
 
 

H κατασκευή ενός σπιτιού της Νεολιθικής περιόδου  

 

Σχετικό Σχέδιο Κατασκευής  
Ένα Νεολιθικό σπίτι του οικισμού της Χοιροκοιτίας  

Περιγραφή 
Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία μέσα από το μάθημα, να 

γνωρίσουν για την ιστορία των Νεολιθικών οικισμών στην 

Κύπρο και πώς κατασκευάζονταν οι άνθρωποι της 

Νεολιθικής περιόδου.  

Επιπλέον, οι μαθητές θα εξοικειωθούν με τις μαθηματικές 

έννοιες της περιφέρειας και του εμβαδού της επιφάνειας 

ενός κύκλου, καθώς και με τον όγκο του κυλίνδρου, τις 

οποίες θα κληθούν να εφαρμόσουν σε ασκήσεις.  

Μαθησιακοί στόχοι 
Οι μαθητές θα εξοικειωθούν με: 

● Την ιστορία της Νεολιθικής περιόδου μαθαίνοντας 

πώς έφτιαχναν τα σπίτια τους οι νεολιθικοί 

άνθρωποι, με συγκεκριμένα παραδείγματα από τον 

Νεολιθικό οικισμό της Χοιροκοιτίας, στην Κύπρο.  

● Τον μαθηματικό τύπο για τον υπολογισμό της 

περιφέρειας και του εμβαδού της επιφάνειας ενός 

κύκλου, καθώς και το μαθηματικό σύμβολο pi (π)  

● Τον μαθηματικό τύπο για το υπολογισμό του όγκου 

ενός κύλινδρου  

Σχετικά Μαθήματα 
Μαθηματικά, Ιστορία 



 
 

Προαπαιτούμενη 

προετοιμασία για τους 

εκπαιδευτικούς 

 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι 

μαθητές γνωρίζουν τους μαθηματικές έννοιες της ακτίνας 

και της διαμέτρου ενός κύκλου, καθώς και του βάρους 

πριν από την έναρξη της εισαγωγικού μαθήματος στις 

έννοιες του εμβαδού και του όγκου. Επιπλέον, συστήνεται 

στους εκπαιδευτικούς να συλλέξουν μερικές φωτογραφίες 

ή βίντεο σχετικά με τα Νεολιθικά σπίτια, για να τα 

παρουσιάσουν στους μαθητές.  

Προγενέστερη/Προαπαιτού

μενη γνώση για τους 

μαθητές 

Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίζουν 

την ακτίνα και τη διάμετρο ενός κύκλου. 

Ηλικιακό εύρος των 

μαθητών 

12-14 ετών 

Διάρκεια 
45 λεπτά 

Επίπεδο δυσκολίας 
Χαμηλό εώς μέτριο  

Περιγραφή των δραστηριοτήτων βήμα προς βήμα 

Βήμα 1: 

Πώς χτίστηκαν τα νεολιθικά σπίτια και ποια είναι τα πιο γνωστά στην Κύπρο; 



 
 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1: Ο Νεολιθικός οικισμός της Χοιροκοιτίας στην Κύπρο 

Πηγή: Visit Cyprus  

https://www.visitcyprus.com/index.php/en/discovercyprus/rural/sites-monuments/757-

choirokoitia-archaeological-site-neolithic-settlement 

Ο οικισμός της Χοιροκοιτίας θεωρείται ένας από τους πιο αντιπροσωπευτικούς της 

Νεολιθικής εποχής στο νησί της Κύπρου. Τα θεμέλια των σπιτιών ήταν χτισμένα από 

πέτρα, ενώ το πάνω μέρος τους ήταν φτιαγμένο από πηλό και πλιθάρια. Οι στέγες ήταν 

συνήθως κατασκευασμένες από κλαδιά και καλάμια, τα οποία καλύπτονταν με λάσπη. Στο 

κέντρο του σπιτιού υπήρχε «μια εστία, η οποία έμοιαζε με ένα είδος σχάρας με μια οπή 

(τρύπα) που βοηθούσε τον καπνό να βγαίνει έξω». 

Τα περισσότερα νεολιθικά σπίτια διέθεταν ένα μεσοπάτωμα, το οποίο πιθανότατα 

χρησιμοποιείτο ως αποθήκη. Επιπλέον, φαίνεται ότι τα σπίτια χτίστηκαν με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να προστατεύονται από τις πλημμύρες, καθώς τα κατώφλια τους ήταν 

υπερυψωμένα.  

