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ΑΠΟΦΑΖ
Σαρ. Γ/λζε:
Σ.Κ. – Πφιε:
Ηζηνζειίδα:
Πιεξνθνξίεο:
Σειέθσλν:

Α. Παπαλδξένπ 37
151 80 Μαξνχζη
http://www.ypepth.gr
Κ. Παπαρξήζηνο
210 344 3285
210 344 3006
spudonpe@ypepth.gr

email:

Πξνο: 1. Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην
Σκήκα Π/ζκηαο Δθπ/ζεο

ΘΔΜA: «Αλαδηάξζξσζε θαη εμνξζνινγηζκόο ηεο δηδαθηέαο ύιεο ζηα Φπζηθά Δ’
θαη η΄ Γεκνηηθνύ, ζηα Μαζεκαηηθά ηεο Δ’ θαη η’ Γεκνηηθνύ θαη ζηε Γεσγξαθία
Δ’ θαη η’ Γεκνηηθνύ. »
Έρνληαο ππόςε:
1. Σo άξζξν 24 ηνπ Ν. 1566/85, (ΦΔΚ 188-Α/23-9-1997)
2. Σε

κε

αξηζκ.

17/17-06-2010

Πξάμε

ηνπ

Σκήκαηνο

Πξσηνβάζκηαο

ηνπ

Σκήκαηνο

Πξσηνβάζκηαο

Δθπαίδεπζεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ.
3. Σε

κε

αξηζκ.

18/22-06-2010

Πξάμε

Δθπαίδεπζεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ.
4. Σν κε αξηζκ 22/21-07-2010 Πξαθηηθφ ηνπ πληνληζηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηα απνζπάζκαηα 2,3 &4.
5. Σηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη δαζθάισλ ζηα δεκνηηθά ζρνιεία γηα ην ζρνιηθφ
έηνο 2010-11:
ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ
α)ηελ αλαδηάξζξσζε θαη εμνξζνινγηζκό ηεο δηδαθηέαο ύιεο ζηηο
Φπζηθέο Δπηζηήκεο Δ΄ θαη Σ΄ Γεκνηηθνύ.
πγθεθξηκέλα:
1. Γηα ηελ Δ΄ Σάμε ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ λα ρξεζηκνπνηείηαη σο βαζηθό
βηβιίν γηα ηε ζπλνιηθή νξγάλσζε ησλ καζεκάησλ ην «Τεηπάδιο Επγαζιών Ε΄
Τάξηρ»
1

Από ην Σεηξάδην Δξγαζηώλ ηεο Δ΄ Σάμεο πξνηείλεηαη λα κελ αμηνπνηεζνύλ
δηδαθηηθά ηα αθόινπζα θεθάιαηα, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 15 δηδαθηηθώλ σξώλ:
ΔΝΟΣΖΣΑ: ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ

Φχιιν εξγαζίαο 4: Ζ ελέξγεηα
ππνβαζκίδεηαη (ζει. 48-50)

Ζ ππνβάζκηζε ηεο ελέξγεηαο
είλαη έλλνηα πνπ γίλεηαη
δχζθνια θαηαλνεηή απφ
καζεηέο/ηξηεο Γεκνηηθνχ.

2 δηδαθηηθέο
ψξεο

ΔΝΟΣΖΣΑ: ΠΔΠΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ
Φχιιν εξγαζίαο 2: Σα δφληηα καο Ζ αξρή ηνπ ηαμηδηνχ ηεο ηξνθήο.
Αθαηξείηαη κφλν ε ζειίδα 62:
δξαζηεξηφηεηα γηα ην εζσηεξηθφ ησλ
δνληηψλ. Αθαηξείηαη θαη ε εξγαζία 2,
ζει. 63.

Ζ ζειίδα πεξηιακβάλεη
ιεπηνκεξεηαθή γλψζε, πνπ
νδεγεί ζε άζθνπε
απνζηήζηζε φξσλ.

1 δηδαθηηθή
ψξα

ΔΝΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΗΜΟ
Φχιιν εξγαζίαο 2: Σν
ειεθηξνζθφπην (ζει. 98-100)

Γχζθνιε ε πινπνίεζε ηεο
πξνηεηλφκελεο θαηαζθεπήο
κε φρη πάληα εκθαλή
απνηειέζκαηα. Δμνηθνλφκεζε
ρξφλνπ γηα ηελ θαιχηεξε
δηαπξαγκάηεπζε ησλ
ππνινίπσλ.

1 δηδαθηηθή
ψξα

Φχιιν Δξγαζίαο 5: Σν ειεθηξηθφ
ξεχκα (ζει. 109-111)

Ζ έλλνηα ηνπ ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο γίλεηαη δχζθνια
θαηαλνεηή απφ καζεηέο/ηξηεο
Γεκνηηθνχ.

1 δηδαθηηθή
ψξα

Φχιιν εξγαζίαο 1: Ζ ηαρχηεηα (ζει.
162-163)

Έλλνηα ζρεηηθά δχζθνια
θαηαλνεηή απφ καζεηέο/ηξηεο
Γεκνηηθνχ. Θα δηδαρζεί ζηε
Β΄ Γπκλαζίνπ. Δμνηθνλφκεζε
ρξφλνπ γηα ηελ θαιχηεξε
δηαπξαγκάηεπζε ησλ
ππνινίπσλ.

2 δηδαθηηθέο
ψξεο

Φχιιν εξγαζίαο 8: Ζ πίεζε (ζει.
188-190)

Έλλνηα πνπ γίλεηαη δχζθνια
θαηαλνεηή απφ καζεηέο/ηξηεο
Γεκνηηθνχ.

2 δηδαθηηθέο
ψξεο

Φχιιν εξγαζίαο 9: Ζ πδξνζηαηηθή
πίεζε (ζει. 191-193)

Έλλνηα πνπ γίλεηαη δχζθνια
θαηαλνεηή απφ καζεηέο/ηξηεο
Γεκνηηθνχ.

1 δηδαθηηθή
ψξα

ΔΝΟΣΖΣΑ: ΜΖΥΑΝΗΚΖ
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Φχιιν εξγαζίαο 10: Ζ αηκνζθαηξηθή
πίεζε (ζει. 194-197)

Έλλνηα πνπ γίλεηαη δχζθνια 2 δηδαθηηθέο
θαηαλνεηή απφ καζεηέο/ηξηεο ψξεο
Γεκνηηθνχ.

ΔΝΟΣΖΣΑ: ΜΗΓΜΑΣΑ*
Φχιιν εξγαζίαο 1: Μειεηάκε ηα
κίγκαηα (ζει. 30-33)

Έρεη δηδαρζεί ζηελ Γ΄ ηάμε.

1 δηδαθηηθή
ψξα

Φχιιν εξγαζίαο 2: Μειεηάκε ηα
δηαιχκαηα (34-37)

Έρεη δηδαρζεί ζηελ Γ΄ ηάμε.

2 δηδαθηηθέο
ψξεο

* Ζ ελφηεηα ΜΗΓΜΑΣΑ ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηψλ θαη ηα θχιια εξγαζίαο πνπ ηελ
απνηεινχλ (θχιιν εξγαζίαο 1: Μελεηάμε ηα μίγμαηα, θχιιν εξγαζίαο 2: Μελεηάμε ηα
διαλύμαηα) ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 3 σξψλ λα κεηαθεξζεί θαη λα δηδαρζεί ζην ηέινο ηεο
ζρνιηθήο ρξνληάο σο ηειεπηαία ελφηεηα εθφζνλ ππάξρεη ν δηαζέζηκνο δηδαθηηθφο
ρξφλνο, ή θαη λα παξαιεθζεί αλ δελ ππάξρεη ρξφλνο (νη ίδηεο αθξηβψο ελφηεηεο
πεξηιακβάλνληαη ζην εγρεηξίδην ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο Γ΄ ηάμεο Γεκνηηθνχ). Ζ
ελφηεηα λα δηδαρηεί απαξαηηήησο εθφζνλ δελ έρνπλ δηδαρηεί ζηε Γ΄ ηάμε ηα
αληίζηνηρα θεθάιαηα.
Έλαο ελδεηθηηθόο πξνγξακκαηηζκφο ησλ θχιισλ εξγαζίαο ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηψλ
παξνπζηάδεηαη ζηνλ επφκελν πίλαθα:
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
ΔΗΑΓΩΓH
1. Δξεπλψληαο θαη αλαθαιχπηνληαο (ζει. 12-14)

1 δηδαθηηθή ψξα

2. Πψο κειεηάκε ηνλ θφζκν γχξσ καο (ζει. 15)

1 δηδαθηηθή ψξα

3. Ο δεθάινγνο ηνπ θαινχ πεηξακαηηζηή (ζει. 16-17)

1 δηδαθηηθή ψξα

ύλνιν

3 δηδαθηηθέο ώξεο

ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ
1. γθνο (ζει. 20-22)

2 δηδαθηηθέο ψξεο

2. Μάδα (ζει.23-25)

1 δηδαθηηθή ψξα

3. Ππθλφηεηα (ζει. 26-27)

1 δηδαθηηθή ψξα
ύλνιν

4 δηδαθηηθέο ώξεο

EΝΔΡΓΔΗΑ
1. Ζ ελέξγεηα έρεη πνιιά πξφζσπα (ζει. 40-42)

2 δηδαθηηθέο ψξεο

2. Ζ ελέξγεηα απνζεθεχεηαη (ζει. 43-44)

1 δηδαθηηθή ψξα

3. Ζ ελέξγεηα αιιάδεη ζπλερψο κνξθή (ζει.45-47)

1 δηδαθηηθή ψξα
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5. Σξνθέο θαη ελέξγεηα

1 δηδαθηηθή ψξα

(ζει. 51-54)
Αλαζθφπεζε ηεο ελφηεηαο θαη αμηνιφγεζε

2 δηδαθηηθέο ψξεο
ύλνιν

7 δηδαθηηθέο ώξεο

ΠΔΠΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ
1. Ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή (ζει. 56-58)

2 δηδαθηηθέο ψξεο

2. Σα δφληηα καο - Ζ αξρή ηνπ ηαμηδηνχ ηεο ηξνθήο
(ζει. 59-63)

1 δηδαθηηθή ψξα

3. Σν ηαμίδη ηεο ηξνθήο ζπλερίδεηαη (ζει. 64-67)

1 δηδαθηηθή ψξα

Αμηνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ ηνπ Βηβιίνπ Μαζεηή θαη
αμηνιφγεζε
ύλνιν

2 δηδαθηηθέο ψξεο
6 δηδαθηηθέο ώξεο

ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ
1. Σν ζεξκφκεηξν (ζει. 70-73)

1 δηδαθηηθή ψξα

2. Θεξκνθξαζία - Θεξκφηεηα: Γχν έλλνηεο δηαθνξεηηθέο
(ζει. 74-77)

2 δηδαθηηθέο ψξεο

3. Σήμε θαη Πήμε (ζει. 78-81)

2 δηδαθηηθέο ψξεο

4. Δμάηκηζε θαη ζπκπχθλσζε (ζει. 82-83)

1 δηδαθηηθή ψξα

5. Βξαζκφο (ζει. 84-86)

1 δηδαθηηθή ψξα

6. Θεξκαίλνληαο θαη ςχρνληαο ηα ζηεξεά (ζει. 87-88)

1 δηδαθηηθή ψξα

7. Θεξκαίλνληαο θαη ςχρνληαο ηα πγξά (ζει. 89-90)

1 δηδαθηηθή ψξα

8. Θεξκαίλνληαο θαη ςχρνληαο ηα αέξηα

1 δηδαθηηθή ψξα

(ζει. 91-92)
Αμηνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ ηνπ Βηβιίνπ Μαζεηή θαη
αμηνιφγεζε
ύλνιν

3 δηδαθηηθέο ψξεο
13 δηδαθηηθέο ώξεο

ΖΛΔΚΣΡΗΜΟ
1. ηαηηθφο ειεθηξηζκφο (ζει. 94-97)

2 δηδαθηηθέο ψξεο

3. Πφηε αλάβεη ην ιακπάθη; (ζει. 101-103)

1 δηδαθηηθή ψξα

4. Έλα απιφ θχθισκα (ζει. 104-108)

1 δηδαθηηθή ψξα

6. Αγσγνί θαη κνλσηέο (ζει. 112-114)

1 δηδαθηηθή ψξα
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7. Ο δηαθφπηεο (ζει.115-118)

1 δηδαθηηθή ψξα

8. χλδεζε ζε ζεηξά θαη παξάιιειε ζχλδεζε; (ζει.
119-122)

2 δηδαθηηθέο ψξεο

9. Ζιεθηξηθφ ξεχκα - Μηα επηθίλδπλε ππφζεζε (ζει.
123-125)

1 δηδαθηηθή ψξα

Αμηνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ ηνπ Βηβιίνπ Μαζεηή θαη
αμηνιφγεζε
ύλνιν

3 δηδαθηηθέο ψξεο
12 δηδαθηηθέο ώξεο

ΦΩ
1. Γηάδνζε ηνπ θσηφο (ζει. 128-130)

1 δηδαθηηθή ψξα

2. Γηαθαλή, εκηδηαθαλή θαη αδηαθαλή ζψκαηα

1 δηδαθηηθή ψξα

(ζει. 131-132)
3. Φσο θαη ζθηέο (ζει. 133-135)

1 δηδαθηηθή ψξα

4. Αλάθιαζε θαη δηάρπζε ηνπ θσηφο (ζει. 136-139)

1 δηδαθηηθή ψξα

5. Απνξξφθεζε ηνπ θσηφο (140-141)

1 δηδαθηηθή ψξα

Αμηνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ ηνπ Βηβιίνπ Μαζεηή θαη
αμηνιφγεζε
ύλνιν

2 δηδαθηηθέο ψξεο
7 δηδαθηηθέο ώξεο

ΖΥΟ
1. Πψο παξάγεηαη ν ήρνο (ζει. 144-146)

1 δηδαθηηθή ψξα

2. Γηάδνζε ηνπ ήρνπ (ζει. 147-149)

2 δηδαθηηθέο ψξεο

3. Αλάθιαζε ηνπ ήρνπ (ζει. 150-152)

1 δηδαθηηθή ψξα

4. Απνξξφθεζε ηνπ ήρνπ (ζει. 153-154)

2 δηδαθηηθέο ψξεο

5. Άλζξσπνο θαη ήρνο - Σν αθηί καο (ζει. 155-157)

1 δηδαθηηθή ψξα

6. Ζρνξξχπαλζε - Ζρνπξνζηαζία (158-160)

1 δηδαθηηθή ψξα

Αμηνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ ηνπ Βηβιίνπ Μαζεηή θαη
αμηνιφγεζε
ύλνιν

2 δηδαθηηθέο ψξεο
10 δηδαθηηθέο ώξεο

MHXANIKH
2. Οη δπλάκεηο (ζει. 164-168)

2 δηδαθηηθέο ψξεο

3. Γπλάκεηο κε επαθή - Γπλάκεηο απφ απφζηαζε
(ζει. 169-173)

2 δηδαθηηθέο ψξεο
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4. Πψο κεηξάκε ηε δχλακε (ζει. 174-176)

2 δηδαθηηθέο ψξεο

5. Σξηβή - Μία ζεκαληηθή δχλακε (ζει. 177-179)

1 δηδαθηηθή ψξα

6. Παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ηξηβή
(ζει. 180-183)

2 δηδαθηηθέο ψξεο

7. Σξηβή: επηζπκεηή ή αλεπηζχκεηε; (ζει. 184-187)

2 δηδαθηηθέο ψξεο

Αμηνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ ηνπ Βηβιίνπ Μαζεηή θαη
αμηνιφγεζε
ύλνιν
ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

2 δηδαθηηθέο ψξεο
13 δηδαθηηθέο ώξεο
75 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΩΡΔ

Σν ΑΠ γηα ηελ Δ΄ Γεκνηηθνχ πξνβιέπεη γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ζπλνιηθά
75 δηδαθηηθέο ψξεο. Οη ψξεο νη νπνίεο ζεσξεηηθά πξνθχπηνπλ γηα ην ζρνιηθφ έηνο
απφ ηε δηδαζθαιία 3 δηδαθηηθψλ σξψλ ηελ εβδνκάδα ππνινγίδνληαη πεξίπνπ ζε 90
θαη είλαη βέβαηα πηζαλφλ, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, λα κελ γίλνπλ φιεο.
Αλ ππάξμεη πιενλάδσλ ρξφλνο κπνξεί: α) λα αμηνπνηεζεί γηα ηε κειέηε ησλ κηγκάησλ
(3 ψξεο) θαη β) λα δηαηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε δηαζεκαηηθνχ ζρεδίνπ εξγαζίαο.
Δλδεηθηηθά ζέκαηα απφ ην ΑΠ ηεο Δ΄ Γεκνηηθνχ: Πεγέο ελέξγεηαο ζηνλ ηφπν κνπ, Ζ
δηαηξνθή ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ.
Tν Βηβιίν Μαζεηή «ΦΤΗΚΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ: ΔΡΔΤΝΧ ΚΑΗ ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΧ»
πξνηείλεηαη λα απνηειεί ζπλνδεπηηθφ πιηθφ θαη ηα θείκελα πνπ πεξηιακβάλεη λα κελ
αλαηίζεληαη ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο καζήηξηεο γηα απνζηήζηζε.
Αθνινπζεί αλαιπηηθφο πίλαθαο ησλ θχιισλ εξγαζίαο ηνπ «Τεηραδίου Εργαζιών» ζε
ζπλδπαζκφ κε ηηο ελνηήηεο/ππνελφηεηεο ηνπ «Βιβλίου ηου Μαθηηή» πνπ πξνηείλεηαη
λα αμηνπνηεζνχλ δηδαθηηθά αιιά θαη απηψλ πνπ πξνηείλεηαη λα αθαηξεζνχλ.
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«ΦΤΗΚΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ: ΔΡΔΤΝΩ ΚΑΗ ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΩ», Δ΄ ΣΑΞΖ
ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΤΛΖ
ΣΔΣΡΑΓΗΟ ΔΡΓΑΗΩΝ (ΒΑΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ)
ΚΔΦ.

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΡΟΣΑΖ / ΤΣΑΖ

ΒΗΒΛΗΟ ΜΑΘΖΣΖ (ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ)
ΔΝΟΣΖΣΑ/

ΠΡΟΣΑΖ / ΤΣΑΖ

ΤΠΟΔΝΟΣΖΣΑ
1. Δξεπλψληαο θαη
αλαθαιχπηνληαο (ζει.
12-14)

Να δηδαρζεί
(1 δηδαθηηθή ψξα)

ΔΗΑΓΧΓΖ (ζει. 10-11)

Κείκελν ην νπνίν κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί δηδαθηηθά.

ΔΗΑΓΩΓH

Γηφξζσζε ηεο πξφηαζεο
«…ηα θπηά κεγαιψλνπλ
παίξλνληαο ηξνθή απφ ην
έδαθνο…» ε νπνία δελ είλαη
επηζηεκνληθά νξζή, ζει. 12.

2. Πψο κειεηάκε ηνλ
θφζκν γχξσ καο (ζει.
15)

Να δηδαρζεί

3. Ο δεθάινγνο ηνπ
θαινχ πεηξακαηηζηή (ζει.

Να δηδαρζεί

(1 δηδαθηηθή ψξα)
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16-17)

(1 δηδαθηηθή ψξα)

1. γθνο (ζει. 20-22)

Να δηδαρζεί
(2 δηδαθηηθέο ψξεο)

ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ

2. Μάδα (ζει.23-25)

Να δηδαρζεί
(1 δηδαθηηθή ψξα)

ΔΗΑΓΧΓΖ (ζει. 12-13)

Να κελ αμηνπνηεζεί.

ΓΟΜΖ ΣΖ ΤΛΖ (ζει. 14-15)

Να κελ αμηνπνηεζεί.

ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΣΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΧΜΑΣΧΝ
(ζει. 16-17)

Να κελ αμηνπνηεζεί.

ΔΗΑΓΧΓΖ (ζει. 18-19)

Μπνξεί λα αμηνπνηεζεί αθνχ
νινθιεξσζεί απφ ην Σεηξάδην
Δξγαζηψλ φιε ε ελφηεηα.

ΜΔΛΔΣΧΝΣΑ ΣΑ ΜΗΓΜΑΣΑ:
Δηζαγσγηθφ (ζει. 20)

Να κελ αμηνπνηεζεί.

