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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Πηλείδου Κωνσταντίνα 

ΤΑΞΕΙΣ: Τάξη Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Γεωμετρικά Σχήματα και Στερεά 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Μαθηματικά, Αισθητική Αγωγή, Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος, Μουσική, 

ΤΠΕ 

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ Α.Π.Σ. ΚΑΙ ΤΟ Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

Η εκπαιδευτική παρέμβαση είναι συμβατή με το ΔΕΠΠΣ, καθώς έχει επεκτάσεις στη 

Γλώσσα, στην Αισθητική Αγωγή, στη Μελέτη Περιβάλλοντος και στις ΤΠΕ, και με 

το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά A Τάξης του Δημοτικού 

Σχολείου.  

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  2 διδακτικές ώρες 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ:  

Η υλικοτεχνική υποδομή που απαιτείται είναι εργαστήριο υπολογιστών, δυνατότητα  

σύνδεσης με το διαδίκτυο και βιντεοπροβολέας. Για την υλοποίηση του σεναρίου θα 

χρησιμοποιηθεί η αίθουσα της τάξης, η οποία διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή με 

σύνδεση στο διαδίκτυο και προβολέα, το Εργαστήριο Η/Υ το οποίο διαθέτει επαρκή 

αριθμό υπολογιστών και εκτυπωτή. Ένα μεγάλο μέρος του σεναρίου θα υλοποιηθεί 

στο Εργαστήριο Η/Υ. 

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ: 

Ο κειμενογράφος Word είναι ένα δυναμικό και ευέλικτο εργαλείο για την 

επεξεργασία, αναδιατύπωση και μορφοποίηση ενός κειμένου, δίνοντας  τη 

δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες να βελτιώσουν το γραπτό τους λόγο. 

 

Λογισμικό Παρουσίασης Power Point είναι ένα πολυμεσικό και υπερμεσικό εργαλείο, 

συμβάλλει στην ανάπτυξη και ενίσχυση των γνωστικών δομών των μαθητών /τριών, 
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προσφέροντας έναν ελκυστικό και εναλλακτικό τρόπο παρουσίασης του διδακτικού 

αντικειμένου. 

 

Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidsriration είναι ένα πολυμεσικό και 

υπερμεσικό εργαλείο, αξιοποιεί τις πρότερες γνώσεις των μαθητών/τριών, επιτρέπει 

τους συσχετισμούς και τις συγκρίσεις και συμβάλλει στην ανάπτυξη και ενίσχυση 

των γνωστικών δομών των μαθητών /τριών, προσφέροντας έναν ελκυστικό και 

εναλλακτικό τρόπο επεξεργασίας του διδακτικού αντικειμένου. 

 

Λογισμικό ζωγραφικής Tux Paint ή Revelation Natural Art, το οποίο συμβάλλει στη 

δημιουργία του κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος μέσα στην τάξη και επιτρέπει 

στους/στις μαθητές/τριες να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία με 

παιγνιώδη τρόπο. 

 

Διαδικτυακά παιχνίδια εξάσκησης, τα οποία συμβάλλουν στη δημιουργία του 

κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος μέσα στην τάξη και επιτρέπει στους/στις 

μαθητές/τριες να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία με παιγνιώδη 

τρόπο. 

 

Λογισμικό καθοδήγησης, εξάσκησης και πρακτικής «Μαθηματικά Α-Β» του 

Υπουργείου Παιδείας, το οποίο συμβάλλει στη δημιουργία κατάλληλου 

παιδαγωγικού κλίματος μέσα στην τάξη και επιτρέπει στους/στις μαθητές/τριες να 

συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία με παιγνιώδη τρόπο. 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Τα παιδιά δεν έχουν αποκτήσει ακόμη μεγάλη εξοικείωση με τη χρήση ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και με τα λογισμικά που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του 

σεναρίου. Η/ο εκπαιδευτικός συμβουλεύει, καθοδηγεί και συμβάλλει στην 

αυτοδιόρθωση. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 
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Α.  Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: Η εκπαιδευτική παρέμβαση ως προς το 

γνωστικό αντικείμενο θα εστιάσει να γνωρίσουν και να ονομάζουν τα Γεωμετρικά 

Σχήματα και Στερεά. 

 

Β. Ως προς τις ΤΠΕ, η εκπαιδευτική παρέμβαση στοχεύει να προσεγγίσουν τα παιδιά 

τις ΤΠΕ ως πηγή πληροφορίας, εργαλείο μάθησης και δημιουργίας και να 

εξοικειωθούν περαιτέρω με τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική και 

μαθησιακή διαδικασία.  

 

Γ. Ως προς τη διαδικασία μάθησης, η εκπαιδευτική παρέμβαση στοχεύει τα παιδιά να 

μάθουν να ερευνούν, να λειτουργούν ομαδοσυνεργατικά και έτσι να αποκτούν 

γνώσεις αλλά και να αναπτύσσουν σχέσεις γόνιμης αλληλεπίδρασης, βοηθώντας το 

ένα το άλλο, και αντλώντας ικανοποίηση από τη μαθησιακή διαδικασία ώστε να 

βελτιώνουν την αυτοεκτίμησή τους και την εικόνα για τον εαυτό τους. 

