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Teachers Involve Parents in Schoolwork (TIPS) 

Εκπαιδευτικοί εµπλέκουν γονείς στις ΚΟΕ 
 

ΚΛΑΣΜΑΤΑ 

 

Αγαπητέ γονέα, 

Αυτό το διάστηµα µαθαίνουµε στο σχολείο να ορίζουµε το γραµµοσκιασµένο 

µέρος ενός σχήµατος µε κλάσµα. Αυτή η εργασία θα µου δώσει την ευκαιρία να σου 

δείξω τι ξέρω για τα κλάσµατα. Μπορούµε να συζητήσουµε για τις περιπτώσεις που 

χρησιµοποιούµε τα κλάσµατα στο σπίτι µας. 

                                                                                  Με αγάπη 

 

 

                                                                                Η κόρη σου 

 

Εξήγησε το παρακάτω ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ στο γονέα σου 

 

1. Τι µέρος του σχήµατος έχει γραµµοσκιαστεί; 

 
Μετρήστε όλα τα µέρη: 2 µέρη 

Πόσα µέρη έχουν γραµµοσκιαστεί; 1 µέρος 

Ένα(1) µέρος από τα δύο (2): Γράφουµε 

 

 

 

 

Απάντηση: Έχει γραµµοσκιαστεί το ½ του σχήµατος 

  

 

2. ∆είξε στο γονέα πώς έλυσες την παραπάνω άσκηση σε ένα άλλο σχήµα. 

Τι µέρος του σχήµατος έχει γραµµοσκιαστεί; 

 
Μετρήστε όλα τα µέρη: … 

Πόσα µέρη έχουν γραµµοσκιαστεί; … 

Απάντηση: …………………………………………………………….. 

 

 

Αν χρειάζεσαι κάποια βοήθεια, ζήτα από το γονέα σου. 

Όταν καταλάβεις την άσκηση εξήγησε του  πώς την έλυσες 

 

 

 

 

1  µέρος 

--  από τα 

2  µέρη 

 



Αλβανόπουλος Γεώργιος, Σχολικός Σύµβουλος 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 

Λύσε τις παρακάτω ασκήσεις µόνος σου. Μετά εξήγησε µία από αυτές στο γονέα σου 

 

3. Πόσα µέρη του κάθε σχήµατος έχουν γραµµοσκιαστεί; 

 

 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  

1. Μαζί µε το γονέα κοιτάξτε προσεχτικά τα µέρη που δεν έχουν γραµµοσκιαστεί 

και γράψτε τα µε κλάσµα. 

2. Ρώτησε το γονέα σου πότε και πού χρησιµοποιούµε κλάσµατα στο σπίτι. 

 

 

Ακολουθεί η λύση της άσκησης 2. 

2. Τι µέρος του σχήµατος έχει γραµµοσκιαστεί; 

 
Μετρήστε όλα τα µέρη: 8 

Πόσα µέρη έχουν γραµµοσκιαστεί; 3 

Απάντηση: ……………3/8……………………………………………….. 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

Παρατηρήσεις γονέα: Παρακαλώ ενηµερώστε µας για την ιδέα που αποκοµίσατε 

από τη συναναστροφή σας µε το παιδί αναφορικά µε αυτή την εργασία. 

__ ΟΚ: Το παιδί κατάλαβε την άσκηση 

__ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΛΕΓΞΤΕ: Το παιδί χρειάζεται λίγη βοήθεια αν και φαίνεται να την 

κατάλαβε. 

__ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΒΟΗΘΗΣΤΕ: Το παιδί χρειάζεται να διδαχτεί ξανά την άσκηση 

__ ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΙΑ: ………………………………………………………….. 

                                                                                              Υπογραφή γονέα 