3. Ππθλφηεηα (ζει. 26-27) Να δηδαρζεί
(1 δηδαθηηθή ψξα)

ΜΗΓΜΑΣΑ

1. Μειεηάκε ηα κίγκαηα

Να δηδαρζεί

(ζει. 30-33)

(1 δηδαθηηθή ψξα)

Ζ ελφηεηα λα δηδαρζεί ζην
ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο
σο ηειεπηαία ελφηεηα εθφζνλ
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2. Μειεηάκε ηα δηαιχκαηα
(ζει. 34-37)

EΝΔΡΓ
ΔΗΑ

1. Ζ ελέξγεηα έρεη πνιιά
πξφζσπα (ζει. 40-42)

ππάξρεη ν δηαζέζηκνο
δηδαθηηθφο ρξφλνο, αιιηψο λα
παξαιεθζεί. Οη ίδηεο αθξηβψο
ελφηεηεο πεξηιακβάλνληαη
ζην εγρεηξίδην ηεο Μειέηεο
Πεξηβάιινληνο Γ΄ ηάμεο
Γεκνηηθνχ. Ζ ελφηεηα λα
δηδαρηεί απαξαηηήησο εθφζνλ
δελ έρνπλ δηδαρηεί ζηε Γ΄
ηάμε ηα αληίζηνηρα θεθάιαηα.

Αλαθηλήζηε θαιά πξηλ απφ ηε ρξήζε
(ζει. 20)

Κείκελν ην νπνίν κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί.

Γηαρσξίδνληαο ηα ζπζηαηηθά ησλ
κηγκάησλ (ζει. 20)

Κείκελν ην νπνίν κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί. Δθηφο απφ ηη
κηθξνζθνπηθή ζεψξεζε, ζει.
21.

θνππίδηα έλα κίγκα πνπ κπνξεί λα
είλαη ρξήζηκν … (ζει. 21)

Κείκελν ην νπνίν κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί.

Να δηδαρζεί

ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ: Δηζαγσγή (ζει.22)

Να κελ αμηνπνηεζεί.

(2 δηδαθηηθέο ψξεο)

Αέξηα θαη ζηεξεά δηαιχκαηα (ζει.22)

Να κελ αμηνπνηεζεί.

Εεζηφ ή θξχν (ζει.22)
Νεξφ, ν παγθφζκηνο δηαιχηεο (ζει. 23)

Κείκελα ηα νπνία κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ. Δθηφο απφ ηηο
κηθξνζθνπηθέο ζεσξήζεηο.

Γισζζάξη… Με κηα καηηά… (ζει. 23)

Να κελ αμηνπνηεζνχλ.

Να δηδαρζεί

ΔΗΑΓΧΓΖ (ζει. 24-25)

Να κελ αμηνπνηεζεί.

(2 δηδαθηηθέο ψξεο)

Ζ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ
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2. Ζ ελέξγεηα
απνζεθεχεηαη (ζει. 4344)

Να δηδαρζεί

ΕΧΖ (ζει. 26-27)

(1 δηδαθηηθή ψξα)

ΑΠΟΘΖΚΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ (ζει. 28-29)

Να κελ αμηνπνηεζνχλ.

ΣΡΟΦΔ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: εηζαγσγή θαη
κηθξφθνζκνο (ζει. 30)

3. Ζ ελέξγεηα αιιάδεη
ζπλερψο κνξθή (ζει.4547)

Να δηδαρζεί

Δλέξγεηα θαη ηξνθέο (ζει. 30)

(1 δηδαθηηθή ψξα)

EΝΔΡΓΔΗΑ

Γίαηηα: νηθνλνκία ελέξγεηαο (ζει. 31)

4. Ζ ελέξγεηα
ππνβαζκίδεηαη (ζει.4850)

Να κε δηδαρζεί.
Ζ ππνβάζκηζε ηεο ελέξγεηαο
είλαη έλλνηα πνπ γίλεηαη
δχζθνια θαηαλνεηή απφ
καζεηέο/ηξηεο Γεκνηηθνχ.

Καζεκεξηλέο ελεξγεηαθέο ηνπ
αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ (ζει. 31)
Άξζε βαξψλ: Ο πην δπλαηφο θεξδίδεη
(ζει. 31)

Κείκελν ην νπνίν κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί.
Κείκελν ην νπνίν κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί.
Πξνζνρή
ε
θξάζε «Ζ ζσζηή δηαηξνθή
είλαη απηή … φζε ελέξγεηα
είλαη
απαξαίηεηε
νχηε
πεξηζζφηεξε νχηε ιηγφηεξε»
δελ είλαη ζσζηή απφ άπνςε
πγηεηλήο δηαηξνθήο.

Κείκελα ηα νπνία κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ.
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ΠΔΠΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ

5. Σξνθέο θαη ελέξγεηα

Να δηδαρζεί

(ζει. 51-54)

(1 δηδαθηηθή ψξα)

1. Ηζνξξνπεκέλε
δηαηξνθή (ζει. 56-58)

Να δηδαρζεί

2. Σα δφληηα καο - Ζ αξρή
ηνπ ηαμηδηνχ ηεο ηξνθήο

Να δηδαρζεί

(ζει. 59-63)

ΠΔΠΣΗΚ
Ο

ΤΣΖ
ΜΑ

3. Σν ηαμίδη ηεο ηξνθήο
ζπλερίδεηαη (ζει. 64-67)

Γισζζάξη… Με κηα καηηά… (ζει. 23)

Να κελ αμηνπνηεζνχλ.

ΔΗΑΓΧΓΖ (ζει. 32-33)

Μπνξεί λα αμηνπνηεζεί αθνχ
νινθιεξσζεί απφ ην Σεηξάδην
Δξγαζηψλ φιε ε ελφηεηα.

(2 δηδαθηηθέο ψξεο)

(1 δηδαθηηθή ψξα)
Αθαηξείηαη κφλν ε ζειίδα 62:
δξαζηεξηφηεηα γηα ην
εζσηεξηθφ ησλ δνληηψλ. Ζ
ζειίδα πεξηιακβάλεη
ιεπηνκεξεηαθή γλψζε, πνπ
νδεγεί ζε άζθνπε
απνζηήζηζε φξσλ. Αθαηξείηαη
ε εξγαζία 2, ζει. 63.
Να δηδαρζεί
(1 δηδαθηηθή ψξα)

ΣΑ ΓΟΝΣΗΑ ΜΑ. Ζ ΑΡΥΖ ΣΟΤ
ΣΑΞΗΓΗΟΤ ΣΖ ΣΡΟΦΖ: Δηζαγσγηθφ
(ζει. 34), Πξνζέρσ ηα δφληηα κνπ (ζει.
34)
Σν ζσζηφ βνχξηζηζκα ησλ δνληηψλ
(ζει. 35), Ζ κάζεζε δεκηνπξγεί κίγκαηα
(ζει.35), Έλαο ηξαπεδίηεο ζην ζηφκα
καο (ζει. 35)

ΣΟ ΣΑΞΗΓΗ ΣΖ ΣΡΟΦΖ
ΤΝΔΥΗΕΔΣΑΗ (ζει. 36)

Κείκελα ηα νπνία κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ.

Να αμηνπνηεζεί νπσζδήπνηε
ζε ζπλδπαζκφ κε ην Σεηξάδην
Δξγαζηψλ.
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Σν ηαμίδη απφ ηε ζθνπηά ηνπ
κηθξφθνζκνπ (ζει. 37)

Να κελ αμηνπνηεζεί.

Ζ γεχζε (ζει.37), Γηαηί γνπξγνπξίδεη ην
ζηνκάρη καο (ζει. 37), Ηζνξξνπεκέλε
δηαηξνθή: Μηθξφθνζκνο (ζει. 38)

Κείκελα ηα νπνία κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ.

ΗΟΡΡΟΠΖΜΔΝΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ: ηηεξά
- Γάια - Κξέαο - Φξνχηα θαη ιαραληθά
(ζει. 38), Πξφζζεηα ηξνθίκσλ (ζει.
39),

Κείκελα ηα νπνία κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ.

Τγηεηλέο ζπλήζεηεο (ζει. 39)

ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ

1. Σν ζεξκφκεηξν

Να δηδαρζεί

(ζει. 70-73)

(1 δηδαθηηθή ψξα)

2. Θεξκνθξαζία Θεξκφηεηα: Γχν έλλνηεο
δηαθνξεηηθέο (ζει. 74-77)

Να δηδαρζεί
(2 δηδαθηηθέο ψξεο)

Γισζζάξη… Με κηα καηηά… (ζει. 39)

Να κελ αμηνπνηεζνχλ.

ΔΗΑΓΧΓΖ (ζει. 40-41)

Μπνξεί λα αμηνπνηεζεί αθνχ
νινθιεξσζεί απφ ην Σεηξάδην
Δξγαζηψλ φιε ε ελφηεηα.

ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ-ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ: ΓΤΟ
ΔΝΝΟΗΔ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΔ

Να κελ αμηνπνηεζνχλ.

Δηζαγσγηθφ-Μηθξφθνζκνο (ζει. 42)
Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ ρξψκαηνο (ζει. 42)
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Θεξκά θαη ςπρξά ζπλαηζζήκαηα (ζει.
43)

Κείκελα ηα νπνία κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ.

Ζ ηζηνξία ηνπ ζεξκνκέηξνπ (ζει. 43)
Αλάπνδα ζην κνλφδξνκν: ηα ςπθηηθά
κεραλήκαηα (ζει.44),

Να κελ αμηνπνηεζνχλ.

Θεξκνθξαζία θαη ζεξκφηεηα ζηα
ζηεξεά, πγξά θαη αέξηα ζψκαηα (ζει.
44)

3. Σήμε θαη Πήμε

Να δηδαρζεί

(ζει. 78-81)

(2 δηδαθηηθέο ψξεο)

Σν ηαηξηθφ ζεξκφκεηξν (ζει. 45)

Κείκελν ην νπνίν κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί.

ΣΖΞΖ ΚΑΗ ΠΖΞΖ: Δηζαγσγηθφ (ζει.46)

Να κελ αμηνπνηεζεί.

Θεξκνθξαζίεο ηήμεο θαη πήμεο (ζει.
46)
Υπηήξηα (ζει.47), Σν γπαιί: Λίγε άκκνο
θαη πνιιή ζεξκφηεηα (ζει. 47), Ζ ηήμε
θαη ε πήμε θηηάρλνπλ πξνθηηεξφι (ζει.
48)
ΘΔΡ
ΜΟΣ
ΖΣΑ

Σήμε θαη πήμε απφ ηελ πιεπξά ηνπ
κηθξφθνζκνπ … (ζει. 48)

Κείκελα ηα νπνία κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ.

Να κελ αμηνπνηεζεί.
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4. Δμάηκηζε θαη
ζπκπχθλσζε (ζει. 8283)

Να δηδαρζεί

Σν λεξφ ζηε θχζε (ζει. 49)

Κείκελν ην νπνίν κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί.

ΔΞΑΣΜΗΖ, ΒΡΑΜΟ ΚΑΗ
ΤΓΡΟΠΟΗΖΖ: Δηζαγσγηθφ (ζει. 50)

Να κελ αμηνπνηεζεί.

(1 δηδαθηηθή ψξα)

Αιπθέο (ζει. 50)
5. Βξαζκφο (ζει. 84-86)

Να δηδαρζεί
(1 δηδαθηηθή ψξα)

6. Θεξκαίλνληαο θαη
ςχρνληαο ηα ζηεξεά

Να δηδαρζεί

Κείκελα ηα νπνία κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ.

Δμάηκηζε, βξαζκφο θαη πγξνπνίεζε
απφ ηελ ζθνπηά ηνπ κηθξφθνζκνπ (ζει.
53)

Να κελ αμηνπνηεζεί.

Κνιφληεο: επηπρψο πνπ θάπνηα πγξά
εμαηκίδνληαη εχθνια. (ζει.53)

Κείκελν ην νπνίν κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί.

Να δηδαρζεί

ΓΗΑΣΟΛΖ-ΤΣΟΛΖ:

Να κελ αμηνπνηεζεί.

(1 δηδαθηηθή ψξα)

Δηζαγσγηθφ (ζει.54)

(1 δηδαθηηθή ψξα)

(ζει. 87-88)

7. Θεξκαίλνληαο θαη
ςχρνληαο ηα πγξά

Ζ θπζηθή ηεο … κπνπγάδαο (ζει.51),
Ηδξψηαο: ην ςπθηηθφ πγξφ ηνπ
αλζξσπίλνπ ζψκαηνο (ζει. 51), Σν
ζάκπσκα ησλ ηδακηψλ (ζει. 52),
Θεξκνθξαζίεο βξαζκνχ (ζει. 52)

Κείκελν ην νπνίν κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί. Να ηνληζηνχλ θαη
νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο απφ
ηελ ππεξβνιηθή θαηαλάισζε
αιαηηνχ.
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(ζει. 89-90)
8. Θεξκαίλνληαο θαη
ςχρνληαο ηα αέξηα

Να δηδαρζεί
(1 δηδαθηηθή ψξα)

(ζει. 91-92)

1. ηαηηθφο ειεθηξηζκφο
(ζει. 94-97)

Να δηδαρζεί

ΖΛΔΚΣΡΗΜΟ

πκπηψζεηο κε κεγάιε ζεκαζία
(ζει.54)

Κείκελν ην νπνίν κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί.

Γηαζηνιή θαη ζπζηνιή απφ ηε ζθνπηά
ηνπ κηθξφθνζκνπ (ζει. 55)

Να κελ αμηνπνηεζεί.

Γηαζηνιή θαη ζπζηνιή: έλαο
πνλνθέθαινο γηα ηνπο κεραληθνχο.
(ζει. 55)

Κείκελν ην νπνίν κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί.

Γισζζάξη… Με κηα καηηά… (ζει. 55)

Να κελ αμηνπνηεζνχλ.

Δηζαγσγή (ζει. 56-57)

Μπνξεί λα αμηνπνηεζεί αθνχ
νινθιεξσζεί απφ ην Σεηξάδην
Δξγαζηψλ φιε ε ελφηεηα.

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΑ: ΓΗΑΡΚΧ Δ ΚΗΝΖΖ

Κείκελα ηα νπνία κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ.

(2 δηδαθηηθέο ψξεο)
Γηα λα εξγαζηνχλ νη
καζεηέο/ηξηεο ζην θχιιν
εξγαζίαο ν/ε δάζθαινο/α
είλαη απαξαίηεην λα εηζάγεη
ηελ έλλνηα ηνπ αηφκνπ θαη ησλ
θνξηηζκέλσλ ζσκαηηδίσλ
απφ ηα νπνία απηφ
απνηειείηαη.

Δηζαγσγή (ζει. 58)
ηαηηθφο ειεθηξηζκφο (ζει. 58)
Σν ειεθηξηθφ ξεχκα (ζει. 59)

Να κελ αμηνπνηεζεί.

Παξάηνικα πεηξάκαηα (ζει. 59)

Κείκελν ην νπνίν κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί.
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2. Σν ειεθηξνζθφπην

Να κε δηδαρζεί

Ο Γεκφθξηηνο (ζει. 59)

Κείκελν ην νπνίν κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί.

(ζει. 98-100)

Γχζθνιε ε πινπνίεζε ηεο
πξνηεηλφκελεο θαηαζθεπήο κε
φρη πάληα εκθαλή
απνηειέζκαηα. Δπηπιένλ,
εμνηθνλνκείηαη ρξφλνο γηα ηε
δηδαζθαιία ησλ επφκελσλ
Φχιισλ Δξγαζίαο πνπ
αλαθέξνληαη ζηνλ
ειεθηξηζκφ.

3. Πφηε αλάβεη ην
ιακπάθη; (ζει. 101-103)

Να δηδαρζεί

ΣΟ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΚΤΚΛΧΜΑ

(1 δηδαθηηθή ψξα)

Παξάιιειε ζχλδεζε

Κείκελν ην νπνίν κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί.

χλδεζε ζε ζεηξά (ζει. 60)
4. Έλα απιφ θχθισκα

Να δηδαρζεί

Μηθξνζθνπηθά θπθιψκαηα (ζει. 61)

Να κελ αμηνπνηεζεί.

(ζει. 104-108)

(1 δηδαθηηθή ψξα)

5. Σν ειεθηξηθφ ξεχκα

Να κε δηδαρζεί

ΑΓΧΓΟΗ ΚΑΗ ΜΟΝΧΣΔ:

Να κελ αμηνπνηεζεί.

(ζει. 109-111)

Ζ έλλνηα ηνπ ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο γίλεηαη δχζθνια
θαηαλνεηή απφ καζεηέο/ηξηεο
Γεκνηηθνχ.

Δηζαγσγή (ζει. 62)
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6. Αγσγνί θαη κνλσηέο

Να δηδαρζεί

Δθαξκνγέο ησλ αγσγψλ (ζει. 62),

(ζει. 112-114)

(1 δηδαθηηθή ψξα)

Οη εκηαγσγνί (ζει. 62), Μνλσηέο:
«ληχλνληαο» ηνπο αγσγνχο (ζει. 63),

Κείκελα ηα νπνία κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ.

Έλαο πνιχηηκνο αγσγφο (ζει. 63)
ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΠΖΓΔ

Να κελ αμηνπνηεζεί.

Δηζαγσγή (ζει. 64)
Έλα ηεξάζηην θχθισκα (ζει. 64),
ΖΛΔΚΣΡΗΜΟ

Οη κπαηαξίεο (ζει. 64), Ζ γελλήηξηα
(ζει. 65), Οη θσηνβνιηατθνί
κεηαηξνπείο (ζει. 65)
7. Ο δηαθφπηεο (ζει.115118)

Να δηδαρζεί

8. χλδεζε ζε ζεηξά θαη
παξάιιειε ζχλδεζε;
(ζει. 119-122)

Κείκελα ηα νπνία κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ.

ΓΗΑΚΟΠΣΖ: Δηζαγσγή (ζει. 66)

Κείκελν ην νπνίν κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί.

Να δηδαρζεί

Γηαθνπή κε αέξα (ζει. 66)

Να κελ αμηνπνηεζεί.

(2 δηδαθηηθέο ψξεο)

Έλαο … αλάπνδνο δηαθφπηεο (ζει. 66)

(1 δηδαθηηθή ψξα)

Γηπινί … αλάπνδνη δηαθφπηεο (ζει. 66)
Γηαθφπηεο πνπ πξνζηαηεχνπλ (ζει. 67)

Κείκελα ηα νπνία κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ.

Γηαθφπηεο δηπιήο δηαδξνκήο (ζει. 67)
Έλα κηθξφ κπέξδεκα (ζει. 67)
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ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΤΚΔΤΔ: Δηζαγσγή
(ζει. 68)

Κείκελν ην νπνίν κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί.

Δλέξγεηα ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (ζει. 68)

Να κελ αμηνπνηεζεί.

Οη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο κεηαηξέπνπλ
ηελ ελέξγεηα (ζει. 68)
Οη πξψηεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο (ζει.
68)

Κείκελα ηα νπνία κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ.

Μηα ζεκαληηθή εθεχξεζε: ε ιάκπα
ππξάθησζεο (ζει. 69), Μπιαθ άνπη
(ζει. 69)
9. Ζιεθηξηθφ ξεχκα - Μηα
επηθίλδπλε ππφζεζε
(ζει. 123-125)

Να δηδαρζεί
(1 δηδαθηηθή ψξα)

ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΡΔΤΜΑ ΜΗΑ
ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΖ ΤΠΟΘΔΖ: Δηζαγσγή
(ζει. 70)

Να κελ αμηνπνηεζεί.

Ζιεθηξνπιεμία θαη πξψηεο βνήζεηεο
(ζει. 70), Κεξαπλφο: έλα επηθίλδπλν
θαηλφκελν (ζει. 70)

Κείκελα ηα νπνία κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ.

Αζθάιεηα: έλαο απηφκαηνο δηαθφπηεο
(ζει. 71)

Να κελ αμηνπνηεζεί.

Γισζζάξη… Με κηα καηηά… (ζει. 71)

Να κελ αμηνπνηεζνχλ.
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1. Γηάδνζε ηνπ θσηφο
(ζει. 128-130)

Να δηδαρζεί

ΔΗΑΓΧΓΖ (ζει. 72-73)

Μπνξεί λα αμηνπνηεζεί αθνχ
νινθιεξσζεί απφ ην Σεηξάδην
Δξγαζηψλ φιε ε ελφηεηα.

ΓΗΑΓΟΖ ΣΟΤ ΦΧΣΟ: Δηζαγσγή
(ζει. 74), Φσο θαη γηνξηέο (ζει. 74)

Κείκελα ηα νπνία κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ.

Φσηφληα ή ειεθηξνκαγλεηηθφ θχκα
(ζει. 74)

Να κελ αμηνπνηεζεί.

