
Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΑΜΑΡΙΩΤΑΚΙΑ                                             ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013



Εισαγωγή

Η στατιστική είναι ένα κεφάλαιο των µαθηµατικών το οποίο διδάσκεται εισαγωγικά από την 
Τετάρτη δηµοτικού και εµφανίζεται σε ένα µικρό ποσοστό και στην ύλη των δύο επόµενων τάξεων. 
Στους στόχους όλων αυτών των ετών είναι η κατανόηση των διαφόρων τύπων γραφηµάτων, η 
ικανότητα εξαγωγής στοιχείων από πίνακες και η κατανόηση εννοιών όπως ο µέσος όρος και η 
συχνότητα εµφάνισης. Στο παρακάτω κείµενο θα θέλαµε να σας παρουσιάσουµε έναν ευχάριστο 
τρόπο πρακτικής εφαρµογής των παραπάνω στόχων, η οποία µπορεί να ξεκινήσει από πολύ µικρές 
τάξεις του δηµοτικού µε τις κατάλληλες πάντα προσαρµογές,  και θα σας επιτρέψει να µη µπείτε 
καν στη διαδικασία διδασκαλίας των παρακάτω ενοτήτων από το βιβλίο του µαθητή.  
Για το σκοπό αυτό προτείνουµε τη χρήση ενός µετεωρολογικού σταθµού, τον οποίο µπορείτε να 

προµηθευτείτε από διάφορα καταστήµατα παιχνιδιών ή εκπαιδευτικού υλικού, µπορείτε να 
ζητήσετε έναν µεγάλο (από αυτούς που µοιάζουν µε σπιτάκια) από την ΕΜΥ, µιας και κατα 
καιρούς τους αποσύρουν για να πάρουν τη θέση τους νέοι ηλεκτρονικοί, ενώ πάντα µπορείτε να 
κατασκευάσετε τα µηχανήµατα του µε απλά υλικά, µόνοι σας ή µαζί µε τους µαθητές. 
Για τις ανάγκες της στατιστικής χρειαζόµαστε κυρίως ένα βροχόµετρο, ένα θερµόµετρο και ένα 

ανεµόµετρο.

Δηµιουργώντας ένα project

Αφού αγοράσετε ή κατασκευάσετε τα εργαλεία µέτρησης που χρειάζεστε, τώρα µένει να 
δηµιουργήσετε τα φύλλα, που καθώς θα συµπληρώνονται θα δηµιουργείται και το γράφηµα. Τα 
φύλλα αυτά θα συµπληρώνονται όποτε οριστεί από την τάξη. Μπορεί κάθε µέρα, δύο ή τρεις φορές 
την εβδοµάδα. Ωστόσο καλό θα ήταν µια τέτοια διαδικασία να γίνεται καθηµερινά ώστε να 
προκύψουν και στοιχεία που έχουν κάποιο ενδιαφέρον και καλούν τα παιδιά καθηµερινά να 
παίζουν ενεργό ρόλο στην ενηµέρωση των πινάκων. 
Ας πούµε λοιπόν ότι θέλουµε να καταγράφουµε καθηµερινά τη θερµοκρασία. Το µόνο που 

έχουµε να κάνουµε είναι η κατασκευή ενός πίνακα µε άξονα Χ τις ηµέρες του µήνα και Υ τις 
θερµοκρασίες. 
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Οι οµάδες που θα µελετούν το φαινόµενο θα πηγαίνουν στα φύλλα αυτά και θα βάζουν ένα 
σηµάδι που θα αφορά τη µέτρηση τους. Όταν ο µήνας ή η εβδοµάδα ολοκληρωθεί τότε ενώνονται 
οι τελείες και δηµιουργείται µια γραφική παράσταση, της οποίας τον σκοπό αντιλαµβάνονται πολύ 
καλά τα παιδιά καθώς τα ίδια, τη δηµιουργήσανε. Τα στοιχεία της παράστασης αυτής µπορούν να 
χρωµατίζονται από τους µαθητές και να αρχειοθετούνται µαζί µε τα υπόλοιπα φύλλα ώστε στο 
τέλος της χρονιάς να δηµιουργηθεί ένα βιβλίο µε τα στοιχεία του καιρού. 

Ένα ακόµα παράδειγµα γραφήµατος, αυτή τη φορά ραβδογράµµατος, µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί εύκολα µε τη µέτρηση της έντασης του ανέµου. Ενδεικτικά να αναφέρουµε ένα 
γράφηµα όπου ο άξονας Υ θα αναπαριστά την ένταση του ανέµου, ξεκινώντας από τη ΝΗΝΕΜΙΑ, 
συνεχίζοντας στον ΕΛΑΦΡΥ, ΔΥΝΑΤΟΣ και ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΟΣ. Για ακόµα µια φορά στον άξονα Χ 
τοποθετούµε τις ηµέρες και φυσικά τον µήνα ή την εβδοµάδα των µετρήσεων.
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Χρόνος υλοποίησης

Θεωρούµε ότι τα project που αναλαµβάνει να εκπονήσει µια τάξη, δε πρέπει να αποτελούν 
ξέχωρη ώρα από το µάθηµα, αλλά να αποτελούν µέρος της καθηµερινής διδασκαλίας ή διαδικασίας 
της µάθησης, όπου αυτό είναι δυνατό.  Η συγκεκριµένη δράση γίνεται στο διάλειµµα και ο χρόνος 
που απασχολεί την κάθε οµάδα είναι λιγότερος από 5 λεπτά. Δε χρειάζεται να µιλάτε για 
στατιστική και πίνακες αλλά οι πίνακες και η στατιστική θα ξεδιπλωθεί µπροστά στους µαθητές 
σας µε τρόπο που τους αφορά και τον καταλαβαίνουν. 

Επιπρόσθετη πρόταση

Θα είχε πολύ ενδιαφέρον να ζητούσατε από τους µαθητές σας να συλλέξουν πληροφορίες από 
συγγενείς και φίλους για τους εµπειρικούς τρόπους µε τους οποίους παλαιότερα  προέβλεπαν τα 
καιρικά φαινόµενα.  Είναι µια αρκετά ευχάριστη εργασία τα παιδιά, µπορεί να µπει στο βιβλίο του 
καιρού που θα δηµιουργήσετε στο τέλος και όπως και να ‘χει παίζετε ενεργό ρόλο στη συνέχιση 
µια τοπικής ιστορίας που τείνει να χαθεί.


