Η δραστηριότητα αφορά το παιχνίδι που πρέπει να παίξουν οι µαθητές µία φορά.
Καταγράφονται οι κινήσεις στο χαρτί, οργανώνονται τα δεδοµένα σε πίνακες. Ζητείται
µετά απο τις κινήσεις κάθε παίχτη, η τελική του θέση καθώς επίσης και συντοµεύσεις
στη περιγραφή των µετακινήσεων. Στα πλαίσια των συντοµεύσεων αντικαθιστούν τις
περιγραφές βόρεια, νότια, ανατολικά, δυτικά µε βέλη των αντιστοίχων κατευθύνσεων:
που σχετίζονται µε τη το µοντέλο Van Hiele (Freudenthal, 1987).
Συνδυάζοντας τις πάνω-κάτω µετατοπίσεις και τις αριστερά-δεξιά, άτυπα:
─ προσθέτουν θετικούς και αρνητικούς αριθµούς
─ διαγράφουν τους αντίθετους
∆ιαφορετικά ύψη
Μπορούν να σχεδιαστούν δραστηριότητες όπου οι µαθητές µετρούν τα διαφορετικά ύψη
αντικειµένων: έπιπλα σε ένα δωµάτιο ή αίθουσα διδασκαλίας, ύψη βουνών από τη
Γεωγραφία, το δικό τους ύψος, κλπ. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπολογίσουν ή να
εκτιµήσουν τις υψοµετρικές διαφορές. Αν το αντικείµενο Α είναι υψηλότερο από το Β,
τότε η διαφορά τους είναι θετική (+). Αν, αντίθετα, το αντικείµενο Α είναι χαµηλότερο
από το Β, τότε η διαφορά τους είναι αρνητική (-). Χρησιµοποιούν συστηµατική µέθοδο
οργανώνοντας τις µετρήσεις τους σε πίνακες.
∆ιαφορετικά ύψη- ∆ιαφορετικά βάθη
Η κλασσική εικόνα που υπάρχει στα περισσότερα σχολικά βιβλία για την εισαγωγή των
θετικών και αρνητικών είναι αυτή στην οποία υπάρχουν αντικείµενα πάνω από την
επιφάνεια της θάλασσας (πουλιά, αεροπλάνα,..) και αντικείµενα κάτω από την επιφάνεια
(ψάρια, υποβρύχια,..) Το πλαίσιο αυτό µπορεί να εµπλουτισθεί µε υποθαλάσσιους χάρτες
από τη Γεωγραφία εφοδιασµένους µε κλίµακες, ψάρια από τη Βιολογία που ζουν σε
διαφορετικά βάθη, υποβρύχια, βαθυσκάφη ή ναυάγια πλοίων. Οι δραστηριότητες ερωτήσεις που θα σχεδιαστούν θα αφορούν:
─ Υπολογισµό ή εκτίµηση της υψοµετρικής διαφοράς αντικειµένου που βρίσκεται πάνω
από την επιφάνεια της θάλασσας και κάτω από αυτήν.
─ Επέκταση του άξονα κάτω από το 0 ώστε να συµπεριλάβει και τους αρνητικούς.
─ Υπολογισµό ή εκτίµηση υποθαλασσίων αποστάσεων.
─ Εκτίµηση και αιτιολόγηση αν το πλήρωµα ενός υποθαλάσσιου σκάφους είναι
δυνατόν να έχει οπτική επαφή µε ένα ναυάγιο που βρίσκεται σε ένα ορισµένο βάθος
ή µε ένα ψάρι που ζει και κινείται σε µια ορισµένη ζώνη βάθους.
Το εµπλουτισµένο πλαίσιο (Treffers, 1987), αποτελεί το κατάλληλο µαθηµατικό
περιβάλλον:
• για τη χρήση της έννοιας των θετικών και αρνητικών στην επίλυση
προβληµάτων.
• για την αιτιολόγηση των προσανατολισµένων αριθµών
• για την επέκταση του άξονα κάτω από το 0 ώστε να συµπεριλάβει και τους
αρνητικούς
• για την άτυπη πρόσθεση και αφαίρεση των θετικών και αρνητικών
• για την κατανόηση της έννοιας των αντίθετων αριθµών
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