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ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ  Ε΄ ΤΑΞΗ 
 

1. ΣΤΟΧΟΙ  
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

 

 

 

 

 

Οι µαθητές να διδαχθούν τον 
«µέσο όρο» και τα 
«ραβδογράµµατα» µέσα από 
την περιβαλλοντική εκπαίδευση 
και συγκεκριµένα την Αγωγή 
Υγείας και το Ενεργειακό 
ζήτηµα. 



Σελίδα 3 από 11 

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Να κατανοήσουν οι µαθητές 

την έννοια την ενέργειας. 

• Να καταλάβουν  ότι πέρα 

από την ενέργεια που µας 

δίνει µία τροφή 

καταναλώνεται εξίσου 

µεγάλη ενέργεια για να 

παραχθεί. 

• Να συγκρίνουν µέσω 

γραφικών παραστάσεων 

την σχέση µεταξύ της 

ενέργεια που µας δίνει ένα 

προϊόν και της ενέργεια που 

καταναλώνεται για την 

παραγωγή του. 

• Να έρθουν σε µία πρώτη 

επαφή µε την εξοικονόµηση 

• Να µάθουν οι µαθητές την 

έννοια του µέσου όρου µέσα 

σε µία πραγµατική 

κατάσταση και να 

κατανοήσουν τη 

χρησιµότητα της. 

• Να έρθουν σε µία πρώτη 

επαφή µε τη κατασκευή 

ραβδογράµµατος. 

• Να πινακοποιούν τα 

δεδοµένα τους, αλλά και να 

αντλούν δεδοµένα από τους 

πίνακες. 

• Να συγκρίνουν τα δεδοµένα 

που υπάρχουν στις 

γραφικές παραστάσεις. 
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ενέργειας, για την διατήρηση 

των φυσικών µας πόρων. 

• Να κάνουν αριθµητικές 

πράξεις µε δεκαδικούς 

αριθµούς και ν-ψήφιους.  

2. ΥΛΙΚΟ  
Η διδασκαλία µου βασίζεται σε φύλλα εργασιών, τα οποία σε α’ φάση δουλεύονται ατοµικά και σε β’ φάση 

οµαδικά. 

Οι µαθητές στην ουσία δουλεύουν πάνω σε 2 δραστηριότητες: 

1. Πόση κατά προσέγγιση ενέργεια χρειάζεται καθηµερινά ένα παιδί 11 ετών; 

2. Πόση ενέργεια καταναλώνεται για την παραγωγή ενός χυµού πορτοκαλιού; 

Και για αξιολόγηση-εφαρµογή δίνεται η δραστηριότητα: 

3. Τι σηµαίνει η έκφραση «τρώω ψωµί» και τι σηµαίνει η έκφραση «πετάω το ψωµί που µου περισσεύει»; 

  

3. ΣΥΝΔΕΣΗ 
 

Η διαθεµατική προσέγγιση γίνεται χωρίς τη χρήση του σχολικού εγχειριδίου αν και έχει ως σηµείο αναφοράς την 

ύλη των µαθηµατικών της Ε΄ τάξης και συγκεκριµένα τι ενότητες: 

21 Ενότητα: Στατιστική- Μέσος όρος «Ο ∆ηµοτικός κινηµατογράφος» σελ.56-57 
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
1η διδακτική ώρα 

ΦΑΣΕΙ
Σ 

ΩΡ
Α 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕ

Σ 
ΥΛΙΚΟ 

Πρ
οσ

αν
ατ
ολ

ισ
µο

ύ 

10΄ 

Σε αυτή τη φάση λέω στους µαθητές και τις µαθήτριες της 
τάξης µε τι θα ασχοληθούµε σε αυτές τις δύο διδακτικές ώρες, 
προκειµένου να γνωστοποιήσω το θέµα του µαθήµατός µας, 
αλλά και να κεντρίσω το ενδιαφέρον τους. Οπότε κάνω λόγο 
για την ενέργεια που χρειάζεται ο άνθρωπος καθηµερινά, 
αλλά και την ενέργεια που καταναλώνουµε προκειµένου να 
παράγουµε κάποιο αγαθό. Ζητάω από τους µαθητές να µου 
πουν ότι τους έρχεται στο µυαλό για το καθένα από αυτά και 

