο από µόνο του µε την παραγωγή των φύλλων εργασίας δίνει  τη 

δυνατότητα στo δάσκαλο ν’ αξιολογήσει τόσο την κατάκτηση των διδακτικών στόχων, όσο και την 

κατάκτηση των Τ.Π.Ε.  

Η αξιολόγηση της εργασίας των µαθητών γίνεται λοιπόν και ενδιάµεσα αλλά και τελικά, µέσα 

από τα φύλλα εργασίας που δίνονται στους µαθητές σε όλα τα βασικά στάδια κατάκτησης της νέας 

γνώσης. Γίνεται ακόµη αξιολόγηση όχι µόνο ως προς τη επιτυχία των διδακτικών σκοπών και 

στόχων, αλλά και ως προς το συνεργατικό τρόπο λειτουργίας της οµάδας ή ακόµα και ως προς την 

έκφραση των συναισθηµάτων τους. 

    Το διδακτικό σενάριο που περιγράψαµε µε το συγκεκριµένο λογισµικό καθοδηγεί τους 

µαθητές στην πορεία για ανακάλυψη της γνώσης, δίνοντάς τους  εσωτερικά κίνητρα µάθησης. 

Επίσης τους βοηθάει να αναπτύξουν δεξιότητες µέσω πειραµατισµού και πρακτικής και δίνει την 

δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να βγάλει συµπεράσµατα για την κατάκτηση της γνώσης από τους 

µαθητές. Όπως και κάθε σενάριο µπορεί να αξιολογηθεί σχετικά µε την ανταπόκριση που είχε  στα 

παιδιά, για τις γνώσεις που πρόσφερε, να βελτιωθεί και να επεκταθεί όταν εφαρµοστεί στην τάξη 

και δοκιµαστεί από τον ίδιο το δάσκαλο και τους µαθητές.  

Η επέκταση του σεναρίου και η διαφοροποίησή του επηρεάζεται από τις συνθήκες κάτω από 

τις οποίες εφαρµόζεται και προσθέτουµε ότι οι µαθητές και ο εκπαιδευτικός έχουν τον τελευταίο 

λόγο για τυχόν αναπροσαρµογές, βελτιώσεις, ατέλειες στις ιδιαίτερες και µοναδικές  κάθε φορά 

ανάγκες τους. 

 

 


