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Learning Process 

NAME DESCRIPTION 

Object name Παράπλευρη επιφάνεια κυλίνδρου 

Curriculum 

lessons engaged 
Μαθηματικά 

Prerequisite 

Knowledge 

Κύκλος, βασικά στοιχεία κύκλου, μήκος κύκλου, εμβαδό κύκλου, εμβαδό ορθογωνίου 

παραλληλογράμμου 

Learning 

Goals/Outcomes 

Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να  

- Ανακαλύψουν ποια είναι η παράπλευρη επιφάνεια του κυλίνδρου 

- Ανακαλύψουν τον μαθηματικό τύπο που δίνει την παράπλευρη επιφάνεια κυλίνδρου 

- Μπορούν να υπολογίσουν την παράπλευρη επιφάνεια του κυλίνδρου αν δοθεί 

κύλινδρος με γνωστή ακτίνα βάσης και ύψος 

 

 

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, πως υπολογίζουμε το μήκος και το εμβαδό του κύκλου καθώς και το 

εμβαδό ορθογωνίου παραλληλογράμμου. 

2. Θέτοντας το πρόβλημα 

Θέλουμε να κατασκευάσουμε ένα παραδοσιακό μαγγανοπήγαδο στην αυλή και πρέπει 

να υπολογίσουμε το εμβαδόν της παράπλευρης επιφάνειας του πηγαδιού γνωρίζοντας 

την διάμετρο του πηγαδιού καθώς και το ύψος του. Χρησιμοποιώντας το λογισμικό 

GeoGebra παρατηρούμε ποια είναι η παράπλευρη επιφάνεια του κυλίνδρου. 

Συζήτηση στην τάξη 

Φύλλο εργασίας- Δραστηριότητα 1-Ομάδες των 2 
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3. Μαθηματική σχέση υπολογισμού της παράπλευρης επιφάνειας κυλίνδρου (Βιβλίο σελ 

207-208) 

Αφού έχουμε ανακαλύψει ποια είναι η παράπλευρη επιφάνεια του κυλίνδρου στην 

προηγούμενη δραστηριότητα μπορούμε να οδηγηθούμε στην μαθηματική σχέση 

υπολογισμού της. Εξασκούμαστε στη χρήση του τύπου για να υπολογίσουμε την 

παράπλευρη αλλά και την ολική επιφάνεια γνωστών κυλίνδρων 

Συζήτηση στην τάξη 

Φύλλο εργασίας -Δραστηριότητα 2 -Ομάδες των 2 

4. Υπολογισμός παράπλευρης επιφάνειας γνωστού κυλίνδρου- 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 207-208) 

Φύλλα Εργασίας 

GeoGebra 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

Στον παρακάτω σύνδεσμο: 

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

μετακίνησε τον δρομέα “slide me” και παρατήρησε τι συμβαίνει. Μελέτησε τον κύλινδρο ακτίνας βάσης r και ύψους h 

και το ανάπτυγμά του. Από τι αποτελείται αυτό; 

 

 

Με τι ισούται το εμβαδόν κάθε κύκλου; 

 

 

Αν h το ύψος του ορθογωνίου παραλληλογράμμου με τι ισούται η άλλη διάσταση; 

 

 

Μπορείς να γράψεις την σχέση που δίνει το εμβαδόν του ορθογωνίου παραλληλογράμμου; 

 

 

 

 

 

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://www.geogebra.org/m/g5ctr8hu 

μετακίνησε τον δρομέα “Move for net” και παρατήρησε την παράπλευρη επιφάνεια του κυλίνδρου. Δες πως 

μεταβάλλεται αυτή καθώς μεταβάλλουμε το ύψος του κυλίνδρου.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.geogebra.org/m/ujwtenpn
https://www.geogebra.org/m/g5ctr8hu
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 

 

 

 

 
 

Παράπλευρη επιφάνεια του κυλίνδρου = μήκος κύκλου x ύψος 

ή 2S rh=  

 

Να βρεις την παράπλευρη επιφάνεια του παρακάτω κυλίνδρου αν οι διαστάσεις του δίνονται σε cm. 
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Οι διπλανοί κύλινδροι έχουν όλοι την ίδια ακτίνα βάσης r = 3 cm. Να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 

Στο παρακάτω σχήμα έχουμε ένα ρολό βαψίματος. 

1. Να βρεις πόση επιφάνεια βάφει σε μια πλήρη περιστροφή  

2. Να βρεις πόσες περιστροφές θα κάνει για να βάψει ένα τοίχο εμβαδού 9,42 m2. 

 

ύψος κυλίνδρου h 1 2 4 10 

εμβαδόν παράπλευρης 

επιφάνειας S 

    

ολικό εμβαδόν E     


