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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η παρούσα εργασία δε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς τη συμβολή ορισμένων 

προσώπων, τα οποία αφιέρωσαν από τον προσωπικό τους χρόνο για να βοηθήσουν σε αυτήν 

την προσπάθεια.

Κατ’ αρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον υπεύθυνο επιβλέποντα καθηγητή της 

εργασίας, κύριο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που δέχτηκε με ιδιαίτερη προθυμία να 

συνεργαστεί μαζί μου και συνοδέυσε κάθε βήμα της προσπάθειάς μου με χρήσιμες 

παρατηρήσεις και συμβουλές. Ακόμη, θα πρέπει να ευχαριστήσω το δεύτερο επιβλέποντα 

καθηγητή, κύριο Κωνσταντίνο Χατζηκυριάκου, που δέχτηκε να συμμετέχει επικουρικά στη 

διαδικασία της έρευνας.

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 21ου 

Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης που μου επέτρεψε να πραγματοποιήσω την έρευνα στο 

σχολείο και μου παρείχε αίθουσα. Ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη θα ήθελα να εκφράσω στο 

δάσκαλο των τμημάτων εκμάθησης του σκακιού, Στέλιο Μιμίκο, ο οποίος μου παρείχε 

χρήσιμες συμβουλές για το σχεδίασμά της έρευνας ως προς το σκακιστικό κομμάτι της, 

προμήθευσε την έρευνα με σκακιέρες μεγάλου μεγέθους με τα κομμάτια τους από την Ένωση 

Σκακιστών Θεσσαλονίκης και μου επέτρεψε την πρόσβαση στο μάθημά του και τη 

συνεργασία με τους μαθητές και τις μαθήτριές του. Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα 

παιδιά που δέχτηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα καθώς και τους γονείς τους που με 

εμπιστεύτηκαν και στήριξαν την προσπάθειά μου.

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» οφείλω στις φίλες μου, Έφη Παπότη και Δήμητρα 

Ιωαννίδου, οι οποίες συμμετείχαν στην έρευνα βοηθώντας στο τεχνικό της μέρος και 

συνέβαλαν σημαντικά στην ομαλή διεξαγωγή της. Επίσης, αισθάνομαι την ανάγκη να 

ευχαριστήσω τον πατέρα μου, Σοφοκλή, ο οποίος κατασκεύασε και προμήθευσε την έρευνα 

με τους γεωπίνακες-σκακιέρες.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκακιστές Άρη Ψάλτη και Νίκο Λαγοπάτη 

καθώς και τη σκακίστρια Δήμητρα Μιμικού, που μου παρείχαν χρήσιμες βιβλιογραφικές 
παραπομπές και συμβουλές σχετικά με το σκάκι.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο τη μελέτη του σκακιστικού πλαισίου ως διδακτικού μέσου 

στη διδασκαλία εννοιών των Μαθηματικών στο Δημοτικό σχολείο.

Το πλαίσιο του παιχνιδιού περιλαμβάνει έναν τετραγωνισμένο καμβά 8x8, με 

εναλλαγή λευκών και μαύρων τετραγώνων, καθώς και 32 κομμάτια, 16 λευκά και 16 μαύρα, 

που αποτελούν τους δύο στρατούς. Ο τετραγωνισμένος καμβάς μπορεί να αξιοποιηθεί για τη 

διδασκαλία διαφόρων εννοιών, όπως το γεωμετρικό σχήμα, η συμμετρία, η κλίμακα, η 

μέτρηση εμβαδού, το μοτίβο ή το κλάσμα. Κάθε φιγούρα της σκακιέρας ακολουθεί 

συγκεκριμένους κανόνες για να κινηθεί γεγονός που προσδίδει στο παιχνίδι το στοιχείο της 

πολυπλοκότητας. Όταν πάνω στη σκακιέρα κινούνται τα κομμάτια με κατεύθυνση οριζόντια, 

κάθετη και διαγώνια, τότε μπορεί κανείς να διακρίνει σχηματισμούς και χωρικές σχέσεις που 

συναντώνται στη μαθηματικά και κυρίως στη γεωμετρία του δημοτικού σχολείου. Βέβαια, οι 

γεωμετρικές έννοιες που μπορούν να μελετηθούν πάνω στη σκακιέρα στη μεγάλη τους 

πλειονότητα δε διακρίνονται οπτικά αλλά κυρίως νοούνται. Γι' αυτό η μελέτη τους σε ένα 

μεγάλο ποσοστό δεν μπορεί να γίνει απευθείας πάνω στη σκακιέρα. Η οπτική απεικόνισή 

τους μπορεί να αποδοθεί είτε πάνω στο χαρτί είτε πάνω σε ένα γεωπίνακα. Πολύ χρήσιμα 

στην περίπτωση αυτήν αναδεικνύονται τα σκακιστικά διαγράμματα, που αποδίδουν την 

εικόνα της σκακιέρας σε δισδιάστατο επίπεδο.

Το σκάκι μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη διερεύνηση ευρέος πεδίου 

γεωμετρικών εννοιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι διαδρομές που χαράσσουν τα κομμάτια 

της σκακιέρας βρίσκονται είτε σε σχέση παραλληλίας σε σχέση με τον οριζόντιο άξονα του 

επιπέδου είτε σε κλίση 45° ή 90°, και εναλλακτικά 28°, 63°, 118° ή 152° για το ίππο, γεγονός 

που επιτρέπει τη δημιουργία πλήθους νοερών χωρικών σχέσεων. Οι έννοιες που 

διερευνήθηκαν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας ήταν η παραλληλία, η τομή και η καθετότητα, 

καθώς σε αυτές βασίζονται πολλές κινήσεις των κομματιών αλλά και η ίδια η διάταξη του 

σκακιστικού καμβά. Επίσης, μελετήθηκε η έννοια της μέτρησης και σύγκρισης ευθυγράμμων 

τμημάτων καθώς και η έννοια της γωνίας. Ακολούθως διερευνήθηκαν τα γεωμετρικά σχήμα, 

όπως το τετράγωνο, το τρίγωνο, το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο και το πλάγιο 

παραλληλόγραμμο. Ενώ σε σχέση με αυτά έγινε επεξεργασία και της έννοιας της ομοιότητας 

και της κλίμακας. Επιπλέον, μελετήθηκε η έννοια της συμμετρίας τόσο της γραμμικής όσο 

και της περιστροφικής. Τέλος, όσον αφορά στον ευρύτερο χώρο των μαθηματικών τα παιδιά 

επιδόθηκαν σε ορισμένες δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων.
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Η έρευνα διεξήχθη κυρίως με παιδιά Β' και ΣΤ' τάξης Δημοτικού, που συμμετείχαν 

σε δύο τμήματα εκμάθησης σκακιού και είχαν ορισμένες γνώσεις πάνω στο παιχνίδι. Έγιναν 

συνολικά τέσσερις ωριαίες συναντήσεις με τα παιδιά κάθε τμήματος, κατά τις οποίες 

διερευνήθηκαν κυρίως γεωμετρικές αλλά και μαθηματικές έννοιες με τη βοήθεια του 

σκακιστικού πλαισίου. Τα παιδιά εργάστηκαν σε ομάδες με Φύλλα Εργασίας, που 

αξιοποιούσαν σκακιέρες, γεωπίνακες και διαγράμματα.

Αρκετά ανεπτυγμένη φάνηκε να είναι τόσο στα μικρά όσο και στα μεγαλύτερα παιδιά 

η δεξιότητα μεταφοράς της εικόνας του διαγράμματος στη σκακιέρα ή στο γεωπίνακα. 

Βασική προϋπόθεση για τους μικρότερους μαθητές είναι η μετωπική θέση τους απέναντι στα 

διαφορετικά σκακιστικά πλαίσια. Ως προς τη μέτρηση και τη σύγκριση ευθυγράμμων 

τμημάτων με μη τυπικές μονάδες μέτρησης, τα μικρότερα παιδιά δυσκολεύτηκαν σε πρώτη 

φάση στην έναν προς ένα αντιστοιχία ανάμεσα στο μήκος της μη τυπικής μονάδας και στην 

απόσταση των καρφιών του γεωπίνακα. Όταν, όμως, κατέκτησαν σε καλό βαθμό τη 

δεξιότητα μπόρεσαν να την μεταφέρουν και σε νοερό επίπεδο στο πλαίσιο της σκακιέρας. Τα 

παιδιά της ΣΤ' τάξης έδειξαν να αντιλαμβάνονται σε μεγάλο βαθμό την έννοια του μήκους, 

έχοντας εξοικειωθεί με τη διαφορά της απόστασης που διαγράφει ένα κομμάτι κάνοντας ένα 

βήμα οριζόντια και κάθετα ή λοξά πάνω στη σκακιέρα. Σε σχέση με τις έννοιες της 

παραλληλίας, της τομής και της καθετότητας τόσο τα μικρά όσο και τα μεγάλα παιδιά 

φάνηκαν να τις κατέχουν σε αρκετά καλό βαθμό. Η έννοια που φάνηκε να γίνεται καλύτερα 

αντιληπτή ήταν εκείνη της παραλληλίας και δευτερευόντως της καθετότητας. Σε σχέση με τη 

διερεύνηση των γωνιών τα παιδιά της ΣΤ' τάξης ανταποκρίθηκαν σε αρκετά καλό βαθμό 

στην επεξεργασία των συμπληρωματικών γωνιών.

Όσον αφορά στα γεωμετρικά σχήματα τα παιδιά της Β' τάξης μελέτησαν το 

τετράγωνο και έδειξαν να το κατέχουν αρκετά. Σε πρώτο χρόνο ήταν απαραίτητη η 

διερεύνησή του στο γεωπίνακα για την εξοικείωσή τους με το σχήμα σε ανοίκεια κλίση σε 

σχέση με τον οριζόντιο άξονα του επιπέδου. Στη συνέχεια μπόρεσαν να μεταφέρουν τη 

γνώση τους και στο νοερό επίπεδο της σκακιέρας, διαγράφοντας τετράγωνα με δυνατές 

κινήσεις των κομματιών. Τα μεγαλύτερα παιδιά δυσκολεύτηκαν στην περίπτωση του 

τετραγώνου του ίππου, λόγω της ιδιομορφίας της κίνησής του. Στην περίπτωση του τριγώνου 

έδειξαν να κατέχουν τα είδη του σχήματος και να τα αναγνωρίζουν πάνω στο γεωπίνακα. 

Κατά τη μελέτη του εμβαδού με μη τυπικές μονάδες μέτρησης τόσο τα μικρά όσο και τα 

μεγάλα παιδιά ανταποκρίθηκαν σε αρκετά καλό βαθμό, ακολουθώντας τον ίδιο τρόπο 

διερεύνησης πάνω στο γεωπίνακα. Υπολόγιζαν πρώτα τις ολόκληρες μονάδες μέτρησης στο 

κέντρο των σχημάτων και στη συνέχεια προχωρούσαν στα μικρότερα κομμάτια του

4



περιθωρίου. Σε σχέση με την έννοια της κλίμακας και τα παιδιά της Β' και τα παιδιά της ΣΤ' 

μπόρεσαν να την αποδώσουν σε αρκετά καλό βαθμό πάνω στη σκακιέρα μόνο με τη 
μετακίνηση κομματιών.

Κατά τη διερεύνηση της γραμμικής συμμετρίας και οι δύο ομάδες των παιδιών 

ανταποκρίθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Η γραμμική συμμετρία μελετήθηκε στο δισδιάστατο 

επίπεδο της σκακιέρας και των σχηματισμών από δυνατές κινήσεις κομματιών της, αλλά και 

στο τρισδιάστατο επίπεδο μιας στημένης σκακιέρας σε σχέση με τα κομμάτια της. Επίσης, τα 

μεγάλα παιδιά επεξεργάστηκαν με επιτυχία την περιστροφική συμμετρία στο επίπεδο της 

σκακιέρας και στα ίδια τα κομμάτια της ως στερεά σχήματα. Τέλος, ως προς την επίλυση 

προβλημάτων τα παιδιά ανταποκρίθηκαν σε αρκετά καλό βαθμό. Τα παιδιά της Β' τάξης 

αντιμετώπισαν προβλήματα, όπως ο λαβύρινθος και ο αριθμός-στόχος, με βάση τη 

βαθμολογική αξία των κομματιών. Τα μεγαλύτερα παιδιά διερεύνησαν μονοκονδυλιές 
(κυκλώματα) και ένα πρόβλημα συνδυαστικής.

Ενδιαφέρον θα είχε μια μελλοντική συγκριτική μελέτη ανάμεσα στη χρήση του 

σκακιστικού και ενός διαφορετικού πλαισίου των μαθηματικών. Άλλωστε η δεξιότητα 

μεταφοράς της γνώσης από ένα οικείο σε ένα λιγότερο οικείο πλαίσιο είναι ένα από τα 

ζητούμενα τόσο της διδακτικής των Μαθηματικών όσο και της σύγχρονης Παιδαγωγικής. 

Επιπλέον, το σκάκι θα μπορούσε να διερευνηθεί ως προς την αξιοποίησή του σε 

περισσότερες τάξεις του Δημοτικού και σε περισσότερα γνωστικά αντικείμενα.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα έρευνα είναι μια προσπάθεια μελέτης των δυνατοτήτων που προσφέρει το 

πλαίσιο του σκακιού στην επεξεργασία ορισμένων μαθηματικών εννοιών. Η σκακιέρα με τον 

ασπρόμαυρο καμβά και τα τριάντα δύο κομμάτια που κινούνται πάνω του ακολουθώντας 

συγκεκριμένες πορείες φαίνεται ότι προσφέρεται ως διδακτικό πλαίσιο για την υποστήριξη 

της διδασκαλίας εννοιών του χώρου αλλά και των αριθμών.

Η αφορμή για την έρευνα δόθηκε όταν ξεκίνησε η ενασχόληση του εξάχρονου γιου 

μου με το σκάκι. Πιο συγκεκριμένα αυτό που με εντυπώσιασε κατά την εντρύφηση του 

παιδιού με το παιχνίδι ήταν η ικανότητα που απέκτησε μετά από μερικούς μήνες εκμάθησης 

να εντοπίζει κινήσεις πάνω στη σκακιέρα που εγώ δυσκολευόμουν να διακρίνω. Έτσι πολύ 

γρήγορα διαπίστωσα κάτι παράδοξο: ενώ η συμβολή μου στην εμπέδωση των γνωστικών 

αντικειμένων του σχολείου ήταν αυτονόητη, στην περίπτωση του σκακιού η βοήθειά μου 

ήταν ανεπαρκής. Αντιθέτως, πολύ συχνά έπιανα τον εαυτό μου να ξαφνιάζεται από την 

ικανότητα του μικρού αντιπάλου να εκμεταλλεύεται με επιτυχία τις χωρικές ιδιότητες του 

δισδιάστατου πλαισίου για να οργανώνει την άμυνα και την επίθεσή του, κάτι που για μένα 

φαινόταν ιδιαίτερα απαιτητικό. Στηριζόμενη, λοιπόν, στις παρατηρήσεις αυτές, αναρωτήθηκα 

κατά πόσο η ενασχόληση με το παιχνίδι, μέσα από τη γραμμική αντιπαράθεση των δύο 

στρατών, συντελεί στην εμπέδωση χωρικών εννοιών από το παιδί.

Πέρα από αυτό, όμως, η ιδέα για τη διερεύνηση της πιθανής αξιοποίησης ενός 

παιχνιδιού στρατηγικής ως εποπτικού και χειραπτικού υλικού στο μάθημα των Μαθηματικών 

στηρίχθηκε στη γενικότερη άποψη που κυριαρχεί ότι το σκάκι απαιτεί μαθηματικό τρόπο 

σκέψης. Βέβαια, κάτω από τη γενική έννοια που ορίζεται ως «Μαθηματικά» ο κλάδος που 

περισσότερο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί μέσα από τη χρήση του παιχνιδιού είναι η 

γεωμετρία. Άλλωστε έχει αποδειχτεί ότι τα άτομα που επιδεικνύουν ικανότητες στη 

γεωμετρία έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες υψηλών σκακιστικών επιδόσεων, καθώς και στις 

δύο περιπτώσεις αυτό που παίζει καθοριστικό ρόλο είναι η καλή αντίληψη του χώρου 

(Κουρκουνάκης, 1995). Η ιδιαιτερότητα του σκακιού έγκειται κυρίως στη διαρκή προσπάθεια 

των δύο αντιπάλων να αναπροσαρμόζονται στα δεδομένα που κάθε φορά προκύπτουν από 

μία κίνηση. Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι σε κάθε κίνηση οι ισορροπίες πάνω στη 

σκακιέρα αλλάζουν, καθώς οι χωρικές σχέσεις ανάμεσα στα κομμάτια μεταβάλλονται και 

αυτό απαιτεί από τον παίκτη συνεχή συγκέντρωση και εκμετάλλευση των αλλαγών προς 
όφελος του.
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Ωστόσο, η συγκεκριμένη έρευνα δε μελετά τη μαθηματική ευφυΐα των μικρών 

σκακιστών. Στόχος της έρευνας είναι περισσότερο να αναζητήσει τρόπους αξιοποίησης του 

ίδιου του σκακιστικού πλαισίου στη διδασκαλία και τη μάθηση ορισμένων μαθηματικών 

εννοιών. Τα τελευταία χρόνια προωθείται από τη Διδακτική των Μαθηματικών η ανάγκη για 

χρήση εποπτικού και κυρίως χειραπτικού υλικού στα δημοτικά σχολεία με τέτοιο τρόπο ώστε 

για κάθε μαθηματική έννοια να αξιοποιείται όσο είναι δυνατόν ένας οπτικός και χειραπτικός 

τρόπος απόδοσή της. Η οπτικοποίηση των εννοιών και η επαφή των παιδιών με το υλικό 
δείχνει να βοηθά σημαντικά στη μάθηση.

Η διάρθρωση της εργασίας είναι η ακόλουθη. Αρχικά παρατίθενται οι ευχαριστίες, η 

περίληψη και η εισαγωγή, ενώ ακολουθεί το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας. Σε αυτό 

περιλαμβάνονται στοιχεία σχετικά με την ιστορία του σκακιού μέσα στους αιώνες, τον τρόπο 

ανάπτυξής του στην Ελλάδα, την παιδαγωγική του αξία, τις έρευνες που έχουν γίνει σε σχέση 

με το παιχνίδι, τη θέση του στα σχολεία του εξωτερικού καθώς στα σχολεία της Ελλάδας, το 

ρόλο του χειραπτικού υλικού στα Μαθηματικά και τον τρόπο που το σκάκι θα μπορούσε να 

αξιοποιηθεί ως τέτοιο.

Στη συνέχεια ακολουθεί η μεθοδολογία της έρευνας, όπου αναφέρονται τα βήματα 

που ακολουθήθηκαν κατά το σχεδίασμά και την οργάνωση της έρευνας. Έπειτα 

καταγράφεται αναλυτικά η διεξαγωγή της έρευνας και τα τελικά συμπεράσματα που 
προκύπτουν από αυτήν.

Στο τέλος παρατίθεται ο επίλογος με στοιχεία σχετικά με το ρόλο του εκπαιδευτικού 

στη διδασκαλία του σκακιού και την ενδεικτική αξιοποίηση της Ευέλικτης Ζώνης ως 

πλαισίου, μέσα στο οποίο θα μπορούσε να υλοποιηθεί η αξιοποίηση του σκακιού ως 

χειραπτικού υλικού. Μετά τον επίλογο ακολουθεί η βιβλιογραφία και το Παράρτημα, όπου 

επισυνάπτονται τα Φύλλα Εργασίας με τη βοήθεια των οποίων πραγματοποιήθηκε η έρευνα.

Σε κάθε περίπτωση η παρακάτω προσπάθεια στηρίζεται στην ιδέα ότι η ανάγκη για τη 

δημιουργία εποπτικού και χειραπτικού υλικού στο μάθημα των Μαθηματικών μπορεί να 

στηριχθεί στη διαφορετική θέαση ενός παιχνιδιού που βασίζεται μεν στη λογική και τη 

στρατηγική αλλά, παράλληλα, μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την εξέταση εννοιών που 

εκτείνονται πέρα από την αρχική αυτή εικόνα. Η εναλλακτική οπτική θέαση και η 

πολύπλευρη προσέγγιση των εννοιών και των δρώμενων που πλαισιώνουν το γύρω μας 

κόσμο είναι, άλλωστε, ένα από τα κύρια ζητούμενα στη σύγχρονη Παιδαγωγική.
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Η  ιστορία του σκακιού
Η προέλευση των διαφόρων παιχνιδιών έχει μεγάλη σημασία, γιατί αντανακλούν τον 

πολιτισμό κάθε λαού. Όσον αφορά στο σκάκι η σημασία αυτή είναι ακόμα μεγαλύτερη, 

καθώς αποτελεί ένα από τα δημοφιλέστερα παιχνίδια στον κόσμο. Βέβαια, η επινόηση ενός 

παιχνιδιού δεν είναι ποτέ ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά περισσότερο ένας κοινωνικός 

θρίαμβος (Σφήκας, 2005).

Σε όλους τους αρχαίους πολιτισμούς συναντά κανείς επιτραπέζια παιχνίδια πολέμου, 

τα οποία κατά τη διάρκεια των αιώνων μετασχηματίστηκαν σε πνευματική ενασχόληση. Στις 

δεκάδες διακλαδώσεις του σκακιού εντοπίζονται διαφορές στις σκακιέρες, στα κομμάτια, στις 

κινήσεις αλλά και στους κανόνες. Η πιο έντονη διαφορά είναι μεταξύ της ινδουιστικής 

τετράγωνης σκακιέρας και της κυκλικής, που ήταν το «Βυζαντινό Ζατρίκιο».

Σύμφωνα με ορισμένα βουδιστικά κείμενα το σύμπαν περιγράφεται σαν μια σανίδα 

8x8 τετραγώνων στερεωμένη σε χρυσά σχοινιά. Η τετράγωνη αυτή σκακιέρα αναπαριστά τον 

ινδουιστικό ναό και επιλέχτηκε σε αυτό το σχήμα γιατί δεν έχει κεντρικό τετράγωνο καθώς το 

«κέντρο» του χρόνου ταυτίζεται με το αιώνιο παρόν. Παρομοίως ούτε η κυκλική βυζαντινή 

σκακιέρα έχει κεντρικό τετράγωνο, διαιρείται όμως σε τέσσερα τεταρτοκύκλια για να 

κυριαρχεί η δύναμη του σταυρού. Τα εξωτερικά 28 τετράγωνα της ινδουιστικής σκακιέρας 

αντιπροσωπεύουν το σεληνιακό κύκλο, ο οποίος κυριαρχείται από 32 αντιβασιλείς του 

σύμπαντος, γι’ αυτό και τα κομμάτια είναι συνολικά 32.

Οι περισσότεροι ιστορικοί συμφωνούν ότι το σκάκι γεννήθηκε στην Ινδία βασιζόμενοι 

ανάμεσα σε άλλα στην περιγραφή που βρίσκεται στα «Χρυσαφένια Λειβάδια» του Αλ 

Μασούντι, Άραβα ιστορικού που έζησε τον 9° αιώνα στη Βαγδάτη και αποδίδει την επινόηση 

του σκακιού στον Ινδό βασιλιά Μπαλχίντ. Άδικα ίσως η πεποίθηση αυτή αποκλείει 

κατηγορηματικά τις άλλες χώρες που διεκδικούν τη γέννησή του, όπως την Κίνα, τη 

Βαβυλωνία, την Περσία, την Αίγυπτο, την Ελλάδα, την Καμπότζη και τη Ρωσία, στις οποίες 

βρέθηκαν πεσσοί ή και σκακιέρες.

Οι διαφορές στον αριθμό και το σχήμα των κομματιών, η αλλαγή στις κινήσεις 

ορισμένων από αυτά κατά τη διάρκεια του χρόνου, καθώς και η διαφοροποίηση του 

σχεδιαγράμματος της σκακιέρας υπαγορεύουν την ιστορική εξέλιξη του σκακιού και τις 

προτιμήσεις κάθε λαού. Είναι εύκολο να συμπεράνει κανείς ότι το πρωτόγονο σχήμα 

παιχνιδιών με διαγραμμίσεις είχε αφετηρία το χώμα όπου χαρασσόταν το σχεδιάγραμμα, ενώ 

σαν πιόνια χρησιμοποιούνταν πέτρες, χαλίκια, βότσαλα, κοχύλια ή άλλα ευτελή υλικά.
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Ο πρόδρομος του σημερινού σκακιού ήταν το Shatranj και επειδή βρέθηκαν ζάρια 

μαζί με κομμάτια σκακιού εικάζεται ότι το σκάκι παιζόταν και με ζάρια. Η ονομασία Shatranj 

προέρχεται από το σανσκριτικό Chaturanga που υποδηλώνει τα τέσσερα άνγκας, δηλαδή τα 

τέσσερα μέλη που αποτελούσαν τον ινδικό στρατό: Άρματα, Ελέφαντες, Ίππους και 

Στρατιώτες. Το παιχνίδι που ήταν γνωστό στο βόρειο τμήμα της Ινδίας τον 6° αιώνα εισήχθη 

στην Περσία τον 7° αιώνα και διαδόθηκε στον ισλαμικό κόσμο με την κατάκτησή του.

Αρχικά, οι θρησκευτικοί ηγέτες του Ισλάμ αρνήθηκαν να υποδεχτούν το Shatranj, η 

εξάπλωσή του όμως ήταν γρήγορη και παρέμεινε πολύ δημοφιλές στον αραβικό κόσμο για 

τους επόμενους εννέα αιώνες. Ήδη από τον 8° αιώνα το σκάκι ήταν γνωστό στη Μεδίνα και 

στη Μέκκα για να διαδοθεί στη Συρία και στη συνέχεια στη βόρεια Αφρική. Από εκεί έφτασε 

στην Ισπανία μέσω των Μαυριτανοδν και στη Νότια Ιταλία και Σικελία μέσω των Σαρακηνών 

για να γίνει πολύ αργότερα, το Μεσαίωνα, το πιο σημαντικό παιχνίδι. Ο λόγος ήταν ότι 

αρχικά η Δύση δεν το υποδέχτηκε με ενθουσιασμό καθώς βρισκόταν σε μια περίοδο 

σκοταδισμού. Η πρώτη απαγόρευση ξεκίνησε το 1128 και στα 1254 ο Λουδοβίκος IX την 

γενίκευσε. Στην αρχή η αιτία ήταν η φόρμα των κομματιών τα οποία απεικόνιζαν βασιλιάδες, 

στρατιώτες, ανθρώπινες μορφές ή ζώα. Αργότερα θεωρήθηκε εμπόδιο η συνεχής και 

παρατεταμένη παρατήρηση των κομματιών η οποία φαινόταν να αποτελεί ένα είδος 

ειδωλολατρίας και, έπειτα, τα μεγάλα χρηματικά στοιχήματα που προσέδιδαν στο παιχνίδι το 

χαρακτηριστικό του τυχερού παιχνιδιού, όπως ήταν τα ζάρια. Μόνο όταν σταμάτησαν τα 

στοιχήματα λόγω των αυστηρών απαγορεύσεων το σκάκι θεωρήθηκε «πνευματικό παιχνίδι» 

με αποτέλεσμα πολλοί κληρικοί να εξελιχθούν σε ισχυρούς σκακιστές. Με την πάροδο του 

χρόνου το Shatranj εξελίχθηκε στην Ευρώπη στο Versus de scachis το οποίο γρήγορα 

γνωστοποιήθηκε στη δυτική Ευρώπη. Τον 11° αιώνα είχε γίνει γνωστό στην Αγγλία, το 12° 

αιώνα στη Σκωτία, ενώ από το 12° ως το 15° αιώνα παιζόταν και στη Ρωσία από όλες τις 

κοινωνικές τάξεις. Το μεσαίωνα συναντάμε στη Γερμανία το Courier chess σε σκακιέρα 8x12 

και με 24 κομμάτια για κάθε παράταξη.

Από την άλλη μεριά της γης στη Μογγολία ήταν γνωστό το Great Chess ή 

Tamerlane’s Chess με μυθικά ζώα και τέρατα. Πολλές παραλλαγές με πολλές αντιθέσεις στα 
κομμάτια, στη σκακιέρα και στον τρόπο παιχνιδιού συναντά κανείς στην Κίνα, στην Ιαπωνία 
και στην Κορέα.

Εστιάζοντας, επίσης, στις κοινωνικοπολιτικές και επιστημονικές εξελίξεις, 

συμπεραίνει κανείς ότι το σκάκι δε μένει ανεπηρέαστο. Ανάμεσα σε άλλα ο ελέφαντας της 

Ανατολής έγινε επίσκοπος στη Δύση, το άρμα έγινε πύργος, ο βεζίρης αντικαταστάθηκε από
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τη βασίλισσα και ο βασιλιάς απέκτησε σταυρό. Επίσης, το 1495, όταν η βασίλισσα της 

Καστίλης ήταν η ισχυρότερη γυναίκα της Ευρώπης, καθιερώθηκε και η σημερινή δυναμική 

κίνηση της βασίλισσας, που ως τότε η κίνησή της ήταν μόνο ένα τετράγωνο διαγωνίως.

Τέλος, ο γεωμετρικός και μαθηματικός πλούτος του παιχνιδιού επιλέχθηκε από τους 

μαθηματικούς ως πρότυπο σχέδιο πιθανοτήτων για την κατασκευή των υπολογιστών οι 

οποίοι με τη σειρά τους σήμερα έχουν γίνει απαραίτητοι σύμβουλοι των παικτών (Σφήκας. 

2005).

Το σκάκι στην Ελλάδα
Το σκάκι αναπτύχθηκε αρκετά καθυστερημένα στην Ελλάδα, καθώς η μακραίωνη τουρκική 

σκλαβιά εμπόδισε τη διαμόρφωση ζωντανής πολιτιστικής κίνησης (Κεφαλής, 2008). Οι 

πρώτες αναφορές σε σκακιστικές δραστηριότητες στη χώρα μας χρονολογούνται στο δεύτερο 

μισό του 19ου αιώνα και αφορούν παίκτες της εποχής, αγώνες και σκακιστικά προβλήματα 

στον Τύπο. Κοιτίδα της ανάπτυξης του σκακιού εκείνα τα χρόνια αποτελούν τα Επτάνησα, 

λόγω της σύνδεσης με την πιο προηγμένη σκακιστικά Ιταλία. Η πρώτη σκακιστική στήλη 

καθιερώνεται το 1890 στο περιοδικό «Εστία». Λίγα χρόνια μετά, το 1894, κυκλοφορεί το 

πρώτο ελληνικό σκακιστικό βιβλίο, «Εγχειρίδιον Ζατρικίου» του Δέοντος Ολιβιέ.

Γύρω στα 1900 η σκακιστική κίνηση επεκτείνεται στην αθηναϊκή διανόηση, ενώ οι 

πρώτοι αξιόλογοι Έλληνες παίκτες είναι φοιτητές και μετανάστες στο εξωτερικό, που 

έρχονται σε επαφή με το σκακιστικό κόσμο στις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες. Καθώς η 

σκακιστική κίνηση απλώνεται, αρχίζουν να εμφανίζονται τα πρώτα σκακιστικά στέκια στην 

Αθήνα, όπως το «Πανελλήνιο», «Η Συνάντησις» και ο «Παρθενών».

Στη δεκαετία του 1930 οργανώνονται οι πρώτοι αγώνες. Καθιερωμένη πρακτική που 

υποκαθιστά την απουσία επίσημων αγώνων είναι το στοίχημα. Το πληρώνει ο ηττημένος και 

μπορεί να κυμαίνεται από το ενοίκιο των σκακιερών και τους καφέδες ως κάποια 

κατοστάρικα. Το πρώτο ισχυρό ελληνικό τουρνουά που θεωρείται και το 1° πανελλήνιο 

πρωτάθλημα διοργανώνεται το 1934 στην Αθήνα. Το 1943 κυκλοφορεί το πρώτο ελληνικό 

σκακιστικό περιοδικό «Σκάκι» με εκδότη το Ζορμπά και αρχισυντάκτη τον Καρυωτάκη.

Το 1948 ιδρύεται η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία (ΕΣΟ) και μπαίνουν οι βάσεις 

για την ανοδική πορεία του παιχνιδιού. Το 1950 η Ελλάδα εκπροσωπείται πρώτη φορά σε 

Ολυμπιάδα, ενώ το 1951 διεξάγεται το πρώτο διασυλλογικό πρωτάθλημα. Ωστόσο, η 

ενασχόληση με το σκάκι παραμένει ερασιτεχνική και το επίπεδο χαμηλό, συγκριτικά με τα 

ξένα πρότυπα. Στη δεκαετία, όμως του 1960 αναδεικνύονται νέοι παίκτες και το επίπεδο
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ανεβαίνει. Η σκακιστική κίνηση αναπτύσσεται και γίνονται βήματα για τη διάδοση του 

σκακιού στην επαρχία, όπως στην Πάτρα, στην Κατερίνη, στο Βόλο και στη Λάρισα.

Η επιβολή της δικτατορίας το 1967 φέρνει αναστάτωση με τη διοικητική ανωμαλία 

της ΕΣΟ. Ωστόσο, υπάρχουν και θετικές εξελίξεις, όπως είναι η αναγνώριση του σκακιού ως 

αθλήματος και η διοργάνωση του «Ακρόπολις», που είναι το πρώτο διεθνές τουρνουά στην 

ιστορία της χώρας μας. Το 1969 καθιερώνονται 8 φάσεις στο πρωτάθλημα Ελλάδας κι έτσι 

δημιουργείται μια πυραμίδα αγώνων, ενώ καθιερώνονται τα πρωταθλήματα νέων. Την ίδια 

χρονιά καθιερώνονται και οι σκακιστικές Βαλκανιάδες.

Με την πτώση της δικτατορίας ξεκινά η σύγχρονη και πιο παραγωγική περίοδος στην 

ιστορία του ελληνικού σκακιού. Η χώρα μας αρχίζει να έχει διακρίσεις σε μεγάλες διεθνείς 

οργανώσεις. Τα διασυλλογικά πρωταθλήματα διοργανώνονται τακτικά και δίνουν ώθηση στη 

σκακιστική πρόοδο. Τη δεκαετία του 1970 σημαντική πρόοδο πραγματοποιεί το γυναικείο 

σκάκι.

Τη δεκαετία του 1980 εμφανίζονται πολλοί νέοι παίκτες, αρκετοί από τους οποίους 

κατακτούν τον τίτλο του διεθνούς μετρ και το ελληνικό σκάκι στέκει πια με αξιώσεις σε 

διεθνές επίπεδο. Κορυφαία γεγονότα της εποχής είναι οι δύο σκακιστικές Ολυμπιάδες που 

αναλαμβάνει η χώρα μας. Διεξάγονται στη Θεσσαλονίκη το 1984 και το 1988, δίνοντας 

μεγάλη ώθηση στην παραπέρα μαζικοποίηση του αθλήματος αλλά και στο σχολικό σκάκι της 

πόλης. Αργότερα η χώρα μας αναλαμβάνει μεγάλες διεθνείς οργανώσεις, όπως παγκόσμια και 

πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, διασυλλογικά πρωταθλήματα Ευρώπης κ.ο.κ. Το σκάκι κάνει 

παραπέρα βήματα στη νεολαία και καθιερώνονται τα πανελλήνια πρωταθλήματα παίδων και 

εφήβων σε κορίτσια και αγόρια. Η υποδομή ενισχύεται και σημειώνονται αρκετές διεθνείς 

διακρίσεις Ελλήνων σκακιστών και σκακιστριών τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό 

επίπεδο (Κεφαλής, 2008).

Στις αρχές του 2007 η ΕΣΟ είχε στη δύναμή της 250 περίπου ενεργά σωματεία και 

περί τους 3000 ενεργούς αθλητές. Υπό την αιγίδα του ΥΠΕΠΘ, με κύριο διοργανωτή την 

ΕΣΟ, τελούνται σε ετήσια βάση ατομικοί αγώνες το Πανελλήνιο Σχολικό Κύπελλο και σε 

όλες τις φάσεις συμμετέχουν περίπου 5.000 παιδιά. Ο ετήσιος θεσμός του Πανελλήνιου 

Σχολικού Κυπέλλου, που η τελική του φάση τελείται το Μάιο, λαμβάνει μεγάλη προβολή και 

συγκεντρώνει το ενδιαφέρον μαθητών και γονέων. Στην ΕΣΟ λειτουργεί σε μόνιμη βάση η 

«Επιτροπή για το Σχολικό Σκάκι» που επιλαμβάνεται των σχετικών θεμάτων. Ήδη κατά τον 

Νοέμβριο του 1997, στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος «Εύραθλον» η ΕΣΟ 

διοργάνωσε ευρωπαϊκό φόρουμ με θέμα «Το σκάκι στα σχολεία της Ε.Ε». Πλέον η ΕΣΟ
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λειτουργεί σαν εστιακό σημείο για την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρίας αναφορικά με 

το σκάκι στην Ε.Ε (http://skakisam.webnode.com/news/a4fdd95/) .

Η  παιδαγωγική αξία τον σκακιού
Σε μια ευρεία θεώρηση του παιχνιδιού αξίζει να αναφερθούν εν συντομία οι παιδαγωγικές 

αξίες που φαίνεται να προωθεί η ενασχόληση με το σκάκι στα παιδιά.

Αρχικά, η παιδαγωγική αξία του σκακιού θεμελιώνεται από την αντιστοιχία του με 

την ίδια τη ζωή, όπως αυτή εντοπίζεται σε δύο επίπεδα. Σε ένα πρώτο επίπεδο μπορεί να 

παρατηρήσει κανείς την αναλογία που υπάρχει ανάμεσα σε γεγονότα και καταστάσεις της 

καθημερινής ζωής αλλά και κορυφαίες στιγμές της ιστορίας και της μυθοπλασίας, όπως η 

μάχη του Δαβίδ με το Εολιάθ ή η πολιορκία και η κατάκτηση της Τροίας με τον Δούρειο 

Ίππο, και σε αντίστοιχες καταστάσεις πάνω στη σκακιέρα. Σε ένα δεύτερο επίπεδο 

εμφανίζεται μια αναλογία ανάμεσα στις αξίες και τις προτεραιότητες που προωθεί το σκάκι 

και εκείνες που καλλιεργούνται μέσα από τη ζωή. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν υψηλοί 

στόχοι που πρέπει να επιδιώκονται και κακοτοπιές που πρέπει να αποφεύγονται. Εια 

παράδειγμα δεν είναι σωστό να παίζονται κινήσεις που επιτρέπουν στον αντίπαλο να κάνει 

ματ ή που χάνουν άσκοπα υλικό. Επίσης, οι φαινομενικά δύσκολες και προβληματικές 

καταστάσεις που διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια μιας παρτίδας απαιτούν από τον παίκτη 

ιδιαίτερη προσοχή, θάρρος και ευρηματικότητα για να μπορέσει να αντεπεξέλθει. Ένα παιδί, 

λοιπόν, βοηθιέται από τη γνωριμία του με το σκάκι στο να ερμηνεύει καθημερινές 

καταστάσεις και να τις αξιολογεί με βάση την κριτική σκέψη, τη λογική ανάλυση, την 

αυτοκριτική στάση και τη υπευθυνότητα (Κεφαλής, 2008).

Πιο συγκεκριμένα, μια βασική προϋπόθεση του παιχνιδιού είναι η συνεχής και 

απόλυτη αυτοσυγκέντρωση, καθώς ένα στιγμιαίο λάθος μπορεί να οδηγήσει στην ήττα. 

Ειδικότερα στις μικρές ηλικίες που η ικανότητα για αυτοσυγκέντρωση στη μελέτη των 

γνωστικών αντικειμένων του σχολείου είναι περιορισμένη το σκάκι δείχνει να βοηθά σε 

μεγάλο βαθμό. Επίσης, μια άλλη ικανότητα που αναπτύσσεται είναι η μνήμη, καθώς τα 

παιδιά απομνημονεύουν τη σκακιστική θεωρία, τις τυπικές θέσεις αλλά και τις εναλλακτικές 

κινήσεις κατά τη διάρκεια της παρτίδας. Ταυτόχρονα καλλιεργείται η λήψη σωστών 

αποφάσεων βασισμένων στη λογική, στην ανάλυση, τη σύνθεση και τη αξιολόγηση των 

δεδομένων. Ο μικρός σκακιστής πρέπει να ερευνά διαρκώς νέες ιδέες, να αναλύει κάθε θέση 

στα επιμέρους στοιχεία της και να επανασυνδέει τα στοιχεία αυτά για την ανεύρεση της 

σωστής λύσης.
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Βασικός άξονας του παιχνιδιού είναι η ανάπτυξη της στρατηγικής (Κεφαλής, 2008). 

Κάθε παίκτης ξεκινάει μια παρτίδα καταστρώνοντας σταδιακά στο μυαλό του ένα σχέδιο 

δράσης με βάση το οποίο αναπτύσσει το στρατό του και προωθεί τις κινήσεις του και το 

οποίο, φυσικά, αναπροσαρμόζεται με βάση τις κινήσεις του αντιπάλου. Η διαμόρφωση 

στρατηγικών ικανοτήτων ενισχύει την ικανότητα λήψης αποφάσεων και επίλυσης 

προβλημάτων καθώς και τον προγραμματισμό, την οργανωτικότητα, τη συνδυαστική σκέψη 

και την αποφασιστικότητα στα μικρά παιδιά.

Μια άλλη διάσταση του σκακιού είναι εκείνη του παραμυθικού στοιχείου. Οι 

εικονικές μάχες με πύργους, αξιωματικούς, βασιλιάδες και βασίλισσες δημιουργούν ένα 

σκηνικό όπου το παιδί παρασύρεται από το φαντασιακό στοιχείο ενώ παράλληλα αισθάνεται 

τον καθοριστικό του ρόλο αφού είναι αυτό που κινεί τα νήματα και δίνει ζωή στις άψυχες 

φιγούρες. Μέσα από αυτό το πρίσμα φαίνεται να προωθείται η φαντασία και η 

δημιουργικότητα (http://www.patrachess.gr/patrachess/index.php?option=content&task=view 
&id=289).

Ένα βασικό χαρακτηριστικό του παιχνιδιού είναι επίσης η σχεδόν παντελής απουσία 

του παράγοντα της τύχης. Ανά πάσα στιγμή ο παίκτης έχει στη διάθεσή του πλήρη 

πληροφόρηση των δεδομένων, γεγονός που τον αναγκάζει να δεχτεί ότι το αποτέλεσμα 

οφείλεται στις δικές του προσπάθειες σε σχέση βέβαια με εκείνες του αντιπάλου. Έτσι οι 

μικροί σκακιστές μαθαίνουν να αναλαμβάνουν την προσωπική τους ευθύνη σε σχέση με την 

εξέλιξη του παιχνιδιού και την πιθανή επιτυχία ή αποτυχία τους. Το σκάκι δείχνει, άλλωστε, 

ότι η επιτυχία μπορεί να έρθει μέσα από σκληρή δουλειά, υπομονή και προσπάθεια 
(Κεφαλής, 2008).

Σε κάθε περίπτωση η ενασχόληση των παιδιών με τον αθλητισμό αποτελεί γενικότερα 

και πέρα από τα στενά πλαίσια του σκακιού ένα βασικό εφαλτήριο που προωθεί την 

κοινωνικοποίηση, την ευγενή άμιλλα, το θάρρος, την πειθαρχία, τον αυτοέλεγχο και τον 
αλληλοσεβασμό.

Έρευνες σχετικά με το σκάκι και την παιδαγωγική τον αξία
Κατά καιρούς έχουν γίνει διάφορες έρευνες που προσπαθούν να μελετήσουν κατά πόσο το

σκάκι βοηθάει τελικά στην ανάπτυξη νοητικών λειτουργιών και στην ενίσχυση της 

πνευματικής ωρίμανσης του ατόμου ή αν αυτό το πλεονέκτημα όσων ασχολούνται με το 

παιχνίδι είναι μόνο ένας μύθος.

Τις χρονιές 1973-1974 στο Ζαΐρ μια έρευνα σε 92 μαθητές, ηλικίας 16-18 ετών, 

έδειξε εμφανές προβάδισμα της πειραματικής ομάδας σκακιστών στην ικανότητα έκφρασης
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και στους υπολογισμούς συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. Βελτίωση παρατηρήθηκε και στα 

παιδιά που δεν προοδέυσαν πολύ στο σκάκι. Τα έτη 1974-1976 στο Βέλγιο μια αντίστοιχη 

έρευνα σε μια ομάδα σκακιστών Ε' τάξης έδειξε ότι οι μαθητές είχαν στατιστικά μεγάλο 

κέρδος ως προς τη γνωστική τους ανάπτυξη σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, με τη χρήση του 

τεστ γνωστικής ανάπτυξης του Piaget. Μάλιστα οι συγκεκριμένοι μαθητές παρουσίασαν 

υψηλές επιδόσεις τόσο στα συνηθισμένα σχολικά τεστ όσο και σε τεστ που δόθηκαν από 

εξωτερική αρχή που δεν γνώριζε την ταυτότητα των ομάδων (Κεφαλής, 2008), 

(http://www.quadcitychess.eom/benefits_of_chess.html#studies).

Επίσης, μπορεί να αναφερθεί η περίπτωση της έρευνας που πραγματοποιήθηκε το 

1977-1979 στο Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ από τον Ει Εουάνγκ Φουνγκ, όπου βρέθηκε 

ότι οι σκακιστές είχαν υψηλότερες επιδόσεις στα τεστ των μαθηματικών και των θετικών 

επιστημών κατά 15%. Ακόμη, μελέτη του Στέφενσον στη Νάβαλ Ακάντεμι το 1979 έδειξε 

βελτιώσεις της τάξης του 50% σε δείκτες όπως η ακαδημαϊκή απόδοση, η προσπάθεια και η 

συγκέντρωση. Το 1983, σε πενταετή έρευνα σε μαθητές της 7ηςκαι της 9ης τάξης στις ΗΠΑ, 

το σκάκι επέδρασε θετικά στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, σε ποσοστό 17% απέναντι 

στο 4,5% άλλων μεθόδων (Κεφαλής, 2008). Επίσης, στα 1979-1983 στην Πεννσυλβάνια μια 

έρευνα έδειξε ότι η ενασχόληση με το σκάκι προωθεί σε μεγάλο βαθμό την κριτική και τη 

δημιουργική σκέψη (http://www.quadcitychess.com/benefits of_chess.html#studies).

Μελέτη που πραγματοποιήθηκε την περίοδο 1979-1983 στη Βενεζουέλα, στα πλαίσια 

του προγράμματος «Μαθαίνουμε να σκεφτόμαστε», με τη συμμετοχή 4.266 μαθητών της Β' 

τάξης στη Βενεζουέλα, έδειξε ότι μετά από 4,5 μήνες ασχολίας με το σκάκι όλα τα παιδιά 

είχαν σημαντική αύξηση του δείκτη νοημοσύνης ανεξάρτητα από το φύλο ή την οικονομική 

και κοινωνική κατάσταση στην οποία βρίσκονταν. Σαν αποτέλεσμα το σκάκι εισήχθη σαν 

μάθημα σε όλα τα σχολεία την χρονιά 1988-89. Ακόμη στο Υπουργείο Παιδείας του New 

Jersey, ο William Levy διαπίστωσε ότι το σκάκι προωθεί την αυτοαντίληψη μετά από ένα 

χρόνο ενασχόλησης με το παιχνίδι. Η αυτό-εικόνα πολλών μαθητών βελτιώθηκε σε μεγάλο 

βαθμό (http://www.paratiritisfthiotidas.gr/index.php?option=com_content&view=article&id= 

2934:2010-01 -27-09-26-12&catid=3 5 :arthra&Itemid=54)

Στο Τσιτσινάου της Μολδαβίας το 1984-1985 διετής έρευνα που πραγματοποιήθηκε 

σε μικρούς σκακιστές υπό την επίβλεψη του Ν. F. Talisina έδειξε ότι οι βαθμοί σε πολλά 

μαθήματα βελτιώθηκαν. Οι δάσκαλοι παρατήρησαν ότι τα παιδιά επιδείκνυαν πλεονέκτημα 

όσον αφορά στις ικανότητες της μνήμης, της οργανωτικότητας και της δημιουργικής 

φαντασίας. Τις χρονιές 1987-1988 κατά το πρόγραμμα «Ανάπτυξη της Λογικής και της 

Μνήμης μέσα από το Σκάκι» όλοι οι μαθητές της ΣΤ' τάξης σε ένα σχολείο αγροτικής
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περιοχής της Πεννσυλβάνιας συμμετείχαν στην εκμάθηση και στην εξάσκηση του σκακιού, 

ενώ κανένας από τους μαθητές δεν έπαιζε σκάκι από πριν. Οι μαθητές έδειξαν σημαντική 

βελτίωση τόσο στην ικανότητα της μνήμης όσο και στο λεκτικό συλλογισμό 

(http://www.quadcitychess.eom/benefits_of_chess.html#studies).

Την περίοδο 1989-1992 στο New Brunswick του Καναδά έγινε μια έρευνα σε 437 

μαθητές της Ε' τάξης, όπου πειραματικά εισήχθη το σκάκι στο αναλυτικό πρόγραμμα των 

μαθηματικών. Οι μαθητές βελτίωσαν τις επιδόσεις τους ως προς την ικανότητα επίλυσης 

προβλημάτων, ενώ η αντίληψη των μαθητών αύξανε ανάλογα με το χώρο που καταλάμβανε 
το σκάκι στο ΑΠΣ.

Μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε διάρκεια ενός έτους από τον καθηγητή Stuart 

Mangulies στη Νέα Υόρκη το 1992 ερεύνησε την επίδραση του σκακιού στην αποδοτικότητα 

των παιδιών στη μελέτη. Μαθητές δύο τάξεων από δέκα σχολεία πήραν μέρος στην έρευνα 

αυτή και χωρίστηκαν σε δύο ομάδες ίδιου μαθησιακού επιπέδου. Στην πρώτη ομάδα οι 

μαθητές ασχολούνταν συστηματικά με το σκάκι ενώ στη δεύτερη όχι. Το αποτέλεσμα της 

μελέτης έδειξε ότι η ομάδα των παιδιών που είχε ενασχόληση με το σκάκι είχε καλύτερες 

επιδόσεις στη μελέτη σε σχέση με την άλλη ομάδα παιδιών (http://www.quadcitychess.com 

/benefits_of_chess.html#studies).

Το σχολικό έτος 1995-1996 δύο σχολικές τάξεις από πέντε σχολεία πήραν μέρος σε 

σχετική έρευνα. Η πειραματική ομάδα αποτελούνταν από 112 παιδιά και η ομάδα ελέγχου 

από 127 παιδιά. Οι μαθητές που συμμετείχαν στην εκμάθηση του παιχνιδιού έδειξαν 

σημαντικά υψηλότερες επιδόσεις στην ικανότητα της ανάγνωσης στο τέλος του έτους. Τις 

χρονιές 1994-1997 μια έρευνα σε μαθητές μεταξύ Γ' και Ε' τάξης δημοτικού σχολείου που 

συμμετείχαν στο τμήμα σκακιού στο Τέξας των ΗΠΑ έδειξε ότι τα παιδιά που ασχολούνται 

με το σκάκι σε σχέση με τα παιδιά που δεν ασχολούνται παρουσιάζουν διπλάσια βελτίωση 

στα Μαθηματικά και στη μελέτη (http://www.quadcitychess.com/ 

benefits_of_chess.html#studies).

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η θετική επίδραση του σκακιού μεγιστοποιείται σε 

ηλικίες 8-12 ετών, όταν διαμορφώνονται τα ποιοτικά γνωρίσματα της σκέψης, ενώ αργότερα, 
όταν συντελείται ποσοτική κυρίως ανάπτυξη, είναι μικρότερη.

Ως παράγοντες που ερμηνεύουν αυτήν την επίδραση φαίνονται να είναι το ότι το 

σκάκι παρέχει στα παιδιά μεγαλύτερο αριθμό προβλημάτων προς επίλυση από άλλα 

αντικείμενα, το ότι η αμοιβή και η τιμωρία τους για την επίλυση ή μη επίλυσή τους είναι 

άμεση, μέσα από τη νίκη ή την ήττα, ότι ο συναγωνισμός που καλλιεργεί ενισχύει το
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ενδιαφέρον και τη νοητική εγρήγορση, ότι κινητοποιεί ταυτόχρονα πολλές ικανότητες και, 

μέσω του συνδυασμού παιχνιδιού και μάθησης, διαμορφώνει ολοκληρωμένα πρότυπα σκέψης 

(Κεφαλής, 2008).

Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια είναι ένα από τα πιο παρακινητικά εργαλεία στα χέρια του 

καλού δασκάλου. Τα παιδιά αγαπούν τα παιχνίδια. Το σκάκι τα προωθεί στην πρόθυμη 

διαδικασία επίλυσης προβλημάτων και ξοδεύουν ώρες ήσυχα αναπτύσσοντας τη λογική 

σκέψη. Αυτά τα ίδια παιδιά συχνά δεν μπορούν να μείνουν ακίνητα πάνω από 15 λεπτά στην 

παραδοσιακή τάξη. Το σκάκι προμηθεύει μια ποικιλία και ποιότητα προβλημάτων. Όπως είπε 

ο Langen, τα προβλήματα που εμφανίζονται στο 70-90% των θέσεων των μέσων παιχνιδιών 

σκακιού είναι καινούρια. Το περιβάλλον είναι οικείο, τα θέματα επαναλαμβάνονται αλλά οι 

θέσεις του παιχνιδιού ποτέ και αυτό είναι που κάνει το σκάκι ενδιαφέρον υλικό για μελέτη 

στην επίλυση προβλημάτων (http://www.quadcitychess.eom/benefits_of_chess.html#studies). 

Επομένως, είναι σημαντικό ότι στη διάρκεια μιας παρτίδας δε δίνεται κάποιο έτοιμο 

πρόβλημα για λύση, αλλά οι παίκτες πρέπει μόνοι τους διαρκώς να αναγνωρίζουν τα 

προβλήματα, να τα εκτιμούν και να καταστρώνουν σχέδια αντιμετώπισής τους.

Συνοψίζοντας το σκάκι δείχνει να επιδρά θετικά σε ακαδημαϊκούς τομείς όπως η 

χωρική αντίληψη, η αριθμητική αντίληψη, η λεκτική έκφραση, η μάθηση, η επίλυση 

προβλημάτων, το επίπεδο ανάγνωσης, η συγκέντρωση, η αυτοπειθαρχία, οι κοινωνικές 

δεξιότητες και η ικανότητα του να υπερνικά κανείς το φόβο να ρισκάρει (Κεφαλής, 2008).

Από την άλλη μεριά, βέβαια, το σκάκι, όπως κάθε τι άλλο, αν δεν αξιοποιείται σωστά, 

μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις. Όταν ένα παιδί είναι έντονα ανταγωνιστικό, με ισχυρές 

τάσεις επιβολής, μια μονόπλευρη ενασχόληση με το παιχνίδι μπορεί να του αναπτύξει ένα 

σύμπλεγμα ανωτερότητας. Ακόμη, υπάρχει ο κίνδυνος, όπως σε όλες τις δραστηριότητες, 

απώλειας της αυτοεκτίμησης για παιδιά που δεν τα καταφέρνουν τόσο καλά.

Τέλος, ας σημειωθεί ότι χρειάζονται περισσότερο διεξοδικές μελέτες πάνω στο θέμα, 

καθώς τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία δεν επαρκούν για μια οριστική κρίση. Άλλωστε η μη 

υψηλή επίδοση ενός παιδιού στο σκάκι δε σημαίνει ότι δεν μπορεί να διακριθεί σε άλλα 

διανοητικά αντικείμενα. Ενώ, παράλληλα, υπάρχουν και περιπτώσεις κορυφαίων σκακιστών 

που δεν παρουσίασαν διακρίσεις στις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις (Κεφαλής, 2008).

Το σκάκι στα σχολεία στα σχολεία τον εξωτερικού
Πολλές χώρες βασιζόμενες στα παραπάνω θετικά αποτελέσματα των ερευνών επιλέγουν να 

εντάξουν το σκάκι στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του σχολείου. Τέτοια παραδείγματα 

είναι η Βενεζουέλα, η Ισλανδία, η Ρωσία, οι ΗΠΑ. η Βουλγαρία, ο Καναδάς και η Ισπανία.
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Γύρω στα τριάντα κράτη έχουν εντάξει το σκάκι ως γνωστικό αντικείμενο στα δημόσια 

σχολεία τους (http://chessacademy.gr/files/opinions/chess-gains.htm).

Στην Κορσική το σκάκι έχει εισαχθεί στα σχολεία και σήμερα υπάρχουν γύρω στα 

5.000 άτομα που ασχολούνται με το άθλημα. Επίσης, το Σεπτέμβριο του 2005 η Τουρκία 

εισήγαγε το σκάκι σε όλα τα δημοτικά σχολεία με στόχο να ανεβάσει το νοητικό επίπεδο της 

νέας γενιάς (http://www3.webng.com/chessteachernol/ChessInSchools.pdf)

Στο Βανκούβερ το Κέντρο Εκμάθησης Μαθηματικών και Σκακιού αναγνωρίζει τη 

σχέση μεταξύ σκακιού και ανάπτυξης μαθηματικών ικανοτήτων. Έχει αναπτύξει μια σειρά 

από βιβλία ασκήσεων ώστε να βοηθήσει τους Καναδούς μαθητές στα μαθηματικά. Στο 

Στρόμπεκ της Γερμανίας το σκάκι διδάσκεται στα δημόσια σχολεία από το 1931. Στο New 

Brunswick του Καναδά το ΑΓΊΣ των μαθηματικών περιέχει μια σειρά κειμένων, τα οποία 

χρησιμοποιούν το σκάκι στη διδασκαλία λογικής και επίλυσης προβλημάτων από τις τάξεις 

Β'-ΣΈ. Χρησιμοποιώντας αυτό το ΑΠΣ ο μέσος όρος της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων 

των μαθητών ανέβηκε από το 62% στο 81%.

Η Πολιτεία του New Jersey εισήχθη το σκάκι στο ΑΠΣ των δημοτικών σχολείων. Το 

Δεκέμβριο του 1992 ο Κυβερνήτης του, Jim Florio, υπέγραψε ένα νόμο για να εγκαταστήσει 

το σκάκι στα δημόσια σχολεία. Στο νόμο αναφέρεται ότι «οι χώρες που το σκάκι προσφέρεται 

απλόχερα στα σχολεία οι μαθητές επιδεικνύουν υπεροχή στην ικανότητα να αναγνωρίζουν 

πολύπλοκες πατέντες και συνεπώς υπερτερούν στα μαθηματικά και στις επιστήμες.» 

(http://www.quadcitychess.eom/benefits_of_chess.html#studies)

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το σκάκι έχει εισαχθεί στα σχολεία με διάφορες οργανωτικές 

δομές. Στη Γερμανία σήμερα το σκάκι διδάσκεται σε 4000 δημόσια σχολεία. Επίσης υπάρχει 

μια σχολική σκακιστική υποδομή και στα 16 ομόσπονδα κρατίδια, που κατευθύνονται από 

ειδικό κεντρικό όργανο για το σχολικό σκάκι. Διοργανώνουν σχολικούς αγώνες, σεμινάρια 

εκπαιδευτών κ.α. Το 1996 σε διασχολικούς αγώνες συμμετείχαν 3.324 σχολικές ομάδες. Στην 

Αγγλία υπάρχει ειδικός φορέας για το σκάκι στην βασική εκπαίδευση (EPSCA), καθώς και 

ειδικός εθνικός φορέας για το νεανικό σκάκι (NYCA). Από τους φορείς αυτούς 

διοργανώνονται ατομικοί και διασχολικοί αγώνες. Στις χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής 

Ευρώπης και ιδιαίτερα σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης έγινε μεγάλη προσπάθεια για 

την προώθηση του σκακιού στα σχολεία με θετικά αποτελέσματα. Αντίστοιχα προγράμματα 

γίνονται στην Νότια Αμερική και συγκεκριμένα στην Βραζιλία, στην Αργεντινή και στο 

Μεξικό. Βεβαίως σε όλες τις χώρες που προαναφέρθηκαν κυρίαρχη είναι η συμβολή των 

οικείων ομοσπονδιών (http://www.greekchess.com/essp/school.htm).
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Ας σημειωθεί το πρόσφατο εγχείρημα ορισμένων γερμανικών σχολείων να 

αντικαταστήσουν μία ώρα μαθηματικών την εβδομάδα με το σκάκι σε όλες τις τάξεις του 

δημοτικού. Αυτό αποφασίστηκε μέσα από το πρόγραμμα «Σκάκι εναντίον Μαθηματικών», 

όταν μετά τα απογοητευτική εικόνα των γερμανών μαθητών στο τεστ PISA, αναζητήθηκαν 

νέες μέθοδοι βελτίωσης των ακαδημαϊκών επιδόσεων των παιδιών. Από το 2004 στο Trier και 

από το 2008 στο Hamburg εφαρμόζεται το πρόγραμμα αυτό και τα πρώτα αποτελέσματα 

είναι θετικά. Η τελική αποτίμηση του εγχειρήματος αναμένεται μέσα στο 2010. 

(http://www.welt.de/welt_print/article3177070/Schach-statt-Mathe-das-macht-die-Schueler- 
schlauer.html)

Το σκάκι στα σχολεία της Ελλάδας
Είναι μάλλον κοινή πεποίθηση στον σκακιστικό κόσμο ότι η εισαγωγή του σκακιού στα 

σχολεία είναι ίσως το σημαντικότερο από τα άμεσα εφικτά μέτρα που μπορούν να συμβάλουν 

στην κατακόρυφη άνοδο του ελληνικού σκακιού, τόσο ποιοτικά, όσο και ποσοτικά. Και είναι 

πραγματικά μεγάλη η ευθύνη τόσο των σκακιστικών όσο και των πολιτικών αρχών, που 

ελάχιστα έχουν να επιδείξουν στον τομέα αυτό. Οι όποιες προσπάθειες έχουν συνήθως 

χαρακτήρα «ηρωικό», δηλαδή ξεκινούν από μαθητές ή καθηγητές που αγαπούν το σκάκι ή 

από σκακιστές ή συλλόγους.

Η ένταξη του σκακιού στα σχολεία ήταν διαχρονικά μια από τις βασικές επιδιώξεις 

της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας. Μάλιστα στο πρώτο συνέδριο της ΕΣΟ το 

Σεπτέμβριο του 2002 έγινε συζήτηση για το θέμα και στη σχετική εισήγηση αναλυόταν η 

υπάρχουσα τότε κατάσταση καθώς και οι στόχοι που έπρεπε να τεθούν 

(http://chessacademy.gr/skakiblog/%CF%83%CE%BA%CE%AC%CE%BA%CE%B9-%CF 

%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%
Β1 /).

Σήμερα οι δυνατότητες διδασκαλίας του σκακιού στα ελληνικά σχολεία μπορεί να 

έχουν τις εξής μορφές: Εκτός σχολικού ωραρίου σε τμήματα που οργανώνονται με 

πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Τέτοιου είδους τμήματα λειτουργούν σε 

ευρεία κλίμακα, χωρίς να απαιτείται υπουργική απόφαση. Επίσης, μέσα στο πλαίσιο φύλαξης 

παιδιών απογευματινές ώρες διδάσκεται σε μικρή κλίμακα το σκάκι με επιχορήγηση της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων. Ακόμη, μέσα στο πλαίσιο 

των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) διδάσκεται από διορισμένους 

δασκάλους. Στα ΚΔΑΠ παιδιά σχολικής ηλικία συμμετέχουν σε οργανωμένα παιδαγωγικά 

προγράμματα, που στοχεύουν στην ευχάριστη και παράλληλα δημιουργική αξιοποίηση του 

ελεύθερου χρόνου τους, εκτός σχολικού ωραρίου (http://www.adep.gr/kdap/). Μια επιπλέον
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δυνατότητα δίνεται μέσα από τα Ολοήμερα Σχολεία, αλλά οι όποιες προσπάθειες για την 

ένταξη του σκακιού στις δραστηριότητες των Ολοημέρων δεν έχουν ευδοκιμήσει. Για την 

υλοποίηση μιας τέτοιας προσπάθειας χρειάζεται υπουργική απόφαση. Τέλος, η μόνη 

περίπτωση για τα ελληνικά δεδομένα που το σκάκι διδάσκεται ως γνωστικό αντικείμενο στον 

πρωινό κύκλο σπουδών των δημοτικών σχολείων είναι εκείνη που αφορά στην Καλλικράτεια 

Χαλκιδικής μέσω του προγράμματος «ΜΕΛΙΝΑ». Το «ΜΕΛΙΝΑ» είναι ένα πιλοτικό 

πρόγραμμα του ΥΠΕΠΘ που εφαρμόζεται εδώ και 13 χρόνια, με στόχο την κατάκτηση της 

γνώσης από τους μαθητές με άμεσο τρόπο. Ξεκίνησε από την Λ' Δημοτικού και επεκτάθηκε 

κάθε χρόνο και στην ανώτερη τάξη. Η ευελιξία του προγράμματος επέτρεψε στο σκάκι να 

εισέλθει πειραματικά στην Καλλικράτεια (http://www.skakiera.gr/edocs/pr02.pdf).

Σύμφωνα με ιστορικά δεδομένα που αφορούν τη διδασκαλία του σκακιού μέσα σε 

σχολικά κτήρια, φαίνεται ότι το σκάκι πρωτοεμφανίστηκε σε σχολεία του Δήμου 

Θεσσαλονίκης εκτός πρωινού ωραρίου την περίοδο 1984-1987. Από το 1986 έως σήμερα η 

ένταξή του σε αντίστοιχα τμήματα διευρύνθηκε σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Φαίνεται 

ότι ιδιαίτερη πνοή στην ανάπτυξη και την προώθηση του σχολικού σκακιού δόθηκε μετά τις 

δύο ιδιαίτερα επιτυχημένες σκακιστικές Ολυμπιάδες του 1984 και του 1988, που 

διοργανώθηκαν στην Θεσσαλονίκη. Ο δήμος Θεσσαλονίκης ξεκίνησε από το 1984 και 

υλοποιεί ακόμα και σήμερα το πρόγραμμα «Μαθαίνω σκάκι». Τα μαθήματα αφορούν 

μαθητές δημοτικού και γίνονται σε σχολεία εκτός σχολικού ωραρίου με την βοήθεια βιβλίου 
που εκδόθηκε για τον σκοπό αυτό.

Επίσης, από τα μέσα της δεκαετίας του '80 ως τα μέσα της δεκαετίας του '90 το σκάκι 

διδάσκεται εντός πρωινού ωραρίου στο ιδιωτικό Δημοτικό, Ευμνάσιο και Λύκειο της «Σχολής 

Μωραΐτη». Το σχολικό έτος 1987-1988 και από το 1995 έως σήμερα η διδασκαλία του έχει 

ενταχθεί, όπως προαναφέρθηκε, στον πρωινό κύκλο του 1ου και του 2ου Δημοτικού Σχολείου 

Καλλικράτειας Χαλκιδικής. Τη χρονιά 1998-1999 εντάχθηκε στο πρωινό ωράριο του 

Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Αγίου Παύλου στη Χαλκιδική. Ακόμη, από το 

1998 έως σήμερα διδάσκεται εντός σχολικού ωραρίου στο ιδιωτικό Νηπιαγωγείο 

«ΓΕΙΤΟΝΑΣ» στην Αθήνα. Ενώ το 1999 εντάχθηκε στο σχολικό ωράριο του ιδιωτικού 
Νηπιαγωγείου «ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗΣ» της Θεσσαλονίκης.

Αξίζει να αναφερθεί ότι με σκοπό την ένταξη του σκακιού στα σχολεία έχει γίνει 

υπόμνημα προς τους διευθυντές των σχολείων για την καλλιέργεια του σκακιού από τους 

Υπουργούς Παιδείας Βαρβιτσιώτη το 1979 και Μώραλη το 1984. Το 1987-1988 δύο 

εκπαιδευτικοί, οι Κιούρτης και Λοίζου αποσπάσθηκαν από το ΥΠΕΠΘ στην ΕΣΟ και
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ιδρύθηκε η πρώτη Επιτροπή Σχολικού Σκακιού. Επιπλέον, το Νοέμβριο του 1997 κατατέθηκε 

πρόταση με τίτλο «Σκάκι στα σχολεία» στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ προς το ΥΠΕΠΘ που, 

όμως, απορρίφθηκε. Το 2001 κατατέθηκε και παρουσιάστηκε τριετής απολογισμός (1998- 

2001) με ανάλογες προτάσεις στην Πανελλήνια απολογιστική συνδιάσκεψη εκπαιδευτικών 

του προγράμματος «ΜΕΛΙΝΑ». Ας σημειωθεί ότι το 2000 κατατέθηκε πρόταση σε ολομέλεια 

των εκπαιδευτικών του Νομού Χαλκιδικής «Πώς το σκάκι μπορεί να βοηθήσει μαθητές α) 

παλιννοστούντες, β) αλλοδαπούς και γ) με μαθησιακές δυσκολίες». Ενώ το 2002 κατατέθηκε 

πρόταση για ένταξη του σκακιού στα προαιρετικά μαθήματα της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης.

Υπό την αιγίδα του ΥΠΕΠΘ, με κύριο διοργανωτή την ΕΣΟ τελούνται σε ετήσια 

βάση ατομικοί αγώνες το Πανελλήνιο Σχολικό Κύπελλο και σε όλες της φάσης συμμετέχουν 

περίπου 5.000 παιδιά. Ο ετήσιος θεσμός του Πανελλήνιου Σχολικού Κυπέλλου που η τελική 

του φάση τελείται το Μάιο λαμβάνει μεγάλη προβολή και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον 

μαθητών και γονέων. Στην ΕΣΟ λειτουργεί σε μόνιμη βάση η Επιτροπή για το Σχολικό Σκάκι 

που επιλαμβάνεται των σχετικών θεμάτων. Μάλιστα κατά το Νοέμβριο του 1997, στο 

πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος «Εύραθλον» η ΕΣΟ διοργάνωσε ευρωπαϊκό φόρουμ 

με θέμα "Το σκάκι στα σχολεία της Ε.Ε.».

Διδακτική των Μαθηματικών: ο ρόλος τονχεφαπτικον υλικού
Ένας από τους λόγους οι οποίοι εξηγούν τη δύναμη των μαθηματικών είναι ο τρόπος με τον

οποίο οι ιδέες εκφράζονται με σύμβολα, πίνακες, γραφήματα και διαγράμματα. Το 

συμβολισμό στα μαθηματικά οι μαθητές πρέπει να τον εκλάβουν ως τρόπο μετάδοσης 

μαθηματικών ιδεών. Τα σύμβολα, τα γραφήματα και οι πινάκες καθώς και οι φυσικές 

αναπαραστάσεις, όπως τα πούλια ή τα κλασματικά «κομμάτια μιας πίτας» είναι ισχυρά 

εργαλεία μάθησης. Επιτρέπουν στα παιδιά να χειριστούν απτές μορφές των αφηρημένων 

ιδεών. Η μετάβαση από μια αναπαράσταση σε μια άλλη είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος 

κατανόησης μιας ιδέας. Για παράδειγμα ένα πρόβλημα πλοκής γίνεται καλύτερα κατανοητό 

όταν αναπαρίσταται με απλά πούλια. Καθώς οι εκπαιδευτικοί καλλιεργούν την ευελιξία με 

ποικίλες αναπαραστάσεις των μαθηματικών ιδεών, οι μαθητές όχι μόνο επαυξάνουν τις δικές 

τους γνώσεις, αλλά γίνονται και επιδέξιοι στην εφαρμογή των μαθηματικών ιδεών σε νέους 

τομείς και στη μετάδοση των γνώσεών τους στους άλλους (Van de Walle, 2005).

Στην παραδοσιακή τάξη ο διδάσκων αποτελεί εξ ολοκλήρου πηγή γνώσης των 

μαθηματικών και η διδασκαλία συνίσταται στο να δείξει στα παιδιά πώς θα κάνουν τις 

προκαθορισμένες εργασίες. Σε αυτό το περιβάλλον η προσοχή των μαθητών αναγκαστικά
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στρέφεται στις οδηγίες του διδάσκοντα και όχι στις μαθηματικές ιδέες. Τα παιδιά βγαίνουν 

από αυτές τις εμπειρίες με την άποψη ότι τα μαθηματικά είναι μια ατέρμονη σειρά 

αυθαίρετων κανόνων που τους παραδίδει ο διδάσκων, ο οποίος θα πρέπει με τη σειρά του να 

τους αντλεί από κάποια ακόμη ευφυέστερη πηγή. Έτσι ο ρόλο των παιδιών κατά την 

εξάσκηση αυτή είναι κατά κύριο λόγο παθητικός. Είναι χαρακτηριστικό ότι, όταν φτάνουν 

πια στην Ε' ή στην ΣΤ' τάξη, πολλά παιδιά αρνούνται να επιχειρήσουν την επίλυση ενός 

προβλήματος, αν πρώτα δεν τους το έχουν εξηγήσει: «Δε μας έχετε δείξει πώς να το κάνουμε 

αυτό». Τα παιδιά δέχονται ότι κάθε πρόβλημα πρέπει να έχει κάποια προκαθορισμένη μέθοδο 

επίλυσης. Το παραδοσιακό σύστημα ανταμείβει την εκμάθηση κανόνων, ενώ προσφέρει 

ελάχιστες ευκαιρίες ουσιαστικής ενασχόλησης με τα μαθηματικά.

Τα μαθηματικά, όμως, είναι η επιστήμη των προτύπων και της τάξης, δηλαδή είναι μια 

επιστήμη πραγμάτων που χαρακτηρίζονται από ένα πρότυπο κανονικότητας και μια λογική 

τάξη. Το πρότυπο δεν υπάρχει μόνο στους αριθμούς, αλλά και σε καθετί που μας περιβάλλει, 

όπως στη φύση, την τέχνη, τα κτήρια, τη μουσική, το εμπόριο, την επιστήμη, την ιατρική και 

την κοινωνιολογία. Τα μαθηματικά αποκαλύπτουν αυτό το σύστημα και το χρησιμοποιούν με 

πολλούς και ποικίλους τρόπους και το σχολείο οφείλει να βοηθά τα παιδιά με αυτήν τη 

διαδικασία της ανακάλυψης. Στη σύγχρονη εκδοχή της η διδακτική των μαθηματικών 

ερμηνεύει την έννοια «κάνω μαθηματικά» με ρήματα που εκφράζουν την αυτενέργεια του 

μαθητή: εξερευνώ, διερευνώ, υποθέτω, επιλύω, δικαιολογώ, αναπαριστώ, διατυπώνω, 

ανακαλύπτω, κατασκευάζω, επαληθεύω, εξηγώ, προβλέπω, αναπτύσσω, περιγράφω, 

χρησιμοποιώ. Όταν τα παιδιά καταπιάνονται με τις δραστηριότητες που υποδηλώνονται από 

τα παραπάνω ρήματα, τους είναι αδύνατον να παραμείνουν παθητικοί παρατηρητές. 

Αναγκάζονται να σκέφτονται ενεργά τις μαθηματικές έννοιες που μελετούν.

Η κυρίαρχη παιδαγωγική θεωρία σήμερα είναι ο εποικοδομητισμός, όπως αυτός 

εξελίχθηκε μέσα από τη θεωρία του Piaget. Σύμφωνα με τον Piaget τα παιδιά οικοδομούν 

μόνα τους τη γνώση τους. Για να κατασκευάσουμε κάτι στον υλικό κόσμο απαιτούνται 

εργαλεία, υλικά και κόπος. Με ανάλογο τρόπο κατανοούμε τον κόσμο γύρω μας. Τα εργαλεία 

που χρησιμοποιούμε για να χτίσουμε την κατανόηση είναι οι ήδη υπάρχουσες ιδέες μας, η 

γνώση που ήδη κατέχουμε. Τα υλικά που επεξεργαζόμαστε προκειμένου να χτίσουμε την 

αντίληψη μπορεί να είναι τα πράγματα που βλέπουμε, που ακούμε ή που αγγίζουμε, στοιχεία 

του φυσικού μας περιβάλλοντος. Η προσπάθεια που πρέπει να καταβάλλεται όταν χτίζομε 

νέες ιδέες είναι η ενεργητική και αναστοχαστική σκέψη. Η οικοδόμηση μιας νέας ιδέας είναι 

διαφορετική για κάθε μαθητή και απαιτεί την άκρως ενεργό συμμετοχή του.
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Κάθε είδους γνώση, μαθηματική ή άλλη, συνίσταται σε εσωτερικές ή νοητικές 

αναπαραστάσεις των ιδεών τις οποίες έχει οικοδομήσει κάποιος στο μυαλό του. Η γνώση στα 

μαθηματικά διακρίνεται σε εννοιολογική και διαδικαστική. Η εννοιολογική γνώση των 

μαθηματικών αφορά λογικές σχέσεις δομημένες εσωτερικά και συνδεδεμένες με ήδη 

υπάρχουσες ιδέες. Ο Piaget αποκαλούσε αυτόν τον τύπο γνώσης ως «λογικομαθηματική 

γνώση». Η εννοιολογική γνώση είναι στην ουσία η γνώση που είναι κατανοητή. Η 

διαδικαστική γνώση των μαθηματικών, αντίστοιχα, είναι η γνώση των κανόνων και των 

πράξεων που χρησιμοποιεί κάποιος όταν εκτελεί τις συνηθισμένες μαθηματικές ασκήσεις και 

του συμβολισμού που χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση των μαθηματικών.

