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Learning Process 

NAME DESCRIPTION 

Object name Η έννοια του κλάσματος 

Curriculum 

lessons engaged 
Μαθηματικά 

Prerequisite 

Knowledge 
Φυσικοί αριθμοί, γνώση βασικών γεωμετρικών σχημάτων 

Learning 

Goals/Outcomes 

Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να  

- Κατανοήσουν την έννοια του κλάσματος μέσα από διαδικασίες χωρισμού του «όλου» 

σε μέρη  

- Κατανοήσουν την έννοια του κλάσματος μέσα από διαδικασία αναζήτησης σχέσης 

μεταξύ ομοειδών ποσοτήτων  

- Συγκρίνουν τα κλάσματα με τη μονάδα 

- Υπολογίζουν την τιμή ενός μέρους από το «όλο» 

- Υπολογίζουν την τιμή του «όλου» από την τιμή ενός μέρους του 

 

 

Lesson Process 

Lesson Μαθηματικά 

Class/Age/Grade 1η Τάξη (Ηλικία 12-13 ετών) 

Estimated time 

to complete 
2 x 40’  

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

 

Procedure 

1. Εισαγωγή (Θεωρία) 

Η έννοια του κλάσματος έχει διδαχθεί και στο δημοτικό. Γίνεται επανάληψη της 

θεωρίας με προβολή ενός βίντεο 

 https://www.youtube.com/watch?v=yT1WuyxTCmo 

2. Η έννοια του κλάσματος  

Για την κατασκευή της αυλής οι μαθητές έχουν φέρει ανακυκλώσιμα και 

επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά. Μεταξύ αυτών είναι δυο κομμάτια από κόντρα πλακέ 

διαστάσεων 30 cmx 30 cm. Χρησιμοποιούνται και αυτά για την διδασκαλία της έννοιας 

https://www.youtube.com/watch?v=yT1WuyxTCmo
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του κλάσματος. Αρχικά οι μαθητές παρατηρούν ότι ολόκληρη η «αυλή» χωρίζεται σε 

δύο ίσα μέρη και διαπιστώνουν τι μέρος της αυλής είναι το καθένα από αυτά. 

Στη συνέχεια χρωματίζεται μέρος του κάθε τμήματος της αυλής και οι μαθητές 

καλούνται να διαπιστώσουν το χρωματισμένο τμήμα τι μέρος της αυλής είναι. 

 

  
 

 

 

 

Κατόπιν οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες των δυο, με την προσομοίωση του 

παρακάτω συνδέσμου  

https://phet.colorado.edu/sims/html/fractions-intro/latest/fractions-

intro_en.html 

αντιλαμβάνονται την έννοια του κλάσματος μέσα από την διαδικασία χωρισμού του 

«όλου» σε μέρη. 

 

 

 
 

https://phet.colorado.edu/sims/html/fractions-intro/latest/fractions-intro_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/fractions-intro/latest/fractions-intro_en.html
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Μέσα από το παρακάτω παιχνίδι με τα κλάσματα 

https://phet.colorado.edu/sims/html/build-a-fraction/latest/build-a-fraction_en.html 

γίνεται εμπέδωση της έννοιας του κλάσματος. 

 

 

 
 

https://phet.colorado.edu/sims/html/build-a-fraction/latest/build-a-fraction_en.html
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3. Υπολογισμός της τιμής του ενός μέρους από το «όλο» με την μέθοδο αναγωγής στη 

μονάδα 

Για να βρούμε την τιμή του μέρους ξεκινάμε από την τιμή του «όλου» που είναι η 

μονάδα. Γίνεται συζήτηση στην τάξη με απλά παραδείγματα (π.χ προσπάθησε να 

μοιράσεις τρεις σοκολάτες σε οκτώ παιδιά). Οι μαθητές καλούνται σε ομάδες των δύο 

να επιλύσουν προβλήματα στο φύλλο εργασίας που τους δίνεται. 

4. Υπολογισμός της τιμής του «όλου» από την τιμή ενός μέρους του  

Για αν βρούμε την τιμή του «όλου» ξεκινάμε από την τιμή του μέρους και 

υπολογίζουμε την τιμή της μονάδας. Οι μαθητές καλούνται να επιλύσουν προβλήματα 
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κλιμακούμενης δυσκολίας στο φύλλο εργασίας που τους δίνεται αρχικά σε ομάδες των 

δύο και στη συνέχεια ο καθένας μόνος του. 

5. Ανακεφαλαίωση, συζήτηση στην τάξη 

 

Item Construction Process: 

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

   

Material(s) 

Σχολικό Βιβλίο (σελ 34-37) 

Φύλλα Εργασίας 

Προσομοιώσεις του 

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

 

 

 

 

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

