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Ο αλάδνρνο ηεο ζπγγξαθήο
ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΚΑΣΑ ΣΖ ΤΓΓΡΑΦΖ
Γεώξγηνο Τύπαο, Μόληκνο Πάξεδξνο ηνπ Παηδαγσγηθνύ

Ιλζηηηνύηνπ
ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ
Θωάλλεο Ζηάξαγθαο, Εθπαηδεπηηθόο
ΔΞΩΦΤΛΛΟ
Σπύξνο Βεξύθηνο, Δηθαζηηθόο Καιιηηέρλεο
ΠΡΟΔΚΣΤΠΩΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ
ACCESS Γξαθηθέο Σέρλεο Α.Δ.

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ
ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ
& ΔΚΓΟΔΩΝ «ΓΗΟΦΑΝΣΟ»

Γηψξγνο Καξγησηάθεο Αιεμάλδξα Μαξαγθνχ
Ναηάζζα Μπειίηζνπ Βαζηιηθή νθνχ
ΑΝΑΓΟΥΟ ΤΓΓΡΑΦΖ: ΔΚΓΟΔΗ ΠΑΣΑΚΖ

Μαζεκαηηθά
Β΄ Γεκνηηθνχ
Σεηξάδην εξγαζηψλ
α΄ ηεχρνο

Γ΄ Κ.Π.. / ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ / Δλέξγεηα 2.2.1 / Καηεγνξία
Πξάμεσλ 2.2.1.α: «Αλακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ
ζπνπδψλ θαη ζπγγξαθή λέσλ εθπαηδεπηηθψλ παθέησλ»
ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ
Μηράιεο Αγ. Παπαδφπνπινο
Οκφηηκνο Καζεγεηήο ηνπ Α.Π.Θ Πξόεδξνο ηνπ

Παηδαγσγ. Ιλζηηηνύηνπ
Πξάμε µε ηίηιν: «πγγξαθή λέσλ βηβιίσλ θαη
παξαγσγή ππνζηεξηθηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ µε
βάζε ην ΓΔΠΠ θαη ηα ΑΠ γηα ην Γεµνηηθφ θαη ην
Nεπηαγσγείν»
Δπηζηεµνληθφο Τπεχζπλνο Έξγνπ
Γεψξγηνο Σχπαο

Mόληµνο Πάξεδξνο ηνπ Παηδ. Ιλζηηηνύηνπ.
Αλαπιεξσηήο Δπηζηεµ. Τπεχζ. Έξγνπ
Γεψξγηνο Οηθνλφµνπ

Mόληµνο Πάξεδξνο ηνπ Παηδ. Ιλζηηηνύηνπ.
Έξγν ζπγρξεµαηνδνηνχµελν 75% απφ ην Δπξσπατθφ
Κνηλσληθφ Σακείν θαη 25% απφ εζληθνχο πφξνπο.
Ζ πξνζαξκνγή ηνπ βηβιίνπ έγηλε απφ ηελ Οκάδα
αλάπηπμεο ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ
πξνζβάζηκνπ απφ ακβιχσπεο καζεηέο, ηνπ έξγνπ
«ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε πξνζβάζηκνπ
εθπαηδεπηηθνχ θαη επνπηηθνχ πιηθνχ γηα καζεηέο κε
αλαπεξίεο – Οξηδφληηα Πξάμε»

Γλσζηηθέο πεξηνρέο

Δπαλαιεπηηθά

αξηζκνί
αξηζκνί θαη πξάμεηο
γεσκεηξία
κεηξήζεηο
ζηαηηζηηθή
κνηίβα
πξφβιεκα

Γελ είπακε πσο νη γλσζηηθέο
πεξηνρέο δελ είλαη γηα παηρλίδη!

Οη θεληξηθνί ήξσεο ηνπ βηβιίνπ εκθαλίδνληαη γηα λα
βνεζήζνπλ ζηε ζηαζεξή ζελαξηαθή δνκή ησλ
δξαζηεξηνηήησλ αλαθάιπςεο

Ζ Διέλε

Ο Νηθφιαο

Ζ Νεζράλ Ο Πέηξνο

Ζ Άλλα

Ο Υξήζηνο Ο πίζαο

Ζ Μαξίλα Ο πχξνο Ζ Κιφληηα

(*) χκβνια «θιεηδηά» γηα ην είδνο εξγαζίαο πνπ
αθνινπζεί:
- εξγαζία κε ηνλ δηπιαλφ
- εξγαζία κε ηελ νκάδα
- ζπδήηεζε ζηελ ηάμε
- εηθνλίδην αληαιιαγήο
- ρξήζε επνπηηθνχ πιηθνχ
- ρξήζε ράξαθα ή γλψκνλα
- θάθεινο καζεηή

Ση έκαζα ζηελ Α΄ ηάμε

1

α. Βξίζθσ ηα ιάζε. Ξαλαγξάθσ ζσζηά.