Σε σχέση με εννοιολογική γνώση των μαθηματικών ο ρόλος των μοντέλων στην 

ανάπτυξη της κατανόησης είναι καθοριστικός. Δεν υπάρχουν φυσικά παραδείγματα των 

μαθηματικών εννοιών στον καθημερινό κόσμο. Το μοντέλο μιας μαθηματικής έννοιας μπορεί 

να είναι οποιοδήποτε αντικείμενο, εικόνα ή σχέδιο το οποίο την αναπαριστά ή στο οποίο 

μπορεί να επιβληθεί η σχέση για αυτήν την έννοια. Για παράδειγμα οποιαδήποτε ομάδα 100 

αντικειμένων μπορεί να αναπαριστά την έννοια «εκατό», επειδή μπορούμε να επιβάλουμε τη 

σχέση «100 προς 1» στην ομάδα και σε ένα μεμονωμένο στοιχείο της ομάδας. Η άποψη ότι 

ένα μοντέλο «απεικονίζει» μια έννοια είναι εσφαλμένη, καθώς η απεικόνιση προϋποθέτει 

επίδειξη, πράγμα που σημαίνει ότι όταν κοιτάζει κανείς ένα μοντέλο, βλέπει ένα παράδειγμα 

της έννοιας. Όμως, αυτό που βλέπει κανείς ουσιαστικά με τα μάτια του είναι το φυσικό 

αντικείμενο. Μόνο το μυαλό μας μπορεί να επιβάλει τη μαθηματική σχέση στα αντικείμενα. 

Έτσι για ένα άτομο που δεν έχει διαμορφώσει ακόμη αυτήν τη σχέση, το μοντέλο δεν 

απεικονίζει την έννοια.

Για να δει κανείς στο μοντέλο την έννοια που αναπαριστά θα πρέπει να κατέχει ήδη 

αυτήν την έννοια στο μυαλό του. Έτσι το παιδί είναι ανάγκη να γνωρίζει τη σχέση πριν την 

επιβάλλει στο μοντέλο. Οι μαθηματικές έννοιες, στην οικοδόμηση των οποίων βρίσκονται τα 

παιδιά, δεν είναι οι καλοσχηματισμένες ιδέες των ενηλίκων. Οι νέες ιδέες διαμορφώνονται 

σιγά-σιγά με τον καιρό. Καθώς τα παιδιά σκέφτονται ενεργά τις νέες ιδέες τους, τις 

δοκιμάζουν σε όσες διαφορετικές διόδους τους παρέχει ο εκπαιδευτικός. Εδώ αναδεικνύεται 
η αξία της συζήτησης μεταξύ των παιδιών καθώς και της ομαδικής εργασίας.

Τα μοντέλα είναι δυνατόν να παίξουν τον ίδιο ρόλο της δοκιμαστικής βάσης για τις 

αναδυόμενες ιδέες. Θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν ως «παιχνίδια σκέψης», «παιχνίδια 

δοκιμής» και «παιχνίδια ομιλίας». Είναι δύσκολο για τα παιδιά να σχολιάσουν και να 

δοκιμάσουν τις αφηρημένες σχέσεις χρησιμοποιώντας μόνο λέξεις. Τα μοντέλα τους δίνουν
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ένα εφαλτήριο για σκέψη, διερεύνηση, συζήτηση και συλλογισμό.

Οι Lesh, Post & Behr (όπως αναφέρει ο Van de Walle, 2005) κάνουν λόγο για πέντε 

«αναπαραστάσεις» των εννοιών, τις εικόνες, τα χειραπτικά μοντέλα, τις πραγματικές 

καταστάσεις, την προφορική γλώσσα και τον γραπτό συμβολισμό. Τα παιδιά που 

δυσκολεύονται να μεταφέρουν μια έννοια από τη μια αναπαράσταση στην άλλη φαίνεται να 

είναι τα ίδια παιδιά που δυσκολεύονται να λύσουν τα προβλήματα και να καταλάβουν τους 

υπολογισμούς. Επομένως, η ενδυνάμωση της ικανότητας να κινούνται διαμέσου και μεταξύ 

αυτών των αναπαραστάσεων βελτιώνει την ανάπτυξη των εννοιών στα παιδιά. Φαίνεται, 

λοιπόν, ότι όσο περισσότερους τρόπους προσφέρουμε στα παιδιά να σκεφτούν και να 

δοκιμάσουν μια αναπτυσσόμενη ιδέα τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να διαμορφωθεί 

αυτή σωστά.

Τα μοντέλα ως παιχνίδια σκέψης και παιχνίδια ομιλίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

σε τρία διαφορετικά επίπεδα. Αρχικά, τα μοντέλα βοηθούν τα παιδιά να σκεφτούν και να 

προβληματιστούν σχετικά με τις νέες ιδέες. Γι’ αυτό θα πρέπει να υπάρχει μια ποικιλία 

μοντέλων ώστε τα παιδιά να ενθαρρύνονται να επιλέξουν και να χρησιμοποιήσουν το υλικό 

που θα τους βοηθήσει να δουλέψουν με ένα πρόβλημα ή να εξηγήσουν μια ιδέα. Ο 

εκπαιδευτικός δεν πρέπει να ξεχνά ότι ο ίδιος κατέχει την ιδέα σε υψηλό βαθμό, οπότε είναι 

σε θέση να την «επιβάλει» στο μοντέλο. Ενώ τα παιδιά βρίσκεται σε διαδικασία δημιουργίας 

της έννοιας και χρησιμοποιεί το μοντέλο για να δοκιμάσει μια αναπτυσσόμενη ακόμη ιδέα. Ο 

στόχος του δασκάλου είναι να βάλει τα παιδιά να σκεφτούν τα μοντέλα, να εργαστούν ενεργά 

με τη διαδικασία δοκιμασίας-αναθεώρησης-δοκιμασίας-αναθεώρησης, ώσπου να 

προσαρμοστεί η καινούρια έννοια πάνω στο φυσικό μοντέλο που προσφέρθηκε.

Σε ένα δεύτερο επίπεδο τα μοντέλα λειτουργούν ως συνδετικοί κρίκοι ανάμεσα στις 

έννοιες και στα σύμβολα, καθώς και ως μέσο ανάπτυξης των εννοιών. Είναι αφελές να 

πιστεύει κανείς ότι τα παιδιά μπορούν να μεταφέρουν αυτόματα ιδέες που βρίσκονται στα 

πρώτα στάδια οικοδόμησής τους σε συμβολικές διαδικασίες χωρίς καθοδήγηση. Όταν τα 

παιδιά καλούνται να καταγράψουν τι έκαναν με τα μοντέλα και βλέπουν τα μαθηματικά σε 

γραπτή μορφή ως έκφραση ή καταγραφή των ιδεών που έχουν ήδη αναπτύξει, τότε η γραπτή 
ή συμβολική μορφή είναι πιθανότερο ότι θα αποκτήσει νόημα.

Σε ένα τρίτο επίπεδο τα μοντέλα βοηθούν στην αξιολόγηση του βαθμού κατάκτησης 

της νέας γνώσης από τα παιδιά. Όταν τα παιδιά χρησιμοποιούν μοντέλα με τρόπους που 

αντιλαμβάνονται τα ίδια, το πώς χρησιμοποιούν τα χειραπτικά μοντέλα ανοίγει μια δίοδο 

προς το μυαλό τους και αποκαλύπτει στον εκπαιδευτικό τον τρόπο που σκέφτονται. Έτσι η
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παρατήρησή τους μπορεί να μετατραπεί σε διαδικασία αξιολόγησής τους. Αν θέλει, λοιπόν, 

κανείς να μάθει ποιες έννοιες και τι είδους κατανόηση έχουν οικοδομήσει τα παιδιά ένας 

καλός τρόπος είναι να τα βάλει να εξηγήσουν τις ιδέες με χειραπτικά μέσα. Τα μοντέλα 

εφοδιάζουν τα παιδιά με ένα αντικείμενο σχολιασμού όταν η επεξήγηση των αφηρημένων 

ιδεών αποδεικνύεται μάλλον δύσκολη.

Μια εναλλακτική προσέγγιση του σκακιον: η αξιοποίησή τον ως 
διδακτικού μέσον στα μαθηματικά
Η Διδακτική των Μαθηματικών, η οποία διερευνά τον τρόπο διδασκαλίας και μάθησης των 

μαθηματικών στο σχολείο, προωθεί την έννοια του εποπτικού και κυρίως του χειραπτικού 

υλικού ως βασικής προϋπόθεσής του. Πέρα, λοιπόν, από τις προσπάθειες που γίνονται κάθε 

τόσο με στόχο την εισαγωγή του σκακιού στα ελληνικά σχολεία και πέρα από την όποια 

σύνδεση που φαίνεται να υπάρχει ανάμεσα στο παιχνίδι και στα μαθηματικά, η αξιοποίησή 

του από έναν εκπαιδευτικό της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με βάση τα ήδη υπάρχοντα 

πλαίσια μπορεί να γίνει μόνο μέσα από το πρίσμα του διδακτικού μέσου. Στόχος, άλλωστε, 

του δασκάλου είναι η απόκτηση γνώσης από το μαθητή και προς την υλοποίηση του τίθενται 

σε εφαρμογή διάφορα μέσα διδασκαλίας, τα οποία κρίνονται πλέον ως απαραίτητα για την 

αισθητοποίηση της νέας γνώσης από το παιδί.

Το σκάκι ως υλικό περιλαμβάνει την σκακιέρα και τα κομμάτια. Η σκακιέρα είναι 

ένας επίπεδος τετράγωνος πίνακας που μπορεί να είναι φτιαγμένος από ξύλο, πλαστικό, 

γυαλί, χαρτί ή άλλο υλικό και είναι χωρισμένη σε 64 ισεμβαδικά τετράγωνα, που ακολουθούν 

εναλλάξ το μοτίβο άσπρου-μαύρου ή κάποιας άλλης διχρωμίας σκούρου-ανοιχτού χρώματος. 

Πάνω στον τετραγωνισμένο καμβά 8x8 κινούνται τα κομμάτια της, τα οποία περιλαμβάνουν 

32 φιγούρες, 16 μαύρες και 16 λευκές. Τα κομμάτια είναι συνήθως φτιαγμένα από πλαστικό 

αλλά συναντώνται και σε διάφορα άλλα υλικά, όπως ξύλο, γυαλί ή φίλντισι. Ένα σκακιστικό 

σετ μπορεί να το προμηθευτεί κανείς εύκολα στην αγορά και με μικρό κόστος, γεγονός που το 

κάνει εύκολα διαθέσιμο υλικό για κάθε ενδιαφερόμενο.

Η σκακιέρα αποτελεί, λοιπόν, τη βάση ενός τετραγωνισμένου καμβά με εμφανή 

χρωματική διαφοροποίηση των τετραγώνων του. Ο τετραγωνισμένος καμβάς σε μια γενική 
του θεώρηση μπορεί να αποτελέσει βασικό εποπτικό και χειραπτικό υλικό επεξεργασίας μιας 

σειράς εννοιών όπως το γεωμετρικό σχήμα, η συμμετρία, ο πολλαπλασιασμός, το κλάσμα, τα 

ποσοστά, οι δεκαδικοί αριθμοί, ο λόγος, η κλίμακα, η μέτρηση εμβαδού, το μοτίβο (Van de 

Walle, 2005). Η σκακιέρα ως τετραγωνισμένος καμβάς μπορεί να αναλάβει ως ένα βαθμό και 

με ορισμένες προϋποθέσεις αυτό το ρόλο.
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Παράλληλα, ο σκακιστικός καμβάς έχει την εξής ιδιαιτερότητα: είναι διαιρεμένος σε 

γραμμές και στήλες. Οι οκτώ κάθετες στήλες αριθμούνται γενικά με τα μικρά γράμματα της 

αλφαβήτου α, β, γ, δ, ε, ζ, η, θ, ενώ η αρίθμηση γίνεται από αριστερά προς τα δεξιά όπως 

κοιτά ο λευκός. Οι οριζόντιες γραμμές αριθμούνται με τους αραβικούς αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8. όπου η «1» είναι σειρά που βρίσκεται κοντινότερα στον λευκό. Με αυτό το σύστημα 

δίνεται η δυνατότητα να ονοματίζονται τα τετράγωνα της σκακιέρας σύμφωνα με την 

αλγεβρική σκακιστική γραφή. Αυτό το στοιχείο του σκακιστικού καμβά παρέχει τη 

δυνατότητα επεξεργασίας της έννοιας της συντεταγμένης και του προσανατολισμού στο χώρο 

καθώς και της αμφιπλευρικότητας. Οι έννοιες αυτές, βέβαια, μπορούν να μελετηθούν 

περισσότερο με τη βοήθεια των κομματιών και των θέσεών τους. Ο προσανατολισμός στο 

χώρο προβλέπεται ως στόχος διδασκαλίας από το ΔΕΠΠΣ των μαθηματικών της Α' 

Δημοτικού ως εξής: «Να εξασκούνται στον προσανατολισμό στο χώρο...» (ΑΠΣ & ΔΕΠΠΣ 

Μαθηματικών, 2003, 305).

Το σκακιστικό πλαίσιο ωστόσο ολοκληρώνεται με την εμφάνιση των κομματιών πάνω 

στον ασπρόμαυρο καμβά. Τα κομμάτια της σκακιέρας είναι μικρές φιγούρες που 

αναπαριστούν τα μέλη των δύο στρατών, με μεγάλο βαθμό αφαίρεσης ως προς την απόδοση 

των μορφών τους. Τα 16 κομμάτια της κάθε παράταξης έχουν διάφορα μεγέθη ανάλογα με 

την αξία και τη θέση τους μέσα στο παιχνίδι. Οι φιγούρες έχουν διαφορετικές δυνατότητες 

κινήσεων πάνω στον καμβά, γεγονός που προσφέρει στο παιχνίδι το ενδιαφέρον και την 

περιπλοκότητά του. Όταν πάνω στον καμβά αυτόν κινούνται κομμάτια με κατεύθυνση 

οριζόντια, κάθετη και διαγώνια, τότε μπορεί κανείς να διακρίνει σχηματισμούς και χωρικές 

σχέσεις που συναντώνται στη μαθηματικά και κυρίως στη γεωμετρία του δημοτικού 

σχολείου. Βέβαια, οι σχηματισμοί αυτοί δε διακρίνονται οπτικά πάνω στη σκακιέρα παρά 

μόνο νοερά. Μια πρώτη πρόκληση, άλλωστε, στην οποία καλούνται να ανταποκριθούν οι 

αρχάριοι σκακιστές μικρής ηλικίας είναι ακριβώς η νοερή αντίληψη των κινήσεων των 

κομματιών και η σωστή απόδοσή του κατά την εξέλιξη του παιχνιδιού. Ωστόσο, αυτό δεν 

αναιρεί την ανάπτυξη της χωρικής αντίληψης που επιτυγχάνεται μέσα από την ενασχόληση 

με το σκάκι.

Έννοιες όπως η παραλληλία ή η καθετότητα είναι από τις πρώτες που εμφανίζονται σε 

μια παρτίδα, καθώς ο πύργος και η βασίλισσα, όπως τα κομμάτια τους μετατοπίζονται στο 

χώρο, διαγράφουν παράλληλες και κάθετες πορείες, τόσο ως προς τα ίδια όσο και ως προς 

τον οριζόντιο και κάθετο άξονα του επιπέδου. Οι αξιωματικοί διαγράφουν, επίσης, 

παράλληλες και κάθετες πορείες μεταξύ τους. Μάλιστα, σκακιστικοί όροι, όπως το 

«κάγκελο» ή «ζεύγος αξιωματικών» αποδίδουν ακριβώς τη δυνατότητα των παικτών για
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αξιοποίηση της ιδιότητας της παραλληλίας μέσα στο παιχνίδι. Άλλωστε οι γραμμές και οι 

στήλες στις οποίες είναι χωρισμένη η σκακιέρα και οι οποίες δίνουν το υπόβαθρο για τις 

συντεταγμένες κάθε τετραγώνου, εντάσσουν εξ αρχής τους παίκτες στην αντίληψη των 

εννοιών αυτών. Έτσι μέσα από δυνατές κινήσεις των κομματιών προκύπτουν σχέσεις 

παραλληλίας, καθετότητας αλλά και απλής τομής. Πρόκειται για έννοιες θεμελιώδεις στο 

χώρο της γεωμετρίας που μελετώνται εξελικτικά σχεδόν σε όλες τις τάξεις του δημοτικού από 

τη Β' έως της ΣΤ'.

Μια άλλη έννοια της γεωμετρίας που συναντάται στο σκάκι είναι εκείνη της μέτρησης 

και σύγκρισης ευθυγράμμων τμημάτων. Όταν ο στρατιώτης στο αρχικό του βήμα δικαιούται 

να προχωρήσει ένα ή δύο τετράγωνα μπροστά, αυτομάτως παρατηρεί κανείς ότι μπορεί να 

διανύσει μια ορισμένη απόσταση ή τη διπλάσιά της. Σε ένα επόμενο επίπεδο η διερεύνηση 

μπορεί να επεκταθεί φυσικά και στα βαριά κομμάτια της σκακιέρας, όπως αποκαλούνται οι 

αξιωματικοί, οι ίπποι, οι πύργοι και οι βασίλισσες. Τα ευθύγραμμα τμήματα που 

εμφανίζονται στη σκακιέρα είναι είτε παράλληλα προς τον οριζόντιο άξονα του επιπέδου είτε 

κάθετα προς αυτόν είτε σε κλίση 45° σε σχέση με αυτόν, όπως συμβαίνει με τον αξιωματικό. 

Η κίνηση του ίππου είναι η μόνη που αποδίδεται με τεθλασμένη και όχι ευθεία πορεία και γι’ 

αυτό εμφανίζει ορισμένες ιδιαιτερότητες. Αν μελετηθεί ως τεθλασμένη γραμμή είναι άλλη 

μια περίπτωσης παραλληλίας και καθετότητας σε σχέση με τους άξονες χ και ψ του επιπέδου. 

Αν, όμως, μελετηθεί ως ευθεία πορεία τότε πρόκειται για ευθύγραμμο τμήμα που βρίσκεται 

σε κλίση 28°, 63°, 118° ή 152° και διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα κομμάτια. Έτσι οι 

κινήσεις των κομματιών μπορούν να διερευνηθούν ως ευθύγραμμα τμήματα μέσα από τη 

διαδικασία της μέτρησης και της σύγκρισής τους. Χαρακτηριστικά το ΔΕΠΠΣ των 

μαθηματικών της Β' τάξης αναφέρει τους εξής στόχους: «Να εξασκούνται στη σχεδίαση, 

αναπαραγωγή σχημάτων και να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των σχημάτων αυτών. Να 

καθορίζουν σημεία και να σχεδιάζουν ευθύγραμμα τμήματα και ευθείες. Να αναγνωρίζουν 

εμπειρικά τις παράλληλες και κάθετες ευθείες» (ΑΠΣ & ΔΕΠΠΣ Μαθηματικών, 2003, 306).

Ένα βήμα πιο πέρα εμφανίζεται η έννοια της γωνίας. Κάθε θέση της σκακιέρας δίνει 

μέσα από τις δυνατές κινήσεις των κομματιών της πλήθος από γωνίες τεμνόμενων 
ευθυγράμμων τμημάτων. Αν λάβει, βέβαια, κανείς υπόψη του και την ιδιαίτερη κίνηση του 

ίππου, το εύρος των γωνιών που εμφανίζονται στη σκακιέρα μεγαλώνει. Ο ίππος είναι το 

μοναδικό κομμάτι στο σκάκι που ακολουθεί τεθλασμένη πορεία, περνώντας πάνω από 

τέσσερα τετράγωνα που σχηματίζουν ένα Γ. Αν η κίνησή του μελετηθεί, όμως, στην 

ευθύγραμμη εκδοχή της, όπου τα ακριανά τετράγωνα του Γ ενώνονται με μια ευθεία πορεία, 

τότε προκύπτει μια ξεχωριστή διαδρομή που βρίσκεται σε κλίση 28°, 63°, 118° ή 152° σε
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σχέση με τον οριζόντιο και κάθετο άξονα του επιπέδου. Έτσι παρατηρείται ότι οι γωνίες που 

απαντιόνται σε μεγαλύτερη κλίμακα πάνω στη σκακιέρα είναι εκείνες των 90°, των 45° και 

σπανιότερα των 28°, 63°, 118° και 152°. Σχετικοί στόχοι που τίθεται από το ΔΕΠΠΣ 

Μαθηματικών είναι για την Ε' τάξη «Να γνωρίζουν την ονομασία γωνιών...» (ΑΠΣ & 

ΔΕΕΙΠΣ Μαθηματικών, 2003, 307) και για την ΣΤ' «Να αναπαράγουν, να κατασκευάζουν και 

να συγκρίνουν γωνίες» (ΔΕΙΣ & ΔΕΠΠΣ Μαθηματικών, 2003, 308).

Ένα βήμα πιο πέρα συναντάμε τα γεωμετρικά σχήματα. Οι τέσσερις πύργοι στις 

γωνίες μιας στημένης σκακιέρας ορίζουν, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατές τους κινήσεις, ένα 

τετράγωνο. Ένας πύργος στο κέντρο της σκακιέρας διαιρεί με τις δυνατές του κινήσεις τη 

σκακιέρα σε τέσσερα ορθογώνια παραλληλόγραμμα. Μέσα στο πλαίσιο του παιχνιδιού 

εμφανίζεται ο «κανόνας του τετραγώνου» τον οποίο πρέπει να λάβει υπόψη του ο βασιλιάς 

για να σώσει την προαγωγή του αντίπαλου στρατιώτη (Kostyev, 2002) αλλά και το «τρίγωνο» 

του βασιλιά (Κεφαλής, 2008). Τα γεωμετρικά σχήματα μπορεί να μη φαίνονται με την πρώτη 

ματιά αλλά μέσα από δυνατές κινήσεις ενός κομματιού ή μέσα από συνδυασμό κινήσεων 

μπορούν να προκύψουν τετράγωνα, ορθογώνια, τρίγωνα, τραπέζια, πλάγια 

παραλληλόγραμμα, ρόμβοι και χαρταετοί. Η επεξεργασία τους μπορεί να γίνει πολύπλευρα: 

ως προς το μήκος των ακμών και της περιμέτρου, ως προς το μέγεθος των γωνιών και ως 

προς το εμβαδό των επιφανειών τους. Ενδεικτικά σε σχέση με τα γεωμετρικά σχήματα και 

την επεξεργασία τους ο στόχος που τίθεται από το ΔΕΠΠΣ Μαθηματικών της Β' είναι «Να 

εφαρμόζουν τη διαδικασία μέτρησης μήκους και επιφανειών με συμβατικές και αυθαίρετες 

μονάδες μέτρησης» και «Να εξασκούνται στη σχεδίαση, αναπαραγωγή σχημάτων και να 

αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των σχημάτων αυτών» (ΑΠΣ & ΔΕΠΠΣ Μαθηματικών, 

2003, 306). Μια επιπλέον έννοια που μπορεί να μελετηθεί ως προς την επεξεργασία των 

γεωμετρικών σχημάτων είναι εκείνη της ομοιότητας και της κλίμακας. Καθώς, άλλωστε, μια 

βασίλισσα διέρχεται διαγωνίως τον άξονα συμμετρίας της σκακιέρας οι κάθετες και 

οριζόντιες δυνατές της κινήσεις διαγράφουν τετράγωνα που αυξομειώνονται με μια 

κανονικότητα. Στόχος του ΑΠΣ για την ΣΤ' αναφέρει «Να διενεργούν μεταφορές, 

μεγεθύνσεις και σμικρύνσεις σε μιλιμετρέ χαρτί απλών ευθυγράμμων σχημάτων» (ΑΠΣ & 

ΔΕΠΠΣ Μαθηματικών, 2003, 334).

Πέρα από τη στενή έννοια της γεωμετρίας το σκακιστικό πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα 

για τη διερεύνηση της συμμετρίας. Η σκακιέρα είναι ένας τετραγωνισμένος καμβάς που 

εμπεριέχει τη διχρωμία άσπρου-μαύρου, σε εναλλαγή μοτίβου. Σε σχέση, λοιπόν, με τη θέση 

αυτή των τετραγώνων της ανταποκρίνεται στην ιδιότητα της συμμετρίας. Πέρα από αυτό, αν 

την εξετάσει κανείς σε τρισδιάστατο επίπεδο, διαπιστώνει ότι οι δύο στρατοί της στέκονται ο
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ένας απέναντι στον άλλον με πλήρη, ένα προς ένα αντιστοίχιση των κομματιών τους. Αν 

εξαιρέσει, δηλαδή, κάποιος τα χρώματα των κομματιών και των τετραγώνων και εστιάσει 

μόνο στη θέση των αντίπαλων κομματιών, εντοπίζει επίσης μια μορφή συμμετρίας. Η 

συμμετρία αυτή μπορεί να επεκταθεί και κατά τη διεξαγωγή της παρτίδας, καθώς μια 

συγκεκριμένη θέση στη σκακιέρα μπορεί να είναι συμμετρική ως προς τα κομμάτια των 

αντιπάλων είτε σε σχέση με τον κάθετο ή τον οριζόντιο άξονα που τέμνει τη σκακιέρα είτε σε 

σχέση με τους δύο άξονες συμμετρίας της ίδιας της σκακιέρας.

Μια προέκταση της διερεύνησης της συμμετρίας σε εκείνη ως προς κέντρο θα 

μπορούσε να γίνει αν η σκακιέρα παρουσιαζόταν ως ένα επίπεδο που μπορεί να 

περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του. Επιπλέον, μέσα από το πρίσμα αυτό μπορούν να 

εξεταστούν και τα σχήματα που μπορούν να αποδοθούν με βάση τις κινήσεις των κομματιών. 

Τέλος, κάθε πιόνι της σκακιέρας είναι μια μικρή τρισδιάστατη φιγούρα που αποδίδει 

συμβολικά τη μορφή ενός μέλους του στρατού με μεγάλου βαθμού αφαίρεση. Κάθε τέτοιο 

κομμάτι μπορεί να αντιμετωπιστεί ως στερεό σχήμα που μπορεί να περιστρέφεται γύρω από 

τον άξονά του και να δίνει τη δυνατότητα για τη μελέτη της περιστροφικής συμμετρίας στα 

στερεά αλλά αυτή η προσέγγιση καλό είναι να γίνει κυρίως με παιδιά των μεγαλύτερων 

τάξεων, Ε' και ΣΤ', καθώς η περιστροφική συμμετρία είναι μια δυσνόητη έννοια για τους 

μικρότερους μαθητές. Στόχος του ΑΠΣ που αφορά την έννοια της συμμετρίας είναι 

ενδεικτικά για την Β' «Να παρατηρούν αν ένα σχήμα έχει άξονα συμμετρίας» (ΑΠΣ & 

ΔΕΠΠΣ Μαθηματικών, 2003, 317) και για τη Γ' «Να κατασκευάζουν το συμμετρικό ενός 

επίπεδου σχήματος ως προς άξονα συμμετρίας» (ΑΠΣ & ΔΕΠΠΣ Μαθηματικών, 2003, 320).

Βέβαια, οι γεωμετρικές έννοιες που μπορούν να μελετηθούν πάνω στη σκακιέρα στη 

μεγάλη τους πλειονότητα δε διακρίνονται οπτικά αλλά κυρίως νοούνται. Γι’ αυτό η μελέτη 

τους σε ένα μεγάλο ποσοστό δεν μπορεί να γίνει απευθείας πάνω στη σκακιέρα. Η οπτική 

απεικόνισή τους μπορεί να αποδοθεί είτε πάνω στο χαρτί είτε πάνω σε ένα γεωπίνακα. 

Άλλωστε η χρήση σκακιστικών διαγραμμάτων από όσους ασχολούνται με το παιχνίδι είναι 

μια συνήθης πρακτική, που βοηθά στη δισδιάστατη οπτικοποίηση των κινήσεων. Πέρα από 

τα διαγράμματα, η εναλλακτική επιλογή του γεωπίνακα μπορεί να βοηθήσει ακόμη 

περισσότερο αποτρέποντας πιθανά προβλήματα σωστής απόδοσης των διαδρομών. Ο 

γεωπίνακας είναι ένα χρήσιμο χειραπτικό εργαλείο στα μαθηματικά, καθώς μπορεί να 

αξιοποιηθεί για ένα μεγάλο εύρος γεωμετρικών εννοιών με βασικό του πλεονέκτημα τον 

ελάχιστο χρόνο που απαιτεί αλλά και την ακρίβεια που παρέχει στην απόδοση των σχημάτων 

(Van de Walle, 2005).
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Πέρα από τις έννοιες αυτές που σχετίζονται άμεσα με το χώρο το πλαίσιο του 

παιχνιδιού προσφέρει τη δυνατότητα διερεύνησης ορισμένων εννοιών που έγκεινται 

πλησιέστερα στην έννοια των μαθηματικών παρά της γεωμετρίας. Το τρισδιάστατο υλικό των 

δύο αντίπαλων στρατών, που διακρίνεται σε λευκό και μαύρο, προσφέρει από μόνο του τη 

δυνατότητα για μια πρώτη προσέγγιση της πρώτης αρίθμησης τουλάχιστον ως ένα αρχικό 

επίπεδο. Η εναλλαγή των χρωμάτων θα μπορούσε να βοηθήσει στη διερεύνηση άρτιων και 

περιττών αριθμών και η χρήση περισσότερων κομματιών από τα 32 της σκακιέρας θα 

μπορούσε να επεκτείνει τη μελέτη αυτή και πέρα από την πρώτη δεκάδα. Αυτό, βέβαια, θα 

προϋπέθετε ένα σημαντικό πλεόνασμα σε υλικό που θα απέδιδε μεγάλο εύρος αριθμητικών 

ποσοτήτων.

Η έννοια του αριθμού προσεγγίζεται μέσα από το παιχνίδι με τη βαθμολογική αξία 

που αποδίδεται σε κάθε κομμάτι του στρατού. Κάθε φιγούρα έχει τη δική της αξία η οποία 

καθορίζει σε γενικές γραμμές την αξία του υλικού που κερδίζεται ή χάνεται κατά τη διάρκεια 

μιας παρτίδας. Οι μικροί σκακιστές εξοικειώνονται από νωρίς στην αναγνώριση και τον 

υπολογισμό της αξίας του υλικού που κερδίζουν ή χάνουν, γιατί αυτό τους βοηθάει σε μια 

γενική εκτίμηση της ύπαρξης ή όχι υπεροχής ενός από τους δύο αντιπάλους. Οι 

προσθαφαιρέσεις, λοιπόν, των αξιολογικών μονάδων κατά την εξέλιξη του παιχνιδιού είναι 

μια συχνή διαδικασία που ακολουθούν οι μικροί παίκτες. Οι βαθμοί αυτοί μπορούν να 

αξιοποιηθούν για την κατασκευή προβλημάτων που θα στοχεύουν στην επεξεργασία ακριβώς 

διαδοχικών προσθέσεων ή αφαιρέσεων.

Επίσης, η ίδια η ιδιότητα των κομματιών, ως ξεχωριστών μελών του κάθε στρατού, 

που το καθένα έχει το δικό του χαρακτήρα μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία 

σεναρίων που θα στηρίζονται πάνω στους χαρακτήρες αυτούς. Σχετικοί στόχοι του ΑΠΣ 

Μαθηματικών για την ΣΤ' θέτουν «Να ξεχωρίζουν τα δεδομένα και τα ζητούμενα του 

προβλήματος και να επιλέγουν τα αναγκαία δεδομένα για την επίλυσή του. Να προβλέπουν 

την απάντηση του προβλήματος και να διατυπώνουν υποθέσεις σχετικά με την ύπαρξη ή όχι 

μιας ή περισσότερων λύσεων»(ΑΠΣ & ΔΕΠΠΣ Μαθηματικών, 2003, 331).

Μέσα στο πλαίσιο της επίλυσης προβλήματος μπορούν να ενταχθούν και ορισμένες 
δραστηριότητες που έχουν περισσότερο παιγνιώδη χαρακτήρα. Με βάση τις δυνατές κινήσεις 

των κομματιών μπορεί να κατασκευαστεί άσκηση-λαβύρινθος, όπου ένα κομμάτι κάτω από 

ορισμένες προϋποθέσεις ψάχνει τη σωστή διαδρομή για να επιτεθεί σε έναν αντίπαλο. 

Επιπλέον, μπορεί να δημιουργηθεί άσκηση-μονοκονδυλιά, που θα προκύπτει με ορισμένη 

συνθήκη και μέσα από διαδοχικές επιθέσεις ενός κομματιού. Τέτοιου είδους παιγνιώδεις
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δραστηριότητες, άλλωστε, με τη μορφή γρίφων που στηρίζονται στο σκακιστικό πλαίσιο 

συναντώνται σε ευρεία κλίμακα, όπως στο βιβλίο του Bolt «Μαθηματικές σπαζοκεφαλιές» 

(Bolt, 1990). Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του μύθου που αφορά ένα μαχαραγιά και 

ένα σοφό και την ποσότητα του σιταριού που θα προέκυπτε αν τοποθετούνταν στο πρώτο 

τετράγωνο της σκακιέρας ένα σπυρί, στο δεύτερο δύο, στο τρίτο τέσσερα κ.λπ. (Kostyev, 

2002).

Μια τελευταία διάσταση του παιχνιδιού που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στα 

μαθηματικά είναι η έννοια του μοτίβου. Τόσο το ασπρόμαυρο μωσαϊκό της σκακιέρας με την 

εναλλαγή των τετραγώνων όσο και η εναλλαγή αλλά και οι κινήσεις των κομματιών πάνω 

στο επίπεδο αυτό μπορεί να αποτελέσει τη βάση για δραστηριότητες αναζήτησης και 

κατασκευής μοτίβων. Μια βασική δυνατότητα, βέβαια, που υπάρχει είναι η μεταφορά της 

σκακιέρας πάνω σε χαρτί. Σε εκείνη την περίπτωση η επεξεργασία της μπορεί να γίνει με 

μεγαλύτερη ευελιξία. Το ΔΕΠΠΣ Μαθηματικών της Γ' τάξης παραθέτει τον εξής στόχο: «Να 

αναγνωρίζουν ένα μοτίβο και να διαπιστώνουν ότι η διαδικασία επανάληψης συνεχίζεται επ' 

άπειρον» (ΑΠΣ & ΔΕΠΠΣ Μαθηματικών, 2003, 306). Πέρα από την επεξεργασία του 

μοτίβου, το ασπρόμαυρο μωσαϊκό μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για τη μελέτη της έννοιας 

άρτιων και περιττών αριθμών στα πλαίσια της πρώτης αρίθμησης. Ενώ δεν αποκλείεται και η 

μελέτη του αριθμητικού μοτίβου αν λάβει κανείς υπόψη του την ιδιότητα ορισμένων 

κομματιών να αυξάνουν με κανονικό ρυθμό τις δυνατότητες επίθεσής του, καθώς προχωρούν 

από μία κορυφή προς το κέντρο της σκακιέρας (Whyld, 1998) (Εικόνα). Σχετικός στόχος του 

ΑΠΣ Μαθηματικών της ΣΤ' αναφέρει «Να μπορούν να αναγνωρίζουν, να περιγράφουν και 

να επεκτείνουν αριθμητικά και γεωμετρικά μοτίβα» (ΑΠΣ & ΔΕΠΠΣ Μαθηματικών, 2003, 

333).
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Οι δραστηριότητες που οργανώθηκαν προς επεξεργασία προϋπέθεταν στοιχειώδεις γνώσεις 

πάνω στο παιχνίδι και γι’ αυτό αποφασίστηκε η έρευνα να πραγματοποιηθεί με παιδιά που 

γνώριζαν ήδη σκάκι. Η έρευνα έγινε σε μαθητές από τα δύο τμήματα εκμάθησης σκακιού του 

21ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, το τμήμα των αρχαρίων και το τμήμα των 

προχωρημένων. Τα τμήματα του σκακιού λειτουργούν εκτός σχολικού ωραρίου στο χώρο του 

σχολείου, κάθε Σάββατο πρωί, στα πλαίσια εξωσχολικών δραστηριοτήτων που οργανώνει ο 

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου. Από το τμήμα των αρχαρίων συμμετείχαν 

συνολικά έξι παιδιά, ένας μαθητής της Α', μία μαθήτρια και τρεις μαθητές της Β' και μία 

μαθήτρια της Τ'. Επειδή, όμως η διαφορά της επίδοσης ανάμεσα στα επίπεδα ήταν εμφανής, 

μετά τη δεύτερη συνάντηση στην έρευνα συμμετείχαν μόνο τα παιδιά της Β'. Από το τμήμα 

των προχωρημένων συμμετείχαν συνολικά τέσσερα παιδιά, μία μαθήτρια και τρεις μαθητές 

της ΣΤ'. Στο τμήμα των αρχαρίων περιλαμβάνονταν παιδιά που ασχολούνταν από τρεις μήνες 

έως ένα χρόνο με το σκάκι, ενώ στο αντίστοιχο των προχωρημένων τα παιδιά είχαν επαφή με 

την εκμάθηση του παιχνιδιού από δύο έως τέσσερα χρόνια.

Οι συναντήσεις με τα παιδιά οργανώθηκαν σε συνεννόηση με το Σύλλογο Γονέων και 

Κηδεμόνων του σχολείου και το δάσκαλο των δύο τμημάτων. Μία εβδομάδα πριν την έναρξη 

των συναντήσεων, πραγματοποίησα επίσκεψη στο μάθημα του σκακιού, με σκοπό τη 

γνωριμία μου με τα παιδιά αλλά και την ενημέρωση τους σχετικά με την έρευνα που ήθελα 

να κάνω. Παρακολούθησα, λοιπόν, τα παιδιά και έβγαλα κάποια πρώτα συμπεράσματα 

σχετικά με το μαθησιακό επίπεδό τους στο σκάκι και τον τρόπο που εργάζονται και 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους μέσα στα πλαίσια του μαθήματος. Ενημέρωσα τα παιδιά σχετικά 

με την έρευνα που ήθελα να πραγματοποιήσω και τους ζήτησα τη συμμετοχή τους, αν τους 

ενδιέφερε και αν αυτή ήταν δυνατή. Η ιδέα για την έρευνα έγινε αποδεκτή από τα παιδιά, 

αλλά προέκυψαν εμπόδια στη δυνατότητα συμμετοχής όλων των παιδιών λόγω εξωσχολικών 

υποχρεώσεών τους. Επικοινώνησα, λοιπόν, τηλεφωνικώς με τους γονείς των παιδιών, για να 

τους ενημερώσω σχετικά και για να πάρω την άδειά τους για τη μαγνητοφώνηση των παιδιών 

και τη λήψη φωτογραφιών κατά τη διάρκεια των συναντήσεων. Οι γονείς δέχτηκαν με 
προθυμία και έδωσαν την άδειά τους στο να συμμετάσχουν τα παιδιά τους στην έρευνα.

Ο χρόνος και ο χώρος των συναντήσεων οργανώθηκαν με βάση το πρόγραμμα των 

μαθημάτων του σκακιού. Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν σε αίθουσα του σχολείου 

ταυτόχρονα με τις άλλες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο σχολείο κάθε Σάββατο, 

υπό την επίβλεψη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Η συνάντηση με το τμήμα των
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αρχαρίων γινόταν κάθε φορά μία ώρα πριν από το προγραμματισμένο μάθημα του σκακιού, 

ενώ η συνάντηση με το τμήμα των προχωρημένων ακολουθούσε μετά το προγραμματισμένο 

μάθημα των παιδιών. Συνολικά έγιναν τέσσερις συναντήσεις με τα παιδιά κάθε τμήματος σε 

δύο συνεχόμενα Σάββατα πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων και σε δύο συνεχόμενα 

Σάββατα αμέσως μετά τις γιορτές. Κάθε συνάντηση διήρκησε μία ώρα. Τα παιδιά 

εργάστηκαν σε ομάδες των δύο ή των τριών ατόμων.

Η τοποθέτηση των παιδιών σε ομάδες για να δουλέψουν με ένα πρόβλημα είναι μια 

χρήσιμη στρατηγική για την ενθάρρυνση του διαλόγου και της αλληλεπίδρασης που 

οραματίζεται μια μαθηματική κοινότητα. Ας μην ξεχνάμε ότι η παιδαγωγική θεωρία που 

κυριαρχεί σήμερα είναι ο κοινωνικός εποικοδομητισμός βασισμένος στη θεωρία του 

Vygotsky σχετικά με τη Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης (Ματσαγγούρας, 2007). Σε ομάδες ή 

κατά ζεύγη τα παιδιά είναι πολύ πιο πρόθυμα και ικανά να μιλήσουν, να διερευνήσουν τις 

ιδέες, να εξηγήσουν κάποια πράγματα στην ομάδα τους, να αμφισβητήσουν το ένα το άλλο 

και να μάθουν το ένα από το άλλο, να προβάλουν επιχειρήματα και να θέσουν τις δικές τους 

ιδέες σε αμφισβήτηση σε μια φιλική ατμόσφαιρα μάθησης. Άλλωστε η διεξοδική συζήτηση 

σχετικά με μια ιδέα, η επιχειρηματολογία για μια άποψη, η ακρόαση των άλλων και η 

περιγραφή και εξήγηση είναι νοητικά ενεργοί τρόποι να δοκιμάσουμε μια νεοσχηματιζόμενη 

ιδέα σε πραγματικές συνθήκες. Καθώς διεξάγεται η διαδικασία της δοκιμής, η 

αναπτυσσόμενη ιδέα τροποποιείται και ενσωματώνεται στις υπάρχουσες ιδέες.

Τα διδακτικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν είχαν άμεση σχέση με τη διεξαγωγή των 

δραστηριοτήτων που οργανώθηκαν. Κάθε ομάδα είχε μπροστά της από μια σκακιέρα 

μεγάλου μεγέθους με τα κομμάτια της, ενώ ταυτόχρονα σε κάθε ομάδα υπήρχαν μία ή δύο 

σκακιέρες-γεωπίνακες και πολύχρωμα λαστιχάκια. Οι γεωπίνακες αυτοί κατασκευάστηκαν 

για τις ανάγκες της έρευνας και πρόκειται για ξύλινες σκακιέρες οι οποίες είχαν στο κέντρο 

κάθε τετραγώνου τους από ένα καρφάκι. Οι γεωπίνακες θεωρήθηκαν απαραίτητοι για την 

απόδοση των κινήσεων των κομματιών από τα ίδια τα παιδιά.

Κάθε παιδί είχε από ένα Φύλλο Εργασίας με τις προγραμματισμένες δραστηριότητες, 

πάνω στο οποίο καλούνταν άλλοτε να δώσει τις απαντήσεις γραπτά και άλλοτε να 
ακολουθήσει τις οδηγίες για να ολοκληρώσει τη δραστηριότητα στη σκακιέρα ή στο 

γεωπίνακα. Τα παιδιά της Α' και της Β', επειδή αντιμετώπιζαν κάποιες δυσκολίες στην 

ανάγνωση, την κατανόηση και τη γραπτή απάντηση, στις περισσότερες δραστηριότητες τους 

δίνονταν επιπλέον διευκρινίσεις ενώ απαντούσαν κυρίως προφορικά. Η καταγραφή των 

απαντήσεων γινόταν, εκτός από τα Φύλλα, σε μαγνητόφωνο, καθώς υπήρχε ένα σε κάθε
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ομάδα, ενώ παράλληλα παίρνονταν φωτογραφίες από τη δουλειά των παιδιών όπως αυτή 

εξελισσόταν.

Τα Φύλλα Εργασίας περιείχαν δραστηριότητες που αφορούσαν κυρίως τη Γεωμετρία, 

τη Συμμετρία και την επίλυση προβλημάτων. Πρόκειται για δραστηριότητες που 

διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τις δυνατότητες που προσφέρει το παιχνίδι και είχαν ως βάση 

το πλαίσιο του τετραγωνισμένου καμβά της σκακιέρας, τις θέσεις και τις κινήσεις των 

κομματιών, τη μορφή τους, τη βαθμολογική τους αξία και ορισμένους κανόνες του 

παιχνιδιού. Οι δραστηριότητες απευθύνονταν σε μαθητές που έπρεπε να έχουν στοιχειώδεις 

γνώσεις του παιχνιδιού, οι οποίες περιορίζονταν στις επιτρεπόμενες κινήσεις των κομματιών 

και σε ορισμένες απλές τεχνικές του. Ωστόσο, λόγω της χρήσης του παιχνιδιού ως διδακτικού 

μέσου αρκετές από τις δραστηριότητες προϋπέθεταν την καταστρατήγηση των κανόνων του 

και την αποδοχή νέας συνθήκης χρήσης της σκακιέρας και των κομματιών της. Στις 

περισσότερες δραστηριότητες δινόταν ένα σκακιστικό διάγραμμα με βάση το οποίο 

εξελισσόταν η άσκηση. Η μορφή των κομματιών πάνω στο διάγραμμα βασίστηκε στην 

εκδοχή της μορφής USCF (http://www.chessbase.com/download/cblight/index.asp) όπου δεν 

απεικονίζει το σταυρό ούτε στο κομμάτι του βασιλιά ούτε στο κομμάτι του αξιωματικού, για 

λόγους σεβασμού της πιθανής προέλευσης μαθητών από διαφορετικά πολιτισμικά 

περιβάλλοντα.

Οι δραστηριότητες στηρίχθηκαν στις απαιτήσεις του Αναλυτικού Προγράμματος 

Σπουδών των Μαθηματικών για το Δημοτικό Σχολείο και στα σχολικά εγχειρίδια των 

αντίστοιχων τάξεων του Δημοτικού. Πριν γίνουν οι συναντήσεις με τις ομάδες της έρευνας οι 

δραστηριότητες δοκιμάστηκαν πιλοτικά σε ένα μαθητή της Β' Δημοτικού και σε μία 

μαθήτρια της Α' Γυμνασίου, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις.

Οι κινήσεις των κομματιών πάνω στη σκακιέρα ακολουθούν πάντα μια γραμμική 

πορεία, η οποία μπορεί να αποτυπωθεί πάνω σε ένα επίπεδο. Με βάση αυτήν την ιδιότητά 

τους κρίθηκε δυνατό να αξιοποιηθούν ως αφόρμηση για τη δημιουργία δραστηριοτήτων που 

να άπτονται της Γεωμετρίας. Άλλωστε ο σκακιστικός καμβάς είναι ένας τετραγωνισμένος 

καμβάς 8x8, ο οποίος μπορεί και μόνο με αυτά του τα χαρακτηριστικά να αξιοποιηθεί ως 
γεωμετρικός καμβάς.

Ένα ζήτημα που προέκυψε κατά τη δημιουργία των δραστηριοτήτων ήταν το σημείο 

που θα έπρεπε οριστεί πάνω στο τετράγωνο της σκακιέρας ως αφετηρία της κίνησης του 

κομματιού. Επειδή, λοιπόν, η κίνηση κατά την πορεία του παιχνιδιού ξεκινά πάντα από το 

κέντρο του τετραγώνου αποφασίστηκε όλες οι κινήσεις να ξεκινούν και να καταλήγουν στα
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κέντρα των τετραγώνων. Για το λόγο αυτό κατασκευάστηκαν σκακιέρες-γεωπίνακες με 

καρφιά στα κέντρα των τετραγώνων τους ώστε να εξυπηρετούν τη διεξαγωγή των ασκήσεων. 

Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις δίνονταν στα παιδιά φωτοτυπημένες σκακιέρες πάνω στις 

οποίες έπρεπε να εργαστούν, οι οποίες όμως είχαν σημειωμένα τα κέντρα των τετραγώνων 

τους, για να βοηθιούνται τα παιδιά στην απόδοση των γραμμών. Αρκετές φορές όμως, λόγω 

περιορισμένου χρόνου, τη χρήση αυτών των διάστικτων σκακιερών αντικαθιστούσε η χρήση 
του γεωπίνακα.

Οι κινήσεις των κομματιών της σκακιέρας περιορίζονται σε κάθετες, σε οριζόντιες και 

σε εκείνες με κλίση 45°. Η κίνηση του ίππου είναι η μόνη που ακολουθεί τεθλασμένη πορεία, 

αλλά στις περισσότερες δραστηριότητες αξιοποιήθηκε στην ευθεία της, συντομευμένη 

μορφή. Έτσι προέκυψαν και κινήσεις με κλίση διάφορη των 45° σε σχέση με τον οριζόντιο 

άξονα του επιπέδου της σκακιέρας. Με βάση, λοιπόν, αυτά τα δεδομένα οργανώθηκαν οι 
δραστηριότητες της Γεωμετρίας.

Με τα παιδιά της Α' και της Β' Δημοτικού μια πρώτη βασική έννοια της Γεωμετρίας 

που μπόρεσε να μελετηθεί μέσα από το σκάκι ήταν εκείνη της μέτρησης και της σύγκρισης 

ευθυγράμμων τμημάτων, με μη τυπικές μονάδες μέτρησης (ΑΠΣ & ΔΕΓΊΓΊΣ Μαθηματικών, 

2003, 306). Ως μονάδα μέτρησης χρησιμοποιήθηκε η ακμή των τετραγώνων της σκακιέρας. 

Μια άλλη έννοια που μελετήθηκε ήταν η διαφοροποίηση μεταξύ τεθλασμένης και ευθείας 

γραμμής και η ευθεία ως η ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο σημείων. Επίσης, διερευνήθηκε ο 

προσανατολισμός στο χώρο και η έννοια της αμφιπλευρικότητας (Μαθηματικά Α' 

Δημοτικού, Βιβλίο Μαθητή, 2009) καθώς και οι παράλληλες, κάθετες και τεμνόμενες ευθείες 

(ΑΠΣ & ΔΕΠΠΣ Μαθηματικών, 2003, 305-306). Από τα γεωμετρικά σχήματα εξετάστηκε 

μόνο το τετράγωνο, καθώς ο χρόνος ήταν περιορισμένος και δεν άφηνε περιθώρια για 

προέκταση της διερεύνησης στο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο και στο τρίγωνο, τα οποία 

είναι επίσης οικεία σχήματα στα παιδιά και θα μπορούσαν να τα επεξεργαστούν. Ως προς το 

τετράγωνο διερευνήθηκε η έννοια του μήκους της πλευράς, της περιμέτρου και του εμβαδού 

(ΑΠΣ & ΔΕΠΠΣ Μαθηματικών, 2002, 317) μέσα από μη τυπικές μονάδες μέτρησης, οι 

οποίες ήταν τα τετράγωνα της σκακιέρας. Σε σχέση με το τετράγωνο μελετήθηκαν και οι 
έννοιες της σμίκρυνσης και της μεγέθυνσης.

Με τα παιδιά της ΣΤ' μια πρώτη έννοια που μελετήθηκε ήταν εκείνη των 

παράλληλων, κάθετων και τεμνόμενων ευθειών. Μια δεύτερη έννοια ήταν τα είδη των 

γωνιών, οι συμπληρωματικές γωνίες και η σύγκριση μεταξύ γωνιών (ΑΠΣ & ΔΕΠΠΣ 

Μαθηματικών, 2002, 334). Επίσης διερευνήθηκαν τα γεωμετρικά σχήματα του τριγώνου, του
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τετραγώνου, του ορθογωνίου παραλληλογράμμου και του πλάγιου παραλληλογράμμου. Σε 

σχέση με αυτά τα σχήματα έγινε επεξεργασία της μέτρησης της περιμέτρου και του εμβαδού, 

σύγκριση μεταξύ εμβαδών, διερεύνηση της διαγώνιου και της έννοιας του «εγγράφω», 

μελέτη της έννοιας της ομοιότητας και της κλίμακας (ΑΓΊΣ & ΔΕΠΓΊΣ Μαθηματικών, 2003, 

334). Η διερεύνηση των σχημάτων λόγω χρονικού περιορισμού δεν προχώρησε και στο 

ρόμβο, το τραπέζιο και το χαρταετό, όπου τα παιδιά θα μπορούσαν να επεξεργαστούν και 

σχήματα όχι τόσο οικεία αλλά κάτω από το ίδιο πρίσμα.

Η σκακιέρα είναι ένας τετραγωνισμένος καμβάς που εμπεριέχει μια διχρωμία άσπρου- 

μαύρου, σε εναλλαγή μοτίβου. Και μόνο με αυτά της τα χαρακτηριστικά προσφέρεται για τη 

διερεύνηση της έννοιας της συμμετρίας. Πέρα από αυτό, σε μια στημένη σκακιέρα οι δύο 

στρατοί στέκονται ο ένας απέναντι στον άλλον με πλήρη, ένα προς ένα, αντιστοίχιση των 

κομματιών τους. Στην περίπτωση αυτή ενυπάρχει επίσης μια μορφή συμμετρίας αν 

εξαιρεθούν, βέβαια, τα χρώματα τόσο των κομματιών όσο και των τετραγώνων. Η συμμετρία 

αυτή μπορεί να επεκταθεί και στη διάρκεια μιας παρτίδας, όπου είναι δυνατό μια 

συγκεκριμένη θέση στη σκακιέρα να είναι συμμετρική ως προς τα κομμάτια των αντιπάλων 

είτε σε σχέση με τον κάθετο ή τον οριζόντιο άξονα που τέμνει τη σκακιέρα είτα σε σχέση με 

τους δύο άξονες συμμετρίας της ίδιας της σκακιέρας. Παράλληλα, η σκακιέρα μπορεί να 

αντιμετωπιστεί ως ένα επίπεδο που περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του, γεγονός που 

προεκτείνει τη διερεύνηση της συμμετρίας και σε εκείνη ως προς κέντρο. Τέλος, κάθε 

κομμάτι της σκακιέρας μπορεί να αντιμετωπιστεί ως στερεό σχήμα που μπορεί να 

περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του και να δίνει τη δυνατότητα για τη μελέτη της 

περιστροφικής συμμετρίας στα στερεά.

Με τα παιδιά της Β' μελετήθηκε η συμμετρία ως προς άξονα στην ίδια τη σκακιέρα 

(ΑΠΣ & ΔΕΠΠΣ Μαθηματικών, 2003, 306) αλλά και η συμμετρία ανάμεσα στα κομμάτια 

της όταν αυτή είναι στημένη. Επίσης, τα παιδιά επεξεργάστηκαν τη συμμετρία μεταξύ των 

δύο στρατών κατά το άνοιγμα μιας παρτίδας. Τα παιδιά της ΣΤ' διερεύνησαν, επίσης, τη 

συμμετρία ως προς άξονα στο επίπεδο της σκακιέρας, αλλά και σε σχηματισμό που 

προέκυπτε με διαδοχικές κινήσεις κομματιών (ΑΠΣ & ΔΕΠΠΣ Μαθηματικών, 2003, 308). 

Επιπλέον, μελέτησαν τη συμμετρία μεταξύ των δύο στρατών τόσο ως προς άξονα όσο και ως 

προς κέντρο. Τέλος, επεξεργάστηκαν και την περιστροφική συμμετρία των κομματιών ως 

στερεών σχημάτων.

Η εξέλιξης μιας παρτίδας είναι από μόνη της μια διαδικασία επίλυσης προβλήματος. Ο 

στόχος είναι η αιχμαλωσία του αντίπαλου βασιλιά και ο τρόπος με τον οποίο θα φτάσει
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κανείς εκεί, η τεχνική ή η στρατηγική που θα ακολουθήσει κάθε φορά, εκφράζουν την 

εξέλιξη της προσπάθειας προς τη λύση του προβλήματος. Σε κάθε κίνηση του αντιπάλου τα 

δεδομένα του προβλήματος, ο χώρος, ο χρόνος και το υλικό αλλάζουν (Κουρκουνάκης, 1995) 

και οι πιθανές λύσεις είναι πολλές. Ωστόσο πάντα μόνο μία ή δύο είναι οι σωστές. Ο παίκτης 

καλείται σε κάθε βήμα του να αναλύσει τα δεδομένα και να προχωρήσει αναλόγως. Ο καλός 

παίκτης είναι εκείνος που είναι σε θέση να λαμβάνει όλους τους παράγοντες υπόψη του πριν 

κάνει την επόμενη κίνηση.

Η έννοια του προβλήματος, ωστόσο, μέσα στο πλαίσιο της έρευνας δεν μπορούσε να 

αντιμετωπιστεί με την προηγούμενη μορφή. Το πρόβλημα που δόθηκε στα παιδιά της Β' 

στηρίχθηκε στη βαθμολογική αξία των κομματιών και παρουσιάστηκε με τη μορφή 

διαγράμματος όπου ένα κομμάτι προσπαθεί με διαδοχικές επιθέσεις να κερδίσει ένα 

συγκεκριμένο σύνολο βαθμών από τον αντίπαλο. Στην περίπτωση της ΣΤ' το πρόβλημα 

βασίστηκε στους χαρακτήρες των κομματιών που αποτελούν τους στρατούς της σκακιέρας 

και στην αντιστοιχία που αυτοί έχουν μεταξύ τους. Με αφορμή αυτούς προέκυψε ένα 

υποθετικό σενάριο που αφορούσε συνδυασμούς.

Μέσα στο πλαίσιο της επίλυσης προβλήματος μπορούν να ενταχθούν και ορισμένες 

δραστηριότητες που είχαν περισσότερο παιγνιώδη χαρακτήρα, με απώτερο στόχο, όμως, τη 

διερεύνηση κάποιας γεωμετρικής έννοιας. Στα παιδιά της Β' δόθηκε άσκηση-λαβύρινθος σε 

μορφή διαγράμματος όπου σύμφωνα με ορισμένες προϋποθέσεις ένα κομμάτι έψαχνε τη 

σωστή διαδρομή για να επιτεθεί σε ένα συγκεκριμένο αντίπαλο. Στη συνέχεια τα παιδιά 

επεξεργάζονταν σχέσεις παραλληλίας και καθετότητας στα ευθύγραμμα τμήματα που 

προέκυπταν. Στα παιδιά της ΣΤ' από την άλλη δόθηκαν δύο δραστηριότητες που είχαν το 

χαρακτηριστικό της μονοκονδυλιάς. Στην πρώτη ακολουθούσε διερεύνηση παράλληλων, 

κάθετων και τεμνόμενων ευθυγράμμων τμημάτων και στη δεύτερη γινόταν μελέτη της 

συμμετρίας του σχήματος που προέκυπτε.

Τέλος, υπήρχε ένας επιπλέον τομέας των Μαθηματικών που δεν μπόρεσε να 

διερευνηθεί λόγω περιορισμένου χρόνου, ο τομέας των μοτίβων. Το επίπεδο της σκακιέρας 

με την κανονική εναλλαγή των λευκών και μαύρων τετραγώνων της παραπέμπει σε μωσαϊκό 

και στην έννοια του μοτίβου. Επίσης, και η εναλλαγή των κομματιών πάνω στη σκακιέρα θα 

μπορούσε να μελετηθεί μέσα από τη σκοπιά αυτή. Παράλληλα, μια άλλη έννοια που 

συναντάται στο πλαίσιο της σκακιέρας είναι εκείνη του αριθμητικού μοτίβου. Οι δυνατότητες 

επίθεσης ορισμένων κομματιών, καθώς αυτά προχωρούν από μία κορυφή προς το κέντρο του 

επιπέδου της σκακιέρας, αυξάνονται με κανονικό ρυθμό. Μάλιστα, μέσα στο πλαίσιο των

36



παιγνιωδών δραστηριοτήτων ετοιμάστηκε για τα παιδιά της Β' τάξης ένα παζλ αποτελούμενο 

από ασύμμετρα κομμάτια μιας σκακιέρας, μέσα από το οποίο θα μπορούσε να διερευνηθεί το 

μοτίβο λευκών-μαύρων τετραγώνων (ΑΠΣ & ΔΕΠΠΣ Μαθηματικών, 2003, 317). Λόγω 

χρονικού περιορισμού, όμως, η δραστηριότητα δεν πραγματοποιήθηκε και τα παιδιά πήραν 

το παζλ για το σπίτι τους.

Ημερολόγιο συναντήσεων

Συνάντηση Τάξη Δραστηριότητα Στόχοι

"-ς
ft

A ' - Β'

| J J . t

1η: Μέτρηση και σύγκριση 

ευθυγράμμφν

Οι μαθητές/τριες

• να διατυπώνουν εκτιμήσεις

σχετικά με τον υπολογισμό του 

μήκους και τη σύγκριση μεταξύ 

ευθυγράμμων τμημάτων

• να χρησιμοποιούν μη τυπικές

μονάδες μέτρησης μήκους

(μήκος πλευράς τετραγώνου 

σκακιέρας) για τη μέτρηση 

ευθυγράμμων τμημάτων
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μονάδες μέτρησης μήκους για 

τη σύγκριση μεταξύ 

ευθυγράμμων τμημάτων

• να εντοπίζουν τη θέση των
i* '·; »·. ν ·. - ν*·

κομματιων του διαγράμματος

στο πλαίσιο της σκακιέρας και 

του γεωπίνακα
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1η ΣΤ'

2η: Σύγκριση μεταξύ ευθείας και 

τεθλασμένης πορείας από ένα 

σημείο σε ένα άλλο

να εντοπίζουν εναλλακτικές 

διαδρομές μεταξύ δύο τυχαίων 

τετραγώνων της σκακιέρας
%I f  ·ν  i *

• να διαπιστώσουν ότι η ευθεία

είναι η συντομότερη απόσταση 

μεταξύ δύο σημείων

1η (πρώτο μέρος): Παραλληλία- • να εντοπίζουν παράλληλες και
τομή-καθετότητα μεταξύ ευθειών κάθετες μεταξύ τους ευθείες σε
σε δυνατές κινήσεις κομματιών δυνατές κινήσεις κομματιών της 

σκακιέρας

• να διακρίνουν τις κάθετες από

τις απλώς τεμνόμενες ευθείες

1η (δεύτερο μέρος): 

Μονοκονδυλιά: Παραλληλία- 

τομή-καθετότητα μεταξύ 

ευθυγράμμων τμημάτων σε

• να αποδίδουν στο γεωπίνακα 

διαδοχικές κινήσεις του ίππου 

που σχηματίζουν μονοκονδυλιά 

κάτω από ορισμένη συνθήκη
μονοκονδυλιά (κύκλωμα)

2η (πρώτο μέρος): Γωνίες από 

διαδοχικές επιθέσεις του ίππου 

(αναγνώριση-σύγκριση)

• να εντοπίζουν παράλληλα, 

κάθετα ή απλώς τεμνόμενα 

ευθύγραμμα τμήματα σε 

μονοκονδυλιά

• να διατυπώνουν εκτιμήσεις 

σχετικά με το άνοιγμα των 

γωνιών που σχηματίζονται από 

διαδοχικές επιθέσεις του ίππου

• να διατυπώνουν προβλέψεις 

 σχετικά με τη σύγκριση γωνιών
που σχηματίζονται από 

επιθέσεις του ίππου πάνω σε 

διάγραμμα

• να συγκρίνουν γωνίες πάνω σε 

διάγραμμα με τη βοήθεια
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I

2η B'

διαφανούς χαρτιού
ijtί ι (ί ρ '>> ι . -><»■ 'ift'r«taf»rywin*r;i. mwvi'ir r ~ *

2η (δεύτερο μέρος): Αναγνώριση 

και σύγκριση γωνιών από 

επιθέσεις του ίππου και της 

βασίλισσας

•  να διατυπώνουν εκτιμήσεις 

σχετικά με το άνοιγμα των 

γωνιών που σχηματίζονται από

O U V U Ig Cj ο Λ Ι ν ο Ο ο Ι ^  XljĈ

•  να διατυπώνουν προβλέψεις 

σχετικά με τη σύγκριση γωνιών 

που σχηματίζονται από δυνατές
#> \  · V. 'flVf -%§Α*# / Λ Γ Λ

8 7 llu £ O S l(^  TOD Ι7Ι7ΕΟΌ  K O I Τ ϊ | ζ

βασίλισσας πάνω σε διάγραμμα

1η: Προσανατολισμός- 

αμφιπλευρικότητα
•  να προσανατολίζονται ως προς 

τις έννοιες «πάνω», «κάτω», 

«δεξιά», «αριστερά» και «λοξά»
..................... .......................... .. ..............  ............. ........... . r s x n , ό ι Γ ί δ ι π ί τ τ ο τ η  p-rri-rrcSr» r a n

σκακιστικού διαγράμματος

2n: Γεωμετρικό σχήμα- 

τετράγωνο-υπολογισμός μήκους
•  να εντοπίζουν το γεωμετρικό 

σχήμα του τετραγώνου μέσα
πλευράς, περιμέτρου και από διαδοχικές επιθέσεις
εμβαδού του τετραγώνου με μη 

τυπικές μονάδες μέτρησης- 

κλίμακα (σμίκρυνση/μεγέθυνση)- 

διερεύνηση της δυνατότητας

κομματιών πάνω στη σκακιέρα, 

ανεξάρτητα από την κλίση του 

στο επίπεδο

•  να υπολογίζουν t o  ll tik o c  t d c

κάθε κομματιού να αποδώσει πλευράς του τετραγώνου με. τη 

χρήση μη τυπικών μονάδων 

μέτρησης (πλευρά τετραγώνου 

σκακιέρας-γεωπίνακα)

τετράγωνα πάνω στη σκακιέρα 

με διαδοχικές κινήσεις

•  Λ/ff ιν τ τ ο ^ ο ν ίΓ m n ;  τ η  P i i f t r f ^ n v  τ ο υ

τριγώνου με τη χρήση μη 

τυπικών μονάδων μέτρησης
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επιφανειών (τετράγωνο 

σκακιέρας-γεωπίνακα)

• να αναγνωρίζουν τη σμίκρυνση 

και τη μεγέθυνση που υφίσταται* · -

το τετράγωνο με τη μετατόπιση 

κομματιών πάνω στη σκακιέρα

• να διερευνήσουν τη δυνατότητα 

κάθε κομματιού να αποδώσει
M R

τετράγωνα πάνω στη σκακιέρα

2η

με διαδοχικές κινήσεις

Σ Τ ' 1η: Γεωμετρικό σχήμα-τρίγωνο- 

ισόπλευρα ορθογώνια τρίγωνα-

• να αναγνωρίζουν το γεωμετρικό 

σχήμα του τριγώνου μέσα από 

διαδοχικές επιθέσεις κομματιών:&**!<&* μέτρηση και σύγκριση εμβαόών-

και συνδυασμούς κινήσεων

• να αναγνωρίζουν τα ισόπλευρα 

ορθογώνια τρίγωνα

• να διατυπώνουν προβλέψεις

σχετικά με τον υπολογισμό και

τη σύγκριση εμβαδών τριγώνου 

με βάση μη τυπικές μονάδες 

μέτρησης (τετράγωνα

’m m m m m * >4 t*. #* ί

•  να υπολογίζουν το εμβαδόν των 

τριγώνων με τη χρήση μη 

τυπικών μονάδων μέτρησης 

επιφάνειας (τετράγωνα
tm mm*mm σκακιέρας-γεωπίνακα)
-  > — — - . -------- -
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2η: Κλίμακα-ομοιότητα τριγώνων 

(σμίκρυνση/μεγέθυνση)

• να αναγνωρίζουν τα όμοια 

τρίγωνα
ύ  R MNMν*ν >4 ι ' ?_

• να  εντοπίζουν την κλί μ n νπ τηΓ

μεγέθυνσης ή της σμίκρυνσης 

που υφίσταται το τρίγωνο

• να μεγεθύνουν και σμικρύνουν
$||t νί $|«* * τρίγωνα με βάση ορισμένη

κλίμακα με τη μετατόπιση 

κομματιών πάνω στη σκακιέρα

3η: Είδη τριγώνων ως προς τις 

γωνίες-

• να διακρίνουν τα είδη των

ΤΠίνΐΏΛ/ίϊΐν ί ί Ι Γ  7ΓΠΠΓ n r  vriwfer
* ■ *  \H H I

_ ο£υΎώνια/αΜβλιΐγώνιαΖοχ>θ.ογ£ανια

τρίγωνα-ισεμβαδικά τρίγωνα
• να διατυπώνουν προβλέψεις 

σχετικά με τη σύγκριση 

εμβαδών μεταξύ ισεμβαδικών 

τριγώνων
Ή SifS '^3^iW¥H

• να υπολογίζουν τα εμβαδά

ισεμβαδικών τριγώνων που 

διαφέρουν ως προς το είδος 

τους σε σχέση με τις γωνίες

3* | B ' 1η (πρώτο-δεύτερο μέρος): •  να διατυπώνουν προβλέψεις

I Ιαραλληλία-καθετότητα-τομή 

μεταξύ ευθειών από δυνατές 

επιθέσεις κομματιών

σχετικά με την παραλληλία, την 

καθετότητα ή την τομή μεταξύ 

δυνατών επιθέσεων των 

κομματιών πάνω στη σκακιέρα

^ ■ m w Eff. «r - *HW· 1
• να διακρίνουν τις διαδρομές που

χαράσσουν παράλληλες, 

κάθετες ή απλώς τεμνόμενες 

μεταξύ τους ευθείες πάνω στη 

σκακιέρα-γεωπίνακα
.- - naaraMjmJ
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2η: Λαβύρινθος-εντοπισμός 

παράλληλων και κάθετων μεταξύ 

τους ευθειών στη διαδρομή του 

λαβυρίνθου

•  να χαράσσουν τη διαδρομή ενός 

κομματιού σε δοσμένη θέση 

σκακιστικού διαγράμματος με 

στόχο  την επίθεση σε
1 · §·#* 1 #2·'·'?;: j ‘ « « ν'|-' ’* (  ^ ‘ν  J tf>.

συγκεκριμένο τετράγωνο και

κάτω από ορισμένη συνθήκη.

•  να εντοπίζουν παράλληλες και 

κάθετες μεταξύ τους ευθείες

j 44» · * 4 - φ?,  Γ στη διαδρομή που ακολουθεί

οννΧ κομμάτι vtuvco ob οιογριιμμιχ

3n Σ Τ 1η (πρώτο μέρος): Γεωμετρικό 

σχήμα-τετράγωνο-μέτρηση 

μήκους πλευράς και εμβαδού με

• να εντοπίζουν το σχήμα του 

τετραγώνου όπως προκύπτει 

από δυνατές επιθέσεις
\ ' : 4* V Κ:  %λ  ' « 2 . {̂*f ■# ‘ν̂ ? ·ν ^  ¥ * & >  ' !?| S‘$S | *

μη τυπικές μονάδες μέτρησης- κομματιών πάνω σε διάγραμμα

διερεύνηση της διαγώνιου του 

τετραγώνου
•  να υπολογίζουν το μήκος της 

πλευράς και το εμβαδόν 

τετραγώνου με τη χρήση μη
r  r ς» rτυπικως μονάδων μέτρησης

(πλευρά/επιφανεια τετραγώνου 

σκακιέρας)

• να εντοπίζουν τις διαγώνιους 

που μπορούν να φέρουν σε
W S S & & * ~  ■ **  ■■■*''4 i  2 $  T  -°~£'*· *λ f s-  ' f - ί Γ ' ’ Η & % “  . f  * r ^  '  „*

τετράγωνο κομμάτια με δυνατές

κινήσεις τους

• να διαπιστώσουν τη σχέση 

καθέτου μεταξύ των διαγώνιων

S i s £*ί ¥ 1 -  W ν ¥  \  5 ¥ bVOij CbipuyU)VOU

l n (δεύτερό μέρος): Διερεύνηση 

της έννοιας του «εγγράφω» 

τετράγωνο σε δοσμένο 

τετράγωνο με δυνατές κινήσεις

•  να αποδώσουν στη σκακιέρα- 

γεωπίνακα τετράγωνα διαδοχικά 

εγγεγραμμένα σε ήδη δοσμένο 

τετράγωνο
' " Ί Μ*ί *4^ 0 ’- j yrifir?' \ ? ?  t t 'Z .g / ,  J i *  fk < /

.....  - .... - -  , . -  . ___  -.... - ...... ..... - - ................  - -  ■--.....r ..................... -....— --------- ----------η „„ ! ..........  .....................................
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κομματιών

2η: Διερεύνηση της δυνατότητας •  να διερευνήσουν τη δυνατότητα

απόδοσης τετράγωνων με ή όχι κάθε κομματιού να

όυνατεςπνησετς κομματιών 

πάνω στη σκακιέρα

διαγράψει τετράγωνα πάνω στη 

σκακιέρα με δυνατές του 

κινήσεις

3η: Σύγκριση εμβαδών • να διατυπώσουν προβλέψεις

τετραγώνων με διαφορετική σχετικά με τη σύγκριση

μεταξύ τους κλίση ως προς τον 

οριζόντιο άξονα του επιπέδου

εμβαδών τετραγώνων με 

διαφορετική μεταξύ τους κλίση 

και με βάση μη τυπικές μονάδες 

μέτρησης επιφανειών

—·  να υπολογίσουν και να 

συγκρίνουν τα εμβαδά 

τετραγώνων με τη χρήση μη 

τυπικών μονάδων μέτρησης

επιφανειών

4η (πρώτο μέρος): Γεωμετρικό 

σχήμα-ορθογώνιο 

παραλληλόγραμμο-διερεύνηση 

δυνατότητας απόδοσης

•  να διερευνήσουν τη δυνατότητα 

ή όχι κάθε κομματιού να 

διαγράψει ορθογώνια 

παραλληλόγραμμα πάνω στη
*** F *  ε· ' ’ " i f * f * * * % $ *  ι  '*  *

ορθογωνίων παραλληλογράμμων σκακιέρα με δυνατές του

με κινήσεις κομματιών κινήσεις
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4η (δεύτερο-τρίτο μέρος): ·

Σύγκριση επιφανειών 

ισεμβαδικών ορθογωνίων 

παραλληλογράμμων-απόδοση 

ισεμβαδικών ορθογωνίων 

παραλληλογράμμων με δυνατές 

κινήσεις κομματιών

5η: Διερεύνηση πλαγίου ·

I παραλληλογράμμου μεδυνατές
_______ L_______ κινήσεις κη| η ιητιών-διερεύνηϊτη

διαγώνιου του πλαγίου 

παραλληλογράμμου

-fmwmm.ί  -'&"*&«*' i*> #4 Μ « * ί -  ’Λ  ■$*.?ΙΜΓ■'
Λ

να διατυπώσουν προβλέψεις 

σχετικά με τη σύγκριση 

εμβαδών ορθογωνίων 

παραλληλογράμμων με 

διαφορετική περίμετρο, με 

διαφορετική μεταξύ τους κλίση 

ως προς τον οριζόντιο άξονα 

του επιπέδου και με βάση μη 

τυπικές μονάδες μέτρησης 

επιφανειών

να συγκρίνουν τα εμβαδά 

ορθογωνίων

παραλληλογράμμων με τη 

χρήση μη τυπικών μονάδων 

μέτρησης επιφανειών

να αποδώσουν σε διάγραμμα 

ορθογώνια παραλληλόγραμμα 

ίσου εμβαδού με ήδη δοσμένο 

ορθογώνιο παραλληλόγραμμο 

με βάση μη τυπικές μονάδες 

μέτρησης

να διερευνήσουν τη δυνατότητα 

ή όχι απόδοσης πλαγίων 

παραλληλογράμμων πάνω στη 

σκακιέρα με δυνατές κινήσεις η 

συνδυασμούς κινήσεων 

κομματιών

να εντοπίσουν τα κομμάτια που 

μπορούν με δυνατές κινήσεις 

τους να χαράξουν διαγώνιους σε 

ήδη δοσμένα πλάγια 

παραλληλόγραμμα σε
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διάγραμμα

- r* *$**« 3ΓΓ*1βΡ ^ Ρ &  $ $ | $ ι  ?-% fiNP§g^ $«€$ V * *  * * 3 * . 1 Τ ; ι

4η B ' 1η: Συμμετρία ως προς άξονα στο •  να εντοπίσουν τους άξονες
■

δισδιάστατο επίπεδο της συμμετρίας στο δισδιάστατο

σκακιέρας επίπεδο μιας άδειας σκακιέρας

2η: Συμμετρική απόδοση 

τμήματος της σκακιέρας

•  να αποδώσουν τη συμμετρική 

εικόνα σε δοσμένο τμήμα της
r  r  f \  r

^ 6 8 3 ^ 5 ^  S^tt '^ f f p i ·, ι;»ι T fy .1)** Π "  V I M ^ i 'W T M C ir f ^ i f i i l l i t lM I lW i l σκακιέρας με τη χρηση λευκών
, ,

TVIXt p u u p t u v  XCXptXTfUJVUFV TVUI μ ζ ,

βάση άξονα συμμετρίας κάθετο 

ως προς τον οριζόντιο άξονα 

του επιπέδου

^ s t e ^ f i i ; j s | | i l ^ ν |  ̂ # .F - '# I ^ ! ··. r .V  ι -·!'·■■ Ί ’\.·ι!% '~ ■*'-·#:-·,; ■■■ )Η" *■', Λ ' ·  ^ η : · * ' : *

•  να αποδώσουν τή συμμετρική

εικόνα σε δοσμένο τμήμα της 

σκακιέρας με βάση άξονα 

συμμετρίας σε κλίση 45° ως 

προς τον οριζόντιο άξονα του
·*·■- t n̂ :v- '¥ i*  - /  A ? * * * !  * ? - -  F  Α·’ -- *:*·*'Ψ9 i  * , ,  ■&*. =: - ^ ^ ί - - . % ρ :.-^

επιπέδου
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4η ΣΤ'

3η: Συμμετρία χος.πρας. άξονα σχα 

τρισδιάστατο επίπεδο μιας 

στημένης σκακιέρας με βάση τα 

κομμάτια της-διατήρηση της 

συμμετρίας κατά το άνοιγμα της 

- παρτ&αξ------- -— ---------------------

4η: Επίλυση προβλήματος με 

βάση τη βαθμολογική αξία των 

κομματιών

1η: Συμμετρία ως προς άξονα στο 

δισδιάστατο επίπεδο της 

σκακιέρας- συμμετρία ως προς 

άξονα στα τρισδιάστατο επίπεδο 

μιας στημένης σκακιέρας με 

βάση τα κομμάτια της-διατήρηση 

της συμμετρίας κατά το άνοιγμα 

της παρτίδας

• να εντοπίσουν τον άξονα . 

