
3ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης



 Κάποιες μαθηματικές έννοιες, όπως 
είναι το Πυθαγόρειο Θεώρημα, το 
μαθαίνουμε μηχανικά.  Έτσι ένας 
στόχος του προγράμματος ήταν να 
γνωρίσουμε το Θεώρημα με βάση 
την γεωμετρία που κρύβει ένα 
πλακόστρωτο .

 Ένας άλλος στόχος ήταν η 
διασκέδαση, η χαρά να δημιουργείς 
τις δικές σου κούκλες από χαρτί 
εφημερίδας.

 Επίσης στόχος ήταν να μάθουμε τα 
μυστικά το πώς να στήνουμε μία 
παράσταση και να δημιουργούμε το 
δικό μας θεατράκι.

Καλώς ήρθατε 
στην τάξη μου

Παιδαγωγικοί

στόχοι



Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο ισχύει: 

α2=β2+γ2

Μαζί θα σας ταξιδέψω σε ένα 
θεώρημα μου  το οποίο θα το 
δείξουμε με έναν πολύ εύκολο 
τρόπο. Από το πλακόστρωτο 

του Ιερού Ναού Αγίων 
Πατέρων Μυτιλήνης.
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Η όλη διαδικασία 
ξεκίνησε ευχάριστα 
με την δημιουργία 
της κούκλας, 
γεμάτοι από απορία 
το πώς από ένα 
κομμάτι εφημερίδας 
θα φτιάχναμε την 
δικιά μας κούκλα.



Όταν άρχισε να 
παίρνει μορφή, 
το πρώτο μέλημα 
ήταν να τις 
καλλωπίσουμε 
και να γράψουμε 
το σενάριο. 

Αλλά παράλληλα 
έπρεπε να 
μάθουμε να 
κινούμε τις 
κούκλες.



Η πιο ωραία στιγμή του 
προγράμματος ήταν όταν 
δώσαμε ζωή στην 
κούκλα. Γίναμε πάλι 
παιδιά αφήσαμε τα 
κινητά και 
αυτοσχεδίαζαμε .



Η χρήση της κούκλας πιστεύω ότι βοήθησε
τους μαθητές ώστε:

 Να ψάξουν και να βρουν πληροφορίες για τον
Πυθαγόρα και να αποδώσουν το Πυθαγόρειο θεώρημα
παίζοντας και αυτοσχεδιάζοντας. Έτσι κατανόησαν
καλύτερα την χρησιμότητα του μέσα από εμβαδά. .

Η ευχαρίστηση της δημιουργίας, το ότι είναι δική τους
δουλειά, τους χαροποιεί.

Έμαθαν πώς να γράφουν ένα σενάριο και να στήνουν
μία παράσταση.

Με την εμψύχωση της κούκλας γίναμε πάλι παιδιά κάτι
που λείπει από αυτήν την ηλικία.

Έμαθαν τεχνικές του θεάτρου, της κίνησης , της λήψης
ενός βίντεο.



Καλύτερης 
Απόδοσης 
Εκπαιδευτικού 
Υλικού
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