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Περίληψη 
 Η Αλίκη µισεί τα µαθηµατικά και θεωρεί πως δε 
χρησιµεύουν σε τίποτα. Μια µέρα που κάθεται και διαβάζει 
στο πάρκο, ένα παράξενο άτοµο την προσκαλεί να κάνουν 
µια βόλτα στη χώρα των αριθµών. Ο 
Λιούις Κάρολ αυτοπροσώπως γίνεται σύντροφός της σ’ ένα 
φανταστικό ταξίδι όπου η Αλίκη θα συναντήσει το τέρας του 
λαβυρίνθου, θα διασχίσει µια έρηµο µε στρωµένη µε 
κόκκους σταριού, θα χωθεί σε ένα δάσος µε δέντρα που 
αναπαριστούν αριθµούς, θα πιει τσάι µε τον τρελό Καπελά… 

 Πρόκειται για ένα ταξίδι στη χώρα των µαθηµατικών, όπου 
η κεντρική ηρωίδα (και µαζί της ο αναγνώστης) ανακαλύπτει 
(η ξαναθυµάται) το λόγο ύπαρξης όλων των θεωριών που 
διαµορφώνουν αυτή τη θετική επιστήµη. «Πρώτοι αριθµοί», 
«εξισώσεις», «παράγοντες» και λοιπές «καταραµένες» 
έννοιες, µετατρέπονται σε γοητευτικές περιπέτειες της 
φαντασίας. 



Εναλλακτικές Προσεγγίσεις 
 1. Το βιβλίο αυτό µπορεί να δοθεί και σαν παράλληλο 
ανάγνωσµα σε όλα τα παιδιά µιας τάξης Α’ Γυµνασίου. 

 Όλες οι δραστηριότητες που προτείνονται στη συνέχεια, 
µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε όλο το τµήµα ή σε 
οµάδες. 

 2. Αν το βιβλίο δοθεί σε Λέσχη Ανάγνωσης, τότε θα 
ήταν προτιµότερο να διαβάζεται ανά κεφάλαιο και οι 
εργασίες και τα θέµατα προς συζήτηση να ακολουθούν 
τη ροή του βιβλίου. 

 3. Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας Λέσχης 
Ανάγνωσης, τότε θα µπορούσε το βιβλίο να δοθεί ως 
εξωσχολική απασχόληση σε περίοδο διακοπών (π.χ. 
Χριστούγεννα) και στη συνέχεια να αφιερωθούν κάποιες 
ώρες για συζήτηση και να πραγµατοποιηθούν 
επιλεγµένες δραστηριότητες από τις προτεινόµενες 



Κεφάλαια 

1.  Σε τίποτα δε χρησιµεύουν τα µαθηµατικά 

2.  Τα  παραµύθι των υπολογισµών 

3.  Η σκουληκότρυπα 

4.  Στη χώρα των αριθµών 

5.  Το κόσκινο του Ερατοσθένη 

6.  Ο λαβύρινθος 

7.  Το τέρας του λαβυρίνθου 



Κεφάλαια 

8. Η έρηµος του σταριού 

9. Το δάσος των αριθµών 

10. Το τσάι των πέντε 

11. Το αινιγµατικό χαµόγελο 

12. Το µαγικό τετράγωνο 

13. Ο Μαθηµάγος 

14. Τα κουνέλια του Φιµπονάτσι 



1. Σε  τίποτα δε χρησιµεύουν τα 
Μαθηµατικά 

•  Ο ίδιος ο τίτλος µπορεί να γίνει αφορµή για 
συζήτηση 

•  Εµφάνιση/µορφή του Μαθηµατικού (ποιητής – 
Μαθηµατικός, υπάρχει σχέση;) Αναζήτηση 
φωτογραφιών – Παιχνίδι ανακαλύψτε τον 
µαθηµατικό! 

•  Σελ. 12 «στα µαθηµατικά όλα σχετίζονται 
µεταξύ τους…», αφορµή για συζήτηση 



2. Το παραµύθι των 
υπολογισµών 

•  Αριθµητικά συστήµατα στην αρχαιότητα 
      (παρουσίαση σε ppt, κατασκευή ταµπλώ κ.α) 
•  Υπάρχουν παροιµίες που να έχουν σχέση 

(άµεση ή έµµεση) µε τα µαθηµατικά; 
•  Η σηµασία του παραµυθιού στη ζωή µας. 