συμμετρίας σε μια στημένη 

σκακιέρα ως προς τα κομμάτια 

της (ανεξάρτητα από το χρώμα 

τους)

• να εντοπίσουν και να 

επισημάνουν τον τρόπο που 

χαλάει και αποκαθίσταται ή όχι 

η συμμετρία στα κομμάτια της 

σκακιέρας κατά το άνοιγμα μιας 

παρτίδας

• να χαράξουν σε διάγραμμα τη 

διαδρομή επιθέσεων της 

βασίλισσας με στόχο να 

κερδίσουν συγκεκριμένο 

πλήθος βαθμών από το υλικό 

του αντιπάλου

• να εντοπίσουν τους άξονες 

συμμετρίας στο δισδιάστατο 

επίπεδο μιας άδειας σκακιέρας

• να εντοπίσουν τον άξονα 

συμμετρίας σε μια στημένη 

σκακιέρα ως προς τα κομμάτια

----- της------ ---------------------------

• να εντοπίσουν και να 

επισημάνουν τον τρόπο που 

χαλάει και αποκαθίσταται ή όχι 
η συμμετρία στα κομμάτια της 

σκακιέρας κατά το άνοιγμα μιας 

παρτίδας
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2η (πρώτο-δεύτερο μέρος): 

Αποκατάσταση της γραμμικής
•  να αποκαταστήσουν τη 

γραμμική συμμετρία σε
J · »  W i N

και της περιστροφικής δοσμένη θέση πάνω στη
συμμετρίας σε δοσμένη θέση στη 

σκακιέρα
σκακιέρα με βάση τις θέσεις 

των λευκών ή των μαύρων 

κομματιών

ι BUM •  να αποκαταστήσουν την

περιστροφική συμμετρία σε 

δοσμένη θέση, με βάση τις 

θέσεις των λευκών ή των 

μαύρων κομματιών, με τη
j  ? ■ : : Η  , jg  #4r

p u t J V O I U  U Ι Ι λ ψ Ι Χ V U U L  / U U H U U

πάνω σε διάγραμμα

3η: Μονοκονδυλιά-διερεύνηση 

γραμμικής συμμετρίας σε σχήμα 

που προκύπτει από διαδοχικές

•  να αποδώσουν στη σκακιέρα- 

γεωπίνακα μονοκονδυλιά με 

γραμμική συμμετρία με

επιθέσεις κομματιού__________ __ διαδονικές επιθέσεις του ίππου

• να διερευνήσουν την ύπαρξη ή 

όχι περισσότερων αξόνων 

συμμετρίας στο σχήμα τους

• να διερευνήσουν την ύπαρξη ή 

όχι περιστροφικής συμμετρίας 

στο σχήμα τους

4η: Δημιουργία νοερού · να τοποθετήσουν κομμάτια

συμμετρικού σχήματος ως προς πάνω στη σκακιέρα με τρόπο

άξονα με δυνατές επιθέσεις ώστε οι δυνατές επιθέσεις της

κομματιών πάνω στη σκακιέρα βασίλισσας να αποδίδουν νοερά

συμμετρικό σχήμα ως προς 

άξονα



5η: Διερεόνηοητης--------- ------- -— s~
περιστροφικής συμμετρίας στα 

κομμάτια της σκακιέρας ως 

στερεά σχήματα

να δίερευνήσουν σε 

τρισδιάστατο επίπεδο κάθε 

φιγούρα της σκακιέρας για την 

ύπαρξη ή όχι της περιστροφικής 

συμμετρίας

• να εντοπίσουν τον αριθμό 

αξόνων περιστροφικής 

συμμετρίας κάθε κομματιού

ύη: Επίλυση προβλήματος · να απομονώσουν τα δεδομένα

συνδυαστικής με βάσμτους 

χαρακτήρες της σκακιέρας
του προβλήματος και να 

επιλέξουν την κατάλληλη 

στρατηγική για την επίλυσή του
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ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

1η Συνάντηση με την Α και τη Β ' Τάξη Δημοτικού
Κατά την πρώτη συνάντηση με την Α' και τη Β' Δημοτικού έρχονται τρεις μαθητές και μια 

μαθήτρια της Β', ένας μαθητής της Α' και εκτάκτως μια μαθήτρια της Τ'. Επειδή τα παιδιά 

δεν έρχονται την ώρα που ορίστηκε αλλά με καθυστερήσεις, ξεκινάμε με δύο ομάδες: μία με 

τρία παιδιά της Β', μία με ένα μαθητή της Β' και τη μαθήτρια της Γ' που είναι αδέρφια, ενώ ο 

μαθητής της Α' που έρχεται περίπου 15' αργότερα κάθεται μόνος του. Επειδή τα παιδιά 

έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με το υλικό και δεν έχουν ξαναδουλέψει σε ομάδες 

αρχικά αναλώνεται ορισμένος χρόνος για να γίνει η διανομή των μαθητών στις ομάδες και η 

επεξήγηση για τον τρόπο χρήσης του γεωπίνακα. Τα παιδιά είναι λίγο μουδιασμένα και 

ανήσυχα. Παρατηρείται δυσκολία προσαρμογής στις ομάδες και μια τάση να δουλέψει το 

κάθε παιδί μόνο του. Το κάθε παιδί έχει το δικό του γεωπίνακα, αλλά υπάρχει από μια 

σκακιέρα μεγάλου μεγέθους στο κέντρο κάθε ομάδας. Η χρήση ατομικού γεωπίνακα από 

κάθε μαθητή είχε αρνητική επίπτωση στο βαθμό συνεργασίας που αναπτύσσεται μεταξύ των 

παιδιών. Από τη δεύτερη συνάντηση κι έπειτα αποφασίζεται κάθε ομάδα να εργάζεται με ένα 

μόνο γεωπίνακα.

1η δραστηριότητα:

Στην πρώτη δραστηριότητα ζητείται μέτρηση και σύγκριση ευθυγράμμων τμημάτων. Δίνεται 

ένα διάγραμμα με ορισμένη θέση, όπου ζητείται να εντοπιστούν εναλλακτικές διαδρομές που 

μπορεί να διανύσει ο λευκός πύργος για να κόψει το μαύρο αξιωματικό (Εικ. 1). Η άσκηση 

ζητά αρχικά να μεταφερθεί η θέση του δοσμένου διαγράμματος στη σκακιέρα. Η ομάδα με τα 

δυο αδέρφια δε δυσκολεύεται, αλλά η δεύτερη ομάδα των τριών καθυστερεί αρκετά στη 

διαδικασία μεταφοράς της εικόνας που είναι αποτυπωμένη στο χαρτί πάνω στη σκακιέρα. 

Ίσως αυτό να οφείλεται και στη δυσλειτουργία της ομάδας και στην προσπάθεια του κάθε 

παιδιού να επιβάλει την άποψή του καθώς και στον τρόπο που κάθονται τα παιδιά, αφού 

κάποιοι βλέπουν τη σκακιέρα ανάποδα και έχουν διαφορετική οπτική θέαση της σκακιέρας 

(Εικ.2). Για να βοηθηθούν τους δίνονται κάποιες εξηγήσεις για το πώς θα αναγνωρίσουν τις 

συντεταγμένες του διαγράμματος στην κανονική σκακιέρα καθώς και τη θέση κάθε 

κομματιού. Όταν οργανώνονται καταφέρνουν να στήσουν τελικά τη δοσμένη θέση στη 

σκακιέρα.

49



Εικόνα 2 Εικόνα 1

Ένα ερώτημα που ανακύπτει γρήγορα γιατί δε διευκρινίζεται στη εκφώνηση είναι αν ο 

πύργος μπορεί να ακολουθήσει περισσότερες από μία διαδρομές για να επιτεθεί στον 

αντίπαλο αξιωματικό. Η απάντηση θα μπορούσε να θεωρηθεί αυτονόητη αφού η 

συγκεκριμένη θέση τού επιτρέπει διάφορους ελιγμούς, ωστόσο δεν είναι τόσο αυτονόητη για 

τα παιδιά, τα οποία θεωρούν ότι υπάρχει μόνο μία λύση στην άσκηση. Ένα δεύτερο ερώτημα 

που ανακύπτει είναι ότι ο λευκός πύργος δεν μπορεί να κάνει περισσότερες από μια κινήσεις 

τη φορά καθώς θα πρέπει να περιμένει και την κίνηση του αντιπάλου. Εδώ δίνεται η 

διευκρίνιση ότι στην περίπτωση αυτή δεν παίζουμε κανονικό σκάκι οπότε κάποιες βασικές 

αρχές του παιχνιδιού καταλύονται για χάρη της άσκησης. Ο λευκός πύργος μπορεί επομένως 

να κινηθεί όσες φορές θέλει ενώ ο αντίπαλός του μένει καθηλωμένος.

Η ομάδα των δύο αδερφών γρήγορα βρίσκει εναλλακτικές διαδρομές για τον πύργο 

και με χρωματιστά λαστιχάκια αποδίδει τις διαδρομές αυτές στο γεωπίνακα (Εικ.3α, β). 

Επειδή το κορίτσι είναι μεγαλύτερο ηλικιακά κυριαρχεί στην ομάδα ενώ ο αδερφός της 

ακολουθεί. Μέχρι το σημείο αυτό στην ομάδα αυτήν συμμετέχει και ο μαθητής της πρώτης ο

Εικόνα 3α Εικόνα 3β
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οποίος μόλις έχει καταφτάσει και βοηθά περισσότερο στα διαδικαστικά (φέρνει κομμάτια για 

τη σκακιέρα ή λαστιχάκια για το γεωπίνακα). Στη συνέχεια ο μικρός μαθητής κάθεται μόνος 

του σε ξεχωριστό θρανίο για να επεξεργαστεί τις 

δικές του ασκήσεις. Και η δεύτερη ομάδα βρίσκει 

γρήγορα εναλλακτικές διαδρομές του πύργου για 

την επίθεση του αλλά δυσκολεύεται ιδιαίτερα να 

τις αποδώσει στο γεωπίνακα, παρόλο που ο 

γεωπίνακας έχει δοσμένες συντεταγμένες. Τα 

παιδιά φαίνονται να μην μπορούν εύκολα να 

εντάξουν νοερά τη θέση των κομματιών στον 

άδειο γεωπίνακα και τραβούν γραμμές που δεν 

αντιστοιχούν στις διαδρομές του πύργου (Εικ.4).

Ο ένας από τους μαθητές τα καταφέρνει κάπως καλύτερα, ενώ οι άλλοι δύο όχι και τόσο. 

Ανασταλτικός παράγοντας στη σωστή απόδοση της διαδρομής πάνω στη σκακιέρα 

εξακολουθεί να είναι η θέση των παιδιών στα θρανία καθώς το καθένα έχει διαφορετική 

οπτική θέαση της σκακιέρας που βρίσκεται στο 

κέντρο των θρανίων. Μετά από προτροπή και 

όχι με ιδιαίτερη προθυμία αποφασίζουν να 

έρθουν όλοι από την μπροστινή πλευρά της 

σκακιέρας ώστε να έχουν την ίδια οπτική στη 

δοσμένη θέση και να μπορέσουν να αποδώσουν 

τη ζητούμενη διαδρομή. Οι εναλλακτικές 

διαδρομές δε θεωρούνται αυτονόητες από τα

παιδιά τα οποία επιλέγουν αρχικά τη Εικόνα 4

συντομότερη διαδρομή και στη συνέχεια δυσκολεύονται να προχωρήσουν τον πύργο τους 

γύρω από τα εμπόδια που συναντάει. Μια πρόταση που γίνεται μάλιστα είναι η περίπτωση ο 

πύργος να μην ελιχθεί γύρω από τα εμπόδια που συναντά αλλά απλώς να τα «φάει». Ίσως 

λείπει η διευκρίνιση από την εκφώνηση ότι ο πύργος δεν μπορεί να επιτεθεί σε κανέναν άλλο 

αντίπαλο παρά μόνο στον αξιωματικό. Ωστόσο, στο τέλος η ομάδα καταφέρνει να εντοπίσει 

και να αποδώσει με επιτυχία περισσότερες εναλλακτικές διαδρομές του πύργου πάνω στο 
γεωπίνακα (Εικ.5).
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Ο μαθητής της Α' Δημοτικού ξεκινά με 

την πρώτη δραστηριότητα που αφορά και αυτή 

μέτρηση και σύγκριση ευθυγράμμων τμημάτων.

Σε δοσμένο διάγραμμα καλείται να εντοπίσει τις 

γραμμές απειλής του λευκού πύργου και να τις 

συγκρίνει μεταξύ τους (Εικ.6). Ίσως επειδή 

εργάζεται μόνος του στη δική του σκακιέρα 

(μικρού μεγέθους και όχι μεγάλου όπως οι 

υπόλοιποι) αντεπεξέρχεται με ιδιαίτερη προθυμία 

και επιτυχία στην άσκηση. Αρχικά του ζητείται να 

μεταφέρει τη δοσμένη θέση του διαγράμματος στη σκακιέρα και πολύ γρήγορα το κάνει. Στη 

συνέχεια αναζητά τα κομμάτια που απειλούνται από το λευκό πύργο. Αρχικά απαντά 

λανθασμένα «3», αλλά γρήγορα διορθώνει σε «4». Ίσως επειδή τα κομμάτια που βρίσκονται 

είτε πολύ κοντά είτε πολύ μακριά από τον πύργο δεν εντοπίζονται με την πρώτη ματιά. 

Ύστερα από πολλές διαπραγματεύσεις αποκτά και δικό του γεωπίνακα, καθώς κανένας από 

τους υπόλοιπους δε δείχνει αρχικά πρόθυμος να δώσει το δικό του. Σε σύντομο χρόνο 

αποδίδει σωστά τις διαδρομές απειλής του πύργου στο γεωπίνακα παρόλο που δουλεύει για 

πρώτη φορά με αυτό το υλικό χωρίς να 

αντιμετωπίσει δυσκολία στις συντεταγμένες 

θέσεις των κομματιών (Εικ.7). Όταν ζητείται από 

το μαθητή της Α' να υπολογίσει την απόσταση 

των διαδρομών που χάραξε στο γεωπίνακα με 

βάση την ακμή των τετραγώνων της σκακιέρας, 

εκείνος απλώς απαριθμεί τα καρφάκια, δίνοντας 

έμφαση στις κορυφές και όχι στις αποστάσεις. Με 

τη βοήθεια του σπάγκου όμως, αντιλαμβάνεται το λάθος του και καταφέρνει να υπολογίσει 

σωστά τα μήκη των ευθυγράμμων τμημάτων που σχηματίζονται από τις απειλές του πύργου.

Στη συνέχεια ζητείται από τα παιδιά να υπολογίσουν το μήκος των διαδρομών που 

έχουν εντοπίσει παίρνοντας ως μονάδα το μήκος της πλευράς του τετραγώνου της σκακιέρας. 

Αυτό δεν είναι τόσο εύκολο για τα παιδιά. Δείχνοντας αρχικά με το άνοιγμα των δαχτύλων 

μου την ακμή του μικρού τετραγώνου της σκακιέρας του γεωπίνακα εξηγώ ότι ισούται με 1. 

Ύστερα διατηρώντας το άνοιγμα στα δάχτυλά μου ζητώ την απόσταση ανάμεσα σε δύο 

καρφάκια του γεωπίνακα: «Αν αυτό είναι 1, πόσο είναι αυτό;». Ο ένας μαθητής από την 

ομάδα των τριών απαντά αμέσως «2». Μετά από δισταγμό μου ένας δεύτερος μαθητής
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διορθώνει σε «1». Πιθανόν ο πρώτος μαθητής απαντά «2» γιατί μπερδεύεται από τα 2 

καρφάκια που ορίζουν την απόσταση 1. Για να βοηθηθούν τους δίνεται σπάγκος ώστε να 

συγκρίνουν τα δύο ευθύγραμμα τμήματα. Εύκολα διαπιστώνουν ότι η απόσταση ανάμεσα 

στα 2 καρφάκια ισούται με 1. Στη συνέχεια τους ζητεί ται να συγκρίνουν τα μήκη των 

ευθυγράμμων τμημάτων που ορίζονται από τις εναλλακτικές διαδρομές του πύργου. Μετρούν 

μία-μία με τα δάχτυλά τους τις αποστάσεις ανάμεσα στα καρφάκια των διαδρομών και 

εύκολα βρίσκουν τα μήκη των τμημάτων και κάνουν τη σύγκριση.

Στην ομάδα των δύο αδερφών γίνεται κάτι αντίστοιχο. Όταν τους ζητείται να υπολογίσουν 

την απόσταση ανάμεσα σε δύο καρφάκια του γεωπίνακα, το αγόρι απαντά «2», μάλλον 

βασιζόμενο στον αριθμό των καρφιών. Τους δίνεται χρόνος για να σκεφτούν. αλλά επιμένουν 

στη λανθασμένη απάντηση. Έτσι, τους δίνεται σπάγκος για να συγκρίνουν το μήκος της 

ακμής του τετραγώνου της σκακιέρας και της απόστασης μεταξύ των δύο καρφιών. Αμέσως 

αντιλαμβάνονται το λάθος τους και γρήγορα υπολογίζουν τις αποστάσεις των εναλλακτικών 
διαδρομών του πύργου.

Στη συνέχεια ζητείται από τα παιδιά να εντοπίσουν δύο εναλλακτικές διαδρομές 

επίθεσης του πύργου που να έχουν το ίδιο μήκος. Οι δύο ομάδες πειραματίζονται πάνω στη 

σκακιέρα και γρήγορα βρίσκουν δύο ίσες εναλλακτικές διαδρομές του πύργου. Ουσιαστικά 

περπατούν με το λευκό πύργο πάνω στη σκακιέρα και μετρούν βήματα. Συγκρατούν τις 

διαδρομές στο μυαλό τους για να μου τις δείξουν και προτιμούν να τις περπατήσουν πάνω 

στη σκακιέρα παρά να τις αποδώσουν στο γεωπίνακα, καθώς έχουν κατανοήσει ότι κάθε 
βήμα του πύργου ισούται με 1.

Συμπερασματικά οι αρχάριοι σκακιστές της Α' και της Β' τάξης δείχνουν να μπορούν 

να μεταφέρουν την εικόνα ενός διαγράμματος σε μια κανονική σκακιέρα εντοπίζοντας τις 

σωστές συντεταγμένες των κομματιών, με την προϋπόθεση ότι θα κάθονται μετωπικά τόσο 

απέναντι στο διάγραμμα όσο και απέναντι στη σκακιέρα. Αν ο προσανατολισμός τους 

απέναντι στο διάγραμμα διαφέρει από εκείνον που έχουν απέναντι στη σκακιέρα τότε η 

μεταφορά της εικόνας δεν είναι εφικτή. Η καθυστέρηση που παρουσιάζει η μια ομάδα της Β' 

τάξης στη σωστή απόδοση του διαγράμματος πάνω στη σκακιέρα φαίνεται να οφείλεται 

περισσότερο σε αδυναμία της ομάδας για συνεργασία παρά σε αδυναμία της να αντιληφθεί 

τις σωστές θέσεις των κομματιών. Άλλωστε, ύστερα από μια στοιχειώδη βοήθεια που δίνεται, 

τα παιδιά μπορούν σε σύντομο σχετικά χρόνο να αποδώσουν σωστά τις ζητούμενες θέσεις.

Η εξοικείωση με τη σκακιέρα-γεωπίνακα θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την 

επιτυχή χρήση της. Τα παιδιά καθώς δεν έχουν ξαναδουλέψει με το συγκεκριμένο υλικό 

δυσκολεύονται να το αντιμετωπίσουν σαν σκακιέρα και να εντοπίσουν πάνω του τις
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αντίστοιχες συντεταγμένες θέσεις της κανονικής σκακιέρας. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν οι 

επανειλημμένες αποτυχημένες προσπάθειες της μιας ομάδας της Β' τάξης να μπορέσει να 

τραβήξει τις ζητούμενες διαδρομές του πύργου στο γεωπίνακα. Ωστόσο, η σταδιακή 

εξοικείωση μαζί του έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές να καταφέρουν να αντιληφθούν τις 

συντεταγμένες θέσεις πάνω του και να τις αποδώσουν σωστά. Από την άλλη πλευρά η 

δεύτερη ομάδα των δύο αδερφών και ο μαθητής της Α' τάξης δεν αντιμετωπίζουν καμιά 

δυσκολία στη χρήση του γεωπίνακα ούτε στη μεταφορά των ζητούμενων διαδρομών.

Επίσης, παρατηρείται η τάση να εντοπίζεται σε πρώτο χρόνο η πλέον σύντομη 

διαδρομή επίθεσης και οι υπόλοιπες να ακολουθούν. Αυτό παρατηρείται και στις δύο ομάδες 

και μπορεί εύκολα να ερμηνευθεί, καθώς ο στόχος της επίθεσης πρέπει να «φαγωθεί» όσο πιο 

σύντομα γίνεται. Μάλιστα η μια ομάδα της Β' τάξης χρειάζεται ειδική προτροπή για να 

αναζητήσει και άλλες εναλλακτικές διαδρομές. Είναι χαρακτηριστικό ότι προτείνεται το 

ενδεχόμενο ο πύργος να «φάει» ορισμένα αντίπαλα εμπόδια παρά να καθυστερήσει με 
ελιγμούς.

Ακόμη, η αντιστοιχία ένα προς ένα ανάμεσα στην ακμή ενός τετραγώνου της 

σκακιέρας και στην απόσταση μεταξύ δύο καρφιών που βρίσκονται στα κέντρα δύο 

τετραγώνων με κοινή πλευρά δε φαίνεται να γίνεται εύκολα αντιληπτή από τα παιδιά της Α' 

και τη Β' τάξης. Μάλιστα δείχνουν να μπερδεύονται από τον αριθμό των καρφιών 

εστιάζοντας στα σημεία και όχι στα ευθύγραμμα τμήματα. Βέβαια, η χρήση του σπάγκου 

βοηθά τα παιδιά να αντιληφθούν αυτήν την αντιστοιχία ένα προς ένα ανάμεσα στις 

αποστάσεις που μελετιόνται και να διορθώσουν τις λανθασμένες αρχικές εκτιμήσεις. Έτσι 

προχωρούν με επιτυχία στη σύγκριση των ευθυγράμμων τμημάτων του γεωπίνακα. Τέλος, 

αφού έχουν αντιληφθεί ότι κάθε βήμα του πύργου που ενώνει δύο καρφάκια οριζόντια ή 

κάθετα ισούται με 1, δίνουν σύντομα και με 

επιτυχία ισομήκεις εναλλακτικές πορείες πάνω 

στην κανονική σκακιέρα.

2 ’ δραστηριότητα:

Στη δεύτερη δραστηριότητα δίνονται δύο 

συντεταγμένες θέσεις πάνω σε μια άδεια σκακιέρα 

και ζητείται από τα παιδιά να επιλέξουν τα 

κομμάτια που μπορούν να διανύσουν με διαδοχικές 

κινήσεις την απόσταση ανάμεσα στα δύο Εικόνα 8

54



τετράγωνα (Εικ.8). Τα παιδιά μόλις αντιλαμβάνονται τα τετραγωνάκια που ορίζουν τη 
διαδρομή που θα διανυθεί, γρήγορα δίνουν ιδέες

Εικόνα 10

για εναλλακτικά κομμάτια που θα μπορούσαν να την ακολουθήσουν. Οι συντεταγμένες που 

ορίζονται δίνουν τη δυνατότητα σχεδόν σε όλα τα κομμάτια της σκακιέρας να κινηθούν, 

οπότε τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να δώσουν πολλές εναλλακτικές διαδρομές. Οι 

διαδρομές θα πρέπει να αποδοθούν στο γεωπίνακα, ώστε στη συνέχεια να συγκριθούν τα 

μήκη τους. Ένα θέμα που ανακύπτει με τη συγκεκριμένη άσκηση είναι η κίνηση του ίππου, η 
οποία σχηματίζει ένα Γ (Εικ.9).

Οι αρχάριοι σκακιστές μικρής ηλικίας μαθαίνουν την κίνηση του ίππου ως Γ, για 

να μπορούν να την ανακαλούν ευκολότερα στη μνήμη τους όποτε την χρειάζονται. Οι 

συγκεκριμένοι μαθητές έχουν συνδυάσει μάλιστα την κίνηση του ίππου με τη λεξούλα 

«αλογάκι» και καθώς προχωρούν τον ίππο συλλαβίζουν τη λέξη και πατάνε αντίστοιχα σε 

κάθε τετραγωνάκι (οι 4 συλλαβές της λέξης αντιστοιχούν στα 4 τετραγωνάκια από τα οποία 

διέρχεται ο ίππος, «α-λο-γά-κι»). Ωστόσο η κίνηση του ίππου μετά από λίγους μήνες

Εικόνα 11α Εικόνα 11 β
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προπόνησης γίνεται διαγώνια ενώνοντας τα δύο άκρα του Γ (Εικ. 10). Ο τρόπος με τον οποίο 

κινεί κανείς τον ίππο στη σκακιέρα δίνει και διαφορετική διαδρομή στο γεωπίνακα. Τα παιδιά 

της Β' επιλέγουν να αποδώσουν την κίνηση του ίππου με Γ ίσως επειδή είναι σε αρχάριο 

στάδιο ως προς τις σκακιστικές τους δεξιότητες.

Η ομάδα των δύο αδερφών συντονίζεται γρήγορα και αποδίδει σωστά διάφορες 

διαδρομές κομματιών στο γεωπίνακα, του πύργου, του ίππου, του αξιωματικού, της 
βασίλισσας (Εικ. 1 Ια, β).

Η επιλογή του βασιλιά δεν απορρίπτεται αλλά δεν προτιμάται κιόλας γιατί απαιτεί 

πολλές διαδοχικές κινήσεις. Ο βασιλιάς δίνει την εντύπωση του αργού κομματιού που 

κινείται σπάνια και σε μεγάλη ανάγκη. Ωστόσο τα παιδιά αποδίδουν και τη δική του 

διαδρομή στο γεωπίνακα. Ο στρατιώτης απορρίπτεται καθώς δεν μπορεί να προχωρήσει 

λοξά. Η περίπτωση που ο στρατιώτης μπορεί να κόψει διαδοχικούς αντιπάλους για να 

προχωρήσει λοξά δε μελετάται, ίσως επειδή κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από την εκφώνηση.

Για να αποδοθεί και η ευθεία πορεία του 

ίππου γίνεται ξεχωριστή επεξήγηση στο τέλος 

αφού έχουν σχηματιστεί όλες οι υπόλοιπες 

διαδρομές. Τα παιδιά ύστερα από την 

επεξήγηση γρήγορα χαράσσουν και την ευθεία 

διαδρομή του ίππου ανάμεσα στα δύο 

τετράγωνα (Εικ. 12). Η ομάδα των τριών λόγω 

κούρασης και απροθυμίας αργεί κάπως να 

ξεκινήσει με την άσκηση. Αρχικά εντοπίζει τη 

διαδρομή του πύργου και την αποδίδει στο γεωπίνακα. Η κίνηση του πύργου ίσως επειδή 

αποδίδεται παράλληλα και κάθετα σε σχέση με τη σκακιέρα εντοπίζεται ευκολότερα. Στη 

συνέχεια προτρέπονται να εντοπίσουν κινήσεις και άλλων κομματιών. Τους διευκρινίζεται 

ότι ο ίππος μπορεί να σχηματίσει και ευθεία διαδρομή αν παραβλεφθεί η τεθλασμένη της 

κίνησης Γ. Ωστόσο δυσκολεύονται να κινήσουν τον ίππο σε ευθεία πάνω στη σκακιέρα. Εια 

να βοηθηθούν βάζουμε την αντίπαλη βασίλισσα για «δόλωμα» και ζητάμε να της επιτεθούν 

με τον ίππο, αλλά πρέπει να το κάνουν άμεσα και να μην καθυστερήσουν με τεθλασμένες 
διαδρομές. Έτσι εντοπίζουν και την ευθεία διαδρομή του ίππου και την αποδίδουν στο 

γεωπίνακα. Σταδιακά εντοπίζουν και τη διαδρομή του αξιωματικού.

Με αντίστοιχη δραστηριότητα ασχολείται και ο μαθητής της Α' αλλά τα τετράγωνα 

που ορίζονται στην περίπτωσή του προσδιορίζουν ευκολότερες συνήθεις κινήσεις κομματιών 

(Εικ. 13). Και ο μαθητής της Α' αντιμετωπίζει την κίνηση του ίππου ως Γ, αλλά δεν του
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ζητείται να την αποδώσει ως ευθεία, για να μην μπερδευτεί. Σχετικά γρήγορα καταφέρνει να 

αποδώσει εναλλακτικές διαδρομές. Πρώτα αποδίδει την κίνηση του αξιωματικού που είναι η 

πλέον εμφανής και η πλέον σύντομη ανάμεσα στα δύο τετράγωνα (Εικ.14). Στη συνέχεια 

αποδίδει την κίνηση του πύργου και στη συνέχεια του ίππου.

Ακολούθως ζητείται από τα παιδιά να 

συγκρίνουν τα μήκη των διαδρομών που 

τράβηξαν στο γεωπίνακα. Στην ομάδα των δύο 

αδερφών η μαθήτρια της Γ' προβλέπει αμέσως 

ως συντομότερη διαδρομή την ευθύγραμμη του 

ίππου, ωστόσο ο αδερφός της διστάζει και 

προτείνει εκείνη του πύργου. Η μαθήτρια της Γ' 

επηρεασμένη από τον αδερφό της αλλάζει 

γνώμη και υποστηρίζει κι εκείνη τη 

λανθασμένη άποψή του. Τους δίνεται σπάγκος για τη σύγκριση (Εικ.15). Εύκολα 

διαπιστώνουν ότι η το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα δύο τετραγωνάκια είναι το πιο μικρό 

σε σχέση με τις τεθλασμένες διαδρομές των άλλων κομματιών και αντιλαμβάνονται το λάθος 

τους. Στην ομάδα των τριών ένας μαθητής προβλέπει σχεδόν αμέσως ως συντομότερη 

διαδρομή την ευθύγραμμη του ίππου και οι υπόλοιποι συμφωνούν μαζί του. Ωστόσο, τους 

δίνεται σπάγκος για να ελέγξουν την πρόβλεψή τους και διαπιστώνουν ότι είναι σωστή. Κάτι 

αντίστοιχο συμβαίνει και με το μαθητή της Α', ο οποίος, όταν του ζητείται να προβλέψει, 

θεωρεί ότι η συντομότερη διαδρομή θα είναι του αξιωματικού που είναι και η ευθεία. Του 

δίνεται σπάγκος για να επαληθεύσει την πρόβλεψή του.

Εικόνα 15

57



Συμπερασματικά οι μαθητές της Β' Δημοτικού για να συνδέσουν δυο συντεταγμένες 

θέσεις στη σκακιέρα φαίνονται να εντοπίζουν ευκολότερα τις διαδρομές που είναι 

παράλληλες με τις ακμές της σκακιέρας, δηλαδή ευθύγραμμα τμήματα οριζόντια και κάθετα 

σε σχέση με τις πλευρές του τετραγώνου της σκακιέρας, όπως είναι η διαδρομή του πύργου. 

Σε δεύτερο χρόνο εντοπίζουν και τις διαδρομές που αποτελούν λοξά ευθύγραμμα τμήματα 

τεμνόμενα με τις ακμές της σκακιέρας, όπως είναι η διαδρομή του αξιωματικού ή της 

βασίλισσας. Σε τρίτο χρόνο εντοπίζουν και τη διαδρομή του ίππου που στην απλή της μορφή 

αποτελεί μια τεθλασμένη γραμμή Γ. Για τον εντοπισμό της ευθύγραμμης μορφής της είναι 

απαραίτητη ειδική μνεία καθώς οι αρχάριοι σκακιστές δεν είναι εξοικειωμένοι μαζί της. Η 

ευθύγραμμη πορεία, λοιπόν, που ενώνει τα δύο σημεία του επιπέδου εντοπίζεται τελευταία. 

Στην περίπτωση του μαθητή της Α' Δημοτικού, όμως, επειδή οι συντεταγμένες θέσεις που 

του δόθηκαν ενώνονται με μια κίνηση, ευθύγραμμη πορεία του αξιωματικού, αυτή 

εντοπίζεται πρώτη, παρόλο που τέμνει λοξά τις ακμές του τετραγώνου της σκακιέρας. Σε 

δεύτερο χρόνο εντοπίζονται οι διαδρομές των κομματιών που αποτελούν οριζόντια και 

κάθετα ευθύγραμμα τμήματα σε σχέση με τις ακμές του τετραγώνου της σκακιέρας, όπως 
εκείνες του πύργου και του ίππου.

Ο εντοπισμός των συντεταγμένων στο γεωπίνακα γίνεται πλέον εύκολα καθώς τα 

παιδιά είναι πιο εξοικειωμένα με το υλικό αυτό και γι' αυτό χωρίς δυσκολία αποδίδουν τις 

διαδρομές των κομματιών πάνω του. Επίσης, η αντίληψη της ευθείας πορείας ως της 

συντομότερης ανάμεσα σε δύο σημεία του επιπέδου φαίνεται να είναι αρκετά ανεπτυγμένη 
τόσο στα παιδιά της Β' όσο και στο μαθητή της Α' τάξης.

1η Συνάντηση με την Σ Τ ' Τάξη Δημοτικού
Τα παιδιά της ΣΤ' που έρχονται στην πρώτη συνάντηση είναι τρία, ένα κορίτσι και δύο 
αγόρια, και σχηματίζουν μια ομάδα.

1η δραστηριότητα (πρώτο μέρος):

Η πρώτη δραστηριότητα αφορά τις έννοιες της παραλληλίας και της καθετότητας. Στο πρώτο 

μέρος της δραστηριότητας τα παιδιά καλούνται να μελετήσουν ένα τυπικό άνοιγμα παρτίδας, 

το ε4 ε5 (Εικ.16), και να αναζητήσουν σχέσεις μεταξύ των ευθειών που προκύπτουν από τις 
δυνατές κινήσεις των κομματιών μετά το άνοιγμα (Εικ.17).
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Τα παιδιά αποδίδουν το άνοιγμα ε4 ε5 στη σκακιέρα και αρχίζουν να καταγράφουν, 

μετακινώντας τα ένα-ένα, τα κομμάτια που μπορούν να κινηθούν. Αρχικά αναφέρονται οι 

αξιωματικοί, στη συνέχεια οι ίπποι και στο τέλος η βασίλισσα και ο βασιλιάς. Οι αξιωματικοί 

είναι ευέλικτα κομμάτια που χρησιμοποιούνται συνήθως στην αρχή της παρτίδας για να 

καταλάβουν καίριες θέσεις, γι’ αυτό αναφέρονται πρώτοι. Άλλωστε οι στρατιώτες που 

κινήθηκαν στα ε4 ε5 άνοιξαν το δρόμο ακριβώς μπροστά τους. Οι ίπποι έχουν αντίστοιχη 

χρησιμότητα και αξία με τους αξιωματικούς και μπορούν να βγουν στην παρτίδα ακόμη και 

από την πρώτη κίνηση, γι’ αυτό αναφέρονται δεύτεροι. Η βασίλισσα από την άλλη πλευρά, 

επειδή είναι το σημαντικότερο κομμάτι της σκακιέρας μετά το βασιλιά και έχει ιδιαίτερα 

μεγάλη αξία, δεν προτιμάται για την πρώτη κίνηση μετά το άνοιγμα ε4 ε5 και γι’ αυτό ίσως 

αναφέρεται τρίτη, παρόλο που η κίνησή της είναι η αντίστοιχη με εκείνη του αξιωματικού 

απλώς προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ο βασιλιάς, τέλος, αναφέρεται τελευταίος από τα 

παιδιά, παρόλο που η κίνησή του είναι κάθετη ως προς την οριζόντια παράταξη του στρατού 

του σε αντίθεση με εκείνη του αξιωματικού, είναι σχετικά απλή (μόνο ένα τετραγωνάκι 

μπροστά), και ο στρατιώτης που μετακινήθηκε είναι ο δικός του ανοίγοντας το δρόμο 
ακριβώς μπροστά του. Αυτό συμβαίνει γιατί ο βασιλιάς ως η σημαντικότερη φιγούρα της 

σκακιέρας οφείλει να προστατεύεται και να μην κινείται άσκοπα, καθώς οποιαδήποτε κίνηση 
στην αρχή της παρτίδας τού αφαιρεί το δικαίωμα του ροκέ.

Τα παιδιά, αν και δεν έχουν ξαναεργαστεί με γεωπίνακα, δε δυσκολεύονται να τον 

χειριστούν και να εντοπίσουν πάνω του τις συντεταγμένες θέσεις των κομματιών, ώστε να

59



αποδώσουν τις δυνατές κινήσεις τους. Αυτό ίσως να οφείλεται στο ότι τα παιδιά είναι 

εξοικειωμένα με τη μεταφορά μιας δοσμένης θέσης από ένα σκακιστικό διάγραμμα στη 

σκακιέρα και εντοπίζουν σχετικά γρήγορα τη θέση των κομματιών από ένα μικρότερο σε ένα 

μεγαλύτερο επίπεδο. Ένα θέμα που ανακύπτει και με τα παιδιά της ΣΤ' είναι η κίνηση του 

ίππου, καθώς αρχικά την αποδίδουν ως Γ στο γεωπίνακα, ίσως επειδή θεωρούν ότι αυτή είναι 

η τυπική του κίνηση. Ωστόσο, ύστερα από διευκρίνιση δική μου αλλάζουν την τεθλασμένη 
πορεία με την ευθύγραμμη.

Τα παιδιά τραβούν τα λάστιχα στο γεωπίνακα με τη σειρά που αναφέρθηκαν τα 

κομμάτια (Εικ.18). Στη συνέχεια εντοπίζουν παράλληλες, κάθετες ή απλώς τεμνόμενες 

ευθείες. Παρόλο που στη γραπτή δραστηριότητα δίνεται σκακιέρα με σημειωμένα τα κέντρα 

των τετραγώνων της για να τραβήξουν τα παιδιά πάνω της τις ευθείες, λόγω μη επάρκειας 

χρόνου αυτό παραλείπεται. Έτσι, τα παιδιά ορίζουν σχέσεις παραλληλίας, τομής ή 

καθετότητας δείχνοντας προφορικά πάνω στο γεωπίνακα (Εικ.19).

Εικόνα 19 Εικόνα 19

Αρχικά εντοπίζουν τις ευθείες που σχηματίζουν οι βασίλισσες και οι αξιωματικοί καθώς είναι 

πιο μεγάλα από τα υπόλοιπα και βρίσκονται στο κέντρο σχεδόν της σκακιέρας. Τα παιδιά, 

καθώς είναι εξοικειωμένα με τις κινήσεις των κομματιών πάνω στη σκακιέρα φαίνονται να 

έχουν ανεπτυγμένη αντίληψη σχέσεων παραλληλίας όσον αφορά σε κομμάτια που κινούνται 

λοξά, όπως είναι ο αξιωματικός και η βασίλισσα. Η γωνία που σχηματίζουν οι δυνατές 

κινήσεις του αξιωματικού σε σχέση με την ακμή του τετραγώνου της σκακιέρας είναι 45°. Η 

κλίση των 45° των διαδρομών του αξιωματικού, με την οποία είναι εξοικειωμένα τα παιδιά, 

έχει ως συνέπεια να αναγνωρίζουν γρήγορα τις παράλληλες πορείες των αξιωματικών και 

των βασιλισσών. Σε δεύτερο χρόνο εντοπίζονται οι κάθετες ευθείες που εμφανώς τέμνονται, 

όπως μαύρου αξιωματικού-μαύρης βασίλισσας, λευκού αξιωματικού-λευκής βασίλισσας, 

καθώς και λευκού-μαύρου αξιωματικού, λευκής-μαύρης βασίλισσας.
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Υστερα από προτροπή να βρουν και άλλες παράλληλες διαδρομές πέρα από του 

αξιωματικού και της βασίλισσας εντοπίζουν με κάποια επιφύλαξη τις παράλληλες ευθείες 

των ίππων. Συζητούν μεταξύ τους κατά πόσο οι διαδρομές των ίππων είναι όντως 

παράλληλες και καταλήγουν στο ότι λογικά θα πρέπει να είναι, καθώς ουσιαστικά είναι
αντίστοιχες πάνω στο επίπεδο της σκακιέρας. 

Έτσι, επιβεβαιώνουν την παραλληλία με βάση 

την εμπειρία τους από το παιχνίδι. 

Αντιλαμβάνονται δηλαδή ότι, αφού οι 

κινήσεις των ίππων είναι αντίστοιχες άρα οι 

σχέσεις των διαδρομών των ίππων ως προς τις 

ακμές του τετραγώνου της σκακιέρας θα είναι 

επίσης αντίστοιχες. Επομένως οι διαδρομές 

τους θα είναι εναλλάξ παράλληλες, δηλαδή 

Ιβ8γ6//Ιη8θ6//Ιβ1α3//Ιη1ζ3 και αντίστοιχα 

Ιβ8α6//Ιη8ζ6//Ιβ1γ3//Ιη1θ3 (Εικ.20).
Εικόνα 20

Σε τρίτο χρόνο εντοπίζουν και τις ευθείες 

που απλώς τέμνονται. Ζητείται διευκρίνιση από 

τα παιδιά για το αν θα πρέπει να ορίσουν ως 

τεμνόμενες τις ευθείες που τέμνονται αν 

προεκταθούν. Μετά από προτροπή να ορίσουν 

και αυτές ως τεμνόμενες, τα παιδιά προεκτείνουν 

νοερά με το δάχτυλο τις ευθείες που δείχνουν ότι 

τέμνονται, για να το επιβεβαιώσουν. Αρχικά 

ορίζονται ως τεμνόμενες διαδρομές εκείνες των 

βασιλιά-αξιωματικού και βασιλιά-βασίλισσας, 

καθώς είναι εμφανώς τεμνόμενες πάνω στο 

γεωπίνακα. Στη συνέχεια καθώς προεκτείνονται νοερά και οι διαδρομές των ίππων, 

εντοπίζονται και οι σχέσεις τομής που σχηματίζονται από αυτούς, όπως ίππου-αξιωματικού,
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Εικόνα 21

ίππου-βασίλισσας (Εικ.21). Ως τεμνόμενες θεωρούνται και οι ίδιες οι κινήσεις ενός ίππου 
μεταξύ τους.

Συμπερασματικά τα παιδιά της ΣΤ' δείχνουν να είναι σε θέση να αποδώσουν σωστά 

στο γεωπίνακα τις συντεταγμένες θέσεις ενός διαγράμματος και να τραβήξουν τις ευθείες που 

ορίζουν τις κινήσεις των κομματιών, χωρίς να παρουσιάζουν δυσκολίες προσανατολισμού 

και κατεύθυνσης της φοράς της κίνησης. Ωστόσο, φαίνονται να έχουν περιορισμένη
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κατανόηση της έννοιας της ευθείας αφού δε θεωρείται αυτονόητο ότι οι γραμμές των 

κινήσεων θα πρέπει να προεκταθούν, έστω και νοερά, για να μπορέσουν να μελετηθούν. 
Αυτό γίνεται ύστερα από δική μου προτροπή.

Στην προσπάθειά τους να εξηγήσουν το άνοιγμα ε4ε5 τείνουν να αναδείξουν τις 

κινήσεις των κομματιών που πρωτοστατούν στη «μάχη» όπως των αξιωματικών και των 

ίππων, παρόλο που οι κινήσεις τους είναι λοξές σε σχέση με την οριζόντια γραμμή της 

παράταξης του στρατού. Η πορεία της βασίλισσας, αν και αντιστοιχεί γεωμετρικά με εκείνη 

του αξιωματικού, για λόγους προστασίας της ακολουθεί μετά τους ίππους, ενώ ο βασιλιάς 

που η κίνησή του είναι απλή και κάθετη στον άξονα παράταξης των κομματιών αναφέρεται 

τελευταίος. Φαίνεται, λοιπόν, ότι τα παιδιά επηρεασμένα από την εμπειρία τους με το 

παιχνίδι στην ανάδειξη ευθυγράμμων τμημάτων πάνω στο επίπεδο της σκακιέρας δεν 

ακολουθούν τη διαδοχή που θα ακολουθούσαν σε ένα επίπεδο το οποίο δε θα ήταν 

φορτισμένο από το συναίσθημα της «μάχης». Σε ένα ουδέτερο επίπεδο θα αναδεικνύονταν 

λογικά πρώτα οι κάθετες και οι οριζόντιες διαδρομές και στη συνέχεια οι λοξές.

Η εμπειρία με το παιχνίδι φαίνεται να επηρεάζει θετικά την αντίληψη των σχέσεων 

παραλληλίας και καθετότητας, αλλά όχι τόσο της τομής. Η σχέση που αναδεικνύεται άμεσα 

από τις γραμμές του γεωπίνακα είναι εκείνη της παραλληλίας και μάλιστα ανάμεσα σε 

κομμάτια που κινούνται λοξά σε σχέση με τον οριζόντιο άξονα της παράταξης του στρατού, 

όπως είναι ο αξιωματικός και η βασίλισσα. Η κοινή κλίση των διαδρομών των κομματιών 

αυτών σε σχέση με την ακμή του τετραγώνου της σκακιέρας, που είναι 45°' δείχνει ότι 

βοηθάει τα παιδιά στην ανάδειξη της παράλληλης πορείας τους στο επίπεδο. Επιπλέον, ο 

εντοπισμός των παράλληλων κινήσεων των ίππων, οι οποίοι κινούνται επίσης λοξά αλλά όχι 

σε κλίση που να μπορεί να υπολογιστεί επακριβώς χωρίς όργανο μέτρησης, αποτελεί ένδειξη 

ότι οι μαθητές αντιλαμβάνονται σε μεγάλο βαθμό την έννοια αυτή. Σε δεύτερο επίπεδο τα 

παιδιά φαίνονται να είναι σε θέση να εντοπίζουν σχέσεις καθετότητας πάνω στο επίπεδο της 

σκακιέρας κυρίως ανάμεσα σε πορείες κομματιών που έχουν κοινή κλίση, 45°, σε σχέση με 

την ακμή του τετραγώνου της σκακιέρας. Οι λοξές πορείες του αξιωματικού και της 

βασίλισσας καθώς είναι αντίστοιχες αλλά προς αντίθετες κατευθύνσεις αναγνωρίζονται 
άμεσα ως μεταξύ τους κάθετες.

Ωστόσο, οι πορείες που είναι απλώς τεμνόμενες μεταξύ τους εντοπίζονται από τα 

παιδιά σε έναν τρίτο χρόνο και δε φαίνονται να αναδεικνύονται τόσο από την εμπειρία των 

παιδιών με το παιχνίδι όσο από την παρατήρηση που κάνουν εκείνη την ώρα τα παιδιά πάνω 

στις γραμμές του γεωπίνακα. Μέχρι ένα βαθμό μπορεί να υποθέσει κανείς ότι τα παιδιά ίσως
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να βοηθιούνται από τις σχέσεις που έχουν οι διαδρομές των κομματιών με τον οριζόντιο 

άξονα παράταξης του στρατού, όπως κάθετη για το βασιλιά, σε κλίση 45° για τον αξιωματικό 

και τη βασίλισσα και σε κλίση μεγαλύτερη των 45° για τον ίππο, αλλά αυτό δεν μπορεί 
επιβεβαιωθεί με σιγουριά.

1η δραστηριότητα (δεύτερο μέρος):

Στο δεύτερο μέρος της πρώτης δραστηριότητας τα 

παιδιά καλούνται να μελετήσουν σχέσεις ευθυγράμμων 

τμημάτων σε μια μικρή σκακιέρα 3x3. Στόχος είναι να 

εντοπιστούν σχέσεις παραλληλίας, καθετότητας ή 

τομής ανάμεσα στα ευθύγραμμα τμήματα που 

σχηματίζουν διαδοχικές κινήσεις του ίππου σε τμήμα 
της σκακιέρας 3x3 (Εικ.22).

Ζητείται από τα παιδιά να κινήσουν με τέτοιο 

τρόπο τον ίππο ώστε να ξεκινήσει και να καταλήξει 

στην ίδια θέση χωρίς να περάσει δύο φορές από το ίδιο τετράγωνο. Πρόκειται για μια 

άσκηση-μονοκονδυλιά (κύκλωμα), καθώς ο ίππος δε δικαιούται να κάνει δεύτερη φορά την 

ίδια διαδρομή. Το σχήμα που προκύπτει στο τέλος είναι ένα αστέρι, του οποίου οι ακμές θα 

μελετηθούν ως προς τις μεταξύ τους σχέσεις. Δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να αλλάξουν 

το επίπεδο μελέτης τους από την κανονική σκακιέρα 8x8 σε μια μικρότερη 3x3 και να 
διαπιστώσουν τις δυνατότητες των κινήσεων του ίππου.

Τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι για να 

αποδώσουν τις κινήσεις του ίππου στο γεωπίνακα θα 8 

πρέπει να περιοριστούν σε ένα πλαίσιο 3x3 και '  

επιλέγουν τη γωνιά του γεωπίνακα που βρίσκεται 6 

κάτω αριστερά (Εικ.23). Παρόλο που η συγκεκριμένη 

γωνιά δεν αποδίδει σωστά την εναλλαγή των 4 

τετραγώνων που δίνεται από την άσκηση, ωστόσο 
επιλέγεται από τα παιδιά ίσως επειδή κατανοούν ότι 

δεν παίζουν ρόλο τα χρώματα των τετραγώνων για 1 

την ολοκλήρωση της άσκησης και βοηθιούνται 

περισσότερο αν ορίσουν ως πλαίσιο 3x3 το επίπεδο 

που ορίζεται από την ίδια τη σκακιέρα ως α1α3γ3γ1. Άλλωστε ως αρχική θέση του ίππου 

ορίζεται αυτομάτως η αΐ, που αποτελεί και την ακρογωνιαία θέση της σκακιέρας.
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Καθώς τα παιδιά αναζητούν τη λύση της άσκησης με τη μέθοδο δοκιμής-πλάνης και 

προσπαθούν να εντοπίσουν τις διαδρομές του ίππου που θα τον οδηγήσουν στην αρχική του 

θέση, αντιλαμβάνονται σταδιακά ότι το σχήμα που προκύπτει έχει μια συμμετρία η οποία 

τους βοηθά να λύσουν το γρίφο σχετικά γρήγορα. Σταδιακά τα παιδιά βλέπουν ότι οι κινήσεις 

του ίππου καθώς διαδέχονται η μία την άλλη, ακολουθούν ένα μοτίβο. Επαναλαμβάνονται 

δηλαδή πάνω σε θέσεις αντίστοιχες από εκείνες από τις οποίες έχουν ήδη περάσει. Άλλωστε 

το σχήμα του αστεριού είναι ιδιαίτερα οικείο στα παιδιά και μετά τα μισά περίπου της 

προσπάθειας, αντιλαμβάνονται ότι ο στόχος είναι να αποδοθεί ένα συμμετρικό σχήμα που θα 

μοιάζει με αστέρι. Τραβώντας, λοιπόν, τα λάστιχα πάνω στο γεωπίνακα ξεκινούν από τη θέση 

αΐ και περνούν διαδοχικά από τις θέσεις γ2, α3, βΐ, γ3, α2, γΐ, β3, καταλήγοντας ξανά στο αΐ 
(Εικ.24α, β).

Εικόνα 24α Εικόνα 24β

Στη συνέχεια καλούνται να εντοπίσουν σχέσεις παραλληλίας, καθετότητας ή τομής ανάμεσα 

στα ευθύγραμμα τμήματα που προέκυψαν. Καθώς έχει προηγηθεί αντίστοιχη δραστηριότητα 

είναι σχετικά εύκολο πλέον για τα παιδιά να εντοπίσουν τέτοιου είδους σχέσεις. Αλλά στη 

συγκεκριμένη περίπτωση το επίπεδο μελέτης δεν είναι πλέον η κανονική σκακιέρα 8x8 και οι 

κινήσεις αφορούν μόνο τον ίππο και μάλιστα σε συνθήκες εκτός «μάχης», δηλαδή σε όχι 

οικείο περιβάλλον. Άλλωστε το σχήμα που πρέπει να μελετηθεί είναι αρκετά περίπλοκο 

περιλαμβάνοντας 8 ευθύγραμμα τμήματα που τέμνονται όλα μεταξύ τους.

Ωστόσο, τα παιδιά δε δυσκολεύονται να εντοπίσουν τις σχέσεις που τους ζητούνται. 

Αρχικά εντοπίζονται ζεύγη παράλληλων ευθυγράμμων τμημάτων, όπως είναι τα α1γ2//α2γ3, 

γ1β3//β1α3, γ1α2//γ2α3 και α1β3//β1γ3 (Εικ.25). Στη συνέχεια εντοπίζονται απλώς 

τεμνόμενες διαδρομές, όπως είναι οι α1β3-β3γ1, που αποτελούν διαδοχικές κινήσεις του 

ίππου, και οι α2γ3-α3γ2, που δεν είναι διαδοχικές κινήσεις του. Επειδή το σχήμα είναι αρκετά 

περίπλοκο δεν είναι εύκολο για τα παιδιά να διακρίνουν τα ευθύγραμμα τμήματα που απλώς
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τέμνονται από εκείνα που τέμνονται κάθετα. Για το λόγο αυτό αφήνονται οι κάθετες 

διαδρομές για να αναζητηθούν στο τέλος. Ωστόσο τα παιδιά δεν κάνουν λάθη κατά την 

αναζήτηση των καθέτων και δίνουν σωστά τα ζεύγη τους. Φαίνονται να βοηθιούνται από τα 

δύο τετράγωνα που σχηματίζονται στο εσωτερικό του σχήματος, τα οποία απομονώνονται 

νοερά αναδεικνύοντας τις κάθετες πορείες του ίππου (Εικ.26).

Λό

Συμπερασματικά τα παιδιά δείχνουν να μπορούν να ανταποκριθούν σε δραστηριότητα 

που απαιτεί αντίληψη της μονόδρομης πορείας ενός κομματιού και απόδοση της διαδρομής 

του με μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Σχετικά γρήγορα, λοιπόν, αποδίδουν ολόκληρη την 

τεθλασμένη διαδρομή του ίππου καθώς αυτή ξετυλίγεται στο πλαίσιο των 3x3, χωρίς να 

αντιμετωπίζουν πρόβλημα προσανατολισμού ή κατεύθυνσης της πορείας. Επίσης, οι μαθητές 

φαίνονται να προσαρμόζονται γρήγορα σε ένα επίπεδο μικρότερο της οικείας σκακιέρας 8x8 

και να μπορούν να το οριοθετήσουν νοερά στο γεωπίνακα χωρίς να χρειάζεται να το 

απομονώσουν με οπτικά μέσα όπως με ένα σπάγκο ή με μια κολλητική ταινία.

Ο εντοπισμός σχέσεων παραλληλίας, καθετότητας και τομής πλέον γίνεται σε ένα 

πλαίσιο πέρα από το συνηθισμένο της κανονικής σκακιέρας και έξω από τους κανόνες του 

παιχνιδιού. Και στην περίπτωση αυτή όπως και στην προηγούμενη δραστηριότητα τα παιδιά 

εντοπίζουν σε πρώτη φάση τα ζεύγη των παράλληλων διαδρομών. Τα 8 ευθύγραμμα τμήματα 

καθώς τέμνονται όλα μεταξύ τους δίνουν έναν πολύπλοκο σχηματισμό και γι’ αυτό ίσως 

υποχρεώνουν τους μαθητές να αναζητήσουν αρχικά εκείνα τα τμήματα που δεν τέμνονται, 

δηλαδή τα παράλληλα. Ο εντοπισμός παράλληλων σχέσεων μεταξύ των διαδρομών του 

ίππου στη δραστηριότητα αυτή είναι ευκολότερος από ότι στην προηγούμενη δραστηριότητα, 

καθώς οι αποστάσεις μεταξύ των ευθυγράμμων τμημάτων εδώ είναι πολύ μικρότερες και οι
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σχέσεις εμφανέστερες. Η αντίληψη και στην περίπτωση αυτή ότι η κίνηση του ίππου είναι 

σταθερή σε σχέση με την ακμή του τετραγώνου της σκακιέρας βοηθά τα παιδιά να 

καταγράψουν εύκολα τα ζεύγη των παραλλήλων.

Αντιθέτως η αναζήτηση των απλώς ή καθέτως τεμνόμενων διαδρομών είναι πιο 

απαιτητική και θέτει τα παιδιά στη διαδικασία διάκρισης μεταξύ των δύο τρόπων τομής. Σε 

αντίθεση με την προηγούμενη άσκηση όπου πρώτα αναζητήθηκαν οι κάθετες πορείες και 

ύστερα οι τεμνόμενες, εδώ γίνεται το αντίστροφο. Αυτό ίσως να οφείλεται στο ότι απλώς 

τεμνόμενες διαδρομές των ίππων έχουν ήδη εντοπιστεί στην προηγούμενη άσκηση και είναι 

ήδη οικείες στα παιδιά. Τέλος, στον εντοπισμό των κάθετων πορειών φαίνονται να βοηθούν 

τα δύο τετράγωνα που σχηματίζονται μέσα στο αστέρι του ίππου, καθώς τα παιδιά σε 

σύντομο χρονικό διάστημα αναδεικνύουν διαδοχικά όλα τα ζεύγη καθέτων του σχήματος.

ϊ 1 δραστηριότητα (πρώτο μέρος):

Στη δεύτερη δραστηριότητα τα παιδιά καλούνται μέσα από διαδοχικές επιθέσεις κομματιών 

σε δοσμένη θέση πάνω στη σκακιέρα να μελετήσουν έννοιες γωνιών και να προχωρήσουν 

στη σύγκριση μεταξύ των διαφόρων ειδών τους.

Αρχικά δίνεται ένα διάγραμμα με 

συγκεκριμένη θέση όπου ζητείται από τα παιδιά 8 

να αναζητήσουν την υποχρεωτική πορεία που 7 

ακολουθεί ο λευκός ίππος για να «κόψει» 6 

διαδοχικά το μαύρο πύργο και το μαύρο 

αξιωματικό (Εικ.27). Έτσι όπως είναι
4τοποθετημένα τα κομμάτια στο διάγραμμα 

δίνουν τη δυνατότητα για μία μοναδική πορεία 3 

επίθεσης του ίππου που σχηματίζει δύο 2 

διαδοχικές γωνίες. Τα παιδιά καθώς είναι ι 

εξοικειωμένα με σκακιστικά διαγράμματα δε 

θεωρούν απαραίτητη τη μεταφορά της εικόνας Εικόνα 27

στην κανονική σκακιέρα και προχωρούν στην επίλυση της άσκησης με βάση το δοσμένο 
διάγραμμα.
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Για να βοηθηθούν στον εντοπισμό των συντεταγμένων θέσεων των κομματιών που τους 

ενδιαφέρουν πάνω στο γεωπίνακα τοποθετούν μικρά στρογγυλά λαστιχάκια στα τετράγωνα 

που στέκονται ο ίππος, ο πύργος και ο αξιωματικός (Εικ.28α, β). Στη συνέχεια με τη μέθοδο 

δοκιμής-πλάνης προσπαθούν να εντοπίσουν την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει ο ίππος 

για να κάνει την επίθεση όπως ζητείται, τραβώντας το πράσινο λαστιχάκι που ορίστηκε ως 

ίππος προς διάφορες κατευθύνσεις. Αρχικά εντοπίζεται η επίθεση προς τον αξιωματικό που 

σχηματίζει την ορθή γωνία και όχι η επίθεση προς τον πύργο. Η επίθεση προς τον πύργο που

Εικόνα 28α Εικόνα 28β

σχηματίζει μια οξεία γωνία ίσως δεν εντοπίζεται σε πρώτη φάση γιατί ακριβώς είναι 

μικρότερη της ορθής. Φαίνεται, λοιπόν, η ορθή να αναδεικνύεται ευκολότερα επειδή έχει 

μεγαλύτερο άνοιγμα. Ωστόσο, τα παιδιά γνωρίζουν ότι η επίθεση στον πύργο πρέπει να 

προηγηθεί και αναζητούν τη σωστή λύση. Σχετικά γρήγορα ανακαλύπτουν τις διαδοχικές 

οξείες γωνίες που σχηματίζει ο ίππος κατά την επίθεσή του και τις αποδίδουν στο γεωπίνακα.

γ4β6δ7' Εικόνα 29 Εικόνα 30

Στη συνέχεια καλούνται να αναγνωρίσουν το είδος των διαδοχικών γωνιών και τις σχεδόν 

αμέσως αντιλαμβάνονται ότι πρόκειται για οξείες. Η μαθήτρια, χωρίς να έχει διαβάσει το
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επόμενο ερώτημα της άσκησης που ζητά το είδος της γωνίας που σχηματίζουν καν οι δύο 

οξείες μαζί, θέτει η ίδια το ενδεχόμενο οι εξωτερικές ημιευθείες των δύο γωνιών να είναι 

κάθετες μεταξύ τους. Ξεκινά, λοιπόν, η διερεύνηση της υπόθεσης της μαθήτριας και μετά από 

συζήτηση συμφωνεί όλη η ομάδα ότι η μεγάλη γωνία που σχηματίζεται είναι ορθή. Ωστόσο, 

τους δίνεται και γνώμονας για να επιβεβαιώσουν την εκτίμησή τους. Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι 

κινήσεις του ίππου με την οποία είναι εξοικειωμένα τα παιδιά βοηθά στην ανακάλυψη της 

ορθής γωνίας. Η κλίση της γωνίας που σχηματίζεται ανάμεσα στην κίνηση του ίππου και 

στον οριζόντιο άξονα της σκακιέρας ισούται με την κλίση της γωνίας ανάμεσα στην κίνηση 

του ίππου και στον κάθετο άξονά της (Εικ.29). Διαισθητικά, λοιπόν, τα παιδιά δείχνουν να 

αντιλαμβάνονται αυτή τη σχέση και να ορίζουν τη γωνία ΔγΑββδΙ ως ορθή.

Εικόνα 32 Εικόνα 32

Στη συνέχεια ζητείται από τα παιδιά να χαράξουν τις γωνίες που μελετήθηκαν σε μια άδεια 

σκακιέρα που έχει σημειωμένα τα κέντρα των τετραγώνων της (Εικ.30). Τα κέντρα έχουν 

σημειωθεί ώστε να βοηθηθούν τα παιδιά και να μπορέσουν να αποδώσουν σωστά τις 

διαδρομές. Ερήγορα καταφέρνουν να εντοπίσουν τις θέσεις του ίππου, του πύργου και του 

αξιωματικού πάνω στο χαρτί και να χαράξουν τις γωνίες που είναι ήδη σχηματισμένες στο 

γεωπίνακα. Τα παιδιά πρέπει να συγκρίνουν τις δύο οξείες για να διαπιστώσουν ποια είναι 

μεγαλύτερη. Η πρόβλεψή τους σε πρώτη φάση είναι σωστή, καθώς στηρίζεται στη 

διαισθητική σύγκριση μεταξύ των αποστάσεων που χωρίζουν τον ίππο από τον πρώτο στόχο 

και τους δύο στόχους του ίππου μεταξύ τους (Εικ.31). Ωστόσο, για να επιβεβαιωθούν και για 

να εστιάσουν στο άνοιγμα των γωνιών και όχι στην απόσταση των στόχων, προχωρούν στην 

αποτύπωση των δύο γωνιών πάνω σε ριζόχαρτο, για να μπορέσουν να τις συγκρίνουν. 

Πρόκειται για μια διαδικασία που είναι ανοίκεια για τα παιδιά καθώς έχουν συνδέσει τη
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διαδικασία της σύγκρισης γωνιών με τη χρήση μοιρογνωμονίου. Ωστόσο, ακολουθούν τις 

προφορικές οδηγίες που τους δίνονται και εφαρμόζουν τη βάση της μιας γωνίας του 

ριζόχαρτου στη βάση της άλλης στη σκακιέρα (Εικ.32). Έτσι σχετικά γρήγορα και με 

επιτυχία κατορθώνουν να ολοκληρώνουν τη διαδικασία αυτή επιβεβαιώνοντας την αρχική 
τους πρόβλεψη.

Για λόγους περιορισμένου χρόνου το επόμενο στάδιο της δραστηριότητας, όπου θα 

έπρεπε να μελετηθούν γωνίες που σχηματίζονται από διαδοχικές επιθέσεις της βασίλισσας 

και είναι ίσες και συμπληρωματικές, παραλείπεται.

Συμπερασματικά τα παιδιά καθώς είναι εξοικειωμένα με σκακιστικά διαγράμματα 

μελετούν τις διαδρομές που τους ενδιαφέρουν πάνω σε αυτά χωρίς να χρειάζεται να 

αποδώσουν την εικόνα τους πάνω στη σκακιέρα. Απομονώνουν, λοιπόν, νοερά τα κομμάτια 

που συμμετέχουν στην επίθεση αφήνοντας εκείνα που δεν τους ενδιαφέρουν. Για τον εύκολο 

εντοπισμό των συντεταγμένων θέσεων που μελετούν πάνω στο γεωπίνακα τα παιδιά 

χρησιμοποιούν μικρά λαστιχάκια που τα τοποθετούν σε αυτές.

Κατά την προσπάθεια τους να αποδώσουν τις διαδοχικές επιθέσεις του ίππου φαίνεται 

να υπερτερεί η ορθή γωνία που σχηματίζεται από τη δεύτερη επίθεση και όχι η οξεία που 

σχηματίζεται από την πρώτη. Τείνουν, δηλαδή, τα παιδιά να τραβήξουν κατευθείαν τη 

γραμμή επίθεσης του ίππου προς τον αξιωματικό παραλείποντας την πρώτη επίθεση προς τον 

πύργο. Ωστόσο γρήγορα τα παιδιά διορθώνουν και αποδίδουν σωστά τις διαδοχικές οξείες 
γωνίες που θα μελετηθούν.

Επιπλέον, τα παιδιά φαίνονται να γνωρίζουν καλά τα είδη των γωνιών καθώς 

αναγνωρίζουν σχεδόν αμέσως τις δύο οξείες των επιθέσεων του ίππου. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι χωρίς να διαβάσουν το επόμενο βήμα της άσκησης θέτουν το ενδεχόμενο οι δύο γωνίες να 

είναι συμπληρωματικές. Η αναγνώριση της ορθής γωνίας ενδέχεται να οφείλεται στην 

εμπειρία που έχουν τα παιδιά με το παιχνίδι. Δείχνουν, δηλαδή, να αντιλαμβάνονται ότι οι 

κινήσεις του ίππου έχουν κοινή κλίση σε σχέση με τον οριζόντιο και τον κάθετο άξονα του 

σκακιστικού επιπέδου. Επίσης, φαίνονται να έχουν την ικανότητα σύγκρισης μεταξύ οξειών 

γωνιών και να κάνουν σωστές προβλέψεις, ακόμα και αν στηρίζονται διαισθητικά στην 

εμπειρία τους και στις αποστάσεις μεταξύ των στόχων που δέχονται την επίθεση.

Τέλος, η ευκολία με την οποία χαράσσουν την πορεία του ίππου στη διάστικτη 

σκακιέρα δείχνει και πάλι ότι είναι σε θέση να μεταφέρουν νοερά τις συντεταγμένες θέσεις 
από ένα επίπεδο σε ένα άλλο διαφορετικών διαστάσεων.
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ϊ 1 δραστηριότητα (δεύτερο μέρος):

Τα παιδιά περνούν στο δεύτερο μέρος της 

δραστηριότητας, όπου το αρχικό 

διάγραμμα έχει παραλλαχθεί ώστε να 

μελετηθούν αμβλείες γωνίες. Στην 

περίπτωση αυτή αναζητούνται οι πορείες 

επίθεσης του λευκού ίππου, του μαύρου 

ίππου στο γ2 και της μαύρης βασίλισσας, οι 

οποίες πρέπει να αποδοθούν στο γεωπίνακα 

(Εικ.33).
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Αρχικά τα παιδιά συμπληρώνουν 

την πρόσθετη απειλή του λευκού ίππου στις 

ήδη υπάρχουσες πάνω στο γεωπίνακα. Στη συνέχεια περνούν στις επιθέσεις της βασίλισσας 

οι οποίες εντοπίζονται γρήγορα και αποδίδονται επίσης στο γεωπίνακα. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι υπάρχει πολύ καλή συνεργασία της ομάδας καθώς ο ένας μαθητής και η μαθήτρια 

αναφέρουν προφορικά τις συντεταγμένες θέσεις των κομματιών, ενώ ο δεύτερος μαθητής 

εντοπίζει τις αναφερόμενες θέσεις και τραβάει με λάστιχα τις επιθέσεις πάνω στο γεωπίνακα. 

Σε πρώτο χρόνο εντοπίζονται οι απειλές που σχηματίζουν λοξές γραμμές σε σχέση με τον 

οριζόντιο άξονα της παράταξης του στρατού, δηλαδή οι η4δ1 και η4ε6, και σε δεύτερο χρόνο 

ανακαλύπτονται οι η4δ4 και η4η2 που είναι παράλληλη και κάθετη στον οριζόντιο άξονα 

αντίστοιχα. Αυτό ίσως να οφείλεται στο ότι η μία από τις λοξές απειλές αφορά τον πύργο, ο 

οποίος αποτελεί σημαντικό αντίπαλο και τραβάει την προσοχή των παιδιών. Αντίθετα, η 

κάθετη και η οριζόντια απειλή αφορούν στρατιώτες, που είναι τα κομμάτια με τη μικρότερη 
αξία.

Στο τέλος αναζητούνται και οι 

επιθέσεις του μαύρου ίππου στο γ2, οι 

οποίες εντοπίζονται και αποδίδονται σε 

σύντομο χρόνο. Πρώτα εντοπίζονται οι 

απειλές που σχηματίζουν την αμβλεία 

γωνία, εναντίον του πύργου και του 

στρατιώτη στο δ4, ενώ ύστερα εντοπίζονται 

και οι απειλές που βρίσκονται στο μέσο της 

αμβλείας, ενάντια στον αξιωματικό και στο
Εικόνα 34
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στρατιώτη στο α3. Σταδιακά αποδίδονται στο γεωπίνακα όλες οι γωνίες που θα μελετηθούν 
(Εικ.34).

Στη συνέχεια τα παιδιά καλούνται να αναγνωρίσουν το είδος των γωνιών που 

σχηματίζουν οι εξωτερικές ημιευθείες που σχηματίζονται. Καθώς οι γωνίες ορίζονται με 

συντεταγμένες της σκακιέρας τα παιδιά, δυσκολεύονται να τις εντοπίσουν γρήγορα πάνω στο 

γεωπίνακα. Οι συντεταγμένες αυτές αποτελούνται από ένα γράμμα και έναν αριθμό και έτσι 

είναι απαραίτητη η ανάλυσή τους και η αναζήτησή τους στους δύο άξονες της σκακιέρας, τον 

οριζόντιο και τον κάθετο. Ωστόσο, καταφέρνουν τελικά να τις εντοπίσουν και αναγνωρίζουν 
αμέσως ότι και οι τρεις γωνίες είναι αμβλείες.

Έπειτα πρέπει να τις συγκρίνουν και να τις κατατάξουν από τη μικρότερη στη 

μεγαλύτερη. Η δραστηριότητα αυτή δόθηκε ώστε να διαπιστωθεί αν τα παιδιά θα μπορούσαν 

με τη βοήθεια των οξειών γωνιών που σχηματίζονται μέσα τους να υπολογίσουν κατά 

προσέγγιση το άνοιγμα των αμβλειών γωνιών, καθώς και οι τρεις αμβλείες αποτελούν το 

άθροισμα τριών οξειών. Οι οξείες που εμφανίζονται είναι τριών ειδών: η μία ισούται με 45°, 

η δεύτερη είναι μεγαλύτερη των 45° και η τρίτη είναι μικρότερη των 45°. Τα παιδιά κατά την 

πρώτη φάση της δραστηριότητας έχουν ήδη μελετήσει και έχουν συγκρίνει τις δύο οξείες 

γωνίες που μπορεί να σχηματίσει ο ίππος (Εικ.27). Αναμένεται, λοιπόν, όσον αφορά στις 

αμβλείες που δημιουργούνται από τις επιθέσεις των ίππων στην προκειμένη περίπτωση, να 

μπορούν να εντοπίσουν τις διαφορετικές αυτές οξείες γωνίες καθώς διαδέχονται η μία την 

άλλη μέσα στις αμβλείες αυτές (Εικ.35). Έτσι με βάση τον αριθμό και τον τρόπο διαδοχής 

τους μπορούν να συγκρίνουν το άνοιγμα των αμβλειών γωνιών. Δηλαδή, αφού η αμβλεία του 

λευκού ίππου ισούται με (μικρή οξεία + μεγάλη 

οξεία + μικρή οξεία) και η αμβλεία του μαύρου 

ίππου ισούται με (μεγάλη οξεία + μικρή οξεία + 

μεγάλη οξεία), άρα η αμβλεία του λευκού ίππου 

είναι μικρότερη της αμβλείας του μαύρου 

ίππου. Παράλληλα εξετάζεται και η αμβλεία 

γωνία που σχηματίζει η βασίλισσα.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οξείες γωνίες της 

βασίλισσας είναι όλες 45° και διαδεχόμενες ανά 

δύο σχηματίζουν ορθή μπορεί κανείς να 

προχωρήσει στη σύγκριση και των τριών 

αμβλειών γωνιών.
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Ένας δεύτερος τρόπος διερεύνησης θα μπορούσε να γίνει με τη βοήθεια του γνώμονα. 

Κάθε αμβλεία αποτελείται από μια ορθή και μια οξεία, η οποία σε κάθε περίπτωση είναι 

διαφορετική. Ο γνώμονας θα μπορούσε να ορίσει τις ορθές γωνίες που εμπεριέχονται μέσα 

στις αμβλείες και να περιορίσει τη διερεύνηση στις οξείες γωνίες που θα περίσσευαν 
(Εικ.36).

Καθώς τα παιδιά ξεκινούν την 

προσπάθεια να κάνουν τη σύγκριση μεταξύ των 

τριών αμβλειών που παρουσιάζονται στο 

γεωπίνακα, δείχνουν να μπερδεύονται από τις 

οξείες που εμφανίζονται μέσα τους και ζητούν 

να βγάλουν τα περιττά λαστιχάκια και να 

αφήσουν μόνο εκείνα που σχηματίζουν τις 

αμβλείες. Τους διευκρινίζεται όμως ότι τα 

επιπλέον λαστιχάκια θα τους βοηθήσουν στη 

διερεύνησή τους. Τότε ζητούν να 

χρησιμοποιήσουν τη δυνατότητα του
Εικόνα 36

ριζόχαρτου για να αποτυπώσουν τις γωνίες και να τις συγκρίνουν ευκολότερα. Ωστόσο, τους 

γίνεται μια προτροπή να προσπαθήσουν σε πρώτη φάση μόνο με την εικόνα του γεωπίνακα 

και σε περίπτωση αποτυχίας να προχωρήσουν στη λύση του ριζόχαρτου.

Έτσι τα παιδιά ξεκινούν τη διαδικασία διερεύνησης των γωνιών μέσα από την 

παρατήρησή τους πάνω στο γεωπίνακα. Επειδή η μελέτη των γωνιών της βασίλισσας έχει 

παραληφθεί από το προηγούμενο μέρος της άσκησης, τούς εφιστάται αρχικά η προσοχή στις 

οξείες γωνίες που σχηματίζουν οι απειλές της βασίλισσας. Σχετικά γρήγορα τα παιδιά 

αναγνωρίζουν ότι οι οξείες αυτές είναι όλες 45°, καθώς είναι εξοικειωμένα με τις λοξές 

κινήσεις της βασίλισσας η οποία καθώς διασχίζει τα τετράγωνα της σκακιέρας σχηματίζει 

κλίση 45° σε σχέση με τον οριζόντιο και τον κάθετο άξονα του επιπέδου.

Στη συνέχεια τους υπενθυμίζεται η σχέση των οξειών γωνιών του ίππου όπως αυτή 

έχει διαπιστωθεί προηγουμένως. Σχετικά γρήγορα, λοιπόν, οι μαθητές διαπιστώνουν ότι οι 

δύο ακριανές οξείες της αμβλείας του λευκού ίππου και της αμβλείας του μαύρου ίππου είναι 

αντιστοίχως μεταξύ τους ίσες. Αυτό ίσως να οφείλεται σε ένα βαθμό στην εμπειρία των 

παιδιών με το παιχνίδι και στην εξοικείωσή τους με το άνοιγμα των γωνιών του ίππου. 

Ωστόσο τα παιδιά δυσκολεύονται να προχωρήσουν μόνα τους και τους δίνεται η προτροπή να 

συγκρίνουν τις εσωτερικές οξείες γωνίες με τις ακριανές καθώς και τις οξείες και των δύο
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αμβλειών γωνιών μεταξύ τους. Γίνεται μια πρώτη εκτίμηση ενός μαθητή ο οποίος θεωρεί ότι 

η αμβλεία γωνία του μαύρου ίππου είναι λογικά μεγαλύτερη σε σχέση με εκείνη του λευκού. 

Ωστόσο δε φαίνεται να μπορεί να εξηγήσει το συλλογισμό του. Ένας δεύτερος μαθητής 

υποστηρίζει ότι δύο αμβλείες γωνίες των ίππων είναι ίσες, οπότε η ομάδα έχει μπερδευτεί. Η 

διερεύνηση δείχνει να μην μπορεί να συνεχιστεί 

περεταίρω καθώς τα παιδιά δε φαίνονται να 

βοηθούνται ουσιαστικά από την ύπαρξη των 

οξειών γωνιών. Έτσι προχωρούν στη χρήση του 

ριζόχαρτου και στην αποτύπωση των γωνιών 

πάνω του (Εικ.37). Με τη βοήθεια του 

ριζόχαρτου καταφέρνουν να ολοκληρώσουν με 

επιτυχία τη σύγκριση των τριών γωνιών 

επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση του πρώτου 

μαθητή.