(1 δηδαθηηθή ψξα)

Πην γξήγνξα δελ γίλεηαη… (ζει. 74),
Γηάδνζε ηνπ θσηφο θαη επηθνηλσλία:
Φξπθησξίεο θαη θάξνη (ζει. 75), Καηά
βάζνο είλαη δήηεκα θσηφο (ζει. 75)
ΦΩ

2. Γηαθαλή, εκηδηαθαλή
θαη αδηαθαλή ζψκαηα

Να δηδαρζεί
(1 δηδαθηηθή ψξα)

(ζει. 131-132)

3. Φσο θαη ζθηέο

Να δηδαρζεί

(ζει. 133-135)

(1 δηδαθηηθή ψξα)

Κείκελα ηα νπνία κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ.

ΦΧ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ ΧΜΑΣΑ: Δηζαγσγή
(ζει. 76), Ζ δηαθάλεηα ζηελ θαζεκεξηλή
καο δσή (ζει. 77)

Κείκελα ηα νπνία κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ.

Σν θσο κεηαθέξεη πιεξνθνξία (ζει.
77)

Να κελ αμηνπνηεζεί.

Σα ειηαθά ξνιφγηα (ζει. 77), Οη ζθηέο
παίδνπλ ζέαηξν (ζει. 78), θηέο ζηε
δσγξαθηθή (ζει. 78), θηέο ζην
δηάζηεκα (ζει. 79), Παηρλίδη κε ηηο ζθηέο
(ζει. 79)

Κείκελα ηα νπνία κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ.
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4. Αλάθιαζε θαη δηάρπζε
ηνπ θσηφο (ζει. 136-139)

5. Απνξξφθεζε ηνπ
θσηφο (140-141)

Να δηδαρζεί
(1 δηδαθηηθή ψξα)

Να δηδαρζεί
(1 δηδαθηηθή ψξα)

ΑΝΑΚΛΑΖ, ΓΗΑΥΤΖ ΚΑΗ
ΑΠΟΡΡΟΦΖΖ ΣΟΤ ΦΧΣΟ:
Δηζαγσγή (ζει. 80), Αλάθιαζε ηνπ
θσηφο θαη νδηθή αζθάιεηα (ζει. 80),
Αλεπηζχκεηε αλάθιαζε (ζει. 81)

Κείκελα ηα νπνία κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ.

Απνξξφθεζε θαη ελέξγεηα (ζει. 81)

Να κελ αμηνπνηεζεί.

Φσο ζηελ νκίριε (ζει. 81), Καζξέπηεο
απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα (ζει.
82)

Κείκελα ηα νπνία κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ.

Μαχξεο ηξχπεο: δελ είλαη …καχξεο θαη
πξνπάλησλ δελ είλαη ηξχπεο! (ζει. 82)

Να κελ αμηνπνηεζεί.

Ο θαζξέπηεο ζηελ ηέρλε (ζει. 82)

Κείκελα ηα νπνία κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ.

Λεπθά θαη ζθνχξα ξνχρα (ζει. 83)
Ο κχζνο ηνπ Νάξθηζζνπ (ζει. 83)

ΖΥΟ

1. Πψο παξάγεηαη ν ήρνο
(ζει. 144-146)

Να δηδαρζεί
(1 δηδαθηηθή ψξα)

Γισζζάξη …Με κηα καηηά … (ζει. 83)

Να κελ αμηνπνηεζνχλ.

ΔΗΑΓΧΓΖ (ζει. 84-85)

Μπνξεί λα αμηνπνηεζεί αθνχ
νινθιεξσζεί απφ ην Σεηξάδην
Δξγαζηψλ φιε ε ελφηεηα.
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ΠΧ ΠΑΡΑΓΔΣΑΗ Ο ΖΥΟ
Μηα ερεηηθή πεγή κε μερσξηζηή
ζεκαζία: ν ιάξπγγαο (ζει. 86),
Γηαβάδνληαο ηνπο ήρνπο (ζει. 87),
Παξαγσγή ηνπ ήρνπ (ζει. 87),
Βιέπνπκε ηελ ηαιάλησζε; (ζει. 87),
Παίμε κε ηνπο ήρνπο (ζει. 87)
2. Γηάδνζε ηνπ ήρνπ

Να δηδαρζεί

(ζει. 147-149)

(2 δηδαθηηθέο ψξεο)

Δπεηδή ζην θχιιν εξγαζίαο
εηζάγεηαη ε έλλνηα «ερεηηθφ
θχκα» ν/ε δάζθαινο/α είλαη
απαξαίηεην λα εηζάγεη ηελ
έλλνηα ηνπ κνξίνπ ζηνλ αέξα.
ε πεξίπησζε πνπ ν/ε
δάζθαινο/α ζεσξεί φηη ε
έλλνηα «ερεηηθφ θχκα» είλαη
κε θαηαλνεηή απφ ηνπο/ηηο
καζεηέο/ηξηεο ηνπ πξνηείλεηαη
ζηε ζέζε ηεο ε ρξήζε ηνπ
φξνπ «ήρνο».

Ο ήρνο ηνπ ρνξνχ (ζει. 88), Φπζηθέο
ερεηηθέο πεγέο (ζει. 88), Ο ήρνο ηεο
βξνρήο (ζει. 88), Σερλεηέο ερεηηθέο
πεγέο (ζει. 89)

Κείκελα ηα νπνία κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ.

Κείκελα ηα νπνία κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ.

Ολνκαζίεο ησλ ήρσλ (ζει. 89), Νηψζε
ηνλ ήρν (ζει. 89)
ΠΧ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ Ο ΖΥΟ: Δηζαγσγηθφ
(ζει. 90), Σειέθσλν απφ δπν θνπηηά
γάια … (ζει. 91), Ο ήρνο ζην θελφ
(ζει. 91), πγρξνληζκέλε θνιχκβεζε
(ζει. 91), Σν λεζί ησλ εηξήλσλ θαη νη
ζεηξήλεο (ζει. 92), Γίλε … θη εζχ έλαο
γηαηξφο … ησλ θξνχησλ (ζει. 92), Ο
ήρνο γθξεκίδεη ηείρε (ζει. 93),
Τπεξερεηηθά κέζα κεηαθνξάο (ζει.
93), Οη ηξαγνπδηζηέο ησλ σθεαλψλ
(ζει. 93)

Κείκελα ηα νπνία κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ.
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3. Αλάθιαζε ηνπ ήρνπ

Να δηδαρζεί

(ζει. 150-152)

(1 δηδαθηηθή ψξα)

ΖΥΟ

4. Απνξξφθεζε ηνπ ήρνπ
(ζει. 153-154)

Να δηδαρζεί

5. Άλζξσπνο θαη ήρνο Σν αθηί καο (ζει. 155157)

Να δηδαρζεί

(2 δηδαθηηθέο ψξεο)

(1 δηδαθηηθή ψξα)

ΑΝΑΚΛΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΡΡΟΦΖΖ ΣΟΤ
ΖΥΟΤ: Δηζαγσγηθφ (ζει. 94), Έλαο
κχζνο γηα ηελ Ζρψ (ζει. 94), Ζρεηηθά
θχκαηα ζηελ ππεξεζία ηεο ηερλνινγίαο
(ζει. 95), Σν ερεηηθφ θχκα βιέπεη ηα
κσξά πξηλ απφ ηνπο γνλείο … (ζει.
95), Σα πνξψδε πιηθά απνξξνθνχλ ηνλ
ήρν (ζει. 96), Αξραία θαη ζχγρξνλα
ζέαηξα (ζει. 96), Ζ γαιήλε ελφο
ρηνληζκέλνπ ηνπίνπ (ζει. 97)

Κείκελα ηα νπνία κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ.

Απνξξφθεζε ηνπ ήρνπ απφ ηε ζθνπηά
ηνπ κηθξφθνζκνπ (ζει. 97)

Να κελ αμηνπνηεζεί.

Σα θπηά απνξξνθνχλ ηνπο ζνξχβνπο
… (ζει. 97), Ζρνκφλσζε (ζει. 97)

Κείκελα ηα νπνία κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ.

ΣΟ ΑΦΣΗ (ζει. 98-99), Αζπλήζηζηα
απηηά (ζει. 99), Τπέξερνη θαη ππφερνη
(ζει. 100),

Κείκελα ηα νπνία κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ.

Έλαο κεγάινο ζπλζέηεο (ζει. 100)

Σν απηί: έλαο κεηαηξνπέαο ελέξγεηαο
(ζει. 101)

Να κελ αμηνπνηεζεί.
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6. Ζρνξξχπαλζε –
Ζρνπξνζηαζία (158-160)

Να δηδαρζεί

Τγηεηλέο ζπλήζεηεο (ζει. 101)

Κείκελν ην νπνίν κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί.

ΖΥΟΡΤΠΑΝΖ – ΖΥΟΠΡΟΣΑΗΑ:

Κείκελα ηα νπνία κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ.

(1 δηδαθηηθή ψξα)
Δηζαγσγηθφ (ζει. 102)
Ζρνξχπαλζε ... κε παξειζφλ (ζει. 102)
Ζ κάδα ησλ κνξίσλ θάλεη ηε δηαθνξά
(ζει. 102)

Να κελ αμηνπνηεζεί.

Ζρνκφλσζε (ζει. 102)

Κείκελα ηα νπνία κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ.

Ζρνπξνζηαζία (ζει. 103)

1. Ζ ηαρχηεηα (ζει. 162163)
MHXANIKH
2. Οη δπλάκεηο (ζει. 164168)

Γισζζάξη … Με κηα καηηά … (ζει. 103)

Να κελ αμηνπνηεζνχλ.

Να κε δηδαρζεί

Δηζαγσγή (ζει. 104-105)

Δμνηθνλνκείηαη ρξφλνο γηα ηε
δηδαζθαιία ησλ επφκελσλ
Φχιισλ Δξγαζίαο.

Μπνξεί λα αμηνπνηεζεί αθνχ
νινθιεξσζεί απφ ην Σεηξάδην
Δξγαζηψλ φιε ε ελφηεηα.

ΣΑΥΤΣΖΣΑ (ζει. 106-107)

Αθαηξείηαη

Να δηδαρζεί

ΓΤΝΑΜΖ: Δηζαγσγηθφ (ζει. 108)

Κείκελν ην νπνίν κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί
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3. Γπλάκεηο κε επαθή Γπλάκεηο απφ απφζηαζε
(ζει. 169-173)

(2 δηδαθηηθέο ψξεο)

Ζ δχλακε … ηεο γιψζζαο (ζει.108)

Να δηδαρζεί

Γπλάκεηο ζην καθξφθνζκν θαη ζην
κηθξφθνζκν (ζει.108)

(2 δηδαθηηθέο ψξεο)

Κείκελν ην νπνίν κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί

Να κελ αμηνπνηεζνχλ.

Άιιν κάδα θη άιιν βάξνο! (ζει.109)
4. Πψο κεηξάκε ηε
δχλακε (ζει. 174-176)

5. Σξηβή: κία ζεκαληηθή
δχλακε (ζει. 177-179)

6. Παξάγνληεο απφ ηνπο
νπνίνπο εμαξηάηαη ε
ηξηβή (ζει. 180-183)

Να δηδαρζεί
(2 δηδαθηηθέο ψξεο)

Να δηδαρζεί
(1 δηδαθηηθή ψξα)

Γπλάκεηο ζε επαθή θαη απφ απφζηαζε
(ζει.109)

Κείκελν ην νπνίν κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί.

Γπλάκεηο ζηα θπηά (ζει. 110)

Να κελ αμηνπνηεζεί.

Δπηδφζεηο δψσλ θαη θπηψλ γηα
παγθφζκην ξεθφξ (ζει. 110)

Κείκελν ην νπνίν κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί

Γπλακφκεηξα (ζει. 111)

Κείκελν ην νπνίν κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί

Ο δπλαηφηεξνο θεξδίδεη (ζει. 111)

Να κελ αμηνπνηεζεί θαζφινπ.
(Πεξηέρεη επηζηεκνληθφ ιάζνο
κε βάζε ηνλ 3ν Νφκν ηνπ
Νεχησλα.)

Να δηδαρζεί
(2 δηδαθηηθέο ψξεο)
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7. Σξηβή: επηζπκεηή ή
αλεπηζχκεηε; (ζει. 184187)

8. Ζ πίεζε (ζει. 188-190)

9. Ζ πδξνζηαηηθή πίεζε

Να δηδαρζεί

ΣΡΗΒΖ: Δηζαγσγή (ζει. 112)

Κείκελν ην νπνίν κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί

Πφζν ιείεο είλαη νη «ιείεο» επηθάλεηεο;
(ζει. 112)

Να κελ αμηνπνηεζεί.

Να κε δηδαρζεί

Ληπαληηθά πγξά γηα ηα απηνθίλεηα, ηνπο
κεληεζέδεο αιιά θαη ηηο αξζξψζεηο καο
(ζει. 112)

Κείκελν ην νπνίν κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί.

Έλλνηα δχζθνιν λα
θαηαλνεζεί απφ καζεηέο/ηξηεο
Γεκνηηθνχ.

Ζ ηξηβή αλάβεη θσηηέο (ζει. 113)

Κείκελν ην νπνίν κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί.

Να κε δηδαρζεί

Πξνζνρή, γιηζηξάεη … (ζει. 113)

Κείκελν ην νπνίν κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί.

Να κε δηδαρζεί

ΠΗΔΖ (ζει. 114-115)

Αθαηξείηαη.

Έλλνηα δχζθνιν λα
θαηαλνεζεί απφ καζεηέο/ηξηεο
Γεκνηηθνχ.

Γισζζάξη …

Να κελ αμηνπνηεζνχλ.

(2 δηδαθηηθέο ψξεο)

(ζει. 191-193)
MHXANIKH

Έλλνηα δχζθνιν λα
θαηαλνεζεί απφ καζεηέο/ηξηεο
Γεκνηηθνχ.
10. Ζ αηκνζθαηξηθή
πίεζε (ζει. 194-197)

Με κηα καηηά … (ζει. 115)
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2. Γηα ηελ Σ΄ Σάμε ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ λα ρξεζηκνπνηείηαη σο βαζηθό βηβιίν γηα ηε
ζπλνιηθή νξγάλσζε ησλ καζεκάησλ ην «Τεηπάδιο Επγαζιών ΣΤ΄ Τάξηρ»
Από ην Σεηξάδην Δξγαζηώλ ηεο Σ΄ Σάμεο πξνηείλεηαη λα κελ αμηνπνηεζνύλ δηδαθηηθά ηα
αθόινπζα θεθάιαηα, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 13 δηδαθηηθώλ σξώλ:
ΔΝΟΣΖΣΑ: ΔΗΑΓΧΓΖ

ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ

Φχιιν Δξγαζίαο 1:
Δξεπλψληαο θαη
αλαθαιχπηνληαο (ζει. 12-14)

Έρεη δηδαρζεί ζηελ Δ΄
ηάμε.

1 δηδαθηηθή ψξα

Φχιιν Δξγαζίαο 2: Πψο
κειεηάκε ηνλ θφζκν γχξσ καο
(ζει. 15)

Έρεη δηδαρζεί ζηελ Δ΄
ηάμε.

1 δηδαθηηθή ψξα

Φχιιν Δξγαζίαο 3: Ο
δεθάινγνο ηνπ θαινχ
πεηξακαηηζηή (ζει. 16-17)

Έρεη δηδαρζεί ζηελ Δ΄
ηάμε.

1 δηδαθηηθή ψξα

Φχιιν Δξγαζίαο 4:
Δπεμεξγαζία ηνπ αξγνχ
πεηξειαίνπ (ζει. 28-30)

Λεπηνκεξεηαθή γλψζε, ε
νπνία δελ πξνάγεη ηελ
θαιιηέξγεηα ηθαλνηήησλ
κέζσ πεηξακαηηθψλ
δηαδηθαζηψλ. Ζ αθαίξεζή
ηεο πξνζθέξεη ρξφλν γηα
ηελ θαιχηεξε
δηαπξαγκάηεπζε ησλ
ππνινίπσλ.

2 δηδαθηηθέο ψξεο

Φχιιν Δξγαζίαο 5: Σν
πεηξέιαην σο πεγή ελέξγεηαο
(ζει. 31-32)

πσο παξαπάλσ.

1 δηδαθηηθή ψξα

Φχιιν Δξγαζίαο 6: Σν
πεηξέιαην σο πξψηε χιε (ζει.
33-34)

πσο παξαπάλσ.

1 δηδαθηηθή ψξα

Φχιιν Δξγαζίαο 8: Οη νξπθηνί
άλζξαθεο σο πεγή ελέξγεηαο
(ζει. 37-38)

πσο παξαπάλσ.

1 δηδαθηηθή ψξα

Φχιιν Δξγαζίαο 10: Σν
θπζηθφ αέξην σο πεγή
ελέξγεηαο (ζει. 41-42)

πσο παξαπάλσ.

1 δηδαθηηθή ψξα

ΔΝΟΣΖΣΑ: ΔΝΔΡΓΔΗΑ
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Φχιιν Δξγαζίαο 11:
Πεηξέιαην, νξπθηνί άλζξαθεο ή
θπζηθφ αέξην; (ζει. 43-44)

πσο παξαπάλσ.

2 δηδαθηηθέο ψξεο

Με βάζε αλαθνξέο
εθπαηδεπηηθψλ δελ
«παξάγνπλ» κε επθνιία
εκθαλή απνηειέζκαηα.

2 δηδαθηηθέο ψξεο

ΔΝΟΣΖΣΑ ΦΤΣΑ:
Φχιιν Δξγαζίαο 2: Ζ
θσηνζχλζεζε (ζει. 72-75)

ηελ ελφηεηα «Έκβηα - Άβηα», ην θχιιν εξγαζίαο 2 «Σν θχηηαξν» (ζει. 65-68), γηα ην νπνίν
πξνβιέπνληαη απφ ην Βηβιίν ηνπ Γαζθάινπ 2 δηδαθηηθέο ψξεο πξνηείλεηαη λα δηδαρηεί ζε 1
δηδαθηηθή ψξα. Να ζπδεηεζεί ην θχηηαξν σο βαζηθή κνλάδα ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ. Να
κελ γίλεη ζπδήηεζε γηα ηα βαζηθά κέξε ηνπ θπηηάξνπ (θπηηαξφπιαζκα, θπηηαξηθή κεκβξάλε,
κηηνρφλδξηα, θπηηαξηθφ ηνίρσκα, ρπκνηφπην, ρισξνπιάζηεο). Αλαιπηηθά ηα κέξε ηνπ θπηηάξνπ
ζα κειεηεζνχλ ζηελ Βηνινγία Α΄ Γπκλαζίνπ.
ηελ ελφηεηα Φπηά λα δηαηεζεί 1 δηδαθηηθή ψξα ψζηε λα δηδαρζεί ε έλλνηα ηεο θσηνζχλζεζεο
απφ ην Βηβιίν Μαζεηή (αμηνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ «Φπηνπιαγθηφλ: ν κηθξνζθνπηθφο
επεξγέηεο», «Έλα ηζηνξηθφ πείξακα» (ζει. 60) θαη νιφθιεξε ε ζειίδα 61 (δηαδηθαζία
θσηνζχλζεζεο).
εκεηψλεηαη φηη νη ελφηεηεο «Κπθινθνξηθφ χζηεκα», «Ζ αλαπλνή ζηνλ άλζξσπν» θαη
«Αλαπαξαγσγή» πεξηιακβάλνληαη θαη ζην βηβιίν Βηνινγίαο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ. Δθεί γίλνληαη ζε
πην ζεσξεηηθφ επίπεδν θαη είλαη ζεκαληηθφ νη καζεηέο λα ηηο πξνζεγγίζνπλ θαη κέζσ ησλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνηείλνληαη ζηα θχιια εξγαζίαο ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηψλ.
Έλαο ελδεηθηηθόο πξνγξακκαηηζκφο ησλ θχιισλ εξγαζίαο ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηψλ
αθνινπζεί ζηνλ επφκελν πίλαθα:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
ΔΝΔΡΓΔΗΑ
1. Μνξθέο ελέξγεηαο (ζει. 20-22)

1 δηδαθηηθή ψξα

2. Πεγέο ελέξγεηαο (ζει. 23-25)

1 δηδαθηηθή ψξα

3. Πεηξέιαην - Απφ ην ππέδαθνο ζην ζπίηη καο
(ζει. 26-27)

1 δηδαθηηθή ψξα

7. Οξπθηνί άλζξαθεο - Έλα πνιχηηκν ζηεξεφ (ζει.
35-36)

1 δηδαθηηθή ψξα

9. Φπζηθφ αέξην - Έλα πνιχηηκν αέξην (ζει. 39-40)

1 δηδαθηηθή ψξα

12. Αλαλεψζηκεο θαη κε πεγέο ελέξγεηαο (ζει. 45-

1 δηδαθηηθή ψξα
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46)
13. Οηθνλνκία ζηε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο (ζει. 4749)

2 δηδαθηηθέο ψξεο

Αμηνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ ηνπ Βηβιίνπ Μαζεηή θαη
αμηνιφγεζε
ύλνιν