Μπορούν τα Μαθηµατικά να γίνουν παραµύθι; 
•  Πότε «ανακαλύφθηκε» το µηδέν; (παράλληλο 

βιβλίο : «µηδέν» του Denis Guedj) 
•  Προβολή ντοκιµαντέρ : η ιστορία του 1 



3. Η σκουληκότρυπα 

1.  σελ. 28 «µαύρες τρύπες» 
     τι είναι; Πώς ανακαλύφθηκαν;  
     παρουσίαση ppt, δηµιουργία 

ταµπλώ, 
     αναφορά στον Αινστάιν κ.α) 
2. Γενικότερη αναφορά στην 

αστρονοµία και το διάστηµα. 
  ιστορίες για τους αστερισµούς 

κ.α (προβολή dvd µε τους 
µύθους για τους αστερισµούς) 



1.  Πρώτοι αριθµοί, σύνθετοι αριθµοί 
2.  Διαιρέτες, κριτήρια διαιρετότητας 
3.  Απειρία πρώτων αριθµών (απόδειξη Ευκλειδη), 

αναφορά σε Gauss, Riemann) 
4.  Σελ. 47 «…δεν αρκεί να φτάνεις σε οποιοδήποτε µέρος 

µόνο µε τα πόδια. Πρέπει να φτάνεις και µε το 
κεφάλι». Τι εννοεί; σχολιασµός- συζήτηση (αφορά µόνο 
τα µαθηµατικά;) 

5.  Ειδικές περιπτώσεις πρώτων. Υπάρχει γενικός τύπος; 
6.  Άρτιοι και Περιττοί αριθµοί. Υπάρχει γενικός τύπος 

να τους περιγράφει;  
7.  Ποιοι µαθηµατικοί ασχολήθηκαν µε τους πρώτους 

αριθµούς; Χρονολόγιο  
8.  Προβολή ταινίας : proof 

4. Στη χώρα των αριθµών 



5.Το κόσκινο του Ερατοσθένη 
1.  Τι είναι το κόσκινο του Ερατοσθένη; 
2.  Ποιος ήταν ο Ερατοσθένης; 
3.  Αρχαίοι Έλληνες Μαθηµατικοί 
4.  Σελ. 58 «γι΄ αυτό δε σου αρέσουν τα 

Μαθηµατικά. Γιατί δεν τα σκέφτηκες ποτέ 
έτσι» σχόλιο, συζήτηση 

5.  Σελ. 59 «πώς µπορεί να γίνει κάποιος 
λιγότερο από τίποτα;» 

6.  Αρνητικοί και θετικοί αριθµοί. Οι αρνητικοί 
υπήρχαν; Πότε άρχισαν να γίνονται πράξεις µε 
αυτούς;   



6. Ο λαβύρινθος 
1.  Ακριβολογία και Μαθηµατικά 
2.  Σελ. 62 «Το πιο πιθανό είναι να 

υπάρχει µόνο µια που βγάζει 
συντοµότερα στην έξοδο». Έννοια 
πιθανότητας 

3.  Τοπολογία – επιφάνειες τοπολογικά 
ισοδύναµες – ταινία Moebius 

4.  Πώς διδάσκονται τα Μαθηµατικά; 
Πώς θα έπρεπε; Συζήτηση, 
απόψεις 



7. Το τέρας του λαβυρίνθου 

1.  σελ. 73 «Η επίγνωση της άγνοιάς 
σου είναι το αληθινό κλειδί της 
γνώσης» σχολιασµός – συζήτηση 

2.  Αντιµεταθετική ιδιότητα – ιδιότητες 
πράξεων 

3.  Προπαίδεια. Υπάρχουν άλλοι 
µνηµονικοί τρόποι; Μπορείτε να 
βρείτε δικούς σας; Μπορείτε να 
σκεφτείτε άλλα παραδείγµατα; 



1.  Το χρέος του βασιλιά Σιρχάµ. Ο µύθος.  
2.  Σκάκι. Ποιοι ήταν οι εφευρέτες; Ιστορία του. 

Σελ. 99 :νίκη µε τις λιγότερες δυνατές 
κινήσεις. Υπάρχουν παρτίδες που έχουν 
τελειώσει σε λιγότερες από 3  κινήσεις; 

3.  Σελ. 96 «είναι ένας αριθµός εντελώς έξω από 
τα ανθρώπινα µέτρα». Σχόλιο – συζήτηση 

4.  Το κέρας της Αµάλθειας - µύθος  

8. Η έρηµος του σταριού 



1.  σελ. 105: Γυναίκες Μαθηµατικοί (παράλληλο 
βιβλίο : Υπατία, ή η κληρονοµιά της Υπατίας) 

2.  σελ. 106: «…µέσα στους αριθµούς είναι πολύ 
δύσκολο να χαθείς, γιατί συνήθως έχουν 
κάποιους κανόνες που ακολουθούν…» µπορείς 
να σκεφτείς κάποιους; 

3.  Σελ. 108:γινόµενο πρώτων παραγόντων 
4.  Σελ. 109: Gauss – άθροισµα 
5.  Σελ. 110 -115: Αριθµητική πρόοδος (ορισµός, 