Συμπερασματικά τα παιδιά κατά τη 

διαδικασία εντοπισμού των επιθέσεων των 

κομματιών τείνουν να ανακαλύπτουν αρχικά τις 

διαδρομές που «χτυπούν» σημαντικούς 

αντιπάλους ακόμα και αν δε συμπίπτουν με τον οριζόντιο και τον κάθετο άξονα της 

σκακιέρας. Ενώ, παράλληλα φαίνονται να εντοπίζουν ευκολότερα τις επιθέσεις που απέχουν 

μεταξύ τους παρά εκείνες που βρίσκονται κοντά η μία στην άλλη. Είναι χαρακτηριστικό ότι 

από τις απειλές του μαύρου ίππου εντοπίζονται σε πρώτο χρόνο εκείνες που αποτελούν τις 

ημιευθείες της αμβλείας και στη συνέχεια εκείνες που βρίσκονται στο εσωτερικό της γωνίας. 

Δεν ακολουθείται, δηλαδή, η κυκλική διαδοχή με την οποία εμφανίζονται τα αντίπαλα 

κομμάτια στο επίπεδο της σκακιέρας.

Οι συντεταγμένες της σκακιέρας φαίνονται να δυσκολεύουν τα παιδιά στον εντοπισμό 

των γωνιών που θα μελετηθούν, καθώς αποτελούνται από δύο στοιχεία, ένα γράμμα και έναν 

αριθμό, και χρειάζονται χρόνο για να αναλυθούν. Ωστόσο, η αντίληψη για τα είδη των 
γωνιών είναι αρκετά ανεπτυγμένη στα παιδιά της ΣΤ' τάξης τα οποία γρήγορα αναγνωρίζουν

τις υπό μελέτη γωνίες ως αμβλείες. Επίσης, τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι το άνοιγμα 

των οξειών γωνιών της βασίλισσας ισούται με 45° επειδή είναι εξοικειωμένα με τη σταθερή 

κλίση των 45° που σχηματίζουν οι λοξές πορείες της βασίλισσας σε σχέση με τον οριζόντιο 

άξονα και τον κάθετο άξονα του επιπέδου.

Εικόνα 37
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Κατά τη διαδικασία της σύγκρισης μεταξύ των γωνιών τα παιδιά αρχικά δε φαίνονται 

να διευκολύνονται από την ύπαρξη των οξειών γωνιών. Στην πορεία, όμως, κατά την 

προσπάθειά τους να διακρίνουν διαφορές και ομοιότητες ανάμεσα στις τρεις γωνίες οι οξείες 

δίνουν ως ένα βαθμό ένα εφαλτήριο διερεύνησης και σύγκρισης. Δηλαδή, οι μαθητές 

παίρνοντας ως βάση τις οξείες γωνίες καταφέρνουν να προχωρήσουν ως ένα βαθμό στη 

διαδικασία της σύγκρισης. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι οξείες των 45° της βασίλισσας δε 

συμμετέχουν καθόλου στη διαδικασία της σύγκρισης, καθώς τα παιδιά εστιάζουν μόνο στις 

γωνίες των ίππων και στο κατά πόσο αυτές εμφανίζονται διαδεχόμενες η μία την άλλη μέσα 

στις αμβλείες. Ωστόσο, η διερεύνηση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο με τη βοήθεια των 

οξειών γωνιών. Η άσκηση φαίνεται να είναι αρκετά απαιτητική για τα παιδιά τα οποία 

καταφέρνουν τελικά να την λύσουν μόνο με τη χρήση του ριζόχαρτου. Τέλος, η χρήση του 

γνώμονα για τη διαδικασία της σύγκρισης δεν επιλέγεται καθόλου από τα παιδιά.

2 1 Συνάντηση με τη Β ' Τάξη Δημοτικού
Τα παιδιά της Β' είναι τρία και κάθονται σε μία ομάδα των δύο και ο ένας μόνος του. Ο 

μαθητής που κάθεται μόνος του ήρθε με 10 λεπτά καθυστέρηση και αναμενόταν να έχει και 

ένα ακόμα παιδί για συνεργασία το οποίο δεν ήρθε τελικά.

1η δραστηριότητα:

Η πρώτη δραστηριότητα της δεύτερης συνάντησης αφορά προσανατολισμό σε δισδιάστατο 
επίπεδο και αμφιπλευρικότητα. Δίνεται στα παιδιά 

μια θέση και ζητείται να επιλέξουν μια από τις δύο 

διαδρομές της μαύρης βασίλισσας που τους δίνονται 

ώστε η βασίλισσα να κόψει τον αντίπαλο αξιωματικό 

(Εικ.38).

Τα παιδιά της δυάδας αρχικά δίνουν δυνατές 

διαδρομές της βασίλισσας με τις οποίες μπορεί να 

κόψει τον αξιωματικό, χωρίς να δίνουν σημασία στις 

συγκεκριμένες διαδρομές που τους δίνονται. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι τείνουν να κινούν τη βασίλισσα 

αριστερά κάτω, δηλαδή προς το μέρος της σκακιέρας 

όπου δεν υπάρχουν πολλά κομμάτια αλλά αρκετά
Εικόνα 38
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άδεια τετράγωνα, που της δίνουν μεγάλη ελευθερία κινήσεων. Ωστόσο, όταν τους 

διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να κινηθούν με βάση τις δοσμένες διαδρομές, ακολουθούν τον 

προσανατολισμό που τους δίνεται χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι κάθε βελάκι αντιστοιχεί σε 

ένα βήμα. Αναγκάζομαι να περπατήσω το χέρι μου σε κάθε βελάκι ενώ ταυτόχρονα τα παιδιά 

περπατούν τα μολύβια τους πάνω στο διάγραμμα. Ανακαλύπτουν γρήγορα ότι η πρώτη 

διαδρομή είναι λανθασμένη και μόνα τους πλέον ελέγχουν τη δεύτερη διαδρομή αφού έχουν 

αντιληφθεί τον τρόπο που πρέπει να δουλέψουν. Γρήγορα διαπιστώνουν ότι η δεύτερη 

διαδρομή οδηγεί τη μαύρη βασίλισσα στον αντίπαλο αξιωματικό.

Ο μαθητής που εργάζεται μόνος του 

ακολουθεί περίπου το ίδιο σκεπτικό με τη 

δυάδα. Δυσκολεύεται και αυτός αρχικά να 

αντιληφθεί ότι κάθε βελάκι αντιστοιχεί σε 

ένα μόνο βήμα. Του δίνονται, λοιπόν, οι 

απαραίτητες διευκρινήσεις και καθώς του 

δείχνονται ένα-ένα τα δοσμένα βελάκια 

εκείνος ακολουθεί τη διαδρομή με το 

μολύβι του πάνω στο διάγραμμα (Εικ.39).

Γρήγορα διαπιστώνει κι αυτός ότι η δεύτερη 

διαδρομή είναι η σωστή.

Συμπερασματικά τα παιδιά της Β' τάξης φαίνονται να είναι σε θέση να αντιληφθούν 

σχέσεις αμφιπλευρικότητας και προσανατολισμού στο χώρο μέσα στο πλαίσιο της σκακιέρας. 

Οι δυσκολίες που προέκυψαν κατά τη διαδικασία επίλυσης της άσκησης οφείλονται 

περισσότερο στη μη κατανόηση του ρόλου των βελών και στην ένα προς ένα αντιστοιχία 

τους με τα βήματα της βασίλισσας, πράγμα που αποδίδεται σε έλλειψη σχετικής διευκρίνισης 

στην εκφώνηση. Ωστόσο, τα παιδιά μπόρεσαν να αποδώσουν σωστά τη ζητούμενη διαδρομή 

τόσο ως προς τις σχέσεις πάνω-κάτω και δεξιά-αριστερά όσο και ως προς την έννοια της 

λοξότητας πάνω στη σκακιέρα. Αυτό μπορεί ως ένα βαθμό να οφείλεται στην εμπειρία των 

παιδιών με το πλαίσιο της σκακιέρα και τις κατευθύνσεις των κινήσεων πάνω σε αυτό αλλά 
είναι κάτι που δεν μπορεί να εξαχθεί με σιγουριά.

Εικόνα 39
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2 1 δραστηριότητα:

Η δεύτερη δραστηριότητα αφορά τα γεωμετρικά σχήματα και συγκεκριμένα τα τετράγωνα. 

Δίνεται στα παιδιά θέση όπου ο λευκός πύργος επιτίθεται σε τρία αντίπαλα κομμάτια και 

επιστρέφει στην αρχική του θέση (Εικ.40). Ζητείται να βρουν το σχήμα που προκύπτει. Τα 

παιδιά διαγράφουν τη διαδρομή με το μολύβι πάνω στο διάγραμμα και διαπιστώνουν αμέσως 

ότι πρόκειται για τετράγωνο. Ο μαθητής που δουλεύει μόνος του διαπιστώνει το είδος του 

σχήματος μόλις στήνει τα κομμάτια πάνω σκακιέρα χωρίς να χαράξει το σχήμα στο 
διάγραμμα (Εικ.41).

Εικόνα 41
Εικόνα 41

Ακολούθως τα παιδιά καλούνται να 

μεταφέρουν το σχήμα που προκύπτει πάνω στο 

γεωπίνακα. Τα παιδιά καθώς έχουν δουλέψει με 

το υλικό αυτό κατά την προηγούμενη 

συνάντηση είναι πλέον εξοικειωμένα. Ει' αυτό 

δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα στον 

εντοπισμό των συντεταγμένων θέσεων του 

διαγράμματος πάνω στο γεωπίνακα. Σχετικά 

γρήγορα, λοιπόν, καταφέρνουν να τραβήξουν 

τις ακμές του υπό μελέτη τετραγώνου πάνω του (Εικ.42).

Στη συνέχεια τους ζητείται με βάση την ακμή του τετραγώνου της σκακιέρας να 

βρουν την ακμή του τετραγώνου που σχηματίστηκε. Τα παιδιά της δυάδας πολύ γρήγορα 

δίνουν τη σωστή απάντηση και επίσης γρήγορα υπολογίζουν την περίμετρο του σχήματος με 

διαδοχικές προσθέσεις. Φαίνεται πως έχουν αντιληφθεί, ότι η ακμή ενός τετραγώνου της 

σκακιέρας, που ισούται με 1, αντιστοιχεί στην απόσταση ανάμεσα σε δύο διαδοχικά

Εικόνα 42
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καρφάκια τετραγώνων με κοινή πλευρά. Ο μαθητής 

που δουλεύει μόνος του δυσκολεύεται να συνδυάσει 

το μήκος της ακμής του τετραγώνου που μελετάται 

με το μήκος των ακμών των τετραγώνων της 

σκακιέρας. Έχει την τάση να μπερδεύει το μήκος με 

τα καρφάκια του γεωπίνακα, δηλαδή αντί να εστιάζει 

στις αποστάσεις εστιάζει στα σημεία. Όταν του 

δίνεται σπάγκος για να διαπιστώσει αν η απάντησή 

του είναι σωστή, με λίγη προσπάθεια, 

αντιλαμβάνεται το λάθος του και δίνει τη σωστή 

απάντηση. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύεται ως ένα βαθμό να συγκεντρωθεί σε αυτό που 

κάνει και αναγκάζομαι αρκετές φορές να του επιστήσω την προσοχή σε ό, τι κάνουμε. Από 

εκεί και έπειτα υπολογίζει γρήγορα και την περίμετρο του σχήματος.

Όταν ζητείται από τη δυάδα το εμβαδόν του τετραγώνου με βάση τα τετραγωνάκια 

της σκακιέρας, τα παιδιά υπολογίζουν μόνο τα τετράγωνα που φαίνονται ολόκληρα μέσα στο 

τετράγωνο που μελετούν και δε λαμβάνουν υπόψη τα μικρότερα τμήματα των τετραγώνων 

στο περιθώριο (Εικ.43). Τους επισημαίνεται η παράβλεψή τους και έτσι προσπαθούν να 

εντοπίσουν και τις σχέσεις των μικρότερων κομματιών. Οι δύο μαθητές δε δυσκολεύονται 

ιδιαίτερα. Μάλιστα ο ένας της δυάδας ορίζει και το μικρότερο κομμάτι ως «ένα τέταρτο», 

έννοια που δε διδάσκεται ακόμα στη Β'. Ο δεύτερος μαθητής της δυάδας δείχνει να 

δυσκολεύεται στην κατανόηση των σχέσεων ανάμεσα στα μικρότερα κομμάτια. Για να 

βοηθηθεί του δίνεται μια χάρτινη σκακιέρα με σημειωμένα τα κέντρα των τετραγώνων της 

για να χαράξει πάνω της το τετράγωνο που μελετάται. Στη συνέχεια ο μαθητής κόβει με 

ψαλίδι το τετράγωνο καθώς και τα μικρότερα κομμάτια του. Έτσι μπορεί πλέον να 

συνταιριάζει τα μικρότερα κομμάτια με τέτοιο τρόπο ώστε να διαπιστώσει τις μεταξύ τους 

σχέσεις. Ο μαθητής που δουλεύει μόνος του χρειάζεται κάποια καθοδήγηση για να 

κατανοήσει τις σχέσεις μεταξύ των μικρότερων κομματιών, ωστόσο σχετικά γρήγορα τις 

αντιλαμβάνεται. Πάντως φαίνεται να είναι εύκολο για τα παιδιά αφού αντιληφθούν την 
έννοια του δευτέρου να αντιληφθούν στη συνέχεια και την έννοια του τετάρτου.

Στη συνέχεια τα παιδιά μελετούν ένα τετράγωνο μικρότερων διαστάσεων με 

μετακίνηση των αντίπαλων κομματιών πιο κοντά στον πύργο. Τώρα είναι πιο εύκολο για τα 

παιδιά να αντιληφθούν ότι πρόκειται πάλι για τετράγωνο μόνο με τα στημένα κομμάτια πάνω 

στη σκακιέρα (Εικ.44). Δηλαδή, εικάζουν το σχήμα του τετραγώνου μόνο με τον εντοπισμό 
των κορυφών του. Γρήγορα το αποδίδουν στο γεωπίνακα.
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Ο μαθητής που δουλεύει μόνος του 

δυσκολεύεται και πάλι στο μήκος της πλευράς 

του νέου τετραγώνου. Θεωρεί ότι η πλευρά του 

νέου σχήματος ισούται με 1. Και πάλι 

χρησιμοποιεί το σπάγκο για να την υπολογίσει.

Σχεδόν αμέσως υπολογίζει και την περίμετρο. Για 

να βρει το εμβαδόν αρχικά μπερδεύεται και 

μετράει τα καρφάκια, αλλά όταν του υποδεικνύω 

να αναζητήσει τα τετραγωνάκια που κρύβονται 

στο σχήμα του και όχι τα καρφάκια, βρίσκει τη σωστή απάντηση και κάνει με επιτυχία τη 

σύγκριση ανάμεσα στα εμβαδά των δύο τετραγώνων που μελέτησε.

Τα παιδιά της δυάδας βρίσκουν αμέσως το μήκος της πλευράς του τετραγώνου. Ως 

προς το εμβαδόν, ο ένας το βρίσκει αμέσως καθώς δείχνει να είναι εξοικειωμένος με τις 

έννοιες των κλασμάτων. Ο άλλος αρχικά μπερδεύεται με τα καρφάκια και δυσκολεύεται να 

κατανοήσει τις σχέσεις μεταξύ των μικρότερων κομματιών του τετραγώνου. Παίρνουμε ένα- 

ένα τα κομμάτια και τα μελετάμε αναλυτικά. Ύστερα από αυτό δίνει τη σωστή απάντηση 

σχετικά με το εμβαδόν του τετραγώνου. Έτσι δείχνει να αντιλαμβάνεται το εμβαδόν του 
σχήματος.

Στη συνέχεια το τετράγωνό μας 

μεγαλώνει με μετακίνηση των κομματιών 

κατά δύο τετράγωνα μακριά από τον πύργο.

Τα παιδιά το αποδίδουν εύκολα στη σκακιέρα 

και απαντούν αμέσως ότι πρόκειται για 

τετράγωνο και μάλιστα μεγαλύτερο (Εικ.45).

Το μεταφέρουν με ευκολία και στο 

γεωπίνακα. Τα παιδιά της δυάδας βρίσκουν 

εύκολα την πλευρά του νέου τετραγώνου 

καθώς και την περίμετρό του. Και πολύ 

γρήγορα υπολογίζουν χωρίς βοήθεια το εμβαδόν του. Ο μαθητής που δουλεύει μόνος του 

υπολογίζει επίσης γρήγορα το μήκος της πλευράς και την περίμετρο του νέου τετραγώνου. 

Όσον αφορά στον υπολογισμό του εμβαδού ξεκινά να μετρά παραδόξως τα μικρότερα 

κομμάτια του τετραγώνου στην περιφέρειά του και στη συνέχεια προχωράει στα ολόκληρα 

τετράγωνα που βρίσκονται στο κέντρο. Αρχικά κάνει λάθος υπολογισμό, αλλά με λίγη 

βοήθεια και μελετώντας αναλυτικά τα κομμάτια βρίσκει τη σωστή απάντηση.
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Στη συνέχεια τα παιδιά καλούνται να μελετήσουν ένα τετράγωνο που σχηματίζει αυτή 

τη φορά με διαδοχικές επιθέσεις ο αξιωματικός (Εικ.46). Όταν τοποθετούν τα κομμάτια πάνω 

στη σκακιέρα, επειδή το τετράγωνο έχει κλίση 45° στο επίπεδο, το ορίζουν ως ρόμβο. 

Βέβαια, τα παιδιά εικάζουν το σχήμα μόνο με βάση τα σημεία του, δηλαδή με βάση τα 

κομμάτια που ορίζουν το σχήμα πάνω στη σκακιέρα. Παρόλο που γυρνάω τη σκακιέρα 45°

Εικόνα 47 Εικόνα 47

για να αναγνωρίσουν το τετράγωνο, δε δείχνουν να το αναγνωρίζουν. Η ερώτηση που τους 

κάνω είναι αν το σχήμα παραμένει ρόμβος καθώς γυρίζει, αλλά δε φαίνονται να αμφισβητούν 

την αρχική τους εκτίμηση. Καλούνται, λοιπόν, να το αποδώσουν στο γεωπίνακα για να 

μπορέσουν να το αναγνωρίσουν. Σχετικά γρήγορα αποδίδουν το υπό μελέτη σχήμα στο 

γεωπίνακα και πλέον δε χρειάζεται να εικάζουν τις ακμές του (Εικ.47). Γυρίζουμε το 

γεωπίνακα κατά 45° και τώρα υποστηρίζουν ότι τους μοιάζει περισσότερο με τετράγωνο και 
αναιρούν την αρχική τους εκτίμηση.

Όταν καλούνται να υπολογίσουν το εμβαδόν του σχήματος, εντοπίζουν γρήγορα τα

Εικόνα 49 Εικόνα 49
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ολόκληρα τετράγωνα στο κέντρο του σχήματος καθώς και τα μισά τετράγωνα στο περιθώριο 

(Εικ.48). Δυσκολεύονται ωστόσο να αναγνωρίσουν τα τέταρτα στις τέσσερεις γωνίες του 

τετραγώνου και αρχικά υποστηρίζουν ότι είναι μισά. Για να βοηθηθούν τους γίνεται η 

προτροπή να προεκτείνουν δύο διαδοχικές πλευρές του τετραγώνου στο σημείο τομής τους 

έτσι ώστε να αναγνωρίσουν σχέσεις μεταξύ των μικρότερων κομματιών και συγκεκριμένα 

των τετάρτων μέσα στα τετράγωνα της σκακιέρας (Εικ.49). Γρήγορα δείχνουν να 

αντιλαμβάνονται ότι ένα τετράγωνο της σκακιέρας αποτελείται από τέσσερα ίσα κομματάκια 
σαν εκείνα των τεσσάρων γωνιών του υπό 

μελέτη τετραγώνου. Ύστερα από αυτό 

καταφέρνουν να υπολογίσουν με επιτυχία το 
εμβαδόν του.

Στο τέλος τα παιδιά πειραματίζονται με 

τα κομμάτια πάνω στη σκακιέρα για να 

διαπιστώσουν με ποια από αυτά μπορούν να 

φτιάξουν τετράγωνα (Εικ.50). Πέρα από τα 

τετράγωνα του αξιωματικού και του πύργου, τα 

οποία ήδη έχουν μελετήσει, ανακαλύπτουν και εκείνα του βασιλιά και της βασίλισσας, τα 

οποία βέβαια ταυτίζονται εν μέρει με τα προηγούμενα. Ο ίππος ανάλογα με τον τρόπο που 

κινείται πάνω στη σκακιέρα, είτε σε τεθλασμένη πορεία είτε σε ευθεία, χαράσσει και

Εικόνα 51
διαφορετικά τετράγωνα (Εικ.51). Ωστόσο, τα παιδιά ως αρχάριοι σκακιστές επειδή δεν είναι 

εξοικειωμένα με την ευθεία κίνησή του, πειραματίζονται με την τεθλασμένη πορεία Γ. Έτσι 

ανακαλύπτουν το ένα τετράγωνο του ίππου. Αλλά λόγω περιορισμού του χρόνου τα παιδιά 

αναγκάζονται να αφήσουν τη δραστηριότητα ημιτελή και να μην ασχοληθούν περαιτέρω με 

τον ίππο. Έτσι δεν έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν και τη δεύτερη εκδοχή.
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Συμπερασματικά τα παιδιά της Β' τάξης φαίνονται να έχουν αρκετά ανεπτυγμένη την 

αντίληψη της έννοιας του τετραγώνου. Σε πρώτη φάση αναγνωρίζουν το τετράγωνο του 

πύργου και ένας μαθητής μάλιστα μόνο με τα στημένα κομμάτια της σκακιέρας, γεγονός που 

δείχνει ότι διαισθητικά τουλάχιστον αντιλαμβάνονται τις ιδιότητες που πρέπει να έχει ένα 

σχήμα για να χαρακτηριστεί ως τετράγωνο. Το ότι ένας μαθητής αναγνωρίζει το τετράγωνο 

μόνο από τη θέση των κορυφών του στο επίπεδο της σκακιέρας καταδεικνύει ότι η 

εξοικείωση των παιδιών με το πλαίσιο αυτό, το οποίο είναι χωρισμένο σε μικρά τετράγωνα, 

βοηθά στην εξοικείωσή τους με την έννοια του τετραγώνου. Άλλωστε η οριοθέτηση του 

επιπέδου με τη βοήθεια των τετραγώνων συμβάλλει στην ικανότητα του παιδιού να οριοθετεί 

και το ίδιο τόσο αποστάσεις όσο και επιφάνειες πάνω στο επίπεδο.

Η εξοικείωση με το υλικό του γεωπίνακα έχει ως συνέπεια οι μαθητές να είναι σε 

θέση πλέον να εντοπίζουν γρήγορα τις συντεταγμένες θέσεις που μελετώνται και να 

αποδίδουν με επιτυχία το ζητούμενο σχήμα, που στην προκειμένη περίπτωση είναι 

τετράγωνο, είτε αυτό κείται οριζόντια είτε σε κλίση. Επίσης, τα παιδιά καθώς έχει προηγηθεί 

δραστηριότητα μέτρησης ευθυγράμμων τμημάτων, είναι πλέον σε θέση να υπολογίσουν το 

μήκος της πλευράς του τετραγώνου με βάση την ακμή των τετραγώνων της σκακιέρας. Μόνο 

ένας μαθητής δείχνει να δυσκολεύεται ακόμα και να εστιάζει στα καρφάκια και όχι στις 

αποστάσεις. Κατά τον υπολογισμό της περιμέτρου είναι σχεδόν αυτονόητο ότι η μία πλευρά 

θα πολλαπλασιαστεί τέσσερις φορές. Βέβαια, οι μαθητές δεν κάνουν πολλαπλασιασμό αλλά 

επαναλαμβανόμενες προσθέσεις, καθώς δεν είναι ακόμα εξοικειωμένοι με την πράξη του 

πολλαπλασιασμού.

Ως προς τον υπολογισμό του εμβαδού με βάση τα τετράγωνα της σκακιέρας, οι 

μαθητές έχουν αρχικά την τάση να λαμβάνουν υπόψη μόνο τα ολόκληρα τετράγωνα στο 

κέντρο και να παραβλέπουν τα μικρότερα κομμάτια στο περιθώριο. Ωστόσο, ύστερα από 

προτροπή που τους γίνεται εστιάζουν την προσοχή τους και σε αυτά τα κομμάτια και 

διαπιστώνουν σταδιακά τις μεταξύ τους σχέσεις. Ένας από τους μαθητές δείχνει να κατέχει 

έννοιες κλασμάτων και να αντιλαμβάνεται γρήγορα τις σχέσεις ανάμεσα στα κομμάτια. Οι 

άλλοι δύο χρειάζονται περισσότερο χρόνο και μάλιστα ο ένας τους αναγκάζεται να κόψει το 
τετράγωνο στα μικρότερα κομμάτια του για να μπορέσει να το μελετήσει. Πάντως φαίνεται 

ότι αφού κατανοήσουν τα παιδιά την έννοια του δευτέρου ύστερα μπορούν εύκολα να 

αντιληφθούν και την έννοια του τετάρτου. Από εκεί και έπειτα, καθώς το τετράγωνο 

μικραίνει και μεγαλώνει, τα παιδιά έχουν εμπεδώσει το μηχανισμό και δε δυσκολεύονται 

περεταίρω με τον υπολογισμό του εμβαδού.

81



Σχετικά με τις έννοιες της σμίκρυνσης και της μεγέθυνσης του τετραγώνου τα παιδιά 

φαίνονται να τις αντιλαμβάνονται σε μεγάλο βαθμό. Καθώς τα κομμάτια μετατοπίζονται 

πάνω στη σκακιέρα για να δώσουν διαφορετικών διαστάσεων σχήμα, κατανοούν ότι 

πρόκειται πάλι για τετράγωνο το οποίο είναι απλώς μικρότερο ή μεγαλύτερο από το 

προηγούμενο. Ο υπολογισμός των μηκών και των εμβαδών γίνεται πλέον πιο γρήγορα αφού 

έχει εμπεδωθεί ο μηχανισμός. Η μόνη δυσκολία που παρατηρείται είναι στην περίπτωση της 

σμίκρυνσης όπου ένας μαθητής δυσκολεύεται να μετρήσει το μήκος της πλευρά του 

τετραγώνου, η οποία θεωρεί ότι είναι μικρότερη από ό, τι πραγματικά είναι.

Κατά τη μελέτη του τετραγώνου του αξιωματικού διαπιστώνεται ότι η αντίληψη των 

παιδιών για το τετράγωνο αλλοιώνεται όταν αυτό παρουσιάζεται σε κάποια κλίση σε σχέση 

με τον οριζόντιο άξονα. Τα παιδιά δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν το σχήμα αυτό ως 

τετράγωνο και υποστηρίζουν ότι είναι ρόμβος προφανώς λόγω της κλίσης των 45° που 

παραπέμπει στο σχήμα του ρόμβου. Μάλιστα τα παιδιά παραμένουν στην αρχική τους 

εκτίμηση ακόμα και όταν το σχήμα περιστρέφεται 45° μπροστά τους και ευθυγραμμίζεται με 

τον οριζόντιο άξονα. Αυτό βέβαια συμβαίνει όταν το σχήμα αποδίδεται ακόμα στη σκακιέρα 

και οι ακμές του εικάζονται. Όταν το σχήμα αποδίδεται στο γεωπίνακα τα παιδιά 

απορρίπτουν την αρχική τους εκτίμηση μόνο όταν αυτό ευθυγραμμίζεται και πάλι με τον 

οριζόντιο άξονα. Στο πλαίσιο της σκακιέρας, λοιπόν, καθώς λείπουν οι αναπαραστάσεις των 

ακμών είναι δύσκολο για τους μαθητές να απεμπολήσουν τη λανθασμένη αντίληψη για το 

σχήμα που παρουσιάζεται, ακόμα και όταν αυτό εμφανίζεται στην πορεία σε οικεία για 

αυτούς θέση. Οι αποστάσεις και οι επιφάνειες που οριοθετούνται από τα τετράγωνα της 

σκακιέρας δεν αρκούν για να μπορέσουν τα παιδιά να διαπιστώσουν το λάθος τους.

Για τον υπολογισμό του εμβαδού του τετραγώνου του αξιωματικού, όπου οι σχέσεις 

των μικρότερων κομματιών αλλάζουν, τα παιδιά φαίνονται να δυσκολεύονται στην 

αναγνώριση των τετάρτων. Αυτό ίσως να οφείλεται στο σχήμα τους και στον ανοίκειο τρόπο 

με τον οποίο χωρίζονται τα τετράγωνα της σκακιέρας σε μισά και τέταρτα σε σχέση με 

εκείνον του τετραγώνου του πύργου. Για να βοηθηθούν τα παιδιά κρίνεται απαραίτητο να 

επιμηκυνθούν δύο διαδοχικές πλευρές του τετραγώνου ώστε να διαπιστωθεί η σχέση 
ανάμεσα στα τέταρτα και στο τετραγωνάκι της σκακιέρας. Τα παιδιά δείχνουν να βοηθούνται 

με αυτόν τον τρόπο και να αντιλαμβάνονται τη σχέση αυτή, καθώς τα τέσσερα τέταρτα που 

αρχικά είναι διασκορπισμένα επανατοποθετούνται μέσα σε ένα τετραγωνάκι.

Κατά την τελική διαδικασία όπου τα παιδιά πειραματίζονται για να σχηματίσουν 

νοερά τετράγωνα πάνω στη σκακιέρα με όλα τα κομμάτια, φαίνεται ότι έχουν ήδη
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εξοικειωθεί σε μεγάλο βαθμό με το σχήμα του τετραγώνου και δεν αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες. Είναι πλέον σε θέση να σχηματίσουν τετράγωνα περπατώντας απλώς τα κομμάτια 

πάνω στη σκακιέρα, χωρίς να προβληματίζονται από την κλίση του τετραγώνου ή από την 

απουσία των ακμών. Είναι χαρακτηριστικό ότι καταφέρνουν να σχηματίσουν ακόμα και το 

τετράγωνο του ίππου που είναι αρκετά περίπλοκο και αποδίδεται με τέσσερις διαδοχικές 

τεθλασμένες κινήσεις. Ωστόσο το δεύτερο τετράγωνο του ίππου δε μελετάται καθώς οι 

αρχάριοι σκακιστές δεν είναι εξοικειωμένοι με την ευθεία πορεία του ίππου και το τετράγωνο 

αυτό έχει μια ανοίκεια κλίση σε σχέση με τον οριζόντιο άξονα. Επίσης, το ότι οι ακμές του δε 

διασχίζουν κάθετα ή διαγώνια τα τετράγωνα της σκακιέρας θα δυσκόλευε ιδιαίτερα τη νοερή 

αναπαράστασή του από τα παιδιά.

Σ  Συνάντηση με την Σ Τ ' Τάξη Δημοτικού
Τα παιδιά της ΣΤ' που έρχονται στη συνάντηση είναι τέσσερα, τρεις μαθητές και μία 

μαθήτρια, και μοιράζονται σε δύο ομάδες των δύο ατόμων. Η συνάντηση αφορά τη μελέτη 

γεωμετρικών σχημάτων και πιο συγκεκριμένα τριγώνων.

1η δραστηριότητα:

Η πρώτη δραστηριότητα σχετίζεται με όμοια 

ορθογώνια τρίγωνα που σχηματίζονται με διαδοχικές 

επιθέσεις των δύο αντίπαλων βασιλισσών καθώς και 

συνδυασμό επιθέσεων πύργου και αξιωματικού 

(Εικ.52).

Τα παιδιά ακολουθούν τις επιθέσεις που 

περιγράφονται στην άσκηση και εύκολα αποδίδουν 

τα τρίγωνα στο γεωπίνακα χωρίς να χρειάζεται να 

μεταφερθεί η δοσμένη θέση στη σκακιέρα (Εικ.53).

Ωστόσο, όταν το σχήμα προκύπτει μέσα από 

συνδυασμένη κίνηση, όπως του πύργου και του αξιωματικού, τα παιδιά χρειάζονται 

περισσότερο χρόνο για να το εντοπίσουν και να το αποδώσουν στο γεωπίνακα. Παρατηρείται, 

δηλαδή, ότι τα αντίπαλα κομμάτια του πύργου που πρέπει να κοπούν μπερδεύουν τα παιδιά 

καθώς η μία ακμή του τριγώνου καταλήγει να περνάει από πάνω τους. Έτσι η μία ομάδα 

καθυστερεί κάπως στη σωστή απόδοση των τριγώνων καθώς φαίνεται να συγχέει τις 

επιθέσεις του πύργου με εκείνη του αξιωματικού (Εικ.54). Είναι, λοιπόν, ευκολότερο να
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εντοπιστούν τα τρίγωνα που οι ακμές τους χαράσσονται πάνω σε άδεια τετράγωνα παρά σε 
κατειλημμένα.

Εικόνα 54 Εικόνα 54

Εικόνα 56

Τα παιδιά βρίσκουν σχεδόν αμέσως το 

είδος των γωνιών των τριγώνων, το καθένα από 

τα οποία αποτελείται από δύο οξείες και μια 

ορθή. Μόνο ένας μαθητής υποστηρίζει αρχικά 

ότι η ορθή του μεγάλου τριγώνου είναι αμβλεία, 

ίσως λόγω της κλίσης της στο επίπεδο, αλλά η 

συμμαθήτριά του τον διορθώνει. Ωστόσο στη 

συνέχεια χρησιμοποιούν και το γνώμονα για να 

επιβεβαιώσουν το άνοιγμα κάθε ορθής γωνίας 

(Εικ.55). Παρόλο που καμία από τις ορθές των τριών τριγώνων δε συμπίπτει με την κάθετη 

τομή του οριζόντιου και του κάθετου άξονα του επιπέδου, τα παιδιά τις αναγνωρίζουν 

σχετικά εύκολα λόγω της εμπειρίας τους με το παιχνίδι. Είναι εξοικειωμένα με τις λοξές 
κινήσεις της βασίλισσας και του αξιωματικού 

που καθώς διασχίζουν διαγωνίως τα τετράγωνα 

της σκακιέρας σχηματίζουν κλίση 45° σε σχέση 

με τον οριζόντιο και τον κάθετο άξονα του 

επιπέδου. Έτσι αναγνωρίζονται και τα τρία 

τρίγωνα ως ορθογώνια.

Όταν τα παιδιά καλούνται να

εντοπίσουν κοινά χαρακτηριστικά ανάμεσα στα 

τρία τρίγωνα, ένας μαθητής λέει ότι είναι και 

τα τρία ορθογώνια ενώ η συμμαθήτριά του 

αναφέρει ότι όλα έχουν «από δύο ίσες
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πλευρές». Ένας τρίτος μαθητής συμπληρώνει ότι η τρίτη πλευρά κάθε τριγώνου είναι 

μεγαλύτερη από τις δύο ίσες. Για να βοηθηθούν τους υπενθυμίζονται τα είδη των τριγώνων 

ως προς τις πλευρές. Γρήγορα διαπιστώνουν ότι όλα τα τρίγωνα είναι ορθογώνια ισοσκελή 

και το καταγράφουν. Η αναγνώριση των κάθετων πλευρών των τριγώνων ως ίσων οφείλεται 

εν μέρει και στο πλαίσιο της σκακιέρας. Η πορεία της βασίλισσας και του αξιωματικού που 

επαναλαμβάνεται συμμετρικά βοηθά τα παιδιά να διαπιστώσουν ότι πρόκειται για ίσα 
ευθύγραμμα τμήματα.

Όταν τους ζητείται να βρουν το εμβαδόν των τριγώνων με βάση τα τετράγωνα της 

σκακιέρας, ένας μαθητής ρωτά ποιο είναι το μήκος της πλευράς των τετραγώνων της 

σκακιέρας. Τους διευκρινίζεται ότι λαμβάνουμε ως μονάδα μέτρησης το ένα τετραγωνάκι και 

το ορίζουμε ως 1 (Εικ.56). Αμέσως αρχίζουν να κάνουν νοερούς συνδυασμούς των 
μικρότερων κομματιών που καλύπτουν την 

επιφάνεια των τριγώνων που μελετούν 

(Εικ.57). Είναι χαρακτηριστικό ότι καμία 

ομάδα δεν ξεκινά τη διερεύνηση του 

εμβαδού από το μικρότερο τρίγωνο, παρόλο 

που αυτό ζητείται πρώτο στην άσκηση.

Φαίνεται ότι τα παιδιά προβληματίζονται 

στην επεξεργασία ενός τριγώνου που δεν 

εμπεριέχει ένα τετραγωνάκι ολόκληρο, 

δηλαδή μία μονάδα μέτρησης στην οικεία της μορφή. Η μία ομάδα ξεκινά τη διερεύνηση από 

το μεγάλο τρίγωνο προφανώς επειδή αυτό εμπεριέχει περισσότερα ολόκληρα τετραγωνάκια. 

Η μαθήτρια δείχνει αρχικά να μπερδεύεται από τα μικρότερα κομμάτια στο περιθώριο του 

τριγώνου και θεωρεί ότι τα κομμάτια στις τρεις γωνίες του, που είναι ένα τέταρτο και δύο 

όγδοα, αποτελούν μαζί ένα όλο. Έτσι υπολογίζει το εμβαδόν του τριγώνου λανθασμένα ως 

9,5. Ο συμμαθητής της ωστόσο, την διορθώνει, εξηγώντας της το λάθος της κι εκείνη το 

αντιλαμβάνεται. Στη συνέχεια, αφού έχουν κατανοήσει το μηχανισμό υπολογίζουν με 
επιτυχία το εμβαδόν και των υπόλοιπων τριγώνων.

Στην άλλη ομάδα τα παιδιά ξεκινούν να υπολογίσουν το εμβαδόν του μεσαίου 

τριγώνου και, αφού κατανοούν τις σχέσεις μεταξύ των μικρότερων κομματιών του τριγώνου, 

περνάνε εύκολα και στη διερεύνηση των υπόλοιπων τριγώνων. Ένας μαθητής, βέβαια, σε 

πρώτη φάση δείχνει να παραβλέπει τα δύο όγδοα που βρίσκονται στις δύο οξείες γωνίες του 

μεσαίου τριγώνου. Είναι χαρακτηριστικό ότι καθώς μετράει τα τετράγωνα που καλύπτουν 

την επιφάνειά του συμπεραίνει ότι είναι 3,75, αγνοώντας το 0,25 των δύο ογδόων. Ο
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συμμαθητής του όμως τον διορθώνει δείχνοντας του τα κομμάτια που παρέλειψε. Σε γενικές 

γραμμές τα μικρότερα κομμάτια που κρύβονται μέσα στα τρίγωνα δε δείχνουν να 

δυσκολεύουν ιδιαίτερα τα παιδιά. Το ότι καταφέρνουν να διερευνήσουν σωστά τις σχέσεις 

των μικρότερων κομματιών των τετραγώνων μόνο από την εικόνα του γεωπίνακα δείχνει ότι 

έχουν ανεπτυγμένη αντίληψη για τις έννοιες των κλασμάτων, παρόλο που δεν ονοματίζουν τα 

κομμάτια ως δεύτερα, τέταρτα ή όγδοα. Το πλαίσιο της σκακιέρας με τα δίχρωμα τετράγωνα 

φαίνεται ότι βοηθάει τα παιδιά να συνδυάσουν νοερά τα μικρότερα κομμάτια με τέτοιο τρόπο 
ώστε να σχηματίσουν ολόκληρα τετράγωνα.

Στο επόμενο στάδιο τα παιδιά καλούνται να διερευνήσουν την ομοιότητα ανάμεσα 

στα τρία τρίγωνα. Η εκφώνηση ζητάει τις σχέσεις ανάμεσα στα μήκη των πλευρών των τριών 

τριγώνων καθώς και ανάμεσα στα εμβαδά τους. Τα παιδιά δείχνουν να μην κατανοούν την 

εκφώνηση και τους δίνεται η διευκρίνιση ότι θα πρέπει να αναζητήσουν τυχόν ομοιότητες 
μεταξύ των τριών τριγώνων. Στην πρώτη ομάδα 

ένας μαθητής υποστηρίζει ότι «το ένα είναι πιο 

μικρό από το άλλο» ενώ ο συμμαθητής του 

συμπληρώνει ότι «πάει από το μικρότερο στο 

μεγαλύτερο». Φαίνεται, λοιπόν, ότι τα παιδιά 

αντιλαμβάνονται την αναλογία που υπάρχει 

ανάμεσα στα τρία τρίγωνα και πως το καθένα 

είναι μεγέθυνση του αμέσως μικρότερου.

Ωστόσο, επειδή δυσκολεύονται να προχωρήσουν 

μόνα τους σε βαθύτερη διερεύνηση, τους δίνεται η προτροπή να εστιάσουν αρχικά στα μήκη 

των πλευρών. Ένας μαθητής διαπιστώνει ότι αυτά «ανεβαίνουν ανά ένα». Η διαπίστωση 

όμως αυτή φαίνεται να αφορά μόνο τις κάθετες πλευρές των τριγώνων. Ο μαθητής εστιάζει 

στις κάθετες πλευρές και αντιλαμβάνεται ότι αυτές αυξάνονται με μια κανονικότητα αλλά 

υπολογίζει τη σχέση αυτή με βάση τα καρφάκια, «ένα καρφάκι περισσότερο...» ή «δύο 

καρφάκια περισσότερα...», καθώς αυτά αυξάνονται ανά ένα: 2<3<4 (Εικ.58). Ωστόσο, όταν 

του εφιστάται η προσοχή και στις υποτείνουσες πλευρές των τριγώνων, φαίνεται ότι 

μπερδεύεται επειδή προσπαθεί να υπολογίσει την αναλογία ανάμεσά τους πάλι με βάση τα 

καρφάκια, τα οποία ακολουθούν τη μορφή: 3<5<7 και έτσι τον οδηγούν σε αδιέξοδο. Για να 

καταφέρει να ολοκληρώσει τη διερεύνησή του καταφεύγει στη λύση του χάρακα και με τον 

τρόπο αυτό διαπιστώνει ότι και οι υποτείνουσες των τριγώνων αυξάνονται ανά ένα.

Τα παιδιά της δεύτερης ομάδας προσπαθώντας να βρουν ομοιότητες ανάμεσα στις 

πλευρές των τριγώνων καταλήγουν σωστά στο ότι το μεσαίο τρίγωνο έχει διπλάσιες
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διαστάσεις από το μικρό. Ωστόσο χωρίς ιδιαίτερη διερεύνηση και κατά αναλογία με την 

πρώτη διαπίστωση υποστηρίζουν ότι το μεγάλο τρίγωνο είναι επίσης διπλάσιων διαστάσεων 

σε σχέση με το μεσαίο. Όταν εστιάζουν στη σύγκριση των εμβαδών η μαθήτρια εκφράζει το

Εικόνα 59α Εικόνα 59β

ενδεχόμενο το ένα τρίγωνο να είναι το μισό του άλλου, αλλά ο συμμαθητής της το αποκλείει 

αμέσως. Στη συνέχεια αναζητούν τυχόν λάθη στα εμβαδά που ήδη υπολογίστηκαν, γιατί οι 

αριθμοί 1,4,9 δε φαίνονται να έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους. Δυσκολεύονται να 

συνδέσουν τους αριθμούς 4 και 9 με τις έννοιες των δυνάμεων και τα 22, 32. Μάλιστα 

εξετάζουν το ενδεχόμενο το εμβαδόν του μεγάλου τριγώνου να είναι 8 και όχι 9 και του 

μικρού τριγώνου να είναι 2 και όχι 1 για να προκόψει η σχέση 2:4 = 4:8. Είναι προφανές ότι η 

εκφώνηση της άσκησης δε βοηθά τα παιδιά να προχωρήσουν στη διερεύνηση, καθώς θα 

έπρεπε να δίνει περισσότερες διευκρινίσεις για αυτό που ζητά και να παραπέμπει ίσως και 

στις έννοιες των δυνάμεων. Ωστόσο στην αδυναμία των παιδιών να συνεχίσουν φαίνεται να 

συμβάλει εν μέρει τόσο ο τυποποιημένος τρόπος με τον οποίο προσπαθούν να μελετήσουν τα 

σχήματα όσο και η μη εξοικείωσή τους ίσως με την έννοια της δύναμης και του τετραγώνου.

Για να προχωρήσει η διερεύνηση των εμβαδών και στις δύο ομάδες, δίνεται η 

προτροπή να αναζητηθούν απλές αναλογίες και όχι κάποια άλλη σχέση που να συνδέει και τα 

τρία εμβαδά. Έτσι τα παιδιά καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το μικρό τρίγωνο χωράει 4 

φορές στο μεσαίο τρίγωνο και 9 φορές στο μεγάλο. Μάλιστα αναπαριστούν τις σχέσεις των 

εμβαδών ανάμεσα στα τρία τρίγωνα πάνω στο γεωπίνακα (Εικ.59α, β).

Συμπερασματικά τα παιδιά φαίνονται να μπορούν να αποδώσουν γεωμετρικά σχήματα 

και συγκεκριμένα τρίγωνα στο γεωπίνακα στηριζόμενα σε επιθέσεις διαφόρων κομματιών 

πάνω στη σκακιέρα. Ωστόσο, δυσκολεύονται να αντιληφθούν και να χαράξουν τρίγωνα που 

προκύπτουν από συνδυασμό κινήσεων. Ιδιαίτερα δείχνει να τους προβληματίζει η ακμή του 

τριγώνου που διαγράφει πορεία, η οποία περνά πάνω από αντίπαλα κομμάτια που κόβονται.
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Είναι, λοιπόν, ευκολότερο για τα παιδιά να αντιληφθούν και να αποδώσουν ακμές που 

διασχίζουν πορεία πάνω από άδεια τετράγωνα και όχι κατειλημμένα. Από την άλλη πλευρά οι 

κορυφές των τριγώνων δε φαίνονται να επηρεάζουν την προσπάθεια των παιδιών είτε 

εμφανίζονται παραστατικά με την παρουσία ενός αντίπαλου κομματιού, όπως στην 

περίπτωση των επιθέσεων της βασίλισσας, είτε προκύπτουν από τεθλασμένη διαδρομή 

επίθεσης κομματιού, όπως στην περίπτωση της επίθεσης του αξιωματικού.

Η αντίληψη των παιδιών σχετικά με το είδος των γωνιών των τριγώνων φαίνεται να 

είναι αρκετά ανεπτυγμένη. Σε αυτό και ειδικά στην αναγνώριση της ορθής γωνίας των 

τριγώνων φαίνεται να επηρεάζει θετικά η εμπειρία με το παιχνίδι και η αντίληψη της κλίσης 

των 45° που κάνουν οι λοξές διαδρομές της βασίλισσας και του αξιωματικού. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι μόνο ένας μαθητής δυσκολεύτηκε στην αναγνώριση της ορθής γωνίας 

του αξιωματικού λόγω της κλίσης της στο επίπεδο.

Επίσης, τα παιδιά δε φαίνονται να δυσκολεύονται ούτε στην αναγνώριση του είδους 

των τριγώνων ως προς τις πλευρές τους. Σχετικά γρήγορα αναγνωρίζουν ως κοινό 

χαρακτηριστικό και των τριών τριγώνων την ισότητα ανάμεσα στις κάθετες πλευρές τους. 

Αυτό μπορεί εν μέρει να οφείλεται στην εμπειρία των παιδιών με το παιχνίδι και στην 

αντίληψη ότι οι επιθέσεις ορισμένων κομματιών, όπως της βασίλισσας και του αξιωματικού, 

όταν επαναλαμβάνονται συμμετρικά χαράσσουν ίσα ευθύγραμμα τμήματα. Μπορεί όμως και 

να οφείλεται στην απλή αναγνώριση των συμμετρικών και άρα ίσων ευθυγράμμων τμημάτων 

που σχηματίζονται επί τόπου πάνω στο γεωπίνακα.

Κατά τη διαδικασία εύρεσης του εμβαδού των τριγώνων τα παιδιά παρουσιάζουν την 

τάση να αναζητούν αρχικά ολόκληρες μονάδες μέτρησης στην επιφάνεια των τριγώνων και 

στη συνέχεια να μελετούν τα μικρότερα κομμάτια στο περιθώριό τους. Μάλιστα είναι 

χαρακτηριστικό ότι καμιά ομάδα δεν ξεκινά τη μελέτη των εμβαδών από το μικρότερο 

τρίγωνο καθώς δεν εμπεριέχει ένα ολόκληρο τετραγωνάκι στην οικεία του μορφή. Οι 

δυσκολίες που παρατηρούνται αφορούν κυρίως των αναγνώριση των ογδόων που βρίσκονται 

στις οξείες γωνίες των τριγώνων. Η μαθήτρια συνδυάζει λανθασμένα το ένα τέταρτο με τα 

δύο όγδοα σε ένα ολόκληρο, ενώ ένας μαθητής παραβλέπει εντελώς την ύπαρξή των ογδόων. 
Ωστόσο, τα παιδιά καταφέρνουν σε γενικές γραμμές να υπολογίσουν με επιτυχία το εμβαδόν 

των τριγώνων, μόνο από την αναπαράστασή τους πάνω στο γεωπίνακα. Φαίνονται να 

κατέχουν σε αρκετά μεγάλο βαθμό τις έννοιες των κλασμάτων παρόλο που δεν ονοματίζουν 
τα μικρότερα κομμάτια που μελετούν.
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Η αντίληψη των παιδιών όσον αφορά στην ομοιότητα των τριγώνων φαίνεται να 

παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες. Η εκφώνηση της άσκησης ζητά από τα παιδιά να εντοπίσουν 

κάποια σχέση ανάμεσα στα μήκη των πλευρών και στη συνέχεια ανάμεσα στα εμβαδά των 

τριών τριγώνων, ώστε να καθοδηγηθούν μέσα από σταδιακή διερεύνηση στον εντοπισμό της 

ομοιότητας και των σχέσεων που αυτή εμπεριέχει. Ωστόσο τα παιδιά, ίσως επειδή δεν 

παίρνουν πιο σαφείς οδηγίες για το τι αναζητούν, φαίνονται να μην μπορούν να 

προχωρήσουν επαρκώς στην επιτυχή ολοκλήρωση της δραστηριότητας. Η μία ομάδα δείχνει 

να αντιλαμβάνεται την κανονικότητα με την οποία μεγεθύνονται τα τρίγωνα στηριζόμενη στη 

μελέτη των πλευρών τους, αλλά εστιάζει περισσότερο στον αριθμό των καρφιών παρά στα 

ίδια τα μήκη των πλευρών. Η δεύτερη ομάδα αντιλαμβάνεται ως ένα βαθμό μία ομοιότητα 

ανάμεσα στα τρίγωνα, αλλά δυσκολεύεται να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο 

μεταβάλλονται οι διαστάσεις τους. Ως προς τη σχέση ανάμεσα στα εμβαδά των τριών 

τριγώνων σε συνάρτηση με τον τρόπο που αυτά μεγεθύνονται, τα παιδιά δεν καταφέρνουν να 

την αντιληφθούν. Αυτό οφείλεται ως ένα βαθμό στον τυποποιημένο τρόπο με τον οποίο

εξετάζουν τα σχήματα, καθώς αναζητούν λύσεις 

περισσότερο οικείες όπως η σχέση του διπλάσιου 

2:4=4:8, αλλά και στη μη εξοικείωσή τους με την 

έννοια των δυνάμεων. Έτσι περιορίζονται στην απλή 

συσχέτιση των εμβαδών 1:4 και 1:9.

2 1 δραστηριότητα:

Στην επόμενη δραστηριότητα ζητάμε από τα παιδιά σε 

τρίγωνο που σχηματίζει η βασίλισσα με επιθέσεις της 

να μας δώσουν αντίστοιχα τρίγωνα διπλάσιων, τριπλάσιων και μισών διαστάσεων (Εικ.60). 

Εύκολα αποδίδουν το τρίγωνο που θα μελετηθεί στο γεωπίνακα. Η πρώτη ομάδα αποδίδει 

γρήγορα το διάγραμμα στη σκακιέρα και επίσης σε πολύ λίγο χρόνο στήνει τα κομμάτια έτσι 

ώστε να σχηματίζεται ένα τρίγωνο διπλάσιων διαστάσεων (Εικ.όΐα, β). Τα παιδιά το 

πετυχαίνουν αυτό τραβώντας απλώς τα κομμάτια πάνω στη σκακιέρα με τρόπο ώστε να 

διπλασιάσουν τις διαστάσεις του αρχικού τριγώνου. Ωστόσο, στην προσπάθειά τους να 

στήσουν στη σκακιέρα ένα νοερό τρίγωνο τριπλάσιων διαστάσεων δεν ακολουθούν τον απλό 

μηχανισμό που χρησιμοποίησαν προηγουμένως και μπερδεύονται. Τοποθετούν σωστά το 

κομμάτι που κινείται οριζόντια αλλά δυσκολεύονται να τριπλασιάσουν τη διάσταση του 

τριγώνου που αναπτύσσεται με λοξή κατεύθυνση (Εικ.62). Αντιλαμβάνονται το λάθος τους
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Εικόνα 61α Εικόνα 61 β

και προσπαθώντας να το διορθώσουν μεταφέρουν τη βάση του τριγώνου στην τελευταία 

γραμμή θεωρώντας ότι έτσι εξασφαλίζουν χώρο για να τριπλασιάσουν τις διαστάσεις του 

αρχικού τριγώνου. Ο στόχος μάλλον είναι να διατηρηθεί η ευθυγράμμιση της βασίλισσας και

Εικόνα 63 Εικόνα 63
του πύργου σε αναλογία με την πρώτη επιτυχημένη προσπάθεια. Καταλήγουν, όμως, να

σχηματίσουν ένα τρίγωνο που αναλογεί με το αρχικό ως προς 2,5 (Εικ.63). Ωστόσο, από

αβλεψία μας περνούν στην επόμενη φάση της δραστηριότητας χωρίς να διορθώσουν το λάθος

τους. Επειδή, όμως, σε γενικές γραμμές έχουν κατανοήσει το μηχανισμό καταφέρνουν να

αποδώσουν πολύ γρήγορα το αρχικό τρίγωνο στις μισές του διαστάσεις (Εικ.64). Είναι
χαρακτηριστικό ότι στη σκακιέρα στήνονται απλώς

οι κορυφές των τριγώνων, ενώ οι αποστάσεις

μεταξύ των σημείων νοούνται. Λόγω

περιορισμένου χρόνου τα παιδιά δεν προχωρούν

στη διερεύνηση των εμβαδών όλων των τριγώνων

αλλά μόνο του αρχικού. Με τη βοήθεια του

γεωπίνακα και πάντα με μονάδα μέτρησης τα

τετράγωνα της σκακιέρας καταφέρνουν να το
Εικόνα 64

υπολογίσουν πολύ γρήγορα.
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Η δεύτερη ομάδα δείχνει να μην έχει αντιληφθεί την έννοια των πολλαπλάσιων διαστάσεων 

και δυσκολεύεται. Αποδίδει αρχικά το τρίγωνο που θα μελετηθεί στο γεωπίνακα ενώ δε 

χρησιμοποιεί καθόλου τη σκακιέρα. Φαίνεται να είναι πιο εύκολο για τα παιδιά να δουλέψουν 

με τρίγωνα που αναπαριστώνται με λαστιχάκια παρά με τρίγωνα που απλώς νοούνται. 

Ωστόσο, στην προσπάθειά τους να διπλασιάσουν τις διαστάσεις του τριγώνου κάνουν το 

λάθος να διπλασιάσουν μόνο τη βάση του τριγώνου ενώ καθρεφτίζουν τη συμμετρική της 

υποτείνουσας με άξονα συμμετρίας τη δεύτερη κάθετη (Εικ.65). Έτσι διπλασιάζουν το μήκος

Εικόνα 66 Εικόνα 66

της μιας από τις κάθετες πλευρές μετατρέποντάς την σε υποτείνουσα του νέου τριγώνου. 

Δημιουργείται, λοιπόν, ένα νέο τρίγωνο διπλάσιου εμβαδού από το πρώτο αλλά όχι 

διπλάσιων διαστάσεων. Όταν τους διευκρινίζεται το λάθος τους φαίνεται να το 

αντιλαμβάνονται και το διορθώνουν. Έτσι προεκτείνουν την υποτείνουσα διπλασιάζοντάς την 

και δημιουργούν το ζητούμενο τρίγωνο (Εικ.66). Αφού έχουν εμπεδώσει το μηχανισμό 

συνεχίζουν αποδίδοντας σωστά και τα τρίγωνα των τριπλάσιων και των μισών διαστάσεων 

πάνω στο γεωπίνακα. Ενδεικτικά τους ζητείται να υπολογίσουν το εμβαδόν του αρχικού 

τριγώνου και το υπολογίζουν επίσης γρήγορα με τη βοήθεια του γεωπίνακα.

Συμπερασματικά τα παιδιά δείχνουν ότι, μέσα από την εξάσκηση, κατακτούν 

σταδιακά την έννοια της ομοιότητας μεταξύ των τριγώνων και της αναλογίας μεταξύ των 

διαστάσεών τους, χωρίς να λείπουν βέβαια και οι δυσκολίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι η μία 

ομάδα καταφέρνει να ολοκληρώσει την άσκηση χρησιμοποιώντας μόνο το πλαίσιο της 

σκακιέρας και όχι το γεωπίνακα. ΕΙ μεγέθυνση και η σμίκρυνση του αρχικού τριγώνου γίνεται 
απλώς με τη μετακίνηση των κομματιών πάνω στη σκακιέρα, τα οποία καθώς περπατούν 

πάνω στο οικείο αυτό πλαίσιο αυξάνουν ή μειώνουν αναλογικά τα μήκη των πλευρών του 

αρχικού τριγώνου. Η δυσκολία που προέκυψε στην απόδοση του τριπλάσιων διαστάσεων 

τριγώνου φανερώνει ίσως την αμφισβήτηση του μεγέθους της σκακιέρας ως ικανού να 

περιλάβει ένα τόσο μεγάλο τρίγωνο. Ας σημειωθεί ότι η ακμή του τριγώνου που
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τριπλασιάστηκε σωστά είναι εκείνη που συμπίπτει με τον οριζόντιο άξονα. Ενώ η ακμή που 

εκτείνεται λοξά είναι εκείνη που μπέρδεψε τα παιδιά και τα οδήγησε στη μετακίνηση 

ολόκληρου του τριγώνου κατά μία γραμμή. Στη συνέχεια η προσπάθεια για ευθυγράμμιση 

της βασίλισσας με τον πύργο, παρόλο που οδήγησε σε τρίγωνο μεγέθυνσης 2,5 φορών, 

δείχνει την αντίληψη των παιδιών ότι για να επιτευχθεί η μεγέθυνση ενός τριγώνου 

χρειάζεται απλώς να προεκταθούν οι διαστάσεις του.

Η δεύτερη ομάδα δείχνει να δυσκολεύεται ως ένα βαθμό με την έννοια της ομοιότητας 

και της αναλογίας μεταξύ των τριγώνων. Το ότι τα παιδιά εργάζονται πάνω στο γεωπίνακα 

όπου οι ακμές των σχημάτων είναι εμφανείς δείχνει ότι δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν 

νοερά τη διαδικασία της μεγέθυνσης και της σμίκρυνσης μόνο με την απόδοση των κορυφών 

των τριγώνων πάνω στη σκακιέρα. Η αρχική προσπάθεια που καταλήγει στη δημιουργία ενός 

τριγώνου διπλάσιου εμβαδού αλλά όχι διπλάσιων διαστάσεων φανερώνει τη μη κατανόηση 

από τα παιδιά των εννοιών που μελετώνται. Είναι χαρακτηριστικό ότι και σε αυτήν την 

περίπτωση διπλασιάζεται σωστά η βάση του τριγώνου που συμπίπτει με τον οριζόντιο άξονα. 

Η ακμή του τριγώνου που εκτείνεται λοξά διπλασιάζεται επίσης αλλά με λάθος κατεύθυνση 

δημιουργώντας μια συμμετρική απόδοσή της. Ωστόσο, όταν τους διευκρινίζεται το λάθος 

τους τα παιδιά καταφέρνουν να μεγεθύνουν και να σμικρύνουν σωστά πάνω στο γεωπίνακα 

το αρχικό τρίγωνο.

Τέλος, ως προς τον υπολογισμό του εμβαδού του τριγώνου τα παιδιά και των δύο 

ομάδων δε συναντούν καμιά δυσκολία και καταφέρνουν γρήγορα και με επιτυχία να το 

υπολογίσουν. Φαίνεται, λοιπόν, ότι έχουν εμπεδώσει το μηχανισμό και αντιλαμβάνονται τις 

σχέσεις μεταξύ των μικρότερων κομματιών των τετραγώνων της σκακιέρα όπως αυτά 

επικαλύπτουν την επιφάνεια του προς μελέτη τριγώνου.

3 1 δραστηριότητα:

Στην επόμενη δραστηριότητα καλούνται τα παιδιά να συγκρίνουν τα εμβαδά τριών τριγώνων 

που σχηματίζονται με συνδυασμό επιθέσεων πύργου, ίππου και βασίλισσας (Εικ.67). Και οι 
δύο ομάδες αποδίδουν εύκολα τα τρίγωνα στο γεωπίνακα.
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Εικόνα 67

Η πρώτη ομάδα στην προσπάθειά της να κατηγοριοποιήσει τα τρίγωνα ως προς το είδος των 

γωνιών τους, εντοπίζει πρώτα το ορθογώνιο τρίγωνο που σχηματίζουν οι επιθέσεις της 

βασίλισσας. Αυτό προφανώς οφείλεται στο ότι τα τρίγωνα που έχουν μελετηθεί ως αυτήν τη 

στιγμή είναι όλα ορθογώνια και επομένως είναι οικεία στα παιδιά. Στη συνέχεια 

αναγνωρίζεται το αμβλυγώνιο και ύστερα το οξυγώνιο τρίγωνο. Η αναγνώριση του είδους 

των γωνιών φαίνεται ότι υποβοηθιέται εν μέρει από την επεξεργασία των γωνιών που έχει 

προηγηθεί κατά την πρώτη συνάντηση αλλά και από την εμπειρία με το παιχνίδι και τις 

κινήσεις του ίππου. Στη συνέχεια τα παιδιά πρέπει να εκτιμήσουν ποιο από τα τρία τρίγωνα 

είναι μεγαλύτερο και ποιο μικρότερο. Το ότι τα δύο τρίγωνα επικαλύπτονται εν μέρει μεταξύ 

τους δυσχεραίνει την προσπάθεια των παιδιών, που αναγκάζονται να απομονώσουν με τα 

χέρια τους το καθένα από αυτά για να συγκρίνουν με μια πρώτη ματιά τα εμβαδά τους 

(Εικ.68). Ο ένας μαθητής υποστηρίζει ότι τα τρίγωνα είναι ισεμβαδικά, αλλά ο συμμαθητής 

του κατατάσσει τα τρίγωνα από το μικρότερο ως το μεγαλύτερο βάζοντας στη σειρά πρώτο 

το οξυγώνιο, δεύτερο το ορθογώνιο και τρίτο το αμβλυγώνιο. Ωστόσο κανένας δεν είναι 

σίγουρος για την εκτίμησή του και έτσι προχωρούν στον υπολογισμό του εμβαδού του κάθε 

τριγώνου με βάση τα τετράγωνα της σκακιέρας έτσι όπως παρουσιάζονται στο γεωπίνακα. 

Παρόλο που τα μικρότερα κομμάτια των τετραγώνων που καλύπτουν την επιφάνεια των υπό

93



μελέτη τριγώνων δεν έχουν την οικεία μορφή των 

κλασμάτων (Εικ.69), όπως συνέβη στις 

προηγούμενες ασκήσεις, τα παιδιά καταφέρνουν 

να υπολογίσουν με επιτυχία το εμβαδόν των 

τριγώνων. Καταφέρνουν, δηλαδή, να 

μετατοπίσουν νοερά τα μικρότερα αυτά κομμάτια 

με τέτοιο τρόπο ώστε να επανενωθούν σε πιο 

οικείες μορφές κλασμάτων. Το γεγονός ότι τα 

τρίγωνα ως ένα βαθμό αλληλεπικαλύπτονται δε 

φαίνεται να δυσκολεύει την επεξεργασία των εμβαδών τους όπως θα περίμενε κανείς. Δε 

χρειάζεται, λοιπόν, να κόψουν τα μικρότερα αυτά κομμάτια από χάρτινη σκακιέρα όπως είχε 

αρχικά προβλεφθεί για τη συγκεκριμένη άσκηση. Μετά τον υπολογισμό των εμβαδών 

συμπεραίνουν σωστά ότι τα τρίγωνα είναι ισεμβαδικά.

Εικόνα 68

Η δεύτερη ομάδα εργάζεται με παρόμοιο τρόπο. Αρχικά αποδίδει τα τρίγωνα στο 
γεωπίνακα και αναγνωρίζει τα είδη τους 

προχωρώντας σταδιακά από το ορθογώνιο στο 

αμβλυγώνιο και, τέλος, στο οξυγώνιο, όπως και η 

πρώτη ομάδα. Στη συνέχεια προβαίνει σε 

εκτιμήσεις όσον αφορά στη σύγκριση των τριών 

τριγώνων. Στην περίπτωση αυτή και ο μαθητής 

και η μαθήτρια υποστηρίζουν ότι τα τρίγωνα 

είναι ισεμβαδικά. Ίσως να καταλήγουν σε αυτήν 

την εκτίμηση επειδή υποψιάζονται ότι η ερώτηση 

που ζητάει την εκτίμησή τους είναι «παγίδα» 

καθώς τα τρίγωνα δε φαίνονται να έχουν εμφανή
Εικόνα 69

διαφορά μεγέθους. Παρόλο που τα τρίγωνα περιέχουν κομμάτια που δε γίνονται εύκολα 

αντιληπτές οι μεταξύ τους σχέσεις, τα παιδιά καταφέρνουν να βρουν το εμβαδόν κάθε 

τριγώνου και να διαπιστώσουν ότι και τα τρία είναι ισεμβαδικά μόνο από τη μελέτη τους 
πάνω στο γεωπίνακα.

Συμπερασματικά τα παιδιά φαίνονται να είναι σε θέση να αποδώσουν σωστά τα 

τρίγωνα που δημιουργούνται από το συνδυασμό επιθέσεων στο γεωπίνακα χωρίς να 

συναντούν δυσκολίες, αντίστοιχες με εκείνες που συνάντησαν στην επεξεργασία της πρώτης 

άσκησης (Εικ.52). Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ακμή του τριγώνου που διέρχεται από 

κατειλημμένα τετράγωνα δε δείχνει να δυσχεραίνει την απόδοσή της στο γεωπίνακα.
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Αντιθέτως τα παιδιά κατάφεραν σε σύντομο σχετικά χρόνο να τραβήξουν τις ακμές των 

τριών τριγώνων.

Κατά τη διαδικασία κατηγοριοποίησης των τριγώνων σε είδη ως προς τις γωνίες τους, 

τα παιδιά και των δύο ομάδων ακολουθούν την ίδια πορεία. Αρχικά αναγνωρίζουν το 

ορθογώνιο τρίγωνο της βασίλισσας και στη συνέχεια το αμβλυγώνιο και το οξυγώνιο του 

ίππου. Το ορθογώνιο τρίγωνο εντοπίζεται πρώτο ίσως επειδή οι δραστηριότητες που 

προηγήθηκαν αφορούσαν ορθογώνια τρίγωνα και μάλιστα η αμέσως προηγούμενη 

επεξεργαζόταν ένα τρίγωνο ίδιο με αυτό. Ωστόσο στην άμεση αναγνώριση του ορθογωνίου 

τριγώνου ενδέχεται να έπαιξε ένα ρόλο η σύμπτωση των κάθετων πλευρών του με τον 

οριζόντιο και τον κάθετο άξονα του επιπέδου. Άλλωστε τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με τις 

οριζόντιες και κάθετες κινήσεις της βασίλισσας που έχουν κλίση μεταξύ τους 90°. Από την 

άλλη πλευρά η «πρότυπη» μορφή του τριγώνου όπως αυτό απαντάται συνήθως στα βιβλία 

και στην καθημερινή ζωή και είναι περισσότερο οικεία στα παιδιά είναι εκείνη του 

ισοσκελούς οξυγωνίου τριγώνου (Χρονάκη, Δημουλά, 2005). Για το λόγο αυτό ίσως το 

αμβλυγώνιο ως πιο σπάνια μορφή τριγώνου τραβάει την προσοχή των παιδιών και 

αναγνωρίζεται δεύτερο. Ωστόσο, στην αναγνώριση του είδους των γωνιών ένα ρόλο μπορεί 

να παίζει η εμπειρία των παιδιών με το παιχνίδι και τις κινήσεις του ίππου.

Ως προς τη σύγκριση των εμβαδών των τριών τριγώνων τα παιδιά φαίνονται να είναι 

σε θέση να κάνουν σωστές εκτιμήσεις, έχοντας βέβαια και την υποψία ότι η ερώτηση που 

ζητάει σύγκριση και διαβάθμιση μεταξύ μεγεθών που δείχνουν να είναι ίσα, ενδέχεται να 

είναι «παγίδα». Μόνο ένας μαθητής εκτιμά ότι τα τρίγωνα διαφοροποιούνται ως προς τα 

εμβαδά τους και τα διαβαθμίζει επηρεασμένος από τα είδη των γωνιών τους, καθώς ξεκινά 

από το οξυγώνιο και προχωρά στο ορθογώνιο και, τέλος, στο αμβλυγώνιο. Φαίνεται, λοιπόν, 

ότι το άνοιγμα των γωνιών είναι εκείνο που προσδιορίζει τον τρόπο εκτίμησής του.

Τέλος, όσον αφορά στον υπολογισμό του εμβαδού με βάση τα τετράγωνα της 

σκακιέρας, τα παιδιά φαίνονται να μη συναντούν καμιά δυσκολία. Είναι χαρακτηριστικό ότι 

και οι δύο ομάδες καταφέρνουν σε σύντομο χρόνο να διαπιστώσουν ότι και τα τρία τρίγωνα 

είναι ισεμβαδικά. Η ικανότητα των παιδιών να αντιλαμβάνονται τις σχέσεις των μικρότερων 

κομματιών των τετραγώνων και να τα ανακατατάσσουν νοερά με τέτοιο τρόπο ώστε να 

επανενώνονται σε μορφές κλασμάτων περισσότερο οικείες σε αυτά, καταδεικνύει ότι έχουν 

σε μεγάλο βαθμό ανεπτυγμένη την αντίληψη του δισδιάστατου χώρου και είναι σε θέση να 

επιλύουν προβληματικές καταστάσεις σε σχέση με αυτόν. Η αυξημένη αντίληψη του χώρου 

χαρακτηρίζεται ως βασικό προτέρημα των σκακιστών καθώς το παιχνίδι απαιτεί ταυτόχρονη
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εστίαση της προσοχής σε όλη τη σκακιέρα και γρήγορη συνειδητοποίηση των σχέσεων 

μεταξύ των επικείμενων κινήσεων. Η καλή αντίληψη του χώρου θεωρείται τόσο προϋπόθεση 

όσο και συνέπεια της ενασχόλησης με το παιχνίδι.

J 1 Συνάντηση με την Β ' Τάξη Δημοτικού
Στην τρίτη συνάντηση με τη Β' Δημοτικού έρχονται τρεις μαθητές και μία μαθήτρια και 

μοιράζονται σε δύο ομάδες των δύο ατόμων. Κατά την τρίτη συνάντηση οι μαθητές 

διαπραγματεύονται έννοιες παραλληλίας, καθετότητας ή απλής τομής μεταξύ ευθειών και 

ευθυγράμμων τμημάτων. Ας σημειωθεί ότι οι έννοιες αυτές περιλαμβάνονται στη διδακτέα 

ύλη της Β', αλλά επειδή βρίσκονται στο τέλος του σχολικού εγχειριδίου δεν έχουν ακόμα 

διδαχθεί στο σχολείο. Επομένως τα παιδιά τις συναντούν για πρώτη φορά.

1η δραστηριότητα (πρώτο μέρος):

Στο πρώτο μέρος της πρώτης δραστηριότητας τα 

παιδιά καλούνται να αντιληφθούν σχέσεις ευθειών 

που προκύπτουν από επιθέσεις της μαύρης 

βασίλισσας και του λευκού πύργου (Εικ.70). Οι 

επικείμενες επιθέσεις δε δίνονται αλλά ζητούνται από 

τα ίδια τα παιδιά, τα οποία πρέπει να κρίνουν ποια 

είναι η πλέον συμφέρουσα κίνηση για κάθε αντίπαλο 

ώστε να κερδίσει κομμάτι.

Τα παιδιά και των δύο ομάδων εντοπίζουν 

σχετικά γρήγορα τις επιθέσεις που συμφέρουν τους 

δύο αντιπάλους και τις δείχνουν πάνω στο διάγραμμα. Στη συνέχεια τους ζητείται να
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εκτιμήσουν αν οι δύο διαδρομές θα συναντηθούν. Όλα τα παιδιά χωρίς να βλέπουν τις 

διαδρομές να αναπαριστώνται θεωρούν ότι θα συναντιούνται. Είναι σε θέση, δηλαδή, μόνο με 

τα σημεία που ορίζονται από τα κομμάτια του διαγράμματος να αντιληφθούν αν οι νοερές 

ευθείες θα συναντηθούν.

Στη συνέχεια καλούνται να τραβήξουν τις διαδρομές των επιθέσεων στο γεωπίνακα 

για να επιβεβαιώσουν την εκτίμησή τους. Τα παιδιά μετρούν με τα δάχτυλα στήλες και 

γραμμές στο γεωπίνακα για να εντοπίσουν τη συντεταγμένη θέση των κομματιών που 

μελετώνται (Εικ.71). Έτσι και οι δύο ομάδες καταφέρνουν να αποδώσουν σε σύντομο χρόνο 

τις δύο επιθέσεις και να διαπιστώσουν ότι η αρχική εκτίμησή τους ήταν η σωστή (Εικ.72). Ας 

σημειωθεί ότι και οι δύο ομάδες τραβούν πρώτα την επίθεση που συμπίπτει με τον κάθετο 

άξονα του επιπέδου και στη συνέχεια τραβούν τη λοξή διαδρομή. Ένας μαθητής παρατηρεί 

ότι οι διαδρομές συναντιούνται «στραβά», επειδή προφανώς δεν είναι κάθετες, ενώ μαθήτρια 

λέει χαρακτηριστικά ότι «αν βάλουμε άλλο ένα λοξό λαστιχάκι θα σχηματιστεί ένα Κ», 

επηρεασμένη προφανώς από το αρχικό του ονόματος της. Η μαθήτρια είναι η μόνη που 

έπειτα χαράσσει τις δύο επιθέσεις πάνω στο διάγραμμα που έχει μπροστά της. Προφανώς δεν 

της αρκεί μόνο η αναπαράσταση του γεωπίνακα.

Στην επόμενη φάση της δραστηριότητας τα παιδιά μελετούν ένα ελαφρώς 

διαφοροποιημένο διάγραμμα όπου οι επιθέσεις των αντίστοιχων αντιπάλων τέμνονται κάθετα 

(Εικ.73). Και σε αυτήν την περίπτωση καλούνται να εκτιμήσουν αν οι δύο διαδρομές θα 

συναντηθούν. Τα παιδιά δε δείχνουν να δυσκολεύονται στις εκτιμήσεις τους καθώς απαντούν 

σχεδόν αμέσως υποστηρίζοντας ότι οι πορείες των επιθέσεων συναντιούνται. Είναι

Εικόνα 74
χαρακτηριστικό ότι συμφωνούν όλα μεταξύ τους. Με επιτυχία καταφέρνουν να τραβήξουν τις 

νέες επιθέσεις στο γεωπίνακα. Στην περίπτωση αυτή η μία ομάδα ξεκινά από την κάθετη 

διαδρομή και προχωρά στην οριζόντια, ίσως επειδή η κάθετη είναι ήδη γνωστή από το 

προηγούμενο διάγραμμα, ενώ η άλλη ομάδα ξεκινά πρώτα από την οριζόντια διαδρομή

97



(Εικ.74). Τα παιδιά χωρίς να τους έχει ζητηθεί ακόμα, παρατηρούν τις γραμμές και 

αναφέρουν ότι «σχηματίζεται ένας σταυρός» σε αντίθεση με το προηγούμενο σχήμα, που, 

όπως λένε, έμοιαζε περισσότερο με ένα «ύψιλον (Υ)». Πάλι η μαθήτρια είναι η μόνη που 

χαράσσει τις δύο διαδρομές και πάνω στο διάγραμμά της. Ρωτάμε τα παιδιά αν γνωρίζουν 
πώς ονομάζονται οι γωνίες που σχηματίζουν οι δύο 

πορείες και ένας μαθητής απαντά «κάθετες».

Φαίνεται, λοιπόν, ότι ο όρος «κάθετες» για ευθείες 

που τέμνονται κάθετα είναι οικείος ως ένα βαθμό, 

αλλά ο όρος «ορθή» για τη γωνία που σχηματίζεται 

δεν είναι γνωστός.

