Εκπαιδευτικός: Τσιανακά Πηγή

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
«Ισοδύναµα κλάσµατα»
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Μαθηµατικά, ΤΠΕ, Γλώσσα
ΤΑΞΗ: Ε΄ ∆ηµοτικού

∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 1,5-2 διδακτικές ώρες

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΠΠΣ ΚΑΙ ΑΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Το θέµα είναι απολύτως συµβατό µε το Α.Π.Σ. και το ∆.Ε.Π.Π.Σ, εφόσον αποτελεί
θέµα ενότητας των Μαθηµατικών της Ε τάξης.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟ∆ΟΜΗ
Προτείνεται η οργάνωση των µαθητών σε οµάδες 2-3 ατόµων. Απαιτείται εποµένως ο
κατάλληλος αριθµός Η/Υ. Η δραστηριότητα θα πρέπει να διεξαχθεί στο εργαστήριο
πληροφορικής.
Λογισµικό : Λογισµικό Μαθηµατικά Ε΄- ΣΤ΄.
ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε΄- ΣΤ
Επιλέγουµε το λογισµικό αντί της παραδοσιακής µεθόδου διδασκαλίας, γιατί µέσω
αυτού και µε τη βοήθεια της µπάρας, δίνεται η δυνατότητα της άµεσης και
παραστατικής απεικόνισης των ισοδύναµων κλασµάτων και της δηµιουργίας τους
από τους ίδιους τους µαθητές µε πειραµατισµό και παιγνιώδη µορφή.
Είναι ένα λογισµικό ανοιχτού τύπου που µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως γνωστικό
εργαλείο επιτρέποντας δραστηριότητες και ανακαλύψεις απ’ τους µαθητές.
ΜΟΝΤΕΛΟ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ως µοντέλο διδασκαλίας επιλέγεται η «συνεργατική καθοδηγούµενη ανακάλυψη».
ΣΚΟΠΟΣ
Να δηµιουργήσουν ισοδύναµα κλάσµατα και να καλλιεργήσουν ερευνητικό και
οµαδικό πνεύµα µέσα από συνεργατικές διαδικασίες και ανακαλυπτικές
δραστηριότητες.
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι µαθητές:
Γνώσεις
• αναγνώριση ισοδύναµων κλασµάτων
• δηµιουργία ισοδύναµων κλασµάτων µε την τεχνική του πολλαπλασιασµού και
της διαίρεσης (απλοποίηση).

∆εξιότητες
• να συγκρίνουν κλάσµατα κάνοντάς τα ισοδύναµα
• να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης και αξιοποίησης του λογισµικού των
µαθηµατικών και γενικότερα του Η/Υ
Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας, καθώς εργάζονται
µε το συγκεκριµένο λογισµικό.
Στάσεις
• να αναπτύξουν θετική διάθεση απέναντι στον Η/Υ ως εργαλείο ανακάλυψης
γνώσεων
• θετική στάση απέναντι στα µαθηµατικά
•

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Οι µαθητές έχουν αναπτύξει από προηγούµενα µαθήµατα τις βασικές δεξιότητες
χρήσης του Η/Υκαι του λογισµικού. Επίσης, οι µαθητές έχουν εισαχθεί στην έννοια
τoυ κλάσµατος, της κλασµατικής µονάδας, των οµώνυµων και ετερώνυµων
κλασµάτων.
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Α. Προβληµατισµός: ∆ιατύπωση του προβλήµατος
Η Νεφέλη έκοψε τριαντάφυλλα απ’ τον κήπο της. Τα 3/6 είναι κόκκινα και τα 9/18
άσπρα. Ποια ήταν περισσότερα;

