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TRIDIO
190016

Τι     είναι     το     Tridio  ;  
Το Tridio είναι μια ανεξάρτητη μέθοδος εργασίας με σκοπό να υποστηρίξει τις τρέχουσες 
μεθόδους διδασκαλίας μαθηματικών στους τομείς της ανάπτυξης της χωρικής ικανότητας, 
του χωρικού προσανατολισμού και της όψης.

Πως δουλεύει το Tridio;
Με το  Tridio,  τα  παιδιά  μαθαίνουν  να παρουσιάζουν  τα τρισδιάστατα  αντικείμενα σε 
επίπεδη επιφάνεια

1. Πρώτα  τα  παιδιά  αναπαράγουν  μια  διαμόρφωση  των  κύβων  από  μια  εικόνα. 
Μαθαίνουν  να  προσδιορίζουν  τις  διάφορες  πλευρές  των  κύβων  ως  χωριστές 
οντότητες, κάθε μια με το χρώμα της.

2. Έπειτα,  συνθέτουν  στην  επίπεδη  επιφάνεια  ένα  αντίγραφο  των  κύβων, 
χρησιμοποιώντας τα διαμάντια και τα τρίγωνα. Χτίζουν αυτό που βλέπουν. Εάν το 
επίπεδο αντίγραφο τοποθετηθεί με το σωστό τρόπο, μια πρόταση του βάθους και 
της όψης δημιουργείται.

3. Το αποτέλεσμα είναι μια σαφής σχέση μεταξύ της δεύτερης και τρίτης διάστασης.

TRIDIO 1

Σε ποιους απευθύνετε το Tridio;
Το Tridio είναι κατάλληλο προς χρήση από όλες τις ηλικίες. Ο στόχος για το επίπεδο 1 
είναι να τεθούν τα θεμέλια για τη χωρική αντίληψη. 

Το επίπεδο ένα χρησιμοποιεί τις κάρτες για τις διάφορες ασκήσεις σε αυτό το βιβλίο. Το 
σύνολο 16 καρτών έχει το πίσω μέρος τους πορτοκαλί.
Άσκηση 1, 2, 3 και 4 δουλεύουν με τις κάρτες.
Άσκηση 5, 6 και 7 δουλεύουν χωρίς τις κάρτες.
Άσκηση 6 και 7 γίνονται με δύο ή περισσότερους παίχτες.

Στόχοι:
• Να μάθουμε να κοιτάζουμε και να παρατηρούμε.
• Αναγνώριση, ονομασία, οικοδόμηση, σύγκριση και ταξινόμηση δυσδιάστατων και 

τρισδιάστατων σχημάτων.
• Ανακάλυψη σχημάτων και σχεδίων.
• Αναπαραγωγή εικόνων.
• Μαθαίνουμε να περιστρέφουμε και να ταξινομούμε.
• Αναγνωρίζουμε τη σχέση μεταξύ των δυσδιάστατων και τρισδιάστατων.
• Αναπαραγωγή των τρισδιάστατων αντικειμένων σε επίπεδη επιφάνεια.
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Άσκηση 1
a. Πάρε μια από τις πορτοκαλί κάρτες 1 έως 6.
b. Αναπαράγετε την εικόνα χρησιμοποιώντας τα διαμάντια και τα τρίγωνα.
c. Προσέξτε στο να ταιριάξετε όλα τα σωστά χρώματα.

Άσκηση 2
a. Πάρε μια από τις πορτοκαλί κάρτες 7 έως 16.
b. Στον πίνακα, αναπαράγετε την εικόνα της κάρτας με τους κύβους μέσα στο πλέγμα.
Σημείωση: θα πρέπει να καθίσετε πίσω από ένα βέλος για να πάρετε μια σωστή 
άποψη των κύβων!
c. Προσέξτε στο να ταιριάξετε όλα τα σωστά χρώματα.

Άσκηση 3
a. Πάρε μια από τις πορτοκαλί κάρτες 7 έως 16.
b. Ρίξτε μια καλή ματιά στην εικόνα.
c. Αντιγράψτε ένα πλέγμα επάνω σε ένα κομμάτι χαρτί.
d. Χρωματίστε στο πλέγμα το πώς το οραματίζεστε στην τελική του άποψη.
Σημείωση: Χρωματίστε τις επιφάνειες χωρίς ένα μπλε κύβο και αφήστε τα λευκά 
ως έχουν.
e. Όταν τελειώσετε, χτίστε την εικόνα με τους κύβους στον πίνακα και ελέγξτε την 

τελική εικόνα των κύβων με το σχέδιό σας.

