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1 
Ο κόσμος των 

σχημάτων 

Χρήση γεωμετροπινάκων 
για την  εμπειρική σχεδίαση 
των γεωμετρικών σχημά-
των. Έτοιμα γεωμετρικά 
σχήματα. (Ένα σετ ανά 
μαθητή). 

Αναγνώριση ιδιοτήτων των γεωμετρικών 
σχημάτων, προσπάθεια ορισμού τους. 
Ο στόχος αυτής της θεματικής ενότητας είναι 
να προσεγγίσουν  τα παιδιά την έννοια του 
γεωμετρικού σχήματος μέσα από την εμπειρική 
αντίληψη που έχουν για τα βασικά γεωμετρικά 
σχήματα. 

2 

Καθρέφτες και εί-
δωλα. Η Συμμετρία 
στη Φύση και την 
Τέχνη. 

Γεωπίνακες, καθρέπτες, 
τετραγωνισμένο χαρτί. 
(Ένα σετ ανά μαθητή). 

Η θεμελιώδης έννοια της αμφίπλευρης-
κατοπτρικής συμμετρίας δηλαδή αυτής που 
παράγεται από τον κατοπτρισμό ενός 
αντικειμένου σ’ ένα καθρέφτη. Επίσης και τα 
άλλα είδη συμμετρίας, δηλαδή της 
περιστροφικής και της μεταφορικής. 

3 

Από την εμπειρία 
της ζυγαριάς στη 
σχέση της ισότητας 
και τις πράξεις των 
αριθμών. 

Κατάλληλα επιλεγμένες 
εκπαιδευτικές ζυγαριές. 
(Ένα σετ ανά 2 μαθητές). 

Προσέγγιση της έννοιας της ισορροπίας στην 
επιστημονική και καλλιτεχνική της διάσταση. Η 
αριθμητική έκφραση αυτής, αναδεικνύει την 
αναγκαιότητα των αριθμών και των πράξεων 
μεταξύ αριθμών. 

4 

Ήχοι και μουσικά 
ακούσματα. 
(Μουσική και 
Μαθηματικά) 

Διάφορα όργανα 
παραγωγής ήχου, μουσικά 
όργανα, βιωματικές 
δραστηριότητες και 
αξιοποίηση της σύγχρονης 
τεχνολογίας. (Υλικό 
δασκάλου και 1 σετ ανά 
μαθητή). 

Στόχος αυτής της ενότητας είναι τα παιδιά να 
γνωρίσουν τον ήχο ως φυσικό φαινόμενο, και 
να γνωρίσουν τον τρόπο που συνδέεται ο ήχος 
με τη μουσική. 



5 
Ταξίδι στο κόσμο 

των στερών 
σχημάτων 

Συναρμολογούμενα 
πολύεδρα από τα 
αναπτύγματα – έδρες τους 
ή τις ακμές τους. 
(Ένα σετ ανά μαθητή). 

Η μοναδικότητα των πέντε κανονικών 
πολυέδρων. Ο τύπος του Euler που συνδέει τους 
αριθμούς Εδρών, Ακμών και Κορυφών. 
Η φιλοσοφική σύνδεση με το κοσμογονικό 
μοντέλο του Πλάτωνος στον Τίμαιο και την 
Αναγέννηση (Kepler). 

6 
Το ρομπότ η 
μελισσούλα. 

Η απλή ρομποτική κατα-
σκευή “BeeBot”. 
(Υλικό δασκάλου και 
φύλλο εργασίας ανά 
μαθητή). 

Οι βασικοί γεωμετρικοί μετασχηματισμοί της 
μετατόπισης και της στροφής ως στοιχειώδεις 
δυνατότητες ενός απλού ρομπότ. 

7 
Μηχανισμοί και 

γρανάζια 

Επιλεγμένες συνθέσεις με 
γρανάζια και συστήματα 
οδοντωτών τροχών. 
(Ένα σετ ανά μαθητή). 

Η αναγκαιότητα των γραναζιών και ο τρόπος 
μετάδοσης της κίνησης μέσω γραναζιών 
διαφορετικού τύπου 