3 δηδαθηηθέο ψξεο
11 δηδαθηηθέο ώξεο

ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ
1. Ζ ζεξκφηεηα κεηαδίδεηαη κε αγσγή (ζει. 52-53)

1 δηδαθηηθή ψξα

2. Ζ ζεξκφηεηα κεηαθέξεηαη κε ξεχκαηα (ζει. 5456)

2 δηδαθηηθέο ψξεο

3. Ζ ζεξκφηεηα δηαδίδεηαη κε αθηηλνβνιία (ζει. 5759)

1 δηδαθηηθή ψξα

Αμηνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ ηνπ Βηβιίνπ Μαζεηή θαη
αμηνιφγεζε
ύλνιν

1 δηδαθηηθή ψξα
5 δηδαθηηθέο ώξεο

ΔMBIA - ΑΒΗΑ
1. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο δσήο (ζει. 62-64)

1 δηδαθηηθή ψξα

2. Σν θχηηαξν (ζει. 65-68)

1 δηδαθηηθή ψξα

ΦΤΣΑ
1. Σα κέξε ηνπ θπηνχ (ζει. 70-71)

1 δηδαθηηθή ψξα

2. Ζ θσηνζχλζεζε (δηδάζθεηαη απφ ην Βηβιίν
Μαζεηή)

1 δηδαθηηθή ψξα

3. Ζ αλαπλνή (ζει. 76-78)

1 δηδαθηηθή ψξα

4. Ζ δηαπλνή (ζει. 79-82)

1 δηδαθηηθή ψξα

Αμηνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ ηνπ Βηβιίνπ Μαζεηή ησλ
ελνηήησλ ΔΜΒΗΑ-ΑΒΗΑ, ΦΤΣΑ θαη αμηνιφγεζε
ύλνιν

2 δηδαθηηθέο ψξεο
8 δηδαθηηθέο ώξεο

ΕΩΑ
1. Εψα αζπφλδπια θαη ζπνλδπισηά (ζει. 84-88)

2 δηδαθηηθέο ψξεο

2. Σα ζειαζηηθά (ζει. 89-92)

1 δηδαθηηθή ψξα

3. Πξνζαξκνγή ησλ δψσλ ζην πεξηβάιινλ (ζει.
93-96)

1 δηδαθηηθή ψξα

ΟΗΚΟΤΣΖΜΑΣΑ
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1. Σξνθηθέο αιπζίδεο θαη ηξνθηθά πιέγκαηα (ζει.
98-101)

2 δηδαθηηθέο ψξεο

2. Δπίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ ζηα νηθνζπζηήκαηα
(ζει. 102-104)

1 δηδαθηηθή ψξα

Αμηνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ ηνπ Βηβιίνπ Μαζεηή ησλ
ελνηήησλ ΕΧΑ, ΟΗΚΟΤΣΖΜΑΣΑ θαη αμηνιφγεζε
ύλνιν

2 δηδαθηηθέο ψξεο
9 δηδαθηηθέο ώξεο

ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ
1. Ζ αλαπλνή (ζει. 106-109)

2 δηδαθηηθέο ψξεο

2. Αλαπλνή θαη πγεία (ζει. 110-112)

1 δηδαθηηθή ψξα

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΚΟ ΤΣΖΜΑ
1. Έλαο αθνχξαζηνο κπο - Ζ θαξδηά (ζει. 114-117)

1 δηδαθηηθή ψξα

2. Μηθξή θαη κεγάιε θπθινθνξία (ζει. 118-120)

2 δηδαθηηθέο ψξεο

Αμηνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ ηνπ Βηβιίνπ Μαζεηή ησλ
ελνηήησλ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ,
ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΚΟ ΤΣΖΜΑ θαη αμηνιφγεζε
ύλνιν

2 δηδαθηηθέο ψξεο
8 δηδαθηηθέο ώξεο

ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΜΟ
1. Ο καγλήηεο (ζει. 122-125)

2 δηδαθηηθέο ψξεο

2. Ο καγλήηεο πξνζαλαηνιίδεηαη (ζει. 126-128)

1 δηδαθηηθή ψξα

3. Απφ ηνλ ειεθηξηζκφ ζην καγλεηηζκφ - Ο
ειεθηξνκαγλήηεο (ζει. 129-132)

2 δηδαθηηθέο ψξεο

4. Απφ ην καγλεηηζκφ ζηνλ ειεθηξηζκφ - Ζ
ειεθηξνγελλήηξηα (ζει. 133-135)

2 δηδαθηηθέο ψξεο

Αμηνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ ηνπ Βηβιίνπ Μαζεηή θαη
αμηνιφγεζε
ύλνιν

2 δηδαθηηθέο ψξεο
9 δηδαθηηθέο ώξεο

ΦΩ
1. Ζ δηάζιαζε ηνπ θσηφο (ζει. 138-142)

2 δηδαθηηθέο ψξεο

2. Φσο θαη ρξψκαηα (ζει. 143-147)

2 δηδαθηηθέο ψξεο

3. Μηα απιή θσηνγξαθηθή κεραλή (ζει. 149-152)

2 δηδαθηηθέο ψξεο

4. Σν κάηη καο (ζει. 153-156)

2 δηδαθηηθέο ψξεο

5. Πψο βιέπνπκε (ζει. 157-158)

1 δηδαθηηθή ψξα
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Αμηνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ ηνπ Βηβιίνπ Μαζεηή θαη
αμηνιφγεζε
ύλνιν

2 δηδαθηηθέο ψξεο
11 δηδαθηηθέο ώξεο

ΟΞΔΑ-ΒΑΔΗ-ΑΛΑΣΑ
1. ηα ίρλε ησλ νμέσλ θαη ησλ βάζεσλ (ζει. 160163)

1 δηδαθηηθή ψξα

2. Σα άιαηα (ζει. 164-165)

1 δηδαθηηθή ψξα

3. Σα νμέα θαη νη βάζεηο ζηελ θαζεκεξηλή δσή
(ζει.166-168)

2 δηδαθηηθέο ψξεο

Αμηνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ ηνπ Βηβιίνπ Μαζεηή θαη
αμηνιφγεζε
ύλνιν

2 δηδαθηηθέο ψξεο

ΜΔΣΑΓΟΣΗΚΔ ΑΘΔΝΔΗΔ
1. Πξνζηαζία απφ ηα κηθξφβηα (ζει. 170-172)
2. Πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε αζζελεηψλ (ζει. 173175)

6 δηδαθηηθέο ώξεο
1 δηδαθηηθή ψξα
2 δηδαθηηθέο ψξεο

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΚΟ ΤΣΖΜΑ
1. Ζ αξρή ηεο δσήο (ζει. 178-181)

1 δηδαθηηθή ψξα

2. Ζ αλάπηπμε ηνπ εκβξχνπ (ζει. 182-185)

2 δηδαθηηθέο ψξεο

Αμηνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ ηνπ Βηβιίνπ Μαζεηή ζηηο
ελφηεηεο ΜΔΣΑΓΟΣΗΚΔ ΑΘΔΝΔΗΔ,
ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΗΚΟ ΤΣΖΜΑ θαη αμηνιφγεζε
ύλνιν

2 δηδαθηηθέο ψξεο

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

75 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΩΡΔ

8 δηδαθηηθέο ώξεο

Να ζεκεησζεί φηη ην ΑΠ ηεο Σ΄ Γεκνηηθνχ πξνβιέπεη γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ζπλνιηθά
75 δηδαθηηθέο ψξεο. Οη ψξεο νη νπνίεο ζεσξεηηθά πξνθχπηνπλ γηα ην ζρνιηθφ έηνο απφ ηε
δηδαζθαιία 3 δηδαθηηθψλ σξψλ ηελ εβδνκάδα ππνινγίδνληαη πεξίπνπ ζε 90 θαη είλαη βέβαηα
πηζαλφλ, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, λα κελ γίλνπλ φιεο.
Αλ ππάξμεη πιενλάδσλ ρξφλνο κπνξεί: α) λα δηαηεζεί πεξηζζφηεξνο ρξφλνο ζηελ κειέηε ησλ
ππνινίπσλ θχιισλ εξγαζίαο ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηψλ, κε έκθαζε πάληα ζηελ εκπινθή ησλ
καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ζε επηζπκεηέο γηα ην κάζεκα πξαθηηθέο, φπσο ε εμνηθείσζή ηνπο κε
επηζηεκνληθέο δηαδηθαζίεο (ππφζεζε, πξφβιεςε, δηαηχπσζε ζπκπεξαζκάησλ θ.ιπ.). β) λα δηαηεζεί
γηα ηελ πινπνίεζε δηαζεκαηηθνχ ζρεδίνπ εξγαζίαο. Δλδεηθηηθά ζέκαηα απφ ην ΑΠ ηεο Σ΄
Γεκνηηθνχ: Σα πνιιά πξφζσπα ηεο ελέξγεηαο, Άλζξσπνο θαη θάξκαθα.
Tν Βηβιίν Μαζεηή «ΦΤΗΚΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ: ΔΡΔΤΝΧ ΚΑΗ ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΧ» πξνηείλεηαη λα απνηειεί
ζπλνδεπηηθφ πιηθφ θαη ηα θείκελα πνπ πεξηιακβάλεη λα κελ αλαηίζεληαη ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο
καζήηξηεο γηα απνζηήζηζε.
Αθνινπζεί αλαιπηηθφο πίλαθαο ησλ θχιισλ εξγαζίαο ηνπ «Τεηραδίου Εργαζιών» ζε ζπλδπαζκφ κε
ηηο ελνηήηεο/ππνελφηεηεο ηνπ «Βιβλίου ηου Μαθηηή» πνπ πξνηείλεηαη λα αμηνπνηεζνχλ δηδαθηηθά
αιιά θαη απηψλ πνπ πξνηείλεηαη λα αθαηξεζνχλ.
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«ΦΤΗΚΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ: ΔΡΔΤΝΩ ΚΑΗ ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΩ», Σ΄ ΣΑΞΖ
ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΖ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΤΛΖ
ΣΔΣΡΑΓΗΟ ΔΡΓΑΗΩΝ (ΒΑΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ)
ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΡΟΣΑΖ / ΤΣΑΖ

ΒΗΒΛΗΟ ΜΑΘΖΣΖ (ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ)
ΔΝΟΣΖΣΑ/

ΠΡΟΣΑΖ / ΤΣΑΖ

ΤΠΟΔΝΟΣΖΣΑ
1. Δξεπλψληαο θαη
αλαθαιχπηνληαο (ζει. 12-14)

Να κε δηδαρζεί

2. Πψο κειεηάκε ηνλ θφζκν
γχξσ καο (ζει. 15)

Να κε δηδαρζεί

3. Ο δεθάινγνο ηνπ θαινχ
πεηξακαηηζηή (ζει. 16-17)

Να κε δηδαρζεί

1. Μνξθέο ελέξγεηαο (ζει. 2022)

Να δηδαρζεί

2. Πεγέο ελέξγεηαο (ζει. 23-25)

Να δηδαρζεί

ΔΗΑΓΧΓΖ (ζει. 10-11)

Αθαηξείηαη.

ΔΗΑΓΧΓΖ (ζει. 12-13)

Να κελ αμηνπνηεζεί.

Δπαλάιεςε ηεο Δ΄
ηάμεο.

Δπαλάιεςε ηεο Δ΄
ηάμεο.

Δπαλάιεςε ηεο Δ΄
ηάμεο.

(1 δηδαθηηθή ψξα)

(1 δηδαθηηθή ψξα)

ΠΖΓΔ
ΔΝΔΡΓΔΗΑ:
πεηξέιαην, θ.ά. (ζει. 14-15)

Σξφθηκα,

Κείκελν ην
αμηνπνηεζεί.

νπνίν

κπνξεί

λα

Μνξθέο ελέξγεηαο - Μηθξφθνζκνο (ζει. Να κελ αμηνπνηεζεί.
15)
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ΥΔΓΟΝ ΟΛΖ Ζ ΔΝΔΡΓΔΗΑ
ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΖΛΗΟ (ζει.
16-17)
3. Πεηξέιαην - Απφ ην ππέδαθνο
ζην ζπίηη καο (ζει. 26-27)

Να δηδαρζεί

4. Δπεμεξγαζία ηνπ αξγνχ
πεηξειαίνπ (ζει. 28-30)

Να κε δηδαρζεί

5. Σν πεηξέιαην σο πεγή
ελέξγεηαο (ζει. 31-32)

Να κε δηδαρζεί.

6. Σν πεηξέιαην σο πξψηε χιε
(ζει. 33-34)

Να κε δηδαρζεί

(1 δηδαθηηθή ψξα)

Λεπηνκεξεηαθή γλψζε, ε
νπνία δελ πξνάγεη ηελ
θαιιηέξγεηα ηθαλνηήησλ
κέζσ πεηξακαηηθψλ
δηαδηθαζηψλ. Ζ αθαίξεζή
ηεο πξνζθέξεη ρξφλν γηα
ηελ θαιχηεξε
δηαπξαγκάηεπζε ησλ
ππνινίπσλ.

πσο παξαπάλσ.

πσο παξαπάλσ.

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ: ΑΠΟ ΣΟ ΤΠΔΓΑΦΟ
ΣΟ ΠΗΣΗ ΜΑ (ζει. 18-19)

Κείκελα ην νπνία κπνξεί λα
αμηνπνηεζνχλ. Δθηφο απφ ην
κηθξφθνζκν ησλ ζει. 16 θαη 18.

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ ΑΡΓΟΤ
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ (ζει. 20-21)

Αθαηξείηαη.

ΣΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ Χ ΠΖΓΖ
ΔΝΔΡΓΔΗΑ (ζει. 22-23)

Αθαηξείηαη.

ΣΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ Χ ΠΡΧΣΖ ΤΛΖ (ζει.
24-25)

Αθαηξείηαη.

ΟΡΤΚΣΟΗ ΑΝΘΡΑΚΔ ΔΝΑ
ΠΟΛΤΣΗΜΟ ΣΔΡΔΟ: Μηθξφθνζκνο &
Μνιχβη … απφ άλζξαθα (ζει. 26)

Να κελ αμηνπνηεζεί.

Μεηαθνξά νξπθηψλ αλζξάθσλ (ζει.
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7. Οξπθηνί άλζξαθεο - Έλα
πνιχηηκν ζηεξεφ (ζει. 35-36)

Να δηδαρζεί

8. Οη νξπθηνί άλζξαθεο σο πεγή
ελέξγεηαο (ζει. 37-38)

Να κε δηδαρζεί

9. Φπζηθφ αέξην - Έλα πνιχηηκν
αέξην (ζει. 39-40)

Να δηδαρζεί

10. Σν θπζηθφ αέξην σο πεγή
ελέξγεηαο (ζει. 41-42)

Να κε δηδαρζεί

(1 δηδαθηηθή ψξα)

πσο παξαπάλσ.

(1 δηδαθηηθή ψξα)

πσο παξαπάλσ.

26), Σν δηακάληη: έλαο νξπθηφο
άλζξαθαο ζην θνζκεκαηνπσιείν (ζει.
27), Δμφξπμε ηνπ άλζξαθα (ζει. 27)

Κείκελα ηα νπνία κπνξεί λα
αμηνπνηεζνχλ.

ΟΗ ΟΡΤΚΣΟΗ ΑΝΘΡΑΚΔ Χ ΠΖΓΖ
ΔΝΔΡΓΔΗΑ (ζει. 28-29)

Αθαηξείηαη.

ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ: ΔΝΑ ΠΟΛΤΣΗΜΟ
ΑΔΡΗΟ: Δηζαγσγή (ζει. 30)

Κείκελν ην νπνίν κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί.

Απφ ηη απνηειείηαη ην θπζηθφ αέξην
(ζει. 30)

Κείκελν ην νπνίν κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί. Δθηφο απφ ην
κηθξφθνζκν.

Αλαδήηεζε θαη άληιεζε ηνπ θπζηθνχ
αεξίνπ (ζει. 31)

Κείκελα ηα νπνία κπνξεί λα
αμηνπνηεζνχλ.

Σν καθξχ ηαμίδη ηνπ … θπζηθνχ αεξίνπ
(ζει. 31)
11. Πεηξέιαην, νξπθηνί
άλζξαθεο ή θπζηθφ αέξην; (ζει.
43-44)

Να κε δηδαρζεί
πσο παξαπάλσ.

ΣΟ ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ Χ ΠΖΓΖ
ΔΝΔΡΓΔΗΑ (ζει. 32-33)

Αθαηξείηαη.
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12. Αλαλεψζηκεο θαη κε πεγέο
ελέξγεηαο (ζει. 45-46)

Να δηδαρζεί
(1 δηδαθηηθή ψξα)

ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ ΚΑΗ ΜΖ ΠΖΓΔ
ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Αληινχληαη θαη
εμαληινχληαη & Ζ ξχπαλζε απφ ηε
ζθνπηά ηνπ κηθξφθνζκνπ … (ζει. 34)
Ο Γεθάινγνο ηνπ ηδαληθνχ θαπζίκνπ,
Υξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο
ζηελ Διιάδα, Έλαο νηθνινγηθφο
ειηαθφο θνχξλνο … (ζει. 35)
Ζ ηερλνινγία ζπλαληά ηνλ … Ήιην θαη
ην … λεξφ! (ζει. 36)

Να κελ αμηνπνηεζνχλ.

Κείκελα ηα νπνία κπνξεί λα
αμηνπνηεζνχλ
Κείκελν ην νπνίν κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί. Δθηφο απφ ην
κηθξφθνζκν.

Μηα εληππσζηαθή ζχλζεζε πςειήο
ηερλνινγίαο, ηέρλεο θαη νηθνινγίαο (ζει.
Κείκελα ηα νπνία κπνξεί λα
36), Πεγέο ελέξγεηαο (ζει. 37)
αμηνπνηεζνχλ.
13. Οηθνλνκία ζηε ρξήζε ηεο
ελέξγεηαο (ζει. 47-49)

Να δηδαρζεί
(2 δηδαθηηθέο ψξεο)

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ: Δηζαγσγή & Ζ κειέηε
κηθξφθνζκνπ βνεζά ζηελ πξνζηαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο (ζει. 38)

Να κελ αμηνπνηεζνχλ.

34

Σν «ελεξγεηαθφ αζηέξη» (ζει. 38)
Βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκψλ θηεξίσλ
(ζει. 39), Οη ηακπέιεο ζ’ έλα πξντφλ
δελ πιεξνθνξνχλ κφλν γηα ηελ … ηηκή
ηνπ! (ζει. 39), Αιιάδνληαο κηα ιάκπα
κπνξεί λα αιιάμνπκε ηνλ θφζκν… (ζει.
40), Θεξκνκφλσζε: νηθνλνκία
ελέξγεηαο θαη πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο (ζει. 40), Ζιεθηξηθφο
ζεξκνζίθσλαο, κπφηιεξ ή ειηαθφο
ζεξκνζίθσλαο; (ζει. 40), Καηαλάισζε
θαπζίκσλ ζηα κέζα κεηαθνξάο: κηα
πεξίεξγε αξηζκεηηθή (ζει. 41)

1. Ζ ζεξκφηεηα κεηαδίδεηαη κε
αγσγή (ζει. 52-53)

Κείκελα ηα νπνία κπνξεί λα
αμηνπνηεζνχλ.

Γισζζάξη… Με κηα καηηά… (ζει. 41)

Να κελ αμηνπνηεζνχλ.

Σν παηρλίδη ηεο ελέξγεηαο (ζει. 42-43)

Κείκελν ην νπνίν κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί.

Να δηδαρζεί

ΔΗΑΓΧΓΖ (ζει. 44-45)

Να κελ αμηνπνηεζεί.

(1 δηδαθηηθή ψξα)

ΜΔΣΑΓΟΖ ΣΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΜΔ
ΑΓΧΓΖ: Δηζαγσγή (ζει. 46)

Κείκελν ην νπνίν κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί. Δθηφο απφ ην
κηθξφθνζκν.
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Σν θαιχηεξν πιηθφ γηα ηε ζεξκνκφλσζε
είλαη ν … αέξαο (ζει. 46)
Καινί θαη θαθνί αγσγνί ηεο ζεξκφηεηαο
(ζει. 47)

Κείκελα ηα νπνία κπνξεί λα
αμηνπνηεζνχλ.

Σα κπζηηθά ηνπ θνινλάηνπ πνηεξηνχ
(ζει. 47)
2. Ζ ζεξκφηεηα κεηαθέξεηαη κε
ξεχκαηα (ζει. 54-56)

Να δηδαρζεί
(2 δηδαθηηθέο ψξεο)

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΜΔ
ΡΔΤΜΑΣΑ: Δηζαγσγή (ζει. 48)

Κείκελν ην νπνίν κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί. Δθηφο απφ ην
κηθξφθνζκν.