Τι γνωρίζουμε για το σχήμα τους; 

Τα σπίτια ήταν κυκλικά, με εξωτερική διάμετρο μεταξύ 2,30 και 9,20 μέτρων και εσωτερική 

διάμετρο μεταξύ 1,40 και 4,80 μέτρων. Το ύψος του έφτανε περίπου τα 3 μέτρα και το 

πάχος των τοίχων ήταν περίπου 2,5 μέτρα. 

https://www.visitcyprus.com/index.php/en/discovercyprus/rural/sites-monuments/757-choirokoitia-archaeological-site-neolithic-settlement
https://www.visitcyprus.com/index.php/en/discovercyprus/rural/sites-monuments/757-choirokoitia-archaeological-site-neolithic-settlement


 
 

Βήμα 2: Η διάμετρος, η ακτίνα και η περιφέρεια ενός κύκλου 

 

Στο σημείο αυτό, ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να προσδιορίσουν το σχήμα 

που έχει ο οικισμός της Χοιροκοιτίας. Ένας κύκλος είναι μια συνεχόμενη κλειστή καμπύλη 

της οποίας όλα τα σημεία απέχουν εξίσου από το κέντρο του. Στη συνέχεια, ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να υπολογίσουν την περιφέρεια του 

κύκλου, χρησιμοποιώντας τον μαθηματικό τύπο:  

 

𝐿 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑅 
όπου το R είναι η ακτίνα του κύκλου.  

Στο σημείο αυτό, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει πρώτα να εφαρμόσει το σχετικό 

τρισδιάστατο σχέδιο και να το διανέμει στους μαθητές ή να ζητήσει από τους μαθητές να 

το δημιουργήσουν οι ίδιοι στο Τinkercad. Και στις δύο περιπτώσεις, η έγκαιρη εκτύπωση 

του τρισδιάστατου μοντέλου θα ήταν χρήσιμη. 

{Προτείνεται να εφαρμόσετε πρώτα και να εκτυπώσετε το τρισδιάστατο σχέδιο πριν 

ξεκινήσετε με τους μαθηματικούς υπολογισμούς} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.onlinemathlearning.com/circles.html


 
 

Παράδειγμα  

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2: Ένα σπίτι του οικισμού της Χοιροκοιτίας με δοσμένη διάμετρο 8 μ. 

Ας υποθέσουμε ότι η διάμετρος ενός σπιτιού της Χοιροκοιτίας είναι 8μ. Βρείτε την 

περιφέρεια του κύκλου.  

Το π ισοδυναμεί με 3.14 

Το σχήμα 2 παρουσιάζει το κυκλικό σχήμα που έχει ένα σπίτι της Χοιροκοιτίας με 

διάμετρο 8m.  

Γνωρίζουμε ότι η διάμετρος είναι διπλάσια από την ακτίνα: R = 8 / 2 = 4m 

Για να υπολογίσουμε την περιφέρεια, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον ακόλουθο 

μαθηματικό τύπο: 

L = 2 ∗ π ∗ R => 
 

L = 2 ∗ π ∗ 4 = 2 ∗ 3.14 ∗ 4 = 25.12  
Ο αριθμός 25.12 έχει νόημα μόνο αν συμπεριλάβουμε τη μονάδα μέτρησής του. 

Δεδομένου ότι η ακτίνα πήρε μονάδα μέτρησης το μέτρο (m), έτσι λοιπόν και η περιφέρειά 

του κύκλου θα πάρει ως μονάδα μέτρησης το μέτρο. Επομένως: 

L = 25.12 m 



 
 

Βήμα 2: Το εμβαδόν της επιφάνειας του κύκλου  

Τώρα, ας βρούμε το εμβαδόν της επιφάνειας του κύκλου.  

Το εμβαδόν της επιφάνειας ενός κύκλου είναι ο χώρος που περικλείει μέσα του. Το 

εμβαδόν του κύκλου ισούται με το π πολλαπλασιαζόμενο επί την ακτίνα του στο 

τετράγωνο. 

A = π ∗ R2 
όπου το R είναι η ακτίνα του κύκλου.  

 

Παράδειγμα 

Σύμφωνα με το Σχήμα 2, συνδέουμε την τιμή της ακτίνας: 

A = π ∗ R2 => 
 

A = 3.14 ∗ (4)2 = 3.14 ∗ 16 = 50.24  
 

Προσοχή όμως! Η μονάδα μέτρησης του εμβαδού ενός κύκλου είναι τα τετραγωνικά 

μέτρα.  

Δεδομένου ότι η ακτίνα πήρε ως μονάδα μέτρησης το μέτρο (m), το εμβαδόν θα πάρει 

επίσης το μέτρο αλλά στο τετράγωνο𝑚2. Οπότε: 

 

A = 50.24 m2 
 

Βήμα 3: Ο όγκος ενός κυλίνδρου 

Ο κύλινδρος είναι ένα στερεό που έχει ως βάση του δύο ίσου κύκλους που συνδέονται με 

μια κλειστή καμπύλη.  



 
 

Ο όγκος του κυλίνδρου είναι ίσο με το εμβαδόν της βάσης του, δηλαδή του κύκλου, 

πολλαπλασιαζόμενο επί το ύψος του.  