Άσκηση   4  
a. Πάρε μια από τις πορτοκαλί κάρτες 7 έως 16.
b. Χρησιμοποιώντας  τους  κύβους,  αναπαράγετε  την  εικόνα  του  πίνακα  μέσα  στο 

πλέγμα.
c. Προσέξτε στο να ταιριάξετε όλα τα σωστά χρώματα.
Σημείωση: θα πρέπει να καθίσετε πίσω από ένα βέλος για να πάρετε μια σωστή 
άποψη των κύβων!
d. Με τα διαμάντια και τα τρίγωνα, φτιάξτε την εικόνα των κύβων που βλέπετε.
Μια πρόταση του βάθους και της όψης δημιουργείται  εάν βάζετε τα κομμάτια στη 
σωστή θέση. Το αποτέλεσμα είναι μια σαφής σχέση μεταξύ της δεύτερης και τρίτης 
διάστασης.

Άσκηση   5  
a. Οργανώστε τους κύβους σας στον πίνακα μέσα στο πλέγμα. Είστε ελεύθεροι να 

επιλέξετε τη δική σας διαμόρφωσή για τους κύβους σας.
Σημείωση: θα πρέπει να καθίσετε πίσω από ένα βέλος για να πάρετε μια σωστή 
άποψη των κύβων!
b. Με τα διαμάντια και τα τρίγωνα, φτιάξτε την εικόνα των κύβων που βλέπετε.
c. Μπορείτε  να  το  κάνετε  αυτό  όσο  συχνά  επιθυμείτε,  αλλά  πρέπει  να 

χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική διαμόρφωση κάθε φορά.
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Άσκηση   6  
2 ή περισσότεροι παίχτες

a. Χτίστε μια συναρμολόγηση με διάφορους κύβους χωρίς να αφήσετε άλλο παίχτη να 
την δει. Μπορείτε να επιλέξετε εσείς την διαμόρφωση των κύβων.

b. Όταν τελειώσετε, οι άλλοι μπορούν να δουν.
c. Πρέπει  να  μαντέψει  τον  αριθμό  των  κύβων  στον  πίνακα  χωρίς  να  αγγίξει  την 

κατασκευή.
d. Τσεκάρετε τον αριθμό των κύβων μετρώντας τους.
e. Έπειτα, είναι η σειρά του άλλου παίχτη να φτιάξει μια κατασκευή.
f. Μπορείτε να κρατάτε σκορ για το ποιος ήταν τις πιο πολλές φορές σωστός στο να 

μαντεύει τον αριθμό των κύβων.

Άσκηση   7  
2 με 4 παίχτες

a. Τοποθετήστε τον πίνακα στο τραπέζι.
b. Καθίστε ο ένας απέναντι από τον άλλο, πίσω από ένα βέλος του πίνακα.
c. Ο  καθένας  με  την  σειρά  του,  μπορείτε  να  κάνετε  ένα  από  τα  ακόλουθα:  να 

προσθέσετε έναν κύβο, να απομακρύνετε έναν κύβο, να αλλάξετε θέση σε έναν 
κύβο ή να γυρίσετε τον πίνακα.

d. Μετά από κάθε ενέργεια όλοι οι παίχτες πρέπει να συνθέσουν τη νέα διαμόρφωση 
με τα διαμάντια και τα τρίγωνα.

e. Δεν πετύχατε; βοηθήστε ο ένας τον άλλο.

TRIDIO 2

Σε ποιους απευθύνετε το Tridio;
Το Tridio είναι κατάλληλο προς χρήση από όλες τις ηλικίες. Ο στόχος για το επίπεδο 2 
είναι να δουλέψουν πάνω στη χωρική αντίληψη. 
Το επίπεδο δύο χρησιμοποιεί τις μπλε κάρτες για τις διάφορες ασκήσεις σε αυτό το βιβλίο. 
Το σύνολο 16 καρτών έχει το πίσω μέρος τους μπλε.
Άσκηση 1 έως 6 δουλεύουν με τις κάρτες.
Άσκηση 6 έως 13 δουλεύουν χωρίς τις κάρτες.
Άσκηση 12 και 13 γίνονται με δύο ή περισσότερους παίχτες.