Στη συνέχεια δίνεται ένα τρίτο διάγραμμα 

όπου μελετώνται οι ίδιες επιθέσεις όπως και 

προηγουμένως αλλά στην περίπτωση αυτή είναι 

παράλληλες μεταξύ τους (Εικ.75). Τα παιδιά, επειδή 

έχουν κατανοήσει το μηχανισμό, τραβούν αμέσως τις διαδρομές πάνω στο γεωπίνακα, χωρίς 

να προλάβουν να κάνουν κάποια εκτίμηση σχετικά, ενώ η μαθήτρια έχει ήδη χαράξει τις 
επιθέσεις πάνω στο διάγραμμά της για να βοηθηθεί. Και οι 

δύο ομάδες τραβούν πάνω στο γεωπίνακα πρώτα τη 

μεγαλύτερη διαδρομή, του πύργου, και έπειτα τη 

μικρότερη, της βασίλισσας (Εικ.76). Όταν καλούνται να 

απαντήσουν στο αν οι δύο διαδρομές συναντιούνται 

απαντούν με ομοφωνία «όχι». Στην επόμενη ερώτηση για 

το αν οι δύο διαδρομές θα συναντιόντουσαν σε περίπτωση που προεκτείνονταν έξω από το 

γεωπίνακα απαντούν επίσης όλα τα παιδιά αρνητικά. Μάλιστα τα παιδιά της μιας ομάδας 

προεκτείνουν τα λαστιχάκια ως ένα σημείο για να επιβεβαιώσουν την εκτίμησή τους. 

Ωστόσο, κανένα παιδί δε γνωρίζει τον όρο «παράλληλες» τον οποίο δείχνουν όλοι να ακούν 
για πρώτη φορά.

Συμπερασματικά τα παιδιά φαίνονται να είναι σε θέση να κρίνουν αν δύο επιθέσεις 
πάνω στη σκακιέρα θα συναντηθούν ή όχι. Είναι, δηλαδή, σε θέση χωρίς να έχουν μπροστά 

τους την αναπαράσταση των διαδρομών αλλά μόνο με τον εντοπισμό των σημείων που τις 

ορίζουν, να εκτιμήσουν σωστά το αν αυτές τέμνονται ή όχι. Βέβαια, στις περιπτώσεις που 

εξετάστηκαν, οι διαδρομές μετά την αναπαράστασή τους τέμνονται εμφανώς και ίσως γι’ 

αυτό να είναι σχετικά εύκολο να εκτιμηθεί η περίπτωση ενδεχόμενης τομής τους. Πέρα από 

αυτό τα παιδιά δείχνουν να αντιλαμβάνονται τη διαφορά στον τρόπο συνάντησης των δύο
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επιθέσεων στα δύο πρώτα διαγράμματα. Η πρώτη χαρακτηρίζεται ως «στραβή» συνάντηση ή 

ως Υ ή ως παρά λίγο Κ. ενώ η δεύτερη ως «σταυρός». Επίσης ένας μαθητής δείχνει να 

γνωρίζει και τον όρο «κάθετες» που τον συνδυάζει με το σχήμα του σταυρού.

Στην περίπτωση της παραλληλίας οι μαθητές δε δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν την 

αδυναμία των διαδρομών να συναντηθούν ακόμα και στην περίπτωση προέκτασής τους. Αν 

και δε γνωρίζουν τον όρο «παράλληλες», δείχνουν να αντιλαμβάνονται τη διαφορά τους σε 

σχέση με τις διαδρομές που ήδη μελετήθηκαν. Το ότι τα παιδιά δείχνουν να αντιλαμβάνονται 

σε αρκετά υψηλό βαθμό τις έννοιες της παραλληλίας, της καθετότητας ή της απλής τομής και 

τις μεταξύ τους διαφορές μπορεί να οφείλεται ως ένα βαθμό στην εξοικείωσή τους με το 

παιχνίδι. Οι κινήσεις των κομματιών, αν εξαιρεθεί ο ίππος, είναι κατεξοχήν παράλληλες, 

κάθετες ή σε κλίση 45° μεταξύ τους. Οπότε κομμάτια, όπως ο πύργος και η βασίλισσα, που 

μπορούν να κινούνται παράλληλα είτε στον οριζόντιο είτε στον κάθετο άξονα του επιπέδου 

της σκακιέρας, είναι εύκολο να οριστούν από τα παιδιά ως κομμάτια που δεν πρόκειται να 

συναντηθούν. Άλλωστε οι ίδιες οι ιδιότητες της παραλληλίας, της καθετότητας ή της τομής 

αντίστοιχα είναι που στηρίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα οργανώσουν την άμυνα και την 

επίθεσή τους οι παίκτες καθώς και όλη τη διεξαγωγή του παιχνιδιού.

Τέλος, κατά την αναπαράσταση των διαδρομών στο γεωπίνακα φαίνεται μια τάση των 

παιδιών να αποδίδουν αρχικά εκείνες τις πορείες που συμπίπτουν με τον οριζόντιο ή τον 

κάθετο άξονα του επιπέδου και ύστερα εκείνες που εκτείνονται λοξά.

1η δραστηριότητα (δεύτερο μέρος):

Στο δεύτερο μέρος της πρώτης δραστηριότητας δίνεται 

στα παιδιά μια συγκεκριμένη επίθεση και εκείνα 

καλούνται να εντοπίσουν την αντίστοιχη παράλληλη ή 

κάθετη προς αυτή επίθεση του αντιπάλου (Εικ.77).

Αρχικά τα παιδιά αναζητούν την παράλληλη 

επίθεση του λευκού πύργου προς αυτήν του μαύρου. Και 

οι δύο ομάδες εντοπίζουν την παράλληλη διαδρομή μόνο 

από το διάγραμμα που έχουν μπροστά τους, 

υποστηρίζοντας ότι λευκός πύργος πρέπει να επιτεθεί στο μαύρο ίππο. Στη συνέχεια 

αποδίδουν τις δύο διαδρομές στο γεωπίνακα και επιβεβαιώνουν την εκτίμησή τους.
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Ακολούθως τα παιδιά καλούνται να εντοπίσουν την επίθεση του λευκού πύργου που 

θα τέμνει την επίθεση του μαύρου πύργου κάθετα. Τα παιδιά στην περίπτωση αυτή φαίνονται 

να δυσκολεύονται καθώς οι διαδρομές που μελετώνται δεν τέμνονται εμφανώς αλλά μόνο αν 

προεκταθούν. Βέβαια, αυτή η προϋπόθεση τους διευκρινίζεται για να βοηθηθούν. Ένας 

μαθητής εντοπίζει την κάθετη επίθεση μελετώντας απλώς το διάγραμμά του και εξηγεί την 

επιλογή του στη συμμαθήτριά του, η οποία δείχνει αρχικά να δυσπιστεί. Έπειτα ο μαθητής 

αποδίδει τις δύο επιθέσεις στο γεωπίνακα και μαζί με τη συμμαθήτριά του προεκτείνουν τις 

δύο διαδρομές για να διαπιστώσουν αν πραγματικά συναντιούνται (Εικ.78α, β). Έτσι η 

συμμαθήτριά του, αφού βλέπει παραστατικά τις δύο πορείες στο γεωπίνακα, δέχεται την

Εικόνα 78α Εικόνα 78β
επιλογή του. Στη συνέχεια τις καταγράφει στο διάγραμμά της.

Στη δεύτερη ομάδα τα παιδιά δυσκολεύονται περισσότερο να εντοπίσουν την κάθετη 

διαδρομή που τους ζητείται και αναγκάζομαι να τους δείξω με το χέρι πάνω στο διάγραμμα 
τις δύο εναλλακτικές επιθέσεις ανάμεσα στις οποίες 

πρέπει να επιλέξουν. Ο ένας μαθητής επιλέγει τη 

σωστή διαδρομή, ενώ ο δεύτερος επιμένει στη 

λανθασμένη, καθώς φαίνεται να μην έχει καταλάβει τι 

ακριβώς ζητάει η άσκηση. Ίσως να τον μπερδεύει το 

ότι οι διαδρομές συναντιούνται φανερά μόνο με την 

προέκτασή τους. Ο πρώτος μαθητής αποδίδει τις 

διαδρομές στο γεωπίνακα και με τη βοήθεια του 

δεύτερου τις προεκτείνουν (Εικ.79). Έτσι είναι πλέον φανερό ότι οι διαδρομές συναντιούνται 
και μάλιστα σε σχήμα σταυρού.

Στη συνέχεια δίνεται στα παιδιά ένα διαφορετικό διάγραμμα όπου ζητούνται 

παράλληλη και κάθετη πορεία σε επίθεση του μαύρου αξιωματικού (Εικ.80). Η επίθεση του 

αξιωματικού αυτήν τη φορά δε δίνεται καθώς τα παιδιά πρέπει σε πρώτη φάση να εντοπίσουν
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μόνα τους το «πιρούνι» που κερδίζει ο αξιωματικός 

αν την κάνει. Με λίγη προσπάθεια και πρόσθετες 

σχετικές διευκρινίσεις, επειδή πρόκειται για 

αρχάριους ακόμα σκακιστές, τα παιδιά καταφέρνουν 

να βρουν το «πιρούνι» και αποδίδουν την επίθεση 

στο γεωπίνακα.

Στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν την 

παράλληλη επίθεση του αντίπαλου αξιωματικού 

μελετούν το διάγραμμα και γρήγορα διαπιστώνουν 

ότι η επίθεση θα πρέπει να γίνει στο μαύρο 

στρατιώτη. Είναι χαρακτηριστικό ότι συμφωνούν όλοι παρόλο που οι πορείες είναι λοξές και 

όχι οριζόντιες ή κάθετες σε σχέση με το επίπεδο. Σχετικά γρήγορα αποδίδουν και οι δύο 

ομάδες τις παράλληλες διαδρομές στο γεωπίνακα 

(Εικ.81).

Έπειτα τους ζητείται να εντοπίσουν την 

επίθεση του λευκού αξιωματικού που θα τέμνει 

κάθετα την αντίστοιχη του μαύρου αξιωματικού αν οι 

διαδρομές τους προεκταθούν. Ίσως επειδή έχει 

προηγηθεί αντίστοιχη άσκηση τα παιδιά φαίνονται να 

έχουν αντιληφθεί την έννοια της καθετότητας και 

αμέσως εντοπίζουν την επίθεση που τους ζητείται. Και πάλι δε φαίνεται να δυσκολεύεται 

κανείς από το γεγονός ότι οι διαδρομές είναι λοξές σε σχέση με τον οριζόντιο και τον κάθετο 

άξονα. Στη συνέχεια αποδίδουν τις κάθετες διαδρομές και τις προεκτείνουν για να 

σχηματιστεί ο σταυρός που επαληθεύει την εκτίμησή τους (Εικ.82). Ο σταυρός παρόλο που 

έχει κλίση 45° σε σχέση με τον οριζόντιο άξονα δεν μπερδεύει τα παιδιά όπως ίσως θα 

περίμενε κανείς ούτε τα οδηγεί αμφισβήτηση της αρχικής τους εκτίμησης και σε αναγνώριση 
του σχήματος του ως X.

Συμπερασματικά φαίνεται ότι τα παιδιά δε 

δυσκολεύονται στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν 

την παράλληλη διαδρομή που τους ζητείται είτε αυτή 

συμπίπτει είτε όχι με τον οριζόντιο άξονα του 

επιπέδου. Η απόδοση της αρχικής επίθεσης στο 

γεωπίνακα δε δείχνει να βοηθά ιδιαίτερα την

Εικόνα 81
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αναζήτηση της παράλληλης της πορείας, καθώς η διερεύνηση γίνεται κατεξοχήν πάνω στο 

δοσμένο διάγραμμα. Τα παιδιά φαίνονται να έχουν κατακτήσει τουλάχιστον σε ένα πρώτο 

στάδιο την έννοια της παραλληλίας παρόλο που δεν την έχουν ακόμα διδαχθεί. Σε αυτό 

δείχνει να συμβάλλει ως ένα βαθμό η εξοικείωση με το παιχνίδι, όπου η έννοια της 

παραλληλίας είναι βασική στις κινήσεις των κομματιών. Ειδικά οι παράλληλες διαδρομές των 

αξιωματικών, που βρίσκονται πάντα σε κλίση 45° σε σχέση με τον οριζόντιο άξονα του 

επιπέδου, εντάσσουν τους μικρούς παίκτες έστω διαισθητικά σε έναν τρόπο συλλογισμού 

όπου οι παράλληλες ευθείες δεν διατηρούν πάντα μία «πρότυπη» χωρική σχέση.

Ως προς την έννοια της καθετότητας τα παιδιά φαίνονται αρχικά να δυσκολεύονται να 

την κατανοήσουν σε σχέση με διαδρομές που δεν τέμνονται εμφανώς. Παρόλο που τους 

δίνεται η διευκρίνιση ότι οι πορείες τέμνονται αν προεκταθούν, μόνο ένας μαθητής δείχνει να 

είναι σε θέση να εντοπίσει την κάθετη διαδρομή που του ζητείται χωρίς να μπερδεύεται. 

Όταν, όμως, οι διαδρομές αποδίδονται στο γεωπίνακα οι δυσκολίες ξεπερνιούνται καθώς 

είναι πλέον προφανές ότι οι διαδρομές τέμνονται κάθετα. Ωστόσο, θεωρείται απαραίτητο από 

τα παιδιά να προεκταθούν οι πορείες ώστε να γίνει παραστατικός ο σταυρός που θα 

επαληθεύει την καθετότητά τους. Στο δεύτερο διάγραμμα οι αρχικές δυσχέρειες έχουν 

ξεπεραστεί και τα παιδιά εντοπίζουν αμέσως την κάθετη πορεία που τους ζητείται. Παρόλο 

που η δεύτερη διερεύνηση είναι πιο απαιτητική επειδή αφορά λοξές και όχι οριζόντιες και 

κάθετες πορείες, τα παιδιά φαίνονται να έχουν πλέον αντιληφθεί τη νέα έννοια και 

αντεπεξέρχονται με επιτυχία. Δε φαίνονται, δηλαδή, να προβληματίζονται από το γεγονός ότι 

οι διαδρομές τέμνονται με την προϋπόθεση της προέκτασής τους. Μάλιστα ο σταυρός που 

σχηματίζεται μετά την προέκταση των επιθέσεων στο γεωπίνακα αναγνωρίζεται αμέσως ως 

τέτοιος, παρόλο που δε βρίσκεται στην οικεία οριζόντια θέση του. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η 

εμπειρία με το παιχνίδι βοηθάει ως ένα βαθμό 

στην κατάκτηση της έννοιας της καθετότητας, η 8 

οποία, αντίστοιχα με την έννοια της παραλληλίας, 7 

αποτελεί βασική χωρική έννοια στο σκακιστικό 6 

πλαίσιο όπου οι κινήσεις των αντιπάλων είναι  ̂

κατεξοχήν παράλληλες και κάθετες.

3

ϊ 1 δραστηριότητα: 2

Στη δεύτερη δραστηριότητα δίνεται στα παιδιά 1 

ένα διάγραμμα-λαβύρινθος όπου ο μαύρος
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πύργος θα πρέπει να «κόψει» το λευκό ίππο στο δ2 (Εικ.83). Ο στόχος είναι να προχωρήσει 

πάνω στη σκακιέρα με τέτοιο τρόπο ώστε να μη χρειαστεί να σταθεί (να στρίψει) πάνω σε 

τετράγωνο που απειλείται και να μην «κόψει» κανένα άλλο κομμάτι στην πορεία του. Μόλις 

τα παιδιά διαγράψουν την πορεία του πύργου καλούνται να εντοπίσουν ζεύγη παράλληλων 

και κάθετων ευθυγράμμων τμημάτων.

Η διερεύνηση του λαβυρίνθου αποτελεί 

ευχάριστη πρόκληση για τα παιδιά καθώς 

εμπεριέχει το στοιχείο του γρίφου. Ωστόσο, δεν 

είναι εύκολο να εντοπιστεί η πορεία που οδηγεί 

τον πύργο στον αντίπαλο ίππο, καθώς τα παιδιά 

θα πρέπει να ελέγξουν αναλυτικά κάθε τετράγωνο 

από το οποίο μπορεί να διέλθει ο πύργος ως προς 

την υποστήριξή του από αντίπαλο κομμάτι. Το
Εικόνα 86

διάγραμμα που δίνεται στα παιδιά είναι διάστικτο ως προς τα κέντρα των τετραγώνων του, 

ώστε να μη συναντήσουν δυσκολίες τα παιδιά κατά τη διαδικασία χάραξης της πορείας. Ο 

στόχος είναι να εστιάσουν στην εύρεση της σωστής διαδρομής και στον εντοπισμό 

παράλληλων και κάθετων ευθυγράμμων τμημάτων και όχι στην ίδια τη διαδικασία της 

χάραξης. Τα παιδιά μέσα από τη μέθοδο δοκιμής-πλάνης πειραματίζονται με τα μολύβια τους 

πάνω στο διάγραμμα προσπαθώντας να φτάσουν στη λύση του λαβυρίνθου (Εικ.84). Ο ένας 

μαθητής βρίσκει τη λύση σχετικά γρήγορα ενώ οι υπόλοιποι συναντούν δυσκολίες 

παραβλέποντας επικίνδυνα τετράγωνα στη διαδρομή τους. Ωστόσο, σταδιακά καταφέρνουν 

όλοι να βρουν τη λύση και την αποδίδουν στο γεωπίνακα (Εικ.85).

Εικόνα 85 Εικόνα 85
Στη συνέχεια τους ζητείται να δείξουν πάνω στο γεωπίνακα ζεύγη παράλληλων και κάθετων

ευθειών (Εικ.86). Παρόλο που οι έννοιες είναι καινούριες για τα παιδιά και το σχήμα αρκετά

σύνθετο με διάφορες σχέσεις παραλληλίας και καθετότητας, δε φαίνονται να συναντούν

ιδιαίτερες δυσκολίες στον εντοπισμό των ζευγών. Η μία ομάδα αρχικά εντοπίζει το ζευγάρι
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των οριζόντιων παράλληλων β4θ4//δ2ε2, καθώς πρόκειται για ευθύγραμμα τμήματα, που 

διευκολύνουν τον εντοπισμό της μεταξύ τους σχέσης αφού βρίσκονται περίπου στο κέντρο 

της σκακιέρας

και κοντά το ένα στο άλλο. Ωστόσο, επειδή το δ2ε2 είναι αρκετά μικρό μπορεί να 

υποστηρίξει κανείς ότι η σχέση παραλληλίας δεν ακολουθεί σε αυτήν την περίπτωση την 

«πρότυπη» μορφή. Αμέσως μετά εντοπίζεται το παράλληλο ζεύγος των ε1ε2//θ1θ4, ίσως 

επειδή βρίσκονται πιο κοντά στα παιδιά και τέμνονται με τα τμήματα που μόλις μελετήθηκαν. 

Οπότε στη συνέχεια μελετώνται τα ίδια τμήματα ως προς τη σχέση καθετότητάς τους και 

προκύπτουν τα ζεύγη β4θ4-ι-θ4θ1 και θ4θ1-*-θ1ε1 · Ενώ ακολουθούν τα αμέσως 

επόμενα τμήματα ε1ε2-“-ε2δ2 . Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν εντοπίζονται σχέσεις τριών 

ή τεσσάρων παράλληλων αλλά μόνο ζεύγη. Επίσης δε διερευνώνται ιδιαιτέρως τα τμήματα 

που βρίσκονται στο πάνω μέρος της σκακιέρας. Η δεύτερη ομάδα εντοπίζει αρχικά το ζεύγος 

των παράλληλων Θ1θ4//ε1ε4 και αμέσως μετά εκείνο των ε1θ1//β4θ4. Ως κάθετες ορίζονται 

οι β^θ4-±θ4θ15 οι Θ4θ 1-*-θ 1 ε 1 και οι ό2ε2-“-ε2ε1. Τα παιδιά και σε αυτήν την περίπτωση δεν 

εντοπίζουν σχέσεις ανάμεσα σε περισσότερες από δύο παράλληλες πορείες ούτε προχωρούν 

στη διερεύνηση του πάνω μέρους του διαγράμματος. Αυτό όμως οφείλεται και στο ότι ο 

χρόνος της μιας ώρας έχει τελειώσει και δεν αφήνει περιθώρια για περεταίρω διερεύνηση.

Συμπερασματικά τα παιδιά φαίνονται να δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 

δραστηριότητα που εμπεριέχει το στοιχείο του λαβυρίνθου και εκφράζουν ξεχωριστή 

προθυμία για την λύσουν. Ο γρήγορος εντοπισμός ζευγών παράλληλων και κάθετων 

διαδρομών από όλα τα παιδιά δείχνει ότι έχουν εμπεδώσει σε αρκετά υψηλό βαθμό τις υπό 

μελέτη έννοιες, παρόλο που τις συναντούν για πρώτη φορά. Μάλιστα το ότι το σχήμα που 

μελετάται είναι σχετικά σύνθετο με περισσότερες σχέσεις παραλληλίας και καθετότητας θα 

περίμενε κανείς να αποτελέσει εμπόδιο για τη 

διερεύνησή του. Ωστόσο τα παιδιά δεν 

μπερδεύονται και καταφέρνουν να εντοπίσουν 

περισσότερα από ένα ζεύγη παράλληλων και 

κάθετων ευθυγράμμων τμημάτων χωρίς αυτά να 

έχουν πάντα την «πρότυπη» μορφή τους. Ίσως 

βέβαια επειδή τα παιδιά συναντούν για πρώτη φορά 

αυτές τις έννοιες και δεν έχουν υιοθετήσει ακόμα 

την «πρότυπη» μορφή με την οποία 

παρουσιάζονται στα σχολικά εγχειρίδια να τις
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αντιμετωπίζουν με περισσότερη ευελιξία από ότι θα περίμενε κανείς.

Τ' Συνάντηση με την Σ Τ ' Τάξη Δημοτικού
Στην τρίτη συνάντηση με την ΣΤ' έρχονται δύο μαθητές και μία μαθήτρια και κάθονται όλοι 

μαζί σε μία ομάδα. Η τρίτη συνάντηση αφορά τη μελέτη γεωμετρικών σχημάτων.

1η δραστηριότητα (πρώτο μέρος):

Στην πρώτη δραστηριότητα γίνεται η διερεύνηση του τετραγώνου. Δίνεται στα παιδιά ένα 

διάγραμμα με δοσμένες τις δυνατές πορείες των πύργων και ζητείται η αναμενόμενη επίθεση 

του μαύρου πύργου στο ζ8 ύστερα από πιθανή επίθεση του λευκού πύργου στον αξιωματικό 

στο β8 (Εικ.87).

Αρχικά τα παιδιά καλούνται να αποδώσουν στο 

γεωπίνακα τις ήδη δοσμένες παράλληλες ευθείες και στη 

συνέχεια να εντοπίσουν τις νέες παράλληλες που 

προκύπτουν από τις δύο επιθέσεις. Σχετικά γρήγορα τα 

παιδιά βρίσκουν την αναμενόμενη επίθεση και τραβούν 

όλες τις διαδρομές στο γεωπίνακα (Εικ.88). Αμέσως 

αναγνωρίζουν το σχήμα που προκύπτει ως τετράγωνο.

Στη συνέχεια τα παιδιά πρέπει να υπολογίσουν το 

μήκος της πλευράς του σχήματος παίρνοντας ως μονάδα μέτρησης την πλευρά ενός 

τετραγώνου της σκακιέρας. Αμέσως αντιλαμβάνονται ότι η απόσταση ανάμεσα στα καρφάκια 

δύο τετραγώνων με κοινή πλευρά ισούται με 1 και έτσι υπολογίζουν σωστά την πλευρά του 

υπό μελέτη τετραγώνου. Μάλιστα, επειδή τα 

τετράγωνα της σκακιέρας κόβονται στη μέση από τις 

ακμές του μεγάλου τετραγώνου, ο υπολογισμός της 

πλευράς του δε γίνεται βήμα-βήμα από καρφάκι σε 

καρφάκι αλλά με βάση τις κορυφές των μικρών 

τετραγώνων, «ενάμισι, δυόμισι, τρεισήμισι, τέσσερα».

Έπειτα ζητείται από τα παιδιά να υπολογίσουν το 

εμβαδόν του τετραγώνου χωρίς να χρησιμοποιήσουν 

τον τύπο Εμβαδόν τετραγώνου = α2. Ωστόσο, τα

Λ ΗΑ
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παιδιά, επειδή γνωρίζουν καλά τον τύπο, τον βάζουν αμέσως σε εφαρμογή και βρίσκουν το 

εμβαδόν. Είναι δύσκολο να μην εφαρμόσουν τον τύπο που έχουν μάθει καθώς ο 
πολλαπλασιασμός 4x4 είναι ευκολότερος από το να 

μετρήσουν αναλυτικά τα τετράγωνα που καλύπτουν την 

επιφάνεια του τετραγώνου που μελετούν. Παρ* όλα αυτά 

τους ζητείται να επαληθεύσουν το αποτέλεσμα που βρήκαν 

και έτσι αναγκάζονται να υπολογίσουν πόσα μικρά 

τετράγωνα καλύπτουν το μεγάλο. Αρχικά στηρίζουν τη 

διερεύνησή τους στον τύπο 4x4 και προσπαθούν να 

εντοπίσουν τα τέσσερα τετράγωνα που κρύβονται σε κάθε Εικόνα 90

πλευρά του τετραγώνου (Εικ.89). Ωστόσο, αυτό δεν είναι εύκολο καθώς τα τέσσερα αυτά 

τετράγωνα δε διαφαίνονται παρά μόνο με βάση τα καρφάκια στις κορυφές τους. Έτσι τα 

παιδιά αναγκάζονται να μελετήσουν τα ίδια τα 

τετράγωνα και τα μικρότερα κομμάτια τους που 

φαίνονται να καλύπτουν την επιφάνεια του υπό 

μελέτη τετραγώνου (Εικ.90). Σε πρώτη φάση

υπολογίζονται τα ολόκληρα τετράγωνα στο κέντρο 

του, ύστερα τα τέταρτα στις τέσσερις γωνίες του και, 

τέλος, τα δεύτερα στο περιθώριό του.

Επιβεβαιώνουν, λοιπόν, το αποτέλεσμα της

εφαρμογής του τύπου. Όταν τους ζητείται να 

συμπεράνουν τη σχέση μεταξύ του μήκους των 

πλευρών και του εμβαδού του τετραγώνου τα παιδιά υποστηρίζουν ότι το εμβαδόν είναι 

«τετραπλάσιο του μήκους της πλευράς». Κάνουν, δηλαδή, σύγκριση ανάμεσα σε μεγέθη μη 

συγκρίσιμα. Αυτό οφείλεται προφανώς στον τρόπο που εκφωνείται η άσκηση. Στόχος της 

άσκησης είναι, βέβαια, να καταλήξουν τα 

παιδιά στον τύπο του εμβαδού και στη σχέση: 

εμβαδόν τετραγώνου= πλευρά x πλευρά.

Ωστόσο τα παιδιά γνωρίζουν ήδη τον τύπο 

του εμβαδού και δεν μπορούν να 

προχωρήσουν στην επαν-ανακάλυψή του.

Στο επόμενο βήμα της δραστηριότητας 

μελετάται η έννοια της διαγώνιου. Έτσι 

ζητείται από τα παιδιά να εντοπίσουν την
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κίνηση που πρέπει να κάνει ο μαύρος για να «αλλάξει» αξιωματικό με ίππο (Εικ.91). Τα 

παιδιά βρίσκουν εύκολα την κίνηση αυτή και την αποδίδουν στο γεωπίνακα. Όταν τους 

ρωτάται τι ορίζει αυτό το ευθύγραμμο τμήμα σε σχέση με το τετράγωνο απαντούν ότι «το 

χωρίζει στη μέση» και όταν ζητάμε τον όρο του ένας μαθητής απαντά « τη διαγώνιο». 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι η έννοια της διαγώνιου είναι εν μέρει γνωστή στα παιδιά, καθώς 

γρήγορα ορίζουν και τη δεύτερη διαγώνιο του σχήματος, την οποία αποδίδουν επίσης στο 

γεωπίνακα (Εικ.92). Στην επόμενη ερώτηση για το ποια η σχέση ανάμεσα στις δύο 

διαγώνιους τα παιδιά απαντούν ότι «είναι ίσες». Τους διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να 

μελετήσουν τη σχέση μεταξύ τους ως ευθυγράμμων τμημάτων. Η μαθήτρια απαντάει ότι 

σχηματίζουν ένα X, ενώ ο συμμαθητής της υποστηρίζει ότι είναι κάθετα. Φαίνεται ότι η 

κλίση των 45° δε βοηθάει τα παιδιά να εντοπίσουν άμεσα τη σχέση καθετότητας. Ωστόσο, 

στη συνέχεια υιοθετούν όλοι τη γνώμη του συμμαθητή 

τους, ενώ η μαθήτρια λέει χαρακτηριστικά ότι οι 

διαγώνιοι είναι κάθετες γιατί «σχηματίζουν τέσσερα 

ορθογώνια τρίγωνα», προφανώς επηρεασμένη από την 

προηγούμενη συνάντηση όπου είχαν μελετηθεί τα 

ορθογώνια τρίγωνα. Επαληθεύουν, λοιπόν, την ορθή 

γωνία με τη βοήθεια ενός φύλλου Α4 (Εικ.93), καθώς
Εικόνα 93

δε θέλουν να περιμένουν μέχρι να τους δοθεί γνώμονας. Αυτό βέβαια δείχνει ότι τα παιδιά 

έχουν ανεπτυγμένη αντίληψη της έννοιας της καθετότητας και είναι σε θέση να βρουν λύση 

σε πρακτικό πρόβλημα επαλήθευσης που αφορά χωρικές σχέσεις.

Συμπερασματικά τα παιδιά φαίνονται να έχουν ανεπτυγμένη αντίληψη της έννοιας του 

τετραγώνου και των ιδιοτήτων του. Το αναγνωρίζουν άμεσα στην «πρότυπη» μορφή του 

(Van de Walle, 2005) και είναι σε θέση να υπολογίσουν το μήκος της πλευράς του με βάση 

τα τετράγωνα της σκακιέρας. Κατά τη διαδικασία εύρεσης του εμβαδού τα παιδιά κάνουν 

άμεση χρήση του τύπου τον οποίο δείχνουν ότι μπορούν και να ερμηνεύσουν, καθώς κατά 

την επαλήθευσή του προσπαθούν να εντοπίσουν τα τετράγωνα των πλευρών που 

πολλαπλασιάζονται μεταξύ τους. Ωστόσο, επειδή αυτό δεν είναι εύκολο σε ένα γεωπίνακα 

του οποίου τα καρφάκια είναι στα κέντρα των τετραγώνων του, επιλέγουν να επαληθεύσουν 

το αποτέλεσμα του τύπου υπολογίζοντας τα τετράγωνα της σκακιέρας και τα μικρότερα 

κομμάτια τους που καλύπτουν την επιφάνεια που μελετάται. Ξεκινούν χαρακτηριστικά από 

τα ολόκληρα τετράγωνα του κέντρου και προχωρούν στα μικρότερα κομμάτια του 
περιθωρίου.
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Επίσης, τα παιδιά δείχνουν να κατέχουν την έννοια της διαγώνιου και σχετικά γρήγορα 

διαπιστώνουν τη σχέση της καθετότητας ανάμεσα στις δύο διαγώνιους του τετραγώνου. 

Βέβαια, η μαθήτρια αρχικά μπερδεύεται από την κλίση των ευθυγράμμων τμημάτων και 

δυσκολεύεται. Ωστόσο γρήγορα αντιλαμβάνεται τη σχέση των δύο διαγώνιων. Η αναγνώριση 

της καθετότητας μεταξύ τους προκύπτει εν μέρει και από την εξοικείωση των παιδιών με τις 

κινήσεις των αξιωματικών, που διασχίζουν σε κλίση 45° τα τετράγωνα της σκακιέρας. Το ότι 

χρησιμοποιούν ένα φύλλο Α4 για την επαλήθευση της εκτίμησής τους δείχνει καλή αντίληψη 

των χωρικών σχέσεων και κυρίως της έννοιας της καθετότητας.

1η δραστηριότητα (δεύτερο μέρος):

Στο δεύτερο μέρος της δραστηριότητας τα παιδιά καλούνται να εγγράψουν διαδοχικά 
τετράγωνα μέσα στο δοσμένο σχήμα με κινήσεις 

κομματιών (Εικ.94). Σχετικά γρήγορα τα παιδιά 

αντιλαμβάνονται την έννοια «εγγράφω» και 

αποδίδουν το πρώτο τετράγωνο πάνω στο 

γεωπίνακα. Εύκολα εντοπίζουν τα κομμάτια που 

μπορούν να το σχηματίσουν, που είναι ο 

αξιωματικός και η βασίλισσα. Στη συνέχεια 

εγγράφουν ένα δεύτερο τετράγωνο, το οποίο 

αποδίδουν επίσης και υποστηρίζουν ότι μπορούν να το δημιουργήσουν τόσο ο πύργος και η 

βασίλισσα όσο και ο ίππος. Η κίνηση του ίππου δεν αποτελεί χαρακτηριστικό τρόπο χάραξης 
του συγκεκριμένου τετραγώνου, αλλά τα παιδιά 

εντοπίζουν μια πορεία που δε φαίνεται με την πρώτη 

ματιά (Εικ.95). Στο τέλος εγγράφουν ακόμα ένα 

τετράγωνο το οποίο λόγω του μικρού του μεγέθους 

θεωρείται ότι διαγράφεται κυρίως από το βασιλιά και 

στη συνέχεια από τη βασίλισσα και τον αξιωματικό.

Στη συνέχεια τους ζητείται να υπολογίσουν τα 

εμβαδά όλων των τετραγώνων και να τα συγκρίνουν 

μεταξύ τους. Επειδή τα τετράγωνα επικαλύπτονται εν 

μέρει μεταξύ τους τα παιδιά δυσκολεύονται να 

διακρίνουν τις επιφάνειές του για να τις μελετήσουν. Ει" αυτό μεταφέρουν κάθε τετράγωνο 

ξεχωριστά σε νέο γεωπίνακα όπου θα φαίνεται καθαρά η επιφάνειά του και θα μπορεί να 

μελετηθεί. Σχετικά γρήγορα μεταφέρουν και τα τρία μικρότερα τετράγωνα στο νέο
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γεωπίνακα και υπολογίζουν τα εμβαδά τους. Ανακαλύπτουν, λοιπόν, ότι κάθε τετράγωνο 
είναι το διπλάσιο του αμέσως επόμενου.

Συμπερασματικά τα παιδιά δείχνουν να αντιλαμβάνονται σε αρκετά υψηλό βαθμό την 

έννοια της εγγραφής ενός γεωμετρικού σχήματος μέσα σε ένα άλλο. Μάλιστα είναι σε θέση 

να εντοπίσουν σχετικά γρήγορα τα κομμάτια της σκακιέρας που χαράσσουν τα εγγεγραμμένα 

τετράγωνα, καθώς μπορούν να διακρίνουν την ιδιότητα του κάθε κομματιού να κινείται 

οριζοντίως, καθέτως ή πλαγίως διαγράφοντας πορείες παράλληλες και κάθετες. Η εμπειρία με 

το παιχνίδι δίνει ως ένα βαθμό αυτή τη δυνατότητα στα παιδιά. Ωστόσο, οι διαδρομές 

αποδίδονται όλες στο γεωπίνακα και μελετώνται εκεί και όχι πάνω στην ίδια τη σκακιέρα. Το 

ότι το πλαίσιο της σκακιέρας δεν παρέχει τη δυνατότητα οπτικής αναπαράστασης των 

σχημάτων δυσκολεύει την προσπάθεια των παιδιών να αποδώσουν νοερά τα ζητούμενα 

τετράγωνα. Έτσι επιλέγουν να εργαστούν μόνο στο γεωπίνακα.

Κατά τη διαδικασία σύγκρισης των εμβαδών τα παιδιά φαίνονται να δυσκολεύονται στη 

διερεύνηση των σχημάτων όταν αυτά εν μέρει επικαλύπτονται μεταξύ τους. Για το λόγο αυτό 

επιλέγουν να μεταφέρουν τα σχήματα σε άλλο γεωπίνακα όπου διακρίνονται καθαρά οι 

επιφάνειές τους. Ο υπολογισμός των εμβαδών δε συναντάει δυσκολίες και σχετικά γρήγορα 

τα παιδιά αντιλαμβάνονται τη σχέση του μισού που διέπει τις επιφάνειες των τετραγώνων 
καθώς αυτά σμικρύνονται.

2  δραστηριότητα:

Στη δεύτερη δραστηριότητα τα παιδιά πρέπει να διερευνήσουν ποια κομμάτια μπορούν να 

διαγράψουν τετράγωνα πάνω στη σκακιέρα, εκτός από τον πύργο και τον αξιωματικό. Τα 

παιδιά δεν πειραματίζονται πάνω στην ίδια τη σκακιέρα αλλά κυρίως πάνω στο γεωπίνακα. 

Αρχικά αναφέρουν τη βασίλισσα και στη συνέχεια τον ίππο λαμβάνοντας υπόψη τους την
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τεθλασμένη πορεία του (Εικ.51). Ωστόσο, τους επισημαίνεται ότι θα μπορούσαν να 

διερευνήσουν και την ευθεία πορεία του ίππου. Ένας μαθητής εκτιμά ότι ο ίππος μπορεί να 

διαγράψει τετράγωνο με αυτόν τον τρόπο αλλά ο συμμαθητής και η συμμαθήτριά του το 

αμφισβητούν. Παρ' όλα αυτά πειραματίζονται με τα λάστιχα πάνω στο γεωπίνακα και 

διαπιστώνουν ότι σχηματίζεται τετράγωνο. Για να το επαληθεύσουν αρχικά το περιστρέφουν 

ώστε να ευθυγραμμιστεί με τον οριζόντιο άξονα και να αποκτήσει την οικεία «πρότυπη» 

μορφή στην οποία το έχουν συνηθίσει (Van de Walle, 2005), αλλά καθώς έχουν ακόμα 

αμφιβολίες χρησιμοποιούν και τη βοήθεια του γνώμονα (Εικ.96).

Όταν τους ζητούνται οι προϋποθέσεις για να οριστεί ένα σχήμα ως τετράγωνο 

αναφέρουν ότι «έχει τις όλες τις γωνίες ορθές και όλες τις πλευρές ίσες». Φαίνεται, δηλαδή, 

ότι τα παιδιά βρίσκονται ακόμα σε ένα μεταβατικό επίπεδο μεταξύ του 1ου και του 2ου 

σταδίου των van Hiele (όπως αναφέρει ο Van de Walle, 2005). Είναι σε θέση να παραθέσουν 

κάποια βασικά χαρακτηριστικά του γεωμετρικού σχήματος του τετραγώνου αλλά δεν 

μπορούν ακόμα να περιορίσουν τα χαρακτηριστικά αυτά στα απολύτως απαραίτητα. Ωστόσο 

το ότι δεν αναφέρουν επιπλέον το χαρακτηριστικό της παραλληλίας μεταξύ των πλευρών 

δείχνει ότι είναι ως ένα βαθμό σε θέση να περιορίσουν τον αριθμό των προϋποθέσεων στην 

ισότητα και στην καθετότητα των πλευρών.

Στο τέλος ζητείται από τα παιδιά να ορίσουν τα κομμάτια που μπορούν να διαγράψουν 

διαγώνιους σε τετράγωνα αξιωματικού και ίππου (με ευθεία πορεία). Διερευνούν τα 

τετράγωνα αυτά πάνω στο γεωπίνακα, χωρίς όμως να τραβήξουν τις διαγώνιους τους. 

Εικάζουν, λοιπόν, τις διαδρομές των διαφόρων κομματιών και αναζητούν εκείνα που θα 

μπορούσαν να τα διατρέξουν διαγωνίως. Για το τετράγωνο του αξιωματικού εντοπίζουν τις 

πορείες του πύργου και της βασίλισσας, ενώ για του ίππου αντιλαμβάνονται ότι δεν υπάρχει 
αντίστοιχο κομμάτι.

Συμπερασματικά φαίνεται ότι είναι ευκολότερο για τα παιδιά να διερευνήσουν τα 

τετράγωνα πάνω στο γεωπίνακα όπου αυτά αναπαρίστανται οπτικά παρά πάνω στη σκακιέρα, 

όπου είναι απαραίτητο να νοηθούν. Τα παιδιά είναι σε θέση να εντοπίσουν τα κομμάτια που 

διαγράφουν τετράγωνα με τις κινήσεις τους, αλλά δεν εντοπίζουν εύκολα το τετράγωνο του 

ίππου όταν αυτός κινείται σε ευθεία πορεία. Όταν το αποδίδουν στο γεωπίνακα θεωρούν ότι 

πρόκειται για τετράγωνο αλλά προσπαθούν να το επαληθεύσουν περιστρέφοντάς το σε 

οριζόντια θέση. Ενώ στο τέλος αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν το γνώμονα για να 

βεβαιωθούν. Το ότι το τετράγωνο του ίππου έχει μια ανοίκεια κλίση σε σχέση με τον 

οριζόντιο άξονα του επιπέδου δείχνει να δυσκολεύει την αναγνώρισή του.
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Κατά την προσπάθεια ορισμού της έννοιας του τετραγώνου τα παιδιά παραθέτουν ως 

βασικές προϋποθέσεις την ισότητα και την καθετότητα των πλευρών. Φαίνεται ότι 

βρίσκονται σε ένα μεταβατικό επίπεδο ανάμεσα στο 1° και στο 2° στάδιο των van Hiele, 

καθώς είναι μεν σε θέση να δώσουν βασικά χαρακτηριστικά του τετραγώνου αλλά όχι τα 

ελάχιστα δυνατά. Ωστόσο το ότι δε δίνουν επιπλέον το κριτήριο της παραλληλίας δείχνει ως 

ένα βαθμό την ικανότητά τους να περιορίσουν τα χαρακτηριστικά του τετραγώνου σε μόνο 
ορισμένα απαραίτητα.

Επίσης, στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν κομμάτια που διασχίζουν διαγωνίως τα 

τετράγωνα που μελετούν, τα παιδιά δείχνουν να μπορούν νοερά να διακρίνουν τα κομμάτια 

αυτά. Λόγω της εξοικείωσής τους με το παιχνίδι δεν είναι απαραίτητο να χαράξουν τις 

διαγώνιους για να τις μελετήσουν και να τις αντιστοιχίσουν με γνωστές κινήσεις κομματιών, 

καθώς η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει εύκολα και σε νοερό επίπεδο.

3 1 δραστηριότητα:

Στην τρίτη δραστηριότητα τα παιδιά καλούνται να 8 

συγκρίνουν τα εμβαδά δύο τετραγώνων που 

προκύπτουν από διαδοχικές επιθέσεις του μαύρου 6 

ίππου στο ε7 και του λευκού πύργου στο εΐ (Εικ.97).
4

Τα παιδιά σχετικά γρήγορα αποδίδουν τα δύο 3 

τετράγωνα στο γεωπίνακα. Πρώτα αποδίδουν το 2 

τετράγωνο του πύργου που συμπίπτει με τον οριζόντιο 1 

άξονα του επιπέδου. Έπειτα διαγράφουν το τετράγωνο 

του ίππου που λόγω της κλίσης του δεν είναι τόσο 

εύκολο στη μεταφορά του. Η εκτίμησή τους σχετικά με τα εμβαδά των δύο τετραγώνων είναι 

ότι λογικά του ίππου θα είναι μεγαλύτερο. Μάλιστα η μαθήτρια στηρίζει αυτήν την άποψη 

στο ότι μέσα στο τετράγωνο του πύργου διαφαίνεται 

μόνο ένα ολόκληρο τετράγωνο σκακιέρας ενώ στο 

αντίστοιχο του ίππου διαφαίνονται σχεδόν τέσσερα 

ολόκληρα (Εικ.98). Ο συμμαθητής της όμως αμφισβητεί 

αυτό το επιχείρημα και την προκαλεί να υπολογίσει και 

τα κομμάτια των τετραγώνων που βρίσκονται στο 

περιθώριο. Το εγχείρημα σε αυτήν την περίπτωση 

φαίνεται αρκετά δύσκολο στα παιδιά, που 

αντιλαμβάνονται ότι τα μικρότερα κομμάτια που

111

IS,Β Ι

VΒ

Η
£

■

Η mm
mm

■ 13·
α β Υ5 ε ζ η θ

Εικόνα 97



καλύπτουν την επιφάνεια του τετραγώνου του ίππου χρειάζονται ιδιαίτερη διερεύνηση λόγω 

της κλίσης του.

Όταν καλούνται να υπολογίσουν ακριβώς πόσο είναι τα εμβαδά των τετραγώνων, 

βρίσκουν αρχικά εκείνο του πύργου που θεωρείται πιο εύκολο και ύστερα προχωρούν στου 

ίππου. Σχετικά γρήγορα τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι 

τα τέσσερα «σχεδόν» ολόκληρα τετράγωνα στο κέντρο 

γίνονται πραγματικά ολόκληρα αν δανειστούν από ένα 

μικρότερο τριγωνικό κομμάτι που κείται στη μια τους 

πλευρά (Εικ.99). Έτσι γνωρίζουν ότι το εμβαδόν του 

τετραγώνου είναι σίγουρα μεγαλύτερο από 4. Επομένως, 

τα μικρά τετράπλευρα κομμάτια που περισσεύουν στις 

τέσσερις γωνίες θεωρείται ότι αποτελούν ένα ολόκληρο 

τετραγωνάκι που προστίθεται στα προηγούμενα 4. Άρα 

το εμβαδόν του τετραγώνου είναι 5. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι τα μικρά τετράπλευρα 

είναι μεταξύ τους ίσα, ωστόσο δε φαίνονται σίγουρα για το πέμπτο τετραγωνάκι, το οποίο 

δεν μπορούν να αποδείξουν ότι όντως σχηματίζεται. Απλώς το εικάζουν καθώς θεωρείται 

απίθανη η λύση που θα έδινε δεκαδικό αποτέλεσμα.

Βέβαια, το ότι είναι σε θέση να αντιληφθούν ως ένα βαθμό τις σχέσεις μεταξύ των 

μικρότερων κομματιών του τετραγώνου δείχνει υψηλή αντίληψη των χωρικών σχέσεων. 

Επειδή δεν έχουν διδαχθεί ακόμα σχέσεις ισότητας μεταξύ γωνιών που σχηματίζονται από 

την τομή ευθείας με ζεύγος παράλληλων ευθειών, δεν είναι σε θέση να αποδείξουν την 

ισότητα μεταξύ των μικρών τριγώνων και των τετραπλεύρων στο περιθώριο του υπό μελέτη 

τετραγώνου. Ωστόσο, η εμπειρία τους με το παιχνίδι φαίνεται ότι τους βοηθάει να συνδέσουν 

τις διαδοχικές κινήσεις του ίππου με σχέσεις αντιστοιχίας σε σχέση με τις ακμές των 

τετραγώνων της σκακιέρας. Αφού, δηλαδή, η κίνηση του ίππου επαναλαμβάνεται ομοίως
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τέσσερις φορές άρα οι σχέσεις της διαδρομής του με τα τετράγωνα της σκακιέρας θα είναι 

εξίσου ίδιες κάθε φορά.

Για να μπορέσουν τα παιδιά να αντιληφθούν παραστατικά την ισότητα ανάμεσα στα 

τέσσερα μικρά τετράπλευρα στις γωνίες του μεγάλου τετραγώνου και την ιδιότητά τους να 

αποτελόσουν ένα ολόκληρο τετράγωνο σκακιέρας, τους υποδεικνύεται να προεκτείνουν δύο 

κάθετες πλευρές του τετραγώνου στο σημείο τομής τους (Εικ.ΙΟΟα, β). Έτσι δεν 

μπερδεύονται από τη θέση περιστροφής τους και, επιπλέον, μέσα στο τετραγωνάκι της 

σκακιέρας που γίνεται η προέκταση μπορούν να μελετήσουν τα μικρότερα κομμάτια και να 

τα αντιστοιχίσουν με εκείνα της εσωτερικής επιφάνειας του τετραγώνου. Σχετικά γρήγορα τα 

παιδιά κάνουν την αντιστοίχιση ανάμεσα στα κομμάτια του μικρού και του μεγάλου 

τετραγώνου και με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνουν την εκτίμησή τους.

Συμπερασματικά τα παιδιά δείχνουν να αντεπεξέρχονται 

με μεγαλύτερη επιτυχία στη μεταφορά και τη διερεύνηση του 

τετραγώνου που βρίσκεται σε οριζόντια θέση παρά εκείνου 

που βρίσκεται σε ορισμένη κλίση. Στην προσπάθειά τους να 

συγκρίνουν τα εμβαδά των δύο τετραγώνων δίνουν έμφαση 

στα τετράγωνα της σκακιέρας που εμφανίζονται ολόκληρα ή 

«σχεδόν» ολόκληρα στην επιφάνειά τους και όχι στα 

μικρότερα κομμάτια του περιθωρίου. Κατά τον ακριβή 

υπολογισμό του εμβαδού του τετραγώνου του ίππου τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι είναι 

ιδιαίτερα απαιτητικός. Αρχικά επαναπροσδιορίζουν νοερά τη θέση των μικρών τριγωνικών 

κομματιών ώστε τα τέσσερα κεντρικά τετράγωνα που φαίνονται ημιτελή να αποκτήσουν 

πλήρες σχήμα. Με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώνουν την αρχική τους εκτίμηση ότι το 

τετράγωνο του ίππου είναι μεγαλύτερο από εκείνο του πύργου, καθώς είναι απαραίτητα 

μεγαλύτερο από 4. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται, λοιπόν, γρήγορα την ισότητα ανάμεσα στα 

τριγωνικά μέρη που εφάπτονται στα τετραγωνάκια και στα τριγωνικά μέρη που υπολείπονται 

για να ολοκληρωθούν τα τετραγωνάκια. Αυτό μπορεί να οφείλεται εν μέρει στην πρώτη 

οπτική εντύπωση των σχημάτων αλλά και εν μέρει στην αντίληψη ότι καθώς ο ίππος 

διαγράφει ευθεία πορεία διέρχεται από το κέντρο της κοινής ακμής των τετραγώνων α και β 
(Εικ.101).

Η αναγνώριση των μικρών τετράπλευρων σχημάτων ως ίσων μεταξύ τους από τα παιδιά 

φαίνεται να γίνεται εμπειρικά. Με βάση τις γνώσεις των παιδιών δεν αναμένεται, άλλωστε, 

μια εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση της εν λόγω ισότητας, καθώς τα παιδιά δεν έχουν διδαχθεί
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σχέσεις γωνιών που προκύπτουν από τομή ευθείας με ζεύγος παράλληλων ευθειών. Ωστόσο, 

η εξοικείωση με το παιχνίδι και την κίνηση του ίππου δείχνει να προσφέρει στα παιδιά την 

ικανότητα να αντιληφθούν ότι καθώς ο ίππος επαναλαμβάνει όμοιες πορείες δημιουργεί και 

όμοιες σχέσεις στο χώρο. Το κάθε τετράπλευρο, λοιπόν, στις γωνίες του τετραγώνου φαίνεται 

να επαναλαμβάνεται αυτούσιο περιστρεφόμενο στο επίπεδο της σκακιέρας.

Τέλος, τα παιδιά δεν είναι σε θέση να αποδείξουν την ιδιότητα των τεσσάρων 

τετραπλεύρων να αποτελόσουν ένα τετράγωνο και αναγκάζονται να προεκτείνουν τις κάθετες 

ακμές του μεγάλου τετραγώνου στο σημείο τομής τους. Έτσι καταφέρνουν να κάνουν την 

αντιστοίχιση ανάμεσα στα τέσσερα κομμάτια του μικρού τετραγώνου και σε εκείνα του 

μεγάλου.

41 δραστηριότητα (πρώτο μέρος):

Στην τέταρτη δραστηριότητα ξεκινά η διερεύνηση του ορθογωνίου παραλληλογράμμου. Στο 

πρώτο μέρος τα παιδιά καλούνται να διερευνήσουν ποια κομμάτια μπορούν με δυνατές τους 

κινήσεις να διαγράψουν ορθογώνια παραλληλόγραμμα πάνω στη σκακιέρα.

Τα πρώτα κομμάτια που αναφέρονται χωρίς να διερευνηθούν καθόλου είναι ο πύργος 

και κατ' επέκταση η βασίλισσα. Η κίνηση του πύργου συμπίπτει με τον οριζόντιο και τον 

κάθετο άξονα του επιπέδου και έτσι θεωρείται αυτονόητη η ιδιότητά του να διαγράφει 

ορθογώνια παραλληλόγραμμα. Στη συνέχεια αναφέρεται ο βασιλιάς με βάση την οριζόντια 

και κάθετη πορεία του και όχι τη λοξή. Έπειτα 

διερευνείται η κίνηση του ίππου πάνω στο γεωπίνακα, 

καθώς υπάρχει σχηματισμένο ήδη το τετράγωνό του 

από την προηγούμενη άσκηση. Τα παιδιά επεκτείνουν 

το ήδη σχηματισμένο τετράγωνο για να σχηματίσουν 

ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο (Εικ.102), 

θεωρώντας ότι η επαναλαμβανόμενη κίνηση του ίππου 

λογικά θα μπορέσει να προεκτείνει το ήδη υπάρχουν 

σχήμα σε ένα πιο μακρόστενο. Ωστόσο η διερεύνηση αυτή δε γίνεται κατευθείαν πάνω στη 

σκακιέρα καθώς είναι δύσκολο για τα παιδιά να εικάσουν 

τη διαγραφόμενη πορεία του ίππου όταν δεν την βλέπουν 

παραστατικά μπροστά τους. Άλλωστε η λοξή κίνηση 

πάνω στα τετράγωνα της σκακιέρας μπερδεύει την 

οπτική αντίληψη και δεν επιτρέπει στα παιδιά ούτε να
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αποφύγουν μια τυχόν παρεκκλίνουσα πορεία πέρα από την ευθεία ούτε να αντιληφθούν την 
καθετότητα μεταξύ δύο κινήσεων.

Τα παιδιά ολοκληρώνουν με τη διερεύνηση της κίνησης του αξιωματικού. Ενώ φαίνεται 

να υιοθετούν την άποψη ότι ο αξιωματικός μπορεί να σχηματίσει ορθογώνια 

παραλληλόγραμμα, προτιμούν να το επιβεβαιώσουν πάνω στο γεωπίνακα. Η κίνηση του 

αξιωματικού λόγω της λοξότητάς της αφήνει κάποιες αμφιβολίες στα παιδιά για την ιδιότητα 

της καθετότητας των γραμμών της. Το επαληθεύουν, λοιπόν, τραβώντας μόνο δύο πιθανές 
κινήσεις που σχηματίζουν ένα L (Εικ.103).

Συμπερασματικά τα παιδιά φαίνονται να αντιλαμβάνονται σε υψηλό βαθμό την ιδιότητα 

των οριζόντιων και κάθετων κινήσεων να σχηματίσουν ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. 

Ωστόσο, τα κομμάτια που κινούνται λοξά πάνω στο επίπεδο δείχνουν να χρήζουν ιδιαίτερης 

διερεύνησης. ΤΙ κίνηση του ίππου συνδέεται με την προηγούμενη άσκηση και την ιδιότητά 

της να δημιουργήσει τετράγωνο. Συνεπάγεται ότι αν οι πλευρές αυτού επεκταθούν μπορεί να 

σχηματιστεί ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, το οποίο τα παιδιά αποδίδουν στο γεωπίνακα. 

Βέβαια, το ότι η διερεύνηση των λοξών κινήσεων δε γίνεται πάνω στη σκακιέρα δείχνει την 

αδυναμία του πλαισίου της σκακιέρας να οριοθετήσει ακριβείς πορείες στο χώρο που 

παρεκκλίνουν από τον οριζόντιο και τον κάθετο άξονα. Τέλος, κατά τη μελέτη της κίνησης 

του αξιωματικού τα παιδιά φαίνονται να αντιλαμβάνονται ότι λόγω της κλίσης της των 45° σε 

σχέση με τον οριζόντιο άξονα θα μπορεί να διαγράψει ορθή γωνία. Ωστόσο, παρόλο που έχει 

προηγηθεί αντίστοιχη διερεύνηση στην πρώτη δραστηριότητα (σελ.57), αισθάνονται την 

ανάγκη να το επιβεβαιώσουν αποδίδοντας μια τεθλασμένη πορεία του αξιωματικού στο 
γεωπίνακα.

41 δραστηριότητα (δεύτερο μέρος):

Στη συνέχεια δίνεται ένα διάγραμμα στα παιδιά, όπου ζητείται να συγκρίνουν τα εμβαδά δύο 

ορθογωνίων παραλληλογράμμων που σχηματίζονται από διαδοχικές επιθέσεις του μαύρου



πύργου στο β8 και του λευκού αξιωματικού στο ηΐ (Εικ.104).

Τα παιδιά μόνο από μια πρώτη 

παρατήρηση του διαγράμματος και 

χωρίς να έχουν χρησιμοποιήσει ακόμα «  

το γεωπίνακα αντιλαμβάνονται ότι 

πρόκειται για ορθογώνια

παραλληλόγραμμα. Σχετικά γρήγορα 

μεταφέρουν τα δύο σχήματα στο 

γεωπίνακα, πρώτα του πύργου και 

ύστερα του αξιωματικού (Εικ.105).
„ , Εικόνα 106Οταν τους ζητείται να εκτιμήσουν ποιο

από τα δύο παραλληλόγραμμα είναι μεγαλύτερο, και τα τρία παιδιά εικάζουν ότι πρόκειται 

για ισεμβαδικά σχήματα. Μάλιστα το στηρίζουν στην αντίθεση των διαστάσεών τους. Το 

παραλληλόγραμμο του πύργου έχει μικρότερο μήκος από εκείνο του αξιωματικού, ενώ του 

αξιωματικού έχει μικρότερο πλάτος από το αντίστοιχο του πύργου. Ωστόσο, στην πορεία της 

συζήτησης ένας μαθητής αναθεωρεί και επιλέγει το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο του 

αξιωματικού ως μεγαλύτερο. Η απόφασή του προφανώς βασίζεται στο πλήθος από τα 

ολόκληρα τετραγωνάκια που καλύπτουν την επιφάνειά του, τα οποία δείχνουν να είναι 

περισσότερα από τα αντίστοιχα του άλλου σχήματος.

Για να επαληθεύσουν την εκτίμησή τους τα παιδιά υπολογίζουν πόσα τετράγωνα της 

σκακιέρας καλύπτουν τις δύο επιφάνειες (Εικ. 106). Η διερεύνηση ξεκινά και πάλι από το 

κέντρο και τα ολόκληρα τετράγωνα και προχωρά προς το περιθώριο και τα μικρότερα 

κομμάτια. Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά επιβεβαιώνουν την επικρατούσα άποψη, ότι, δηλαδή, 

τα ορθογώνια παραλληλόγραμμα είναι ισεμβαδικά. Ο τρόπος που παρουσιάζονται τα δεύτερα 

και τα τέταρτα των τετραγώνων στο περιθώριο των δύο σχημάτων δε φαίνονται να 

επηρεάζουν την ακριβή υπολογισμό τους και την κατανόηση της μεταξύ τους σχέσης.

Στη συνέχεια ζητείται από τα παιδιά να διαπιστώσουν αν 

γνωρίζοντας ότι η ακμή ενός τετραγώνου της σκακιέρας ισούται 

με 1, θα μπορούσαν να υπολογίσουν το εμβαδόν κάθε ορθογωνίου 

παραλληλογράμμου με βάση τον τύπο. Τα παιδιά μελετούν πρώτα 

το παραλληλόγραμμο του πύργου. Διαπιστώνουν ότι το μήκος της 

μιας πλευράς του είναι 2 και το μήκος της άλλης είναι 6, οπότε ο
Εικόνα 107

τύπος μπορεί να εφαρμοστεί: 2x6=12. Όταν προχωρούν στη διερεύνηση του
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παραλληλογράμμου του αξιωματικού συναντούν δυσκολίες. Πολύ γρήγορα διαπιστώνουν ότι 

η ακμή του σχήματος όπως ορίζεται με τα καρφάκια δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια. 

Η απόσταση ανάμεσα σε δύο καρφάκια δύο διαδοχικών τετραγώνων χωρίς κοινή πλευρά 

ισούται με (Εικ.107). Τα παιδιά δεν έχουν διδαχθεί την έννοια της ρίζας για να μπορούν 

να υπολογίσουν ακριβώς τα μήκη των πλευρών του σχήματος. Ωστόσο, δεν πέφτουν στην 

παγίδα να ταυτίσουν την απόσταση α με την απόσταση β. Μάλιστα, επειδή αντιλαμβάνονται 

ότι το μήκος β είναι δεκαδικός αριθμός, ένας μαθητής αναφέρει τυχαία τον αριθμό 0,7, για το 

μισό β. Καταφέρνει, δηλαδή, να προσεγγίσει σε μεγάλο βαθμό το μισό της . Τα παιδιά, 

λοιπόν, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δεν μπορούν να εφαρμόσουν ακριβώς τον τύπο και 

για τα δύο ορθογώνια παραλληλόγραμμα, τουλάχιστον όχι με βάση την ακμή του τετραγώνου 

της σκακιέρας. Βέβαια, στην προσπάθειά τους να εφαρμόσουν τον τύπο αποφασίζουν να 

χρησιμοποιήσουν το χάρακα. Ωστόσο τους διευκρινίζεται ότι σε αυτήν την περίπτωση θα 

βρουν διαφορετικό αποτέλεσμα από αυτό που είχαν βρει στην αρχή γιατί αλλάζει η μονάδα 

μέτρησης, από την ακμή του τετραγώνου στο εκατοστό.

Συμπερασματικά τα παιδιά φαίνεται ότι μετά από μια εξοικείωση με το σχήμα είναι σε 

θέση να αντιληφθούν τα ορθογώνια παραλληλόγραμμα που διαγράφονται από τις κινήσεις 

πύργου και αξιωματικού πάνω σε ένα διάγραμμα χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα να τα 

μεταφέρουν στο γεωπίνακα. Επίσης, μπορούν να συγκρίνουν τα εμβαδά δύο διαφορετικών 

παραλληλογράμμων και να εκτιμήσουν σωστά την ισότητα των εμβαδών τους. Μόνο ένας 

μαθητής φαίνεται να επηρεάζεται από το πλήθος των ολόκληρων τετραγώνων που καλύπτουν 

τις δύο επιφάνειες και να αμφισβητεί την ισότητα αυτή.

Κατά τη διαδικασία υπολογισμού των εμβαδών τα παιδιά δείχνουν να μην μπερδεύονται 

από τη διαφορετική κλίση των δύο σχημάτων και από τη διαφορετική μορφή των δευτέρων 

και των τετάρτων των μικρότερων κομματιών στο περιθώριο. Έτσι σε σύντομο χρόνο 
καταφέρνουν να υπολογίσουν τα δύο εμβαδά.

Ως προς την εφαρμογή του τύπου τα παιδιά φαίνεται ότι 

τον γνωρίζουν καλά. Όταν τους ζητείται να τον εφαρμόσουν 

στα δύο παραλληλόγραμμα, το καταφέρνουν με επιτυχία σε 
εκείνο του πύργου, αλλά στο αντίστοιχο του αξιωματικού 

διαπιστώνουν ότι δεν μπορούν να το κάνουν. Γρήγορα 

αντιλαμβάνονται ότι η απόσταση ανάμεσα στα καρφάκια 

που ορίζουν τις ακμές του παραλληλογράμμου δεν ισούται 

με 1, αλλά με λίγο περισσότερο. Το ότι δεν πέφτουν στην
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παγίδα να ταυτίσουν τις δύο αποστάσεις δείχνει ότι έχουν αρκετά καλή αντίληψη του μήκους 

των ευθυγράμμων τμημάτων και ανεπτυγμένη ικανότητα σύγκρισής τους. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι ένας μαθητής υπολογίζει με αρκετά μεγάλη ακρίβεια το μισό του μήκους 

του ευθύγραμμου τμήματος που συνδέει τα καρφιά δύο διαδοχικών τετραγώνων χωρίς κοινή 

πλευρά. Αυτό δείχνει, επίσης, καλή αντίληψη της έννοιας των δεκαδικών αριθμών. Η 

αντίληψη της διαφοράς των αποστάσεων μεταξύ των διαδοχικών τετραγώνων με ή χωρίς 

κοινή πλευρά μπορεί να οφείλεται ως ένα βαθμό στην εξοικείωση με το παιχνίδι, όπου τα 

βήματα των κομματιών που κινούνται λοξά είναι μεγαλύτερα ως προς το μήκος τους από τα 

αντίστοιχα βήματα των κομματιών που κινούνται κάθετα και οριζόντια.

4* δραστηριότητα (τρίτο μέρος):

Στη συνέχεια δίνεται στα παιδιά ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο πύργου και ζητείται να 

δημιουργήσουν με δυνατές κινήσεις πύργου και αξιωματικού δύο νέα παραλληλόγραμμα 

ίσου εμβαδού με το αρχικό (Εικ.108). Εια να τα αποδώσουν τους 

δίνεται φωτοτυπημένη διάστικτη σκακιέρα ως προς τα κέντρα της.

— η*“ *■*««■* opto**,.,

Τα παιδιά επιλέγουν να μη χρησιμοποιήσουν το γεωπίνακα για 

να πειραματιστούν, όπως τους προτείνεται. Πολύ γρήγορα 

υπολογίζουν το εμβαδόν του ορθογωνίου παραλληλογράμμου που 

τους δίνεται και ξεκινούν τις προσπάθειές τους κατευθείαν πάνω 

στη σκακιέρα. Η πρώτη προσπάθεια ενός μαθητή είναι να

μεταφέρει το ίδιο παραλληλόγραμμο περιστραμμένο κατά 

90° (Εικ. 109). Όταν του επισημαίνεται το λάθος του το 

αντιλαμβάνεται και κάνει νέα προσπάθεια. Υποστηρίζει 

ότι μια λύση θα ήταν να «κόψει» το ορθογώνιο, που ήδη 

σχημάτισε, κατά μήκος και το μισό κομμάτι να το 

μεταφέρει από κάτω. Η σκέψη του είναι σωστή αλλά στην

Εικόνα 109

Εικόνα 111
εφαρμογή δε γίνεται σωστά η μεταφορά και ο μαθητής δεν 

μπορεί να επαληθεύσει την αρχική του εκτίμηση (Εικ. 110). 

Γρήγορα, όμως, διαπιστώνει το λάθος του και μεταφέρει 

σωστά το μισό κομμάτι (Εικ. 111). Η μαθήτρια κάνει αρχικά 

το ίδιο λάθος με το συμμαθητή της και εκτείνει το εμβαδόν 

των 6 τετραγώνων σε 5 τετράγωνα, αυτή τη φορά ως προς Εικόνα 110
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τον οριζόντιο άξονα του επιπέδου της σκακιέρας (Εικ.112). Αλλά στη συνέχεια διορθώνει 
μόνη της το λάθος της.

Έπειτα τα παιδιά προσπαθούν να σχηματίσουν ένα 

ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ισεμβαδικό με το αρχικό με 

κινήσεις του αξιωματικού. Όλα τα παιδιά καταφέρνουν σε 

σύντομο χρόνο να σχηματίσουν το ζητούμενο σχήμα 

(Εικ.113). Καθώς πειραματίζονται, αντιλαμβάνονται ότι αν το 

παραλληλόγραμμο περιλαμβάνει τρία διαδοχικά ολόκληρα 

τετράγωνα της σκακιέρας τότε έχει εμβαδόν ίσο με 6. Εικόνα 112

Συμπερασματικά τα παιδιά είναι σε θέση να μεταφέρουν με επιτυχία το εμβαδόν ενός 

ορθογωνίου παραλληλογράμμου σε ένα νέο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Αρχικά, βέβαια, 

ένας μαθητής κάνει το λάθος να μεταφέρει το ήδη δοσμένο σχήμα περιστρεμμένο κατά 90°, 

θεωρώντας πως είναι ένα νέο παραλληλόγραμμο. Όταν, όμως, του 

επισημαίνεται το λάθος του, το αντιλαμβάνεται και το διορθώνει. Ο 

μηχανισμός που ακολουθούν τα παιδιά στην περίπτωση των κινήσεων 

του πύργου είναι να κόψουν το ήδη δοσμένο σχήμα στη μέση κατά 

μήκος και να επανατοποθετήσουν τα κομμάτια του στο χώρο. Στην 

περίπτωση των κινήσεων του αξιωματικού, οι οποίες εκτείνονται 

λοξά, τα παιδιά γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να εφαρμόσουν τον ίδιο 

μηχανισμό. Στην περίπτωση εκείνη με τη μέθοδο δοκιμής και πλάνης 

διαπιστώνουν ότι το παραλληλόγραμμο με κλίση 45° που μπορεί να έχει εμβαδόν ίσο με 6 

είναι εκείνο που περικλείει τρία διαδοχικά ολόκληρα τετράγωνα της σκακιέρας. Αυτό το 

διαπιστώνουν περπατώντας με το μολύβι τους πάνω στη διάστικτη σκακιέρα και 

υπολογίζοντας βήμα-βήμα τα τετράγωνα που περικλείονται στο κομμάτι που χαράσσουν. Η 

επιτυχής μεταφορά του εμβαδού σε διαφορετικά περιγράμματα δείχνει καλή αντίληψη της 

έννοιας του εμβαδού. Το πλαίσιο της διάστικτης σκακιέρας έχει τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις για μια τέτοιου τύπου δραστηριότητα.

Εικόνα 113
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& δραστηριότητα:

Εικόνα 115 Εικόνα 114

Στην πέμπτη δραστηριότητα γίνεται διερεύνηση των πλάγιων παραλληλογράμμων. Αρχικά 

ζητείται από τα παιδιά να συνδυάσουν κινήσεις διαφόρων κομματιών για να σχηματίσουν 

πλάγια παραλληλόγραμμα. Η διερεύνηση αυτή λαμβάνει χώρα εξολοκλήρου στο γεωπίνακα. 

Ο πειραματισμός πάνω στην ίδια τη σκακιέρα δεν προτιμάται από τα παιδιά, καθώς δεν είναι 

εύκολο να νοηθούν τα ευθύγραμμα τμήματα που δημιουργούνται από τις κινήσεις των 

κομματιών. Άλλωστε το πλάγιο παραλληλόγραμμο θεωρείται από τα παιδιά ως πιο περίπλοκο 

σε σχέση με τα σχήματα που έχουν ήδη διερευνηθεί.

Το πρώτο πλάγιο παραλληλόγραμμο που ανακαλύπτουν τα παιδιά αποτελεί συνδυασμό 

κινήσεων πύργου και ίππου (Εικ.114). Στη συνέχεια τους γίνεται η προτροπή να αναζητήσουν 

τυχόν κομμάτι που μπορεί να σχηματίσει μόνο του πλάγιο παραλληλόγραμμο χωρίς να 

συνδυάσει την κίνησή του με κάποιο άλλο. Σχετικά γρήγορα τα παιδιά διαπιστώνουν ότι η 

βασίλισσα μπορεί με δυνατές της κινήσεις να αποδώσει το ζητούμενο σχήμα (Εικ. 115).

Εί μαθήτρια επηρεασμένη από τη θέση και την 

κλίση των δύο σχημάτων θέτει το ερώτημα μήπως το 

δεύτερο είναι το μισό του πρώτου. Έτσι ξεκινά μια 

συζήτηση για το αν η υπόθεση της μαθήτριας είναι 

αληθής. Τα παιδιά δείχνουν να αμφισβητούν την 

αρχική υπόθεση γιατί θεωρούν ότι μπορεί να 

μοιάζουν κάπως τα δύο σχήματα αλλά δεν είναι 

όμοια. Ωστόσο δε φαίνεται να έχουν εντοπίσει το 

λόγο για τον οποίο τα σχήματα δεν μπορούν να είναι 

το ένα σμίκρυνση του άλλου. Η μαθήτρια λέει 

χαρακτηριστικά ότι το δεύτερο δείχνει να είναι «πιο στενό» από το πρώτο, προφανώς επειδή 

η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ των δύο πλευρών είναι διαφορετική και δίνει την εντύπωση 

της «συμπίεσης». Τους επισημαίνεται, λοιπόν, να εστιάσουν στην κλίση των γωνιών των δύο
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παραλληλογράμμων. Τότε αντιλαμβάνονται ότι η κλίση δεν είναι ίδια αφού στη μια 

περίπτωση ισούται με 45° (της βασίλισσας) ενώ στην άλλη περίπτωση είναι διάφορη των 45° 
(του ίππου).

Στη συνέχεια δίνονται στα παιδιά ορισμένα πλάγια παραλληλόγραμμα που 

σχηματίζονται από συνδυασμό κινήσεων διαφόρων κομματιών. Ζητείται, λοιπόν, να 

εντοπίσουν τα κομμάτια που μπορούν με δυνατές του κινήσεις να διαγράψουν τις διαγώνιους 
στα δοσμένα παραλληλόγραμμα (Εικ.116).

Τα παιδιά για να διερευνήσουν τις κινήσεις που τους ενδιαφέρουν, τραβούν με το 
δάχτυλο νοερές διαγώνιους πάνω στα δοσμένα σχήματα 

και διαπιστώνουν αν πρόκειται για κινήσεις που μπορούν 

να γίνουν από συγκεκριμένα κομμάτια ή όχι (Εικ. 117).

Πρώτα εντοπίζεται η διαγώνιος που μπορεί να φέρει ο 

πύργος στο μεγάλο παραλληλόγραμμο, προφανώς επειδή 

συμπίπτει με τον κάθετο άξονα του επιπέδου και επειδή 

το συγκεκριμένο σχήμα είναι το μεγαλύτερο και βοηθά 

στη διερεύνηση. Στη συνέχεια εντοπίζονται και οι 

διαγώνιοι που φέρνει ο αξιωματικός στα άλλα δύο 

παραλληλόγραμμα, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα βρίσκεται 

και η διαγώνιος του πύργου στο μικρότερο 

παραλληλόγραμμο (Εικ. 118). Η διερεύνηση φαίνεται 

να προχωρά από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο 

σχήμα καθώς είναι πιο εύκολο να μελετηθεί μια 

μεγαλύτερη επιφάνεια που επιτρέπει μεγαλύτερη 

ευελιξία στα κομμάτια σε σχέση με μία μικρότερη.

Οι διαγώνιοι που σχηματίζονται με τον ίππο δε διακρίνονται εύκολα από τα παιδιά. Είναι 

απαραίτητη, λοιπόν, μια διευκρίνιση που τους προτρέπει να διερευνήσουν και την επιλογή 

αυτή. Ο εντοπισμός των διαγώνιων των τριών ίππων γίνεται με αντίθετη σειρά από εκείνον 

των προηγούμενων διαγώνιων. Πρώτα, δηλαδή, εντοπίζεται η διαγώνιος που σχηματίζει ο 
ίππος στο μικρότερο παραλληλόγραμμο, στη συνέχεια στο μεσαίο και, τέλος, στο μεγάλο. 

Αυτό οφείλεται προφανώς στην ιδιαιτερότητα της κίνησής του, η οποία διαγράφεται λοξά και 

όχι με κλίση που να μπορεί να υπολογιστεί ακριβώς. Στο μικρό σχήμα ο ίππος χαράσσει τη 

διαγώνιο με μία μόνο κίνηση οπότε είναι ευκολότερο να εντοπιστεί. Ενώ στα μεγαλύτερα 

σχήματα είναι απαραίτητες περισσότερες διαδοχικές κινήσεις και δεν είναι εύκολο για τα
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παιδιά να εντοπίσουν την ευθεία πορεία που διατηρείται μεν σταθερή αλλά με ανοίκεια 

κλίση.

Συμπερασματικά τα παιδιά κατέχουν σε αρκετά καλό βαθμό την έννοια του πλαγίου 

παραλληλογράμμου, καθώς μπορούν να το αποδώσουν με δυνατές κινήσεις κομματιών ή 

ακόμα και με συνδυασμό τους. Ωστόσο, δεν επιλέγουν να πειραματιστούν στη σκακιέρα 

καθώς το πλαίσιό της δεν προσφέρει την οπτική αναπαράσταση των ακμών και δυσκολεύει 

τα παιδιά. Επίσης, τα παιδιά φαίνονται να μπερδεύονται από την όμοια μορφή των δύο 

σχημάτων και να θεωρούν ότι το ένα είναι διπλάσιο του άλλου. Ίσως αυτό να οφείλεται στο 

ότι το πρώτο σχήμα καταλαμβάνει ως προς το ύψος διπλή σειρά τετραγώνων, ενώ το δεύτερο 

καταλαμβάνει μονή σειρά. Στην πορεία, βέβαια, είναι σε θέση να αντιληφθούν ότι τα 

σχήματα δεν είναι όμοια αλλά δε δείχνουν να μπορούν να το ερμηνεύσουν. Η διαφορά του 

ανοίγματος των γωνιών δίνει την εντύπωση της μεγαλύτερης «συμπίεσης» στο δεύτερο 

παραλληλόγραμμο σε σχέση με το πρώτο. Όταν, όμως τους επισημαίνεται το σημείο της 

διαφοράς των δύο σχημάτων φαίνεται να το αντιλαμβάνονται.

