
Μια διδακτική αξιοποίηση της 
λογοτεχνίας στα μαθηματικά του 

δημοτικού σχολείου

Εισηγητής: 
Μακρής Νικόλαος Εκπαιδευτικός ΠΕ 70



Εκφράζουν 
πρακτικότητα/πραγματικότητα 

Οικοδομούν τον πραγματικό κόσμο.



Εκφράζει τη φαντασία. 

Οικοδομεί τον συναισθηματικό κόσμο.



Μαθηματικά και Λογοτεχνία 

Είναι πραγματικά δύο διαφορετικές κουλτούρες;

ΠΛΑΤΩΝ 
Η γνώση των μαθηματικών μέσω της καθαρής λογικής μας βοηθά να
δούμε τον κόσμο όπως πραγματικά είναι και μας οδηγεί στο βασίλειο της
αφαίρεσης και της καθολικότητας. Σε αυτό το βασίλειο οι «παραμυθάδες»
δεν έχουν θέση και πρέπει «να λογοκριθούν ή να εξορισθούν»



JEROME BRUNER 1986 – “Actual Minds Possible Worlds”

Δύο τρόποι γνωστικής λειτουργίας μέσω των οποίων κατανοούμε τον κόσμο.

Παραδειγματικός ή λογικο-επιστημονικός
Χρησιμοποιούμε επιστημονικά κριτήρια και
λογικές αφαιρέσεις να περιγράψουμε τον κόσμο.

Αφηγηματικός
Χρησιμοποιούμε μεταφορές και αναλογίες για να
κατανοήσουμε και να περιγράψουμε τον τρόπο
που συνδέονται γεγονότα και καταστάσεις.



Αρίθμηση .
Αναγνώριση συμβόλων. 
Αναγνώριση πράξεων.
Συγκράτηση 
δεδομένων. Εφαρμογή 
αλγορίθμων.
Λογική ανάλυση.
Γλώσσα. 
Τμηματικές  ιεραρχικές 
δραστηριότητες.

Δημιουργικότητα.
Αποκωδικοποίηση.
Ολιστική θέαση.
Διαίσθηση.
Τέχνες. 
Εικονιστική σκέψη.
Χωρικές σχέσεις.

ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑ





Χ

Άσκηση: Βρες τον Χ.



Χ

Άσκηση: Βρες τον Χ.

Εδώ είναι.





Μαθηματικά και λογοτεχνία:

Γέφυρα σύνδεσης ώστε να κινούμαστε ανάμεσα στη φαντασία και την
πραγματικότητα ανταλλάσοντας ιδέες μέσα από αναλογίες και μεταφορές.
(αποκλίνουσα σκέψη).

Δύο συμπληρωματικοί τρόποι να διανύσεις το ίδιο μονοπάτι, στην αναζήτηση
του αγνώστου και του ακατανόητου.



Η αφήγηση ιστοριών: 
Παλαιότερη μορφή επικοινωνίας. 
Βοηθά στην οργάνωση των ανθρώπινων εμπειριών. 
Ουσιαστικό ρόλο στη προσέγγιση κάθε λογής επιστημονικού πεδίου.
Παραδοσιακός τρόπος μετάδοσης συλλογικής «σοφίας» στις επόμενες γενιές.



Σκοπός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικότερα του δημοτικού
σχολείου, είναι, να συμβάλλει στην ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη
όλων των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων του μαθητή, ώστε
να εξελιχθεί σε ολοκληρωμένη προσωπικότητα.



Διδακτική παρέμβαση Ε΄ Τάξη.

Μέθοδος διδασκαλίας     Ομαδοσυνεργατική

1η θεματική ενότητα       Σύστημα αρίθμησης







Μάλλον αυτή η ερώτηση 
πρέπει να τεθεί στους    

φιλοσόφους.



Ε’ ΤΑΞΗ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ …………………………ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………

«Μαθαίνω μαθηματικά γιατί τα χρησιμοποιώ κάθε μέρα της ζωής μου»
Πόσες φορές έχετε ακούσει αυτή τη φράση από τους δασκάλους/ες σας.
Μπορείτε να γράψετε ή να αναφέρετε κάποια στοιχεία που …. «αληθεύουν
την πρόταση»;
Δηλαδή σε ποιες καθημερινές μου ασχολίες χρησιμοποιώ μαθηματικά;
Αφού το συζητήσετε με την ομάδα σας, γράψτε πολύ επιγραμματικά τις
απόψεις σας τις οποίες και θα τις συζητήσουμε στην τάξη:
ΛΥΣΗ













.. συμφωνείς 
έτσι;

Κεφάλαια 4 και 9
Αξία θέσης ψηφίου στους μεγάλους
αριθμούς και αξία θέσης ψηφίου στους
δεκαδικούς αριθμούς αντίστοιχα.
Έννοια συστήματος αρίθμησης









Ε’ ΤΑΞΗ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2

ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ……………………… ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………

Το σχολείο που θα επισκεφθούμε είναι από τα πρότυπα και εφαρμόζονται
σε αυτό αρκετά καινοτόμα πράγματα. Ενδεικτικά σας λέω ότι το
πρόγραμμά μαθημάτων του αρχίζει στις 08:30 και διαρκεί 455 λεπτά.
Μπορείτε να υπολογίσετε τι ώρα χτυπάει το κουδούνι για το τέλος των
μαθημάτων;

ΛΥΣΗ



Διδακτική παρέμβαση ΣΤ΄ Τάξη.

Μέθοδος διδασκαλίας     Ομαδοσυνεργατική

3η θεματική ενότητα          Λόγοι  - Αναλογίες



Μπορεί να έχεις δίκιο Πυθαγόρα αλλά 
όλοι θα γελάσουν αν την ονομάσεις    

«Υποτείνουσα»





Σκιά 7,2 μοίρες

Αλεξάνδρεια – Συήνη
796 χιλιόμετρα 

Αποδεκτή 
σήμερα μέτρηση 
περιφέρεια της 
γης 40.615 χλμ



ΣΤ’ ΤΑΞΗ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1  

ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ………………………ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………

Σίγουρα υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να υπολογίσετε την περιφέρεια (το
γύρω - γύρω) της γης. Για να βοηθήσω… λίγη υπενθύμιση :Η σκιά που
δημιουργείται στην Αλεξάνδρεια έχει γωνία 7,2 μοίρες και η απόσταση
Αλεξάνδρειας – Συήνης είναι 796 χιλιόμετρα.

ΛΥΣΗ

Αρχική Αξιολόγηση



Για μισό λεπτό ! Μόλις χθες είπατε ότι 
το Χ είναι ίσο με δύο!!!!!!!







Ύψος Θαλή 1,70μ
Μήκος σκιάς 2,55μ

Βάση πυραμίδας 360 μ
Σκιά πυραμίδας ( από 

τη βάση) 40μ 



ΣΤ’ ΤΑΞΗ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2

ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ……………………… ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………

Είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να βρείτε το ύψος της πυραμίδας του Χέοπα
αρκεί να σας βοηθήσω λίγο: Λοιπόν, το ύψος του Θαλή είναι 1,70μ και το
μήκος της σκιάς του είναι 2,55μ. Αντίστοιχα η βάση της πυραμίδας είναι
360μ και η σκιά της από την βάση είναι 40μ. Σας αφήνω και λίγο
παραπάνω χώρο γιατί πάντα ένα σχήμα βοηθάει.

ΛΥΣΗ

Τελική Αξιολόγηση
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