
Παρέµβαση 8 
  

� Τάξη: Γ΄ 
� Μάθηµα: Μαθηµατικά 
� Θεµατική Eνότητα 6, Κεφάλαιο 36ο: «∆εκαδικοί αριθµοί» 
� ∆ιδακτικός στόχος: Να εξασκηθούν οι µαθητές/τριες να σχηµατίζουν,  µε  εικονικά 

χρήµατα, ποσά που τους δίνονται µε δεκαδικούς αριθµούς και αντίστροφα να  
γράφουν µε δεκαδικούς αριθµούς, διάφορα χρηµατικά ποσά που τους δίνονται µε 
εικόνες από νοµίσµατα και χαρτονοµίσµατα.. 

� Λογισµικά: Μαθηµατικά Γ΄-∆΄ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, εννοιολογικής 
χαρτογράφησης (Inspiration),  πρόγραµµα για τη λήψη στιγµιότυπου οθόνης 
(Greenshot) 

� Προαπαιτούµενες γνώσεις: Οι µαθητές/τριες είναι εξοικειωµένοι µε τη χρήση των 
παραπάνω λογισµικών. 

� ∆ιάρκεια:  45 λεπτά 
 
Οι µαθητές/τριες εργάζονται σε οµάδες των  δύο ατόµων. 
Το φύλλο εργασίας δίνεται σε ηλεκτρονική µορφή. 
 
Φύλλο Εργασίας 

� Επιλέγουµε  από το µενού Έναρξη, το πρόγραµµα εννοιολογικής  χαρτογράφησης 
Inspiration και ανοίγουµε από τους «φακέλους»  τον ηµιδοµηµένο εννοιολογικό 

χάρτη «ΣΤΟ ΜΑΓΑΖΙ  ΜΕ  ΤΑ 
ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ» 

 

 

 

 

 

 

 



� Στο χάρτη που εµφανίζεται
προσπαθήσουµε τώρα να σχηµατίσουµε

φαίνεται στο καραβάκι. Το
Ινστιτούτου θα µας βοηθήσει

� Κάνουµε  λοιπόν Ctrl+ κλικ

� Από τα λογισµικά που 
εµφανίζονται κάνουµε  κλικ
σ΄αυτήν  την εικόνα 
 

� Από το µενού που εµφανίζεται
 

εµφανίζεται βλέπουµε πέντε παιχνίδια και τις τιµές
προσπαθήσουµε τώρα να σχηµατίσουµε τις τιµές τους µε εικονικά

καραβάκι. Το λογισµικό των  Μαθηµατικών  Γ΄-∆΄ του

µας βοηθήσει! 
+ κλικ πάνω σ΄αυτήν τη διεύθυνση:  http://ts.sch.gr/software

κλικ 

που εµφανίζεται επιλέγουµε  «µαθαίνω τα ευρώ»

και τις τιµές τους. Θα 
τους µε εικονικά χρήµατα όπως 

∆΄ του Παιδαγωγικού 

http://ts.sch.gr/software  

πάνω 

τα ευρώ» 

 

 

 

 

 

 

 



� Από την καρτέλα που εµφανίζεται επιλέγουµε µε το ποντίκι µας τα αντίστοιχα ευρώ, 
για κάθε ένα παιχνίδι  και τα σέρνουµε στο πρώτο πλαίσιο. 

� Κάθε  ένα ποσό που σχηµατίζουµε το «φωτογραφίζουµε»,  µε το πρόγραµµα λήψης 
στιγµιότυπου οθόνης (Greenshot), το αντιγράφουµε και το επικολλάµε δίπλα στην 
εικόνα του παιχνιδιού. 

� Μόλις τελειώσουµε, φτιάχνουµε ένα δικό µας ηµιδοµηµένο εννοιολογικό χάρτη, 
όπως ήδη γνωρίζουµε, µε πέντε άλλα διαφορετικά παιχνίδια. Θα µας βοηθήσουν οι 
έτοιµες εικόνες µε τα ζωάκια ή τα µουσικά όργανα ή τα είδη καθηµερινής χρήσης ή 
ό,τι  άλλο επιθυµούµε. ∆ίπλα σε κάθε εικόνα σχηµατίζουµε την τιµή µε εικονικά 
χρήµατα, όπως κάναµε παραπάνω, και ζητάµε από τον διπλανό µας να γράψει τον 
δεκαδικό αριθµό που αντιστοιχεί στα ποσά που εικονίζονται. 

� Αποθηκεύουµε τις εργασίες µας, µε το όνοµα της οµάδας µας στο 
φάκελο που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας µε τίτλο «εργασίες 
µαθηµατικών» . 