Σν αεξφζηαην (ζει. 48)
χζηεκα θεληξηθήο ζέξκαλζεο (ζει. 49)
Καη ηα ζαιάζζηα ξεχκαηα κεηαθέξνπλ
ελέξγεηα (ζει. 49)
ΓΗΑΓΟΖ ΣΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΜΔ
ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ: Δηζαγσγή (ζει. 50)

3. Ζ ζεξκφηεηα δηαδίδεηαη κε
αθηηλνβνιία (ζει. 57-59)

Να δηδαρζεί
(1 δηδαθηηθή ψξα)

Θεξκνθήπηα: Νηνκάηεο θαη ην ρεηκψλα
(ζει. 50)
Θεξκφηεηα δελ αθηηλνβνιεί κφλν ν …
Ήιηνο! (ζει. 51)

Κείκελα ηα νπνία κπνξεί λα
αμηνπνηεζνχλ.

Κείκελν ην νπνίν κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί. Δθηφο απφ ην
κηθξφθνζκν.

Κείκελα ηα νπνία κπνξεί λα
αμηνπνηεζνχλ.

Ο ειηαθφο ζεξκνζίθσλαο (ζει. 51)
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Γισζζάξη…

Να κελ αμηνπνηεζνχλ.

Με κηα καηηά…(ζει. 51)

1. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο δσήο
(ζει. 62-64)

2. Σν θχηηαξν (ζει. 65-68)

Να δηδαρζεί

ΔΗΑΓΧΓΖ (ζει. 52-53)

Μπνξεί λα αμηνπνηεζεί αθνχ
νινθιεξσζεί απφ ην Σεηξάδην
Δξγαζηψλ φιε ε ελφηεηα.

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ ΕΧΖ:
Δηζαγσγή (ζει. 54)

Κείκελν ην νπνίν κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί.

Λεηηνπξγίεο ηεο δσήο (ζει. 54)

Να αμηνπνηεζεί νπσζδήπνηε ζε
ζπλδπαζκφ κε ην Σεηξάδην
Δξγαζηψλ.

Ίδηα ζσκαηίδηα … δηαθνξεηηθά κφξηα
(ζει. 55)

Να κελ αμηνπνηεζεί.

Κηλείηαη θαη αληηδξά ζε εξεζίζκαηα, δελ
είλαη φκσο δσληαλφ (ζει. 55)

Κείκελα ηα νπνία κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ.

(1 δηδαθηηθή ψξα

Να δηδαρζεί
(1 δηδαθηηθή ψξα)

Μηα εηδηθή ππνθαηεγνξία (ζει. 55)
ΣΟ ΚΤΣΣΑΡΟ- Δηζαγσγή (ζει. 56)

Να κελ αμηνπνηεζεί.
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Να ζπδεηεζεί ην θχηηαξν
σο βαζηθήο κνλάδα ησλ
δσληαλψλ νξγαληζκψλ.
Να κελ γίλεη ζπδήηεζε
γηα ηα βαζηθά κέξε ηνπ
θπηηάξνπ.

Αλαιπηηθά ηα κέξε ηνπ
θπηηάξνπ ζα κειεηεζνχλ
ζηελ Βηνινγία Α΄
Γπκλαζίνπ.

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπηηάξνπ
(ζει. 56)

Να κελ αμηνπνηεζεί.

ηαλ ηα πεξηκέλνπκε φια απφ έλαλ …
(ζει. 57)

Κείκελν ην νπνίν κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί.

Σν DNA (ζει. 57)

Να κελ αμηνπνηεζεί.

Γισζζάξη…

Να κελ αμηνπνηεζνχλ.

Με κηα καηηά… (ζει. 57)

1. Σα κέξε ηνπ θπηνχ (ζει. 7071)

Να δηδαρζεί
(1 δηδαθηηθή ψξα)

ΔΗΑΓΧΓH (ζει. 58-59)

Μπνξεί λα αμηνπνηεζεί αθνχ
νινθιεξσζεί απφ ην Σεηξάδην
Δξγαζηψλ φιε ε ελφηεηα.
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2. Ζ θσηνζχλζεζε (ζει. 72-75)

Να κε δηδαρζεί

Με βάζε αλαθνξέο
εθπαηδεπηηθψλ δελ
«παξάγνπλ» εκθαλή
απνηειέζκαηα.

3. Ζ αλαπλνή (ζει. 76-78)

Να δηδαρζεί
(1 δηδαθηηθή ψξα)

ΦΧΣΟΤΝΘΔΖ-Δηζαγσγή (ζει. 60)
Φπηνπιαγθηφλ: Ο κηθξνζθνπηθφο
επεξγέηεο (ζει. 60)
Έλα ηζηνξηθφ πείξακα (ζει. 60)
Ζ δηαδηθαζία ηεο θσηνζχλζεζεο Υισξνθχιιε παληνχ (ζει. 61)

Κείκελν ην νπνίν κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί. Πξνζνρή ζηηο
πξνηάζεηο «… ζηα θχιια
παξαζθεπάδεηαη άκπιν θαη ε
ιεηηνπξγία απηή νλνκάδεηαη
θσηνζχλζεζε» θαη «... ην άκπιν
πνπ παξαζθεπάδεηαη ζηα θχιια
κεηαθέξεηαη ζε φια ηα κέξε ηνπ
θπηνχ». ηα θχιια
παξαζθεπάδεηαη γιπθφδε.

ΑΝΑΠΝΟΖ-ΓΗΑΠΝΟΖ: εηζαγσγή (ζει.
62)
Έρνπλ θαη ηα θπηά ζηφκαηα (ζει. 62)
Φπηά θαη λεξφ (ζει. 62)

4. Ζ δηαπλνή (ζει. 79-82)

Κείκελα ηα νπνία κπνξεί λα
αμηνπνηεζνχλ.

Να δηδαρζεί

Σα θπηά έμσ απφ ην δσκάηην (ζει. 63)

(1 δηδαθηηθή ψξα)

Γισζζάξη…

Κείκελα ηα νπνία κπνξεί λα
αμηνπνηεζνχλ.

Να κελ αμηνπνηεζνχλ.

Με κηα καηηά… (ζει. 63)
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1. Εψα αζπφλδπια θαη
ζπνλδπισηά (ζει. 84-88)

Να δηδαρζεί

ΔΗΑΓΧΓH (ζει. 64-65)

(2 δηδαθηηθέο ψξεο)

Μπνξεί λα αμηνπνηεζεί αθνχ
νινθιεξσζεί απφ ην Σεηξάδην
Δξγαζηψλ φιε ε ελφηεηα.

ΑΠΟΝΓΤΛΑ (ζει. 66-67)

ΘΖΛΑΣΗΚΑ (ζει. 70-71)

Να αμηνπνηεζνχλ νπσζδήπνηε ζε
ζπλδπαζκφ κε ην Σεηξάδην
Δξγαζηψλ.

ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΕΧΧΝ ΣΟ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ (ζει. 72-73)

Κείκελα ην νπνία
αμηνπνηεζνχλ.

Γισζζάξη…

Να κελ αμηνπνηεζνχλ.

ΠΟΝΓΤΛΧΣΑ (ζει. 68-69)
2. Σα ζειαζηηθά (ζει. 89-92)

Να δηδαρζεί
(1 δηδαθηηθή ψξα)

3. Πξνζαξκνγή ησλ δψσλ ζην
πεξηβάιινλ (ζει. 93-96)

Να δηδαρζεί
(1 δηδαθηηθή ψξα)

κπνξεί λα

Με κηα καηηά… (ζει. 73)

1. Σξνθηθέο αιπζίδεο θαη
ηξνθηθά πιέγκαηα (ζει. 98-101)

Να δηδαρζεί
(2 δηδαθηηθέο ψξεο)

ΔΗΑΓΧΓH (ζει. 74-75)

Μπνξεί λα αμηνπνηεζεί αθνχ
νινθιεξσζεί απφ ην Σεηξάδην
Δξγαζηψλ φιε ε ελφηεηα.
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2. Δπίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ ζηα
νηθνζπζηήκαηα (ζει. 102-104)

Να δηδαρζεί
(1 δηδαθηηθή ψξα)

ΣΡΟΦΗΚΔ ΑΛΤΗΓΔ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΚΑ
ΠΛΔΓΜΑΣΑ (ζει. 76-77)

Κείκελα ηα νπνία κπνξεί λα
αμηνπνηεζνχλ. Με αμηνπνηήζηκν
ην θείκελν «Γηαξθήο δηάζπαζε
θαη ζχλζεζε», ζει. 76.

ΟΗΚΟΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΟ
(ζει. 78-79)

Να αμηνπνηεζεί νπσζδήπνηε ζε
ζπλδπαζκφ κε ην Σεηξάδην
Δξγαζηψλ.

Γισζζάξη…

1. Ζ αλαπλνή (ζει. 106-109)

Να δηδαρζεί

Με κηα καηηά… (ζει. 79)

Να κελ αμηνπνηεζνχλ θαζφινπ.

ΔΗΑΓΧΓH (ζει. 80-81)

Μπνξεί λα αμηνπνηεζεί αθνχ
νινθιεξσζεί απφ ην Σεηξάδην
Δξγαζηψλ φιε ε ελφηεηα.

Ζ ΑΝΑΠΝΟΖ (ζει. 82-83)

Να αμηνπνηεζεί νπσζδήπνηε ζε
ζπλδπαζκφ κε ην Σεηξάδην
Δξγαζηψλ.

ΑΝΑΠΝΟΖ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ζει. 84-85)

Κείκελα ηα νπνία κπνξεί λα
αμηνπνηεζνχλ.

(2 δηδαθηηθέο ψξεο)

2. Αλαπλνή θαη πγεία (ζει. 110112)

Να δηδαρζεί
(1 δηδαθηηθή ψξα)
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Γισζζάξη…

Να κελ αμηνπνηεζνχλ.

Με κηα καηηά… (ζει. 85)

1. Έλαο αθνχξαζηνο κπο - Ζ
θαξδηά (ζει. 114-117)

2. Μηθξή θαη κεγάιε
θπθινθνξία. (ζει. 118-120)

Να δηδαρζεί

ΔΗΑΓΧΓH (ζει. 86-87)

Μπνξεί λα αμηνπνηεζεί αθνχ
νινθιεξσζεί απφ ην Σεηξάδην
Δξγαζηψλ φιε ε ελφηεηα.

Ζ ΚΑΡΓΗΑ (ζει. 88-89)

Να αμηνπνηεζεί νπσζδήπνηε ζε
ζπλδπαζκφ κε ην Σεηξάδην
Δξγαζηψλ.

ΜΗΚΡΖ ΚΑΗ ΜΔΓΑΛΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ
(ζει. 90-91)

Να αμηνπνηεζεί νπσζδήπνηε ζε
ζπλδπαζκφ κε ην Σεηξάδην
Δξγαζηψλ.

ΣΟ ΑΗΜΑ: Δηζαγσγή (ζει. 92)

Να κελ αμηνπνηεζεί.

Αξηεξίεο θαη θιέβεο (ζει. 92)

Κείκελν ην νπνίν κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί.

Δζχ ηη νκάδα είζαη; (ζει. 93)

Να κελ αμηνπνηεζεί.

(1 δηδαθηηθή ψξα)

Να δηδαρζεί
(2 δηδαθηηθέο ψξεο)
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Γισζζάξη…

Να κελ αμηνπνηεζνχλ.

Με κηα καηηά… (ζει. 93)

1. Ο καγλήηεο (ζει. 122-125)

Να δηδαρζεί

ΔΗΑΓΧΓH (ζει. 94-95)

(2 δηδαθηηθέο ψξεο)

2. Ο καγλήηεο πξνζαλαηνιίδεηαη
(ζει. 126-128)

Να δηδαρζεί

Ο ΜΑΓΝΖΣΖ: Δηζαγσγή (ζει. 96)

(1 δηδαθηηθή ψξα)

Βφξεηνο ή λφηηνο πφινο: έλα κηθξφ
κπέξδεκα (ζει. 96)

Κείκελα ηα νπνία κπνξεί λα
αμηνπνηεζνχλ.

Σν ηαμίδη ησλ πνπιηψλ (ζει. 97)

Δθηφο απφ ην κηθξφθνζκν ηεο
ζει. 96.

Μαγλήηεο πνπλ θαίλνληαη (ζει. 97)

3. Απφ ηνλ ειεθηξηζκφ ζην
καγλεηηζκφ - Ο
ειεθηξνκαγλήηεο (ζει. 129-132)

Μπνξεί λα αμηνπνηεζεί αθνχ
νινθιεξσζεί απφ ην Σεηξάδην
Δξγαζηψλ φιε ε ελφηεηα.

Να δηδαρζεί
(2 δηδαθηηθέο ψξεο)

ΑΠΟ ΣΟΝ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟ ΣΟΝ
ΜΑΓΝΖΣΗΜΟ: Δηζαγσγή (ζει. 98)
Πεηξέιαην ή ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηα
κέζα κεηαθνξάο; (ζει. 98)
Ο ειεθηξηθφο θηλεηήξαο (ζει. 99)

Κείκελα ηα νπνία κπνξεί λα
αμηνπνηεζνχλ.
Δθηφο απφ ην κηθξφθνζκν ηεο
ζει. 96.
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Σν πείξακα Oersted (ζει 99)
Δθαξκνγέο ησλ ειεθηξνκαγλεηψλ (ζει.
99)

4. Απφ ην καγλεηηζκφ ζηνλ
ειεθηξηζκφ - Ζ
ειεθηξνγελλήηξηα (ζει. 133135)

Να δηδαρζεί
(2 δηδαθηηθέο ψξεο)

ΑΠΟ ΣΟ ΜΑΓΝΖΣΗΜΟ ΣΟΝ
ΖΛΔΚΣΡΗΜΟ: Δηζαγσγή (ζει. 100)
Michael Faraday: κε ην καγλήηε ζην
ηζεπάθη … (ζει. 100)

Κείκελα ηα νπνία κπνξεί λα
αμηνπνηεζνχλ.

Γελλήηξηεο (ζει. 101)

Δθηφο απφ ην κηθξφθνζκν ηεο
ζει. 96.

Γισζζάξη…

Να κελ αμηνπνηεζνχλ.

Με κηα καηηά… (ζει.101)

1. Ζ δηάζιαζε ηνπ θσηφο (ζει.
138-142)

Να δηδαρζεί
(2 δηδαθηηθέο ψξεο)

ΔΗΑΓΧΓH (ζει. 101-103)

Μπνξεί λα αμηνπνηεζεί αθνχ
νινθιεξσζεί απφ ην Σεηξάδην
Δξγαζηψλ φιε ε ελφηεηα.
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ΓΗΑΘΛΑΖ: Δηζαγσγή (ζει. 104)
Δληππσζηαθέο δηαζιάζεηο… (ζει. 104)
Οη θαθνί ζηε δσή καο (ζει. 105)

Κείκελα ηα νπνία κπνξεί λα
αμηνπνηεζνχλ.
Δθηφο απφ ην κηθξφθνζκν ηεο
ζει. 104.

Σειεζθφπηα θαη κηθξνζθφπηα (ζει. 105)
Οη θαθνί θαη ε θαθή (ζει 105)

2. Φσο θαη ρξψκαηα (ζει. 143147)

Να δηδαρζεί

ΥΡΧΜΑΣΑ: Δηζαγσγή (ζει. 106)

(2 δηδαθηηθέο ψξεο)

Γεκηνχξγεζε … έλα νπξάλην ηφμν (ζει.
106)
Ζ ζεκαζία ησλ ρξσκάησλ

Κείκελα ηα νπνία κπνξεί λα
αμηνπνηεζνχλ.
Δθηφο απφ ην κηθξφθνζκν ηεο
ζει. 106.

Μηθξνί ρξσκαηηθνί θφθθνη…

3. Μηα απιή θσηνγξαθηθή
κεραλή (ζει. 149-152)

Να δηδαρζεί

4. Σν κάηη καο (ζει. 153-156)

Να δηδαρζεί

ΜΑΣΗ (ζει. 108-109)

(2 δηδαθηηθέο ψξεο)

(2 δηδαθηηθέο ψξεο)

Να αμηνπνηεζεί ην ζρεδηάγξακκα.
Αθαηξείηαη ε εηζαγσγή (ζει. 108)
θαη ν κηθξφθνζκφο («Φψο
αγγειηνθφξνο…», ζει. 109)

Πξνζέρσ ηα κάηηα κνπ ζαλ ηα κάηηα
κνπ! (ζει. 110)
Οπηηθέο απάηεο (ζει. 110)
Κηλνχκελα ζρέδηα (ζει. 111).

Κείκελα ηα νπνία κπνξεί λα
αμηνπνηεζνχλ.

Αλάγιπθε γξαθή γηα ηπθινχο (ζει.
45

111)

5. Πψο βιέπνπκε (ζει. 157-158) Να δηδαρζεί

1. ηα ίρλε ησλ νμέσλ θαη ησλ
βάζεσλ (ζει. 160-163)

Γισζζάξη …

Να κελ αμηνπνηεζνχλ.

(1 δηδαθηηθή ψξα)

Με κηα καηηά … (ζει. 111)

Να δηδαρζεί

ΔΗΑΓΧΓH (ζει. 112-113)

Μπνξεί λα αμηνπνηεζεί αθνχ
νινθιεξσζεί απφ ην Σεηξάδην
Δξγαζηψλ φιε ε ελφηεηα.

ΣΑ ΗΥΝΖ ΣΧΝ ΟΞΔΧΝ ΣΧΝ ΒΑΔΧΝ
ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΛΑΣΧΝ: Δηζαγσγή &
κηθξφθνζκνο (ζει. 114)

Να κελ αμηνπνηεζεί.

(1 δηδαθηηθή ψξα)
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2. Σα άιαηα (ζει. 164-165)

Να δηδαρζεί
(1 δηδαθηηθή ψξα)

Σν «φπιν» ησλ κπξκεγθηψλ θαη ηεο
ηζνπθλίδαο (ζει. 114)

Κείκελα ηα νπνία κπνξεί λα
αμηνπνηεζνχλ.

Μηα βάζε πνπ ρξεζηκνπνηνχκε θάζε
κέξα (ζει. 114)

Δθηφο απφ ηηο ζεηηθέο λα
ζπδεηεζνχλ θαη νη αξλεηηθέο
ζπλέπεηεο κεγαιχηεξσλ απφ ην
θπζηνινγηθφ πνζνηήησλ ιήςεο
αιαηηνχ απφ ηνπο αλζξψπνπο.

Άιαηα ζην λεξφ (ζει. 115)
Υισξηνχρν λάηξην ή αιιηψο …
καγεηξηθφ αιάηη (ζει. 115)

3. Σα νμέα θαη νη βάζεηο ζηελ
θαζεκεξηλή δσή (ζει.166-168)

Να δηδαρζεί
(2 δηδαθηηθέο ψξεο)

ΣΑ ΟΞΔΑ ΚΑΗ ΟΗ ΒΑΔΗ ΣΖΝ
ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ ΕΧΖ: Δηζαγσγή (ζει.
116)
Καζαξηζηηθά θαη απνξξππαληηθά:
καθξηά απφ ηα παηδηά (ζει. 116)

Κείκελα ηα νπνία κπνξεί λα
αμηνπνηεζνχλ.
Δθηφο απφ ην κηθξφθνζκν ηεο
ζει. 116.

Απφ ηε ζηάρηε θαη ην ιίπνο ζηα
ζχγρξνλα απνξξππαληηθά (ζει. 116)
Ζ φμηλε βξνρή (ζει. 117)

Γισζζάξη …

Να κελ αμηνπνηεζνχλ.

Με κηα καηηά … (ζει. 117)
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1. Πξνζηαζία απφ ηα κηθξφβηα
(ζει. 170-172)

Να δηδαρζεί

ΔΗΑΓΧΓH (ζει. 118-119)

(1 δηδαθηηθή ψξα)

Μπνξεί λα αμηνπνηεζεί αθνχ
νινθιεξσζεί απφ ην Σεηξάδην
Δξγαζηψλ φιε ε ελφηεηα.

ΜΗΚΡΟΒΗΑ: Δηζαγσγή (ζει. 120)

2. Πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε
αζζελεηψλ (ζει. 173-175)

1. Ζ αξρή ηεο δσήο (ζει. 178181)

Να δηδαρζεί
(2 δηδαθηηθέο ψξεο)

Να δηδαρζεί

Ο δεθάινγνο… ηεο αηνκηθήο πγηεηλήο
(ζει. 120), Γηαδεδνκέλεο κεηαδνηηθέο
αζζέλεηεο (ζει. 121), Πξσηνπφξνη
εμεξεπλεηέο (ζει. 121)

Κείκελα ηα νπνία κπνξεί λα
αμηνπνηεζνχλ.

ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ
ΑΘΔΝΔΗΧΝ: Δηζαγσγή (ζει. 122)

Κείκελν ηα νπνίν κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί.

Σα εκβφιηα (ζει. 122)

Να κελ αμηνπνηεζεί.

Αληηβηνηηθά (ζει. 122), Ζ αιφγηζηε
ρξήζε θαξκάθσλ (ζει. 123)

Κείκελα ηα νπνία κπνξεί λα
αμηνπνηεζνχλ.

Γισζζάξη …Με κηα καηηά… (ζει. 123)

Να κελ αμηνπνηεζνχλ.

ΔΗΑΓΧΓH (ζει. 124-125)

Μπνξεί λα αμηνπνηεζεί αθνχ
νινθιεξσζεί απφ ην Σεηξάδην
Δξγαζηψλ φιε ε ελφηεηα.

Ζ ΑΡΥΖ ΣΖ ΕΧΖ: Δηζαγσγή (ζει.
126)

Να αμηνπνηεζεί νπσζδήπνηε ζε
ζπλδπαζκφ κε ην Σεηξάδην
Δξγαζηψλ.

«DNA» (ζει. 126)

Να κελ αμηνπνηεζεί.

(1 δηδαθηηθή ψξα)

48

Γνληκνπνίεζε (ζει. 127)
Δμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε (ζει. 127),
Σα δίδπκα (ζει. 127)
2. Ζ αλάπηπμε ηνπ εκβξχνπ
(ζει. 182-185)

Να δηδαρζεί
(2 δηδαθηηθέο ψξεο)

Ζ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΔΜΒΡΤΟΤ:
Δηζαγσγή (ζει. 128), Πψο ηξψεη θαη
πψο αλαπλέεη ην έκβξπν (ζει. 128)
Τπεξερνγξάθεκα (ζει. 128)
Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία
ηνπ εκβξχνπ (ζει. 129)
Γισζζάξη …Με κηα καηηά …(ζει. 129)

Κείκελα ηα νπνία κπνξεί λα
αμηνπνηεζνχλ.

Να κελ αμηνπνηεζνχλ.
Κείκελα ηα νπνία κπνξεί λα
αμηνπνηεζνχλ.

Να κελ αμηνπνηεζνχλ.
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β)ηελ αλαδηάξζξσζε θαη εμνξζνινγηζκό ηεο δηδαθηέαο ύιεο ζηα Μαζεκαηηθά Δ΄ θαη
Σ΄ Γεκνηηθνύ
ΠΡΟΣΔΗΝΔΣΑΗ ΝΑ ΜΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΘΟΤΝ ΓΗΓΑΚΣΗΚΑ ΣΑ ΑΚΟΛΟΤΘΑ :
Δ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ
Κεθ.

ΒΗΒΛΗΟ
ΜΑΘΖΣΖ
(ΒΜ)

1ν

ΣΔΣΡΑΓΗΟ
ΔΡΓΑΗΩΝ

ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ

(ΣΔ)
εξγαζία ε

Σν
πεξηερφκελν
ηεο
ζπγθεθξηκέλεο
εξγαζίαο, πεξηέρεη πνιιέο δηαδηθαζηηθέο
πξάμεηο θαη αθαηξείηαη γηα λα αθηεξσζεί
ρξφλνο ζην 4ν πξφβιεκα ν νπνίν είλαη
αλνηρηφ.

2ν

νιφθιεξν ην
θεθάιαην

νιφθιεξν ην
θεθάιαην

Ζ χιε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεθαιαίνπ είλαη
ρξήζηκε σο ππελζχκηζε ηεο χιεο ηεο Γ΄
ηάμεο, αιιά θαιχπηεηαη πιήξσο απφ ηα
επφκελα θεθάιαηα (Κεθ.3ν, Κεθ.4ν).

3ν

εξγαζία 1

εξγαζία δ

εξγαζία 1: Σν πεξηερφκελν ηεο
ζπγθεθξηκέλεο
εξγαζίαο
έρεη
θαιπθζεί απφ αληίζηνηρεο εξγαζίεο.
εξγαζία
δ:
Σν
πεξηερφκελν
ηεο
ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο έρεη θαιπθζεί απφ
αληίζηνηρεο εξγαζίεο.

εξγαζίεο δ

Οη
ζπγθεθξηκέλεο
εξγαζίεο
είλαη
πεξηζζφηεξν ππνινγηζηηθέο (αξθεί ε γ) θαη
δελ πξνθχπηεη ε ζρέζε ηνπο κε ηελ αμία
ζέζεο ςεθίνπ.

4ν

θαη ε

5ν

νιφθιεξν ην
θεθάιαην

6ν
Δπ.
1ν

εξγαζία 4

νιφθιεξν ην
θεθάιαην

Σν θεθάιαην επηθεληξψλεηαη ζηε δηαδηθαζία
εθηίκεζεο απνηειέζκαηνο κε λνεξνχο
ππνινγηζκνχο. Αλ θαη απνηειεί βαζηθή
δηαδηθαζία ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο, ζην
βηβιίν, ππάξρνπλ θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο
νη νπνίεο παξέρνπλ αλάινγεο επθαηξίεο
εμάζθεζεο.

εξγαζία ε

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία
απμεκέλε δπζθνιία.

εξγαζία γ

παξνπζηάδεη

εξγαζία 4: Σν πεξηερφκελν ηεο
ζπγθεθξηκέλεο
εξγαζίαο
έρεη
θαιπθζεί απφ αληίζηνηρεο εξγαζίεο.
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εξγαζία γ:
Σν πεξηερφκελν ηεο
ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο έρεη επαλαιεθζεί
αξθεηέο θνξέο ζε ζπλαθείο εξγαζίεο.
9ν

10ν

νιφθιεξν ην
θεθάιαην

11ν

εξγαζία δ

Σν
πεξηερφκελν
ηεο
ζπγθεθξηκέλεο
εξγαζίαο έρεη θαιπθζεί ζε αληίζηνηρεο
εξγαζίεο.

νιφθιεξν ην
θεθάιαην

ηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ, ππάξρνπλ
αξθεηέο δξαζηεξηφηεηεο κε δεθαδηθνχο
αξηζκνχο, δεθαδηθά θιάζκαηα θαζψο θαη
εθηηκήζεηο απνηειέζκαηνο ζε ζρεηηθά
πξνβιήκαηα.

εξγαζία ε

Σν
πεξηερφκελν
ηεο
ζπγθεθξηκέλεο
εξγαζίαο έρεη επαλαιεθζεί ζε αληίζηνηρεο
εξγαζίεο.

Δπ.
2ν

εξγαζία 6

εξγαζίεο δ, ε

εξγαζία
6:
Ζ
δπλαηφηεηα
θαηαζθεπήο πξνβιήκαηνο δίλεηαη
ζε άιιεο ελφηεηεο.
εξγαζία δ, ε: Οη ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο
αθαηξνχληαη κε ζθνπφ ηελ εμνηθνλφκεζε
ρξφλνπ. Καιχπηνληαη (σο δεθαδηθνί) απφ
άιιεο εξγαζίεο. Ζ εξγαζία ε, σο
θιαζκαηηθή κνλάδα, ζα αληηκεησπηζηεί ζε
επφκελεο ελφηεηεο.

15ν

εξγαζία 2

εξγαζίεο β, ε

εξγαζία
2:
Ζ
ζπγθεθξηκέλε
εξγαζία
θαιχπηεηαη
απφ
ηε
δξαζηεξηφηεηα
αλαθάιπςεο,
παξνπζηάδνληαο ζρεηηθά απμεκέλε
δπζθνιία.
εξγαζία β:
Σν πεξηερφκελν ηεο
ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο έρεη θαιπθζεί ζε
αληίζηνηρεο εξγαζίεο.
εξγαζία ε: Μπνξεί λα αμηνπνηεζεί σο
δηαζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηα πιαίζηα ηεο
επέιηθηεο δψλεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία
αθαηξείηαη γηα λα δνζεί ρξφλνο ζηελ δ.

16ν

εξγαζία 1

εξγαζίεο α, β, γ

17ν

εξγαζία 1

εξγαζίεο α, ε

εξγαζία 1: Ζ κνλάδα αλαθνξάο
δείρλεη ζρήκα θαη φρη ζηεξεφ. Σν
πεξηερφκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο
εξγαζίαο θαιχπηεηαη απφ ηελ
εξγαζία 2.
εξγαζίεο α, β, γ: Οη ζπγθεθξηκέλεο
εξγαζίεο
είλαη
απιέο
θαη
έρνπλ
επαλαιεθζεί.
εξγαζία 1: Καιχπηεηαη απφ ηε
δξαζηεξηφηεηα αλαθάιπςεο θαη ηηο
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εξγαζίεο 2,3.
εξγαζία α: Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία είλαη
απιή. Σν ζρήκα δελ είλαη ηδηαίηεξα
πεηπρεκέλν (ην 1/5 δελ είλαη εχθνια
δηαθξηηφ).
εξγαζία ε: Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία είλαη
απιή.
Σν
πεξηερφκελν
ηεο
έρεη
επαλαιεθζεί ζε ζπλαθείο εξγαζίεο.
19ν

νιφθιεξν ην
θεθάιαην

νιφθιεξν ην
θεθάιαην

Γίλεηαη αξθεηέο θνξέο αλαθνξά ζηηο
ζηξαηεγηθέο
δηαρείξηζεο
θιαζκαηηθψλ
αξηζκψλ
κε ηηο νπνίεο αζρνιείηαη ην
ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην. Δπίζεο, ε εζηίαζε
ηνπ θεθαιαίνπ βξίζθεηαη ζην ηη «παζαίλεη»
ε
αμία
ηνπ
θιάζκαηνο,
φηαλ
ηξνπνπνηνχληαη
νη
φξνη
ηνπ
κε
ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο, θαηλφκελν ην
νπνίν κειεηάηαη ζηελ επφκελε ηάμε θαη
ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ.

20ν

νιφθιεξν ην
θεθάιαην

νιφθιεξν ην
θεθάιαην

Σν ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην, πεξηέρεη θαηά
ην
πιείζηνλ
εξγαζίεο
απμεκέλεο
δπζθνιίαο. ηα ππφινηπα θεθάιαηα
ππάξρνπλ παξαπιήζηεο εξγαζίεο νη νπνίεο
ζρεηίδνληαη κε ηα θιάζκαηα θαη κπνξνχλ λα
δηεπθνιχλνπλ ηνπο καζεηέο λα αζθεζνχλ
θαη λα θαηαλνήζνπλ πξάμεηο θιαζκάησλ.

Δπ.
3ν

εξγαζίεο 1γ, ε

εξγαζίεο δ, ε

εξγαζία 1 γ,ε: Πξφθεηηαη γηα
δηαδηθαζηηθέο εξγαζίεο. Γελ θξίλεηαη
απαξαίηεην λα θαιπθζνχλ φιεο νη
πεξηπηψζεηο ζηε ζπγθεθξηκέλε
άζθεζε.
εξγαζίεο δ, ε: Πξφθεηηαη γηα πνιιέο
δηαδηθαζηηθέο εξγαζίεο.

22ν

νιφθιεξν ην
θεθάιαην

νιφθιεξν ην
θεθάιαην

Ζ έλλνηα ηνπ πνζνζηνχ, αλ θαη ρξήζηκε,
ζηε ζπγθεθξηκέλε ηάμε επεηδή παξνπζηάδεη
απμεκέλε δπζθνιία γηα ηνπο καζεηέο,
κπνξεί λα δνζεί κφλν σο εθαηνζηηαίν
θιάζκα,
κέζα
απφ
ζρεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο (θεθ.18). Σν πνζνζηφ σο
κέξνο κηαο πνζφηεηαο ζα εμεηαζζεί
αλαιπηηθά ζηελ Σ΄ ηάμε.

23ν

νιφθιεξν ην
θεθάιαην

νιφθιεξν ην
θεθάιαην

Θα
γίλεη
δηεμνδηθή
αλαθνξά
ζην
πεξηερφκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεθαιαίνπ
ζηελ Σ΄ ηάμε. Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη θαη’ εθηίκεζε ηνλ φξν σο
εθαηνζηηαίν
θιάζκα
κέζα
απφ
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δξαζηεξηφηεηεο άιισλ θεθαιαίσλ.
24ν

εξγαζία 4

εξγαζία α

εξγαζία 4: Ο ζηφρνο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο θαιχπηεηαη
απφ ηελ εξγαζία 3.
εξγαζία α:
Σα ζρήκαηα δελ είλαη
ηζνπεξηκεηξηθά θαη ε απάληεζε δελ κπνξεί
λα δνζεί κε κέηξεζε.

25ν

εξγαζία 1

εξγαζία δ

εξγαζία 1: Ζ έθηαζε ηνπ κηιηκεηξέ
ραξηηνχ ζην Παξάξηεκα δελ
επαξθεί γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ
πιάγηνπ παξαιιεινγξάκκνπ θαη
ηνπ ηξαπεδίνπ.
εξγαζία δ: Οη ζηφρνη ηεο εξγαζίαο δ
θαιχπηνληαη απφ ηελ εξγαζία γ θαη ηελ
εξγαζία 2 ηνπ 4νπ επαλαιεπηηθνχ.

26ν

εξγαζία ε

Ζ θαηαζθεπή νξζνγσλίνπ ηξηγψλνπ κε
δεδνκέλν εκβαδφλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί
ζηελ εξγαζία α. Σα δχν ηειεπηαία
εξσηήκαηα δελ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε
δπζθνιία.

27ν

Βιέπε θείκελν
δηαρείξηζεο ηεο χιεο

28ν

εξγαζίεο δ, ε : λα γίλεη
κηα πεξίπησζε ζε
θαζέλα

Οη πεξηπηψζεηο νη νπνίεο πεξηέρνληαη ζηηο
δχν εξγαζίεο, είλαη ίδηεο.

εξγαζίεο α, β : λα κε
γίλνπλ νη αλαθνξέο
ζηα πνζνζηά

εξγαζία 1: Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία
Αλαθέξεηαη ζηα πνζνζηά.
Να γίλεη κφλν ε 1α.
εξγαζίεο α,β: νη ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο
αλαθέξνληαη ζηα πνζνζηά.

Δξγαζία 2

εξγαζία β

Βιέπε θείκελν
δηαρείξηζεο
ηεο χιεο.

ε κηζή εξγαζία γ

εξγαζία 2: Σν αξρηθφ παξάδεηγκα
ηεο εξγαζίαο 2 (κεηαηξνπή απφ
κηθξφηεξε κνλάδα ζε κεγαιχηεξε)
δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα ηε
κεηαηξνπή απφ κεγαιχηεξε κνλάδα
ζε κηθξφηεξε.
εξγαζία β: Πξφθεηηαη γηα κε ζπλερή
γεσκεηξηθά ζρήκαηα. Δλδέρεηαη λα
πξνθχςεη επηζηεκνινγηθφ εκπφδην.
εξγαζία γ: Ο καζεκαηηθφο ζηφρνο ηεο
εξγαζίαο θαιχπηεηαη, αλ γίλνπλ νη κηζέο
πεξηπηψζεηο.

Δπ.
4ν

εξγαζία
1β,γ,δ,ε

Βιέπε θείκελν
δηαρείξηζεο
ηεο χιεο.
30ν
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31ν

32ν

Ζ ρξήζε ηνπ
κεηαηξνπέα
κήθνπο,
πξνηείλεηαη λα
κελ
αμηνπνηεζεί
δηδαθηηθά ή,
ελαιιαθηηθά,
επαθίεηαη ζηε
δηαθξηηηθή
επρέξεηα ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ

ην δεχηεξν εξψηεκα
απφ θάζε ζθέινο ηεο
εξγαζίαο ε.

Βιέπε θείκελν
δηαρείξηζεο
ηεο χιεο.

εξγαζία δ

Ζ «ζθάια» κεηαηξνπψλ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ζέζε ηνπ
κεηαηξνπέα.
εξγαζία γ: ην δεχηεξν εξψηεκα θάζε
ζθέινπο ππεηζέξρνληαη νη έλλνηεο ηεο
κέηξεζεο, ηεο κεηαηξνπήο κνλάδσλ
κήθνπο, ηεο πεξηκέηξνπ, ηνπ κνηίβνπ. ην
δεχηεξν ζθέινο ππάξρνπλ ηξεηο ιχζεηο, κε
δηαθνξεηηθφ κήθνο πεξηκέηξνπ ε θαζεκία.
Απαηηεηηθή θαη ρξνλνβφξνο εξγαζία.
Οη καζεκαηηθνί ζηφρνη ηνπ θεθαιαίνπ
θαιχπηνληαη απφ ην πξψην εξψηεκα.
εξγαζία δ: ηελ εξγαζία δ ε
κνλάδα
κέηξεζεο
επηθάλεηαο
θαηέρεη πεξηζσξηαθφ ξφιν. Σν
πιαίζην δελ είλαη ξεαιηζηηθφ, αθνχ
ην χθαζκα ρξεψλεηαη κε ην ηξέρνλ
κέηξν θαη φρη κε ην ηεηξαγσληθφ
κέηξν.

33ν

εξγαζίεο α, δ : απφ ηε
δ εμαηξείηαη ην
ηειεπηαίν ζθέινο

εξγαζία α: Οη καζεηέο έρνπλ
αζρνιεζεί αξθεηά κε εξγαζίεο
απηνχ
ηνπ
είδνπο
(ηάγθξακ,
εξγαζίεο θεθαιαίσλ 25-26). Ο
ζηφρνο ηνπ ζρήκαηνο κε ηα ηξίγσλα
θαιχπηεηαη απφ ηελ εξγαζία β.
εξγαζία δ: Πξφθεηηαη γηα ζπάλην
ραξηνλφκηζκα

34ν

εξγαζίεο β, γ Βιέπε
θείκελν δηαρείξηζεο
ηεο χιεο.

εξγαζία β, γ: Σν πεξηερφκελν ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ θαιχπηεηαη απφ
ηηο ππφινηπεο εξγαζίεο.

35ν

νιφθιεξν ην
θεθάιαην

36ν

εξγαζία 3

37ν

νιφθιεξν ην
θεθάιαην

Ζ
ελφηεηα
αλαθέξεηαη
ζε
ζηξαηεγηθέο επίιπζεο πξνβιήκαηνο
θαη ζα έπξεπε λα εζηηάδεηαη ζηε
κέζνδν επίιπζεο. Χζηφζν, ε
εζηίαζε βξίζθεηαη θπξίσο ζην
ππνινγηζηηθφ κέξνο ηεο πξάμεο ηνπ
πνιιαπιαζηαζκνχ
θαη
ηεο
δηαίξεζεο, ην νπνίν έρεη ήδε
θαιπθζεί. Γελ αμηνπνηνχληαη νη
ζηξαηεγηθέο επίιπζεο πξνβιήκαηνο
σο κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο.
εξγαζία 3: Σν πεξηερφκελν ηεο
ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο θαιχπηεηαη
απφ ηε δξαζηεξηφηεηα αλαθάιπςεο.
εξγαζία
3: Σν
πεξηερφκελν
ηεο
ζπγθεθξηκέλεο
Καιχπηεηαη
εξγαζίαο θαιχπηεηαη απφ απηφ ηεο γ.
απφ
ηε
δξαζηεξηφηεηα
αλαθάιπςεο.
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39ν

αθαηξνχληαη νη
αλαθνξέο ζηα
πνζνζηά

Βιέπε θείκελν
δηαρείξηζεο ηεο χιεο.

40ν

εξγαζία 4.

Βιέπε θείκελν
δηαρείξηζεο ηεο χιεο.

εξγαζία 4: Άζθεζε ξνπηίλαο ηεο νπνίαο ην
β κέξνο δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί εχθνια
(απιφ γηα ηηο δπλάκεηο).

43ν

εξγαζία γ

Ζ
εξγαζία
γ
αλαθέξεηαη
ζηελ
αλαπαξάζηαζε ηξίγσλσλ αξηζκψλ. Παξ’
φια απηά, ε εξγαζία δίλεη κεγαιχηεξε
βαξχηεηα ζην κνηίβν παξά ζηε γεσκεηξία.

44ν

εξγαζία γ

ηε Γξαζηεξηφηεηα-Αλαθάιπςε ηνπ Β.Μ.,
θαζψο θαη ζηελ εξγαζία β νη καζεηέο έρνπλ
ραξάμεη θάζεηεο επζείεο. ηελ εξγαζία δ, νη
καζεηέο έρνπλ δηαπξαγκαηεπηεί ην ζέκα
ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ παξαιιήισλ ε
νπνία είλαη ζηαζεξή.

45ν

εξγαζία 1.
Βιέπε θείκελν
δηαρείξηζεο
ηεο χιεο.

