Βεργίνης Απόστολος – Επιµόρφωση Β΄ επιπέδου
Τάξη Ε΄
Μάθηµα: Μαθηµατικά
Κεφάλαιο 53: Φτιάχνουµε κύκλους
Στόχοι:
• Οι µαθητές να ανακαλύψουν τη σχέση του αριθµού π µε τη διάµετρο και το µήκος
του κύκλου (π = Κ :δ)
• Να κατανοήσουν οι µαθητές τη χρησιµότητα της σταθεράς π.
• Να ασκηθούν οι µαθητές περαιτέρω στη χρήση του Sketchpad
Λογισµικά: Sketchpad
Προαπαιτούµενες γνώσεις:
• Οι µαθητές γνωρίζουν ήδη τη χρήση του Sketchpad.
• Οι µαθητές γνωρίζουν ήδη την έννοια της ακτίνας (α), της διαµέτρου (δ) και του
µήκους του Κύκλου (Κ).
• Οι µαθητές γνωρίζουν ήδη τη σχέση µεταξύ ακτίνας και διαµέτρου (δ= 2α).
Απαιτούµενος χρόνος: 1 διδακτική ώρα (45λεπτά)
Οι µαθητές εργάζονται στον Η/Υ σε οµάδες των τριών ατόµων.
Φύλλο εργασίας:
Α. Από την επιφάνεια εργασίας ανοίξτε το πρόγραµµα Sketchpad.
•

Σχεδιάστε ένα κύκλο µε τυχαία ακτίνα.

•

Με το εργαλείο
ονοµάστε τον κύκλο που σχεδιάσατε. Θα ονοµασθεί αυτόµατα
κ1
Στον κύκλο που σχεδιάσατε χαράξτε µια διάµετρο.
∆ώστε όνοµα στη διάµετρο που σχεδιάσατε. Με διπλό κλικ πάνω στο γράµµα που
µπήκε αυτόµατα, µετονοµάστε την σε δ1.
Επιλέξτε τον κύκλο και µε το εργαλείο µέτρηση, µετρήστε το µήκος του κύκλου.
(Στο Sketchpad το µήκος του κύκλου αναφέρεται ως περιφέρεια)
Επιλέξτε τη διάµετρο και µε το εργαλείο µέτρηση, µετρήστε το µήκος της
διαµέτρου.
Από την επιλογή µέτρηση επιλέξτε Υπολογισµός.
Στην αριθµοµηχανή που ανοίγει διαιρέστε το µήκος του κύκλου µε τη διάµετρο.
(Μπορείτε να πληκτρολογήσετε τις τιµές ή να τις τοποθετήσετε αυτόµατα κάνοντας
κλικ πάνω στις µετρήσεις που πραγµατοποιήσατε – το σύµβολο της διαίρεση είναι /)
Γράψτε εδώ τα αποτελέσµατα του υπολογισµού:
Μήκος κύκλου (κ1)……….. : µήκος διαµέτρου (δ1)……….. _ …………

•
•
•
•
•
•

•
•

Β. Σχεδιάστε ένα µικρότερο κύκλο και ονοµάστε τον κ2.
•

Σχεδιάστε µια διάµετρό του και ονοµάστε την δ2.

•

Επαναλάβετε τις µετρήσεις και τους υπολογισµούς όπως στην περίπτωση Α και
γράψτε τα αποτελέσµατα εδώ:

•

Μήκος κύκλου (κ2)………..

: µήκος διαµέτρου (δ2)……….. _ …………
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Γ. Σχεδιάστε έναν µεγαλύτερο (από την Α περίπτωση) κύκλο και ονοµάστε τον κ3.
•

Σχεδιάστε µια διάµετρό του και ονοµάστε την δ3.

•

Επαναλάβετε τις µετρήσεις και τους υπολογισµούς όπως στην περίπτωση Α και
γράψτε τα αποτελέσµατα εδώ:

•

Μήκος κύκλου (κ3)………..

: µήκος διαµέτρου (δ3)……….. _ …………

Συµπέρασµα:
Το πηλίκο της διαίρεσης του µήκους του κύκλου µε τη διάµετρο είναι ένας σταθερός
αριθµός. Ονοµάζεται παγκοσµίως µε το µικρό γράµµα της ελληνικής αλφαβήτου π και
είναι ίσος µε τον αριθµό : ……… Τον χρησιµοποιούµε για να υπολογίσουµε τα στοιχεία του
κύκλου.
Για παράδειγµα:
Για να βρούµε τη διάµετρο, διαιρούµε το …………… του ……………. µε τον αριθµό ….
(Γράψτε τον τύπο: ……………………)
Για να υπολογίσουµε το µήκος του κύκλου, πολλαπλασιάζουµε τη ……………. µε τον
αριθµό …..
(Γράψτε τον τύπο: ………………………..)

