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

Learning Process 

NAME DESCRIPTION 

Object name Μήκος Κύκλου 

Curriculum 

lessons engaged 
Μαθηματικά 

Prerequisite 

Knowledge 
Τι είναι κύκλος, ακτίνα και διάμετρος του κύκλου, σχέση ακτίνας και διαμέτρου 

Learning 

Goals/Outcomes 

Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να  

- Ανακαλύψουν ότι το μήκος κύκλου και η διάμετρος είναι ποσά ανάλογα 

- Ανακαλύψουν τον συντελεστή αναλογίας 

- Μπορούν να υπολογίσουν το μήκος ενός δοθέντος κύκλου χρησιμοποιώντας την 

ακτίνα του 

 

 

Lesson Process 

Lesson Μαθηματικά 

Class/Age/Grade 2η Τάξη (Ηλικία 13-14 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: Τι είναι κύκλος, βασικά 

στοιχεία κύκλου. 

2. Θέτοντας το πρόβλημα 

Θέλουμε να κατασκευάσουμε ένα παραδοσιακό μαγγανοπήγαδο στην αυλή και πρέπει 

να υπολογίσουμε το μήκος του κύκλου γνωρίζοντας την διάμετρο του πηγαδιού. 

Χρησιμοποιώντας το λογισμικό GeoGebra παρατηρούμε πως το μήκους του κύκλου και 

η διάμετρός του είναι ποσά ανάλογα. Ανακαλύπτουμε ποιος είναι ο συντελεστής 

αναλογίας (ο αριθμός π). 

Συζήτηση στην τάξη 

Φύλλο εργασίας- Δραστηριότητα 1-Ομάδες των 2 
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3. Μαθηματική σχέση υπολογισμού του μήκους ενός κύκλου σε συνάρτηση με την 

διάμετρο και την ακτίνα του (Βιβλίο σελ 186-188) 

Αφού έχουμε ανακαλύψει τον συντελεστή αναλογίας στην προηγούμενη 

δραστηριότητα μπορούμε να οδηγηθούμε στην μαθηματική σχέση που συνδέει το 

μήκος κύκλου με την διάμετρο και την ακτίνα του. 

Συζήτηση στην τάξη 

Φύλλο εργασίας -Δραστηριότητα 2 -Κάθε μαθητής μόνος του 

4. Ανακεφαλαίωση, συζήτηση στην τάξη 

 

 

Item Construction Process: 

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

   

Material(s) 

Σχολικό Βιβλίο (σελ 186-188) 

Φύλλα Εργασίας 

GeoGebra 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

Στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://www.geogebra.org/m/WcRnJpax 

κύλησε τη ρόδα μετακινώντας το κέντρο της οριζόντια μέχρι να κάνει μια πλήρη στροφή. 

 

Συμπλήρωσε τον πίνακα: 

Κύκλος Διάμετρος Μήκος κύκλου Λόγος 

1ος 10   

2ος 12   

3ος 14   

4ος 15   

5ος 16   

 

Στην τελευταία στήλη του πίνακα ο λόγος είναι το πηλίκο του μήκους του κύκλου προς την διάμετρό του. Τι παρατηρείς; 

 

 

 

 

Δώσε μερικές ακόμη δικές σου τιμές στην διάμετρο και παρατήρησε την τιμή του λόγου. Με τι ισούται αυτή; Με πόσες 

διαμέτρους ισούται το μήκος του κύκλου; 

 

 

 

 

https://www.geogebra.org/m/WcRnJpax
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Συμπέρασμα: 3,14
ή ύ

ά

  

 


=


 περίπου για όλους του κύκλους. Ο σταθερός αυτός λόγος ονομάστηκε από 

τους Αρχαίους Έλληνες ως «ο αριθμός π». Αποδεικνύεται ότι ο αριθμός π είναι ένας άρρητος αριθμός, δηλαδή δεκαδικός 

αριθμός με άπειρα ψηφία, τα οποία δεν προκύπτουν με συγκεκριμένη διαδικασία. Τα πρώτα 40 δεκαδικά ψηφία του π 

είναι: 

π= 3,1415926535897932384626433832795028841971….. 

Αν συμβολίσουμε με L το μήκος του κύκλου και με δ την διάμετρο τότε 
L



= . 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 

Ξεκινώντας από τη σχέση 
L



=  να γράψεις τη σχέση που δίνει το μήκος του κύκλου σε συνάρτηση με την διάμετρό 

του και στη συνέχεια με την ακτίνα του. 

 

 

Να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα: 

Ακτίνα R 3 cm  5 cm 7 cm  10 cm 

Μήκος κύκλου L  12,56 cm   28,26 cm  

 

 

 

 