7

8

7

8

9

10

11

13

14

15

17

18

19

20 21

β. Οη αξηζκνί έραζαλ ηε ζέζε ηνπο. Σνπο ηνπνζεηψ ζηε
ζσζηή ζέζε.

30

20

50

10

60

40

…

…

…

…

…

…

Γηεξεύλεζε – ππελζύκηζε βαζηθώλ γλώζεσλ από ηελ Α΄
Τάμε.
Δπηά 7 / 6

γ. Υξσκαηίδσ πνξηνθαιί ηνπο αξηζκνχο πνπ είλαη
κεγαιχηεξνη απφ ην 20.
44
19

60

80

22

34

91
38

28
17

δ. ηελ ηάμε ηνπ Νηθφια είλαη 19 παηδηά. Σα 11 είλαη
αγφξηα. Πφζα είλαη ηα θνξίηζηα;
Εσγξαθίδσ ην πξφβιεκα:

Διέγρσ κε θάζεηε πξάμε:
Γ

Μ

Γ

–
Σα θνξίηζηα
είλαη:

Μ

+
…….

Όια ηα παηδηά
είλαη:

Οθηψ 8 / 6

…….

ε.

Καηαζθεπάδσ ηνπο αξηζκνχο κε: ηνλ άβαθα,
ηνπο θχβνπο, ηα δάξηα θαη ηα ςεχηηθα
λνκίζκαηα. Ύζηεξα κεηξψ πξνζερηηθά θαη αληηζηνηρίδσ
κφλν φζα είλαη ίζα:

16
Δ

Γ

Μ

20
44
18
26

Σνπνζεηψ ηνπο αξηζκνχο απφ ηνλ κηθξφηεξν ζηνλ
κεγαιχηεξν
…<…<…<…<
ζη. Παξαηεξψ πξνζερηηθά θαη θηηάρλσ ην άιιν κηζφ.
ηε ζπλέρεηα κεηξάσ ηα θνπηάθηα θαη ζπκπιεξψλσ ηνλ
πίλαθα.

Δλλέα 9 / 7

ηε κηζή
εηθφλα
ππάξρνπλ…

ε νιφθιεξε
ηελ εηθφλα
ππάξρνπλ…

Μπιε

…………………

…………………

Ρνδ

…………………

…………………

Πξάζηλα

…………………

…………………

Λεπθά

…………………

…………………

χλνιν

40

…………………

Γέθα 10 / 7

Φηηάρλσ αξηζκνχο κέρξη ην 100
θαη ηνπο ζπγθξίλσ

2

α. πκπιεξψλσ ηνλ πίλαθα.
Με θπβάθηα

Με
ςεθία

Με
ιέμεηο
Γ

Μ

Γ

Μ

είθνζη
ηέζζεξα

2

4

……………

3

0

……………
……… ………
ζαξάληα
Πνηνο είλαη ν πην κηθξφο αξηζκφο; …………………
Πνηνο είλαη ν πην κεγάινο αξηζκφο; …………………
πκπιεξψλσ κε:

24

40

36

= ίζν
< (κηθξφηεξν απφ)
> (κεγαιχηεξν απφ)
40

30

24

30

40

Η δεθάδα ζηνπο αξηζκνύο σο ην 100. Γξαθή, αλάγλσζε,
ζύγθξηζε. Ννεξνί ππνινγηζκνί.
Έληεθα 11 / 8

 Βάδσ ηνπο παξαπάλσ αξηζκνχο ζηελ αξηζκνγξακκή.
24

β. Παξαηεξψ ηα ηνπβιάθηα. Καηαζθεπάδσ 2 δηαθνξεηηθνχο αξηζκνχο κεγαιχηεξνπο
απφ ην 19 ρξεζηκνπνηψληαο
φζα απφ ηα ηνπβιάθηα
ζέισ.
 πκπιεξψλσ ηνλ πίλαθα.
Με ιέμεηο
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

Με ςεθία

γ. Αληηζηνηρίδσ φζα είλαη ίζα.
30 + 10 + 2
50 + 10 + 5
90 – 10 – 10
50 + 10 + 10

Με άβαθα

εβδνκήληα
εμήληα πέληε
είθνζη ελληά
ζαξάληα δχν

δ. Παξαηεξψ πξνζερηηθά. Μεηά ζπκπιεξψλσ φπσο
ην παξάδεηγκα.
 Παξάδεηγκα:
ηξηάληα νρηψ θαη έμη.

…… + …… = ……

Γψδεθα 12 / 8-9

Υξεζηκνπνηψ ηα δάρηπιά κνπ
ή ηελ αξηζκνγξακκή.
+1

38

…

39

+1

+1

+1

…

+1

…

+1

…

Τπνινγίδσ πην
γξήγνξα!