Στόχοι:
• Η πλήρης κατανόηση της σχέσης μεταξύ των δεύτερων και τρίτων διαστάσεων.
• Αναπαραγωγή της εικόνας των κύβων σε μια επίπεδη επιφάνεια.
• Να  είμαστε  σε  θέση  να  μετρήσουμε  τον  αριθμός  των  τετραγώνων  σε  μια 

δισδιάστατη εικόνα πολλών τετραγώνων.
• Επίλυση των χωρικών προβλημάτων αντίληψης.
• Χτίζοντας πλευρές και οπίσθιες απόψεις.
• Χτίστε εικόνες διαμόρφωσης τετραγώνων σε επίπεδη επιφάνεια με τα διαμάντια 

και τα τρίγωνα χωρίς να χρησιμοποιείτε τα τετράγωνα για αναφορά.
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Άσκηση 1
a. Πάρε μια από τις μπλε κάρτες 1 έως 2.
b. Αναπαράγετε την εικόνα χρησιμοποιώντας τα διαμάντια και τα τρίγωνα.
c. Προσέξτε στο να ταιριάξετε όλα τα σωστά χρώματα.

Άσκηση 2
a. Πάρε μια από τις μπλε κάρτες 3 έως 16.
b. Στον πίνακα, αναπαράγετε την εικόνα της κάρτας με τους κύβους μέσα στο πλέγμα.
c. Σημείωση: θα πρέπει να καθίσετε πίσω από ένα βέλος για να πάρετε μια σωστή 

άποψη των κύβων!
d. Προσέξτε στο να ταιριάξετε όλα τα σωστά χρώματα.

Άσκηση 3
a. Πάρε μια από τις μπλε κάρτες 3 έως 16.
b. Ρίξτε μια καλή ματιά στην εικόνα.
c. Αντιγράψτε ένα πλέγμα επάνω σε ένα κομμάτι χαρτί.
d. Χρωματίστε στο πλέγμα το πώς το οραματίζεστε στην τελική του άποψη.
e. Σημείωση: Χρωματίστε τις  επιφάνειες  χωρίς  ένα μπλε κύβο και αφήστε τα 

λευκά ως έχουν.
f. Όταν τελειώσετε, χτίστε την εικόνα με τους κύβους στον πίνακα και ελέγξτε την 

τελική εικόνα των κύβων με το σχέδιό σας.

Άσκηση   4  
a. Πάρε μια από τις μπλε κάρτες 3 έως 16.
b. Χρησιμοποιώντας  τους  κύβους,  αναπαράγετε  την  εικόνα  του  πίνακα  μέσα  στο 

πλέγμα.
c. Προσέξτε στο να ταιριάξετε όλα τα σωστά χρώματα.
d. Σημείωση: θα πρέπει να καθίσετε πίσω από ένα βέλος για να πάρετε μια σωστή 

άποψη των κύβων!
e. Με τα διαμάντια και τα τρίγωνα, φτιάξτε την εικόνα των κύβων που βλέπετε.
f. Μια πρόταση του βάθους και της όψης δημιουργείται εάν βάζετε τα κομμάτια στη 

σωστή θέση. Το αποτέλεσμα είναι μια σαφής σχέση μεταξύ της δεύτερης και τρίτης 
διάστασης.

Άσκηση   5  
a. Πάρε μια από τις μπλε κάρτες 3 έως 16.
b. Με τους κύβους, χτίστε την εικόνα στον πίνακα μέσα σο πλέγμα.
c. Ύστερα,  συνθέστε  χωρίς  να  κοιτάτε,  την  όψη  από  την  δεξιά  πλευρά της 

διαμόρφωσης των κύβων με τα διαμάντια και τα τρίγωνα.
Σημείωση: θα πρέπει να καθίσετε πίσω από ένα βέλος για να πάρετε μια σωστή 
άποψη των κύβων!
d. Όταν τελειώσετε περιστρέψτε τον πίνακα με τους κύβους. Είναι σωστός;
e. Εάν δεν είναι  σωστός,  περιστρέψτε τον πίνακα πίσω στην αρχική του θέση και 

δοκιμάστε ξανά.
f. Εάν είναι σωστό συνεχίστε με την επόμενη κάρτα.
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Άσκηση   6  
a. Πάρε μια από τις μπλε κάρτες 3 έως 16.
b. Με τους κύβους, χτίστε την εικόνα στον πίνακα μέσα σο πλέγμα.
c. Ύστερα,  συνθέστε  χωρίς  να  κοιτάτε,  την  όψη  από  την  πίσω  πλευρά της 

διαμόρφωσης των κύβων με τα διαμάντια και τα τρίγωνα.
Σημείωση: θα πρέπει να καθίσετε πίσω από ένα βέλος για να πάρετε μια σωστή 
άποψη των κύβων!
d. Όταν τελειώσετε περιστρέψτε τον πίνακα με τους κύβους. Είναι σωστός;
e. Εάν δεν είναι  σωστός,  περιστρέψτε τον πίνακα πίσω στην αρχική του θέση και 

δοκιμάστε ξανά.
f. Εάν είναι σωστό συνεχίστε με την επόμενη κάρτα.

