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SCHOOL: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΛΤΙΝΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  Date: ……………………………… 

Learning Process 

NAME DESCRIPTION 

Object name Κλίμακα 

Curriculum 

lessons engaged 
Μαθηματικά 

Prerequisite 

Knowledge 
Η έννοια του κλάσματος, το ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων, ιδιότητες αναλογιών. 

Learning 

Goals/Outcomes 

Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να  

- Ανακαλύψουν ποια είναι η κλίμακα σε κάθε περίπτωση που τους ζητείται 

- Χρησιμοποιώντας την κλίμακα να υπολογίζουν τις διαστάσεις αντικειμένων 

- Να κατανοήσουν την έννοια της μεγέθυνσης και της σμίκρυνσης 

- Να γνωρίζουν σε ποιες περιπτώσεις είναι χρήσιμη η κλίμακα 

 

 

Lesson Process 

Lesson Μαθηματικά 

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

Estimated time 

to complete 
1 x 40’  

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

 

Procedure 

1. Εισαγωγή (Θεωρία) 

Θυμόμαστε την θεωρία που έχουμε διδαχθεί μέχρι τώρα: την έννοια του κλάσματος, 

πως βρίσκουμε τη θέση ενός σημείου στο επίπεδο, τις ιδιότητες των αναλογιών. Στη 

συνέχεια με απλά σχήματα οδηγούμαστε στην κατανόηση της έννοιας της κλίμακας. 

2. Θέτοντας το πρόβλημα 

Θέλουμε να κατασκευάσουμε την κάτοψη της αυλής και πρέπει να κατανοήσουμε την 

έννοια της κλίμακας και την χρησιμότητά της. Η ζητούμενη κλίμακα είναι 1:12. 

Συζήτηση στην τάξη 

Φύλλο εργασίας- Δραστηριότητα 1-Ομάδες των 2 

3. Μεγέθυνση – σμίκρυνση αντικειμένου- Υπολογισμός κλίμακας 
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Αφού έχουμε κατανοήσει την έννοια της κλίμακας χρησιμοποιούμε δύο αντικείμενα με 

γνωστές διαστάσεις που το ένα είναι μεγέθυνση του άλλου και υπολογίζουμε την 

κλίμακα. 

Συζήτηση στην τάξη 

Φύλλο εργασίας -Δραστηριότητα 2 -Ομάδες των 2 

4. άσκηση εμπέδωσης 

Φύλλο εργασίας -Δραστηριότητα 3 – Ο κάθε μαθητής μόνος του 

5. Ανακεφαλαίωση, συζήτηση στην τάξη 

 

 

Item Construction Process: 

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

   

Material(s) 

Σχολικό Βιβλίο (σελ 90-93) 

Φύλλα Εργασίας 

GeoGebra 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

Κάνε κλικ στο σύνδεσμο: https://www.geogebra.org/classic/cvnph5vn 

Το τμήμα ΑΒ παριστάνει έναν όρθιο άνθρωπο ύψους 180 cm. Το τμήμα CD ένα δέντρο. Κάθε «μεγάλη» υποδιαίρεση 

του πλέγματος είναι 1 cm. Να βρεις ποια είναι η κλίμακα. Ποιο είναι το ύψος του δέντρου; 

 

 

 

 
 

 

Το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο IJKL έχει στην πραγματικότητα εμβαδό ίσο με 640 cm2. Να βρεθεί το πραγματικό 

εμβαδό του ορθογωνίου παραλληλογράμμου FGHE. Κάθε «μεγάλη» υποδιαίρεση του πλέγματος είναι 1 cm. 

  
 

 

 

1 cm 

1 cm 

https://www.geogebra.org/classic/cvnph5vn
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 

 

Αν το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο S είναι μεγέθυνση του ορθογωνίου παραλληλογράμμου R ποια είναι η κλίμακα; 

 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 

 


