
Τα δέντρα της αυλής του σχολείου μας. 

 

Είμαστε τυχεροί! Η αυλή του σχολείου μας έχει αρκετά δέντρα!  

 

Μας χαρίζουν τη σκιά τους το καλοκαίρι, τα βλέπουμε να πρασινίζουν την 

άνοιξη, να ντύνονται και να ξεντύνονται από τα φύλλα τους στο πέρασμα των 

εποχών, να αλλάζουν χίλια χρώματα, να υψώνουν γυμνά τα κλαδιά τους το χειμώνα. 

 

  Όμως πόσο ύψος έχουν και πώς μπορούμε να τα μετρήσουμε έξυπνα και 

εύκολα; 

 
 

Αυτή την ερώτηση προσπαθήσαμε να απαντήσουμε με τους μαθητές του 

τμήματος Γ3 του σχολείου μας, παίζοντας με τον ήλιο και τις σκιές και 

χρησιμοποιώντας τις γεωμετρικές γνώσεις των μαθητών. 

 

Τις ευχαριστίες μου στις μαθήτριες 

Δανάη Πανταζή και Στέλλα Παπαδοπούλου για τα κείμενά τους  

και σε όλους τους μαθητές του τμήματος για τη συμμετοχή τους, το κέφι τα 

χαμόγελα και  τα σχόλιά τους. 

 

Χ. Τσαγκαδόπουλος 

Μαθηματικός 

 

 

 

 

 

 



Μέτρηση ύψους δέντρου σε εξωτερικό χώρο 

 

Την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022, την ώρα των Μαθηματικών, όλοι εμείς, οι 

μαθητές του Γ3, με τη επίβλεψη του μαθηματικού μας, βγήκαμε στην αυλή του 

σχολείου μας για να μετρήσουμε τα ύψη των δέντρων της αυλής. 

 

  
 

Στην αρχή χωριστήκαμε σε 4 ομάδες και καθεμιά ανέλαβε να μετρήσει ένα 

διαφορετικό δέντρο, με την κάθε ομάδα να ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία, η 

οποία βασίζεται στην θεωρία των ομοίων τριγώνων. 

 

(ενδεικτικές μετρήσεις της ομάδας μας): 

 

• Μετρήθηκε αρχικά με τη μετροταινία το μήκος της σκιάς του δέντρου και 

βρέθηκε 21,30m 

 

 
 



• Στη συνέχεια, μετρήθηκε το μήκος της σκιάς μιας ράβδου ύψους ενός μέτρου 

(1m) και βρέθηκε 2,27m 

 

 
 

 

• Οι μετρήσεις φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Ύψος ράβδου(m) 1,00 

Σκιά ράβδου(m) 2,27 

Σκιά δέντρου(m) 21,30 

 

 

Φτιάξαμε τα αντίστοιχα σχήματα στο τετράδιό μας. 

 

 

 
 



 
Με βάση την θεωρία των ομοίων τριγώνων, αν δύο τρίγωνα έχουν δύο γωνίες τους 

ίσες μία προς μία, τότε είναι όμοια. Σε αυτήν την περίπτωση αντίστοιχα, η γωνίες, 

στη βάση του δέντρου και στη βάση της ράβδου είναι ίσες (oρθές,90°) και η γωνία 

του ήλιου είναι κοινή, καθώς οι ακτίνες του ήλιου την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο 

«πέφτουν» στο έδαφος με την ίδια γωνία.  

Άρα τα τρίγωνα είναι όμοια οπότε έχουν και τις αντίστοιχες πλευρές τους 

ανάλογες. 

 

Επομένως:  
Ύψος δέντρου σκιά δέντρου 21.30

= 9.38
1 2.27Ύψος ράβδου σκιά ράβδου
x

x m =  =  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:Το ύψος του δέντρου υπολογίστηκε 9,38m 

 

Με τον ίδιο τρόπο και οι υπόλοιπες ομάδες υπολόγισαν τα ύψη των δέντρων που 

τους είχαν ανατεθεί. 

 

 



 
 

Τα αποτελέσματα της εργασίας της, η κάθε ομάδα τα παρουσίασε στους υπόλοιπους 

μαθητές, όταν επιστρέψαμε στην τάξη μας.  

 

Δανάη Πανταζή 

Στέλλα Παπαδοπούλου 

 

Κρίσεις και σχόλια των μαθητών για τη δράση: 

 

 