Άσκηση 7
Όταν οι κύβοι τοποθετούνται ο ένας πάνω από τον άλλο, άλλοι κύβοι μπορούν να 
κρυφτούν από πίσω τους.

a. Πάρτε μια από τις μπλε κάρτες 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 ή 15.
b. Δείτε προσεκτικά τους κύβους στην εικόνα.
c. Ποιος είναι ο μικρότερος αριθμών κύβων που θα χρειαστούν για να φτιαχτεί αυτό 

το σχέδιο;
d. Και ποιος είναι ο μεγαλύτερος αριθμός κύβων που θα χρειαστούν;
e. Όταν είστε σίγουροι για τις ποσότητες προσπαθήστε το με τους κύβους.

Άσκηση 8
a. Πάρτε τρία μαύρα, τρία άσπρα και τρία πράσινα διαμάντια.
b. Ποιος είναι ο μικρότερος αριθμών κύβων που θα χρειαστείτε;
c. Και ποιος είναι ο μεγαλύτερος αριθμός κύβων που θα χρειαστείτε;

Άσκηση 9
a. Πάρτε τέσσερα μαύρα, τέσσερα άσπρα και τέσσερα πράσινα διαμάντια.
b. Ποιος είναι ο μικρότερος αριθμών κύβων που θα χρειαστείτε;
c. Και ποιός είναι ο μεγαλύτερος αριθμός κύβων που θα χρειαστείτε;

Άσκηση 10
a. Ξεκινήστε με έναν κύβο στον πίνακα.
b. Με τρία διαμάντια, συνθέστε το μπροστινό μέρος του κύβου.
c. Προσθέστε δύο κομμάτια παζλ σε αυτό.
d. Τοποθετήστε τα με τα άλλα κομμάτια παζλ ώστε ένας κύβος να προστεθεί στην 

επίπεδη επιφάνεια.  Μπορείτε να μετακινήσετε ένα κομμάτι  παζλ που βρισκόταν 
ήδη εκεί.

e. Προσθέστε τον κύβο για να επιβεβαιώσετε εάν το κάνετε σωστά.
f. Επαναλάβετε τα βήματα «c» και «e» έως ότου να χτίσετε οχτώ κύβους.
g. Όταν τελειώσετε, κάνετε το ίδιο αντίστροφα με τη διαμόρφωση που έχετε χτίσει, 

κάθε φορά απομακρύνετε δύο κομμάτια παζλ και κινήστε το πολύ ένα κομμάτι.
h. Στο τέλος της άσκησης, προσπαθήστε να τελειώσετε με έναν διαφορετικό κύβο από 

αυτόν με τον οποίο είχατε ξεκινήσει.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 13, 11525 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 6779 800 ΦΑΞ 210 6779 803

WWW.WHY.GR EMAIL: WHY@WHY.GR

mailto:WHY@WHY.GR
http://www.why.gr/


6

 Άσκηση 11
a. Στον πίνακα, χτίστε μια συγκέντρωση με οχτώ κύβους.
b. Με τα διαμάντια και τα τρίγωνα, συνθέστε το μπροστινό μέρος του κύβου.
c. Στην φαντασία σας, μετακινήστε έναν από τους κύβους σε διαφορετική θέση.
d. Αλλάξτε τα κομμάτια του παζλ, (αυτό σημαίνει τα διαμάντια και τα τρίγωνα) με τον 

τρόπο που πιστεύεται ότι θα δείχνει η διαμόρφωση.
e. Όταν τελειώσετε, δοκιμάστε εάν έχετε δίκιο μετακινώντα ς στα αλήθεα τον κύβο.

Extra: Όταν πετύχετε,  φανταστείτε να μετακινείτε δύο, τρεις ή παραπάνω κύβους την 
ίδια στιγμή. Έπειτα χτίστε το σε μια επίπεδη επιφάνεια και τσεκάρετε εάν είναι σωστό.

