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                               Δραστηριότητα 4η 
 
Τάξη: Β΄ 
 
Μάθημα: Μαθηματικά 
 
Ενότητα: 16. «Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά μοτίβα.» 
 
Εξοπλισμός: Εργαστήριo υπολογιστών, προβολικό, διαδίκτυο. 

Λογισμικά: Φυλλομετρητής και Tux paint (Αναγνώριση και δημιουργία 

μοτίβου). 

Στόχοι: 

Οι μαθητές να παρατηρήσουν, να αναγνωρίσουν και να κατασκευάσουν 
γεωμετρικά μοτίβα. 
Να ασκηθούν στη χρήση του Φυλλομετρητή και του λογισμικού Tux paint . 
 

Προηγούμενες γνώσεις: Οι μαθητές αναγνωρίζουν βασικά γεωμετρικά 

σχήματα και αντιλαμβάνονται την έννοια της επανάληψης σχημάτων ή 

αντικειμένων. Έχουν διδαχθεί και ξαναχρησιμοποιήσει τον Φυλλομετρητή και 

το λογισμικό Τux paint, αλλά χρειάζονται κι άλλη εξάσκηση. 

Απαιτούμενος χρόνος: Μία διδακτική ώρα. 

Παρατηρήσεις: Οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε ομάδες τριών ατόμων και 

βρίσκονται στο εργαστήριo υπολογιστών. Αρχικά κάθε ομάδα, με τη βοήθεια 

του Φυλλομετρητή και σύμφωνα με τις οδηγίες του Φύλλου Εργασίας, βρίσκει 

και παρατηρεί συγκεκριμένα αρχαία αγγεία. Οι ίδιες εικόνες στη συνέχεια 

προβάλλονται από την εκπαιδευτικό της τάξης και σχολιάζονται προφορικά 

από όλες τις ομάδες. Κατόπιν ακολουθώντας τα κατευθυντήρια βήματα του 

Φύλλου εργασίας οι ομάδες ανοίγουν το λογισμικό Tux paint και σχεδιάζουν 

γεωμετρικά μοτίβα. Τέλος αποθηκεύουν σε φάκελο στην επιφάνεια εργασίας 

την εργασία τους και την εκτυπώνουν για να την αναρτήσουν μέσα στην τάξη 

τους. 
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                        Φύλλο Εργασίας 

 

1)Στην επιφάνεια εργασίας πατήστε διπλό αριστερό κλικ στο εικονίδιο  

 

που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή και ανοίξτε το αρχείο. 

Στη συνέχεια παρατηρείστε τα αρχαία αγγεία και σχολιάστε τα με την ομάδα 

σας. Κατόπιν παρατηρούμε τα ίδια αγγεία από το προβολικό της τάξης με 

μεγαλύτερη λεπτομέρεια, αφού παρουσιάζονται με μεγαλύτερο μέγεθος και 

συμμετέχουμε στη συζήτηση της ολομέλειας. 

2) Στην επιφάνεια εργασίας πατήστε αριστερό κλικ στο εικονίδιο   

 

Θα εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα: 
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Επιλέξτε από τα Εργαλεία τα ΣΧΗΜΑΤΑ .Μετά επιλέξτε το χρώμα  και τα 

σχήματα σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες. Προσέξτε τα βέλη των 

παρακάτω εικόνων πριν επιχειρήσετε να κάνετε το μοτίβο που θα σας ζητηθεί 

στη συνέχεια. 
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Και τώρα φτιάξτε το μοτίβο που αποτελείται από δύο κόκκινους κύκλους και 

ένα κίτρινο τρίγωνο. Επαναλάβετε το μοτίβο άλλη μία φορά στη συνέχεια. 

Αποθηκεύσετε την παραπάνω εργασία στην επιφάνεια του υπολογιστή σας 
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και στο φάκελο με την ονομασία  Μοτίβο-Ομάδα, όπου ομάδα το όνομα της 

ομάδας σας 

3)Ξανανοίξτε το αρχικό εικονίδιο τουTux paint από την επιφάνεια εργασίας και 

με τον ίδιο τρόπο φτιάξτε ένα μοτίβο στο οποίο θα επιλέξετε εσείς τα σχήματα, 

χρώματα και σειρά επανάληψης. 

Στο τέλος αποθηκεύστε και αυτό το μοτίβο στο φάκελο της ομάδας σας, με 

όνομα: Μοτίβο-ομάδα, όπου ομάδα, το όνομα της ομάδας σας. 

Στη συνέχεια εκτυπώστε το έργο σας, πατώντας στο εικονίδιο του εκτυπωτή. 

 

Καλή επιτυχία!!! 


