
Λάλας Γεώργιος 
∆ραστηριότητα 1η 
Γνωστικό αντικείµενο: Μαθηµατικά 
Τίτλος: Φτιάχνουµε κύκλους (Κεφάλαιο 53) 
Στόχοι:  

i. Να αντιληφθούν, τα παιδιά, ότι όλα τα σηµεία της περιφέρειας του κύκλου απέχουν το ίδιο από το 
κέντρο του. 

ii.  Να διαπιστώσουν τη σχέση ακτίνας – διαµέτρου. 
 
Χρόνος: 45́  
Προηγούµενες γνώσεις: Λογισµικό πρόγραµµα Tux Paint 
 
Φύλλο Εργασίας 
 

i. Ανοίξτε το πρόγραµµα Tux Paint. 
ii.  Επιλέξτε από την αριστερή στήλη, εργαλεία, το πλήκτρο «Ζωγραφική» . 

iii.  Από τη δεξιά στήλη, πινέλα, επιλέξτε το πρώτο αριστερό πλήκτρο που δείχνει µια µικρή τελεία και κάντε 
ένα σηµείο στην επιφάνεια εργασίας. 

iv. Επιλέξτε από την αριστερή στήλη, εργαλεία, το πλήκτρο «Σχήµατα» και από τη δεξιά στήλη, πινέλα, το 
πλήκτρο «Κύκλος». 

v. Μετακινήστε τον κέρσορα πάνω στο σηµείο και κρατώντας το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού φτιάξτε 
ένα κύκλο. 

vi. Παρατηρήστε, αφού επαναλάβετε τα παραπάνω βήµατα όσες φορές θέλετε, πώς αποµακρύνονται τα 
σηµεία του κύκλου από το σηµείο που γράψατε (κέντρο του). 

 
Πλήκτρο Ζωγραφικής Γραµµές Σχήµατα Εκτύπωση Σηµείο  Πλήκτρο βουλίτσα  
                

 
 
 
 
 

 
 



Λάλας Γεώργιος 
Ερωτήσεις: 
 
� Τα σηµεία του κύκλου αποµακρύνονται ταυτόχρονα όλα από το κέντρο του; 

………………………………………………………………………………………………………………... 
 

� Αν πάρετε διάφορα σηµεία πάνω στον κύκλο και τα ενώσετε µε το κέντρο θα έχουν την ίδια απόσταση ή 
όχι; 
………………………………………………………………………………………………………………... 
 

i. Ακολουθώντας τις προηγούµενες οδηγίες φτιάξτε µερικούς κύκλους. 
ii.  Επιλέξτε από την αριστερή στήλη, εργαλεία, το πλήκτρο «Γραµµές» και από τη δεξιά στήλη «Πινέλα» το 

πρώτο πλήκτρο. 
iii.  Πηγαίνετε µε τον κέρσορα στο κέντρο ενός κύκλου και γράψτε τρεις γραµµές από το κέντρο ως την 

περιφέρεια του κύκλου. 
iv. Στον ίδιο κύκλο γράψτε τρεις γραµµές ξεκινώντας όµως από ένα σηµείο της περιφέρειας του κύκλου 

περνώντας από το κέντρο του και καταλήγοντας σ’ ένα άλλο σηµείο της περιφέρειας. 
 
� Μετρήστε τις γραµµές που γράψατε από το κέντρο προς την περιφέρεια και βγάλτε ένα συµπέρασµα. 

Ονοµάστε το. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

� Μετρήστε τις γραµµές που γράψατε από ένα σηµείο της περιφέρειας σε ένα άλλο και βγάλτε ένα 
συµπέρασµα. Ονοµάστε το. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
� Προσπαθήστε να φτιάξετε διάφορα σχήµατα – σήµατα συνδυάζοντας κύκλους π.χ. το σήµα των 

Ολυµπιακών αγώνων. 
 
 
 
 

 