Ως προς τη διερεύνηση των διαγώνιων των πλάγιων παραλληλογράμμων τα παιδιά 

φαίνονται να μπορούν να εντοπίσουν τις κινήσεις που διέρχονται διαγωνίως τα υπό μελέτη 

σχήματα. Παρατηρείται, ωστόσο, η τάση να διερευνώνται κλιμακωτά τα σχήματα από το 

μεγαλύτερο προς το μικρότερο. Αυτό ίσως να οφείλεται στη μεγαλύτερη ευελιξία κινήσεων 

που επιτρέπουν οι μεγαλύτερες αποστάσεις σε σχέση με τις μικρότερες. Σε πρώτη φάση 

εντοπίζονται οι διαγώνιοι των πύργων, που συμπίπτουν με τον κάθετο άξονα του επιπέδου, 

και των αξιωματικών, που συμπίπτουν με την οικεία κλίση των 45° σε σχέση με τον οριζόντιο 

άξονα. Οι διαγώνιοι που σχηματίζονται από τους ίππους εντοπίζονται τελευταίοι και μάλιστα 

ύστερα από ξεχωριστή προτροπή. Η ευθεία πορεία του ίππου πάνω στο πλαίσιο της 

σκακιέρας δεν είναι οικεία στα παιδιά, καθώς η κλίση της σε σχέση με τον οριζόντιο άξονα 

του επιπέδου δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια από τη θέση των τετραγώνων της 

σκακιέρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η διερεύνηση των διαγώνιων του ίππου γίνεται 

αντίστροφα από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο σχήμα, επειδή με την αύξουσα πορεία των 

κινήσεων τα παιδιά δυσκολεύονται σταδιακά να οριοθετήσουν την ευθεία διαδρομή του στο 
χώρο.

4 } Συνάντηση με τη Β ' Τάξη Δημοτικού
Στην τέταρτη συνάντηση με τη Β' έρχονται τρεις μαθητές και μία μαθήτρια, που μοιράζονται 

σε δύο ομάδες των δύο ατόμων. Ε[ τέταρτη συνάντηση αφορά τη διερεύνηση της έννοιας της 

συμμετρίας και την επίλυση ενός προβλήματος πράξεων.
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1η δραστηριότητα:

Στην πρώτη δραστηριότητα δίνεται στα παιδιά μια άδεια σκακιέρα και ζητείται να 

εντοπίσουν πάνω της τυχόν άξονες συμμετρίας (Εικ. 119).

Τα παιδιά φαίνεται να γνωρίζουν την έννοια του άξονα 

συμμετρίας, ωστόσο τους γίνεται μια επιπλέον επεξήγηση της 

έννοιας για να λυθούν τυχόν απορίες. Έτσι τα παιδιά 

αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να αναζητήσουν μια ευθεία που 

να κόβει τη σκακιέρα στη μέση έτσι ώστε η μία πλευρά να 

καθρεφτίζεται στην άλλη. Ένας μαθητής, όμως, δείχνει να 

δυσκολεύεται να κατανοήσει την έννοια αυτή και ορίζει ως 

άξονες συμμετρίας της σκακιέρας τον οριζόντιο και τον 

κάθετο που την κόβουν στη μέση (Εικ. 120). Του διευκρινίζεται ότι με τον τρόπο αυτό τα 

χρώματα των τετραγώνων είναι μεταξύ τους αντίθετα και δεν καθρεφτίζονται. Μετά από 

αρκετή σκέψη καταφέρνει να εντοπίσει τον άξονα συμμετρίας που διασχίζει κατά μήκος τα 

λευκά τετράγωνα. Ωστόσο για να μπορέσει να αντιληφθεί καλύτερα την έννοια της 

συμμετρίας πάνω στη σκακιέρα την περιστρέφει κατά 45° ώστε ο άξονας συμμετρίας να

Εικόνα 121 Εικόνα 121
συμπίπτει με τον οριζόντιο άξονα του επιπέδου (Εικ. 121). Με αυτόν τρόπο είναι ευκολότερο 

να κατανοήσει την έννοια του καθρεφτίσματος, αφού οι πλευρές που αντιστοιχούν μεταξύ 

τους μετατοπίζονται από την πλάγια θέση στην ευθεία. Στη συνέχεια του επισημαίνεται ότι 

υπάρχει άλλος ένας άξονας συμμετρίας και τον βρίσκει σχετικά εύκολα.

Τα υπόλοιπα παιδιά δε δυσκολεύονται ιδιαίτερα στον εντοπισμό των αξόνων 

συμμετρίας. Αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι όλα τα παιδιά εντοπίζουν σε πρώτη φάση τον 

άξονα που διέρχεται κατά μήκος των λευκών τετραγώνων και ύστερα από προτροπή 

αναζητούν και το δεύτερο άξονα. Ίσως, λοιπόν, λόγω του ανοιχτού χρώματος των 

τετραγώνων να είναι ευκολότερο για εκείνα να αντιληφθούν τη νοερή ύπαρξη ενός άξονα.
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Αντιθέτως το μαύρο χρώμα ίσως να αποτρέπει τα παιδιά από το ενδεχόμενο να χαράξουν 

έναν άξονα πάνω του.

Για να επαληθεύσουν τους άξονες συμμετρίας που 

έχουν χαράξει τα παιδιά προτρέπονται να διπλώσουν τη 

σκακιέρα κατά μήκος τους ώστε να διαπιστώσουν αν η 

μία πλευρά συμπίπτει με την άλλη (Εικ.122). Κατά τη 

δίπλωση των χαρτιού τα παιδιά δυσκολεύονται να την 

πετύχουν κατά μήκος του άξονα συμμετρίας επειδή το 

φύλλο Α4 πάνω στο οποίο είναι τυπωμένη η σκακιέρα 

είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Ίσως θα έπρεπε η σκακιέρα να δοθεί σε τετράγωνο 

φύλλο την επιφάνεια του οποίου θα καταλάμβανε εξολοκλήρου. Ωστόσο με λίγη βοήθεια 

καταφέρνουν να διπλώσουν τη σκακιέρα και να επανωτίσουν τις δύο πλευρές των αξόνων. 

Έτσι επιβεβαιώνουν την επιλογή τους.

Συμπερασματικά τα παιδιά φαίνεται να έχουν αρκετά ανεπτυγμένη αντίληψη για την 

έννοια της συμμετρίας και του άξονά της. Είναι σε θέση να εντοπίσουν τους άξονες 

συμμετρίας μιας σκακιέρας παρόλο που βρίσκονται σε κλίση 45° σε σχέση με τον οριζόντιο 

άξονα του επιπέδου. Μόνο ένας μαθητής δείχνει να δυσκολεύεται και να μπερδεύει τους 

άξονες συμμετρίας με τον οριζόντιο και τον κάθετο. Ωστόσο αντιλαμβάνεται το λάθος του 

και το διορθώνει γρήγορα. Επίσης, παρατηρείται η τάση να διακρίνεται πρώτα ο άξονας που 

διέρχεται κατά μήκος των λευκών τετραγώνων, ενώ ο δεύτερος να χρειάζεται ξεχωριστή 

προτροπή για να αναζητηθεί. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο λευκό χρώμα των τετραγώνων 

πάνω στο οποίο τα παιδιά θεωρούν ότι μπορούν εύκολα να χαράξουν έναν άξονα. Αντιθέτως 

τα μαύρα τετράγωνα, λόγω του σκούρου χρώματος, είναι πιθανό να αποτρέπουν τα παιδιά 

από το ενδεχόμενο χάραξης πάνω τους ενός επίσης σκούρου άξονα. Είναι, λοιπόν, 

ευκολότερο να νοηθεί ένας άξονας που διέρχεται πάνω από μια ανοιχτόχρωμη επιφάνεια 

παρά πάνω από μια σκούρη. Άλλωστε μια λευκή επιφάνεια προσφέρεται περισσότερο στην 

οπτική αντίληψη των παιδιών για διερεύνηση σε σχέση με μία σκούρη.

ϊ 1 δραστηριότητα:

Στη δεύτερη δραστηριότητα δίνονται στα παιδιά φωτοτυπημένα ορισμένα κομμάτια 

σκακιέρας (Εικ. 123). Δίπλα σε κάθε κομμάτι δίνεται ένας άξονας είτε κάθετος είτε σε 

ορισμένη κλίση σε σχέση με τον οριζόντιο άξονα του επιπέδου. Παράλληλα μοιράζονται στα 
παιδιά κομμένα λευκά και μαύρα
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τετράγωνα σκακιέρας, ίδιου μεγέθους με εκείνα που παρουσιάζονται στα δοσμένα 

σχήματα. Ζητείται, λοιπόν, από τα παιδιά να τοποθετήσουν με τέτοιο τρόπο τα κομμένα 

τετράγωνα πάνω στο φύλλο ώστε να αποδώσουν το συμμετρικό του σχήματος σε σχέση με 
τον άξονα που έχει οριστεί.

Εικόνα 124 Εικόνα 124
Μια πρώτη δυσκολία που συναντάται από τα παιδιά είναι η σύγχυση για το χώρο του 

φύλλου που είναι κενός και για εκείνον που καταλαμβάνεται από λευκό τετράγωνο. Το φόντο 

των σχημάτων που είναι λευκό δε βοηθάει τα παιδιά, καθώς ταυτίζεται με το χρώμα των 

τετραγώνων. Η δραστηριότητα θα έπρεπε να δοθεί πάνω σε χρωματιστό φόντο ώστε να 

μπορούν τα παιδιά να διακρίνουν τη θέση των τετραγώνων μέσα στο δοσμένο σχήμα 

(Εικ.124). Μάλιστα ένα μαθητής επιλέγει να γεμίσει 

τον κενό χώρο με λευκά τετράγωνα ώστε να μην 

μπερδεύεται και το μεταφέρει αυτούσιο από την άλλη 

πλευρά (Εικ.125). Ωστόσο, όταν τους επισημαίνεται 

ο χώρος του φύλλου που είναι κενός και εκείνος που 

καταλαμβάνεται με τετράγωνα τα παιδιά 

καταφέρνουν να διακρίνουν τα τετράγωνα που πρέπει 

να μελετήσουν.

Κατά την προσπάθεια της μαθήτριας και ενός συμμαθητή της παρατηρείται η τάση
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μεταφοράς του σχήματος αυτούσιου (Εικ.126). Φαίνεται, λοιπόν, ότι τα συγκεκριμένα παιδιά 

δεν έχουν αντιληφθεί το στόχο της καθρεφτικής αναπαράστασης. Όταν όμως τους 

επισημαίνεται το λάθος τους δείχνουν να το καταλαβαίνουν και διορθώνουν τα σχήματά 

τους. Η μαθήτρια ξαναστήνει το σχήμα της από την αρχή, ενώ ο συμμαθητής της σέρνει 

απλώς το λευκό τετραγωνάκι από τη λανθασμένη στη σωστή του θέση (Εικ.127).

Το επόμενο σχήμα είναι πιο σύνθετο και ο άξονας 

συμμετρίας βρίσκεται σε κλίση 45° σε σχέση με τον 

οριζόντιο άξονα του επιπέδου. Αυτό φαίνεται να 

δυσκολεύει σε μεγάλο βαθμό τα παιδιά. Στη μια ομάδα 

ένας μαθητής τοποθετεί τα τετράγωνα με αντίστοιχη 

κλίση 45° ώστε η κλίση των ακμών τους να συμπίπτει με την κλίση του άξονα συμμετρίας 

(Εικ.128). Ο συμμαθητής του μεταφέρει αυτούσιο το ένα τμήμα του σχήματος, ενώ αποδίδει

το συμμετρικό του άλλου τμήματος αντιστρέφοντας τα 

χρώματα (Εικ.129). Αυτό δείχνει ότι τα δύο κομμάτια από τα 

οποία αποτελείται το σχήμα που μελετάται μπερδεύουν τα 

παιδιά και ίσως θα έπρεπε να δοθούν ως ξεχωριστά σχήματα. 

Ο συγκεκριμένος μαθητής αναγκάζεται να περιστρέφει το 

φύλλο του κατά 45° για να συμπέσει ο άξονας συμμετρίας με τον κάθετο άξονα του επίπεδου. 
Στη συνέχεια οι δύο μαθητές 

καταφέρνουν να αποδώσουν το 

συμμετρικό του ενός τμήματος του 

σχήματος, ενώ το άλλο τμήμα του 

έχει περιστραφεί κατά 180° από 

τον πρώτο μαθητή και κατά 90° 

από το δεύτερο (Εικ.130α, β). Ωστόσο, επειδή τα παιδιά δυσκολεύονται ιδιαίτερα, η 

διερεύνηση του σχήματος δεν μπορεί να συνεχιστεί περεταίρω. Εια το λόγο αυτό τους 

δείχνουμε το λάθος τους και περιστρέφουμε το δεύτερο τμήμα του σχήματος έτσι ώστε να 
αποδοθεί σωστά η συμμετρία.

Στην άλλη ομάδα η μαθήτρια φαίνεται να κάνει το ίδιο λάθος με τους δύο 

προηγούμενους. Έχοντας, δηλαδή, αποδώσει σωστά τη συμμετρία στο πρώτο τμήμα του 

σχήματος περιστρέφει το δεύτερο τμήμα του (Εικ. 131). Μάλιστα στην προσπάθειά της να 

επαληθεύσει τη συμμετρία ελέγχει ένα-ένα τα τετράγωνα με το δάχτυλό της. Ο συμμαθητής 

της επιλέγει να καλύψει τον άξονα συμμετρίας, που φαίνεται να τον μπερδεύει, με τετράγωνα 

και συνεχίζει το γνωστό μοτίβο της σκακιέρας επεκτείνοντας το ήδη υπάρχον σχήμα

126

Εικόνα 129α Εικόνα 1308

Εικόνα 128



(Εικ132). Επειδή, λοιπόν, τα παιδιά και της δεύτερης ομάδας δυσκολεύονται ιδιαίτερα, 

σταματούν τη διερεύνηση σε αυτό το σημείο και τους δείχνουμε τη λύση της άσκησης.

Εικόνα 132 Εικόνα 132
Συμπερασματικά τα παιδιά φαίνονται να δυσκολεύονται ως ένα βαθμό να αντιληφθούν

την έννοια της συμμετρίας, τουλάχιστον όσον αφορά σε κάπως πιο σύνθετα σχήματα. Όταν ο 

άξονας συμμετρίας συμπίπτει με τον κάθετο άξονα του επιπέδου και το σχήμα είναι απλό τα 

παιδιά μπορούν να ανταποκριθούν στην άσκηση. Η μόνη δυσκολία που παρατηρείται σε 

αυτήν την περίπτωση είναι η τάση ορισμένων παιδιών να μεταφέρουν αυτούσιο το σχήμα που 

μελετούν. Ωστόσο, όταν τους διευκρινίζεται το λάθος τους το διορθώνουν σχετικά γρήγορα. 

Οι δυσκολίες που συναντούν τα παιδιά στην αναγνώριση της λευκής επιφάνειας ως 

τετραγώνου ή ως κενού χώρου οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο δόθηκε η άσκηση και όχι 

στα ίδια τα παιδιά.

Στην περίπτωση όμως του δεύτερου σχήματος που περιλαμβάνει δύο διακριτά τμήματα, 

τα παιδιά δείχνουν να μην είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στην άσκηση. Όταν, δηλαδή, στο 

σχήμα δεν είναι συνεχές αλλά «σπάει» σε περισσότερα τμήματα τα παιδιά δυσκολεύονται να 

αντιληφθούν το σχήμα ως ένα όλο. Εια το λόγο αυτό παρατηρείται η τάση στα τρία παιδιά να 

αποδώσουν σωστά τη συμμετρία ως προς το ένα τμήμα του σχήματος αλλά όχι ως προς το 

δεύτερο. Μάλιστα το δεύτερο σχήμα αποδίδεται αυτούσιο αλλά με ορισμένη περιστροφή, είτε 

90° είτε 180°. Το ότι τα δύο τμήματα συνδέονται με μια κοινή κορυφή μπερδεύει τα παιδιά τα 

οποία δεν μπορούν να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή η σύνδεση και τα 

οδηγεί στο να δοκιμάζουν άλλου είδους συνδέσεις. Παράλληλα το γεγονός ότι ο άξονας 

συμμετρίας τοποθετείται σε ορισμένη κλίση σε σχέση με τον οριζόντιο άξονα του επιπέδου 

φαίνεται να δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας 

μαθητής αναγκάζεται να περιστρέφει το φύλλο του για να συμπέσει ο άξονας συμμετρίας με 
τον κάθετο άξονα του επιπέδου. Δεν είναι εύκολο για τα παιδιά να αντιληφθούν την έννοια 

του καθρεφτίσματος όταν το σχήμα που πρέπει να καθρεφτιστεί βρίσκεται κάτω αριστερά 

ενώ το συμμετρικό του πρέπει να αποδοθεί πάνω δεξιά. Άλλωστε το ότι τα τετράγωνα της 

σκακιέρας θα πρέπει να καθρεφτιστούν με βάση τις κορυφές τους και όχι με βάση τις πλευρές 

τους επιβάλλει την αλλαγή στον τρόπο που αντιλαμβάνονται τα παιδιά την κάθετη διάταξη 
των τετραγώνων της σκακιέρας.
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f  δραστηριότητα:

Στην τρίτη δραστηριότητα τα παιδιά μελετούν τη 

συμμετρία ανάμεσα στα κομμάτια μιας στημένης 

σκακιέρας και παρατηρούν τον τρόπο με τον οποίο η 

συμμετρία αυτή χαλάει και αποκαθίσταται κατά το 

άνοιγμα μιας πατρίδας (Εικ.133). Το να αποκατασταθεί η 

συμμετρία που χαλάει μετά την πρώτη κίνηση δεν είναι 

βέβαια απαραίτητο, είναι όμως πιθανό. Ειδικά σε 

αρχάριους σκακιστές, όπου κυριαρχεί η τάση της 

μίμησης, είναι συχνό φαινόμενο να επαναλαμβάνονται οι 

αρχικές κινήσεις του λευκού από το μαύρο.
Εικόνα 133

Τα παιδιά στήνουν αρχικά τα κομμάτια πάνω στη σκακιέρα. Πολύ γρήγορα 

αντιλαμβάνονται ότι θα πρέπει να εστιάσουν μόνο στα κομμάτια ως φιγούρες και να 

αγνοήσουν τα χρώματα τόσο των κομματιών όσο και των τετραγώνων. Τα παιδιά της πρώτης

Εικόνα 136 Εικόνα 135

ομάδας ορίζουν αρχικά ως άξονα συμμετρίας τον κάθετο άξονα που χωρίζει τη σκακιέρα στη 

μέση (Εικ. 134). Σε αυτήν την περίπτωση η συμμετρία αποδίδεται ως ένα βαθμό τόσο ως προς 

τα κομμάτια όσο και ως προς τα χρώματά τους.

Ωστόσο, η παρουσία του βασιλιά και της βασίλισσας 

στο κέντρο της πρώτης σειράς δεν ανταποκρίνεται 
στη συμμετρική απόδοση της εικόνας. Τους 

διευκρινίζεται το λάθος τους και έτσι αναζητούν νέο 

άξονα που τον εντοπίζουν σε σύντομο χρόνο στον 

οριζόντιο άξονα που τέμνει τη σκακιέρα στη μέση 

(Εικ. 135). Αντιλαμβάνονται, λοιπόν, ότι, αφού ο Εικόνα 134
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τρόπος με τον οποίο είναι στημένοι οι αντίπαλοι στρατοί είναι ο ίδιος, αυτό προσδίδει και το 

χαρακτηριστικό της συμμετρίας στα κομμάτια τους. Τα χρώματα των τετραγώνων δε 
φαίνονται να μπερδεύουν τα παιδιά.

Τα παιδιά της δεύτερης ομάδας κατά τη διερεύνηση της συμμετρίας στα κομμάτια της 

στημένης σκακιέρας φαίνονται να δυσκολεύονται να αντιληφθούν ότι μπορεί να υπάρξει 

συμμετρία όταν οι στρατοί είναι τόσο μακριά ο ένας από τον άλλον. Μάλιστα ένας μαθητής 

μετακινεί τους ακριανούς στρατιώτες των δύο στρατών στα α4 και α5 ώστε να έρθουν ο ένας 

απέναντι από τον άλλον και λέει χαρακτηριστικά ότι «τώρα υπάρχει συμμετρία ανάμεσα στα 

δύο πιονάκια» (Εικ.136). Φαίνεται, λοιπόν, ότι ο άξονας συμμετρίας δεν μπορεί να γίνει 

εύκολα αντιληπτός όταν η απόσταση ανάμεσα στις υπό μελέτη εικόνες είναι μεγάλη. 

Θεωρείται, δηλαδή, απαραίτητο η εικόνα που καθρεφτίζεται να εφάπτεται στον άξονα 

συμμετρίας. Έτσι δίνεται η διευκρίνιση στα παιδιά ότι ο άξονας δεν είναι απαραίτητο να 

βρίσκεται κοντά στους δύο στρατούς αλλά αρκεί μόνο να τους καθρεφτίζει. Παρόλο, όμως, 

που βλέπουν τους δύο στρατούς να αποδίδονται συμμετρικά ο ένας απέναντι στον άλλον δεν 

είναι σίγουρα για την ακριβή θέση του άξονα συμμετρίας στο κέντρο της σκακιέρας.

Στη συνέχεια ζητείται από τα παιδιά να ξεκινήσουν μία παρτίδα για να διαπιστώσουν

πώς χαλάει και πώς αποκαθίσταται, αν αποκαθίσταται. η συμμετρία μετά από κάθε κίνηση. Η 

πρώτη ομάδα που φαίνεται να έχει αντιληφθεί σε υψηλό βαθμό την έννοια της συμμετρίας 

πάνω στη σκακιέρα ανταποκρίνεται με επιτυχία 

στην άσκηση. Η παρτίδα ξεκινά με το συνηθισμένο 

άνοιγμα ε4 ε5 που δίνει τη δυνατότητα στον 

αξιωματικό και στη βασίλισσα να κινηθούν 

(Εικ. 137). Καθώς, λοιπόν, οι στρατιώτες έρχονται ο 

ένας απέναντι στον άλλον η συμμετρία διατηρείται.

Στην επόμενη κίνηση όμως οι βασίλισσες δεν
Εικόνα 137

Εικόνα 138Εικόνα 139
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επαναλαμβάνουν η μία την κίνηση της άλλης και η συμμετρία παύει να υπάρχει (Εικ.138). 

Μάλιστα τα παιδιά υποστηρίζουν πως η συμμετρία χάλασε βέβαια, αλλά όχι «εντελώς». Λένε 

χαρακτηριστικά ότι το πρόβλημα το δημιουργούν μόνο οι βασίλισσες.

Από τα παιδιά της άλλης ομάδας, επειδή δείχνουν να δυσκολεύονται να ορίσουν τον 

άξονα συμμετρίας της σκακιέρας, ζητείται να προσπαθούν με κάθε κίνησή τους να 

αποκαθιστούν τη συμμετρία που χαλάει. Τα παιδιά φαίνονται να έχουν κατανοήσει αυτό που 

καλούνται να κάνουν και ανταποκρίνονται με επιτυχία στην άσκηση. Η παρτίδα ξεκινά με 

κίνηση των στρατιωτών μπροστά από τις βασίλισσες και συνεχίζει με διαδοχικές 

μετακινήσεις επίσης στρατιωτών είτε με δύο είτε με ένα βήμα μπροστά (Εικ.139). Σε κάθε 
περίπτωση η συμμετρία διατηρείται.

Συμπερασματικά τα παιδιά φαίνονται να αντιλαμβάνονται ως ένα βαθμό την έννοια της 

συμμετρίας όσον αφορά στα κομμάτια μιας στημένης σκακιέρας. Η δυσκολία που 

παρουσιάζεται αφορά κυρίως στο πού εντοπίζεται ο άξονας συμμετρίας. Στην πρώτη ομάδα 

γίνεται μια πρώτη επιλογή του κάθετου άξονα που τέμνει τη σκακιέρα στη μέση ως άξονα 

συμμετρίας, καθώς αυτός δίνει ως ένα βαθμό την εικόνα της συμμετρικής απεικόνισης στα 

κομμάτια των δύο στρατών. Ωστόσο, το βασιλικό ζευγάρι στο κέντρο της γραμμής χαλάει 

την εικόνα αυτή και έτσι αναγκάζει τα παιδιά να αναθεωρήσουν και να εντοπίσουν τον άξονα 

συμμετρίας στον οριζόντιο άξονα του επιπέδου που τέμνει τη σκακιέρα στη μέση και 

ισαπέχει από τους δύο στρατούς κατά δύο τετράγωνα. Τα παιδιά φαίνονται να 

αντιλαμβάνονται ότι η ίση απόσταση του άξονα συμμετρίας από τους δύο στρατούς είναι 

απαραίτητη προϋπόθεσή του. Μάλιστα για να επαληθεύσουν την οριοθέτησή του, μετρούν τα 

τετράγωνα της τελευταίας στήλης από κάτω προς τα πάνω, δηλαδή, από το Θ1 ως το Θ4 και 

από το Θ8 ως το Θ5, ως εξής: « 1,2, 3, 4» και από την άλλη «1, 2, 3, 4».

Τα παιδιά της άλλης ομάδας, όμως, δυσκολεύονται να εντοπίσουν τον άξονα 

συμμετρίας. Παρόλο που αντιλαμβάνονται ότι οι δύο στρατοί είναι με πανομοιότυπο τρόπο 

στημένοι, είναι πολύ μακριά ο ένας από τον άλλον, για να είναι συμμετρικοί. Φαίνεται, 

λοιπόν, ότι θεωρείται βασική προϋπόθεση για ένα σχήμα που είναι συμμετρικό να εφάπτεται 

η κάθε πλευρά του πάνω στον άξονα συμμετρίας. Ωστόσο, όταν τους ζητείται η 

αποκατάσταση της συμμετρίας κατά το άνοιγμα της παρτίδας, τα παιδιά δε δυσκολεύονται να 

αντιληφθούν την έννοια αυτή για τα κομμάτια που μετακινούνται κάθε φορά. Ο 

προβληματισμός τους περιορίζεται, δηλαδή, μόνο στην οριοθέτηση του άξονα συμμετρίας 

ανάμεσα στις δύο απομακρυσμένες πλευρές και όχι στην ίδια την ιδιότητα της συμμετρίας 

μεταξύ των κομματιών. Αντιστοίχως και η πρώτη ομάδα αντιλαμβάνεται σε μεγάλο βαθμό
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την ύπαρξη ή μη συμμετρίας ανάμεσα στα κομμάτια που μετακινούνται κατά το άνοιγμα της 
παρτίδας.

41 δραστηριότητα:

Κατά την τέταρτη δραστηριότητα τα παιδιά καλούνται να λύσουν ένα πρόβλημα με 

διαδοχικές προσθέσεις που στηρίζεται στη βαθμολογική αξία των κομματιών. Τους δίνεται 

ένα διάγραμμα όπου τους ζητείται με διαδοχικές επιθέσεις της λευκής βασίλισσας να 

συγκεντρώσουν συνολικά 15 βαθμούς. Η διαδρομή της βασίλισσας που κερδίζει 15 βαθμούς 

δεν είναι μόνο μία και έτσι τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να πειραματιστούν και να 

ακολουθήσουν διαφορετικές διαδρομές για να φτάσουν στον αριθμό-στόχο (Εικ. 140).

Η αξία των κομματιών της σκακιέρας έχει ως εξής:

Βασίλισσα = 9 βαθμοί, Πύργος = 5 βαθμοί, Αξιωματικός 

= 3 βαθμοί, Ίππος = 3 βαθμοί, Στρατιώτης = 1 βαθμός. Η 

αξία αυτή είναι ως ένα βαθμό τυπική και εξαρτάται κάθε 

φορά από τη θέση των κομματιών πάνω στη σκακιέρα 

και τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Ωστόσο, για να 

μπορούν οι παίκτες να αντιλαμβάνονται ως ένα βαθμό 

τον τρόπο που πρέπει να διαχειρίζονται το υλικό τους 

οφείλουν να γνωρίζουν την αξία αυτή. Βέβαια, στη
Εικόνα 140

συγκεκριμένη δραστηριότητα οι δυνατότητες των

συνδυασμών περιορίζονται σε εκείνες που περιλαμβάνουν τους αριθμούς 1. 3, 5 και 9. 

Ωστόσο, είναι ενδιαφέρων ο τρόπος με τον οποίο επιλέγουν τα παιδιά να κάνουν αυτόν το 
συνδυασμό.

Τα παιδιά, αν και έχουν διδαχθεί τη βαθμολογική αξία των κομματιών, μόνο ένας 

μαθητής δείχνει να την θυμάται. Άλλωστε πρόκειται για τμήμα αρχαρίων που για να 

συγκρατήσουν στη μνήμη τους τη νέα γνώση χρειάζονται συχνή επανάληψη. Για το λόγο 

αυτό αναγκαζόμαστε να σημειώσουμε πάνω στο διάγραμμα, δίπλα σε κάθε κομμάτι, την 

αντίστοιχή του αξία. Μόνο ο μαθητής που υποστηρίζει ότι θυμάται την αξία των κομματιών 

εργάζεται χωρίς αναγραμμένους τους βαθμούς δίπλα στα κομμάτια του.

Ένας μαθητής αρχικά θεωρεί ότι στους 15 βαθμούς που πρέπει να συγκεντρώσει 

περιλαμβάνονται και οι βαθμοί της βασίλισσας. Οπότε διαγράφει μια επίθεση που κερδίζει 

συνολικά 6 βαθμούς (Εικ. 141). Όταν όμως του επισημαίνεται ότι η βασίλισσα ξεκινάει με 0 

βαθμούς την επίθεσή της, διορθώνει το λάθος του και προσπαθεί να εντοπίσει μια διαδρομή
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που να κερδίζει 15 βαθμούς. Στην προσπάθειά του επιτίθεται διαδοχικά στον ίππο και στους 

τρεις στρατιώτες συγκεντρώνοντας 6 βαθμούς, αλλά δυσκολεύεται να συνεχίσει καθώς ο 

πύργος που βρίσκεται λίγο πιο πάνω δε βοηθά στο ζητούμενο άθροισμα. Έτσι αποφασίζει να 

περιορίσει τις επιθέσεις σε δύο στρατιώτες ώστε να κατοχυρώσει το 5 και συνεχίζει 

διαδοχικά με τους δύο πύργους. Ένας δεύτερος μαθητής επιλέγει την ίδια πορεία επιθέσεων η 

οποία αντιστοιχεί στο άθροισμα 3+1+1+5+5 (Εικ.142). Αυτό ίσως να οφείλεται στο ότι ο 

ίππος είναι το κοντινότερο κομμάτι στη βασίλισσα και η διαδρομή που εκτείνεται πάνω δεξιά 

ως το δεύτερο στρατιώτη κατοχυρώνει 5 βαθμούς. Το 5 είναι βασικό σημείο αναφοράς στο 

δεκαδικό σύστημα αρίθμησης καθώς είναι το μισό του 10 και παίζει σημαντικό ρόλο κατά 

την εκμάθηση της πρώτης αρίθμησης (Van de Walle, 2005). Άλλωστε οι δύο πύργοι που 

διαδέχονται ο ένας τον άλλον παραπέμπουν άμεσα στα διπλά αθροίσματα και στην 

κατοχύρωση 10 βαθμών. Η επιλογή της στρατηγικής των όμοιων προσθετέων για τον 

υπολογισμό αθροισμάτων είναι συχνή σε μαθητές Α' και Β' Δημοτικού (Καραντζής, 2007).

■
Εικόνα 142

Την αφόρμηση από τον ίππο επιλέγει και ο τρίτος μαθητής αλλά στη συνέχεια ακολουθεί 

μια πιο πολύπλοκη πορεία, καθώς διακόπτει την πορεία προς τα δεξιά και στρέφεται προς τα 

αριστερά στον αξιωματικό για να κατοχυρώσει 6 βαθμούς (Εικ.143). Έπειτα επιτίθεται σε 

τέσσερις στρατιώτες για να φτάσει στο 10 και, τέλος, στον πύργο, ακολουθώντας τη σειρά 

3+3+1+1 + 1+1+5. Την πιο απλή λύση επιλέγει η μαθήτρια η οποία κινεί τη βασίλισσα στον 

κάθετο άξονα του επιπέδου και κόβει το στρατιώτη κατοχυρώνοντας 1 βαθμό (Εικ.144). Στη 

συνέχεια επιτίθεται στη βασίλισσα για να συμπληρώσει 10 και, τέλος, στον πύργο, 

ακολουθώντας τη σειρά 1+9+5. Φαίνεται ότι η μαθήτρια εντοπίζει σχετικά γρήγορα το 

ζευγαράκι 1+9 και επιλέγει τη συντομότερη οδό για να συγκεντρώσει τη ζητούμενη 

βαθμολογία.

Συμπερασματικά τα παιδιά δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη 

δραστηριότητα η οποία παραπέμπει σε άσκηση-λαβύρινθο (σελ. 53). Το ότι έχουν τη 

δυνατότητα να επιλέξουν διάφορες διαδρομές και να πειραματιστούν με διαφορετικούς κάθε 

φορά συνδυασμούς τής προσδίδει το χαρακτηριστικό της ευελιξίας και την κάνει πιο
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ενδιαφέρουσα για τα παιδιά. Η μόνη σύγχυση που παρατηρείται είναι η εκτίμηση ενός 

μαθητή ότι στο άθροισμα των 15 βαθμών περιλαμβάνεται και η αξία της βασίλισσας. Ωστόσο 

και τα τέσσερα παιδιά καταφέρνουν να λύσουν την άσκηση με σχετική ευκολία και να 

φτάσουν στον αριθμό-στόχο. Η τάση που παρατηρείται είναι η βασίλισσα να ξεκινά την 

επίθεσή της από το κομμάτι που βρίσκεται στην κοντινότερη θέση, τον ίππο. Στη συνέχεια τα 

παιδιά φαίνονται να εκμεταλλεύονται το διπλό άθροισμα των πύργων που τους κατοχυρώνει 

με 10 βαθμούς. Γενικότερα τα παιδιά δείχνουν να προχωρούν έχοντας ως βάση το πάτημα 

του 5 και του 10. Την πλέον σύντομη διαδρομή επιλέγει η μαθήτρια που εκμεταλλεύεται τη 

μεγάλη αξία της αντίπαλης βασίλισσας.

Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ορισμένα παιδιά δε θυμούνται την αξία των κομματιών 

αξίζει να σημειωθεί ότι ο μαθητής που την θυμάται, προχωράει στο συνδυασμό των 

επιθέσεων χωρίς να βλέπει τους βαθμούς. Είναι, λοιπόν, εφικτό να γίνεται αυτομάτως η 

νοερή σύνδεση κάθε κομματιού με την αντίστοιχη αξία του και στη συνέχεια ο συνδυασμός 

τους σε σύνθετο άθροισμα. Άλλωστε κατά τη διάρκεια μιας παρτίδας συνηθίζεται οι λίγο πιο 

προχωρημένοι παίκτες να υπολογίζουν την αξία του υλικού που κερδίζεται ή χάνεται σε κάθε 

βήμα. Έτσι μέσα από την εξοικείωση με το παιχνίδι η μορφή κάθε φιγούρας ταυτίζεται 

σταδιακά με έναν αριθμό.

Τ' Συνάντηση με την ΣΤ ' Τάξη Δημοτικού
Κατά την τέταρτη συνάντηση με την ΣΤ' τάξη έρχονται τρεις μαθητές και μία μαθήτρια και 

μοιράζονται σε δύο ομάδες των δύο ατόμων. Η τέταρτη συνάντηση με την ΣΤ' αφορά, 

επίσης, τη διερεύνηση της έννοιας της συμμετρίας καθώς και την επίλυση ενός προβλήματος 

συνδυασμού.

1η δραστηριότητα:

Στην πρώτη δραστηριότητα τα παιδιά καλούνται να εντοπίσουν τους άξονες συμμετρίας σε 

μια άδεια σκακιέρα (Εικ.119). Πολύ γρήγορα τα παιδιά εντοπίζουν τους άξονες και τους
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χαράσσουν πάνω στο φύλλο τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως συνέβη και με τα παιδιά 

της Β', πρώτα εντοπίζεται ο άξονας που διατρέχει τα λευκά τετράγωνα και ύστερα ο άξονας 

που διέρχεται από τα μαύρα. Δε φαίνεται, λοιπόν, να έχουν κάποια δυσκολία στην κατανόηση 

της έννοιας της συμμετρίας ή του άξονά της.

Στη συνέχεια τα παιδιά καλούνται να μελετήσουν τη συμμετρία ανάμεσα στα κομμάτια 

μιας στημένης σκακιέρας, αντίστοιχα με τη διερεύνηση της Β' που έχει προηγηθεί, και να 

παρατηρήσουν τον τρόπο με τον οποίο η συμμετρία αυτή χαλάει και αποκαθίσταται κατά το 

άνοιγμα μιας πατρίδας (Εικ.133).

Τα παιδιά κάνουν τη διερεύνηση της στημένης σκακιέρας κατευθείαν πάνω στο φύλλο 

που έχουν μπροστά τους. Ένας μαθητής φαίνεται να ακολουθεί το σκεπτικό του αντίστοιχου 

μαθητή της Β' καθώς υποστηρίζει ότι ο άξονας συμμετρίας είναι ο κάθετος άξονας που 

τέμνει τη σκακιέρα στη μέση. Τονίζει, ωστόσο, ότι δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη ο βασιλιάς 

και η βασίλισσα στο κέντρο της πρώτης γραμμής καθώς δεν ανταποκρίνονται στη 

συμμετρική εικόνα. Του διευκρινίζεται, όμως, ότι μπορεί να παραβλέψει τα χρώματα των δύο 

στρατών και να αναζητήσει έναν άξονα που να αποδίδει απόλυτη συμμετρία ως προς τα 

κομμάτια. Πολύ γρήγορα εντοπίζει τον άξονα συμμετρίας που τέμνει οριζόντια τη σκακιέρα 

στο μέσο της. Τα υπόλοιπα παιδιά δε δυσκολεύονται και βρίσκουν σε σύντομο χρόνο τον 

άξονα συμμετρίας ανάμεσα στους δύο στρατούς.

Έπειτα ζητείται από τα παιδιά να ξεκινήσουν να 

παίζουν μία παρτίδα για να διαπιστώσουν τον τρόπο που 

χαλάει και αποκαθίσταται, αν αποκαθίσταται, η 

συμμετρία. Δίνεται η διευκρίνιση ότι δεν είναι 

απαραίτητο να διατηρούν τη συμμετρία σε κάθε κίνησή 

τους, απλώς να μελετούν αν αυτή εξακολουθεί ή όχι να 

υφίσταται. Η πρώτη ομάδα επιλέγει να ξεκινήσει με το 

τυπικό άνοιγμα ε4 ε5, οπότε διατηρεί τη συμμετρία στην πρώτη κίνηση. Όμως, στη δεύτερη 

κίνηση η επιλογή του μαύρου διαφέρει από την αντίστοιχη του λευκού και τα παιδιά 

παρατηρούν ότι η συμμετρική εικόνα παύει να υπάρχει (Εικ.145). Η δεύτερη ομάδα, 

αντιμετωπίζει τη δραστηριότητα με έναν πιο παιγνιώδη τρόπο και επιχειρεί να διατηρήσει τη 

συμμετρία ανάμεσα στους δύο στρατούς με κάθε τρόπο. Καταλήγει, λοιπόν, να μεταφέρει 

όλα τα κομμάτια μπροστά στη γραμμή του άξονα συμμετρίας (Εικ. 146 α, β, γ).

Συμπερασματικά τα παιδιά φαίνονται να κατέχουν σε υψηλό βαθμό την έννοια της 

συμμετρίας και να την αντιλαμβάνονται μέσα στο πλαίσιο της σκακιέρας και του παιχνιδιού,
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Εικόνα 148α Εικόνα 148β Εικόνα 148γ
αφού ανταποκρίνονται με επιτυχία στην άσκηση. Άλλωστε το πλαίσιο αυτό με τους δύο 

αντίπαλους στρατούς πάνω στον τετραγωνισμένο καμβά, όπου η κάθε φιγούρα κατέχει τη 

δική της θέση, προσφέρεται ιδιαίτερα για τη μελέτη και την επεξεργασία της έννοιας αυτής. 

Τα παιδιά που είναι εξοικειωμένα με το παιχνίδι είναι σε θέση να εντοπίζουν και να 

κατανοούν τη συμμετρία όπως αυτή εκφράζεται με τη θέση και τη μετακίνηση των 

κομματιών. Ωστόσο, σε καμία ομάδα η συμμετρία δεν επιδιώκεται σε μετακίνηση κομματιού 

πέρα από το χώρο που ορίζει ο άξονας συμμετρίας για κάθε στρατό. Φαίνεται, δηλαδή, ότι 

για τα παιδιά είναι αναμενόμενο οι κινήσεις των κομματιών και οι αντίστοιχες συμμετρικές 

τους να περιορίζονται στο χώρο που τους οριοθετεί ο οριζόντιος άξονας που τέμνει τη 

σκακιέρα στη μέση. Πέρα από αυτό τα χρώματα των στρατών και των τετραγώνων του 

επιπέδου δε φαίνεται να δημιουργούν καμιά δυσκολία στα παιδιά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η μία ομάδα αντιμετωπίζει την έννοια αυτή με παιγνιώδη 

τρόπο και επιχειρεί να διατηρήσει τη συμμετρία ως εκείνο το σημείο που οι δύο στρατοί θα 

έρθουν ο ένας απέναντι στον άλλον. Η εικόνα αυτή είναι, βέβαια, ανοίκεια για τους παίκτες 

καθώς δε θα προέκυπτε κατά τη διάρκεια μιας αληθινής παρτίδας. Ωστόσο, επειδή η 

συμμετρία εμπεριέχει την έννοια της αρμονίας, η εικόνα αυτή επιδιώκεται από τα παιδιά, αν 

και καταστρατηγεί τους κανόνες του παιχνιδιού και οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα όπου η 

δυναμική των κομματιών ξεπερνά τη συνηθισμένη της g 

σύσταση. Δηλαδή, το ότι ακολουθούνται οι κανόνες μόνο 

των κινήσεων και όχι της στρατηγικής του παιχνιδιού 

δίνει την αίσθηση του ανοίκειου αλλά και της ευελιξίας, 

την οποία επιτρέπει ακριβώς η αποφόρτιση των 

κομματιών από τη γνωστή τους δυναμική.

β γ δ ε ζ
Εικόνα 149

2η δραστηριότητα (πρώτο μέρος):

Στη δεύτερη δραστηριότητα δίνεται στα παιδιά ένα 

διάγραμμα και τους ζητείται να αποκαταστήσουν τη συμμετρία ανάμεσα στα λευκά και στα 

μαύρα κομμάτια με βάση τη θέση των λευκών και τον άξονα συμμετρίας α8θ! (Εικ.147).
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Τα παιδιά μεταφέρουν το δοσμένο διάγραμμα στη 

σκακιέρα. Για να μην μπερδεύονται από τις θέσεις των 

μαύρων και οι δύο ομάδες επιλέγουν να μεταφέρουν στη 

σκακιέρα μόνο τις θέσεις των λευκών (Εικ.148). Στη 

συνέχεια οριοθετούν νοερά τον άξονα συμμετρίας που τους 

δίνεται και ξεκινούν να τοποθετούν τα μαύρα σε 

συμμετρική θέση σε σχέση με τα λευκά. Η προσπάθεια των 

παιδιών ξεκινά για την πρώτη ομάδα από το κέντρο της σκακιέρας και προχωράει σταδιακά 

προς το περιθώριό της (Εικ.149α, β). Στην αρχή στήνονται οι στρατιώτες που είναι διαδοχικά 

τοποθετημένοι στο κέντρο της σκακιέρα. Φαίνεται να είναι ευκολότερο να οριοθετηθούν οι 

συμμετρικές θέσεις του κέντρου που είναι πιο εμφανείς από εκείνες του περιθωρίου. Επίσης, 

παρατηρείται η τάση τα παιδιά να αντιλαμβάνονται πιο γρήγορα συμμετρικές θέσεις που

Εικόνα 152β

αφορούν κομμάτια που εφάπτονται στον άξονα συμμετρίας παρά εκείνες που έχουν μια 

ορισμένη απόσταση από αυτόν. Άλλωστε οι στρατιώτες λόγω του μικρού τους μεγέθους και 

της ομοιομορφίας τους ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα κομμάτια και ίσως έτσι διευκολύνουν το 

χωρικό τους προσδιορισμό.

Η δεύτερη ομάδα εργάζεται αντιστρόφως, καθώς ξεκινά να στήνει τις συμμετρικές

Εικόνα 154α Εικόνα 154β
θέσεις του περιθωρίου και σταδιακά προχωράει προς το κέντρο (Εικ.150α, β). Μάλιστα ο

στρατιώτης που εφάπτεται στον άξονα συμμετρίας και που για την πρώτη ομάδα αποτελεί
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την αρχή της προσπάθειάς της, για τη δεύτερη ομάδα μένει τελευταίος. Φαίνεται ότι στην 

περίπτωση αυτή οι στρατιώτες που είναι διαδοχικά τοποθετημένοι μπερδεύουν τα παιδιά και 

δίνουν λανθασμένη εντύπωση για τη θέση του άξονα συμμετρίας. Ωστόσο, στο τέλος, και οι 

δύο ομάδες καταφέρνουν να αποδώσουν με επιτυχία τη συμμετρία στις δοσμένες θέσεις. Τα 

λάθη που παρατηρούνται αφορούν κυρίως τη σωστή αντίληψη της θέσης του άξονα 

συμμετρίας, ο οποίος δεν αποδίδεται οπτικά αλλά μόνο νοείται. Πρόκειται, πάντως, για λάθη 

που τα παιδιά τα αντιλαμβάνονται γρήγορα μέσα από τη διαδικασία της επαλήθευσης και τα 

διορθώνουν μόνα τους. Η επαλήθευση γίνεται με τον εντοπισμό του άξονα με το δάχτυλο και 

τον νοερό υπολογισμό της απόστασης που έχει η ζητούμενη θέση από αυτόν.

Συμπερασματικά τα παιδιά έχουν ανεπτυγμένη αντίληψη της έννοιας της συμμετρίας που 

αφορά τα κομμάτια της σκακιέρας σε τυχαίες θέσεις. Φαίνονται ότι είναι σε θέση να 

εντοπίζουν νοερά τον άξονα συμμετρίας και με βάση αυτόν να υπολογίζουν την απόσταση 

που χρειάζεται κάθε φορά να κρατήσουν ώστε να βρουν τη ζητούμενη συμμετρική θέση. 

Αυτός είναι και ο τρόπος που επαληθεύουν κάθε βήμα τους. Στη συγκεκριμένη 

δραστηριότητα ο άξονας συμμετρίας δεν αποτελεί όριο τοποθέτησης των κομματιών ενός 

συγκεκριμένου χρώματος. Τα κομμάτια, δηλαδή, βρίσκονται διάσκορπα σε όλη την 

επιφάνεια της σκακιέρας ανεξάρτητα από το χρώμα τους και χωρίς ο άξονας να οριοθετεί δύο 

ξεχωριστούς χώρους για αυτά. Ωστόσο, τα παιδιά δε φαίνονται να μπερδεύονται από την 

τυχαία διασπορά των κομματιών και καταφέρνουν να αποδώσουν τις σωστές συμμετρικές 

θέσεις. Στην περίπτωση της πρώτης ομάδας η προσπάθεια των παιδιών ξεκινάει από το 

κέντρο της σκακιέρας και προχωράει προς το περιθώριό της, με προτίμηση στα κομμάτια που 

εφάπτονται στον άξονα συμμετρίας και περισσότερο στους στρατιώτες. Παρατηρείται, 

λοιπόν, ότι είναι ευκολότερη η εύρεση της συμμετρικής θέσης για τα κομμάτια που 

βρίσκονται κοντύτερα στον άξονα σε σχέση με εκείνα 

που βρίσκονται πιο μακριά. Παράλληλα, η απλή μορφή 

των στρατιωτών και το μικρό τους μέγεθος, που τους 

διακρίνει από τα υπόλοιπα κομμάτια, μπορεί να βοηθάει 

τα παιδιά στον εύκολο εντοπισμό τόσο της θέσης τους 

όσο και της συμμετρικής της. Ωστόσο, η δεύτερη ομάδα 

εργάζεται με αντίστροφη πορεία, προχωρώντας από το 

περιθώριο προς το κέντρο. Μάλιστα ο στρατιώτης στο 

κέντρο της σκακιέρας μένει τελευταίος, καθώς δίνει 

λανθασμένη εντύπωση για την ακριβή θέση του άξονα και δυσκολεύει τα παιδιά. Τα λάθη 

που παρατηρούνται σε γενικές γραμμές σχετίζονται με το λανθασμένο εντοπισμό της θέσης
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του άξονα, ο οποίος νοείται αλλά δεν αναπαριστάται οπτικά. Παρόλα αυτά τα παιδιά είναι σε 

θέση να διατηρούν σε μεγάλο βαθμό τη νοερή θέση του άξονα στο μυαλό τους ώστε να 

μπορούν να αποδώσουν με επιτυχία τις ζητούμενες συμμετρικές θέσεις.

2 1 δραστηριότητα (δεύτερο μέρος):

Στη συνέχεια δίνεται στα παιδιά ένα νέο διάγραμμα όπου καλούνται να αποδώσουν τις 

συμμετρικές θέσεις των κομματιών τόσο ως προς τον άξονα α1θ8 όσο και ως προς κέντρο 

(Εικ.151). Η πρώτη φάση της δραστηριότητας είναι αντίστοιχη με την προηγούμενη άσκηση, 

απλώς αυτήν τη φορά αλλάζει ο άξονας συμμετρίας και το χρώμα των κομματιών.

Τα παιδιά αντιμετωπίζουν την άσκηση με τον ίδιο τρόπο όπως και την προηγούμενη, 

βασιζόμενα στο νοερό άξονα που διέρχεται από τα μαύρα τετράγωνα και υπολογίζοντας την 

απόσταση από το κομμάτι που μελετούν κάθε φορά (Εικ.152). Είναι πλέον εξοικειωμένα με 

το πλαίσιο της δραστηριότητας και με το μηχανισμό που πρέπει να εργαστούν. Δεν 

παρατηρείται αυτή τη φορά κάποια προτίμηση στις θέσεις του κέντρου ή του περιθωρίου της 

σκακιέρας. Ίσως η δεύτερη ομάδα δείχνει μια τάση να ξεκινήσει αρχικά από τους στρατιώτες

Εικόνα 157 Εικόνα 157
του κέντρου και ύστερα να προχωρήσει στα μεγαλύτερα κομμάτια της σκακιέρας (Εικ.153).

Αυτό οφείλεται προφανώς στη διαφορά μεγέθους των στρατιωτών σε σχέση με τα υπόλοιπα

κομμάτια. Τα στρατιωτάκια διακρίνονται ευκολότερα λόγω της απλής τους μορφής και του

μικρού τους ύψους. Σχετικά γρήγορα και οι δύο ομάδες ολοκληρώνουν με επιτυχία τη
δραστηριότητα.

Στη συνέχεια τα παιδιά καλούνται να αποδώσουν τη συμμετρία της συγκεκριμένης θέσης 

ως προς κέντρο. Η συμμετρία ως προς κέντρο δεν είναι γνωστή στα παιδιά και γίνεται 

επεξήγηση της έννοιας για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην άσκηση. Αρχικά τα παιδιά 

μεταφέρουν την εικόνα του διαγράμματος στη σκακιέρα. Στη συνέχεια για να βοηθηθούν 

στην απόδοση της περιστροφικής συμμετρίας τους δίνεται ριζόχαρτο και διπλόκαρφα.

138



Το να προσπαθήσουν να λύσουν την άσκηση χωρίς τη βοήθεια του ριζόχαρτου τους 

φαίνεται πολύ απαιτητικό και επιλέγουν να μην το δοκιμάσουν καθόλου. Έτσι τοποθετούν το

Εικόνα 159β

ριζόχαρτο πάνω στο διάγραμμα και το τρυπούν με το διπλόκαρφο. Στη συνέχεια 

αποτυπώνουν τα κομμάτια που διαγράφονται πάνω στο ριζόχαρτο και το περιστρέφουν 180° 

για να διαπιστώσουν τις συμμετρικές θέσεις των κομματιών του διαγράμματος (Εικ.154α, β). 

Η μία ομάδα κατά την αποτύπωση των κομματιών στο ριζόχαρτο επιλέγει να σημειώσει σε 

κάθε θέση και το σύμβολο κάθε κομματιού για να μη χάνει πολύ χρόνο στην απόδοση των 

περιγραμμάτων αλλά και για να διευκολυνθεί μετά στην αναγνώριση των κομματιών.

Έπειτα μεταφέρουν τις θέσεις του ριζόχαρτου πάνω στη σκακιέρα με τα λευκά κομμάτια 

(Εικ.155). Είναι πλέον εύκολο για τα παιδιά να 

αποδώσουν τη συμμετρία ως προς κέντρο καθώς 

η μεταφορά από το χαρτί στη σκακιέρα δεν είναι 

δύσκολη και η μεταφορά γίνεται με επιτυχία.

Έπειτα τους ζητείται να εντοπίσουν τα 

κομμάτια που η συμμετρία τους ως προς κέντρο 

συμπίπτει με τη συμμετρία τους ως προς άξονα.

Τα παιδιά εντοπίζουν σχεδόν αμέσως τη θέση του 

ίππου στο κέντρο της σκακιέρας και στη συνέχεια τη θέση του πύργου στις δύο κορυφές της 

ως προς τον άξονα αΐ Θ8. Έπειτα διακρίνουν και τις θέσεις των 

δύο στρατιωτών που θεωρείται ότι οι συμμετρικές τους θέσεις 

τυχαίνει να ταυτίζονται στις θέσεις β6-ζ2 και γ7-η3 (Εικ.156).

Στην περίπτωση αυτή όμως πρόκειται για θέσεις που δεν 

ταυτίζονται συμμετρικά αλλά τυχαίνει να καταλαμβάνονται 

όλες από στρατιώτες. Ο στρατιώτης στο ζ2 έχει ως 

περιστροφική θέση συμμετρίας το γ7 και όχι το β6. Απλώς
Εικόνα 161

Εικόνα 160
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τυχαίνει στο β6 να αποδίδεται συμμετρικά η θέση του στρατιώτη του η3 και τα παιδιά 

μπερδεύονται. Ως προς τον άξονα α8 Θ1 δε γίνεται καμιά διερεύνηση, ίσως επειδή ο 

συγκεκριμένος άξονας είναι κατειλημμένος με κομμάτια.

Συμπερασματικά τα παιδιά φαίνονται να αντιλαμβάνονται σε υψηλό βαθμό τη συμμετρία 

των κομματιών σε τυχαίες θέσεις τόσο ως προς άξονα όσο και ως προς κέντρο. Στον 

εντοπισμό της συμμετρία ως προς άξονα δεν παρατηρείται αυτή τη φορά κάποια ιδιαίτερη 

προτίμηση στα κομμάτια του κέντρου της σκακιέρας ή σε εκείνα του περιθωρίου. Μόνο η μία 

ομάδα ξεκινάει την απόδοση της συμμετρίας πρώτα από τους στρατιώτες ίσως λόγω του 

μικρού τους μεγέθους που τους διακρίνει από τα υπόλοιπα κομμάτια. Οι στρατιώτες που είναι 

ομοιόμορφοι ως προς τη μορφή και ως προς το ύψος τους αλλά και περισσότεροι ως προς το 

πλήθος τους εμπίπτουν ευκολότερα στην οπτική αντίληψη των παιδιών και καθιστούν ίσως 

ευκολότερο τον προσδιορισμό τους στο χώρο.

Όσον αφορά στη συμμετρία ως προς κέντρο τα παιδιά δείχνουν να την αντιλαμβάνονται 

σε αρκετά καλό βαθμό παρόλο που δεν την έχουν διδαχθεί. Η διαδικασία εύρεσής της με τη 

βοήθεια του ριζόχαρτου θεωρείται από τα παιδιά ως αναγκαία καθώς είναι ιδιαίτερα δύσκολο 

να μπορέσουν νοερά να περιστρέφουν την εικόνα της σκακιέρας για να αποδώσουν τη 

συμμετρική θέση των κομματιών της. Η αποτύπωση των κομματιών στο ριζόχαρτο και η 

απόδοση της περιστρεμμένης του εικόνας γίνεται με επιτυχία και από τις δύο ομάδες.
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Εικόνα 162

Μάλιστα η μία ομάδα, για να μη χάνει χρόνο στην ακριβή απόδοση των περιγραμμάτων και 

για να διευκολυνθεί στην αναγνώρισή τους, επιλέγει να καταγράψει τα σύμβολα των 

κομματιών πάνω στις αντίστοιχες θέσεις του ριζόχαρτου. Επίσης, τα παιδιά είναι σε θέση να 

παραλληλίσουν τα δύο είδη της συμμετρίας και να εντοπίσουν θέσεις συμμετρίας ως προς 

κέντρο που ταυτίζονται με τη συμμετρική απόδοση ως προς άξονα. Σε σύντομο χρόνο 

δείχνουν να αντιλαμβάνονται ότι τα κομμάτια στο κέντρο και στις κορυφές της σκακιέρας 

έχουν κοινές θέσεις συμμετρίας ως προς άξονα και ως προς κέντρο. Ωστόσο φαίνεται ότι τα 

παιδιά συγχέουν τις κοινές συμμετρικές θέσεις με κομμάτια που ταυτίζονται, όπως στην 

περίπτωση των στρατιωτών. Βέβαια, πρόκειται για έννοια που τα παιδιά συναντούν πρώτη 

φορά και χρειάζονται χρόνο για να την εμπεδώσουν. Επίσης, ένα ρόλο στη σύγχυση αυτή 

μπορεί να παίζει ο τρόπος που τίθεται η ερώτηση, η οποία ζητά από τα παιδιά να εντοπίσουν 

τυχόν συμμετρικές θέσεις ως προς άξονα χωρίς να διευκρινίζει ότι οι θέσεις αυτές πρέπει να 

ταυτίζονται με τις αντίστοιχες ως προς κέντρο.

3Ρ δραστηριότητα:

Στην τρίτη δραστηριότητα τα παιδιά καλούνται να διαγράψουν διαδοχικές επιθέσεις του 

ίππου εναντίον των αντίπαλων κομματιών και επιστροφή στην αρχική του θέση με τον
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ελάχιστο αριθμό κινήσεων. Στόχος είναι η διαδρομή που θα ακολουθηθεί να δώσει ένα 

συμμετρικό σχήμα (Εικ.157).

Η δραστηριότητα-μονοκονδυλιά δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να διερευνήσουν 

διάφορες εναλλακτικές διαδρομές επίθεσης του ίππου και να πειραματιστούν. Τα παιδιά 

ξεκινούν τη διερεύνηση αρχικά πάνω στο δοσμένο διάγραμμα και προσπαθούν με τα μολύβια 

τους να εντοπίσουν κάποια συμμετρική διαδρομή. Ωστόσο, επειδή οι γραμμές που τραβούν 

με το μολύβι δεν είναι εντελώς ευθείες και παραποιούν την εικόνα του σχήματος αλλά και

Εικόνα 165α Εικόνα 165β

επειδή οι πολλαπλές προσπάθειες με τα επαναλαμβανόμενα 

σβησίματα αλλοιώνουν την εικόνα του διαγράμματος, τα 

παιδιά επιλέγουν να πειραματιστούν πάνω στο γεωπίνακα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι δύο ομάδες ξεκινούν με 

τον ίδιο ακριβώς τρόπο την πορεία των επιθέσεων (Εικ.158α, 

β). Προφανώς οι θέσεις των κομματιών δίνουν την 

εντύπωση ότι ξεκινώντας την επίθεση από τη δεξιά πλευρά 

εναντίον του μαύρου ίππου είναι πιθανό να προκύψει ένα 

συμμετρικό σχήμα που ίσως να παραπέμπει σε ρόμβο 

(Εικ.159). Άλλωστε οι θέσεις των δύο ίππων έχουν μια 

συμμετρία μεταξύ τους σε σχέση με τις θέσεις και των 

τεσσάρων κομματιών. Σε κάθε περίπτωση η έναρξη των 

επιθέσεων από κάποιον στρατιώτη λόγω της θέσης του 

δίνει την αίσθηση ότι θα οδηγήσει σε σχήμα μη 

συμμετρικό. Ωστόσο, η συνέχιση της προσπάθειας 

δυσκολεύει τα παιδιά και διαφέρει για τις δύο ομάδες.

Εικόνα 163
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Η πρώτη ομάδα προχωράει τη διαδικασία τα των επιθέσεων ως ένα αρκετά καλό σημείο 

για την απόδοση συμμετρικού σχήματος (Εικ.160). Αλλά, επειδή το σχήμα που προκύπτει ως 

εκείνη τη στιγμή δε φαίνεται εύκολα ότι έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε συμμετρικό, 

απορρίπτεται και η προσπάθεια ξεκινά πάλι από την αρχή. Αυτή τη φορά η ομάδα αρχίζει την 

επίθεση του ίππου από ένα στρατιώτη και σταδιακά διαπιστώνει ότι είναι δυνατό να προκόψει 

ένα σχήμα που μοιάζει με αστέρι. Σχετικά γρήγορα, λοιπόν, καταφέρνει να ολοκληρώσει το 

ζητούμενο σχήμα (Εικ.161). Στη συνέχεια ζητείται από τα παιδιά να εντοπίσουν τους άξονες 

συμμετρίας και εκείνα πολύ γρήγορα 

μας δείχνουν τους τέσσερις άξονες 

του σχήματος. Σε επόμενη ερώτηση 

για το αν το σχήμα έχει και το 

στοιχείο της συμμετρίας ως προς 

κέντρο, τα παιδιά απαντούν πως 

αυτό υπάρχει, καθώς παρατηρώντας 

προσεκτικά και περιστρέφοντας 

νοερά το αστέρι, διαπιστώνουν ότι δεν αλλάζει η μορφή του.

Η δεύτερη ομάδα προχωράει το σχήμα των επιθέσεων ως ένα αρκετά καλό βαθμό, αλλά 

την τελευταία κίνηση που πρέπει ο ίππος να επιστρέφει στην αρχική του θέση τα παιδιά την 

αποδίδουν με επανάληψη επίθεσης σε κομμάτι που έχει ήδη χτυπηθεί (Εικ.162α, β). Δεν είναι 

τόσο εύκολο για τα παιδιά να παρακολουθούν αν γίνονται σωστά οι διαδοχικές επιθέσεις και 

ταυτόχρονα να προσπαθούν να αποδώσουν συμμετρία. Έτσι αναγκάζονται να ξεκινήσουν την 

προσπάθειά τους πάλι από την αρχή. Αυτή τη φορά ο ίππος ακολουθεί αντίστοιχη πορεία

όπως και προηγουμένως αλλά ξεκινάει τη διαδρομή 

του από τον άλλο στρατιώτη και έτσι η πορεία του 

είναι η ακριβώς αντίθετη από την προηγούμενη. Αυτή 

τη φορά όμως τα παιδιά δεν κάνουν το ίδιο λάθος και ο 

ίππος καταλήγει στην αρχική του θέση (Εικ.163). Έτσι 

καταφέρνουν να πετύχουν το στόχο τους. Τα παιδιά 

εντοπίζουν έναν μόνο άξονα συμμετρίας στο σχήμα 

τους και απουσία συμμετρίας ως προς κέντρο, καθώς 

διαπιστώνουν ότι αν το περιστρέφουν νοερά το σχήμα τους δεν παραμένει το ίδιο.

Συμπερασματικά τα παιδιά είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν με επιτυχία σε μια 

δραστηριότητα διαδρομής-μονοκονδυλιάς μέσα στο πλαίσιο της σκακιέρας. Οι θέσεις που 

δίνονται ως υποχρεωτικοί στόχοι του ίππου δίνουν στα παιδιά έναν κατευθυντήριο δρόμο
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αλλά ταυτόχρονα καθιστούν την άσκηση ιδιαίτερα απαιτητική. Τα παιδιά δείχνουν να 

μπορούν να εστιάσουν τόσο στους διαδοχικούς στόχους που αναπαριστώνται στο διάγραμμα 

όσο και στην πορεία όπως αυτή εξελίσσεται πάνω στο γεωπίνακα.

Και οι δύο ομάδες ξεκινούν αρχικά από την επίθεση στον αντίπαλο ίππο, ο οποίος 

βρίσκεται σε συμμετρική θέση σε σχέση με τον ίππο που επιτίθεται, ενώ ταυτόχρονα δίνει 

την εντύπωση ότι μπορεί να οδηγήσει σε ένα συμμετρικό σχήμα που θα μοιάζει με ρόμβο. 

Αντίθετα οι δύο στρατιώτες δεξιά και αριστερά του λευκού ίππου, οι οποίοι δε βρίσκονται σε 

συμμετρική θέση σε σχέση με το λευκό ίππο, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δεν αποτελούν 

καλή επιλογή για την αρχή ενός συμμετρικού σχήματος. Τα κομμάτια είναι βέβαια με τέτοιο 

τρόπο τοποθετημένα ώστε να δίνουν πολλές επιλογές συμμετρικού αποτελέσματος. Ωστόσο 

τα παιδιά φαίνονται να δυσκολεύονται στο να αναγνωρίσουν ένα σχήμα, αν αυτό δεν έχει 

οικεία μορφή και δε δείχνει με την πρώτη ματιά ότι μπορεί να εξελιχθεί σε συμμετρικό. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι η πρώτη ομάδα καταφέρνει να φτάσει πολύ κοντά στη δημιουργία 

συμμετρικού σχήματος αλλά, επειδή η συμμετρία του δεν είναι εύκολα εμφανής, το 

απορρίπτει. Αντίθετα, όταν αντιλαμβάνεται ότι οι διαδοχικές επιθέσεις μπορούν να 

οδηγήσουν στο σχηματισμό ενός αστεριού, επιδιώκει συνειδητά να το ολοκληρώσει με την 

πεποίθηση ότι η πρόβλεψή της θα πετύχει. Το σχήμα του άστρου είναι μια οικεία εικόνα στα 

παιδιά και μάλιστα είναι συνδεδεμένη από την εμπειρία τους με τα χαρακτηριστικά τόσο της 

μονοκονδυλιάς όσο και της συμμετρίας. Ένα λάθος που παρατηρείται στη δεύτερη ομάδα 

είναι η αδυναμία της να ελέγξει με επιτυχία το πέρασμα του ίππου από τις όλες τις θέσεις- 

στόχους. Μάλιστα αυτή η αβλεψία οδηγεί την ομάδα στην αλλοίωση ενός σχήματος που. αν 

ακολουθούνταν η προβλεπόμενη πορεία, θα κατέληγε σε συμμετρικό. Ωστόσο, με τη δεύτερη 

προσπάθεια τα παιδιά κατορθώνουν να δημιουργήσουν το συμμετρικό σχήμα που 

επιδιώκουν, παρόλο που η εικόνα του δεν αναγνωρίζεται ως συμμετρική με την πρώτη ματιά.

Ως προς την εύρεση των αξόνων συμμετρίας τα παιδιά δεν αντιμετωπίζουν καμία 

δυσκολία ενώ ταυτόχρονα είναι σε θέση να διαπιστώσουν αν το σχήμα τους έχει και 

περιστροφική συμμετρία. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η εξοικείωση με το πλαίσιο της σκακιέρας και 

τις κινήσεις του ίππου καθιστά τα παιδιά ικανά να αντιλαμβάνονται τις συμμετρικές σχέσεις 
που μπορούν να προκύψουν μέσα από διαδοχικές επιθέσεις. Σε αυτήν, δηλαδή, δείχνει να 

οφείλεται η ικανότητα των παιδιών να παρακολουθούν ταυτόχρονα το πέρασμα του εν λόγω 

κομματιού από τις προβλεπόμενες θέσεις και τη δημιουργία ενός συμμετρικού 

αποτελέσματος. Τέλος, το πλαίσιο της σκακιέρας δίνει πολλές δυνατότητες δημιουργίας 

τέτοιου τύπου δραστηριοτήτων λόγω των ποικίλων συνδυασμών που μπορούν να πετύχουν οι 

διάφορες κινήσεις των κομματιών.
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Εικόνα 171

4η δραστηριότητα:

Στην τέταρτη δραστηριότητα τα παιδιά καλούνται να 

τοποθετήσουν αυτή τη φορά μόνα τους τα κομμάτια πάνω 

στη σκακιέρα. Στόχος είναι να δημιουργείται ένα 

συμμετρικό σχήμα με διαδοχικές επιθέσεις της βασίλισσας.

Η βασίλισσα λόγω της ευελιξίας που χαρακτηρίζει τις 

κινήσεις της μπορεί να αξιοποιηθεί από τα παιδιά σε 

διάφορους συνδυασμούς. Η πρώτη ομάδα επηρεασμένη από 

τον άξονα συμμετρίας της σκακιέρας στήνει τη βασίλισσα 

στην κανονική της θέση και σχεδιάζει μια διαδοχή επιθέσεων 

σε τρεις αντιπάλους που σχηματίζει ένα ορθογώνιο 

παραλληλόγραμμο (Εικ. 164). Πρόκειται, βέβαια για ένα 

συμμετρικό σχήμα που του λείπει, όμως, η πρωτοτυπία και 

ίσως η πολυπλοκότητα. Έτσι ζητείται από τα παιδιά να 

οργανώσουν νέα διαδοχή επιθέσεων που θα αποδώσει ίσως 

ένα πιο πολύπλοκο σχήμα. Στη νέα τους προσπάθεια τα 

παιδιά τοποθετούν τα κομμάτια με τέτοιο τρόπο ώστε να 

δημιουργείται ένα εξάγωνο με έναν άξονα συμμετρίας 

(Εικ. 165). Το νέο σχήμα αποτελείται από έξι κομμάτια 

και περιλαμβάνει έξι πλευρές και έξι γωνίες, οι δύο από 

τις οποίες είναι ορθές ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις είναι 

45°. Πρόκειται για ένα επίσης όχι τόσο πολύπλοκο σχήμα

αν λάβει κανείς υπόψη του τις μεγάλες δυνατότητες 

ελιγμού που έχει η βασίλισσα. Ωστόσο, ανταποκρίνεται 

στις προϋποθέσεις της συμμετρίας και μάλιστα τα παιδιά 

δε συναντούν ιδιαίτερη δυσκολία για να το στήσουν.

Η δεύτερη ομάδα επιλέγει από την αρχή να 

χρησιμοποιήσει περισσότερα κομμάτια για το σχήμα της.

Τα κομμάτια είναι επτά και το περιττό τους πλήθος 

δυσκολεύει τα παιδιά στην απόδοση της συμμετρίας, επειδή ο αριθμός των τετραγώνων που 

καλύπτουν μια σειρά της σκακιέρας είναι άρτιος (Εικ. 166). Η λευκή βασίλισσα που 

καταλαμβάνει μια θέση ακριβώς απέναντι από τη μαύρη βασίλισσα φαίνεται να χαλάει τη
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συμμετρική εικόνα του σχήματος. Μάλιστα ένας 

μαθητής για να διορθώσει την εικόνα τοποθετεί, 

κόντρα στους κανόνες, τη λευκή βασίλισσα στο 

σημείο που ενώνονται τα δύο τετράγωνα μεταξύ 

τους, καθώς έτσι του δίνεται η εντύπωση ότι δε 

χαλάει η συμμετρία (Εικ.167). Ωστόσο γρήγορα τα 

παιδιά αντιλαμβάνονται ότι θα πρέπει να 

αναπροσαρμόσουν τις θέσεις των κομματιών τους.

Έτσι επιλέγουν να φέρουν τα ακριανά κομμάτια της μιας πλευράς κατά μια στήλη πιο κοντά 

στο κέντρο. Έτσι ο άρτιος αριθμός των τετραγώνων της βάσης του σχήματος γίνεται περιττός 

και εξυπηρετεί την παρουσία της βασίλισσας στην κορυφή του σχήματος (Εικ.168). Βέβαια, 

με τον τρόπο αυτό οι ίπποι που τοποθετούνται στα προσκείμενα τετράγωνα προς τη 

βασίλισσα δεν προσδίδουν κάτι στο σχήμα, καθώς στέκονται πάνω στην ευθεία που ενώνει τη 

βασίλισσας με τους αξιωματικούς. Το σχήμα, λοιπόν, που προκύπτει μοιάζει πολύ με το 

αντίστοιχο της πρώτης ομάδας. Έχει και αυτό μία μεγάλη βάση που υψώνεται κάθετα προς τα 

πάνω και κλίνει ύστερα από ορισμένο ύψος με κλίση 45° προς μία κορυφή. Η διαφορά 

ανάμεσα στα δύο σχήματα είναι ότι στην πρώτη περίπτωση λείπει η κορυφή και ο άξονας 

συμμετρίας ταυτίζεται με τον κάθετο άξονα που τέμνει τη σκακιέρα στη μέση. Στη δεύτερη 

περίπτωση λόγω της κορυφής το εξάγωνο μετατρέπεται σε πεντάγωνο ενώ ο άξονας 

συμμετρίας νοείται.

Συμπερασματικά τα παιδιά στην προσπάθειά τους να οργανώσουν μια διαδοχή 

επιθέσεων της βασίλισσας με στόχο να δημιουργήσουν ένα συμμετρικό σχήμα δείχνουν να τα 

καταφέρνουν αλλά οι ιδέες τους υστερούν σε πρωτοτυπία και πολυπλοκότητα. Η βασίλισσα 

λόγω της ευελιξίας της τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν πολλαπλούς συνδυασμούς 

κινήσεων. Ωστόσο, τα παιδιά περιορίζονται σε απλά σχήματα που αποτελούνται από μια 

μεγάλη βάση η οποία εκτείνεται κάθετα προς τα πάνω και περίπου στο μέσο της διαδρομής 

κλίνει με 45° προς μια κορυφή. Στην περίπτωση της πρώτης ομάδας η οξεία κορυφή λείπει. Η 

διαφορά ανάμεσα στα δύο σχήματα έγκειται μόνο στον αριθμό των τετραγώνων που 

αποτελούν τη βάση και στον αριθμό των κομματιών που χρησιμοποιούνται, καθώς αυτά τα 

δύο φαίνονται να αλληλοεπηρεάζονται. Ο άρτιος αριθμός κομματιών προσφέρεται για τη 

δημιουργία σχήματος με άρτιο αριθμό τετραγώνων στη βάση του και με άξονα συμμετρίας 

εκείνον που τέμνει κάθετα τη σκακιέρα στο μέσο της. Ενώ ο περιττός αριθμός κομματιών 

υποχρεώνει τα παιδιά στον περιορισμό της βάσης σε περιττό αριθμό τετραγώνων με άξονα 

συμμετρίας ο οποίος νοείται. Σε κάθε περίπτωση προκύπτει ένα οικείο σχήμα που θυμίζει
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σπιτάκι με έναν μόνο άξονα συμμετρίας. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι από καμία ομάδα δεν 

επιδιώκεται η δημιουργία σύνθετου σχήματος, το 

οποίο θα προέκυπτε από πορείες επιθέσεων που θα 

τέμνοντας μεταξύ τους με περισσότερους από έναν 

τρόπους. Παρόλο, δηλαδή, που τα παιδιά είναι 

εξοικειωμένα με το πλαίσιο της σκακιέρας και τις 

κινήσεις της βασίλισσας δεν είναι σε θέση να 

οργανώσουν μια διαδοχική επίθεση που θα δώσει ένα πρωτότυπο και περισσότερο σύνθετο 

σχήμα.

Εικόνα 177α Εικόνα 177B

& δραστηριότητα:

Στην πέμπτη δραστηριότητα τα παιδιά καλούνται να αντιμετωπίσουν τα κομμάτια της 

σκακιέρας ως στερεά σχήματα και να μελετήσουν την περιστροφική συμμετρία πάνω τους με 

βάση ένα νοητό άξονα που τα διαπερνά κατακόρυφα.

Η περιστροφική συμμετρία σε στερεά σχήματα είναι κάτι που δεν έχουν διδαχθεί τα 

παιδιά αλλά αυτό δε δείχνει να τους δυσκολεύει ιδιαίτερα. Άλλωστε τα κομμάτια της 

σκακιέρας αποτελούν σχήματα με τα οποία έχουν εξοικειωθεί σε μεγάλο βαθμό. Κάθε ομάδα 

παίρνει, λοιπόν, ένα κομμάτι κάθε φορά και το περιστρέφει εντοπίζοντας άξονες συμμετρίας.

Στην πρώτη ομάδα μελετάται αρχικά ο 

βασιλιάς, στον οποίο, καθώς περιστρέφεται, 

εντοπίζονται τέσσερις άξονες συμμετρίας 

(Εικ.169α, β). Είναι δηλαδή τέσσερις οι θέσεις 

του βασιλιά κατά τις οποίες η αριστερή του 

πλευρά αποδίδεται συμμετρικά στη δεξιά του.

Στη συνέχεια ελέγχεται ο ίππος, 

ο οποίος όπως λένε 

χαρακτηριστικά τα παιδιά «είναι 

χειρότερος από το βασιλιά», 

καθώς φαίνεται να έχει μόνο δύο 

άξονες συμμετρίας (Εικ.170 α, β, 

γ). Έπειτα η διερεύνηση 

προχωράει στη βασίλισσα, η
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οποία φαίνεται να δυσκολεύει τα παιδιά. Καθώς η βασίλισσα περιστρέφεται, τα παιδιά 

θεωρούν ότι δεν υπάρχει καμία θέση της που να χαλάει η συμμετρία. Η 

βασίλισσα έχει ως διακριτικό χαρακτηριστικό στη μορφή της μια σειρά 

από ημικύκλια που διαδέχονται το ένα το άλλο σε μορφή στεφάνης 

γύρω από την κορυφή της, η οποία παραπέμπει σε κορώνα (Εικ.171 α, 

β, γ). Τα ημικύκλια αυτά προσδίδουν στη φιγούρα της το 

χαρακτηριστικό των περισσότερων διαδοχικών αξόνων. Δηλαδή, στο 

ανώτερο και στο κατώτερο σημείο του κάθε ημικυκλίου διέρχεται ένας 

άξονας συμμετρίας. Τα ημικύκλια είναι δώδεκα στο σύνολο, οπότε 

ορίζουν είκοσι τέσσερις άξονες συμμετρίας. Επειδή, όμως, οι άξονες 

εναλλάσσονται γρήγορα και βρίσκονται σε μικρή απόσταση ο ένας από τον άλλον, τα παιδιά 

θεωρούν ότι η βασίλισσα διατηρεί την περιστροφική της συμμετρία σε κάθε της θέση.

