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Δραστηριότητα 6η 
 

ΤΑΞΗ: Ε΄ 
 
ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά Ε΄ 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 7η Ενότητα Κεφ. 42. Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες 
 
ΣΤΟΧΟΙ:  
 Οι μαθητές-τριες θα πρέπει να μπορούν να διακρίνουν τα είδη τριγώνων ως προς 

τις γωνίες τους. Αναλυτικότερα θα πρέπει να είμαι ικανοί-ές 
 Να χρησιμοποιούν τη σωστή ορολογία που αφορά τα τρίγωνα ως προς τις 

γωνίες τους. 

 Να γνωρίζουν τα είδη γωνιών που περιέχονται σε κάθε διαφορετικό είδος 

τριγώνου. 

 Να γνωρίζουν ότι το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου είναι 180 μοίρες. 

 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Εφαρμογή του διαδικτύου πρακτικής και εξάσκησης, http://e-

math.eduportal.gr/askhseis/maths_e/triangles_ex/1ex.htm, επεξεργαστής κειμένου. 

 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:  
Οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση online εφαρμογών στο διαδίκτυο. 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Εργαστήριο Πληροφορικής και εκτυπωτής. 

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: 1 διδακτική ώρα 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ: 22  

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των τριών (3) και μιας των δύο (2) 

ατόμων. Το φύλλο εργασίας δίνεται σε ηλεκτρονική μορφή στην επιφάνεια εργασίας του 

υπολογιστή της κάθε ομάδας σε τρία αντίτυπα έτσι ώστε να το συμπληρώσει ο καθένας 

μόνος του να το αποθηκεύσει και να το εκτυπώσει.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 09-06-2014 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ: 08-06-2014 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«Τρίγωνα κάλαντα» 

Εργαστείτε ως εξής: 

Ανοίγετε την εφαρμογή από την παρακάτω διεύθυνση: 

http://e-math.eduportal.gr/askhseis/maths_e/triangles_ex/1ex.htm 

Ακολουθείτε τις οδηγίες που δίνονται στο επάνω μέρος της σελίδας. Πατάτε το κουμπί 

 για να δείτε το αποτέλεσμα της απάντησής σας και το βελάκι δίπλα από τη 

λέξη  για να περάσετε στην επόμενη ερώτηση – άσκηση μέχρι το 

τέλος. 

Κατόπιν απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις κοιτάζοντας προσεκτικά το παρακάτω 

σχήμα: 

Η γωνία ………..  είναι   αμβλεία 

Η γωνία……….. είναι ………….. 

Η γωνία ……… είναι ………….. 

Το τρίγωνο που προέκυψε είναι: 

α) οξυγώνιο               β) αμβλυγώνιο                γ)  ορθογώνιο 

Παρατηρώ το άθροισμα των γωνιών του τριγώνου: 

Το άθροισμα των γωνιών του τριγώνου είναι:  ………….. 

Αποθηκεύστε το φύλλο εργασίας συμπληρώνοντας το όνομά σας στο κάτω μέρος και 

εκτυπώστε το. 

 

 

μέτροΓΑΒ+μέτροΑΒΓ+μέτροΑΓΒ = 180,00

μέτροΑΓΒ = 24,16

μέτροΑΒΓ = 36,93

μέτροΓΑΒ = 118,91
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