ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ

ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ
« Τα ςχιματα »

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕ ΓΝΩΣΙΚΕ ΠΕΡΙΟΧΕ
Μακθματικά, Γλϊςςα, Πλθροφορικι

ΣΑΞΗ: Το ςενάριο απευκφνεται ςε παιδιά προςχολικισ θλικίασ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 διδακτικζσ ϊρεσ.

ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΜΕ ΣΟ ΔΕΠΠ ΚΑΙ ΑΠ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

Το κζμα είναι απολφτωσ ςυμβατό με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ, κακϊσ οι
δραςτθριότθτεσ και το λογιςμικό που χρθςιμοποιείται δίνει ευκαιρίεσ
ςτα παιδιά, να αναγνωρίηουν, να ονομάηουν και να χρθςιμοποιοφν
απλά γεωμετρικά ςχιματα. Να διατυπϊνουν ςυλλογιςμοφσ, να
περιγράφουν ςχζςεισ και διαδικαςίεσ, να ςυηθτοφν και να
επιχειρθματολογοφν.

ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ & ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΤΛΙΚΟΣΕΧΝΙΚΗ
ΤΠΟΔΟΜΗ
Τα παιδιά κα εργαςτοφν ςε ομάδεσ δυο παιδιϊν ςτον υπολογιςτι τθσ
τάξθσ
Ζνασ τουλάχιςτον υπολογιςτισ ςτθν τάξθ.
Λογιςμικό :kidspiration

ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ KIDSPIRATION
Το λογιςμικό kidspiration, είναι εφκολο να χρθςιμοποιθκεί από τα
παιδιά του νθπιαγωγείου γιατί το μόνο που πρζπει να γνωρίηουν καλά
τα νιπια είναι θ χριςθ του ποντικιοφ και θ λειτουργία drag and drop
(ςφρε και άςε).

ΜΟΝΣΕΛΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Ωσ μοντζλο διδαςκαλίασ επιλζγεται θ «ςυνεργατικι κακοδθγοφμενθ
ανακάλυψθ», ςτα πλαίςια τθσ οποίασ οι μακθτζσ με ςυγκεκριμζνα
φφλλα εργαςίασ διερευνοφν το διδακτικό υλικό και οικοδομοφν
ςυνεργατικά τθ νζα γνϊςθ.
ΚΟΠΟ
Να βοθκιςει τα παιδιά να αναπτφςςουν απλζσ μακθματικζσ δεξιότθτεσ,
να χειρίηονται απλζσ μακθματικζσ ζννοιεσ, να επιλφουν προβλιματα
ομαδικά και ατομικά, να αναπτφςςουν ειδικζσ ικανότθτεσ αποκτοφν
ςτοιχειϊδεισ δεξιότθτεσ χειριςμοφ λογιςμικοφ.
ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ
-Να ομαδοποιιςουν ςχιματα με ζνα κριτιριο, το γεωμετρικό τουσ
ςχιμα, το χρϊμα τουσ,
-Να ομαδοποιιςουν ςχιματα με δφο κριτιρια, το γεωμετρικό τουσ
ςχιμα και το χρϊμα.
-Να αναγνωρίηουν και να ονομάηουν γεωμετρικά ςχιματα και ςτερεά.
-Να εμπλουτίςουν τθ γλϊςςα με λζξεισ που ςυνδζονται με τα
μακθματικά, να επικοινωνοφν και να αξιοποιοφν τθν τεχνολογία
-Να χρθςιμοποιιςουν το λογιςμικό για τθν επίλυςθ απλϊν
προβλθμάτων.
-Να ακοφν και να κατανοοφν τισ οδθγίεσ που τουσ δίδονται.

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΓΝΩΕΙ
Οι μακθτζσ ζχουν αναπτφξει από προθγοφμενα μακιματα τισ βαςικζσ
δεξιότθτεσ χριςθσ του Η/Υ (χριςθ του ποντικιοφ).Επιπλζον, τα νιπια
ζχουν εξοικειωκεί με τισ βαςικζσ λειτουργίεσ του χρθςιμοποιοφμενου
λογιςμικοφ κατά τθν διάρκεια των ελεφκερων δραςτθριοτιτων του
προγράμματοσ του νθπιαγωγείου και γνωρίηουν τισ ονομαςίεσ των
γεωμετρικϊν ςχθμάτων.
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ
Συνολικά όλο το ςενάριο αποτελείται από επτά επιμζρουσ φάςεισ:
1θ. Προβλθματιςμόσ: Διατφπωςθ του προσ διερεφνθςθ ερωτιματοσ
2θ .Δραςτθριότθτα 1: Τα νιπια ομαδοποιοφν τα ςχιματα ωσ προσ το
χρϊμα τουσ.
3θ. Δραςτθριότθτα 2 : Τα νιπια ομαδοποιοφν τα ςχιματα ωσ προσ το
ςχιμα τουσ.
4θ. Δραςτθριότθτα 3 : Τα νιπια ομαδοποιοφν τα ςχιματα ωσ προσ
το ςχιμα και χρϊμα.
5θ . Δραςτθριότθτα4: Αφινουμε τα παιδιά να ςχεδιάςουν ςτο
περιβάλλον του λογιςμικοφ kidspiration ελεφκερα, χρθςιμοποιϊντασ
από τθ βιβλιοκικθ ςχθμάτων, όποια γεωμετρικά ςχιματα κζλουν και
ςε όποιο χρϊμα κζλουν. Μετά τουσ ηθτάμε να μασ πουν ποια ςχιματα
και χρϊματα χρθςιμοποίθςαν.
6θ .Δραςτθριότθτα 5: Τα παιδιά δθμιουργοφν το δικό τουσ ςχζδιο,
χρθςιμοποιϊντασ κάκε φορά ςυγκεκριμζνθ ομάδα ςχθμάτων,
όπωσ μόνο τρίγωνα ι μόνο κφκλουσ ι ςχιματα ιδίου χρϊματοσ.