γράφω τις σκέψεις τους στον πίνακα. (στην παρακάτω 
φωτογραφία οι µαθητές µελετούν τις στρατηγικές επίλυσης 

προβλήµατος) 

 

Καταιγισµός 
ιδεών (Brain 
Storming) 

---- 
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Εκ
µα

ίευ
σ
ης

 

20΄ 

Αναπτύσσεται µία συζήτηση 
πάνω στις ιδέες των µαθητών/ 
τριών. Εκεί ζητάω από τους 
µαθητές και τις µαθήτριες να 
εκτιµήσουν  πόση κατά 
προσέγγιση ενέργεια 
χρειαζόµαστε καθηµερινά. 
Γράφω τις απαντήσεις τους στον 
πίνακα. Στη συνέχεια τους δίνω από ένα φύλλο εργασίας όπου 
θα δουλέψουν ατοµικά. Στον πίνακα θα υπάρχει χαρτόνι που 
θα αναγράφει την ενεργειακή τιµή συνηθισµένων τροφίµων 
και οι µαθητές καλούνται µέσω δύο ασκήσεων, που η µία είναι 
συνέχεια της άλλης, να βρουν πόση ενέργεια λαµβάνουν 
καθηµερινά. Ο καθένας παρουσιάζει τα αποτελέσµατά του, τα 
οποία και γράφουµε σε έναν πίνακα που έχω φτιάξει. Οπότε 
ρωτάω «Πόση περίπου ενέργεια χρειάζεται ένα παιδί της 
ηλικίας σας;» . Οι µαθητές διαισθητικά βρίσκουν τη σωστή 
απάντηση. 

Μελέτη 
περίπτωσης 
(Case Study)  

Φύλλα εργασίας 

Χαρτόνι µε τις 
ενεργειακές τιµές (δείτε 

φώτο)

 

Πίνακας για 
καταχώρηση 

δεδοµένων πάνω σε 
χαρτόνι  

Α
να

δό
µη

σ
ης

  

20΄ 

Εκεί εισάγουµε την έννοια του µέσου όρου που ήδη θα έχει βγει 
από τα παιδιά. Στη συνέχεια χωρίζω τους µαθητές σε οµάδες 
και τους ζητάω τώρα να µαντέψουν πόση είναι περίπου η 
ενέργεια που καταναλώνεται για να παραχθεί ένας χυµός 

πορτοκαλιού κτλ(δείτε φύλλο εργασίας). Ταυτόχρονα έχοντας 
ένα κουτί χυµού τους ζητάω να σκεφτούν από τι διαδικασία 

πέρασε µέχρι να έρθει στο σπίτι µας. Στόχος µας είναι µόνο να 
µπουν τα παιδιά στην διαδικασία να σκεφτούν. Γράφω τις 

σκέψεις της κάθε οµάδας στον πίνακα (χρήση εννοιολογικού 
χάρτη). 

Συζήτηση 

(Discussion) 

Χαρτογράφηση 

εννοιών 

(Concept 

Mapping) 

Χυµός πορτοκαλιού 

Πίνακας 
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15΄ 

Στη συνέχεια δίνω 
φύλλα εργασίας 
πάνω στα οποία 

εργάζονται 
οµαδικά. Σε αυτή 
τη φάση τα παιδιά 
πινακοποιούν τα 
δεδοµένα όπως 
είχαµε κάνει σε 
προηγούµενη 
φάση και 
συγκρίνουν τα αποτελέσµατα µεταξύ της ενέργειας που 
λαµβάνουµε από ένα αγαθό και της ενέργειας που 

καταναλώνουµε για να παράγουµε ένα υλικό.  