 

ΦΑΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Περιγραφή της παρέμβασης  

Η τάξη αποτελείται από 20 μαθητές/τριες οι οποίοι/ες χωρίζονται σε τέσσερις 

ανομοιογενείς ως προς το φύλο και τις μαθησιακές ικανότητες ομάδες και 

χρησιμοποιούν τους ανάλογους υπολογιστές. Η/ο εκπαιδευτικός έχει φροντίσει εκ 

των προτέρων να εγκαταστήσει στον κάθε υπολογιστή που θα χρησιμοποιήσουν οι 

ομάδες των μαθητών τα αντίστοιχα λογισμικά και να δημιουργήσει τα ανάλογα 

αρχεία  στον κειμενογράφο και στο λογισμικό παρουσίασης καθώς και τα φύλλα 

εργασίας με τα οποία οι μαθητές/τριες θα εργαστούν. 

Η μέθοδος διδασκαλίας που προτείνεται αρχικά είναι η μαθητοκεντρική κατά την 

προετοιμασία και ενημέρωση της τάξης και η ομαδοσυνεργατική στη συνέχεια για 

την διεξαγωγή των εργασιών και την τελική παρουσίαση. Η προστιθέμενη αξία από 

την ενσωμάτωση των λογισμικών στο σενάριο έγκειται στο ότι συντελούν στη 

διαμόρφωση ενός δημιουργικού περιβάλλοντος και ευχάριστου εκπαιδευτικού 

κλίματος ενώ μέσω της παιδαγωγικής χρήσης των ΤΠΕ εξυπηρετούνται και οι 

διαφοροποιημένες γνωστικές δυνατότητες και εκπαιδευτικές ανάγκες των 

μαθητών/τριών. 
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1
η 

ώρα (45 λεπτά) 

 -1η Δραστηριότητα. Τα παιδιά παρατηρούν και αγγίζουν συσκευασίες χάρτινες και 

μεταλλικές, φρούτα και ονοματίζουν τις ονομασίες γεωμετρικών στερεών ή 

σχημάτων που αναγνωρίζουν. Η/ο εκπαιδευτικός αναγράφει στον πίνακα τις 

ονομασίες και σχεδιάζει το αντίστοιχο στερεό.  

2
η
 Δραστηριότητα. Τα παιδιά παρακολουθούν ένα ολιγόλεπτο βίντεο με τίτλο «Το 

ταξίδι του κύκλου» στον βιντεοπροβολέα και με αφορμή αυτό συζητούν για τα 

γεωμετρικά σχήματα, σχεδιάζουν στον πίνακα γεωμετρικά σχήματα ή κόβουν 

τετράγωνα, τρίγωνα και κύκλους σε λευκό χαρτί και τα ονομάζουν. Η/ο 

εκπαιδευτικός γράφει στον πίνακα τις λέξεις και σχεδιάζει τα σχήματα. 

https://youtu.be/EjnLibSBXvI 

 

 3
η
 Δραστηριότητα. Τα παιδιά εξασκούνται στην ταύτιση και αναγνώριση σχημάτων 

μέσω του λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration με την καθοδήγηση 

και την επίβλεψη της/του εκπαιδευτικού. 

 

https://youtu.be/EjnLibSBXvI
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4
η
 Δραστηριότητα. Τα παιδιά ανοίγουν το αρχείο παρουσίασης Power Point με την 

ονομασία Τα Σχήματα και εκτελούν τη δραστηριότητα. 

2
η
 ώρα (45 λεπτά) 

1η Δραστηριότητα. Τα παιδιά παρακολουθούν στον βιντεοπροβολέα το εκπαιδευτικό 

βίντεο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με τίτλο «Μαθηματικά Α’ Δημοτικού-Σχήματα 

και Στερεά» στον υπερσύνδεσμο https://youtu.be/Ad9U-VZPD_c 

 

2η Δραστηριότητα Τα παιδιά εξασκούνται στην αναγνώριση και ταύτιση 

γεωμετρικών σχήματων και στερεών μέσω διαδικτυακών διαδραστικών παιχνιδιών 

και μέσω του Λογισμικού εξάσκησης «Μαθηματικά Α΄και Β΄Δημοτικού» του 

Υπουργείου Παιδείας. 

http://www.mikrapaidia.gr/ccs3/ 

http://www.harcourtschool.com/activity/loading_shapes/ 

http://www.mikrapaidia.gr/ccs3/#%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%80%CE%B5%

CE%B4%CE%BF-3 

http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-mathimatika-a-b/d04/cd/maths/startup.swf 

https://youtu.be/Ad9U-VZPD_c
http://www.mikrapaidia.gr/ccs3/
http://www.harcourtschool.com/activity/loading_shapes/
http://www.mikrapaidia.gr/ccs3/#%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF-3
http://www.mikrapaidia.gr/ccs3/#%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF-3
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-mathimatika-a-b/d04/cd/maths/startup.swf
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 3
η
 Δραστηριότητα. Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει να δημιουργήσει στο λογισμικό 

ζωγραφικής Tux Paint ή Revelation Natural Art τη δική της παράσταση ελεύθερα ή 

με τη χρήση σχημάτων, να την εκτυπώσει και να την αναρτήσει στον πίνακα 

ανακοινώσεων. 

 

Επέκταση  

Η στοχευμένη εκπαιδευτική παρέμβαση, οι δραστηριότητες και η χρήση των ΤΠΕ 

που περιγράφονται σε αυτό το διδακτικό σενάριο, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν 

και να αξιοποιηθούν διδακτικά για τη διδασκαλία κι άλλων ενοτήτων στα 

Μαθηματικά της Α΄Δημοτικού. 
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Τα σχήματα 

 

  

  

 

  

 

 

 


