
Ημεπίδα Ενδοζσολικήρ Επιμόπθωζηρ  

 

 Θέμα: "Η αξιοποίηζη ηος διαδπαζηικού πίνακα και ηων ΤΠΕ  

ζηη διδακηική ππάξη".  

49η Πεπιθέπεια Δημοηικήρ Εκπαίδεςζηρ Αηηικήρ 

Σσολικόρ Σύμβοςλορ: Ανδπέαρ Ν. Ζεπγιώηηρ 

21ν ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Πέκπηε 18.4.2013 

 



Επηκνξθσηηθό εκηλάξην 

 "Ο διαδπαζηικόρ πίνακαρ... 

            ζηην εκπαίδεςζη" 

21ν Δεκνηηθό ρνιείν Αραξλώλ 

 

Δαζκάλερ ηηρ Γ' ηάξηρ: 

Κνπηζάθε Ειέλε - Ξπινπαξθηώηε Εηξήλε 

Δαζκάλερ ηηρ Δ' ηάξηρ: 

Δηλνπνύινπ Επαγγειία - Καλάθε Δήκεηξα 



Κεθάιαην 25ν  

Ιζνδύλακα Κιάζκαηα 

"Μαζεκαηηθά Γ' Δεκνηηθνύ" 



ηόρνο 

Καηαλόεζε ηζνδπλακίαο θιαζκάησλ, όπσο εκθαλίδεηαη ζηα πξαγκαηηθά 

θαηλόκελα κέζα από θαηαζηάζεηο θαζεκεξηλήο δωήο ησλ καζεηώλ. 



Εξγαιεία  

ρνιηθό εγρεηξίδην  

Φύιια εξγαζίαο 

Δηαδξαζηηθόο πίλαθαο θαη ινγηζκηθά κε ζθνπό ηελ  

    νπηηθή θαη ζπκβνιηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ θιάζκαηνο  

Δηάξθεηα 

Δύν δηδαθηηθέο ώξεο, όπσο πξνβιέπεη ην σξνιόγην πξόγξακκα 

αλαθάιπςε - επεμεξγαζία λέαο γλώζεο 

εκπέδσζε - αμηνιόγεζε 



Δξαζηεξηόηεηα 

αλαθάιπςεο 

Ωο εηζαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα ζα ρξεζηκνπνηεζεί  

    ε δξαζηεξηόηεηα 1 από ην βηβιίν καζεηή 

Σηόσορ: Αληίιεςε ηζνδπλακίαο θιαζκάησλ κέζσ ηνπ 

ρωξηζκνύ ζπλερώλ ή δηαθξηηώλ κεγεζώλ 

Δξαζηεξηόηεηα   

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C102/284/2027,6943/unit=1297


Επεμεξγαζία  

λέαο γλώζεο 

Σηόσορ: Επεμεξγαζία ρσξηζκέλσλ ζρεκάησλ 

ζε ίζα κέξε θαη αμηνιόγεζε ησλ ζρέζεωλ 

κεηαμύ ησλ κεξηδίσλ ηεο δηαλνκήο 

Επίιπζε θύιινπ εξγαζίαο από ηνπο 

καζεηέο  

Δξαζηεξηόηεηα 1ε  

C:/Users/hp/Desktop/49η.Παρουσίαση Γ Τάξης. ισοδύναμα κλάσματα/Φύλλο Εργασίας 1.doc


Δξαζηεξηόηεηα 2ε  

Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ ην ινγηζκηθό "Μαζεκαηηθά Γ’- Δ’  ηάμεο"  ζε ζπλδπαζκό κε 

ηε Δξαζηεξηόηεηα 2 από ην θύιιν εξγαζίαο. 

 

http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-mathimatika-c-d/d05-web/
C:/Users/hp/Desktop/49η.Παρουσίαση Γ Τάξης. ισοδύναμα κλάσματα/Φύλλο Εργασίας 2.doc


Εκπέδσζε θαη 

εθαξκνγή 

Σηόσορ: Ιθαλόηεηα ησλ καζεηώλ λα πξαγκαηνπνηνύλ 

κόλνη ηνπο ρωξηζκνύο θαη κνηξαζηέο ζε ίζα κέξε θαη 

λα δηαθξίλνπλ πιένλ ηα ηζνδύλακα θιάζκαηα.  

Δξαζηεξηόηεηα   

Επίιπζε πξνβιεκάησλ κε ηε βνήζεηα  

    ινγηζκηθνύ θαηαζθεπήο θιαζκάησλ 

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=80
C:/Users/hp/Desktop/49η.Παρουσίαση Γ Τάξης. ισοδύναμα κλάσματα/Φύλλο Εργασίας 3.doc


Αμηνιόγεζε 

Χξήζε δηαδηθηπαθνύ πιηθνύ δξαζηεξηνηήησλ κε: 

άκεζν έιεγρν απαληήζεσλ  

επεμήγεζε ηπρόλ ιαλζαζκέλεο 

απάληεζεο 

http://i-pinakas.weebly.com/mualphathetaetamualphatauiotakappaalpha.html


Εξγαζία  

γηα ην ζπίηη 

Πξνηείλνληαη νη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ θαη ηεηξαδίνπ 

εξγαζηώλ 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C102/284/2027,6943/unit=1297
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSDIM-C102/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C %CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF %CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD/%CE%B2 %CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82/teyxos_enot4.pdf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSDIM-C102/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C %CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF %CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD/%CE%B2 %CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82/teyxos_enot4.pdf


Επέθηαζε 

Δξαζηεξηόηεηεο ζε κνξθή παηρληδηνύ κε ηε ρξήζε ησλ ινγηζκηθώλ "SPA-Story 

Maker" θαη "Revelation Natural Art" ή ηνπ ινγηζκηθνύ εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο 

"Reality factory". 

http://www.questaslimited.co.uk/SPA/storymaker_1.html
http://www.realityfactory.info/cms/screenshots.html


Εςσαπιζηούμε... 



Συνημμένα 

Φύλλο Εργασίας 1.doc 

Φύλλο Εργασίας 2.doc 

Φύλλο Εργασίας 3.doc 


