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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ – ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ
Ξέρω πώς γίνεται
Κεντρική δράση:
∆ίνονται στα παιδιά διάφορα υλικά κατασκευής και αυτά ατοµικά επιλέγουν όσα τους
εξυπηρετούν για να φτιάξουν επίπεδα γεωµετρικά σχήµατα. Σε κάθε τραπέζι δίνονται
πρότυπα γεωµετρικά σχήµατα, ώστε να τα βλέπουν και να κάνουν την επαλήθευση. Η
νηπιαγωγός µπορεί να κατευθύνει τα παιδιά, κυρίως στον τρόπο ένωσης των σχηµάτων
(πλαστελίνη ή ζυµάρι)
Κανόνες:
Κιναισθητική διαπίστωση ιδιοτήτων των βασικών σχηµάτων
Υλικό: γλωσσοπίεστρα, σύρµα πίπας, καλαµάκια, πλαστελίνη, ζυµάρι
Μαθηµατική ∆ράση:
Ανάλυση και σύνθεση των µερών των σχηµάτων.
Οργάνωση της τάξης:
Ατοµική κατασκευή
Η εργασία µπορεί να γίνει και σε ζευγάρια, κατά την οποία το ένα παιδί επιλέγει το
σχήµα που θα κατασκευάσει και το άλλο προµηθεύει µε τα απαραίτητα υλικά. Το
ζευγάρι συναποφασίζει για την κατασκευή (τον αριθµό των κοµµατιών που χρειάζονται,
τα τις κορυφές που θα ενώσουν, κλπ).
∆ιατύπωση Ιδεών – Συζήτηση:
Μετά το τέλος των κατασκευών, τα έργα αναρτώνται σε σηµείο της τάξης και το κάθε παιδί
παρουσιάζει τον τρόπο δουλειάς του (τι έκανε). Οι κατασκευές ελέγχονται από την
ολοµέλεια της τάξης και καταλήγει σε έναν κανόνα – περιγραφή του τρόπου κατασκευής
ενός σχήµατος. Για παράδειγµα «για να φτιάξουµε ένα τετράγωνο παίρνουµε ίσα κοµµάτια
και βάζουµε δυο κάθετα και δυο παράλληλα».
∆ιαδικασίες ελέγχου:
Ο έλεγχος γίνεται µε την απευθείας σύγκριση µε το πρότυπο.
Κάτι αντίστοιχο µε αυτό:
http://www.giftofcuriosity.com/20-ideas-for-teaching-shapes-to-kids/
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Μαθηµατική Ιδέα:
Ιδιότητες σχηµάτων
Εναλλακτικές µορφές – επεκτάσεις:
•
Τα παιδιά σε ζευγάρια επιλέγουν ένα σχήµα και αναλαµβάνουν να εξηγήσουν
πώς κατασκευάζεται σχηµατικά και µε οδηγίες τις οποίες αποκωδικοποιεί η/ο
νηπιαγωγός. Στο τέλος σχηµατίζεται ένας κατάλογος ή µια αφίσα, ο οποίος
παρουσιάζεται στο άλλο τµήµα του νηπιαγωγείου και τελικά αναρτάται στην τάξη ως
οδηγός κατασκευής σχηµάτων.
•
«Τα σχήµατα συστήνονται»
∆ηµιουργία σχηµάτων µε τις ιδιότητές τους σε δύο διαστάσεις. Τα παιδιά σε ζευγάρια
αναλαµβάνουν ένα σχήµα και επισηµαίνουν τις ιδιότητες των σχηµάτων και τον τρόπο
κατασκευής τους.
Η ιδέα από: http://www.teacherspayteachers.com/

Ψηφιακά
Στο πρόγραµµα έκφρασης και δηµιουργίας Revelation Natural Art, από την επιλογή
«Σχήµατα», εισάγονται στον καµβά διάφορα σχήµατα και τα παιδιά µε τη σειρά καλούνται
να το αναπαράγουν επιλέγοντας τα ίδια τα είδη γραµµών που χρειάζεται για να σχηµατιστεί
το σχήµα που διάλεξαν.
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