Ακολούθως εξετάζεται ο στρατιώτης (Εικ. 172). Η 

διατήρηση της συμμετρίας του σε κάθε σημείο 

περιστροφής του είναι τόσο εμφανής, ώστε τα 

παιδιά δεν μπαίνουν καθόλου στη διαδικασία να 

τον περιστρέφουν, αφού το αντιλαμβάνονται 

σχεδόν αμέσως. Εί απλότητα και ο μεγάλος 

βαθμός αφαίρεσης της φιγούρας του κάνει τη 

διερεύνησή του τόσο εύκολη. Έπειτα έρχεται η 

σειρά του πύργου (Εικ. 173α, β). Το διακριτικό χαρακτηριστικό του πύργου είναι οι τέσσερις 

εγκοπές που ισαπέχουν μεταξύ τους στο χείλος της κυκλικής κορυφής του, οι οποίες 

συμβολίζουν τις πολεμίστρες. Επομένως στο 

σημείο κάθε εγκοπής διέρχεται από ένας 

συμμετρικός άξονας, τον οποίο εντοπίζουν 

γρήγορα τα παιδιά και τον αναφέρουν. Έτσι 

υπολογίζονται τέσσερις άξονες συμμετρίας 

για όλο το σχήμα. Ωστόσο, τα παιδιά φαίνεται

„ , „ , να παραβλέπουν τη συμμετρική εικόνα πουΕικόνα 188α Εικόνα 188β Εικόνα 188γ ρ ρ ι r r  ρ ι
αποδίδει η θέση του πύργου όταν ο άξονας περιστροφής περνάει ακριβώς στο μέσο της 

απόστασης που χωρίζει δύο εγκοπές. Έτσι παραβλέπονται άλλοι τέσσερις άξονες συμμετρίας 

που προκύπτουν με αυτόν τον τρόπο. Όταν όμως τους γίνεται η προτροπή να ερευνήσουν 

αυτήν την εκδοχή τα παιδιά την αντιλαμβάνονται αμέσως. Στο τέλος ελέγχεται ο αξιωματικός 

(Εικ. 174 α, β, γ). Τα διακριτικά στοιχεία του είναι η ημικυκλική εγκοπή στο πάνω μέρος του
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καν η πεπλατυσμένη σφαίρα στην κορυφή του, που παραπέμπουν στην επισκοπική μήτρα. 

Αυτό οφείλεται στην ταυτότητα του αξιωματικού σε παλαιότερα χρόνια που αναγνωριζόταν 

ως επίσκοπος. Σχετικά γρήγορα τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι η φιγούρα του αξιωματικού 

είναι αντίστοιχη με εκείνη του ίππου και ορίζουν τους δύο άξονες συμμετρίας του σχήματος.

Στη δεύτερη ομάδα η διερεύνηση γίνεται με παρόμοιο τρόπο. Τα παιδιά περιστρέφουν τα 

κομμάτια για να διαπιστώσουν τα σημεία όπου υπάρχει συμμετρία και χαράσσουν με το 

μολύβι τους στον αέρα τους άξονες συμμετρίας που εντοπίζουν κατά μήκος των κομματιών 

(Εικ.175). Το κομμάτι που αναγνωρίζεται αμέσως ως συμμετρικό σε κάθε θέση της 

περιστροφής του είναι ο στρατιώτης. Λόγω της λιτής του μορφής είναι εύκολο για τα παιδιά 

να καταλήξουν σε αυτό το συμπέρασμα χωρίς να 

χρειαστεί να τον περιστρέφουν με το χέρι τους. Επίσης, 

παρατηρείται και εδώ ο ίδιος τρόπος διερεύνησης της 

βασίλισσας, καθώς τα παιδιά υποστηρίζουν ότι διατηρεί 

τη συμμετρία της σε κάθε σημείο περιστροφής της.

Παρόλο που τους δίνεται η προτροπή να μελετήσουν με 

προσοχή κάθε σημείο της περιστροφής της για να 

επαληθεύσουν την εκτίμησή τους, τα παιδιά δείχνουν να 

μην μπορούν να εντοπίσουν τις μικρές αλλοιώσεις που παρουσιάζονται στη συμμετρική 

εικόνα της βασίλισσας καθώς αυτή γυρίζει γύρω από τον άξονά της. Στην περίπτωση του 

πύργου, ωστόσο, τα παιδιά είναι σε θέση να διακρίνουν τους οκτώ άξονες συμμετρίας που 

τον διατρέχουν, λαμβάνοντας υπόψη τους και εκείνους που περνούν από το μέσο της 

απόστασης μεταξύ των εγκοπών του. Οι άξονες εντοπίζονται, επίσης, σωστά στο βασιλιά, 

στον αξιωματικό και στον ίππο.

Συμπερασματικά τα παιδιά φαίνονται να αντιλαμβάνονται σε αρκετά υψηλό βαθμό την 

έννοια της περιστροφικής συμμετρίας σε στερεά σχήματα και ειδικά στα κομμάτια της 

σκακιέρας. Παρόλο που την έννοια αυτήν δεν την έχουν διδαχθεί καταφέρνουν να 

ολοκληρώσουν με επιτυχία τη διερεύνηση των κομματιών. Ο τρόπος διερεύνησης είναι η 

περιστροφή των κομματιών και η νοερή απόδοση του άξονα συμμετρίας όπου η εικόνα 
δείχνει να καθρεφτίζεται αντίστοιχη και από τις δύο πλευρές του άξονα περιστροφής. Η 

βασική δυσκολία παρατηρείται στη διερεύνηση της βασίλισσας η οποία έχει ένα ιδιαίτερο 

διακριτικό χαρακτηριστικό. Το κυκλικό στέμμα της που αποτελείται από δώδεκα διαδοχικά 

ημικύκλια έχει ως συνέπεια οι άξονες συμμετρίας της να είναι πολλοί και να εναλλάσσονται 

κάθε φορά με μια μικρή κλίση της περιστροφής της. Για τα παιδιά είναι αρκετά απαιτητικό να 

μπορέσουν να αντιληφθούν τη μικρή αυτή αλλοίωση της συμμετρικής εικόνας που μεσολαβεί
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ανάμεσα στις θέσεις περιστροφής από όπου περνούν οι άξονες. Μια δεύτερη δυσκολία που 

παρατηρείται στα παιδιά της μίας ομάδας είναι να εντοπίσουν τους συμμετρικούς άξονες του 

πύργου που διέρχονται από το μέσο της απόστασης μεταξύ δύο εγκοπών. Ωστόσο, όταν τους 

επισημαίνεται η παράλειψή τους δείχνουν να την αντιλαμβάνονται. Από την άλλη πλευρά το 

κομμάτι που δίνει εύκολα την εικόνα της διατήρησης της περιστροφικής του συμμετρίας είναι 

ο στρατιώτης. Αυτό οφείλεται στη λιτότητα και στο μεγάλο βαθμό αφαίρεσης της μορφής 

του. Παράλληλα, ο ίππος και ο αξιωματικός αναγνωρίζονται ως τα κομμάτια με τη λιγότερη 

συμμετρία. Σε γενικές γραμμές τα παιδιά έχουν το πλεονέκτημα της εξοικείωσης με τα 

κομμάτια της σκακιέρας καθώς και με τις λεπτομέρειες και τα διακριτικά χαρακτηριστικά της 

αφαιρετικής μορφής τους, όπως είναι ο σταυρός του βασιλιά, οι πολεμίστρες του πύργου, η 

επισκοπική μήτρα του αξιωματικού. Για το λόγο αυτό δείχνουν να αντιλαμβάνονται τις 

θέσεις της περιστροφικής συμμετρίας σε αυτά.

61 δραστηριότητα:

Η έκτη δραστηριότητα είναι ένα πρόβλημα συνδυαστικής δύο διαστάσεων κάθε μια από τις 

οποίες έχει δύο στοιχεία. Με βάση τις φιγούρες της σκακιέρας υπάρχει ένα σενάριο που 

οδηγεί σε ένα γρίφο: «Ο μαύρος βασιλιάς με τη βασίλισσά του και ο λευκός βασιλιάς με τη 

βασίλισσά του ξεκινούν όλοι μαζί για έναν απογευματινό περίπατο. Το κάθε ζευγάρι παίρνει 

από έναν ίππο μαζί. Κανένας δεν έκανε ολόκληρο τον περίπατό του πεζός. Και σε όλη τη 

διάρκεια του περιπάτου ο κάθε ίππος είχε από έναν καβαλάρη. Με πόσους διαφορετικούς 

συνδυασμούς μπορεί να ταξίδεψαν τα δύο ζευγάρια πάνω στα άλογα;».

Τα παιδιά αντιμετωπίζουν με αίσθηση χιούμορ το σενάριο της εκφώνησης, καθώς είναι 

παράξενο για αυτά να αντιμετωπίζονται ως αληθινά πρόσωπα οι φιγούρες της σκακιέρας. 

Ωστόσο, προσπαθούν να απομονώσουν τα δεδομένα του προβλήματος και να κατανοήσουν τι 

ακριβώς ζητάει η άσκηση και με ποιον τρόπο θα την λύσουν. Πολύ γρήγορα επιλέγουν να 

χρησιμοποιήσουν τα ίδια τα κομμάτια για να αναπαραστήσουν τους συνδυασμούς που πρέπει 

να μελετήσουν. Το πρόβλημα, άλλωστε, λόγω της 

φύσης του είναι ευκολότερο να λυθεί αν 
αναπαρασταθούν σχηματικά τα δεδομένα του, τα οποία 

αφορούν τόσο τα πρόσωπα που συμμετέχουν στο 

σενάριο όσο και τον τρόπο που σχετίζονται αυτά 

μεταξύ τους.

Και οι δύο ομάδες, λοιπόν, στήνουν τους δύο
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ίππους, το μαύρο και το λευκό, μπροστά τους και προσπαθούν να αναπαραστήσουν τις 

διαφορετικές δυνατότητες συνδυασμών που μπορούν να προκύψουν για τους καβαλάρηδες 

(Εικ.176). Η πρώτη ομάδα κάνει αρχικά μια λανθασμένη εκτίμηση υπολογίζοντας πως, αφού 

οι καβαλάρηδες είναι τέσσερις, άρα και οι συνδυασμοί τους πάνω στα άλογα θα είναι οκτώ. 

Στην περίπτωση αυτήν τα παιδιά δε λαμβάνουν υπόψη τους ότι ένας πιθανός συνδυασμός δύο 

καβαλάρηδων μπορεί να αποδοθεί και αντιστρόφως ως νέος συνδυασμός. Δηλαδή, αν η 

μαύρη βασίλισσα ιππεύσει το μαύρο ίππο και η λευκή το λευκό έχουμε ένα συνδυασμό, ενώ 

αν οι βασίλισσες μετά από λίγο αλλάξουν ίππους έχουμε νέο συνδυασμό. Έτσι δίνεται η 

διευκρίνιση ότι είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη κάθε φορά και η εκδοχή του αντίστροφου 

συνδυασμού.

Έχοντας αυτό ως βάση τα παιδιά ξεκινούν νέα προσπάθεια. Οι συνδυασμοί που 

μελετώνται διαδοχικά είναι οι: Μαύρη Βασίλισσα-Λευκή Βασίλισσα, Λευκή Βασίλισσα- 

Μαύρη Βασίλισσα, Μαύρος Βασιλιάς-Λευκός Βασιλιάς, Λευκός Βασιλιάς-Μαύρος 

Βασιλιάς, Μαύρη Βασίλισσα-Λευκός Βασιλιάς, Λευκή Βασίλισσα-Μαύρος 

Βασιλιάς. Τα παιδιά υποστηρίζουν ότι οι συνδυασμοί είναι έξι. Αλλά τους 

δίνεται η διευκρίνιση ότι οι συνδυασμοί είναι πολλοί περισσότεροι και πρέπει 

να εμβαθύνουν περισσότερο στη διερεύνησή τους. Αρχικά, πάντως, υπάρχει 

η τάση να συνδυάζονται κομμάτια όμοια μεταξύ τους ως προς την αξία και 

να αντιστρέφονται αμέσως οι θέσεις τους για να υπολογίζεται και ο 

αντίστροφός τους συνδυασμός. Σε πρώτη φάση συνδυάζονται οι βασίλισσες 

και έπειτα οι βασιλιάδες μεταξύ τους. Στη συνέχεια συνδυάζονται κομμάτια 

που δεν έχουν καμιά ομοιότητα μεταξύ τους ούτε ως προς την αξία ούτε ως 

προς το χρώμα, όπως ο λευκός βασιλιάς με τη μαύρη βασίλισσα. Φαίνεται ότι 

διαφεύγουν από την αντίληψη των παιδιών οι συνδυασμοί που αφορούν 

κομμάτια που είναι όμοια μεταξύ τους ως προς το χρώμα, όπως ο λευκός 

βασιλιάς με τη λευκή βασίλισσα.

Έτσι ξεκινούν πάλι από την αρχή. Αυτή τη φορά η διερεύνηση είναι 

επιτυχής και οδηγεί διαδοχικά στην καταγραφή των εξής συνδυασμών:

Μαύρος Βασιλιάς-Λευκός Βασιλιάς, Λευκός Βασιλιάς-Μαύρος Βασιλιάς,

Μαύρη Βασίλισσα-Λευκή Βασίλισσα, Λευκή Βασίλισσα-Μαύρη Βασίλισσα,

Μαύρη Βασίλισσα-Μαύρος Βασιλιάς, Μαύρος Βασιλιάς-Μαύρη Βασίλισσα,

Λευκή Βασίλισσα-Λευκός Βασιλιάς, Λευκός Βασιλιάς-Λευκή Βασίλισσα,

Μαύρος Βασιλιάς-Λευκή Βασίλισσα, Λευκή Βασίλισσα-Μαύρος Βασιλιάς,
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Μαύρη Βασίλισσα-Λευκός Βασιλιάς, Λευκός Βασιλιάς-Μαύρη Βασίλισσα (Εικ.177). Τα 

παιδιά καταλήγουν στο ότι οι δυνατοί συνδυασμοί είναι δώδεκα. Αυτή τη φορά ακολουθούν 

διαφορετικό τρόπο διερεύνησης. Ξεκινούν από τα κομμάτια που είναι όμοια ως προς την αξία 

τους, συνεχίζουν με εκείνα που είναι όμοια ως προς το χρώμα τους και τελειώνουν με εκείνα 

που δεν έχουν καμία ομοιότητα μεταξύ τους. Το κάθε κριτήριο εκφράζει τέσσερις 

διαφορετικούς συνδυασμούς. Ο τρόπος που εργάζονται τα παιδιά δείχνει καλή αντίληψη της 

έννοιας του συνδυασμού και μεθοδικότητα η οποία εκδηλώνεται με την εύρεση και τη 

συστηματική χρήση των τριών κριτηρίων.

Η δεύτερη ομάδα εργάζεται με παρόμοιο τρόπο, προσπαθώντας να αναπαραστήσει τους 

δυνατούς συνδυασμούς που μπορούν να προκύψουν με τη βοήθεια των κομματιών πάνω στο 

θρανίο. Ωστόσο, ο τρόπος που συνδυάζει διαδοχικά τα κομμάτια διαφέρει από εκείνον της 

προηγούμενης ομάδας. Τα παιδιά μελετούν αρχικά τις 

δυνατότητες συνδυασμού ενός κομματιού ως καβαλάρη του 

λευκού ίππου με όλα τα υπόλοιπα κομμάτια και καταλήγουν 

σε τρεις συνδυασμούς: Λευκός Βασιλιάς-Λευκή Βασίλισσα,

Λευκός Βασιλιάς-Μαύρος Βασιλιάς, Λευκός Βασιλιάς- 

Μαύρη Βασίλισσα. Στη συνέχεια ελέγχουν τις δυνατότητες
Εικόνα 192

συνδυασμού άλλου κομματιού: Λευκή Βασίλισσα-Λευκός Βασιλιάς, Λευκή Βασίλισσα - 

Μαύρος Βασιλιάς, Λευκή Βασίλισσα-Μαύρη Βασίλισσα. Έπειτα, όμως, αποφασίζουν τα ίδια 

κομμάτια να τα συνδυάσουν ως καβαλάρηδες του μαύρου ίππου με άλλου χρώματος 

κομμάτια. Έτσι προκύπτουν οι συνδυασμοί: Μαύρος Βασιλιάς-Λευκός Βασιλιάς, Μαύρη 

Βασίλισσα-Λευκός Βασιλιάς, Μαύρος Βασιλιάς-Λευκή Βασίλισσα, Μαύρη Βασίλισσα- 

Λευκή Βασίλισσα. Φαίνεται να διστάζουν να συνδυάσουν πάλι κομμάτια ίδιου χρώματος. 

Στην πορεία όμως κάνουν το λάθος να επανέλθουν στο λευκό ίππο διερευνοιντας διαδοχικά 

τα μαύρα κομμάτια αυτήν τη φορά. Έτσι προκύπτουν συνδυασμοί που έχουν ήδη 

καταμετρηθεί, όπως Μαύρος Βασιλιάς-Λευκός Βασιλιάς, Μαύρος Βασιλιάς-Λευκή 

Βασίλισσα κλπ. Σταδιακά, λοιπόν, φτάνουν να υπολογίσουν περίπου δεκαοχτώ συνδυασμούς 

με αυτόν τον τρόπο. Τους γίνεται η επισήμανση ότι οι συνδυασμοί είναι αρκετά λιγότεροι 

από όσους έχουν εντοπίσει.

Έτσι ξεκινούν τη διερεύνηση πάλι από την αρχή. Αυτήν τη φορά εντοπίζουν τους 

δυνατούς συνδυασμούς κάθε κομματιού με όλα τα υπόλοιπα σε σχέση όμως πάντα με τον ίδιο 

ίππο (Εικ.178). Ο τρόπος διερεύνησης είναι ο ίδιος αλλά τα παιδιά έχουν αντιληφθεί ότι το 

κομμάτι που κάθε φορά μελετάται και συνδυάζεται με τα υπόλοιπα τρία θα πρέπει να είναι 

καβαλάρης του ίδιου πάντα ίππου. Ακολουθώντας αυτήν την πορεία τα παιδιά καταφέρνουν
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να καταγράψουν όλους τους δυνατούς συνδυασμούς των κομματιών χωρίς να μπερδευτούν 

και χωρίς να καταλήξουν πάλι σε πλεόνασμα.

Συμπερασματικά τα παιδιά φαίνονται να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία σε 

πρόβλημα συνδυαστικής που στηρίζεται σε υποθετικό σενάριο γύρω από τους χαρακτήρες 

της σκακιέρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι δύο ομάδες χρησιμοποιούν τα ίδια τα 

κομμάτια της σκακιέρας ώστε να αναπαραστήσουν τους πιθανούς συνδυασμούς τους. 

Επιλέγουν, δηλαδή, να έχουν μια τρισδιάστατη οπτική αναπαράσταση του προβλήματος για 

να μπορέσουν να το διερευνήσουν καλύτερα. Άλλωστε, τα προβλήματα συνδυαστικής 

χρειάζονται συνήθως μια γραφική αναπαράσταση στο χαρτί, όπου αποδίδονται με 

συμβολικές συνδέσεις οι πιθανοί συνδυασμοί.

Έπειτα η κάθε ομάδα ακολουθεί διαφορετική πορεία διερεύνησης. Η πρώτη ομάδα 

αρχικά προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα με απλό τρόπο, χωρίς να λαμβάνει υπόψη της ότι 

κάθε συνδυασμός καβαλάρηδων έχει και τον αντίστροφό του. Αφού αντιληφθούν το λάθος 

τους τα παιδιά προσπαθούν εκ νέου εντοπίζοντας πλέον κάθε φορά και τον αντίστροφο 

συνδυασμό. Τα κριτήρια των συνδυασμών φαίνονται να είναι σε πρώτη φάση η αξία των 

κομματιών και δευτερευόντως η απουσία κοινών χαρακτηριστικών μεταξύ τους. Το κριτήριο 

του χρώματος λείπει από τη διερεύνηση και γι’ αυτό τα παιδιά εντοπίζουν λιγότερους 

συνδυασμούς από τους πραγματικούς. Για τρίτη φορά, λοιπόν, ξεκινούν από την αρχή και 

τώρα δείχνουν να αντιμετωπίζουν τη διαδοχή των συνδυασμών πιο συστηματικά. Τα 

κριτήρια των πιθανών συνδυασμών μπαίνουν σε εφαρμογή διαδοχικά, σε σχέση με την αξία, 

σε σχέση με το χρώμα και σε σχέση με την απουσία κοινών χαρακτηριστικών. Τα παιδιά 

εντοπίζουν και χρησιμοποιούν τα τρία αυτά κριτήρια με στόχο να συμπεριλάβουν όλους τους 

δυνατούς συνδυασμούς στην καταμέτρησή τους και να αποφύγουν την επανάληψη της ίδιας 

καταμέτρησης. Αυτό δείχνει καλή αντίληψη της έννοιας του συνδυασμού και μεθοδικότητα 

στην επεξεργασία του προβλήματος.

Η δεύτερη ομάδα επιλέγει να ερευνήσει τους δυνατούς συνδυασμούς κάθε κομματιού 

ξεχωριστά. Η πορεία αυτού του είδους της διερεύνησης προϋποθέτει ότι κάθε κομμάτι θα 

συνδυαστεί με όλα τα υπόλοιπα κομμάτια σε σχέση πάντα με τον ίδιο ίππο. Σε διαφορετική 
περίπτωση θα καταμετρηθούν οι ίδιοι συνδυασμοί πάνω από μία φορά. Τα παιδιά φαίνονται 

να μην αντιλαμβάνονται σε πρώτη φάση αυτόν την κίνδυνο και κάνουν το λάθος να 

αλλάξουν τον ίππο με βάση τον οποίο υπολογίζουν τους συνδυασμούς. Όταν τους 

διευκρινίζεται το λάθος τους ξεκινούν νέα προσπάθεια. Δείχνουν πλέον να έχουν αντιληφθεί 

την αβλεψία τους και αποφασίζουν να επεξεργαστούν τους πιθανούς συνδυασμούς των
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κομματιών καθ’ όλη τη διαδικασία σε σχέση με τον ίδιο ίππο. Ο τρόπος που επιλέγουν να 

εργαστούν, παίρνοντας κάθε φορά το ίδιο κομμάτι και συνδυάζοντάς το με όλα τα υπόλοιπα 

δείχνει, όπως και στην πρώτη ομάδα, μεθοδικότητα και συστηματικότητα στην αντιμετώπιση 

του προβλήματος.
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ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ύστερα από την καταγραφή της έρευνας μπορεί να γίνει μια προσπάθεια σύναψης όλων των 

παρατηρήσεων και εξαγωγής ορισμένων γενικότερων συμπερασμάτων σχετικά με την 

ανταπόκριση των παιδιών και το βαθμό επιτυχίας, που είχε η χρήση του πλαισίου της 

σκακιέρας και των κομματιών της ως διδακτικού μέσου στη διερεύνηση μαθηματικών 

εννοιών. Λαμβάνοντας, βέβαια, κανείς υπόψη τον αριθμό του δείγματος και τις συνθήκες του 

περιορισμένου χρόνου που είχαμε στη διάθεσή μας, οποιαδήποτε προσπάθεια γενίκευσης των 

συμπερασμάτων αυτών οφείλει να γίνει με κάθε επιφύλαξη.

Μια πρώτη πρόκληση που είχαν να αντιμετωπίσουν τα παιδιά ήταν η μεταφορά της 

εικόνας ενός σκακιστικού διαγράμματος πάνω στη σκακιέρα. Πρόκειται για μια διαδικασία 

που λαμβάνει χώρα συχνά τόσο στο μάθημα του σκακιού όσο και στο σπίτι με ασκήσεις 

εξάσκησης, όπου οι μαθητές πρέπει να μεταφέρουν μια δοσμένη θέση στη σκακιέρα για να 

την επεξεργαστούν. Τα μικρότερα παιδιά έδειξαν να είναι σε θέση να φέρουν εις πέρας αυτήν 

τη διαδικασία με την προϋπόθεση ότι θα κάθονται μετωπικά τόσο απέναντι στο διάγραμμα 

όσο και απέναντι στη σκακιέρα. Σε διαφορετική περίπτωση δυσκολεύονταν να αντιληφθούν 

τις σωστές συντεταγμένες θέσεις που ζητούνταν και να τις μεταφέρουν στη σκακιέρα. 

Ωστόσο, τα παιδιά είχαν και ένα δεύτερο πλαίσιο στο οποίο έπρεπε να μεταφέρουν νοερά τις 

δοσμένες θέσεις για μπορέσουν να εργαστούν, εκείνο του γεωπίνακα. Η χρήση του 

γεωπίνακα και ο εντοπισμός πάνω του των σωστών συντεταγμένων φαίνεται ότι δεν τους 

δυσκόλεψε ιδιαίτερα. Μάλιστα τρεις μαθητές της Α', της Β' και της Γ' δε συνάντησαν καμία 

δυσκολία. Η δεύτερη ομάδα της Β' που έδειξε να δυσκολεύεται στην προσπάθεια αυτή 

φαίνεται ότι χρειαζόταν ορισμένο χρόνο για να εξοικειωθεί με το νέο υλικό, καθώς ο 

γεωπίνακας ήταν κάτι εντελώς καινούριο για τα παιδιά. Άλλωστε, μετά τη δεύτερη 

δραστηριότητα ούτε αυτή η ομάδα έδειξε να αντιμετωπίζει δυσκολίες στη χρήση του. Το 

τμήμα της ΣΤ' έδειξε να κατέχει τη συγκεκριμένη δεξιότητα σε μεγάλο βαθμό καθώς τα 

παιδιά ήταν σε θέση να αποδώσουν τις δοσμένες θέσεις τόσο στη σκακιέρα όσο και νοερά 

στο γεωπίνακα, ακόμα και όταν ο προσανατολισμός τους διέφερε σε σχέση με το διάγραμμα 

και τα δύο άλλα επίπεδα. Παράλληλα, μπορούσαν να αποδώσουν τις διαδρομές των 

κομματιών χωρίς να παρουσιάζουν δυσκολίες προσανατολισμού και κατεύθυνσης της φοράς 

της κίνησης. Η διαφορά ανάμεσα στα δύο τμήματα οφείλεται, βέβαια, στη διαφορά της 

ηλικίας και της ψυχοκινητικής ωριμότητας των παιδιών. Πέρα από αυτό, όμως, η εξοικείωση 

με το παιχνίδι και τη διαδικασία μεταφοράς συγκεκριμένων συνταγματικών θέσεων από ένα 

δισδιάστατο επίπεδο σε ένα τρισδιάστατο και διαφορετικού μεγέθους επίπεδο, φαίνεται να
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επηρεάζει θετικά την ανάπτυξη της δεξιότητας αυτής στα παιδιά τόσο της Α' και της Β' όσο 

και της ΣΤ'.

Όσον αφορά στις έννοιες της Γεωμετρίας, μία από τις πρώτες που μελετήθηκαν με τα 

παιδιά της Α' και της Β' ήταν εκείνη της μέτρησης και σύγκρισης ευθυγράμμων τμημάτων με 

μη τυπικές μονάδες μέτρησης. Η μονάδα μέτρησης που προτάθηκε ήταν η ακμή ενός 

τετραγώνου της σκακιέρας. Τα παιδιά της Α', της Β' και της Γ' φάνηκαν να δυσκολεύονται 

να αντιληφθούν την ένα προς ένα αντιστοιχία ανάμεσα στην ακμή ενός τετραγώνου της 

σκακιέρας και στην απόσταση μεταξύ των καρφιών που βρίσκονται στα κέντρα δύο 

τετραγώνων με κοινή πλευρά. Είχαν τη τάση να μπερδεύονται από τον αριθμό τον καρφιών 

και να εστιάζουν στα σημεία και όχι στα ευθύγραμμα τμήματα (Van de Walle, 2005). 

Ωστόσο, με τη βοήθεια του σπάγκου έδειξαν να κατανοούν αυτήν την αντιστοιχία. Σταδιακά 

σύνδεσαν κάθε βήμα του πύργου που ενώνει δυο καρφάκια οριζόντια ή κάθετα με τη μονάδα 

και έτσι μπόρεσαν να κάνουν σωστά τις συγκρίσεις μεταξύ των ευθυγράμμων τμημάτων. 

Ταυτόχρονα ανακάλυψαν ισομήκεις εναλλακτικές πορείες πάνω στην ίδια τη σκακιέρα, χωρίς 

να έχουν οπτική αναπαράστασή τους. Ο εντοπισμός νοερών διαδρομών πάνω στο επίπεδο της 

σκακιέρας δείχνει την ιδιαίτερη ικανότητά τους να αντιλαμβάνονται σε μεγάλο βαθμό σημεία 

και αποστάσεις μέσα στο πλαίσιο αυτό.

Τα παιδιά της ΣΤ' από την άλλη αντιμετώπισαν τη μέτρηση και σύγκριση των τμημάτων 

στις δραστηριότητες με τα τετράγωνα. Φάνηκε να μη δυσκολεύονται στον υπολογισμό της 

ζητούμενης απόστασης όταν αυτή αφορούσε οριζόντια και κάθετα ευθύγραμμα τμήματα. 

Είναι, όμως, χαρακτηριστικό ότι δεν έδειξαν να δυσκολεύονται ούτε όταν τους ζητήθηκε να 

εκτιμήσουν την απόσταση ανάμεσα στα καρφιά δύο διαδοχικών τετραγώνων χωρίς κοινή 

πλευρά. Τα παιδιά δεν έπεσαν στην παγίδα να ταυτίσουν την απόσταση αυτήν με εκείνη που 

συνδέει οριζοντίως δύο διαδοχικά καρφιά. Μάλιστα ένας μαθητής μπόρεσε να εκτιμήσει το 

μισό της με μεγάλη προσέγγιση. Η ικανότητα της διάκρισης ανάμεσα στις αποστάσεις των 

κέντρων δύο διαδοχικών τετραγώνων με ή χωρίς κοινή πλευρά θα μπορούσε να οφείλεται ως 

ένα βαθμό στην εμπειρία των παιδιών με το παιχνίδι, καθώς τα λοξά βήματα είναι 

μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα οριζόντια ή κάθετα.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι το πλαίσιο της σκακιέρας βοηθάει ως ένα βαθμό στην αντίληψη 

των αποστάσεων μεταξύ των σημείων και στη μέτρηση και σύγκριση μεταξύ ευθυγράμμων 

τμημάτων, αλλά αφού προηγηθεί πρώτα η κατάλληλη επεξεργασία μέσω του γεωπίνακα. 

Άλλωστε η κίνηση ενός κομματιού πάνω στη σκακιέρα είναι η μετακίνηση ενός 

τρισδιάστατου αντικειμένου από το κέντρο ενός τετραγώνου ως το κέντρο ενός άλλου.
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Οπτικά η κυκλική βάση κάθε κομματιού έχει τόσο πλάτος που σίγουρα καταλαμβάνει πολύ 

μεγαλύτερο χώρο του τετραγώνου από το σημείο του κέντρου του και αυτό δυσκολεύει τα 

παιδιά να αντιληφθούν την αρχή και το τέλος της διαδρομής. Έτσι καθίσταται απαραίτητη η 

αναπαράσταση της κίνησης στο γεωπίνακα όπου τα κέντρα των τετραγώνων ορίζονται με τα 

καρφιά.

Μία άλλη έννοια που μελετήθηκε από τους μικρότερους μαθητές ήταν εκείνη της 

σύγκρισης μεταξύ ευθείας και τεθλασμένης πορείας από ένα σημείο σε ένα άλλο. Στην 

περίπτωση των παιδιών της Β' όπου οι συντεταγμένες θέσεις που δόθηκαν δεν έδειχναν να 

μπορούν να συνδεθούν με μια ευθεία πορεία, παρατηρήθηκε η τάση να αποδίδονται πρώτα οι 

κινήσεις των κομματιών που συνέπιπταν με τον οριζόντιο και κάθετο άξονα του επιπέδου και 

σε δεύτερο χρόνο οι διαδρομές των κομματιών που κινούνταν σε ορισμένη κλίση σε σχέση με 

τους άξονες χ και ψ. Το ότι τα παιδιά δεν ήταν εξοικειωμένα με την ευθεία πορεία του ίππου 

επηρέασε, βέβαια, αυτήν την ακολουθία. Από την άλλη πλευρά ο μαθητής της Α' που είχε να 

αντιμετωπίσει δύο συντεταγμένες θέσεις που φαίνονταν να μπορούν να συνδεθούν με μια 

ευθεία πορεία-τη λοξή του αξιωματικού-, επέλεξε πρώτα αυτήν και έπειτα μελέτησε κινήσεις 

οριζόντιες και κάθετες που οδηγούσαν στον ίδιο στόχο. Σε γενικές γραμμές τόσο τα παιδιά 

της Β' όσο και ο μαθητής της Α' φαίνονται να αντιλαμβάνονται σε αρκετά μεγάλο βαθμό την 

ευθεία πορεία ως τη συντομότερη μεταξύ δύο σημείων. Αυτό, βέβαια, συναντάται συνεχώς 

μέσα στο παιχνίδι καθώς τα κομμάτια επιτίθενται κυρίως σε ευθείες πορείες και όταν 

επιδιώκουν να κόψουν έναν αντίπαλο δεν αναλώνονται σε άσκοπους ελιγμούς. Ισως, λοιπόν, 

να επηρέασε στην κατάκτηση αυτής της γνώσης η ενασχόληση με το παιχνίδι, αλλά, λόγω 

της ηλικίας τους θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι τα παιδιά είναι δυνατόν να κατείχαν 

αυτήν τη δεξιότητα από μικρότερη ηλικία και από την ευρύτερη προσωπική τους εμπειρία.

Μια επιπλέον έννοια που μελέτησαν τα παιδιά της Β' ήταν η αμφιπλευρικότητα και ο 

προσανατολισμός στο χώρο, όπου έδειξαν να μπορούν να αποδώσουν σωστά τη ζητούμενη 

διαδρομή τόσο ως προς τις σχέσεις πάνω-κάτω και δεξιά-αριστερά όσο και ως προς την κλίση 

της πορείας σε σχέση με το οριζόντιο και κάθετο άξονα. Το πλαίσιο της σκακιέρας προσφέρει 

τη δυνατότητα στα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τις έννοιες αυτές και να τις εξασκήσουν ως 
ένα βαθμό, καθώς τα κομμάτια μετατοπίζονται στο χώρο και επαναπροσδιορίζουν τα 

δεδομένα για τους παίκτες. Ωστόσο, η αντίληψη των συγκεκριμένων εννοιών ξεκινάει στα 

παιδιά από μικρότερη ηλικία και δεν μπορεί να υποστηρίξει κανείς με σιγουριά ότι 

επηρεάζεται από την ενασχόλησή τους με το σκάκι.
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Η έννοια που μελετήθηκε τόσο με το τμήμα των αρχαρίων όσο και με το τμήμα των 

προχωρημένων ήταν εκείνη των παράλληλων, κάθετων και τεμνόμενων ευθειών. Οι έννοιες 

της καθετότητας και της παραλληλίας εμφανίζονται για πρώτη φορά στο β' τεύχος του 

Βιβλίου του Μαθητή της Β' Δημοτικού (Μαθηματικά Β' Δημοτικού, β' τεύχος, Βιβλίο 

Μαθητή, 2009, 60) και γι’ αυτό μελετώνται προς το τέλος του σχολικού έτους. Πρόκειται, 

λοιπόν, για έννοιες που τα παιδιά συνάντησαν για πρώτη φορά στα πλαίσια της έρευνας. Στα 

διαγράμματα που μελέτησαν αρχικά έδειξαν ότι μπορούν να εκτιμήσουν αν δύο διαδρομές 

τέμνονται ή όχι, χωρίς να έχουν μπροστά τους την αναπαράσταση τους αλλά μόνο με τον 

εντοπισμό των σημείων που τις ορίζουν πάνω στο διάγραμμα. Ταυτόχρονα ήταν σε θέση να 

διακρίνουν τη διαφορά στον τρόπο συνάντησης των επιθέσεων, χαρακτηρίζοντας εκείνον της 

απλής τομής ως «στραβή» συνάντηση ή ως Υ ή ως παρά λίγο Κ και εκείνον της κάθετης 

τομής ως «σταυρό». Άλλωστε οι παρομοιώσεις είναι ένα εργαλείο πρόσβασης στις 

γεωμετρικές έννοιες ιδιαίτερα για τα μικρότερα παιδιά που στερούνται της κατάλληλης 

μαθηματικής γλώσσας (Πόταρη, Διακογιώργη, Γκιώνη, Ζάννη, 2001). Στην περίπτωση της 

παραλληλίας τα παιδιά κατάφεραν να αναγνωρίσουν χωρίς δυσκολία την αδυναμία των 

επιθέσεων να συναντηθούν ακόμη και σε ενδεχόμενη προέκτασή τους. Στη δραστηριότητα 

που τους ζητήθηκε να εντοπίσουν τα ίδια την παράλληλη και την κάθετη κάθε φορά 

διαδρομή σε σχέση με μία δοσμένη, φάνηκαν να μπορούν να αντιληφθούν με μεγαλύτερη 

ευκολία την παράλληλη σε σχέση με την κάθετη πορεία. Μάλιστα η διερεύνηση αυτή έγινε 

αποκλειστικά πάνω στα διαγράμματα όπου οι πορείες των κομματιών δεν αποδίδονται οπτικά 

αλλά μόνο νοούνται. Στην περίπτωση της κάθετης τομής τα παιδιά φάνηκαν σε πρώτη φάση 

να δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη σχέση αυτή με διαδρομές που δεν τέμνονται εμφανώς. 

Η απόδοση τους στο γεωπίνακα, ωστόσο, βοήθησε στο να ξεπεραστούν οι δυσκολίες, καθώς 

με αυτόν τον τρόπο μπόρεσαν να προεκταθούν οι πορείες, ώστε να γίνει παραστατικός ο 

σταυρός που επαληθεύει την καθετότητά τους. Σταδιακά τα παιδιά εξοικειώθηκαν 

περισσότερο με τη νέα έννοια και στη δεύτερη διερεύνηση που ήταν απαιτητικότερη, καθώς 

αφορούσε λοξές πορείες, ήταν πλέον σε θέση να εντοπίσουν την κάθετη διαδρομή έστω και 

αν αυτή δεν τέμνονταν εμφανώς με τη δοσμένη πορεία, μόνο από τη μελέτη του 

διαγράμματος. Μάλιστα ο σταυρός που σχηματίστηκε στη συνέχεια στο γεωπίνακα 

αναγνωρίστηκε χωρίς δυσκολία αν και βρισκόταν σε κλίση 45° και όχι στην οικεία οριζόντια 

θέση του. Στην τελευταία δραστηριότητα εντοπισμού ζευγών παράλληλων και κάθετων 

ευθυγράμμων τμημάτων σε ένα σύνθετο σχήμα τα παιδιά αντεπεξήλθαν με επιτυχία.

Ως προς την έννοια της παραλληλίας τα παιδιά της Β' φαίνονται να την έχουν 

κατακτήσει τουλάχιστον σε ένα πρώτο στάδιο ακόμα και μόνο με τη νοερή αντίληψή της
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πάνω στο διάγραμμα, παρόλο που δεν την έχουν διδαχθεί ακόμα. Σε αυτό δείχνει να 

συμβάλλει η εμπειρία με το παιχνίδι, όπου οι κινήσεις των κομματιών είναι σε μεγάλο 

ποσοστό παράλληλες μεταξύ τους. Έτσι, κομμάτια, όπως ο πύργος και η βασίλισσα, που 

μπορούν να κινούνται παράλληλα τόσο στον οριζόντιο όσο και στον κάθετο άξονα του 

επιπέδου, αναγνωρίζονται εύκολα ως κομμάτια που δεν πρόκειται να συναντηθούν. Μάλιστα 

οι παράλληλες διαδρομές των αξιωματικών, που κινούνται πάντα σε κλίση 45° σε σχέση με 

τον οριζόντιο άξονα, εντάσσουν τους μικρούς παίκτες έστω διαισθητικά σε έναν τρόπο 

συλλογισμού όπου οι παράλληλες ευθείες δεν διατηρούν πάντα μία «πρότυπη» χωρική 

σχέση.

Όσον αφορά στην έννοια της τομής και της καθετότητας οι αρχάριοι σκακιστές δείχνουν 

να αντιλαμβάνονται ακόμα και νοερά τις διαδρομές που τέμνονται με τον έναν ή τον άλλον 

τρόπο πάνω στο διάγραμμα όταν αυτό γίνεται εμφανώς. Στην περίπτωση που πρέπει να 

προεκταθούν οι πορείες για να φανεί η σχέση της καθέτου, η χρήση του γεωπίνακα και η 

οπτική αναπαράσταση της σχέσης με την προέκταση των γραμμών κρίνεται απαραίτητη σε 

πρώτη φάση. Σε δεύτερο χρόνο, όμως, καθώς τα παιδιά έχουν εξοικειωθεί με την έννοια και 

τα χαρακτηριστικά της, είναι σε θέση να εντοπίζουν σχέσεις καθέτου μόνο με τη μελέτη του 

διαγράμματος, ακόμα και αν αυτές δε βρίσκονται στην οικεία οριζόντια θέση σε σχέση με το 

επίπεδο. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η εξοικείωση με το παιχνίδι συντελεί ως ένα βαθμό στην 

ανάπτυξη της έννοιας της τομής και της καθετότητας, οι οποίες αντίστοιχα με την έννοια της 

παραλληλίας, αποτελούν βασικές χωρικές έννοιες στο σκακιστικό πλαίσιο.

Η προσέγγιση των εννοιών αυτών από τα παιδιά της ΣΤ' ήταν, βέβαια, διαφορετική, 

καθώς τα παιδιά ήταν ήδη εξοικειωμένα με τις σχέσεις μεταξύ ευθειών. Σε πρώτο χρόνο τα 

παιδιά χρειάστηκε να εντοπίσουν τις δυνατές κινήσεις των κομματιών μετά το άνοιγμα ε4 ε5, 

πάνω στις οποίες κλήθηκαν ύστερα να δουλέψουν. Η σειρά με την οποία ανέδειξαν τις 

κινήσεις των κομματιών έδειξε μια διαφορετική αντιμετώπιση του σκακιστικού πλαισίου σε 

σχέση με την αναμενόμενη. Σε ένα ουδέτερο επίπεδο θα αναδεικνύονταν λογικά πρώτα οι 

κάθετες και οι οριζόντιες διαδρομές και στη συνέχεια εκείνες που έχουν κοινή κλίση σε 

σχέση με του άξονες χ και ψ. Ωστόσο, οι κινήσεις που εντοπίστηκαν σε πρώτη φάση ήταν 
εκείνες των κομματιών που πρωτοστατούν στη «μάχη»-των αξιωματικών και των ίππων-, ενώ 

οι αντίστοιχες της βασίλισσας και του βασιλιά αναφέρθηκαν σε δεύτερο χρόνο. Φαίνεται, 

λοιπόν, ότι η κλίση των διαδρομών σε σχέση με τον οριζόντιο άξονα του επιπέδου και η 

αντιστοιχία ανάμεσα σε διαδρομές που εκτείνονται με τον ίδιο τρόπο, όπως του αξιωματικού 

και της βασίλισσας, δεν επηρεάζουν την ακολουθία εντοπισμού των δυνατών κινήσεων από 

τα παιδιά. Αντίθετα, το κριτήριο που ακολουθείται δείχνει να είναι η τάση προβολής των
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βασικών πολεμιστών και η τάση προστασίας των περισσότερο πολύτιμων κομματιών. Η 

ανάδειξη ευθυγράμμων τμημάτων, λοιπόν, πάνω στο επίπεδο της σκακιέρας δεν ακολουθεί τη 

διαδοχή που θα ακολουθούσε σε ένα επίπεδο το οποίο δε θα ήταν φορτισμένο από το 

συναίσθημα της «μάχης».

Ως προς την έννοια της παραλληλίας τα παιδιά της ΣΤ' φάνηκε να την κατέχουν σε 

μεγάλο βαθμό και να μπορούν να την επεξεργαστούν με επιτυχία στο πλαίσιο της σκακιέρας. 

Η κοινή κλίση των 45° που εμφανίζουν τα κομμάτια που κινούνται λοξά σε σχέση με τον 

οριζόντιο άξονα της παράταξης του στρατού έδειξε ότι βοηθάει τα παιδιά στην αντίληψη της 

παράλληλης πορείας τους στο επίπεδο. Ακόμα και ο εντοπισμός της παραλληλίας ανάμεσα 

στις κινήσεις των ίππων, που η κλίση της ευθείας τους πορείας είναι ανοίκεια στα παιδιά, 

έδειξε ότι μπορούν να αντιληφθούν τις διαδρομές τους ως κάθε φορά αντίστοιχες σε σχέση με 

το τετραγωνισμένο επίπεδο και άρα μεταξύ τους παράλληλες. Άλλωστε αυτό φάνηκε και 

στην επεξεργασία της δραστηριότητας-μονοκονδυλιάς όπου σε πρώτη φάση αναδείχθηκαν τα 

ζεύγη των παράλληλων κινήσεων μέσα σε έναν αρκετά περίπλοκο σχηματισμό.

Όσον αφορά στην έννοια της καθετότητας τα παιδιά έδειξαν να είναι σε θέση να την 

εντοπίσουν στο σκακιστικό πλαίσιο είτε αυτό ήταν το οικείο 8x8 είτε ένα τμήμα του, 3x3. Οι 

πορείες με κοινή κλίση 45° που εκτείνονταν αντιστοίχως αλλά με διαφορετικές κατευθύνσεις 

φάνηκαν να βοηθούν τα παιδιά στην αναγνώριση της μεταξύ τους σχέσης ως κάθετης. Στην 

περίπτωση της μονοκονδυλιάς η διαπίστωση των καθέτων ίσως να ήταν περισσότερο 

δύσκολη λόγω του περίπλοκου σχήματος, αλλά τα παιδιά μπόρεσαν επίσης να ανταποκριθούν 

με επιτυχία. Το σκακιστικό πλαίσιο φαίνεται, λοιπόν, να προσφέρει τη δυνατότητα τόσο στα 

μικρότερα όσο και στα μεγαλύτερα παιδιά να μελετήσουν και να αναδείξουν τις έννοιες της 

παραλληλίας και της καθετότητας.

Τέλος, όσον αφορά στην έννοια της απλής τομής ευθειών, τα παιδιά της ΣΤ' φάνηκε να 

την κατέχουν και να την αναδεικνύουν στις υπό μελέτη διαδρομές όχι όμως βασιζόμενα τόσο 

στην σκακιστική τους εμπειρία αλλά στην επί τόπου παρατήρηση των γραμμών του 

γεωπίνακα. Μπορεί, βέβαια, οι σχέσεις που έχουν οι διαδρομές των κομματιών με τον 

οριζόντιο άξονα παράταξης του στρατού, όπως κάθετη για το βασιλιά, σε κλίση 45° για τον 

αξιωματικό και τη βασίλισσα και σε κλίση μεγαλύτερη των 45° για τον ίππο, να βοήθησαν 

στη διερεύνηση αυτή αλλά αυτό δεν αποδεικνύει ότι ήταν η αντίληψή των σχέσεων αυτών 

που οδήγησε τα παιδιά στον εντοπισμό των τεμνόμενων ευθειών.

Μια άλλη έννοια που διερευνήθηκε από τα παιδιά της ΣΤ' ήταν εκείνη της γωνίας. Κατά 

τη διερεύνηση των συμπληρωματικών γωνιών τα παιδιά στην απόδοση των προς μελέτη
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κινήσεων είχαν την τάση να διαγράψουν σε πρώτο χρόνο την ορθή γωνία και έπειτα τις δύο 

οξείες που την αποτελούσαν, παρόλο που οι ημιευθείες της ορθής δε συνέπιπταν με τους 

άξονες χ και ψ του επιπέδου. Παράλληλα στην επεξεργασία των αμβλειών γωνιών είχαν την 

τάση να αποδίδουν ευκολότερα τις επιθέσεις που απείχαν μεταξύ τους παρά εκείνες που 

βρίσκονταν κοντά η μία στην άλλη. Σε μια περίπτωση μάλιστα διαγράφηκαν πρώτα οι 

ημιευθείες της αμβλείας και στη συνέχεια εκείνες στο εσωτερικό της γωνίας. Οι πολύ 

κλειστές γωνίες δείχνουν να είναι περισσότερο ανοίκειες στα παιδιά από τις πιο ανοιχτές. Η 

σειρά των κινήσεων που καταγράφεται φαίνεται, βέβαια, να επηρεάζεται και από τη 

σημαντικότητα των αντιπάλων που «κόβονται».

Ως προς τα είδη των γωνιών τα παιδιά έδειξαν να τα κατέχουν σε αρκετά καλό βαθμό, 

καθώς αναγνώρισαν αμέσως τόσο τις οξείες όσο και τις αμβλείες γωνίες. Μάλιστα στην 

περίπτωση των οξειών γωνιών φάνηκε να αντιλαμβάνονται το άνοιγμα της γωνίας της 

βασίλισσας ως 45°, επειδή ήταν εξοικειωμένα με τη σταθερή κλίση των 45° που σχηματίζουν 

οι λοξές πορείες της βασίλισσας καθώς διατρέχουν διαγωνίως τα τετράγωνα της σκακιέρας. 

Γρήγορα αντιλήφθηκαν ότι οι γωνίες αυτές ήταν συμπληρωματικές. Άλλωστε την ιδιότητα 

αυτήν την εντόπισαν και στις οξείες γωνίες του ίππου, που δεν ήταν ίσες μεταξύ τους. 

Φαίνεται, δηλαδή, ότι η εμπειρία τους με το παιχνίδι μπορεί να τους βοήθησε να αντιληφθούν 

ότι οι κινήσεις του ίππου έχουν κοινή κλίση σε σχέση με τον οριζόντιο και τον κάθετο άξονα 

του σκακιστικού επιπέδου και έτσι μπορούν να σχηματίσουν ορθή γωνία. Αυτό, όμως, δεν 

μπορεί να εξαχθεί με σιγουριά.

Όσον αφορά στη σύγκριση των γωνιών το πλαίσιο της σκακιέρας έδινε τη δυνατότητα 

για μια διαισθητική προσέγγιση. Τα παιδιά έδειξαν να μπορούν να συγκρίνουν τις οξείες 

γωνίες του ίππου μεταξύ τους ακόμα και αν στηρίχθηκαν διαισθητικά στην εμπειρία τους και 

στις αποστάσεις μεταξύ των στόχων που δέχονταν την επίθεση. Ωστόσο, η σύγκριση μεταξύ 

των αμβλειών γωνιών που ακολούθησε, απαιτούσε υψηλό επίπεδο παρατηρητικότητας και 

αντίληψης των μικρών διαφορών μεταξύ των οξειών γωνιών. Ως ένα σημείο τα παιδιά 

μπόρεσαν να διερευνήσουν τις υπό μελέτη γωνίες με βάση τις οξείες που περιείχαν, αλλά η 

διερεύνηση δεν μπόρεσε να προχωρήσει μόνο με την παρατήρηση των γωνιών. Η 

δραστηριότητα ήταν περισσότερο απαιτητική από όσο ίσως θα έπρεπε και ξεπερνούσε τις 

δυνατότητες των παιδιών. Για το λόγο αυτό τα παιδιά κατέφυγαν στη λύση του ριζόχαρτου, 

μέσα από την οποία κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη σύγκριση μεταξύ των γωνιών.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι το σκακιστικό πλαίσιο βοηθά ως ένα βαθμό τα παιδιά στην 

αναγνώριση του είδους της γωνίας που μελετάται, τόσο της οξείας και της αμβλείας όσο και
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της ορθής. Μάλιστα τα παιδιά έδειξαν να αντιλαμβάνονται σε μεγάλο βαθμό την έννοια των 

συμπληρωματικών γωνιών. Σε αυτό δείχνει να συμβάλλει η κλίση που έχουν οι κινήσεις των 

κομματιών σε σχέση με τους άξονες χ και ψ. Η σύγκριση των γωνιών από την άλλη πλευρά 

γίνεται κάτω από ένα διαισθητικό πρίσμα που απαιτεί καλή παρατηρητικότητα και αντίληψη 

των σχέσεων μεταξύ των γωνιών. Όταν γίνεται σε ένα πρώτο επίπεδο και αφορά τις δύο 

οξείες γωνίες του ίππου στηρίζεται στην ισότητα των διαδρομών και στην απόσταση μεταξύ 

των στόχων, δηλαδή, των άκρων των ημιευθειών και έτσι δεν αποτελεί αξιόπιστο κριτήριο 

σύγκρισης. Άλλωστε η σύγκριση σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να γίνει έγκυρα μόνο με τη 

χρήση του ριζόχαρτου. Στην περίπτωση όμως της σύγκρισης των αμβλειών γωνιών το 

πλαίσιο της σκακιέρας προσφέρει τη δυνατότητα για διερεύνηση και αξιόπιστη σύγκριση που 

στηρίζεται στον τρόπο διαδοχής και στις σχέσεις μεταξύ των οξειών γωνιών που 

εμπεριέχονται στις αμβλείες. Η διερεύνηση αυτή όμως δεν προσφέρεται για παιδιά της ΣΤ' 

αλλά για μεγαλύτερα.

Σε κάθε περίπτωση η διερεύνηση των γωνιών δεν μπορεί να γίνει απευθείας στη 

σκακιέρα, καθώς οι ημιευθείες νοούνται και τα ανοίγματα των γωνιών δεν μπορούν να γίνουν 

εύκολα αντιληπτά. Οι μόνες γωνίες που θα μπορούσαν ίσως να μελετηθούν στο πλαίσιο αυτό 

να ήταν η ορθή του πύργου και ίσως και εκείνη του αξιωματικού, καθώς τα παιδιά είναι σε 

θέση να διαπιστώσουν το άνοιγμα των γωνιών λόγω των σχέσεων ανάμεσα στις ημιευθείες 

και στις ακμές των τετραγώνων της σκακιέρας. Και σε αυτήν την περίπτωση όμως η μελέτη 

θα περιοριζόταν μόνο στο πλαίσιο της απλής αναγνώρισης και όχι της σε βάθος διερεύνησης . 

Τέλος, ας σημειωθεί ότι μια μικρή δυσκολία μπορεί να παρατηρηθεί κατά τον εντοπισμό των 

γωνιών που πρόκειται να μελετηθούν, καθώς οι συντεταγμένες της σκακιέρας αποτελούνται 

από δύο στοιχεία, ένα γράμμα και έναν αριθμό, και χρειάζονται χρόνο για να αναλυθούν.

Μια άλλη έννοια που διερευνήθηκε και με τα δύο τμήματα ήταν εκείνη των 

γεωμετρικών σχημάτων. Με τα παιδιά της Β' μελετήθηκε μόνο το τετράγωνο, λόγω χρονικού 

περιορισμού. Τα παιδιά έδειξαν να έχουν αρκετά ανεπτυγμένη την αντίληψη της έννοιας του 

τετραγώνου καθώς το αναγνώρισαν αμέσως, τουλάχιστον εκείνο του πύργου, όταν απέδωσαν 

τις ακμές του πάνω στο διάγραμμα, ενώ ένας μαθητής μπόρεσε να το αναγνωρίσει μόνο από 
τα στημένα κομμάτια πάνω στη σκακιέρα. Στην περίπτωση του τετραγώνου του αξιωματικού, 

όμως, τα παιδιά έδειξαν να επηρεάζονται από την κλίση των 45° σε σχέση με τον οριζόντιο 

άξονα και δυσκολεύτηκαν να αντιληφθούν την ταυτότητα του σχήματος (Van de Walle, 

2005), καθώς το αναγνώρισαν σε πρώτη φάση ως ρόμβο. Η λανθασμένη αντίληψη για το 

σχήμα παρέμεινε ακόμα και όταν η σκακιέρα περιστράφηκε κατά 45°. Τα παιδιά μπόρεσαν να
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αναθεωρήσουν την αρχική τους εκτίμηση μόνο όταν το σχήμα αποδόθηκε πάνω στο 

γεωπίνακα και έγιναν οπτικά εμφανείς οι ακμές του.

Κατά τον υπολογισμό του μήκους της ακμής και της περιμέτρου του τετραγώνου του 

πύργου τα παιδιά μπόρεσαν να τον πετύχουν με βάση την ακμή του τετραγώνου της 

σκακιέρας, δείχνοντας ότι είναι σε θέση να κάνουν τη συσχέτιση ανάμεσα στις αποστάσεις. 

Κατά τη διερεύνηση του εμβαδού δόθηκε ως μη τυπική μονάδα μέτρησης ένα τετράγωνο της 

σκακιέρας και τα παιδιά είχαν αρχικά την τάση να εστιάζουν στα ολόκληρα τετράγωνα στο 

κέντρο και να παραβλέπουν τα μικρότερα κομμάτια στο περιθώριο του σχήματος. Όταν, 

όμως, ύστερα από προτροπή μας έστιασαν την προσοχή τους και σε αυτά τα κομμάτια 

κατάφεραν να διαπιστώσουν τις μεταξύ τους σχέσεις, ακολουθώντας νοερά τη διαδικασία 

«αποκοπής-επικόλλησης», κατά την οποία τα παιδιά μεταφέρουν κάποιες περιοχές του 

τμήματος από την αρχική τους θέση και τις προσαρτούν σε κάποια άλλη, ώστε να 

δημιουργηθεί ένα σχήμα με το ίδιο εμβαδόν του οποίου θα είναι πιο εύκολος ο υπολογισμός 

(Παπαδόπουλος, Μαμωνά-Downs, 2005). Μέσα από τη διερεύνηση αυτήν έδειξαν να 

αντιλαμβάνονται τον τρόπο που πρέπει να αναπροσαρμόσουν νοερά τις θέσεις των 

μικρότερων κομματιών για να επανενωθούν σε ολοκληρωμένα τετράγωνα. Μόνο ένας 

μαθητής χρειάστηκε να κάνει τη διαδικασία αυτήν παραστατικά κόβοντας και επανενώνοντας 

κομμάτια χάρτινης σκακιέρας. Στην περίπτωση του τετραγώνου του αξιωματικού τα παιδιά 

δυσκολεύτηκαν στην αναγνώριση των τετάρτων στις γωνίες του τετραγώνου και κρίθηκε 

απαραίτητο να προεκταθούν δύο διαδοχικές ακμές του σχήματος στο σημείο τομής τους ώστε 

να γίνει εμφανής η σχέση των κομματιών αυτών με ένα τετράγωνο της σκακιέρας. Αυτό 

οφείλεται στην ανοίκεια μορφή των τριγωνικών τετάρτων σε σχέση με την πιο οικεία των 

τετράγωνων τετάρτων που προηγήθηκαν.

Παράλληλα τα παιδιά έδειξαν να κατανόησαν τις έννοιες της σμίκρυνσης και της 

μεγέθυνσης του τετραγώνου, καθώς τα κομμάτια μετατοπίζονταν πάνω στη σκακιέρα για να 

δώσουν διαφορετικών διαστάσεων σχήμα. Η διερεύνηση αυτή περιορίστηκε μόνο στο 

τετράγωνο του πύργου και φάνηκε ότι τα παιδιά ήταν σε θέση να αντιληφθούν ότι το σχήμα 

παραμένει τετράγωνο που απλώς μεγαλώνει ή μικραίνει, μόνο από την τοποθέτηση των 
κομματιών στη σκακιέρα και χωρίς την οπτική αναπαράσταση των ακμών.

Κατά την τελική διερεύνηση όπου τα παιδιά πειραματίστηκαν με όλα τα κομμάτια για να 

διαπιστώσουν ποια σχηματίζουν νοερά τετράγωνα πάνω στη σκακιέρα, φάνηκε ότι είχαν ήδη 

εξοικειωθεί σε μεγάλο βαθμό με το σχήμα του τετραγώνου και δεν αντιμετώπισαν δυσκολίες. 

Η κλίση του τετραγώνου ή η απουσία των ακμών δεν τα προβλημάτισε και μάλιστα
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μπόρεσαν να αποδώσουν νοερά ακόμα καν το τετράγωνο του ίππου που χρειάζεται τέσσερις 

διαδοχικές τεθλασμένες κινήσεις.

Σε γενικές γραμμές η εξοικείωση των παιδιών της Β' με το τετραγωνισμένο πλαίσιο της 

σκακιέρας βοηθάει και στην εξοικείωσή τους με την έννοια του τετραγώνου. Στην 

αναγνώριση του σχήματος τα παιδιά δείχνουν να μπορούν να την κάνουν ακόμα και μόνο με 

την οριοθέτηση των κορυφών του με τα κομμάτια, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα βρίσκεται 

σε «πρότυπη» μορφή (Van de Walle, 2005). Σε πρώτη φάση η απουσία αναπαράστασης των 

ακμών δυσκολεύει τους μαθητές να απεμπολήσουν τη λανθασμένη αντίληψη για το σχήμα 

που παρουσιάζεται σε κλίση 45°, ακόμα και όταν αυτό εμφανίζεται στην πορεία σε οικεία για 

αυτούς θέση. Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο ότι στην τελική διερεύνηση τα παιδιά είναι πλέον 

σε θέση να σχηματίσουν τετράγωνα περπατώντας απλώς τα κομμάτια πάνω στη σκακιέρα, 

χωρίς να προβληματίζονται από την κλίση του τετραγώνου ή από την απουσία των ακμών. 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι στο πλαίσιο της σκακιέρας η οριοθέτηση του επιπέδου με τη βοήθεια 

των τετραγώνων συμβάλλει στην ικανότητα του παιδιού να οριοθετεί και το ίδιο τόσο 

αποστάσεις όσο και επιφάνειες πάνω στο επίπεδο. Η ικανότητα αυτή δείχνει να εξελίσσεται 

με την εξάσκηση. Ωστόσο το τετράγωνο του ίππου που σχηματίζεται από ευθείες κινήσεις 

δεν ενδείκνυται για διερεύνηση, καθώς οι αρχάριοι σκακιστές δεν είναι εξοικειωμένοι με την 

ευθεία πορεία του ίππου και η ανοίκεια κλίση του σε σχέση με τον οριζόντιο άξονα 

δυσκολεύει ιδιαίτερα τη νοερή αναπαράστασή του από τα παιδιά. Επίσης, το τετραγωνισμένο 

πλέγμα που αποτελεί το επίπεδο της διερεύνησης δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να 

συσχετίσουν αποστάσεις και επιφάνειες μεταξύ τους για να μπορούν να υπολογίσουν τόσο τα 

μήκη των πλευρών και της περιμέτρου όσο και το εμβαδόν του σχήματος. Τέλος, οι έννοιες 

της μεγέθυνσης και της σμίκρυνσης δείχνουν να μπορούν να μελετηθούν μόνο με την 

οριοθέτηση των κορυφών των τετραγώνων μέσω της απλής μετατόπισης των κομματιών 

πάνω στη σκακιέρα.

Τα τετράγωνα διερευνήθηκαν, επίσης, με τα παιδιά της ΣΤ'. Τα παιδιά έδειξαν να έχουν 

ανεπτυγμένη αντίληψη της έννοιας του τετραγώνου και των ιδιοτήτων του, καθώς το 

αναγνώρισαν και το απέδωσαν τόσο σε οριζόντια θέση όσο και σε κλίση 45°. Ωστόσο, το 
τετράγωνο του ίππου σε ευθεία πορεία, το οποίο έχει ανοίκεια κλίση σε σχέση με τον 

οριζόντιο άξονα, δυσκόλεψε τα παιδιά. Για να αναγνωριστεί χρειάστηκε να περιστραφεί το 

επίπεδο ώστε να έρθει το σχήμα σε πιο οικεία θέση και να χρησιμοποιηθεί και ο γνώμονας.

Κατά τον υπολογισμό του εμβαδού τα παιδιά της ΣΤ' ακολούθησαν τον ίδιο μηχανισμό 

με τα παιδιά της Β'. Εκμεταλλεύτηκαν το τετραγωνισμένο πλέγμα του επιπέδου και

164



εντόπισαν αρχικά ία ολόκληρα τετράγωνα στο κέντρο και στη συνέχεια τα μικρότερα 

κομμάτια στο περιθώριο των σχημάτων, τα οποία διερεύνησαν μέσα από τη διαδικασία της 

νοερής «αποκοπής-επικόλλησης». Τα τετράγωνα που αλληλεπικαλύπτονταν δυσκόλεψαν τα 

παιδιά, που αναγκάστηκαν να τα μεταφέρουν σε άλλο επίπεδο για να τα μελετήσουν. Κατά τη 

συσχέτιση μεταξύ των μικρότερων κομματιών στα τετράγωνα που βρίσκονται σε οριζόντια 

θέση και σε κλίση 45° δεν έδειξαν να δυσκολεύονται. Από την άλλη πλευρά το εμβαδόν του 

τετραγώνου του ίππου που είναι πιο απαιτητικό, κατάφεραν να το υπολογίσουν ως ένα 

βαθμό, αλλά δεν ήταν σε θέση με το επίπεδο των γνώσεών τους να το ερμηνεύσουν. Η 

ανοίκεια κλίση του σε σχέση με τον οριζόντιο άξονα έχει ως αποτέλεσμα τα μικρότερα 

κομμάτια των τετραγώνων, που καλύπτουν την επιφάνειά του, να απαιτούν γνώσεις πάνω στη 

σχέση ευθείας που τέμνει ζεύγος παράλληλων ευθειών, για να μπορέσουν να συσχετιστούν 

μεταξύ τους. Ωστόσο, τα παιδιά προχώρησαν ως ένα βαθμό στη διερεύνηση της συσχέτισης 

αυτής. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η εξοικείωση με το πλαίσιο της σκακιέρας και την κίνηση του 

ίππου βοηθάει τα παιδιά να συνδέσουν τις διαδοχικές κινήσεις του με σχέσεις αντιστοιχίας σε 

σχέση με τις ακμές των τετραγώνων της σκακιέρας. Αυτό σημαίνει ότι η πορεία του, καθώς 

επαναλαμβάνεται, διαγράφει όμοιες σχέσεις στο χώρο. Σε αυτήν την αντίληψη δείχνει να 

στηρίζεται η διερεύνησή του.

Παράλληλα, τα παιδιά έδειξαν να αντιλαμβάνονται σε αρκετά υψηλό βαθμό την έννοια 

της εγγραφής ενός τετραγώνου μέσα σε ένα άλλο. Μάλιστα ήταν σε θέση να εντοπίσουν 

σχετικά γρήγορα τα κομμάτια της σκακιέρας που μπορούσαν να χαράξουν τα εγγεγραμμένα 

τετράγωνα, καθώς μπορούσαν να διακρίνουν την ιδιότητα του κάθε κομματιού να κινείται 

οριζοντίως, καθέτως ή πλαγίως διαγράφοντας πορείες παράλληλες και κάθετες. Η εμπειρία με 

το παιχνίδι φαίνεται να δίνει ως ένα βαθμό αυτή τη δυνατότητα στα παιδιά.

Ένα δεύτερο σχήμα που μελετήθηκε με τα παιδιά της ΣΤ' ήταν το ορθογώνιο 

παραλληλόγραμμο. Τα παιδιά έδειξαν να αντιλαμβάνονται ότι κομμάτια που κινούνται 

οριζόντια και κάθετα πάνω στη σκακιέρα, όπως ο πύργος και η βασίλισσα, μπορούν να 

σχηματίσουν ορθογώνια παραλληλόγραμμα, χωρίς να χρειαστεί να τα διερευνήσουν 

καθόλου. Στην περίπτωση όμως που τα κομμάτια κινούνται με ορισμένη κλίση, τα παιδιά 

επέλεξαν να τα διερευνήσουν πάνω στο γεωπίνακα. Η κίνηση του αξιωματικού, αν και 

φάνηκε να γίνεται αντιληπτή ως κλίσης 45° σε σχέση με τον οριζόντιο άξονα, έκανε τα παιδιά 

να επιζητούν και επαλήθευση της οπτικής αναπαράστασης της. Αντίστοιχα στην περίπτωση 

της κίνησης του ίππου, αν και τα παιδιά έδειξαν σε πρώτη φάση να δέχονται τη δυνατότητά 

του να σχηματίσει ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, θέλησαν να προεκτείνουν τις ακμές του 

τετραγώνου του πάνω στο γεωπίνακα για να επιβεβαιώσουν την εκτίμησή τους.
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Κατά τον υπολογισμό του εμβαδού τα παιδιά ακολούθησαν τον ίδιο τρόπο διερεύνησης 

όπως και στην περίπτωση του τετραγώνου, χωρίς να δυσκολεύονται από τη διαφορετική 

κλίση των σχημάτων και από τη διαφορετική μορφή που έχουν τα δεύτερα και τα τέταρτα 

των τετραγώνων του πλέγματος στο περιθώριό τους. Επίσης, στην προσπάθειά τους να 

μεταφέρουν το εμβαδόν ενός ορθογωνίου παραλληλογράμμου στο πλαίσιο ενός άλλου, τα 

παιδιά ακολούθησαν τη διαδικασία της διερεύνησης πάνω σε διάστικτη σκακιέρα. Το 

οριζόντιο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο επέλεξαν να το αποδώσουν κόβοντας νοερά και 

επανενώνοντας σε διαφορετική σχέση κομμάτια του ήδη δοσμένου ορθογωνίου. Στην 

περίπτωση του λοξού ορθογωνίου εργάστηκαν με τη μέθοδο δοκιμής και πλάνης, 

προχωρώντας το μολύβι τους βήμα-βήμα πάνω στη διάστικτη σκακιέρα. Φαίνεται ότι το 

πλαίσιο της διάστικτης σκακιέρα έχει τις προϋποθέσεις για μια τέτοιου τύπου δραστηριότητα. 

Η διαφορά της από τον απλό τετραγωνισμένο καμβά είναι ότι, λόγω των θέσεων που έχουν 

τα δοσμένα σημεία στα κέντρα των τετραγώνων της, απαιτεί διαφορετικής δυσκολίας 

διερεύνηση. Αυτό συμβαίνει γιατί οι ακμές που προκύπτουν από τη σύνδεση δύο σημείων, 

καθώς εκτείνονται, αναπτύσσουν περίπλοκες σχέσεις με τις ήδη υπάρχουσες ακμές των 

τετραγώνων. Έτσι τα παιδιά οφείλουν να έχουν καλή χωρική αντίληψη των αποστάσεων και 

των επιφανειών.

Το τελευταίο τετράπλευρο που διερευνήθηκε ήταν το πλάγιο παραλληλόγραμμο. Τα 

παιδιά έδειξαν να είναι σε θέση να εντοπίσουν συνδυασμούς κινήσεων για το σχηματισμό 

πλαγίων παραλληλογράμμων, αλλά η διερεύνηση έγινε πάνω στο γεωπίνακα. Η πλάγια 

πλευρά, που αποδίδεται είτε με τον ίππο είτε με τη βασίλισσα, δίνει κάθε φορά διαφορετική 

κλίση στην λοξότητα του παραλληλογράμμου. Η διαφορά στη λοξότητα φάνηκε να 

εντοπίζεται από τα παιδιά αλλά η ερμηνεία της δεν ήταν εύκολη. Χρειάστηκε να τους 

επισημανθεί η διαφορετική κλίση των δύο κινήσεων για να μπορέσουν να την αντιληφθούν. 

Βέβαια, ο χρόνος που είχαν στη διάθεση τους τα παιδιά ήταν αρκετά περιορισμένος για να 

προχωρήσουν σε περεταίρω διερεύνηση. Γενικότερα φαίνεται ότι το πλαίσιο της σκακιέρας 

προσφέρεται για τη διερεύνηση του πλαγίου παραλληλογράμμου σε ένα συγκεκριμένο εύρος 

εναλλακτικών μορφών του, αλλά πάντα με τη βοήθεια του γεωπίνακα.

Όσον αφορά στην έννοια της διαγώνιου η εξοικείωση των παιδιών με το παιχνίδι και τις 

κινήσεις του αξιωματικού που διασχίζουν σε κλίση 45° τα τετράγωνα της σκακιέρας φαίνεται 

να βοηθάει στην αναγνώριση της σχέσης καθέτου ανάμεσα στις διαγώνιους του τετραγώνου 

του πύργου. Επίσης, στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν κομμάτια που διασχίζουν 

διαγωνίως τα τετράγωνα που μελετούν, τα παιδιά δείχνουν να μπορούν νοερά να διακρίνουν 

τα κομμάτια αυτά. Στην περίπτωση του πλαγίου παραλληλογράμμου η διερεύνηση των
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διαγωνίων γίνεται κλιμακωτά από τα μεγαλύτερα προς τα μικρότερα σχήματα ίσως λόγω της 

μεγαλύτερης ευελιξίας κινήσεων που επιτρέπουν οι μεγαλύτερες αποστάσεις σε σχέση με τις 

μικρότερες. Ο εντοπισμός των διαγωνίων που διαγράφονται από τους πύργους και τους 

αξιωματικούς φάνηκε να γίνεται εύκολα και γρήγορα. Οι διαγώνιοι, όμως, του ίππου είχαν 

μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας ως προς τη διερεύνησή τους, καθώς η ευθεία πορεία του ίππου 

πάνω στο πλαίσιο της σκακιέρας και η κλίση της σε σχέση με τον οριζόντιο άξονα του 

επιπέδου δεν είναι οικείες στα παιδιά. Είναι χαρακτηριστικό ότι η διερεύνηση των διαγωνίων 

του ίππου γίνεται αντίστροφα από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο σχήμα, επειδή με την 

αύξουσα πορεία των κινήσεων τα παιδιά δυσκολεύονται σταδιακά να οριοθετήσουν την 

ευθεία διαδρομή του στο χώρο. Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, φαίνεται ότι η εξοικείωση των 

παιδιών με το παιχνίδι βοηθάει ως ένα βαθμό στη διερεύνηση της διαγώνιου όταν αυτή 

αντιστοιχεί σε δυνατές κινήσεις κομματιών, ενώ η διαδικασία αυτή φαίνεται να μπορεί να 

γίνει εύκολα και σε νοερό επίπεδο.

Το γεωμετρικό σχήμα που διερευνήθηκε επιπλέον με τα παιδιά της ΣΤ' ήταν το τρίγωνο. 

Τα τρίγωνα που διερευνήθηκαν ήταν όλα ισοσκελή ορθογώνια, οξυγώνια και αμβλυγώνια. 

Πρόκειται για τα γεωμετρικά σχήματα που μελετήθηκαν πρώτα και τα παιδιά έδειξαν να 

μπορούν να ανταποκριθούν στις σχετικές δραστηριότητες με αρκετά μεγάλο βαθμό επιτυχίας. 

Απέδωσαν σωστά τα ζητούμενα τρίγωνα στο γεωπίνακα και με λίγη εξάσκηση φάνηκε να 

μην επηρεάζονται από το αν τα τετράγωνα που διέτρεχαν οι ακμές των σχημάτων ήταν 

κατειλημμένα από αντίπαλα κομμάτια ή όχι, ή από το αν οι κορυφές των τριγώνων 

εμφανίζονταν παραστατικά με την παρουσία ενός αντιπάλου ή προέκυπταν από την 

τεθλασμένη διαδρομή επίθεσης ενός κομματιού. Η αντίληψη των παιδιών σχετικά με το είδος 

των γωνιών των τριγώνων φάνηκε ότι είναι αρκετά ανεπτυγμένη. Είναι χαρακτηριστικό ότι 

στην τελευταία δραστηριότητα τα παιδιά αναγνώρισαν αρχικά το ορθογώνιο, στη συνέχεια το 

αμβλυγώνιο και στο τέλος το οξυγώνιο τρίγωνο. Ειδικά στην αναγνώριση της ορθής γωνίας 

των τριγώνων φαίνεται ότι επηρεάζει θετικά η εμπειρία με το παιχνίδι και η αντίληψη της 

κλίσης των 45° που κάνουν οι λοξές διαδρομές της βασίλισσας και του αξιωματικού. Στην 

αναγνώριση των οξειών και αμβλειών γωνιών ενδέχεται ως ένα βαθμό να βοηθάει η 

εξοικείωση με τις κινήσεις του ίππου αλλά αυτό δεν μπορεί να υποστηριχθεί με σιγουριά.

Επίσης, τα παιδιά δε φαίνονται να δυσκολεύονται ούτε στην αναγνώριση του είδους των 

τριγώνων ως προς τις πλευρές τους, γεγονός που μπορεί εν μέρει να οφείλεται στην 

εξοικείωσή τους με το παιχνίδι και στην αντίληψη ότι οι επιθέσεις των κομματιών. όταν 

επαναλαμβάνονται συμμετρικά, χαράσσουν ίσα ευθύγραμμα τμήματα. Από την άλλη πλευρά,
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βέβαια, αυτό μπορεί απλώς να οφείλεται στην αναγνώριση των συμμετρικών και άρα ίσων 

ευθυγράμμων τμημάτων που εξετάζονται επί τόπου πάνω στο γεωπίνακα.