Άσκηση 12
Παίχτες: 2 ή περισσότεροι
a. Πάρτε 12 διαμάντια και 6 τρίγωνα.
b. Καθένας εκ περιτροπής συνθέτει μια μπροστινή όψη των κύβων με τα διαμάντια 

και τα τρίγωνα.
c. Aφότου καθορίζεται η πρώτη μορφή, οι άλλοι πρέπει να υποθέσουν πόσοι κύβοι 

αναπαράγονται.
d. Ένας πόντος δίνετε για κάθε κύβο που είναι σωστός.
e. Χτίστε την μορφή για να δείτε πόσοι κύβοι όντως χρησιμοποιήθηκαν.
f. Κάθε φορά που ήταν κάποιου η σειρά, οι πόντοι μετρούνταν και ο παίχτης με τους 

περισσότερους πόντους κερδίζει.

Άσκηση 13
Παίχτες: 4 ή περισσότεροι σε ομάδες των δύο
a. Δημιουργήστε ομάδες των δύο. Κάθε ομάδα είναι πλάτη με πλάτη.
b. Ο ένας παίχτης έχει μια κάρτα και τους κύβους και ο άλλος έχει αρκετά διαμάντια 

και τρίγωνα.
c. Κατά τη διάρκεια της άσκησης δεν μπορείτε να βλέπετε τι κάνει ο άλλος.
d. Ο στόχος είναι να τελειώσετε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
e. Όλες οι ομάδες ξεκινούν την ίδια στιγμή.
f. Ο παίχτης που κρατάει τις κάρτες χτίζει την εικόνα της κάρτας με τους κύβους.
g. Όταν αυτό γίνει, η κάρτα αναποδογυρίζεται.
h. Έπειτα, πρέπει να εξηγήσετε στον συνεργάτη σας πως είναι η εικόνα των κύβων.
i. Ο συνεργάτης σας τότε πρέπει να αναπαράγει το σχέδιο με τα διαμάντια και τα 

τρίγωνα.
j. Όταν τελειώσετε, σηκώνεστε και οι δύο όρθιοι.
k. Η ομάδα που τελειώνει  πρώτη και  έχει  επιτύχει  στο να χτίσει  σωστά το σχέδιο 

κερδίζει.
l. Σαν τσεκάρισμα, μπορείτε να συγκρίνετε την επίπεδη αναπαραγωγή που φτιάχτηκε 

με τα διαμάντια και τα τρίγωνα με την κάρτα.
Σημείωση: όλα τα χρώματα πρέπει να ταιριάζουν!

Extra:  με περισσότερες από δύο ομάδες, μπορείτε να κρατάτε χρόνο για να δείτε ποιος 
είναι πιο γρήγορος.
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TRIDIO 3

Επίπεδο 3, κατανόηση των χωρικών απόψεων

Άσκηση 1
Σε κάθε σελίδα, μια ρύθμιση των κύβων αντιπροσωπεύεται ως τρεις χωρικές απόψεις. 
Κάθε  τετράγωνο  αντιπροσωπεύει  έναν  κύβο.  Μια  κορυφαία  άποψη  (σχέδιο)  και  δύο 
μπροστινές απόψεις  (ανυψώσεις)  παρουσιάζονται  για κάθε ρύθμιση.  Κατασκευάστε  τη 
σωστή ρύθμιση των κύβων με το συνδυασμό των πληροφοριών στις τρεις εικόνες.
Ο πρώτος στόχος αρχίζει στην τελευταία σελίδα του βιβλίου!
Πρέπει να γυρίσετε όλες τις σελίδες κατευθείαν στο πίσω μέρος του βιβλίου προτού να 
αρχίσετε. Θα δείτε τη λύση όταν γυρίσετε την επόμενη σελίδα για να την γυρίσετε. Για να 
συνεχίσετε με τον επόμενο στόχο γυρίστε την ακόλουθη σελίδα στο μπροστά μέρος, κ.λπ.

Άσκηση 2
Αυτή  η  άσκηση  είναι  για  τους  προχωρημένους  μαθητές  και  απαιτεί  τη  μεγαλύτερη 
κατανόηση  του  θέματος.  Επιτυχώς  ολοκληρώνοντας  την  άσκηση  1,  μπορείτε  να 
αποφύγετε την εργασία με τους κύβους και να αναδημιουργήσετε την όψη άμεσα σε μια 
επίπεδη επιφάνεια χρησιμοποιώντας το ρόμβο και τα τρίγωνα.
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