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Learning Process 

NAME DESCRIPTION 

Object name Εμβαδόν Ορθογωνίου  

Curriculum 

lessons engaged 
Μαθηματικά 

Prerequisite 

Knowledge 

Οι μαθητές γνωρίζουν τα βασικά γεωμετρικά σχήματα, την έννοια της περιμέτρου σχήματος, 

τις μονάδες μήκους και εμβαδού καθώς και το καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων και έχουν 

έρθει σε επαφή με την έννοια του εμβαδού σε προηγούμενες τάξεις. 

Learning 

Goals/Outcomes 

Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να  

- Κατανοήσουν την έννοια του εμβαδού επίπεδων σχημάτων 

- Κατανοήσουν πως υπάρχουν ισεμβαδικά σχήματα με διαφορετικές περιμέτρους 

- Κατανοήσουν ότι η περίμετρος ενός σχήματος και το εμβαδό είναι τελείως ανεξάρτητα 

- Ανακαλύψουν τον τύπο υπολογισμού του εμβαδού ορθογωνίου ( και τετραγώνου) 

- Μπορούν να υπολογίσουν το εμβαδόν σύνθετων σχημάτων που αποτελούνται από 

ορθογώνια 

 

Lesson Process 

Lesson Μαθηματικά 

Class/Age/Gra

de 
2η Τάξη (Ηλικία 13-14 ετών) 

Estimated 

time to 

complete 

2x 40’  

Method of 

work 

Συνεργατικές ομάδες των 2/ Κάθε μαθητής μόνος του/Ολόκληρη η τάξη 

 

Procedure 

1. Εισαγωγή (Θεωρία) 

Οι μαθητές συνδεόμενοι στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://www.geogebra.org/m/vDxUbcTT#material/MSzUybVs 

παρατηρούν την περίμετρο και το εμβαδόν διαφόρων ορθογωνίων καθώς μεταβάλλουν τις 

διαστάσεις. 

 

https://www.geogebra.org/m/vDxUbcTT#material/MSzUybVs
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Επίσης στον ίδιο σύνδεσμο υπολογίζουν την περίμετρο και το εμβαδό ορθογωνίου 

μετρώντας τα κουτάκια. 
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και επιβεβαιώνουν την ορθότητα των υπολογισμών. 

 

 
 

2.  Ισεμβαδικά σχήματα με διαφορετική περίμετρο 

Οι μαθητές συνδέονται στον σύνδεσμο: 

https://phet.colorado.edu/sims/html/area-builder/latest/area-builder_en.html 

και δημιουργούν ανά ομάδες ορθογώνια που έχουν το ίδιο εμβαδόν αλλά διαφορετική 

περίμετρο. 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/area-builder/latest/area-builder_en.html
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Στη συνέχεια καλούνται να δημιουργήσουν σχήματα με ζητούμενη περίμετρο και εμβαδό 

και να βρουν παραπάνω από μια λύσεις. 

 

 

 

Ακολουθεί συζήτηση στην τάξη. 

3. Μαθηματική σχέση υπολογισμού του εμβαδού του ορθογωνίου 

Αφού οι μαθητές έχουν κατανοήσει την έννοια του εμβαδού στις προηγούμενες 

δραστηριότητες μπορούν να οδηγηθούν στην μαθηματική σχέση υπολογισμού του. 

Χρησιμοποιούν τον σύνδεσμο: 

https://www.geogebra.org/m/vDxUbcTT#material/DwlTXm3n 

https://www.geogebra.org/m/vDxUbcTT#material/DwlTXm3n
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Στη συνέχεια εξασκούνται στη χρήση του τύπου για να υπολογίσουν το ζητούμενο εμβαδό. 

https://www.geogebra.org/m/vDxUbcTT#material/qLxlDlI5 

 

 

 

 
 

 

 

Οι μαθητές έχουν ζωγραφίσει δύο τμήματα κόντρα πλακέ διαστάσεων 30cm x 30 cm που θα 

χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή της αυλής. Πάνω στα λευκά τμήματα θα τοποθετηθούν 

στοιχεία της αυλής. Τους ζητείται να υπολογίσουν το εμβαδό του πράσινου τμήματος. 

 

 

 
 

https://www.geogebra.org/m/vDxUbcTT#material/qLxlDlI5
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4. Υπολογισμός εμβαδού επιπέδων σχημάτων που αποτελούνται από διάφορα ορθογώνια 

Ζητείται από τους μαθητές να υπολογίσουν το εμβαδόν πολυγώνων σαν τα παρακάτω. 

 

 

 
5. Ανακεφαλαίωση, συζήτηση στην τάξη 

 

 

Item Construction Process: 

Dimensions 
Height (cm) Length (cm) Depth (cm) 

   

Material(s) 

Σχολικό Βιβλίο 

Φύλλα Εργασίας 

GeoGebra 

Προσομοιώσεις του Πανεπιστημίου Colorado 

https://phet.colorado.edu/en/ 

 

 

https://phet.colorado.edu/en/

