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ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ – ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
Κατασκευές µε τουβλάκια
«Οι χαρούµενοι κτίστες»
Κεντρική δράση:
Στην ολοµέλεια της τάξης, σε τετραγωνισµένο χαρτί (ή se lego) η νηπιαγωγός
φτιάχνει σχηµατισµούς µε τουβλάκια και τα παιδιά προσπαθούν να τις αναπαράγουν
χωρισµένα κατά οµάδες σε δικά τους τετραγωνισµένα πλαίσια. Στη συνέχεια, η /ο
εκπαιδευτικός φτιάχνει ένα σχηµατισµό, τον οποίο τα παιδιά παρατηρούν για λίγο και
µετά την κρύβει µε ένα ύφασµα (παιχνίδι φλας). Οι µαθητές καλούνται να
ανακατασκευάσουν τον σχηµατισµό.
Κανόνες:
Η κάθε οµάδα που αναπαράγει σωστά το σχηµατισµό παίρνει έναν πόντο (π.χ.
ένα κύπελλο). Πραγµατοποιείται καταµέτρηση των πόντων και αναδεικνύεται
νικήτρια η οµάδα µε τους περισσότερους πόντους.
Υλικό: κατασκευή µε τουβλάκια (ή Lego)
Μαθηµατική ∆ράση:
Συνδυασµός πληροφοριών που χαρακτηρίζουν την κατασκευή (αριθµός και
σχηµατισµός κοµµατιών, διεύθυνση, θέση, απόσταση από τις πλευρές και ανάµεσα
τους, θέση στο πλαίσιο.
Οργάνωση της τάξης:
Αρχικά ατοµική δράση κατά την οποία τα παιδιά εξασκούνται βλέποντας το
σχηµατισµό και στη συνέχεια οµαδική µε τη µορφή παιχνιδιού χωρίς να το βλέπουν.
∆ιατύπωση Ιδεών – Συζήτηση:
Η συζήτηση επικεντρώνεται στους τρόπους εύρεσης των θέσεων:
- Πώς σκέφτηκες να βάλεις τα τουβλάκια σε αυτή τη θέση;
- Παρατήρησες κάτι που σε διευκόλυνε (περιγραφή πληροφοριών);
- Πώς νοµίζεις ότι τα πήγες;
- Θέλεις κάνεις κάποια αλλαγή; (αν ναι, εξηγεί τους λόγους)
- Πώς νιώθεις γι’ αυτό;
∆ιαδικασίες ελέγχου:
Σύγκριση των δυο κατασκευών
Μαθηµατική Ιδέα:
Εύρεση θέσης σε τετραγωνισµένο περιβάλλον
Το ∆ιδακτικό Σενάριο
Παιχνίδι: Τα παιδιά είναι κτίστες και καλούνται να ανακατασκευάσουν την
ίδια σύνθεση βλέποντας και στη συνέχεια χωρίς να βλέπουν την αρχική κατασκευή,
µε στόχο τη συλλογή πόντων.
Εναλλακτικές µορφές – επεκτάσεις:
Μεταφορά µε λεκτικές περιγραφές:
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τα παιδιά είναι χωρισµένα σε οµάδες των τεσσάρων ατόµων. Το ζευγάρι της
κάθε οµάδας φτιάχνει µια κατασκευή, τη σκεπάζει µε ένα πανί, ενώ το άλλο
ζευγάρι κρύβεται σε µια περιοχή καθορισµένη στην τάξη, χωρίς να βλέπει.
Στη συνέχεια, καλείται να την ανακατασκευάσει, στηριζόµενο µόνο σε
περιγραφές. Οι ρόλοι εναλλάσσονται.

Μεταφορά δράσεις σε αναπαράσταση
- η νηπιαγωγός φτιάχνει µια κατασκευή µε τουβλάκια και τα παιδιά ατοµικά
καλούνται να την απεικονίσουν πάνω σε τετραγωνισµένα χαρτιά

Ψηφιακά:
Στο διαδραστικό πίνακα:
Η νηπιαγωγός κάνει εισαγωγή του πλέγµατος και δηµιουργεί ένα σχηµατισµό. Οι
µαθητές βλέπουν για λίγο και στη συνέχεια καλύπτεται µε την «κουρτίνα». Στην
επόµενη σελίδα ο µαθητής καλείται να αναδηµιουργήσει το σχηµατισµό µε τη µέθοδο
«drag and drop». Στη θέση της νηπιαγωγού µπαίνουν τα παιδιά, εκ περιτροπής.
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