εξγαζία δ

εξγαζία 1: Ο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο
1
θαιχπηεηαη
απφ
ηε
Γξαζηεξηφηεηα-Αλαθάιπςε.
εξγαζία δ: Ζ πεξίπησζε κε ην ηξίην
πιαθάθη είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθή.

48ν

νιφθιεξν ην
θεθάιαην

νιφθιεξν ην
θεθάιαην

Ηζρχνπλ ηα παξαπάλσ. Οη ζηφρνη ηνπ
θεθαιαίνπ
έρνπλ
επαλεηιεκκέλσο
ζπδεηεζεί ζε άιια πξνβιήκαηα.

εξγαζία γ, ην δεχηεξν
εξψηεκα

Σν εξψηεκα είλαη ππεξβνιηθφ (άζξνηζκα
νθηαςήθησλ αξηζκψλ) γηα ην είδνο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο άζθεζεο.

49ν

50ν

ε
δξαζηεξηφηεηα
ηεο ζειίδαο
129 Βιέπε
θείκελν
δηαρείξηζεο
ηεο χιεο.

51ν
52ν

εξγαζία

Ζ θιίκαθα δελ είλαη 1:2. ηε ζέζε
ηεο λα δηδαρζεί ε εξγαζία α ηνπ
Σεηξαδίνπ Δξγαζηψλ ζε κηιηκεηξέ
ραξηί.
Βιέπε θαη θείκελν γηα δηαρείξηζε ηεο χιεο.

εξγαζία δ

Καιχπηεηαη απφ ηελ εξγαζία 2 θαη ηελ
εξγαζία α.

φιεο νη εξγαζίεο.

Βιέπε θείκελν γηα δηαρείξηζε ηεο χιεο.
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54ν

εξγαζία 2

εξγαζίεο γ, δ, ε.

ην ηειεπηαίν
εξψηεκα

εξγαζία 2: ηελ εξγαζία 2 δελ
δίλνληαη επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα
ηελ θίλεζε ησλ δχν θχθισλ. Αθφκα
θαη αλ ζεσξεζεί φηη νη θχθινη
πεξηζηξέθνληαη σο πξνο ζηαζεξφ
θέληξν, ε απάληεζε πξνυπνζέηεη
γλψζεηο
θπζηθήο.
Γηα
λα
ππνινγηζηεί κεηά απφ πφζεο
ζηξνθέο νη θχθινη ζα βξίζθνληαη
ζηελ αξρηθή ζέζε, ζα πξέπεη λα
είλαη γλσζηέο νη γσληαθέο ηαρχηεηεο
ησλ δχν θχθισλ. Απφ ηα βέιε πνπ
απεηθνλίδνπλ ηελ θίλεζε ζην ζρήκα
θαίλεηαη
φηη
νη
θχθινη
πεξηζηξέθνληαη κε ηελ ίδηα θνξά θαη
ζπλεπψο ν έλαο θχθινο δελ ζα
κπνξνχζε
λα
πξνθαιεί
ηελ
πεξηζηξνθή ηνπ άιινπ γηα λα
πξνθχςεη ην ζπκπέξαζκα φηη νη
γσληαθέο ηαρχηεηεο έρνπλ ιφγν 3:1.
εξγαζία γ: Ο ζπκβνιηζκφο ησλ ζεκείσλ
ζηελ εθθψλεζε δελ αθνινπζεί ηελ
θαζηεξσκέλε
ζχκβαζε
(ηεηκεκέλε,
ηεηαγκέλε) θαη ελδερνκέλσο λα απνηειέζεη
δηδαθηηθφ εκπφδην γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ
ζπκβνιηζκνχ ζεκείσλ ζην θαξηεζηαλφ
επίπεδν ζε κεγαιχηεξεο ηάμεηο.
εξγαζία δ, ε: Οη καζεηέο έρνπλ δηδαρζεί
θαη’ επαλάιεςε εξγαζίεο κε ζπλαθέο
πεξηερφκελν.

55ν

νιφθιεξν ην
θεθάιαην

νιφθιεξν ην
θεθάιαην

Ζ αλαθνξά ζε αξηζκνχο κεγαιχηεξνπο ηνπ
1.000.000.000, σο επέθηαζε ηεο γλψζεο
είλαη εθηφο χιεο.

ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΤΛΖ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΣΖ
Δ΄ ΣΑΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ
Κεθ.
27ν

Σ.Δ.: ηελ εξγαζία α ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί δηαθνξεηηθή
δηακέξηζε ηνπ δεχηεξνπ νξζνγσλίνπ, γηα λα θαίλεηαη άκεζα φηη ηα
εκβαδά είλαη ίζα θαη φηη, ζπλεπψο, ηζρχεη ε αληηκεηαζεηηθή ηδηφηεηα ζηνλ
πνιιαπιαζηαζκφ θιαζκάησλ.

Δπ.4ν

Β.Μ.: Ζ εξγαζία 2 (α) λα γίλεη ζε ηεηξαγσληθφ πιέγκα κε δηαζηάζεηο
ηεηξαγψλνπ 1εθ. x 1εθ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη καζεηέο κπνξνχλ λα
56

ππνινγίζνπλ ηελ πεξίκεηξν θαη ην εκβαδφλ κε θαηακέηξεζε πιεπξψλ ή
ηεηξαγσληθψλ εθαηνζηψλ, αληηζηνίρσο.
30ν

Β.Μ.: Ο εθπαηδεπηηθφο λα ζπλδπάζεη ην ζπκπέξαζκα κε ηελ εξγαζία 1.
Ζ δηδαζθαιία ηεο εξγαζίαο 3 επαθίεηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ. Γελ αλαθέξεηαη ην κήθνο κίαο απφ ηηο απνζηάζεηο
(κπνξνχλ λα δνζνχλ δηνξζσηηθέο δηεπθξηλίζεηο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ).

32ν

Β.Μ.:πκπέξαζκα: Ζ θξάζε «ηαλ κεηξάκε κήθνο, θάζε
ππνδηαίξεζε…» λα δηνξζσζεί ζε: «ηαλ κεηξάκε κήθνο, θάζε
ππνδηαίξεζε ηεο βαζηθήο κνλάδαο»
Ζ θξάζε «ηαλ κεηξάκε επηθάλεηα, θάζε ππνδηαίξεζε…» λα δηνξζσζεί
ζε: «ηαλ κεηξάκε επηθάλεηα, θάζε ππνδηαίξεζε ηεο βαζηθήο κνλάδαο»
Σ.Δ.: Ζ δηδαζθαιία ηεο εξγαζίαο ε επαθίεηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ. Ο ζηφρνο ππνινγηζκνχ εκβαδνχ νξζνγψληαο επηθάλεηαο
θαιχπηεηαη απφ ηελ εξγαζία α.

33ν

Σ.Δ.: Ζ δηδαζθαιία ηεο εξγαζίαο γ επαθίεηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ.

34ν

Σ.Δ.:Ζ εξγαζία δ λα δηδαρζεί ρσξίο ηηο κνλάδεο κέηξεζεο κήθνπο (ρκ).
Αλ ηα ρηιηφκεηξα κεηαηξαπνχλ ζε κέηξα, ε δηάηαμε αληηζηξέθεηαη.
Αλ ε απάληεζε δνζεί ζε κέηξα, ράλεηαη ν ζηφρνο ηεο εξγαζίαο
ζρεηηθά κε ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ πηζαλψλ παξαλνήζεσλ ησλ
καζεηψλ γηα ηηο πξάμεηο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο δηαίξεζεο.
[Απφ ηε δηαίξεζε κέηξεζεο πξνθχπηεη αξηζκφο, ελψ απφ ηνλ
πνιιαπιαζηαζκφ πξνθχπηεη απνηέιεζκα κέηξεζεο. Απηή ε
εξγαζία αλαδεηθλχεη ηα πξνβιήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα
πξνθχςνπλ θαηά ηε ζχγθξηζε κεηαμχ αξηζκνχ θαη απνηειέζκαηνο
κέηξεζεο]

35ν

Β.Μ. : Ζ δηδαζθαιία ηεο εξγαζίαο 3 επαθίεηαη ζηε δηαθξηηηθή
επρέξεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ. Οη
ζηφρνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο έρνπλ ήδε θαιπθζεί.
Σ.Δ.: Οη καζεηέο έρνπλ αληηκεησπίζεη επαλεηιεκκέλα πξνβιήκαηα κε
αληίζηνηρεο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο. Ζ αμηνπνίεζε θάπνηνπ πξνβιήκαηνο
επαθίεηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.

36ν

Σ.Δ.: Σν πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο γ θαιχπηεηαη απφ απηφ ηεο εξγαζίαο
δ. Ζ δηδαζθαιία ηεο επαθίεηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.

39ν

Σ.Δ.: Ζ εξγαζία α λα κε γίλεη ζην Σ.Δ., γηαηί ην νξζνγψλην πνπ δίλεηαη
γηα λα ρξσκαηίζνπλ νη καζεηέο ην απνηέιεζκα, δελ είλαη ίζν κε ηε
κνλάδα αλαθνξάο («νιφθιεξν»). Μπνξεί λα ζπδεηεζεί ζηελ ηάμε γηα
πνην ιφγν νη καζεηέο δελ κπνξνχλ λα ρξσκαηίζνπλ ην απνηέιεζκα ζην
νξζνγψλην πνπ δίλεηαη.

40ν

Σ.Δ.: ηελ εξγαζία γ λα κε γίλεη αλαθνξά ζηα πνζνζηά.

57

41ν

Σ.Δ.: Ζ δηδαζθαιία ηεο εξγαζίαο ε επαθίεηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ.

42ν

Σ.Δ.: ηελ εξγαζία ζη ρξεζηκνπνηείηαη ε ηδηφηεηα ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ
γσληψλ ελφο ηξηγψλνπ γηα λα ππνινγηζηνχλ γσλίεο ζχλζεησλ ζρεκάησλ
πνπ απνηεινχληαη απφ νξζνγψληα ηξίγσλα.
Ζ δηδαζθαιία ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο επαθίεηαη ζηε δηαθξηηηθή
επρέξεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.

45ν

Β.Μ.: Οη εξγαζίεο 2 θαη 3 ζα γίλνπλ κε ηε ρξήζε δηαθαλνχο ραξηηνχ.

47ν

Οη εξγαζίεο νιφθιεξνπ ηνπ θεθαιαίνπ θαιχπηνληαη απφ δξαζηεξηφηεηεο
άιισλ θεθαιαίσλ. Σνλίδεηαη φηη ην βηβιίν πεξηέρεη πνιιά θαη
ελδηαθέξνληα πξνβιήκαηα δηαθνξεηηθνχ είδνπο θαη ζπρλά αλνηρηέο
πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ επηινγή θάπνησλ απφ απηά επαθίεηαη ζηε
δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, αλάινγα θαη κε ηα ελδηαθέξνληα
ηεο ηάμεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ δίλεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο
καζεηέο ε δπλαηφηεηα γηα δηεμνδηθή δηεξεχλεζε, πεηξακαηηζκφ,
αλαδήηεζε, επηλφεζε, δεκηνπξγία εηθαζηψλ, ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή
απφςεσλ θαη ζπλεξγαηηθή κάζεζε.

50ν

Β.Μ.: Υξεηάδεηαη λα δηνξζσζεί ην πηλαθάθη γηαηί έρεη ιαλζαζκέλεο
δηαζηάζεηο.

52ν

Σ.Μ.: Ο εθπαηδεπηηθφο λα πεξηνξηζηεί ζε πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ
αθξηβή ππνινγηζκφ ηεο ειηθίαο ησλ καζεηψλ.

53ν

Β.Μ. : Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηεο Γξαζηεξηφηεηαο – Αλαθάιπςεο, ε νπνία
είλαη βησκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, επαθίεηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ. Δλαιιαθηηθά, ν εθπαηδεπηηθφο ζα κπνξνχζε λα ρσξίζεη
ηνπο καζεηέο ζε νκάδεο θαη λα δψζεη ζε θάζε νκάδα θπιηλδξηθά
αληηθείκελα δηαθνξεηηθήο δηακέηξνπ. ηε ζπλέρεηα, ν εθπαηδεπηηθφο ζα
κπνξνχζε λα δεηήζεη απφ ηνπο καζεηέο λα κεηξήζνπλ ηελ πεξηθέξεηα
θαη ηε δηάκεηξν ηνπ θχθινπ ρξεζηκνπνηψληαο ζπάγθν, λα θαηαγξάςνπλ
ηηο κεηξήζεηο ζηνλ πίλαθα ηνπ βηβιίνπ (ζει. 137) ή ζε παξφκνην πίλαθα
θαη λα θαηαιήμνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ην πειίθν (κήθνο
θχθινπ/δηάκεηξνο) είλαη ζηαζεξφ. Με βάζε ην ζπκπέξαζκα ζην νπνίν
θαηέιεμαλ νη καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα εθηηκήζνπλ ην κήθνο θχθινπ
φηαλ γλσξίδνπλ ηε δηάκεηξν θαη λα επαιεζεχζνπλ κε κέηξεζε
ρξεζηκνπνηψληαο ζπάγθν (ζε ζπγθεθξηκέλν θπιηλδξηθφ αληηθείκελν πνπ
ζα δψζεη ν εθπαηδεπηηθφο).
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ΠΡΟΣΔΗΝΔΣΑΗ ΝΑ ΜΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΘΟΤΝ ΓΗΓΑΚΣΗΚΑ ΣΑ ΑΚΟΛΟΤΘΑ :
Σ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ
Κεθ.

ΒΗΒΛΗΟ
ΜΑΘΖΣΖ
(ΒΜ)

ΣΔΣΡΑΓΗΟ
ΔΡΓΑΗΩΝ
(ΣΔ)

ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ

1ν

4ε
άζθεζε, 4ε άζθ.: Ζ χπαξμε ηνπ ζηαπξάξηζκνπ
δελ πξνζθέξεη ζηε καζεκαηηθή ζθέςε.
2ν πξφβιεκα
2ν πξ.: Σν ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα
είλαη
αληίζηνηρν
κε
ηε
2ε
δξαζηεξηφηεηα.

5ν

1ε
αζθ.(β,δ,ε,δ,ε)
2ε αζθ. (α,β,ε)
3ε αζθ. (ηα 3
ηειεπηαία)

Πξφθεηηαη γηα απιέο αξηζκεηηθέο
πξάμεηο. Οη ζηφρνη θαιχπηνληαη θαη κε
ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πνζφηεηαο γηα
θάζε άζθεζε.

3ε άζθεζε,
1ν πξφβιεκα

1ε
δξ.:Σν
πεξηερφκελν
ηεο
ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο έρεη
θαιπθζεί ζε κηθξφηεξεο ηάμεηο.
3ε
αζθ.
Σν
πεξηερφκελν
ηεο
ζπγθεθξηκέλεο άζθεζεο έρεη θαιπθζεί
ζε κηθξφηεξεο ηάμεηο.
1ν πξ.:Σν ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα
είλαη απιφ θαη έρεη ζρνιηαζηεί αξλεηηθά
γηα ηηο θνηλσληθέο ηνπ πξνεθηάζεηο.

6ν

1ε
δξαζηεξηφηεηα

8ν

1ε
1ε,
3ε Βιέπε παξαθάησ θείκελν δηαρείξηζεο
δξαζηεξηφηεηα, άζθεζε,
1ν ηεο χιεο.
2ε εθαξκνγή
πξφβιεκα

9ν

νιφθιεξν
θεθάιαην

ην νιφθιεξν
θεθάιαην

ην Ζ δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο
ζπλαληάηαη ζε θάζε θεθάιαην. Σν
ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην αλαθέξεη ηε
δηαδηθαζία (δηαβάδσ – θαηαζηξψλσ –
εθηειψ – απαληψ – ειέγρσ) ε νπνία
φκσο ζα πξέπεη λα επαλέξρεηαη θαη λα
ζπδεηείηαη ζε θάζε πξνβιεκαηηθή
θαηάζηαζε, πξάγκα ην νπνίν έρεη ήδε
γίλεη πνιιέο θνξέο κέρξη ηψξα ζηηο
κηθξφηεξεο ηάμεηο.

10ν

νιφθιεξν
θεθάιαην

ην νιφθιεξν
θεθάιαην

ην Ζ ρξήζε ηεο αξηζκνκεραλήο ζα
πξέπεη λα γίλεηαη επηιεγκέλα κελ,
αιιά ζε θαζεκεξηλή βάζε, ηδηαίηεξα
απφ καζεηέο πνπ δπζθνιεχνληαη ζε
ππνινγηζκνχο αιγνξίζκσλ. Με ηνλ
ηξφπν απηφ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα
εμαιεηθζεί
ε
κεραληζηηθή
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επαλαιακβαλφκελε
καζεκαηηθή
γλψζε κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη
αξθεηά δηαζέζηκνο ρξφλνο γηα ην
«γηαηί» θαη ην «πψο» νη καζεκαηηθέο
έλλνηεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πξάμε
θαη ηη ζπκπεξάζκαηα πξνθχπηνπλ απφ
απηέο. Άιισζηε, αλακέλεηαη φηη νη
καζεηέο είλαη ήδε εμνηθεησκέλνη κε ηελ
αξηζκνκεραλή, αθνχ ε ρξήζε ηεο
ππάξρεη ζηα βηβιία κηθξφηεξσλ
ηάμεσλ.
11ν

νιφθιεξν
θεθάιαην

ην νιφθιεξν
θεθάιαην

ην Σν πεξηερφκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
θεθαιαίνπ έρεη ζπδεηεζεί ζηελ Δ΄ ηάμε
(Κεθ.11) θαη επεηδή ρξεζηκνπνηείηαη
πνιιέο θνξέο δελ παξνπζηάδεη
δπζθνιίεο.
Θα εκπεδσζεί κε ηε ζπρλή ρξήζε
θαηά
ηε
δηαδηθαζία
εθηίκεζεο
απνηειεζκάησλ
έηζη
ψζηε
λα
απνθεπρζνχλ πηζαλά ζθάικαηα.

18ν

νιφθιεξν
θεθάιαην

21ν

εθαξκνγή

ην νιφθιεξν
θεθάιαην

22ν

25ν

26ν

1ε,
2ε
εθαξκνγή,
εξσηήζεηο γηα
απηνέιεγρν θαη
ζπδήηεζε

ην Οη
ζηφρνη
ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ
θεθαιαίνπ κπνξνχλ εχθνια λα
επηηεπρζνχλ κέζα απφ ηε ρξήζε
παξαδεηγκάησλ γηα ηηο δπλάκεηο ζην
17ν θεθάιαην.

1ε άζθεζε,
1ν πξφβιεκα

εθ.:
Σν
πεξηερφκελν
ηεο
ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο θαιχπηεηαη
απφ ηε 2ε δξαζηεξηφηεηα
1ε
αζθ.:Σν
πεξηερφκελν
ηεο
ζπγθεθξηκέλεο άζθεζεο θαιχπηεηαη
απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο.
1ν
πξ.:
Σν
πεξηερφκελν
ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ
πξνβιήκαηνο
θαιχπηεηαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο.

2ν πξφβιεκα

Σν πεξηερφκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
πξνβιήκαηνο θαιχπηεηαη απφ ηελ 1 ε
δξαζηεξηφηεηα.
Ζ
έλλνηα
ηεο
κεηαβιεηήο
πξνζεγγίδεηαη ζην Γπκλάζην. Βιέπε
παξαθάησ θείκελν δηαρείξηζεο ηεο
χιεο.
Βιέπε παξαθάησ θείκελν δηαρείξηζεο
ηεο χιεο.
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27ν

Βιέπε παξαθάησ θείκελν δηαρείξηζεο
ηεο χιεο.

28ν

Βιέπε παξαθάησ θείκελν δηαρείξηζεο
ηεο χιεο.

29ν

Βιέπε παξαθάησ θείκελν δηαρείξηζεο
ηεο χιεο.

αλαθεθ.

νξηζκνί

31ν

33ν

1ν πξφβιεκα

Να απνθεπρζεί ε απνκλεκφλεπζε
νξηζκψλ.
Πξόβιεκα
1ν:
Να
επηιπζνχλ
πξνβιήκαηα
κε
απιέο
κνξθέο
εμηζψζεσλ.

1ν πξφβιεκα

Σν πεξηερφκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
πξνβιήκαηνο
θαιχπηεηαη απφ ηηο
εθαξκνγέο.

1ε
2ε άζθεζε
δξαζηεξηφηεηα,
εθαξκνγή

Ζ 1ε δξ. θαη ε εθαξκ. κπνξνχλ λα
δηδαρζνχλ
κέζσ
ηεο
2εο
δξαζηεξηφηεηαο.
2ε
αζθ.:Σν
πεξηερφκελν
ηεο
ζπγθεθξηκέλεο άζθεζεο θαιχπηεηαη
απφ ηελ 1ε άζθεζε.

37ν

Βιέπε
παξαθάησ
θείκελν
δηαρείξηζεο ηεο
χιεο.