Όσον αφορά στον υπολογισμό του εμβαδού με βάση τα τετράγωνα της σκακιέρας τα 

παιδιά έδειξαν σε πρώτο χρόνο να δυσκολεύονται με τα μικρότερα κομμάτια στο περιθώριο 

των σχημάτων, και συγκεκριμένα τα όγδοα στις οξείες γωνίες των τριγώνων. Σταδιακά, όμως, 

καθώς εμπέδωσαν το μηχανισμό δε συνάντησαν περεταίρω δυσκολίες ούτε και στα πιο 

απαιτητικά τρίγωνα του ίππου, ενώ η διαδικασία εύρεσης του εμβαδού έγινε αποκλειστικά με 

την παρατήρηση του γεωπίνακα. Τα παιδιά έδειξαν, λοιπόν, ότι είναι σε θέση να 

ανακατατάσσουν νοερά τα μικρότερα κομμάτια της μονάδας μέτρησης με τέτοιο τρόπο ώστε 

να επανενώνονται σε μορφές κλασμάτων περισσότερο οικείες. Αυτό καταδεικνύει ότι έχουν 

σε μεγάλο βαθμό ανεπτυγμένη την αντίληψη του δισδιάστατου χώρου και είναι σε θέση να 

επιλύουν προβληματικές καταστάσεις σε σχέση με αυτόν.

Ως προς την έννοια της ομοιότητας τα παιδιά σε πρώτη φάση φάνηκε να 

προβληματίζονται και να δυσκολεύονται να αντιληφθούν τον τρόπο με τον οποίο 

μεταβάλλονταν οι διαστάσεις των τριγώνων που δόθηκαν. Ενώ διαπίστωναν μία 

κανονικότητα στον τρόπο που τα σχήματα μεγεθύνονταν, δεν ήταν σε θέση να την 

ερμηνεύσουν με ακρίβεια. Ωστόσο, σε δεύτερο χρόνο, όταν πλέον τους ζητήθηκε να 

αποδώσουν τα ίδια τα παιδιά τρίγωνα μεγαλύτερων ή μικρότερων διαστάσεων, έδειξαν να 

είναι ως ένα βαθμό σε θέση να το κάνουν και μάλιστα στη μία ομάδα μόνο με τη μετακίνηση 

κομματιών πάνω στη σκακιέρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ακμή του τριγώνου που 

αποτελούσε τη βάση της διαδικασίας μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης ήταν εκείνη που συνέπιπτε 

με τον οριζόντιο άξονα του επιπέδου και η ανάπτυξη ή η μείωσή της γινόταν κάθε φορά με 

επιτυχία. Αντίθετα, οι όποιες δυσκολίες προέκυψαν, αφορούσαν κυρίως την ακμή εκείνη που 

εκτεινόταν λοξά πάνω στο επίπεδο της σκακιέρας. Σε γενικές γραμμές φαίνεται, ότι τα παιδιά 

μπορούν να αντιληφθούν, ύστερα από μια πρώτη εξοικείωση με την έννοια της κλίμακας, τον 

τρόπο που μεγαλώνουν ή μικραίνουν οι διαστάσεις ενός τριγώνου, και ως ένα βαθμό μόνο με 

την οπτική αναπαράσταση των κορυφών του και τη δυνατότητα της μετακίνησής τους στο 

σκακιστικό επίπεδο. Αυτό φαίνεται ότι στηρίζεται στην αντίληψη των παιδιών ότι για να 
επιτευχθεί η μεγέθυνση ενός τριγώνου χρειάζεται απλώς να προεκταθούν οι διαστάσεις του. 

Το σκακιστικό πλαίσιο προσφέρει τη δυνατότητα επεξεργασίας της έννοιας της κλίμακας και 

κατ' επέκταση της ομοιότητας, όπως κάθε τετραγωνισμένος καμβάς. Η ιδιαιτερότητά του 

είναι ίσως η αντίληψη ότι κάθε βήμα ενός κομματιού πάνω σε μια ευθεία του είναι αναλογικά 

ίσο με κάθε προηγούμενο και κάθε επόμενό του πάνω στην ίδια ευθεία.
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Ας σημειωθεί, τέλος, ότι τα παιδιά της ΣΤ' μελέτησαν τα γεωμετρικά σχήματα κυρίως 

πάνω στο γεωπίνακα και όχι απευθείας στο πλαίσιο της σκακιέρας, όπου η απουσία των 

ακμών κάνει τη διερεύνησή τους ιδιαίτερα δύσκολη. Το ότι η διερεύνηση των λοξών 

κινήσεων δε γίνεται πάνω στη σκακιέρα δείχνει την αδυναμία του πλαισίου της σκακιέρας να 

οριοθετήσει ακριβείς πορείες στο χώρο που παρεκκλίνουν από τον οριζόντιο και τον κάθετο 

άξονα.

Κατά την τελευταία συνάντηση και με τα δύο τμήματα μελετήθηκε η έννοια της 

συμμετρίας. Αρχικά ερευνήθηκε η συμμετρία σε άδεια σκακιέρα σε σχέση με το μωσαϊκό 

των ασπρόμαυρων τετραγώνων της. Τόσο τα παιδιά της Β' όσο και τα παιδιά της ΣΤ' έδειξαν 

να αντιλαμβάνονται την ύπαρξη της συμμετρίας στο επίπεδο αυτό και να μπορούν να 

εντοπίσουν τους δύο άξονες συμμετρίας του, παρόλο που βρίσκονταν σε κλίση 45° σε σχέση 

με τον οριζόντιο άξονα του επιπέδου. Μόνο ένας μαθητής της Β' χρειάστηκε να περιστρέψει 

το επίπεδο κατά 45° ώστε οι πλευρές που αντιστοιχούν μεταξύ τους να μετατοπιστούν από 

την πλάγια στην ευθεία θέση. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα παιδιά και των δύο τμημάτων 

εντόπισαν πρώτα τον άξονα που διέρχεται από τα λευκά τετράγωνα, γεγονός που ίσως να 

οφείλεται στο ότι μια λευκή επιφάνεια προσφέρεται περισσότερο στην οπτική αντίληψη των 

παιδιών για διερεύνηση σε σχέση με μία σκούρη, ενώ είναι ευκολότερο να νοηθεί ένας 

άξονας που διέρχεται πάνω από μια ανοιχτόχρωμη επιφάνεια παρά πάνω από μια σκούρη. Ας 

σημειωθεί ότι η τυπωμένη σκακιέρα, που διερευνήθηκε από τα παιδιά της Β', θα έπρεπε ίσως 

να καταλαμβάνει όλο το φύλλο του χαρτιού, το οποίο θα έπρεπε να είναι επίσης τετράγωνο 

και όχι ορθογώνιο για να βοηθηθούν τα παιδιά στη διαδικασία της επαλήθευσης με τη μέθοδο 

της δίπλωσης.

Όσον αφορά στην απόδοση της συμμετρίας σε τυχαία κομμάτια της σκακιέρας όπως 

αυτή μελετήθηκε με τα παιδιά της Β' φάνηκε ότι ήταν ιδιαίτερα απαιτητική για τα παιδιά της 

ηλικίας αυτής. Αρχικά παρατηρήθηκε από ορισμένους μαθητές η τάση να αποδοθεί το σχήμα 

αυτούσιο και όχι καθρεφτισμένο, αν και η δυσκολία αυτή παρακάμφθηκε γρήγορα. Μια 

δεύτερη δυσκολία εντοπίστηκε κυρίως σε σχέση με την κλίση του άξονα συμμετρίας. Όταν ο 

άξονας συνέπιπτε με τον κάθετο άξονα του επιπέδου τα παιδιά κατάφερναν να αποδώσουν τη 
συμμετρία, ενώ όταν βρισκόταν σε κλίση 45° σε σχέση με τον κάθετο άξονα, τα παιδιά 

δυσκολεύονταν. Το ότι τα τετράγωνα της σκακιέρας θα έπρεπε να καθρεφτιστούν με βάση τις 

κορυφές τους και όχι με βάση τις πλευρές τους, φαίνεται ότι επέβαλλε την αλλαγή στον 

τρόπο που αντιλαμβάνονται τα παιδιά την κάθετη διάταξη των τετραγώνων της σκακιέρας 

και αυτό δεν ήταν εύκολο. Επίσης, ο βαθμός επιτυχίας των παιδιών φάνηκε να εξαρτάται και 

από το βαθμό πολυπλοκότητας του σχήματος. Στην περίπτωση ενός απλού σχήματος τα
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παιδιά ανταποκρίθηκαν με επιτυχία, αλλά στην προσπάθεια απόδοσης του συμμετρικού σε 

ένα σχήμα που αποτελούνταν από δύο τμήματα κανένα παιδί δεν τα κατάφερε. Ενδέχεται σε 

εκείνη την περίπτωση τα παιδιά να δυσκολεύτηκαν να αντιληφθούν το σχήμα ως ένα όλο, 

καθώς ήταν σε θέση να αποδώσουν τη συμμετρία ως προς το ένα κομμάτι-το πλησιέστερο 

στον άξονα συμμετρίας-, ενώ το δεύτερο κομμάτι το απέδιδαν με ορισμένη περιστροφή, είτε 

90° είτε 180°. Το ότι τα δύο τμήματα του σχήματος συνδέονταν με μια κοινή κορυφή 

φαίνεται να μπέρδευε τα παιδιά, τα οποία δεν μπορούσαν να καθορίσουν τον τρόπο με τον 

οποίο γινόταν αυτή η σύνδεση και τα οδηγούσε στο να δοκιμάζουν άλλου είδους συνδέσεις. 

Το ασπρόμαυρο μωσαϊκό της σκακιέρας προσφέρεται, λοιπόν, για μια τέτοιου είδους 

δραστηριότητα με την προϋπόθεση, όμως, ότι το σχήμα θα είναι απλό, ο άξονας συμμετρίας 

κάθετος σε σχέση με το επίπεδο και το φόντο του σχήματος χρωματιστό και όχι λευκό, για να 

διακρίνονται τα λευκά τετράγωνα της σκακιέρας.

Ως προς τη συμμετρία σε στημένη σκακιέρα τα παιδιά και των δύο τμημάτων έδειξαν να 

αντιλαμβάνονται την ύπαρξή της ανάμεσα στα κομμάτια των δύο στρατών. Ωστόσο, 

παρατηρήθηκε σε πρώτη φάση από μαθητές τόσο της Β' όσο και της ΣΤ' η τάση να οριστεί 

ως άξονας εκείνος που τέμνει κάθετα τη σκακιέρα στο μέσο της, ο οποίος αποδίδει ως ένα 

βαθμό την αντιστοιχία ανάμενα στη δεξιά και την αριστερή πλευρά του κάθε στρατού. Το 

βασιλικό ζευγάρι στο κέντρο της πρώτης γραμμής, όμως, που δεν ανταποκρινόταν στη 

συμμετρική εικόνα, υποχρέωσε τα παιδιά να αναζητήσουν νέο άξονα. Τα παιδιά της Β', 

παρόλο που μπορούσαν να αντιληφθούν ότι οι δύο στρατοί είναι με πανομοιότυπο τρόπο 

στημένοι, δυσκολεύτηκαν κάπως να εντοπίσουν τον άξονα συμμετρίας καθώς φάνηκε να 

επικρατεί η άποψη ότι οι πλευρές που καθρεφτίζονται θα πρέπει να εφάπτονται πάνω στον 

άξονα. Η απόσταση, λοιπόν, ανάμεσα σε κάθε στρατό και στον άξονα συμμετρίας 

προβλημάτισε τη μια ομάδα. Αντίθετα, η δεύτερη ομάδα θεώρησε την ίση απόσταση των 

στρατών από τον άξονα ως απαραίτητη προϋπόθεση για το εντοπισμό του. Σε κάθε 

περίπτωση, όταν ξεκίνησε η παρτίδα, τα παιδιά έδειξαν ότι μπορούσαν σε κάθε κίνηση να 

αντιληφθούν αν η συμμετρία χαλάει ή αν αποκαθίσταται. Τα παιδιά της ΣΤ' δε 

δυσκολεύτηκαν στον εντοπισμό του άξονα συμμετρίας και μάλιστα μία ομάδα, κατά το 

άνοιγμα της παρτίδας, αντιμετώπισε το ενδεχόμενο συνεχούς αποκατάστασης της συμμετρίας 

με παιγνιώδη τρόπο, μετακινώντας σταδιακά όλο το στρατό μπροστά στον άξονα. Ωστόσο, 

αξίζει να σημειωθεί ότι η συμμετρία δεν επιδιώχθηκε ούτε από τα παιδιά της Β' ούτε από τα 

παιδιά της ΣΤ' σε μετακίνηση κομματιού πέρα από το χώρο που ορίζει ο άξονας συμμετρίας 

για κάθε στρατό. Φαίνεται, δηλαδή, ότι για τα παιδιά είναι αναμενόμενο οι κινήσεις των
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κομματιών και οι αντίστοιχες συμμετρικές τους να περιορίζονται στο χώρο που τους 

οριοθετεί ο οριζόντιος άξονας που τέμνει τη σκακιέρα στη μέση.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι το πλαίσιο της σκακιέρας με τους δύο αντίπαλους στρατούς πάνω 

στον τετραγωνισμένο καμβά, όπου η κάθε φιγούρα κατέχει τη δική της θέση, προσφέρεται 

ιδιαίτερα για τη μελέτη και την επεξεργασία της συμμετρίας. Τα παιδιά που είναι 

εξοικειωμένα με το παιχνίδι είναι σε θέση να εντοπίζουν και να κατανοούν τη συμμετρία 

όπως αυτή εκφράζεται με τη θέση και τη μετακίνηση των κομματιών, ενώ τα χρώματα των 

στρατών και των τετραγώνων του επιπέδου δε φαίνεται να δημιουργούν καμιά δυσκολία στα 

παιδιά. Επιπλέον, το ότι ακολουθούνται οι κανόνες μόνο των κινήσεων και όχι της 

στρατηγικής του παιχνιδιού δίνει την αίσθηση του ανοίκειου αλλά και της ευελιξίας, την 

οποία επιτρέπει ακριβώς η αποφόρτιση των κομματιών από τη γνωστή τους δυναμική.

Όσον αφορά στη συμμετρία ως προς κέντρο σε μια δοσμένη θέση της σκακιέρας 

μελετάται, επίσης, μόνο από τα παιδιά της ΣΤ', καθώς είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Τα παιδιά 

φάνηκε ότι δυσκολεύονταν να περιστρέφουν νοερά την εικόνα της σκακιέρας για να 

αποδώσουν τη συμμετρική θέση των κομματιών της και γι’ αυτό επέλεξαν να 

χρησιμοποιήσουν τη βοήθεια του ριζόχαρτου. Τόσο στη χρήση του όσο και στη σωστή 

απόδοση της συμμετρικής εικόνας της δοσμένης θέσης δεν αντιμετώπισαν δυσκολίες. Επίσης, 

τα παιδιά μπόρεσαν σε μεγάλο βαθμό να παραλληλίσουν τα δύο είδη της συμμετρίας και να 

εντοπίσουν θέσεις συμμετρίας ως προς κέντρο που ταυτίζονταν με τη συμμετρική απόδοση 

ως προς άξονα, καθώς έδειξαν να αντιλαμβάνονται ότι τα κομμάτια στο κέντρο και στις 

κορυφές της σκακιέρας έχουν κοινές θέσεις συμμετρίας ως προς άξονα και ως προς κέντρο. 

Ωστόσο ως ένα σημείο φάνηκε να συγχέουν τις κοινές συμμετρικές θέσεις με κομμάτια που 

ταυτίζονταν, όπως στην περίπτωση των στρατιωτών. Σε κάθε περίπτωση η συμμετρία ως 

προς κέντρο είναι έννοια που τα παιδιά συνάντησαν για πρώτη φορά και χρειάζονταν τον 

απαιτούμενο χρόνο για να την εμπεδώσουν.

Η συμμετρία ως προς άξονα διερευνήθηκε επιπλέον σε σχηματισμούς που 

διαγράφονταν με κινήσεις κομματιών. Το πλαίσιο μέσα από το οποίο έγινε η διερεύνηση 

αυτή ήταν εκείνο της διαδρομής-μονοκονδυλιάς. Τα παιδιά φάνηκαν να δυσκολεύονται ως 
ένα βαθμό στο να αναγνωρίσουν άμεσα ένα σχήμα που έδειχνε να εξελίσσεται σε συμμετρικό 

αν αυτό δεν είχε οικεία μορφή. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές ήταν σε θέση να εστιάσουν 

στους διαδοχικούς στόχους που αναπαρίσταντο στο διάγραμμα, παρακολουθώντας 

ταυτόχρονα το πέρασμα του εν λόγω κομματιού από τις προβλεπόμενες θέσεις και τη 

δημιουργία ενός συμμετρικού αποτελέσματος. Μάλιστα ήταν σε θέση να εντοπίσουν και
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τυχόν συμμετρία ως προς κέντρο στα σχήματα που προέκυψαν. Το πλαίσιο της σκακιέρας 

δίνει πολλές δυνατότητες δημιουργίας τέτοιου τύπου δραστηριοτήτων λόγω των ποικίλων 

συνδυασμών που μπορούν να πετύχουν οι διάφορες κινήσεις των κομματιών.

Ωστόσο, όταν τα ίδια τα παιδιά κλήθηκαν να οργανώσουν μια διαδοχή επιθέσεων της 

βασίλισσας ώστε να δημιουργηθεί ένα συμμετρικό σχήμα, οι ιδέες τους υστερούσαν σε 

πρωτοτυπία και πολυπλοκότητα. Παρά το μεγάλο βαθμό ευελιξίας του συγκεκριμένου 

κομματιού, οι σχηματισμοί των παιδιών ήταν βέβαια συμμετρικοί αλλά ιδιαίτερα απλοί. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι και οι δύο ομάδες δημιούργησαν ένα οικείο σχήμα με έναν άξονα 

συμμετρίας που παρέπεμπε σε σπιτάκι. Μάλιστα από καμία ομάδα δεν αξιοποιήθηκε η 

δυνατότητα των διαδρομών να τέμνονται μεταξύ τους με περισσότερους από έναν τρόπους 

ώστε να δημιουργηθεί ένα περισσότερο σύνθετο σχήμα. Παρόλο, λοιπόν, που το πλαίσιο της 

σκακιέρας δίνει την ευελιξία για σχηματισμό και διερεύνηση διαφόρων ειδών σχημάτων μέσα 

από τις κινήσεις των κομματιών, τα παιδιά περιορίζονται σε ένα μικρό μόνο εύρος τους.

Μια άλλου είδους συμμετρία που μελετήθηκε με τα παιδιά της ΣΤ' ήταν η περιστροφική 

σε στερεά σχήματα. Η αντιμετώπιση των κομματιών της σκακιέρας ως στερεών σχημάτων 

ήταν κάτι καινούριο για τα παιδιά, τα οποία λόγω της εξοικείωσης μαζί τους δεν 

αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες στη διερεύνησή αυτή. Ας σημειωθεί ότι η ικανότητα 

αντίληψης των εννοιών του χώρου αποτελεί ισχυρό παράγοντα πρόβλεψης της επίδοσης στην 

τρισδιάστατη γεωμετρία (Πιττάλης, Μουσουλίδης, Χρίστου, 2007). Ο τρόπος διερεύνησης, 

που ακολούθησαν, ήταν η περιστροφή των κομματιών και η νοερή απόδοση του άξονα 

συμμετρίας όπου η εικόνα έδειχνε να καθρεφτίζεται αντίστοιχη και από τις δύο πλευρές του 

άξονα περιστροφής. Δυσκολίες παρατηρήθηκαν στη διερεύνηση της βασίλισσας και λιγότερο 

του πύργου, λόγω των ιδιαίτερων διακριτικών χαρακτηριστικών τους. Το κυκλικό στέμμα της 

βασίλισσας με τα διαδοχικά ημικύκλια είχε ως συνέπεια οι άξονες συμμετρίας της να 

εναλλάσσονται κάθε φορά με μια μικρή κλίση της περιστροφής της, γεγονός που απαιτούσε 

μεγάλη παρατηρητικότητα και υψηλού επιπέδου αντίληψη της συμμετρίας για να γίνει 

αντιληπτό από τα παιδιά. Σε γενικές γραμμές τα παιδιά έχουν το πλεονέκτημα της 

εξοικείωσης με τα κομμάτια της σκακιέρας καθώς και με τις λεπτομέρειες και τα διακριτικά 

χαρακτηριστικά της αφαιρετικής μορφής τους, όπως είναι ο σταυρός του βασιλιά, οι 

πολεμίστρες του πύργου, η επισκοπική μήτρα του αξιωματικού. Για το λόγο αυτό δείχνουν 

να αντιλαμβάνονται τις θέσεις της περιστροφικής συμμετρίας σε αυτά.

Μια τελευταία έννοια που μελετήθηκε τόσο με τα παιδιά της Β' όσο και με τα παιδιά της 

ΣΤ' ήταν εκείνη της επίλυσης προβλήματος. Με τα παιδιά της Β' μελετήθηκε ένα πρόβλημα
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όπου ζητούνταν διαδοχικές νοερές προσθέσεις που κατέληγαν σε ένα συγκεκριμένο αριθμό- 

στόχο. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην άσκηση ίσως λόγω της 

μορφής της, καθώς παρέπεμπε σε άσκηση-λαβύρινθο και είχε το χαρακτηριστικό της 

ευελιξίας και του πειραματισμού. Η βάση της πορείας διερεύνησης φάνηκε να είναι τα 

ζευγαράκια του 10, το πάτημα του 5 και του 10 (Van de Walle, 2005) και τα διπλά 

αθροίσματα, καθώς τα παιδιά Α' και Β' Δημοτικού φαίνεται ότι επιλέγουν συχνά τη 

στρατηγική των όμοιων προσθετέων για τον υπολογισμό αθροισμάτων (Καραντζής, 2007). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μαθητής που θυμόταν τη βαθμολογική αξία των κομματιών, 

προχώρησε στο συνδυασμό των επιθέσεων χωρίς να έχει οπτική απεικόνιση των βαθμών. 

Είναι, λοιπόν, εφικτό να γίνεται αυτομάτως η νοερή σύνδεση κάθε κομματιού με την 

αντίστοιχη αξία του και στη συνέχεια ο συνδυασμός τους σε σύνθετο άθροισμα. Μέσα από 

την εξοικείωση με το παιχνίδι η μορφή κάθε φιγούρας ταυτίζεται σταδιακά με έναν αριθμό, ο 

οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί σε τέτοιου είδους ασκήσεις νοερού αριθμητικού υπολογισμού.

Επίσης, με τα παιδιά της Β' διερευνήθηκε μια δραστηριότητα-λαβύρινθος για να 

αξιοποιηθεί στη συνέχεια για την επεξεργασία παράλληλων και κάθετων ευθυγράμμων 

τμημάτων. Τα παιδιά αντιμετώπισαν ως ευχάριστη πρόκληση την άσκηση καθώς περιείχε το 

στοιχείο του παιχνιδιού και του γρίφου. Ωστόσο, η επίλυσή της δεν ήταν εύκολη αφού 

απαιτούσε από τα παιδιά να ελέγξουν αναλυτικά κάθε τετράγωνο από το οποίο μπορούσε να 

διέλθει ο πύργος ως προς την υποστήριξή του από αντίπαλο κομμάτι. Τα παιδιά ακολούθησαν 

τη μέθοδο της δοκιμής και πλάνης και σταδιακά βρήκαν όλα τη σωστή διαδρομή. Το 

σκακιστικό πλαίσιο προσφέρει τη δυνατότητα για τέτοιου είδους παιγνιώδεις δραστηριότητες 

που απαιτούν καλή αντίληψη του χώρου και καθιστούν την περεταίρω διερεύνηση των 

γεωμετρικών εννοιών περισσότερο ελκυστική.

Με τα παιδιά της ΣΤ' διερευνήθηκε ένα πρόβλημα συνδυαστικής που στηρίχθηκε σε 

υποθετικό σενάριο γύρω από τους χαρακτήρες της σκακιέρας. Τα παιδιά χρησιμοποίησαν τα 

ίδια τα κομμάτια της σκακιέρας για να αποδώσουν αναπαραστατικά τους πιθανούς 

συνδυασμούς τους και η στρατηγική που ακολουθήθηκε ήταν η «συστηματική συνδυαστική» 

(Παναγίδου, Τσιαννή, 2005). Άλλωστε η οπτικοποίηση φαίνεται ότι διαδραματίζει ένα 
σημαντικό ρόλο στην επίλυση του μαθηματικού προβλήματος (Παναούρα, Φιλίππου, 2001). 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση μάλιστα η απεικόνιση των δεδομένων του προβλήματος έγινε 

σε τρισδιάστατο επίπεδο. Σταδιακά η προσέγγιση των πιθανών συνδυασμών από τα παιδιά 

παρουσίασε την τάση να γίνεται όλο και πιο συστηματική. Η πρώτη ομάδα εκμεταλλεύτηκε 

διαδοχικά τα τρία κριτήρια των συνδυασμών, ενώ η δεύτερη ομάδα ακολούθησε άλλη πορεία 

επίλυσης συνδυάζοντας διαδοχικά κάθε κομμάτι με όλα τα υπόλοιπα. Σε κάθε περίπτωση τα
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παιδιά έδειξαν να αντιλαμβάνονται σε υψηλό βαθμό την έννοια του συνδυασμού και να 

αντιμετωπίζουν με μεθοδικότητα την επεξεργασία του προβλήματος. Οι φιγούρες της 

σκακιέρας, καθώς χαρακτηρίζονται από αντιστοιχία μεταξύ τους σε σχέση με τα χρώματα και 

την ταυτότητά τους, δίνουν τη δυνατότητα για τη δημιουργία σεναρίου που μπορεί να 

οδηγήσει στην κατασκευή προβλημάτων συνδυαστικής ακόμα και περισσότερων από δύο 

διαστάσεων.

Επιπλέον, με τα παιδιά της ΣΤ' μελετήθηκαν δύο δραστηριότητες-μονοκονδυλιές με 

στόχο την περεταίρω διερεύνηση εννοιών γεωμετρίας και συμμετρίας. Στην πρώτη 

περίπτωση τα παιδιά εργάστηκαν σε ένα τμήμα της σκακιέρας 3x3 όπου διερεύνησαν τις 

δυνατότητες των κινήσεων του ίππου να ακολουθήσει μονόδρομη πορεία και να οδηγηθεί 

στην αρχική του θέση διαγράφοντας ένα γνωστό σχηματισμό. Τα παιδιά μπόρεσαν να 

προσαρμοστούν σε ένα επίπεδο μικρότερο της οικείας σκακιέρας 8x8 και να το οριοθετήσουν 

νοερά στο γεωπίνακα χωρίς να χρειαστεί να το απομονώσουν με οπτικά μέσα όπως με ένα 

σπάγκο ή με μια κολλητική ταινία. Στη δεύτερη περίπτωση αντιμετώπισαν επίσης τις 

κινήσεις του ίππου, οι οποίες μέσα από διαδοχικές επιθέσεις στο οικείο πλαίσιο της 

σκακιέρας αυτήν τη φορά, μπόρεσαν να αποδώσουν διάφορα συμμετρικά σχήματα. Η 

δραστηριότητα ήταν ιδιαίτερα απαιτητική καθώς τα σχήματα που προέκυπταν δεν ήταν πάντα 

οικεία και δεν έδειχναν με την πρώτη ματιά ότι μπορούσαν να εξελιχθούν σε συμμετρικά. 

Ωστόσο τα παιδιά, ύστερα από αρκετό πειραματισμό, κατάφεραν να αντεπεξέλθουν με 

επιτυχία στην άσκηση και να αποδώσουν τους ζητούμενους συμμετρικούς σχεδιασμούς. 

Φάνηκε, λοιπόν, ότι ήταν σε θέση να εστιάσουν τόσο στους διαδοχικούς στόχους που 

αναπαρίσταντο στο διάγραμμα όσο και στην πορεία όπως αυτή εξελισσόταν πάνω στο 

γεωπίνακα. Το σκακιστικό πλαίσιο δίνει πολλές δυνατότητες δημιουργίας τέτοιου τύπου 

δραστηριοτήτων λόγω των ποικίλων συνδυασμών που μπορούν να πετύχουν οι διάφορες 
κινήσεις των κομματιών.

Καταλήγοντας, το πλαίσιο της σκακιέρας φαίνεται να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα 

διερεύνησης σε σχέση με το μάθημα των Μαθηματικών στο Δημοτικό σχολείο. Μέσα από το 

μωσαϊκό των απρόμαυρων τετραγώνων και την παρουσία των κομματιών του δίνει τη 
δυνατότητα μιας εναλλακτική προσέγγισης του τετραγωνισμένου καμβά για δραστηριότητες 

που άπτονται του τομέα της Γεωμετρίας, της Συμμετρίας και της επίλυσης προβλημάτων.

Μια μελλοντική έρευνα θα μπορούσε ίσως να μελετήσει τη δυνατότητα των μαθητών 

και των μαθητριών να μεταφέρουν τη γνώση των μαθηματικών εννοιών από το σκακιστικό 

σε ένα άλλο πλαίσιο, το οποίο θα άπτεται επίσης του τομέα των μαθηματικών. Θα είχε
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ενδιαφέρον μια συγκριτική μελέτη της χρήσης του σκακιστικού πλαισίου ως εποπτικού και 

χειραπτικού υλικού και της παράλληλης χρήσης ενός διαφορετικού πλαισίου, λιγότερο 

οικείου. Άλλωστε η δεξιότητα μεταφοράς της γνώσης από ένα οικείο σε ένα λιγότερο οικείο 

πλαίσιο είναι ένα από τα βασικά ζητούμενα της σύγχρονης Επιστήμης της Αγωγής. Επίσης, 

θα είχε ενδιαφέρον μια εις βάθος διερεύνηση αξιοποίησης του σκακιού σε όλες τις τάξεις του 

Δημοτικού καθώς και ίσως σε περισσότερα γνωστικά πεδία.

175



ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Διερευνώντας την πιθανή αξιοποίηση του σκακιού στη διδασκαλία των μαθηματικών 

ανακύπτουν εύλογα ερωτήματα του ποιος μπορεί να είναι ο αποδέκτης μιας τέτοιου τύπου 

διδασκαλίας, ποιος μαθητής είναι σε θέση να διαχειρίζεται το σκακιστικό υλικό στο δημοτικό 

σχολείο και σε τι βαθμό οφείλει να έχει εντρυφήσει στο παιχνίδι και στις τεχνικές του για να 

μπορέσει να ανταποκριθεί στην πιθανή αξιοποίησή του στο μάθημα των μαθηματικών.

Είναι αυτονόητο ότι μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό των παιδιών γνωρίζουν σκάκι. 

Επίσης, είναι αυτονόητο ότι ο μόνος τρόπος για να μάθει ένα παιδί σκάκι είναι να το διδαχθεί 

είτε από ένα σχετικό βιβλίο είτε σε ένα τμήμα εκμάθησης. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο 

διερευνάται εδώ η αξιοποίηση του παιχνιδιού απαιτεί από το παιδί γνώση του παιχνιδιού σε 

ένα πρώτο, στοιχειώδες επίπεδο. Ο μαθητής θα πρέπει να γνωρίζει τον τρόπο που στήνεται η 

σκακιέρα, τις βασικές κινήσεις των κομματιών, τη βαθμολογική τους αξία και ίσως κάποιες 

πολύ βασικές τεχνικές, όπως είναι το «πιρούνι», όπου ένα κομμάτι απειλεί ταυτόχρονα δύο 

αντιπάλους.

Εια την απόκτηση των βασικών αυτών γνώσεων τα παιδιά καλό είναι να 

ακολουθήσουν μια σειρά ολιγάριθμων διδασκαλιών, μέσα από τις οποίες θα εισαχθούν 

σταδιακά στο νόημα του παιχνιδιού. Ο εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δεν 

είναι σε καμία περίπτωση ειδικός σε θέματα διδακτικής του σκακιού. Ωστόσο, μέσα στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο, που το σκάκι δεν αποτελεί ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο 

και οι προπονητές σκακιού δεν έχουν πρόσβαση στον πρωινό κύκλο του σχολικού ωραρίου, ο 

δάσκαλος της τάξης μπορεί να αναλάβει το έργο αυτό. Βέβαια, αυτό είναι θεμιτό στο πλαίσιο 

που ο δάσκαλος αναγνωρίζει τη στοιχειώδη κατοχή του αντικειμένου από τον ίδιο και τον 

απώτερο στόχο της διαδικασίας, που είναι η αξιοποίηση του παιχνιδιού ως διδακτικού μέσου 
και μόνο.

Η προσπάθεια του δασκάλου να μεταδώσει τις βασικές γνώσεις του σκακιού στα 

παιδιά, για να έχει αποτέλεσμα και για να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή κατάκτηση του 

αντικειμένου από τους μικρούς μαθητές, καλό είναι να στηριχθεί σε βιβλία που 

χρησιμοποιούνται ευρέως από τους δασκάλους του σκακιού. Υπάρχει μια πληθώρα τέτοιων 

βοηθημάτων που απευθύνονται σε αρχάριους σκακιστές και παρέχουν τις στοιχειώδεις 

γνώσεις σχετικά με το παιχνίδι. Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν τα εξής: «Μια φορά κι 

έναν καιρό ήταν το σκάκι» των Ειουβαντσιούδη και Μουσιάδου (Ειουβαντσιούδης, 

Μουσιάδου, 1999), «Σκάκι για παιδιά» των Μογκρίντιεν και Μακλίοντ (Μογκρίντιεν, 

Μακλίοντ, 1994) και το «Σωστό Σκάκι για Όλους σε 40 Μαθήματα» του Kostyev (Kostyev,
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1998). Το «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν το σκάκι» (Γιουβαντσιούδης, Μουσιάδου, 1999) 

περιλαμβάνει, μάλιστα, μια σειρά από συνοδευτικές παιγνιώδεις δραστηριότητες που 

συνδέουν την εκμάθηση του παιχνιδιού με το θεατρικό παιχνίδι. Ωστόσο, εκείνο που 

καλύπτει όλο το εύρος των ηλικιών από 6 έως 12 και αποδεικνύεται ως ιδιαίτερα χρηστικό 

είναι το «Σκάκι για παιδιά» των Μογκρίντιεν και Μακλίοντ (Μογκρίντιεν, Μακλίοντ, 1994). 

Αυτό που το διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα είναι η εικονογράφησή του. Οι εντυπωσιακές και 

εξαιρετικά αναπαραστατικές εικόνες του εντάσσουν το παιδί στο μαγικό περιβάλλον του 

παραμυθικού στοιχείου ενώ ταυτόχρονα διασαφηνίζουν τον τρόπο που κινούνται τα κομμάτια 

πάνω στη σκακιέρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι προωθεί έναν τρόπο εκμάθησης όπου τα παιδιά 

εξοικειώνονται σε ένα πρώτο επίπεδο με τις κινήσεις των στρατιωτών και σταδιακά 

προχωρούν και στις κινήσεις των υπόλοιπων κομματιών.

Ένα επόμενο εύλογο ερώτημα είναι ασφαλώς ο χρόνος που θα μπορούσε να ενταχθεί 

μια τέτοιου είδους ενασχόληση με το παιχνίδι καθώς και η ακόλουθη αξιοποίησή του ως 

διδακτικού μέσου. Οι διδακτικές ώρες των 40-45 λεπτών που προβλέπονται από το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία των μαθηματικών είναι κοινή πεποίθηση των 

εκπαιδευτικών ότι δεν επαρκούν καν για μια ολοκληρωμένη διδασκαλία της προβλεπόμενης 

ύλης. Η κατάχρηση των ωρών αυτών για τη διδασκαλία του σκακιού θα ήταν όχι μόνο 

αντίθετη στις προβλέψεις του ΑΠΣ αλλά και στις επικρατούσες συνθήκες της καθημερινής 

διδακτικής πράξης.

Ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορούσε, όμως, η εν λόγω διαδικασία να ενταχθεί 

είναι εκείνο της Ευέλικτης Ζώνης. Η «Ευέλικτη Ζώνη Διαθεματικών και Δημιουργικών 

Δραστηριοτήτων», όπως λέγεται, είναι ένας σχετικά νέος θεσμός στο δημοτικό σχολείο που 

προωθήθηκε με το νέο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών του 2002. 

Αποτελεί τμήμα του εβδομαδιαίου προγράμματος δίωρης τουλάχιστον διάρκειας και 

χαρακτηρίζεται από τα στοιχεία της ελεύθερης θεματικής και της ενεργητικής μεθοδολογίας 

(http://www.pi-schools.gr/download/programs/EuZin/books/odigos_eveliktis_daskalos.pdf).

Με δεδομένο το σκοπό της ΕΖ να «ενιαιοποιήσει» τη σχολική γνώση με τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών και με τις καταστάσεις της ζωής, η ΕΖ έχει «ανοιχτή» θεματική, 
που προτείνεται από τους μαθητές και διαμορφώνεται με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. 

Με αυτήν την έννοια τα θέματα που διερευνώνται στην ΕΖ μπορεί να προέρχονται από τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών, τα επίκαιρα ζητήματα του τόπου τους και του κόσμου, αλλά και 

από τα ερεθίσματα που προσφέρουν τα μαθήματα του σχολείου. Οι διαφοροποιήσεις που 

υπάρχουν μεταξύ των μαθητών ως προς τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις, τις εμπειρίες και τα
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στυλ μάθησης, καθώς και το χρέος του σχολείου να αναπτύξει όλα τα είδη νοημοσύνης και 

τους τομείς γνώσης, επιβάλλουν την αρχή της ποικιλίας, σύμφωνα με την οποία επιδιώκεται η 

μελέτη πολλαπλών θεμάτων με πολλαπλές μεθόδους επεξεργασίας και διαφορετικούς 

τρόπους έκφρασης των προϊόντων της επεξεργασίας. Ας σημειωθεί ότι η αρχή της ποικιλίας 

δεν αφορά μόνο τα αντικείμενα της μελέτης της ΕΖ αλλά και τη διάρκειά τους. Άλλα από 

αυτά ολοκληρώνονται σε δύο ή περισσότερες ώρες, ενώ άλλα απαιτούν περισσότερα δίωρα 

και έτσι διαρκούν μερικές εβδομάδες ή μήνες.

Βασικοί άξονες της ΕΖ είναι η διαθεματική προσέγγιση, που ενιαιοποιεί τη γνώση, η 

χαλάρωση των διαχωριστικοδν γραμμών μεταξύ των διδασκομένων μαθημάτων, που 

αναδεικνύει τις διεπιστημονικές συναρτήσεις της γνώσης και καταργεί την αξιολογική 

διάκριση των μαθημάτων σε «πρωτεύοντα» και «δευτερεύοντα» και η σύνδεση της σχολικής 

γνώσης με τα ενδιαφέροντα του παιδιού και τις πραγματικές καταστάσεις της ζωής, που 

ενεργοποιεί τα κίνητρα των μαθητών, προσδίδει νόημα στη σχολική γνώση και ανοίγει 

διαύλους επικοινωνίας με την οικογένεια και την τοπική κοινωνία. Άλλος άξονας της ΕΖ είναι 

η ενεργοποίηση της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας των μαθητών, καθώς και ο 

εμπλουτισμός της σχολικής ζωής με συναίσθημα, με ρυθμό και με φαντασία.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι το πλαίσιο της ΕΖ δίνει τη δυνατότητα στο δάσκαλο να εντάξει 

ένα παιχνίδι λογικής και στρατηγικής, όπως είναι το σκάκι, μέσα στα πλαίσια του σχολικού 

ωραρίου με στόχο να το αξιοποιήσει για να επεξεργαστεί μαθηματικές έννοιες. Η διαδικασία 

αυτή εμπίπτει στο πλαίσιο της διαθεματικότητας καθώς και της σύνδεσης της σχολικής 

γνώσης με τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Το σκάκι είναι ένα παιχνίδι που απευθύνεται σε 

όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από το φύλο, την καταγωγή ή τις μαθησιακές τους επιδόσεις. Έτσι 

προωθεί το δόγμα της ένταξης όλων των παιδιών στη μαθητική ομάδα.

Πάνω από όλα, όμως, το σκάκι είναι ένα παιχνίδι που στηρίζεται μεν στη λογική αλλά 

περιλαμβάνει έντονα το παραμυθικό στοιχείο. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, ανταποκρίνεται 

τόσο στην έμφυτη διάθεση του παιδιού για παιχνίδι όσο και στην ανάγκη του για έκφραση 

και διεύρυνση της φαντασίας και της δημιουργικότητάς του.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Φύλλο εργασίας για την Α' Απιιοτικού
(1η Συνάντηση)

1. Μπορείς να μεταφέρεις την παρακάτω εικόνα στη σκακιέρα;

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2

•  1

• Πόσα κομμάτια απειλεί ο λευκός πύργος;

• Ποια είναι αυτά; .....................................

• Μπορείς να τραβήξεις με λαστιχάκια κάθε διαδρομή που πρέπει να 

περπατήσει ο λευκός πύργος πάνω στη σκακιέρα-γεωπίνακα, για να φάει 

τους αντιπάλους του;
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Η πλευρά κάθε τετραγώνου της σκακιέρας είναι 1. Μπορείς να 

υπολογίσεις το μήκος των γραμμών που τράβηξες;

Μπορείς να βάλεις στη σειρά τις διαδρομές του πύργου από τη μικρότερη 

ως τη μεγαλύτερη;



α.) Ένα κομμάτι θέλει να κινηθεί από το τετραγωνάκι γ2 στο τετραγωνάκι

ζ5:

α β γ δ ε ζ η θ

• Τι κομμάτι θα μπορούσε να είναι, αν θα ήθελε να φτάσει με μία κίνηση; 

Αν θα ήθελε να φτάσει με δύο κινήσεις;

• Μπορείς να τραβήξεις με λαστιχάκια πάνω στη σκακιέρα-γεωπίνακα τη 

διαδρομή κάθε κομματιού; Φρόντισε τα λαστιχάκια να έχουν διαφορετικό 

χρώμα για κάθε κομμάτι.



Ποιο κομμάτι πιστεύεις ότι θα κάνει τη μικρότερη διαδρομή;

Και ποιο τη μεγαλύτερη;

• Με τη βοήθεια ενός σπάγκου μέτρησε τη διαδρομή του κάθε κομματιού 

και βάλε τις διαδρομές στη σειρά από τη μικρότερη ως τη μεγαλύτερη.

• Παρατηρείς κάποια διαφορά ανάμεσα στη μικρότερη διαδρομή και στις 

υπόλοιπες;



β.) Μπορείς να μεταφέρεις την παρακάτω εικόνα στη σκακιέρα;

Προσπάθησε να κινήσεις τη βασίλισσα με τέτοιο τρόπο ώστε να «φάει» 

διαδοχικά τρία κομμάτια και να σχηματίσει: - ευθεία γραμμή

-γραμμή σαν πριόνι (ζικ-ζακ)
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Μπορείς να κάνεις τις δύο γραμμές με διαφορετικά χρώματα στην 

παρακάτω σκακιέρα;

α β γ δ ε ζ η θ
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Φύλλο εργασίας για τη Β' Ατηιοτικού
(1η Συνάντηση)

1.
α.) Μπορείς να μεταφέρεις την παρακάτω εικόνα στη σκακιέρα;

α β γ ό ε ζ η θ

• Ο λευκός πύργος θέλει να επιτεθεί στο μαύρο αξιωματικό. Ποια διαδρομή 

θα μπορούσε να ακολουθήσει;

• Μπορείς να τραβήξεις με λαστιχάκια πάνω στη σκακιέρα-γεωπίνακα 

τρεις από τις διαδρομές που μπορεί να κάνει ο πύργος; Φρόντισε τα 
λαστιχάκια να έχουν διαφορετικό χρώμα για κάθε διαδρομή.

• Η πλευρά των τετραγώνων της σκακιέρας είναι 1. Μπορείς να 

υπολογίσεις το μήκος των διαδρομών που βρήκες;

Γράψε δίπλα σε κάθε διαδρομή το μήκος της.
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Μπορείς να καταγράψεις δύο εναλλακτικές διαδρομές διαφορετικές 

μεταξύ τους που να έχουν το ίδιο μήκος; (είτε στο γεωπίνακα είτε στην 
παρακάτω σκακιέρα)



β.) Ένα κομμάτι θέλει να κινηθεί από το τετραγωνάκι γ2 στο τετραγωνάκι 
εό:

8

7

3

2

α β γ ζ η θ

Τι κομμάτι θα μπορούσε να είναι; Βάλε χ.

Βασιλιάς Πύργος

Βασίλισσα Ίππος

Αξιωματικός Στρατιώτης
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Μπορείς να τραβήξεις με διαφορετικά χρώματα τη διαδρομή κάθε 

κομματιού στην παρακάτω σκακιέρα;

α β  γ δ ε ζ  η θ
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• Ποιο κομμάτι πιστεύεις ότι θα κάνει τη μικρότερη διαδρομή και ποιο τη 

μεγαλύτερη;

Μεγαλύτερη διαδρομή:.....................................................................

Μικρότερη διαδρομή:.......................................................................

• Η πλευρά των τετραγώνων της σκακιέρας είναι 1. Μπορείς να

υπολογίσεις χωρίς τη βοήθεια του χάρακα τη διαδρομή κάθε κομματιού; 

Ναι........ή όχι.......... και γιατί;

• Τη διαδρομή ποιων κομματιών μπορείς να υπολογίσεις με ακρίβεια;

• Μέτρησε με το σπάγκο τις διαδρομές που τράβηξες για να δεις αν η 

εκτίμησή σου ήταν σωστή για τη μεγαλύτερη και τη μικρότερη διαδρομή.

Η εκτίμησή μου ήταν σωστή:........... λάθος:...........

Μεγαλύτερη διαδρομή:.....................................

Μικρότερη διαδρομή:.......................................
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(2η Συνάντηση)

2. Η μαύρη βασίλισσα θέλει να φάει μόνο το λευκό αξιωματικό.

Κύκλωσε τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει για να το πετύχει;

/  - -  |  — —

/  - -  \  1 /  1
8

7
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5

4

3

2

1
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3. α.) Αν στην παρακάτω σκακιέρα ο λευκός πύργος φάει το μαύρο ίππο και 

τους μαύρους στρατιώτες και γυρίσει στην αρχική του θέση, τι σχήμα προκύπτει 

από την κίνησή του;........................................

5 

7

6 

5

4 

3 

2

1

α β γ δ  ε ζ η θ

• Μπορείς να φτιάξεις το σχήμα αυτό στο γεωπίνακα;

• Αν η πλευρά των τετραγώνων της σκακιέρας είναι 1, πόσο είναι το γύρω-
γύρω του σχήματος;.................................

• Βρες με πόσα τετραγωνάκια της σκακιέρας μπορείς να καλύψεις την

επιφάνεια του σχήματος.................................
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β.) Ας μετακινήσουμε τα μαύρα κομμάτια ένα τετραγωνάκι πιο κοντά στον 

πύργο ως εξής:
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• Τι σχήμα προκύπτει;........................................

• Μπορείς να το φτιάξεις πάνω στο γεωπίνακα;

• Ποια είναι η διαφορά του από το προηγούμενο;

• Πόσο είναι το γύρω-γύρω του νέου σχήματος;............................

• Με πόσα τετραγωνάκια μπορούμε να καλύψουμε την επιφάνειά του;
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• Ας απομακρύνουμε τώρα τα μαύρα κομμάτια δύο τετραγωνάκια πιο 

μακριά από τον πύργο ως εξής:

α β γ ό  ε ζ  η θ

• Τι παθαίνει το σχή μα μας;.................................................................

• Μπορείς να το φτιάξεις πάνω στο γεωπίνακα;

• Πόσο είναι το γύρω-γύρω του νέου σχήματος;.................................

• Με πόσα τετραγωνάκια μπορούμε να καλύψουμε την επιφάνειά του;
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γ.) Αν στην παρακάτω σκακιέρα ο μαύρος αξιωματικός φάει τους λευκούς 

στρατιώτες και το λευκό ίππο και γυρίσει στην αρχική του θέση, τι σχήμα 

προκύπτει από την κίνησή του;...........................................
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• Μπορείς να φτιάξεις το σχήμα αυτό στο γεωπίνακα;

• Με πόσα τετραγωνάκια μπορούμε να καλύψουμε την επιφάνειά του;

• Μετακίνησε τα λευκά κομμάτια πιο κοντά στον αξιωματικό ώστε να 

σχηματίζεται μικρότερο τετράγωνο με τις επιθέσεις του.

• Φτιάξε το νέο σχήμα στο γεωπίνακα.

• Σε ποιο τετράγωνο κάνει μεγαλύτερη διαδρομή ο αξιωματικός; 

Μέτρησε με ένα σπάγκο.

Στο μεγάλο........................  Στο μικρό.........................



δ.) Ποιο άλλο κομμάτι εκτός από τον πύργο και τον αξιωματικό μπορεί να 

σχηματίζει τετράγωνα με τις κινήσεις του;

Μπορείς να πειραματιστείς πάνω στη σκακιέρα.

Βασιλιάς

Βασίλισσα

Άλογο

Στρατιώτης
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(3η Συνάντηση)
4. α.) Αν στην επόμενη κίνηση του ο λευκός ήθελε να φάει αντίπαλο κομμάτι, τι 

θα έπαιζε;

• Αν στην επόμενη κίνηση του ο μαύρος ήθελε να φάει αντίπαλο κομμάτι, 

τι θα έπαιζε;

• Πιστεύεις ότι οι διαδρομές των δύο αντιπάλων συναντιούνται;...............

• Τράβηξε πάνω στη σκακιέρα-γεωπίνακα με λαστιχάκια τις δύο 

διαδρομές. Φρόντισε να είναι διαφορετικά τα χρώματα για κάθε 
διαδρομή.

Συναντιούνται;.......................
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Τράβηξε τις διαδρομές αυτές με διαφορετικά χρώματα στην παρακάτω 

σκακιέρα:

200



• Αν γίνουν οι ίδιες επιθέσεις από τους ίδιους αντιπάλους και στην 

παρακάτω σκακιέρα, πιστεύεις ότι οι διαδρομές τους θα 

συναντηθούν;................
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Τράβηξε τις διαδρομές αυτές με διαφορετικά χρώματα στην παρακάτω 

σκακιέρα:

α β γ δ ε η Β
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Συναντιούνται οι διαδρομές;.....................

• Πώς συναντιούνται οι δύο διαδρομές; Σου θυμίζουν κάποιο γνωστό

σχήμα;...........................................

Χρησιμοποίησε το γνώμονα για να βοηθηθείς.
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β.) Αν γίνουν οι ίδιες επιθέσεις από τους ίδιους αντιπάλους και στην 

παρακάτω σκακιέρα, πιστεύεις ότι οι διαδρομές τους θα 

συναντηθούν;................

α β γ δ ε ζ η θ  
Μπορείς να τραβήξεις με λαστιχάκια τις διαδρομές στη σκακιέρα-γεωπίνακα; 

Συναντιούνται;...........................

Αν προεκτείνουμε τα λαστιχάκια και έξω από τη σκακιέρα, θα 

συναντηθούν ποτέ;.............................
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γ.) Αν ο μαύρος πύργος φάει το λευκό αξιωματικό, ποιο αντίπαλο κομμάτι 

πρέπει να φάει ο λευκός πύργος ώστε οι δύο διαδρομές να μη συναντιούνται;

Μπορείς να βοηθηθείς με το γεωπίνακα.

Και ποιο πρέπει να φάει ώστε οι δύο διαδρομές, αν τις προεκτείνουμε, να 

συναντιούνται και να σχηματίζουν σταυρό;...............................................
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• Τι κίνηση πρέπει να παίξει ο μαύρος για να κάνει πιρούνι;

α β γ ό ε μ η θ

• Ποιο αντίπαλο κομμάτι πρέπει να φάει ο λευκός αξιωματικός, ώστε οι

δύο διαδρομές να μη συναντιούνται;...............................................

Τράβηξε τις διαδρομές στο γεωπίνακα.

• Ποιο αντίπαλο κομμάτι πρέπει να φάει ο λευκό αξιωματικός ώστε οι δύο

διαδρομές, αν προεκτείνονται, να συναντιούνται και να σχηματίζουν 
σταυρό;.....................................................................

Συμπλήρωσε τη νέα διαδρομή στο γεωπίνακα.
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δ.) Αν ο μαύρος πύργος θέλει να φάει το λευκό ίππο στο δ2 ποια διαδρομή 

θα πρέπει να ακολουθήσει, χωρίς να σταθεί σε τετράγωνο που θα απειλείται 

και χωρίς να φάει κανένα άλλο κομμάτι στην πορεία του;

Χάραξε τη διαδρομή του πύργου με χάρακα.

• Χρωματίστε με το ίδιο χρώμα τα ευθύγραμμα τμήματα που είναι 

παράλληλα μεταξύ τους.
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(4η Συνάντηση)
5. Μπορείς να βρεις τους άξονες συμμετρίας σε μια σκακιέρα;

208



6. Προσπάθησε με λευκά και μαύρα τετράγωνα να φτιάξεις τα συμμετρικά των 

παρακάτω σχημάτων:

209
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7. α.) Σε μια στημένη σκακιέρα υπάρχει συμμετρία ανάμεσα στα κομμάτια των 

δύο στρατών, αν αγνοήσουμε τα χρώματά τους; Πού είναι ο άξονας συμμετρίας 
τους;

β.) Ξεκινήστε μια παρτίδα και παρακολουθείστε πώς χαλάει και πώς 

ξαναφτιάχνεται η συμμετρία ανάμεσα στα κομμάτια των δύο αντιπάλων.
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8. Μπορείς να μεταφέρεις την παρακάτω θέση στη σκακιέρα;

α β γ ό  ε ζ  η θ

• Μπορείς να στήσεις τη συμμετρική της θέση σε μια άλλη σκακιέρα; 

Προσπάθησε να πετύχεις συμμετρία τόσο στα χρώματα των κομματιών 

όσο και στα χρώματα των τετραγώνων.
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9. Πώς μπορεί η λευκή βασίλισσα με διαδοχικές κινήσεις να φάει κομμάτια 

συνολικής αξίας 15 βαθμών; Σχημάτισε τη διαδρομή που πρέπει να κάνει.
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Φύλλο εργασίας για την ΣΤ' Αιιιιοτικού

(1η Συνάντηση)
1. α.)Ένα τυπικό άνοιγμα σε μια παρτίδα σκάκι είναι το ε4 ε5:

α β γ δ ε ζ η θ

• Γιατί πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό; Ποια κομμάτια μπορούν μετά την 

κίνηση αυτή να κινηθούν στη σκακιέρα (εκτός από τους στρατιώτες);

• Μπορείς να τραβήξεις όλες τις δυνατές κινήσεις των κομματιών πάνω 

στη σκακιέρα-γεωπίνακα μετά την αρχική ε4ε5;

• Μπορείς να εντοπίσεις ζεύγη παράλληλων, κάθετων ή απλώς τεμνόμενων 

ευθειών που προκύπτουν μέσα από δυνατές κινήσεις κομματιών;
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• Αν τοποθετήσουμε δύο γεωπίνακες σε διαφορετικό μεταξύ τους επίπεδο 

τι είδους σχέσεις δημιουργούνται μεταξύ των ευθειών των δύο 

γεωπινάκων.

• Μεταφέρετε τα ευθύγραμμα τμήματα που προέκυψαν από το γεωπίνακα 

στην παρακάτω σκακιέρα:

α β γ ό ε ζ η θ
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Χρωμάτισε με το ίδιο χρώμα τα ευθύγραμμα τμήματα που είναι παράλληλα 

μεταξύ τους και βάλε το σημάδι της καθετότητας στα σημεία που τέμνονται τα 
κάθετα ευθύγραμμα τμήματα.
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β.) Σε μια μικρή σκακιέρα 3x3 έχουμε έναν ίππο στη θέση α ΐ:

• Αν ο ίππος ξεκινήσει από την αρχική του θέση για να επανέλθει και πάλι σε 

αυτήν, χωρίς όμως να περάσει δύο φορές από το ίδιο τετράγωνο, τι διαδρομή 

θα ακολουθήσει;

Μπορείς να τραβήξεις με λαστιχάκια τη διαδρομή του ίππου σε τμήμα 

3x3 της σκακιέρας-γεωπίνακα.

• Εντόπισε παράλληλα, κάθετα ή απλώς τεμνόμενα ευθύγραμμα τμήματα.
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• Χάραξε τη διαδρομή ίου ίππου στην παρακάτω σκακιέρα:

α Ρ γ
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2.
α.)

• Μπορείς να μεταφέρεις το παρακάτω διάγραμμα στη σκακιέρα:
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1

• Πώς πρέπει να κινηθεί ο λευκός ίππος για να «κόψει» διαδοχικά το 

μαύρο πύργο και το μαύρο αξιωματικό, με τον ελάχιστο αριθμό 

κινήσεων και χωρίς να «κόψει» άλλο κομμάτι στην πορεία του;

Μπορείς να τραβήξεις κάθε επίθεση του ίππου με λαστιχάκια στη 

σκακιέρα-γεωπίνακα; Φρόντισε τα λαστιχάκια να έχουν διαφορετικό 
χρώμα για κάθε επίθεση.

• Τι είδους γωνίες είναι αυτές που σχηματίζονται;.................................

• Τι είδους γωνία είναι αυτή που σχηματίζουν και οι δύο γωνίες μαζί;
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• Μπορείς να τραβήξεις με το χάρακα τη διαδρομή του ίππου στην 

παρακάτω σκακιέρα;

α β γ ό ε ζ η θ
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• Αποτύπωσε τις δύο γωνίες σε διαφανή χαρτιά και βάλε τη μία πάνω στην

άλλη για να τις συγκρίνεις. Ποια είναι μεγαλύτερη;....................................

• Ποια κομμάτια απειλεί η μαύρη βασίλισσα στο προηγούμενο διάγραμμα;

• Τράβηξε πάνω στο γεωπίνακα με διαφορετικού χρώματος λαστιχάκι κάθε 
απειλή.

• Τι είδους γωνίες σχηματίζονται από τις απειλές της
βασίλισσας;.........................

Μπορείς να υπολογίσεις πόσες μοίρες είναι η καθεμία;............

• Μπορείς να τραβήξεις τις απειλές της μαύρης βασίλισσας στη σκακιέρα 
της προηγούμενης σελίδας.

• Μπορείς να βάλεις στη σειρά όλες τις γωνίες που προέκυψαν, από τη 

μικρότερη προς τη μεγαλύτερη;
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Ας παραλλάξουμε το προηγούμενο διάγραμμα ως εξής:
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Τι πορεία θα ακολουθήσει ο λευκός ίππος για να «κόψει» τους δύο 

μαύρους πύργους και το μαύρο αξιωματικό με τον ελάχιστο αριθμό 

κινήσεων;

Πρόσθεσε πάνω στο γεωπίνακα με διαφορετικού χρώματος λαστιχάκι τη 

νέα επίθεση του λευκού ίππου.

Ποια κομμάτια απειλεί η μαύρη βασίλισσα;

Πρόσθεσε πάνω στο γεωπίνακα με διαφορετικού χρώματος λαστιχάκι τη 

νέα απειλή της μαύρης βασίλισσας.



'X
J

•  Ποια κομμάτια απειλεί ο μαύρος ίππος στο γ2;

• Πρόσθεσε πάνω στο γεωπίνακα με διαφορετικού χρώματος λαστιχάκι 

κάθε απειλή του μαύρου ίππου.
- ^  / \  / \

• Τι είδους γωνίες είναι οι γ4 β6 γδ. η2 η4 εό, αΐ γ2 δ4 που
σχηματίστηκαν;

• Μπορείς να τις βάλεις στη σειρά από τη μικρότερη προς τη μεγαλύτερη; 

Για να βοηθηθείς στη σύγκριση μπορείς να φτιάξεις τις νέες γωνίες στη 

σκακιέρα της σελίδας 7 και να τις αποτυπώσεις σε διαφανή χαρτιά ή να 

χρησιμοποιήσεις το γνώμονα.



3. (2η Συνάντηση)

α.) Αν στο παρακάτω διάγραμμα η μαύρη βασίλισσα θέλει να «κόψει» το 

λευκό πύργο στο β3 και το λευκό αξιωματικό στο γ2 και να επανέλθει στην 

αρχική της θέση, τι πορεία θα ακολουθήσει;
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• Μπορείς να τραβήξεις την πορεία της μαύρης βασίλισσας με λαστιχάκι 

πάνω στη σκακιέρα-γεωπίνακα;

• Τι είδους γεωμετρικό σχήμα δημιουργείται;.......................................

• Αν η λευκή βασίλισσα επιτεθεί διαδοχικά στο μαύρο πύργο στο ε7 και

στον μαύρο ίππο στο α7 και επανέλθει στην αρχική της θέση τι είδους 

γεωμετρικό σχήμα προκύπτει;............................................................

• Μπορείς να τραβήξεις την πορεία της στο γεωπίνακα;
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• Αν ο λευκός αξιωματικός επιτεθεί στο μαύρο πύργο στο ε7 ενώ ο μαύρος

πύργος επιτεθεί διαδοχικά σε όλα τα αντίπαλα κομμάτια της στήλης ε, τι 

είδους γεωμετρικό σχήμα δημιουργείται;................................................

• Μπορείς να φτιάξεις το νέο σχήμα στο γεωπίνακα;

• Παρατηρείς κάποια σχέση μεταξύ των τριών σχημάτων

- ως προς το είδος των γωνιών τους;

- ως προς τα μήκη των πλευρών τους;

• Μπορείς να υπολογίσεις το εμβαδόν του κάθε σχήματος παίρνοντας ως 

μονάδα μέτρησης τα τετραγωνάκια της σκακιέρας;

1 ° σχήμα:................................

2° σχήμα:................................

3° σχήμα:...............................

• Παρατηρείς κάποια σχέση ανάμεσα στα μήκη των πλευρών των τριών 

σχημάτων;

• Ποια η σχέση ανάμεσα στα εμβαδά των τριών σχημάτων;
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β.) Αν η λευκή βασίλισσα στο παρακάτω διάγραμμα θέλει να «κόψει» 

διαδοχικά το μαύρο αξιωματικό και το μαύρο πύργο στο γ4 και να επανέλθει 

στην αρχική της θέση, τι είδους σχήμα
δημιουργείται;................................................

• Μπορείς να φτιάξεις το σχήμα στο γεωπίνακα;

• Μπορείς να στήσεις με τέτοιο τρόπο τα κομμάτια πάνω στη σκακιέρα 

ώστε το σχήμα που θα προκύπτει από την επίθεση της βασίλισσας να 
είναι

- διπλάσιων διαστάσεων σε σχέση με το πρώτο;

- τριπλάσιων διαστάσεων σε σχέση με το πρώτο;

- μισών διαστάσεων σε σχέση με το πρώτο;

• Μπορείς να φτιάξεις τα νέα σχήματα στο γεωπίνακα.
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• Μπορείς να υπολογίσεις τα εμβαδά των σχημάτων παίρνοντας ως μέτρο 

τα τετραγωνάκια της σκακιέρας;

1 ° σχήμα:.................................................

2° σχήμα:.................................................

3° σχήμα:.................................................

4° σχήμα:................................................
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γ.) Αν ο μαύρος πύργος και ο μαύρος ίππος επιτεθούν στους δύο λευκούς 

στρατιώτες της γραμμής 5 με τον ελάχιστο αριθμό κινήσεων, τι διαδρομές θα 
ακολουθήσουν;

• Μπορείς να τραβήξεις τις διαδρομές αυτές στο γεωπίνακα;

• Από ποιο άλλο κομμάτι απειλούνται οι δύο στρατιώτες;............................

• Μπορείς να τραβήξεις τις απειλές αυτές επίσης στο γεωπίνακα;

• Τι είδους γεωμετρικά σχήματα δημιουργήθηκαν;.....................................

• Σε ποιο ειδικότερο είδος κατατάσσεται το καθένα ανάλογα με το είδος 
των γωνιών του;

1° σχήμα:............................................

2° σχήμα:............................................

3° σχήμα:............................................

• Ποιο πιστεύεις ότι είναι μικρότερο;...........................................................

Και ποιο μεγαλύτερο;...............................................................
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• Υπολόγισε το εμβαδόν του καθενός παίρνοντας ως μέτρο τα

τετραγωνάκια της σκακιέρας για να δεις αν η εκτίμησή σου ήταν σωστή. 

Εμβαδόν 1ου σχήματος:.............................................

Εμβαδόν 2ου σχήματος:.............................................

Εμβαδόν 3ου σχήματος:.............................................

Η εκτίμησή μου ήταν σωστή...............λανθασμένη...................

• Τι συμπεραίνεις σχετικά με τα εμβαδά των τριών σχημάτων;
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δ.) Θεωρούμε το μαύρο πύργο στο ζ4 ως κοινή κορυφή τριών τριγώνων που 

έχουν ως υπόλοιπες κορυφές τα λευκά κομμάτια της πρώτης γραμμής.

• Μπορείς να φτιάξεις τα τρία αυτά τρίγωνα στο γεωπίνακα με 

διαφορετικού χρώματος λαστιχάκι το καθένα.

• Έχοντας υπόψη τον τύπο του εμβαδού τριγώνου, αλλά χωρίς να τον 

εφαρμόσεις άμεσα, μπορείς να εκτιμήσεις ποια θα είναι η σχέση μεταξύ 
των τριών τριγώνων;

• Εφάρμοσε τον τύπο και δες αν η εκτίμηση σου ήταν σωστή.

Μετά την εφαρμογή του τύπου διαπιστώθηκε ότι η εκτίμησή μου ήταν 
σωστή............λανθασμένη............
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(3η Συνάντηση)

4. α.) Οι δύο αντίπαλοι πύργοι στο παρακάτω διάγραμμα με δυνατές τους 

κινήσεις ορίζουν δύο παράλληλες ευθείες.

α β γ δ ε ζ η θ

• Τράβηξε με λαστιχάκια πάνω στο γεωπίνακα τις δυνατές κινήσεις των 
δύο πύργων.

• Αν λευκός πύργος στο βΐ επιτεθεί στο μαύρο αξιωματικό, ποια είναι η

αναμενόμενη κίνηση των
μαύρων;........................................................................................................

Τράβηξε αυτές τις δύο κινήσεις πάνω στη σκακιέρα-γεωπίνακα.

• Τι είδους γεωμετρικό σχήμα δημιουργείται στο κέντρο της σκακιέρας;
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• Αν δεχτούμε ότι η πλευρά των τετραγώνων της σκακιέρας ισούται με 1, 

μπορείς να υπολογίσεις το μήκος των πλευρών του σχήματος που 

προέκυψε;

• Μπορείς να υπολογίσεις το εμβαδόν του σχήματος χωρίς να 

χρησιμοποιήσεις τον τύπο;

• Ποια είναι η σχέση μεταξύ του μήκους των πλευρών και του εμβαδού του 

σχήματος;



β.) Αν στην προηγούμενη θέση ο μαύρος θελήσει να αλλάξει αξιωματικό με 
ίππο τι κίνηση θα κάνει;...................................................................

• Τράβηξε τη νέα κίνηση στο γεωπίνακα.

• Τι ορίζει αυτό το ευθύγραμμο τμήμα σε σχέση με το
τετράγωνο;...............................................................................................

• Είναι μοναδικό;................

Αν όχι, μπορείς να τραβήξεις και δεύτερο πάνω στο γεωπίνακα;
Με ποιο κομμάτι;................................................................

Ποια η σχέση ανάμεσα στα δύο ευθύγραμμα τμήματα που προέκυψαν;
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γ.) Μπορείς να εγγράψεις ένα τετράγωνο μέσα στο αρχικό με την κίνηση 

κάποιου κομματιού; Μπορείς να πειραματιστείς πάνω στη σκακιέρα.

Ποιο κομμάτι εγγράφει τετράγωνο μέσα στο τετράγωνο του πύργου;

Μπορείς να φτιάξεις και το δεύτερο τετράγωνο πάνω στο γεωπίνακα.

• Με ποιο κομμάτι μπορείς τώρα να εγγράφεις ένα τετράγωνο μέσα στο

δεύτερο τετράγωνο που μόλις έφτιαξες;....................................................

Φτιάξε το στο γεωπίνακα.

• Μπορείς να εγγράφεις και τέταρτο συνεχόμενο τετράγωνο με κίνηση

κομματιού;.................................................................................................

Φτιάξε το στο γεωπίνακα.

• Μπορείς να υπολογίσεις το εμβαδόν κάθε τετραγώνου που έφτιαξες;

2° τετράγωνο:................................

3° τετράγωνο:................................

4° τετράγωνο:................................

• Μπορείς να συγκρίνεις τα εμβαδά των τετραγώνων μεταξύ τους; 

Παρατηρείς κάποια σχέση στον τρόπο που αυξάνονται τα εμβαδά από το 

μικρότερο ως το μεγαλύτερο τετράγωνο;
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δ.) Με ποια άλλα κομμάτια μπορείς να διαγράψεις τετράγωνα πάνω στη 

σκακιέρα εκτός από τον πύργο και τον αξιωματικό;

Πειραματίσου πάνω στη σκακιέρα.

Φτιάξε κάποια από τα τετράγωνα στο γεωπίνακα.

• Τα τετράγωνα του αξιωματικού και του ίππου δε φαίνονται με την πρώτη 

ματιά. Πώς είσαι σίγουρος/η ότι πρόκειται για τετράγωνα; Ποιες 
προϋποθέσεις πληρούν;

• Στα τετράγωνα που σχηματίζει ο αξιωματικός ποια κομμάτια μπορούν με 
τις κινήσεις τους να φέρουν τις διαγώνιους;

• Στα τετράγωνα που σχηματίζει ο ίππος;

236



ε.) Αν ο λευκός πύργος επιτεθεί διαδοχικά στο μαύρο αξιωματικό, στο μαύρο 

ίππο στο η3 και στο μαύρο στρατιώτη και επανέλθει στην αρχική του θέση, 
σχηματίζεται ένα τετράγωνο.

Ομοίως, αν ο μαύρος ίππος στο ε7 επιτεθεί διαδοχικά στο λευκό αξιωματικό και 

στους στρατιώτες και επανέλθει στην αρχική του θέση, σχηματίζεται επίσης ένα 
τετράγωνο.

α β γ δ ε ζ η θ

• Φτιάξτε τα δύο τετράγωνα στη σκακιέρα-γεωπίνακα.
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• Μπορείς να μεταφέρεις τα δύο τετράγωνα και στην παρακάτω σκακιέρα:

α β γ δ ε ζ η θ
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• Ποιο από τα δύο τετράγωνα πιστεύεις ότι είναι
μεγαλύτερο;............................................................................

• Υπολόγισε το εμβαδόν του καθενός με βάση τα τετραγωνάκια της 

σκακιέρας για να δεις αν η εκτίμησή σου ήταν σωστή.

Για να βοηθηθείς στο εμβαδόν του τετραγώνου που σχηματίζει ο ίππος, 

κόψε με ψαλίδι το τετράγωνο αυτό καθώς και τα μικρότερα κομμάτια 
του.

Εμβαδόν τετραγώνου πύργου:.......................................

Εμβαδόν τετραγώνου ίππου:........................................

Η εκτίμησή μου ήταν σωστή.............λανθασμένη................
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α.) Με τις κινήσεις ποιων κομματιών μπορείς να σχηματίσεις ορθογώνια 

παραλληλόγραμμα πάνω στη σκακιέρα; Πειραματίσου.
Στρατιώτης

Αξιωματικός

Ίππος

Πύργος

Βασίλισσα

Βασιλιάς



β.) Αν ο μαύρος πύργος επιτεθεί διαδοχικά στο λευκό αξιωματικό στο β2, 

στο λευκό στρατιώτη και στο λευκό ίππο και επανέλθει στην αρχική του θέση,

τι είδους σχήμα θα διαγράψει;............................................................................

Ομοίως, αν ο λευκός αξιωματικός στο ζΐ επιτεθεί διαδοχικά στους 

μαύρους στρατιώτες και στο μαύρο ίππο και επανέλθει στην αρχική του θέση, τι 

είδους σχήμα θα διαγράψει;............................................................................
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• Φτιάξε τα δύο σχήματα στο γεωπίνακα.

• Ποιο από τα δύο πιστεύεις ότι είναι μεγαλύτερο;.....................................

• Μπορείς να υπολογίσεις το εμβαδόν του καθενός με βάση τα

τετραγωνάκια της σκακιέρας; Έλεγξε αν η εκτίμησή σου ήταν σωστή. 

Εμβαδόν σχήματος πύργου:...................................

Εμβαδόν σχήματος αξιωματικού:.......................................

Η εκτίμησή μου ήταν σωστή.............λανθασμένη................
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γ·) X-----1

Μπορείς με διαδοχικές κινήσεις του πύργου να φτιάξεις στην παρακάτω 

σκακιέρα ένα διαφορετικό ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, ίσου εμβαδού με αυτό 

που σου δίνεται;

Για να βοηθηθείς χρησιμοποίησε πρώτα το γεωπίνακα.
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• Μπορείς με διαδοχικές κινήσεις του αξιωματικού να φτιάξεις στην ίδια 

σκακιέρα ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ίσου εμβαδού με τα δύο 

προηγούμενα;

Για να βοηθηθείς χρησιμοποίησε πρώτα το γεωπίνακα.
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6.

α .) Π ε ιρ α μ α τίσ ο υ  με τα  κ ο μ μ ά τια  τη ς σ κ α κ ιέρ α ς  κα ι π ρ ο σ π ά θ η σ ε  να  

σ χη μ α τίσ ε ις  π λ ά γ ια  π α ρ α λ λη λό γρ α μ μ α . Μ π ο ρ ε ίς  ν α  σ υ νδυ ά σ ε ις  κ α ι κ ινή σ ε ις  

δ ια φ ο ρ ετ ικ ώ ν  κομ μ α τιώ ν .

Γ ια  να  β ο η θ η θ ε ίς  μ π ο ρ είς  να  χρ η σ ιμ ο π ο ιή σ ε ις  κα ι το  γεω π ίνα κ α .

8 « * • • • • • »

7 # * ♦ * ♦ Φ * *

6 » * • « • « • *

5 * • # • * • * •

4 • ♦ * ♦ • φ * «

3 * * * • ♦ • • *

2 • * « * * • « *

1 * * * • * φ « •

α Ρ 7 δ ε >3 η θ
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β.) Τα παρακάτω πλάγια παραλληλόγραμμα σχηματίζονται από δυνατές κινήσεις 

διαφόρων κομματιών.

Σε ποια από αυτά μπορείς να τραβήξεις τις διαγώνιους επίσης με δυνατές 

κινήσεις κομματιών; Απόδωσέ τες πάνω στο διάγραμμα.
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(4η Συνάντηση)

7. α.) Πόσους άξονες συμμετρίας εντοπίζεις πάνω στη σκακιέρα;

β.) Σε μια στημένη σκακιέρα υπάρχει συμμετρία ως προς τα κομμάτια (αν

αγνοήσουμε τα χρώματα);...........

Πού εντοπίζεις τον άξονα συμμετρίας;

Η &A A % JSL
± 1 1 ± 1 ± 1 i

*
■£ it

η&A φΛ Π
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γ.) Ξεκινήστε να παίζετε μια παρτίδα σκάκι και παρατηρείστε αν χαλάει και αν 

αποκαθίσταται η συμμετρία σε κάθε περίπτωση.

δ.) Μπορείς να αποκαταστήσεις τη συμμετρία μέσα στη σκακιέρα μεταξύ 

λευκών και μαύρων κομματιών με βάση τη θέση των λευκών και τον άξονα 

συμμετρίας που καταλήγει στο Θ1;
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ε.) Παίρνοντας ως αφετηρία τα μαύρα δώσε τη συμμετρική τους θέση με τα 

λευκά ως προς τον άξονα α!-θ8.

β Υ δ ε C η θ

• Μπορείς να δώσεις τη συμμετρική θέση των μαύρων με τα λευκά ως προς 

κέντρο;

Συμμετρία ως προς άξονα έχουμε όταν η εικόνα αποδίδεται συμμετρικά 

σαν να καθρεφτίζεται. Συμμετρία ως προς κέντρο έχουμε όταν η εικόνα 

περιστρέφεται. Φανταστείτε ότι η θέση στη σκακιέρα περιστρέφεται γύρω 

από το κέντρο της σκακιέρας.

Για να βοηθηθείς απόδωσε τη δοσμένη θέση πάνω σε ρυζόχαρτο και 

περίστρεψέ την 180° .
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ζ.) Πώς μπορεί να επιτεθεί ο λευκός ίππος διαδοχικά στα αντίπαλά του 

κομμάτια και να επανέλθει στην αρχική του θέση ώστε να δώσει συμμετρικό 
σχήμα;
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η.) Τοποθέτησε ιη μαύρη βασίλισσα πάνω στη σκακιέρα έτσι ώστε με 

διαδοχικές επιθέσεις στους αντιπάλους της να σχηματίσει συμμετρικό 

σχήμα.
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στ.) Αν θεωρήσουμε ότι ένας νοητός άξονας διαπερνά κάθε κομμάτι κατά μήκος 

του, από την κορυφή ως τη βάση, ποια από τα κομμάτια είναι συμμετρικά σε 

κάθε σημείο περιστροφής τους;

Βασιλιάς

Βασίλισσα

Αξιωματικός

Πύργος

Ίππος

Στρατιώτης

• Ποια από τα κομμάτια είναι συμμετρικά σε ορισμένα μόνο σημεία 

περιστροφής τους;

Βασιλιάς Πύργος

Βασίλισσα Ίππος

Αξιωματικός Στρατιώτης

Μπορείς να εντοπίσεις τα σημεία περιστροφής όπου τα κομμάτια αυτά 

είναι συμμετρικά;
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8. Ο μαύρος βασιλιάς με τη βασίλισσα του και ο λευκός βασιλιάς με τη 

βασίλισσά του ξεκινούν όλοι μαζί για έναν απογευματινό περίπατο. Το κάθε 

ζευγάρι παίρνει από έναν ίππο μαζί. Κανένας δεν έκανε ολόκληρο τον 

περίπατό του πεζός. Και σε όλη τη διάρκεια του περιπάτου ο κάθε ίππος είχε 

από έναν καβαλάρη. Με πόσους διαφορετικούς συνδυασμούς μπορεί να 

ταξίδεψαν τα δύο ζευγάρια πάνω στα άλογα;
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