7θ. Αξιολόγθςθ :
α)Παρουςιάηουμε ςτα νιπια τισ δραςτθριότθτεσ που
πραγματοποίθςαν και τουσ ηθτοφμε να μασ πουν τα κριτιρια με τα
οποία ζγινε θ ομαδοποίθςθ των ςχθμάτων ςτθν κακεμία.

β) Δραςτθριότθτα 6 :Τα παιδιά δθμιουργοφν ομάδεσ ςχθμάτων με
οριςμζνο το κριτιριο ομαδοποίθςθσ.
Α. Προβληματιςμόσ: Διατφπωςη του προσ διερεφνηςη ερωτήματοσ

Εκμεταλλευόμενοι τισ λειτουργίεσ του λογιςμικοφ Kidspiration,
οργανϊνουμε ζνα περιβάλλον ϊςτε τα παιδιά να πραγματοποιιςουν
τρεισ δραςτθριότθτεσ μακθματικϊν ςχετικά με τα ςχιματα.
Αρχικά δείχνουμε ςτα νιπια τα χρωματιςτά αυγά που δεν ζχουν κανζνα
ςχζδιο πάνω τουσ και τουσ ηθτάμε να μασ πουν τρόπουσ για να τα
ςτολίςουμε. Μετά τουσ δείχνουμε τα ςχιματα που υπάρχουν από κάτω
και βρίςκουν τρόπουσ να τα ςτολίςουμε με αυτά.
Β. Δραςτηριότητα 1

Στο πρϊτο φφλλο δραςτθριοτιτων ηθτάμε από τα νιπια να ςτολίςουν
κάκε αυγό με ςχιματα που ζχουν το ίδιο χρϊμα.

Γ. Δραςτηριότητα 2
Στο δεφτερο φφλλο δραςτθριοτιτων ηθτάμε από τα νιπια να ςτολίςουν
κάκε αυγό με ίδια ςχιματα. Δθλαδι ζνα με τρίγωνα, ζνα με τετράγωνα,
ζνα με κφκλουσ.

Δ .Δραςτηριότητα 3:
Στο τρίτο φφλλο δραςτθριοτιτων ηθτάμε από τα νιπια να ςτολίςουν
κάκε αυγό με ςχιματα που ζχουν το ίδιο χρϊμα και ςχιμα.

Ε. Δραςτηριότητα 4:
Στο τζταρτο φφλλο δραςτθριοτιτων, αφινουμε τα παιδιά να παίξουν
ςτο περιβάλλον του λογιςμικοφ με τα ςχιματα και ταυτόχρονα τουσ
ηθτάμε να μασ πουν ποια ςχιματα και χρϊματα χρθςιμοποίθςαν. Με
αυτόν τον τρόπο ζχουμε μια επανάλθψθ τθσ προθγοφμενθσ γνϊςθσ
τουσ, γφρω από τα ςχιματα και τα χρϊματα ,κακϊσ επίςθσ και
εμπλουτιςμό του λεξιλογίου τουσ με λζξεισ που ςχετίηονται με τθν
ζννοια των ςχθμάτων ι των ςτερεϊν, αφοφ μπορεί να
χρθςιμοποιιςουν και νζα ςχιματα ,όπωσ ο ρόμβοσ, εξάγωνο ,διάφορα
ςτερεά.)

Σ. Δραςτηριότητα 5:
Τα παιδιά φτιάχνουν το δικό τουσ ςχζδιο χρθςιμοποιϊντασ κάκε φορά
μια ςυγκεκριμζνθ ομάδα με κοινά χαρακτθριςτικά όπωσ το ςχιμα και
το χρϊμα.
Ε. Αξιολόγηςη
Α)Δείχνουμε φωτοτυπθμζνα τα φφλλα δραςτθριοτιτων που
δθμιοφργθςαν και ηθτάμε να μασ πουν τα κριτιρια με τα οποία
ομαδοποίθςαν τα ςχιματα ςε κάκε αυγό.

Πρώτο φφλλο

Δεφτερο φφλλο

Σρίτο φφλλο

Β) Τα παιδιά δθμιουργοφν ομάδεσ ςχθμάτων με οριςμζνο το κριτιριο
ομαδοποίθςθσ. Για παράδειγμα: Τουσ ηθτάμε να δθμιουργιςουν ςτο
περιβάλλον του λογιςμικοφ ζνα μεγάλο τετράγωνο και να
τοποκετιςουν μζςα, όμοια με αυτό ςχιματα.
Το κριτιριο ομαδοποίθςθσ μπορεί να αφορά το ςχιμα , το χρϊμα ι και
τα δφο. Το φφλλο αξιολόγθςθσ κα είναι διαφορετικό για το κάκε παιδί.
Παραδείγματα φφλλων που μπορεί να πάρουμε από τα παιδιά:
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