Μελέτη 

περίπτωσης 

(Case Study) 

Φύλλα εργασίας 
Α
να

δό
µη

σ

ης
 10΄ 

Εκεί εισάγουµε την έννοια του ραβδογράµµατος, 
µετατρέποντας τα δεδοµένα του πίνακα σε γραφική 

παράσταση. Πράγµα που επιτελείται µε την καθοδήγηση µου 
από τους ίδιους τους µαθητές. 

 Φύλλα εργασίας 

Πίνακας 
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Εφ
αρ

µο
γή
ς 

10΄ 

Η κάθε οµάδα καλείται να 
απαντήσει τι σηµαίνει η 
έκφραση «τρώω ψωµί» 
και τι η έκφραση «πετάω 

το ψωµί που µου 
περισσεύει».  Ένα παιδί 

από κάθε οµάδα 
παρουσιάζει τα 

αποτελέσµατα της 
οµάδας του. 

Συζήτηση 

(Discussion) 

Μελέτη 

περίπτωσης 

(Case Study) 
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Α
να
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ώ
ρη

σ
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5΄ 

Λύνουµε απορίες και κάνουµε µια σύντοµη αναδροµή στο 
µάθηµα. Επιπλέον συζητάµε τι τους άρεσε και τι όχι. (στην 
παρακάτω φωτογραφία: οι µαθητές εργάζονται κάποιοι 
εταιρικά και κάποιοι ατοµικά πάνω στα φύλλα εργασίας) 

 

 

 

Φωτογραφία από τον 
πίνακα: φτιάξαµε 

πίνακα όπου έγραψε 
κάθε παιδί τις θερµίδες 

που βρήκε πως 
καταναλώνει (δείτε 
σελ.24 στα υλικά) 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 
Πόση ενέργεια χρειάζεται καθημερινά ένα παιδί 11 
ετών;  

[Στρατηγική µελέτησε µία ειδική περίπτωση]  

1. ΒΗΜΑ: 
Σκέψου όλα όσα έφαγες χθες για πρωινό- µεσηµεριανό- βραδινό 
φαγητό, καθώς και όσα έφαγες ενδιάµεσα και γράψε τα στο 
σηµειωµατάριο. 

2. ΒΗΜΑ: 
Μελέτησε το χαρτόνι που υπάρχει στον πίνακα. Υπολόγισε πόσες 
θερµίδες πήρες συνολικά µε τα χθεσινά γεύµατά σου.  

3. ΒΗΜΑ: 
Σύγκρινε τις απαντήσεις σου µε των συµµαθητών σου. 

4. ΒΗΜΑ: 
Μπορείτε τώρα να απαντήσετε στο αρχικό ερώτηµα; Με ποιον τρόπο 
απαντήσατε και γιατί; 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 
Πόση ενέργεια καταναλώνεται για την παραγωγή ενός χυμού 
πορτοκαλιού; 

[Στρατηγική χρήση πίνακα] 

1. ΒΗΜΑ:  

Πρωινό:    Ενδιάµεσα: 

__________________________  ___________________________ 

__________________________  ___________________________ 

__________________________  ___________________________ 

Μεσηµεριανό:    Βραδινό: 

__________________________  ___________________________ 

__________________________  ___________________________ 

__________________________  ___________________________ 
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Συζήτησε µε την οµάδα σου… 

2. ΒΗΜΑ:  

Παρουσιάστε τις ιδέες σας. 

3. ΒΗΜΑ: 

Λάβετε υπόψη σας τα στοιχεία του πίνακα. 

4. ΒΗΜΑ: 

Συγκρίνετε την ενέργεια που µας δίνει ο χυµός µε την ενέργεια που 

ξοδεύουµε για την παραγωγή του χυµού; (χρήση πίνακα και 

ραβδογράµµατος) 

5. ΒΗΜΑ: 

Τι σηµαίνει η έκφραση «τρώω ψωµί» και τι σηµαίνει η έκφραση «πετάω το 
ψωµί που µου περισσεύει»; 

 

 

 

 