V = B ∗ h 
Όπου: 

● Το B είναι το εμβαδόν της βάσης του και 

● το h είναι το ύψος του 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η βάση ενός κυλίνδρου είναι ουσιαστικά ένας κύκλος, μπορούμε 

να ξαναχρησιμοποιήσουμε τον μαθηματικό τύπο που χρησιμοποιήσαμε προηγουμένως 

για να βρούμε το εμβαδόν ενός κύκλου: 

V = π ∗ R2 ∗ h 
Όπου: 

● όπου το R είναι η ακτίνα του κύκλου. 

● και το h είναι το ύψος του κυλίνδρου 

 

Παράδειγμα 

Ας υποθέσουμε ότι το Νεολιθικό μας σπίτι έχει πλημμυρίσει λόγω ισχυρών 

βροχοπτώσεων, γεμίζοντάς το με νερό, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3. Μπορείτε να 

υπολογίσετε το όγκο του νερού που συγκεντρώθηκε μέσα στο σπίτι; Το ύψος του σπιτιού 

είναι ίσο με 3m. 

 

 

 

 

 



 
 

Το νερό που συγκεντρώθηκε στο σπίτι (κύλινδρος) έχει ύψος 3 – 1,5 = 1,5 m 

και ακτίνα 4 m. 

Οπότε:  

Vwater = B ∗ hwater => 
 

Vwater = π ∗ R2 ∗ hwater => 
 

Vwater = π ∗ (4)2 ∗ 1.5 = π ∗ 16 ∗ 1.5 = 75.36  
 

Και πάλι, δείξτε προσοχή στην μονάδα μέτρησης. Η μονάδα μέτρησης του όγκου ενός 

κυλίνδρου είναι τα κυβικά μέτρα.  

Δεδομένου ότι η ακτίνα του πήρε ως μονάδα μέτρησης το μέτρο (m), ο όγκος του να 

βρίσκεται σε κυβικά μέτρα𝑚3. Οπότε: 

 

Vwater = 75.36 m3 
 

Δραστηριότητες 

αξιολόγησης 

Ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να κάνει τις ακόλουθες 

ερωτήσεις για να αξιολογήσει τη δραστηριότητα: 

Ερώτημα 1:  

Τι γνωρίζετε για το μέγεθος και τα υλικά που των σπιτιών 

της Νεολιθικής εποχής; 



 
 

Ερώτηση 2:  

 

 

 

 

i. Βρείτε την περιφέρεια της βάσης του 

εσωτερικού κύκλου. 

Λύση: 

Η ακτίνα του εσωτερικού κύκλου (που 

αντιπροσωπεύεται από το r) είναι: 

𝑟 =  2 𝑚 
Επομένως, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον 

τύπο  

L =  2 ∗ π ∗ r = 2 ∗ 3.14 ∗ 2 = 12.56 m  

ii. Βρείτε το εμβαδόν της βάσης του εξωτερικού 

κύκλου. 

Λύση: 

Η ακτίνα του εσωτερικού κύκλου (που 

αντιπροσωπεύεται από το r) είναι: 

R =  2.4 m 
Επομένως, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον 

τύπο  

𝐴 =  𝜋 ∗ 𝑅2 = 3.14 ∗ (2.4)2 = 18.0864 𝑚2  



 
 

iii. Βρείτε το εμβαδόν του δακτυλίου μεταξύ των 

δύο κύκλων (ο χώρος μέσα στις κόκκινες 

γραμμές) 

Λύση: 

Για να βρούμε το εμβαδόν του δακτυλίου, 

πρέπει να αφαιρέσουμε το εμβαδόν του 

εσωτερικού κύκλου από το εμβαδόν του 

εξωτερικού κύκλου. 

Επομένως, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον 

τύπο του εμβαδού και για τον εσωτερικό κύκλο 

(ακτίνα r) και για τον εξωτερικό κύκλο (ακτίνα R): 

  
Επομένως, το εμβαδόν του δακτυλίου είναι:  

 

iv. Βρείτε τον όγκο των δύο κυλίνδρων.                 

 

Πηγές: 

1. Community Council of Khirokitia, Available Online:  

http://khirokitia.org/el/neolithic-settlement/ 

http://khirokitia.org/en/neolithic-settlement/


 
 

2. Online Math Learning, Volume of Cylinders, Available Online: 

https://www.onlinemathlearning.com/volume-of-a-cylinder.html 

3. Visit Cyprus, Choirokoitia Archaeological Site (Neolithic Settlement), Available 

Online: 

https://www.visitcyprus.com/index.php/en/discovercyprus/rural/sites-

monuments/757-choirokoitia-archaeological-site-neolithic-settlement 

 

https://www.onlinemathlearning.com/volume-of-a-cylinder.html
https://www.visitcyprus.com/index.php/en/discovercyprus/rural/sites-monuments/757-choirokoitia-archaeological-site-neolithic-settlement
https://www.visitcyprus.com/index.php/en/discovercyprus/rural/sites-monuments/757-choirokoitia-archaeological-site-neolithic-settlement