ιδιότητες, άθροισµα όρων), Γεωµετρική 
πρόοδος 

9. Το δάσος των αριθµών 



10. Το τσάι των πέντε 
1.  Κλάσµατα - Ισοδύναµα κλάσµατα 
2.  Απλοποίηση (µπορεί και πρέπει) 
3.  Θεσιακό σύστηµα – δεκαδικοί αριθµοί, 

υποδιαρέσεις 
4.  Μονάδες Μέτρησης – µετατροπές 
5.  Κοινά µέτρα, κοινές µονάδες (ιστορία της 

µέτρησης, πότε καθορίστηκε το µέτρο; 
Βιβλία σχετικά) 

6.  Μετρικό σύστηµα. Υπάρχουν άλλα; Ποια; 



11. Το αινιγµατικό χαµόγελο 
1. σελ. 135 : «δε µπορώ να λύσω το 

πρόβληµα µε το µυαλό!» «τότε λύσε το 
πρακτικά». Τι είναι αποδεκτή λύση στα 
Μαθηµατικά;  

2. Η έννοια της εξίσωσης. Σχηµατισµός, 
επίλυση. 



1.  Μέθοδος της εις άτοπον απαγωγής. 
Παράδειγµα (γεωµετρία : 2 ευθείες κάθετες 
σε µια τρίτη είναι µεταξύ τους παράλληλες). 
Υπάρχουν άλλες αποδεικτικές µέθοδοι; Ποιες; 

2.  Μαγικά τετράγωνα.  

3.    Ντίρερ- Μελαγχολία. Υπάρχει σχέση Τέχνης 
και Μαθηµατικών; Γνωρίζετε καλλιτέχνες ή 
καλλιτεχνικά ρεύµατα που να έχουν σχέση µε 
τα Μαθηµατικά;    

12. Το µαγικό τετράγωνο 



13. Ο Μαθηµάγος 
1.  Τα Πλατωνικά στερεά. (Ιστορία και 

φιλοσοφία των Μαθηµατικών. Ποιες 
ήταν οι διάφορες σχολές και τι πίστευε 
η καθεµιά. (Δραστηριότητα :Τα παιδιά 
χωρίζονται σε οµάδες και η καθεµιά 
παρουσιάζει και µια σχολή) 

2.  Fractals και Πλατωνικά στερεά 
3.  Η έννοια της «δύναµης». Οι δυνάµεις 

του 2. ιδιότητες δυνάµεων 



14.Τα κουνέλια του Φιµπονάτσι 
1.  Ποιος ήταν ο Φιµπονάτσι; Ποια η συµβολή 

του στην εξέλιξη των Μαθηµατικών;  
2.  Ακολουθία Φιµπονάτσι. Που τη συναντάµε 

στη φύση; 
3.  Τα κουνέλια και η αναπαραγωγή τους. 

Δραστηριότητα µε χρήση υπολογιστή 
(υπάρχει στο περσινό υλικό του συνεδρίου) 



Γενικές Δραστηριότητες 
1.  Όλο το βιβλίο προσφέρεται για δραµατοποίηση. Κάθε κεφάλαιο 

µπορεί να αποτελέσει και µια ξεχωριστή πράξη (σκηνή), το σενάριο 
της οποίας µπορεί να είναι ακριβώς τα λόγια του βιβλίου ή και 
διασκευασµένα από τα παιδιά. Όλα τα κεφάλαια µπορούν στο τέλος 
της σχολικής χρονιάς να αποτελέσουν µια ολοκληρωµένη θεατρική 
παράσταση. Τα σκηνικά και τα κουστούµια µπορούν να είναι και αυτά 
δηµιουργία των παιδιών. 

2.  Δηµιουργία ηµερολογίου τη Αλίκης 
3.  Ζωγραφική : εικόνες από κάθε κεφάλαιο που αναπαριστούν τις 

συναντήσεις της Αλίκης και τa µέρη που επισκέπτεται. 
(εικονογράφηση του βιβλίου) 

4.  Κατασκευές µε διάφορα υλικά. 
5.  Σύνθεση τραγουδιού  
6.  Μετατροπή του βιβλίου σε κόµικ ή δηµιουργία διάφορων σκηνών 

από το βιβλίο σε κόµικ. 
7.  Παρουσίαση όλων των εργασιών σε έκθεση στο τέλος της σχολικής 

χρονιάς.  





Πλατωνικά Στερεά 

•  http://www.blazelabs.com/f-p-solids.asp 
•  http://home.comcast.net/~tpgettys/

platonic.html 
•  http://www.coolmath4kids.com/polyhedra/

index.html 



Σκάκι 
Ιστορία : 
•  http://chess.about.com/od/history/p/aa06a14.htm 
•  http://en.wikipedia.org/wiki/Chess 
Mύθος : 
•  http://library.thinkquest.org/12255/school/

histchess.htm 
•  http://www.samsloan.com/origin.htm 
•  http://en.wikipedia.org/wiki/

Wheat_and_Chessboard_Problem 