Β. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ανοίγουµε το λογισµικό: Μαθηµατικά Ε΄- ΣΤ΄
Επιλέγουµε: Μπάρες
Με τον τρόπο που ήδη γνωρίζουµε επιλέγουµε 5 µπάρες.
Την 1η µπάρα τη χωρίζουµε σε 2 µέρη.
Τις επόµενες µπάρες τις χωρίζουµε κατά σειρά σε 2/πλάσια, 3/πλάσια, 4/πλασια και
5/πλάσια µέρη αντίστοιχα, σε σχέση µε την πρώτη.
Στην 1η µπάρα σχηµατίζουµε το 1/2.
Στις επόµενες πειραµατιζόµαστε και σχηµατίζουµε κάθε φορά κλάσµατα ίσης
ποσότητας δηλ. ισοδύναµα µε το1/2.
Γράφουµε τα κλάσµατα που δηµιουργήσαµε:
………………………………………………………………………………………..
Φέρνουµε το χεράκι µε τον κάθετο άξονα στις µπάρες. Συγκρίνουµε τα κλάσµατα. Τι
παρατηρούµε;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Φέρνουµε τώρα στην οθόνη 3 µπάρες.
Στην 1η σχηµατίζω τα 3/8.
Πειραµατιζόµαστε στις άλλες 2 έως ότου βρούµε σε πόσα ίσα µέρη θα τις χωρίσουµε
για να φτιάξουµε 2 ισοδύναµα κλάσµατα ίσης ποσότητας µε το πρώτο.
Ποια είναι αυτά τα κλάσµατα;………………………………………………………
Συζητούµε και καταγράφουµε µε ποιο τρόπο δηµιουργούµε ισοδύναµα κλάσµατα:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Φέρνουµε πάλι 3 µπάρες στην οθόνη. Σχηµατίζουµε στην 1η τα 8/28.
Στις επόµενες πειραµατιζόµαστε και δηµιουργούµε ισοδύναµα κλάσµατα µε
µικρότερους όρους απ’ το πρώτο, κάνουµε δηλ. απλοποίηση.
Ποια είναι αυτά τα κλάσµατα;………………………………………………………….
Ποιο απ’ αυτά δεν απλοποιείται περισσότερο ( ανάγωγο);…………………
Με ποιο τρόπο απλοποιούµε κλάσµατα;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Κρίνετε ότι έχει χρηστική αξία η απλοποίηση κλασµάτων και γιατί;
(Κατανοείται καλύτερα η ποσότητα του κλάσµατος µε την απλοποίηση; Μπορείτε να κάνετε πιο
εύκολα συγκρίσείς;)

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..

∆. Παρουσίαση - Συζήτηση – Εξαγωγή συµπερασµάτων.
Οι οµάδες ανακοινώνουν στην ολοµέλεια της τάξης αυτά που σηµείωσαν στα Φύλλα
Εργασίας. Ανταλλάσσουν απόψεις και συµφωνούν στην συναγωγή των κατάλληλων
συµπερασµάτων.

Ε. Αξιολόγηση επίτευξης των στόχων
Η αξιολόγηση περιλαµβάνει:
Α) τη διαµορφωτική αξιολόγηση που θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας
µέσω παρατήρησης της συµµετοχής και του ενδιαφέροντος των µαθητών, µέσω των
ερωτήσεών τους και γενικότερα µέσω παρατήρησης της εργασίας τους στην οµάδα,
Β) την τελική αξιολόγηση στο τέλος της διδασκαλίας µε το κατάλληλο φύλλο
αξιολόγησης. Ενδεικτικά θα µπορούσε να δοθεί στους µαθητές το παρακάτω φύλλο
αξιολόγησης:

Φύλλο Αξιολόγησης

1.Γράψτε 4 κλάσµατα ισοδύναµα µε το 3/5:
………………………………………………………………………………………

2.Απλοποιήστε τα κλάσµατα:
5/10=

9/18=

75/100=

3.Κυκλώστε τα κλάσµατα που είναι ισοδύναµα µε το 10/15
2/3

4/7

20/30

6/9

4.Η Μαρίνα ξόδεψε τα 2/5 των 30 € για την αγορά ενός βιβλίου. Ο Σπύρος τα 4/10
των 40 € για την αγορά ενός εισιτηρίου για το θέατρο και ο Αµπέρ τα 6/15 των 30€
για ένα DVD. Ποια παιδιά ξόδεψαν τον ίδιο αριθµό χρηµάτων;

