
ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΕ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΕ ΣΟΤ 9ΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ - Διδαςκαλία Κυριακι Ποτόγλου 

    Πϊσ να φτιάξεισ ζνα αςτζρι:  Θα χρειαςτείσ, χοντρό χαρτί, μολφβι, χάρακα, τρίγωνο, διαβιτθ, χρϊματα και χρυςόςκονθ για να το ομορφφνεισ….. καλι επιτυχία. 

               1 Όριςε ςτο κζντρο του χαρτιοφ ςου ζνα ςθμείο ασ το ποφμε Κ. Γράψε ζνα κφκλο με κζντρο το Κ και ακτίνα πχ. 6εκ. ο κφκλοσ  κα ζχει διάμετρο 12εκ. 

               2 Με τρίγωνο και χάρακα γράψε δφο μεςοκάκετεσ να τζμνουν τον κφκλο ςου ςε τζςςερα ίςα μζρθ. 

               3 Βρεσ το μιςό τθσ ακτίνασ  ονόμαςε το πχ. Μ.    4  Γράψε το ευκφγραμμο τμιμα ΜΝ που ενϊνει το μιςό τθσ ακτίνασ και τθν άκρθ τθσ κάκετθσ διαμζτρου 

              5 Βάλε τθ βελόνα του διαβιτθ ςτο Ν και γράψε ζνα τόξο ΜΝ τζμνει τθν διάμετρο ςτο Ο. 

               6 Σο ευκφγραμμο τμιμα ΟΝ είναι θ πλευρά του κανονικοφ πενταγϊνου. Βάλε τθ βελόνα ςτο Ν με κζντρο το Ν και με ακτίνα ΟΝ ξεκίνα και γράψε τόξα 

               ςτο κφκλο δεξιά αριςτερά του Ν και μετά με κζντρα τα ςθμεία τομισ των τόξων ςτο κφκλο και ακτίνα πάντα τθν ΟΝ μια φορά δεξιά και μια αριςτερά. 

              7  Ζνωςε τα τόξα με ευκείεσ γραμμζσ , κα ςχθματίςεισ με αυτόν τρόπο ζνα κανονικό πεντάγωνο.   



 

Η καταςκευι μασ τελειϊνει ςχεδιάηοντασ το πεντάκτινο αςτζρι: ενϊνουμε με ευκείεσ και τα πζντε ςθμεία του κφκλου  που βρικαμε. 

ε κάκε ευκεία του πενταγϊνου  υπάρχει το ςθμείο τθσ Χρυςισ Σομισ τθσ είναι το ςθμείο που τζμνεται από μια άλλθ ευκεία. 

Αυτι θ καταςκευι αποδίδεται ςτο Πυκαγόρα, περιγράφεται ςτα τοιχειά του Ευκλείδθ που μετζφραςαν οι Άραβεσ μακθματικοί και διαδόκθκαν ςτθν 

Πρϊιμθ Αναγζννθςθ από τον Ιταλό ηωγράφο Πίερο ντελά Φραντςζςκα. 



Με τθν ζνωςθ δϊδεκα πενταγϊνων δθμιουργείται ζνα Πλατωνικό ςτερεό που ονομάηεται κανονικό δωδεκάεδρο, ο Πλάτωνασ ςτον Σίμαιο το αποκαλεί « φμπαν» 

1 Σο επίπεδο ανάπτυγμα του κανονικοφ δωδεκάεδρου .     2  Σο ςτερεό γεωμετρικό ςϊμα τριςδιάςτατο ςτο χϊρο. 

                                                                   Ομαδικι καταςκευι μακθτϊν ςτο ςχολείο κατά τθν διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ 2008-09 

 

  

 