38ν

2ν πξφβιεκα

Σν πεξηερφκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
πξνβιήκαηνο
θαιχπηεηαη απφ ηα
ππφινηπα πξνβιήκαηα.

39ν

2ν πξφβιεκα

Σν πεξηερφκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
πξνβιήκαηνο
θαιχπηεηαη απφ ηα
ππφινηπα πξνβιήκαηα.

42ν

3ν πξφβιεκα

Σν πεξηερφκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
πξνβιήκαηνο θαιχπηεηαη απφ ην 2 ν
πξφβιεκα.

43ν

4ν πξφβιεκα

Βιέπε παξαθάησ θείκελν δηαρείξηζεο
ηεο χιεο.

45ν

εθαξκνγή

Σν πεξηερφκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο
εθαξκνγήο θαιχπηεηαη απφ
ηηο
εξγαζίεο ησλ
θεθ. 45, 46.
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47ν

εθαξκνγή

To πεξηερφκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο
εθαξκνγήο θαιχπηεηαη απφ
ηηο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ην ζπκπέξαζκα.

48ν

εθαξκνγή

To πεξηερφκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο
εθαξκνγήο θαιχπηεηαη απφ ηελ 3 ε
άζθεζε.

50ν

νιφθιεξν
θεθάιαην

ην νιφθιεξν
θεθάιαην

ην Ζ έλλνηα ηνπ βάξνπο (κάδαο) θαη νη
κνλάδεο κέηξεζήο ηεο είλαη νηθείεο γηα
ηνπο καζεηέο θαζψο ηηο έρνπλ δηδαρζεί
ζηελ Γ΄ ηάμε (θεθ.18) θαη ζε πνιιέο
ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Δ΄
ηάμε. Δπίζεο, κπνξεί λα ζπδεηεζεί θαη
ζηελ Σ’ηάμε κέζα απφ θάπνην
πξφβιεκα πνπ πξαγκαηεχεηαη ην
βάξνο (π.ρ. θεθ.3ν πξνβι.2ν, θεθ.5ν
πξνβι.2ν , θιπ.).

51ν

νιφθιεξν
θεθάιαην

ην νιφθιεξν
θεθάιαην

ην Ζ κέηξεζε ηνπ ρξφλνπ είλαη νηθεία γηα
ηνπο καζεηέο. Ζ πηζαλή δπζθνιία
εληνπίδεηαη ζην γεγνλφο φηη νη
ππνδηαηξέζεηο ηνπ ρξφλνπ ζε κνξθή
ζπκκηγψλ αξηζκψλ δελ είλαη δπλάκεηο
ηνπ 10. Άιισζηε, ζρεηηθά πξνβιήκαηα
έρνπλ δηδαρζεί δηεμνδηθά ζηελ Γ΄ θαη
ζηελ Δ΄ ηάμε. Δπίζεο, εχθνια κπνξεί
λα ζπδεηεζεί θαη ζηελ Σ’ ηάμε κέζα
απφ θάπνην ζπλαθέο πξφβιεκα.

Ζ ψξα Greenwich κπνξεί λα
ζπδεηεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο
ηεο Γεσγξαθίαο (Κεθ. 2ν, ζ.16-17).
52ν

1ε
1ν, 2ν θαη 3ν Ζ λνκηζκαηηθή κνλάδα είλαη νηθεία
δξαζηεξηφηεηα, πξφβιεκα.
έλλνηα γηα ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη
ε ε
1 ,2 εθαξκνγή
έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε αξθεηέο
ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε εμαίξεζε
ηηο έλλνηεο ηφθνπ θαη επηηνθίνπ.

53ν

Βιέπε
Βιέπε
παξαθάησ
παξαθάησ
θείκελν
θείκελν
δηαρείξηζεο ηεο δηαρείξηζεο
χιεο.
ηεο χιεο.

54ν

1ε
δξαζηεξηφηεηα,
ν νξηζκφο ηεο

Ζ 1ε δξαζηεξηφηεηα δελ ππεξεηεί ην
ζηφρν ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκεηηθνχ
κνηίβνπ.
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αθνινπζίαο θαη
ηνπ φξνπ ηεο
αθνινπζίαο.

Οη ζρεηηθνί νξηζκνί (π.ρ. αθνινπζία)
ππεξβαίλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ
καζεηψλ.

55ν

νιφθιεξν
θεθάιαην

Οη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη εθαξκνγέο
είλαη απμεκέλεο δπζθνιίαο.

56ν

Βιέπε
Βιέπε
παξαθάησ
παξαθάησ
θείκελν
θείκελν
δηαρείξηζεο ηεο δηαρείξηζεο
χιεο.
ηεο χιεο.

57ν

νιφθιεξν
θεθάιαην

58ν

1ε
δξαζηεξηφηεηα

59ν

60ν

61ν

62ν

ην Βιέπε
παξαθάησ
θείκελν
δηαρείξηζεο
ηεο χιεο.

ην νιφθιεξν
θεθάιαην

ην Σν ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην κπνξεί λα
δηδαρζεί κέζσ ηνπ 58νπ θεθ.

2ν πξφβιεκα ινη νη ζηφρνη ηνπ 58νπ θαη ηνπ 57νπ
Βιέπε θείκελν θεθ. κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ κέζσ ηεο
δηαρείξηζεο
δξαζηεξηφηεηαο 2.
ηεο χιεο.
Ο καζεκαηηθφο ζηφρνο ηνπ 2 νπ
πξνβιήκαηνο
ηθαλνπνηείηαη ζηε
δξαζηεξηφηεηα κε πξνεθηάζεηο.
2ε άζθεζε

Ζ
ζπγθεθξηκέλε
άζθεζε
είλαη
απμεκέλεο δπζθνιίαο γηα ην επίπεδν
ησλ καζεηψλ.
Βιέπε παξαθάησ θείκελν δηαρείξηζεο
ηεο χιεο.

1ε,
2ε 1ε άζθεζε, 1ν Ζ αλαγλψξηζε θαη ράξαμε αμφλσλ
ζπκκεηξίαο
θαη
ε
θαηαζθεπή
δξαζηεξηφηεηα πξφβιεκα
ε
ζπκκεηξηθψλ
ζρεκάησλ
σο πξνο
– 1 εθαξκνγή
άμνλα ζπκκεηξίαο εθηείλεηαη απφ ηελ
Α΄ κέρξη ηελ Δ΄ ηάμε.
Βιέπε παξαθάησ θείκελν δηαρείξηζεο
ηεο χιεο.
αζθήζεηο
3ε

Βιέπε
2ε άζθεζε
παξαθάησ
θείκελν
δηαρείξηζεο ηεο

2ε, Σν πιαίζην ηεο 2εο άζθεζεο δελ είλαη
πιήξσο ξεαιηζηηθφ.
Σν εκβαδφλ ηεο απιήο ζηελ 3ε άζθεζε
ελδερνκέλσο λα κελ κπνξεί λα
ππνινγηζηεί κε ηηο κέρξη ηψξα γλψζεηο
ησλ καζεηψλ.
Σν ζρήκα δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο
δηαζηάζεηο ηνπ.
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χιεο.
63ν

Βιέπε
παξαθάησ
θείκελν
δηαρείξηζεο ηεο
χιεο.

67ν

νιφθιεξν
θεθάιαην

71ν

ην νιφθιεξν
θεθάιαην

ην Οη νξηζκνί έρνπλ δνζεί πνιιέο θνξέο
κέρξη ηψξα ζε κηθξφηεξεο ηάμεηο,
δχλαηαη λα μαλαδνζνχλ ζην 66 ν θεθ.
θαη λα επαλαιεθζνχλ ζε δηάθνξά
ζπλαθή πξνβιήκαηα.

Βιέπε
παξαθάησ
θείκελν
δηαρείξηζεο
ηεο χιεο.

ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΤΛΖ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΣΖ Σ’ ΣΑΞΖ
ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ
8ν

Β.Μ.&Σ.Δ.:Γεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη αληίζηνηρν θεθάιαην ζηελ Σ΄ηάμε
θαη ε πξνζέγγηζε ησλ αξηζκεηηθψλ παξαζηάζεσλ ζηηο πξνεγνχκελεο
ηάμεηο γίλεηαη δηαηζζεηηθά, θξίλεηαη ζθφπηκν λα ππάξμεη νξγαλσκέλε θαη
κεζνδηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ζηελ Σ΄ηάμε.
Ζ αθαίξεζε δξαζηεξηνηήησλ θαη αζθήζεσλ ζα βνεζήζεη, ψζηε λα δνζεί
κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο θαη φρη
κφλν ζηε δηαδηθαζηηθή .

25ν

Β.Μ.:Ο φξνο «κεηαβιεηή» πξνζεγγίδεηαη ζην Γπκλάζην. Γεδνκέλνπ φηη κηα
πξψηε πξνζέγγηζε είλαη αξθεηή, αθαηξείηαη φ,ηη πεξηπιέθεη ηελ έλλνηα.
ηα επφκελα θεθάιαηα, ν εθπαηδεπηηθφο λα επηθεληξσζεί ζηελ νξνινγία
«άγλσζηνο φξνο».

26ν

Β.Μ.:1ε δξαζηεξηόηεηα: Ζ θξάζε «ρξεζηκνπνίεζε κηα κεηαβιεηή γηα λα
ζπκβνιίζεηο ην πνζφ…» λα δηνξζσζεί ζε: «ρξεζηκνπνίεζε ην γξάκκα x
γηα λα ζπκβνιίζεηο ην άγλσζην πνζφ…»
Ζ θξάζε «κπνξεί κε ηε βνήζεηα ηεο κεηαβιεηήο πνπ επέιεμεο…» λα
δηνξζσζεί ζε: «κπνξείο κε ηε βνήζεηα ηνπ γξάκκαηνο x πνπ επέιεμεο γηα
ην άγλσζην πνζφ….»
Β.Μ.:2ε δξαζηεξηόηεηα: Ζ θξάζε «ρξεζηκνπνίεζε κηα κεηαβιεηή γηα λα
ζπκβνιίζεηο ην πνζφ…» λα δηνξζσζεί ζε: «ρξεζηκνπνίεζε ην γξάκκα x
γηα λα ζπκβνιίζεηο ην άγλσζην πνζφ…»
Β.Μ.:πκπέξαζκα: Ζ θξάζε «Μηα ηζφηεηα πνπ πεξηέρεη κηα κεηαβιεηή
….» λα δηνξζσζεί ζε: «Μηα ηζφηεηα πνπ πεξηέρεη αξηζκνχο θαη έλα γξάκκα
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(ζηε ζέζε ελφο άγλσζηνπ αξηζκνχ) …».
Β.Μ.:Παξάδεηγκα: Ζ θξάζε «Αλ αληηθαηαζηήζσ ηε κεηαβιεηή…. » λα
δηνξζσζεί ζε: «Αλ αληηθαηαζηήζσ ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ
άγλσζην αξηζκφ x …».
Β.Μ.:Δθαξκνγή 1ε : Ζ θξάζε «Με ηε βνήζεηα κηαο κεηαβιεηήο ….» λα
δηνξζσζεί ζε: «Με ηε βνήζεηα ελφο γξάκκαηνο (άγλσζηνο φξνο)…».
Ζ θξάζε «Ολνκάδσ ηελ άγλσζηε ηηκή x» λα δηνξζσζεί ζε: «Ολνκάδσ ηνλ
άγλσζην φξν x»
Β.Μ.:Δθαξκνγή 2ε : Ζ θξάζε «Άγλσζηε ηηκή είλαη…» λα δηνξζσζεί ζε:
«Άγλσζηνο φξνο είλαη…»
27ν

Β.Μ.:2ε δξαζηεξηόηεηα: Ζ θξάζε «ρξεζηκνπνηψληαο ηε κεηαβιεηή
(α)….» λα δηνξζσζεί ζε: «ρξεζηκνπνηψληαο ην γξάκκα (α)».
Β.Μ.:Δξσηήζεηο γηα απηνέιεγρν θαη ζπδήηεζε: Ζ θξάζε
«…αληηθαζηζηψ ηε κεηαβιεηή…» λα δηνξζσζεί ζε: «… αληηθαζηζηψ ην
γξάκκα, πνπ εθθξάδεη ηνλ άγλσζην αξηζκφ …».

28ν

Β.Μ.:1ε δξαζηεξηόηεηα: Ζ θξάζε «ρξεζηκνπνηψληαο κηα κεηαβιεηή γηα
ην κήθνο, κία γηα ην πιάηνο θαη κία γηα ην εκβαδφ» λα δηνξζσζεί ζε:
«ρξεζηκνπνηψληαο έλα γξάκκα γηα ην κήθνο, έλα άιιν γηα ην πιάηνο θαη
έλα άιιν γηα ην εκβαδφ».
Β.Μ.:Δθαξκνγή 1ε : Ζ θξάζε «Άγλσζηε ηηκή ….» λα δηνξζσζεί ζε:
«Άγλσζηνο αξηζκφο…».
Ζ θξάζε «αληηθαζηζηψ ηε κεηαβιεηή…» λα δηνξζσζεί ζε: «αληηθαζηζηψ ην
γξάκκα».
Β.Μ.:Δθαξκνγή 2ε : Ζ θξάζε «Άγλσζηε ηηκή ….» λα δηνξζσζεί ζε:
«Άγλσζηνο αξηζκφο…».

29ν

Β.Μ.:Δθαξκνγή 1ε : Ζ θξάζε «Ολνκάδσ ηελ άγλσζηε ηηκή ζ..» λα
δηνξζσζεί ζε: «Ολνκάδσ ηνλ άγλσζην φξν ζ..»
Β.Μ.:Δθαξκνγή 2ε : Ζ θξάζε «Άγλσζηε ηηκή είλαη ….» λα δηνξζσζεί ζε:
«Άγλσζηνο φξνο…»

37ν

Β.Μ.:2ε δξαζηεξηόηεηα: Ζ θξάζε «ηελ άγλσζηε ηηκή ηε ζπκβνιίδσ κε x»
λα δηνξζσζεί ζε: «ηνλ άγλσζην φξν ηνλ ζπκβνιίδσ κε x».

43ν

Β.Μ.:1ε δξαζηεξηόηεηα: Ζ θξάζε «ηε ζέζε ησλ άγλσζησλ ηηκψλ
κπνξείο λα βάιεηο κεηαβιεηέο» λα δηνξζσζεί ζε: «ηε ζέζε ησλ
άγλσζησλ ηηκψλ κπνξείο λα βάιεηο ην γξάκκα x».

53ν

Β.Μ.&Σ.Δ.:πκπέξαζκα: Μπνξεί λα γίλεη ε δηαπξαγκάηεπζή ηνπ γεληθνχ
θαλφλα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ αιιά λα κε δεηεζεί απφ ηνπο καζεηέο λα ηνλ
απνκλεκνλεχζνπλ.
Ο εθπαηδεπηηθφο λα επηθεληξσζεί ζην λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο ηελ
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ηθαλφηεηα λα δηαηππψλνπλ έλαλ θαλφλα γηα θάπνην απιφ γεσκεηξηθφ
κνηίβν.
55ν

Σ.Δ.:Οη αζθήζεηο ζηε ζειίδα 7 κπνξνχλ λα γίλνπλ κε ρεηξαπηηθφ πιηθφ
(ηνπβιάθηα) θαη λα εληζρχζνπλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε κεηάβαζε απφ ην επίπεδν ζην ρψξν.

56ν

Β.Μ.&Σ.Δ.:Άζθεζε 2: Να δηδαρζεί καδί κε ηελ θαηαζθεπή ησλ θαλνληθψλ
πνιπγψλσλ, πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ Δθαξκνγή ηνπ Β.Μ.

58ν

Σ.Δ.:Άζθεζε 1: Να θαηαζθεπαζηεί θαη γσλία 180ν, εθφζνλ δελ
πξαγκαηνπνηήζεθε ε Άζθεζε 3 ηνπ 57 νπ θεθαιαίνπ, ην νπνίν
αθαηξέζεθε νιφθιεξν.

59ν

Σ.Δ.:ηε ζέζε ηεο Άζθεζεο 2 Ο εθπαηδεπηηθφο ζα κπνξνχζε λα δεηήζεη
απφ ηνπο καζεηέο λα κεγεζχλνπλ έλα επζχγξακκν ζρήκα, ην νπνίν ζα έρεη
ζρεδηάζεη ζε κηιηκεηξέ ραξηί.

60ν

Β.Μ.:Δθαξκνγή 2ε: Να δνζεί έκθαζε ζηε ράξαμε ζπκκεηξηθψλ ζρεκάησλ
σο πξνο άμνλα ζπκκεηξίαο.
Σ.Δ.:Άζθεζε 2ε: Να δνζεί έκθαζε ζηελ αλαγλψξηζε ζρεκάησλ πνπ δελ
είλαη ζπκκεηξηθά σο πξνο άμνλα (Άζθεζε 2) θαη ζηε ράξαμε ζπκκεηξηθψλ
ζρεκάησλ σο πξνο άμνλα ζπκκεηξίαο (Άζθεζε 3).
Ζ αλαγλψξηζε θαη ράξαμε αμφλσλ ζπκκεηξίαο θαη ε θαηαζθεπή
ζπκκεηξηθψλ ζρεκάησλ σο πξνο άμνλα ζπκκεηξίαο εθηείλεηαη απφ ηελ Α΄
κέρξη ηελ Δ΄ ηάμε.

62ν

Β.Μ.:Δθαξκνγή 1ε: Ζ δηαπξαγκάηεπζή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο
επαθίεηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.
Οη καζεηέο έρνπλ αζρνιεζεί κε ζπλαθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Δ΄ ηάμε.

63ν

Β.Μ.:Δθαξκνγή 1ε: Ζ δηαπξαγκάηεπζή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο
επαθίεηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Οη καζεηέο έρνπλ
αζρνιεζεί κε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα ζηελ Δ΄ ηάμε.

71ν

Σ.Δ.:Άζθεζε 1ε: Να δηδαρζεί ηειεπηαία, γηαηί απφ καζεκαηηθήο άπνςεο,
είλαη πην απαηηεηηθή απφ ηα πξνβιήκαηα.
Γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ απαηηείηαη εθαξκνγή ηνπ ηχπνπ
ππνινγηζκνχ ηνπ φγθνπ θπιίλδξνπ. Αλ ε Άζθεζε 1 ιπζεί κφλν κε βάζε ηα
δεδνκέλα (θαη φρη κε κέηξεζε ηεο δηακέηξνπ ησλ θπιίλδξσλ), ρξεηάδεηαη λα
ππνινγηζηεί ε δηάκεηξνο ηνπ θπιίλδξνπ απφ ηνλ ηχπν ππνινγηζκνχ ηνπ
κήθνπο θχθινπ. ηε ζπλέρεηα, λα ππνινγηζηεί ην εκβαδφλ ηεο βάζεο θαη
ηέινο, ν φγθνο ηνπ θπιίλδξνπ.
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α)ηελ αλαδηάξζξσζε θαη εμνξζνινγηζκό ηεο δηδαθηέαο ύιεο ζηε Γεσγξαθία Δ΄ θαη Σ΄
Γεκνηηθνύ.
ΓΔΩΓΡΑΦΗΑ Δ’ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ:
Κεθάιαην 6ν. (Ζ κνξθή θαη ην ζρήκα ηεο Διιάδαο)
Κεθάιαην 34ν. (Σα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα θαη νη πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο)
Κεθάιαην 42ν. (Οη ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο)
Κεθάιαην 43ν. (Ζ ζεκαζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο)
Κεθάιαην 47ν. (Σν ειιεληθφ ζηνηρείν ζηηο αξραίεο ειιεληθέο εζηίεο)

ΓΔΩΓΡΑΦΗΑ Σ’ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ:
Κεθάιαην 3ν. (Οη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηεο γεο)
Κεθάιαην 30ν. (Πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιαψλ ηεο Δπξψπεο)
Κεθάιαην 31ν. (Αμηνζέαηα, κλεκεία θαη ηζηνξηθή ζπλέρεηα ησλ ιαψλ ηεο Δπξψπεο)
Κεθάιαην 32ν. (Σνκείο παξαγσγήο αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ)

Σέινο, ν δάζθαινο ηεο ηάμεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζα αμηνπνηήζεη ηνλ δηδαθηηθφ ρξφλν
πνπ ζα εμνηθνλνκεζεί.

Δζσηεξηθή Γηαλνκή:
1. Γξαθείν θ.Τπνπξγνχ
2. Γξαθείν θ.Τθππνπξγνχ
3. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα
4. Γξαθείν θ. Δηδηθνχ Γξακκαηέα
5. Γ/λζε πνπδψλ ΠΔ
Σκήκα Β ΄ (2)

Ζ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

ΔΤΖ

ΥΡΗΣΟΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ
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