…

…

38 + 2 = 40
40 + 4 = ……

 αξάληα ηξία κείνλ πέληε.

… – …… = ……

5=3+2
43 – 3 = 40
40 – 2 = ……

…

…

…

…

 Δμήληα ελληά θαη εθηά.

69

–1

–1

–1
…

40

–1
…

–1
…

69 + 7 = ……

…
Γεθαηξία 13 / 9

43

 Ογδφληα ηξία κείνλ νρηψ.

83 – 8 = ……
…

ε. Βάδσ  ζηε ζσζηή αξηζκνζεηξά.
 13, 18, 21, 24, 28, 31
 57, 54, 51, 48, 45

Γεθαηέζζεξα 14 / 9

83

Λχλσ πξνβιήκαηα
κε δσγξαθηθή θαη παηρλίδηα

3

α. ηελ ηάμε ηεο Διέλεο ππάξρνπλ πην πνιιά θνξίηζηα.
Σα θνξίηζηα είλαη 2 πεξηζζφηεξα απφ ηα αγφξηα:

0

1

0

2

1

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

9

8

7

9

8

 Πφζα είλαη φια ηα παηδηά ζηελ ηάμε ηεο Διέλεο;
Γείρλσ ζηελ αξηζκνγξακκή:
0

2
1

4
3

6
5

8
7

10
9

11

12

14

13

15

16
17

18

20

19

Αλάδεημε ζηξαηεγηθώλ νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ
δεδνκέλσλ ελόο πξνβιήκαηνο: Πίλαθαο, δσγξαθηθήο,
επνπηηθό πιηθό.
Γεθαπέληε 15 / 10

10

 Πφζα παηδηά πξέπεη λα έξζνπλ γηα λα γίλνπλ 20; ……
Γηα λα γίλνπλ 25; ……
Τπνινγίδσ
κε ηα δάρηπια.
……

17
18

……

……

……

……
16

……

……

17

+1

+1

16 +

= 20

20 +

= 25

πλνιηθά

Τπνινγίδσ
κε ην πάηεκα
ζηε δεθάδα.
παηδηά.

Δπαιεζεχσ κε ηε βνήζεηα ηεο αξηζκνγξακκήο:
16 + …… = 25 ή 25 – …… = 16.
β. Υξσκαηίδσ κε θίηξηλν
ηα θνκκάηηα ηνπ ηάγθξακ
πνπ είλαη ηξίγσλα θαη
κε θφθθηλν ηα θνκκάηηα
πνπ δελ είλαη ηξίγσλα.

Γεθαέμη 16 / 10

ηε ζπλέρεηα ρξσκαηίδσ
κε ηνλ ίδην ηξφπν
ηα θνκκάηηα ζηε θηγνχξα.
Φηηάρλσ θη εγψ κε ηα θνκκάηηα
ηνπ ηάγθξακ ηε θηγνχξα.
γ. Πάλσ ζην ηξαπέδη
ππάξρνπλ …… κήια.
ηε ζαθνχια
ππάξρνπλ …… κήια.
Πφζα κήια ππάξρνπλ ζπλνιηθά;
Δθηηκψ: Πεξίπνπ…………
 Γηαιέγσ ηνπο ζσζηνχο ππνινγηζκνχο γηα λα ιχζσ
ην πξφβιεκα θαη ηνπο ρξσκαηίδσ θίηξηλνπο.
19 = 8 + 11

3 + 1 + 7 = 11

19 = 7 + 8

8 + 7 + 4 = 19

8 + 3 + 1 + 7 = 18

4 + 7 + 8 = 19

δ. Παίδνπκε κε ηα δάξηα.
1. Πνηνο είλαη ν κηθξφηεξνο αξηζκφο
πνπ κπνξνχκε λα θέξνπκε
ξίρλνληαο 2 δάξηα;

Γεθαεπηά 17 / 10-11

+

=

2. Πνηνο είλαη ν κεγαιχηεξνο
αξηζκφο πνπ κπνξνχκε λα
θέξνπκε ξίρλνληαο 2 δάξηα;

+

3. Ο Νηθφιαο έθεξε κε κηα δαξηά
ηνλ αξηζκφ 8.
Ση κπνξεί λα έδεημαλ ηα δάξηα ηνπ;
πκπιεξψλσ:

=

+

= 8

+

= 8

+

= 8

4. Αλ ξίμσ 2 θνξέο ηα δάξηα, πνηνο
είλαη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο πνπ κπνξψ λα θέξσ;

1ε θνξά

+

=

2ε θνξά

+

=

θαη ηηο δχν θνξέο

+

=

Γεθανθηψ 18 / 11

Μεηξψ κε εθαηνζηφκεηξα

4

α. Πφζα εθαηνζηφκεηξα είλαη

10

0
Σν κνιχβη είλαη …… εθ.

Σν δάξη είλαη …… εθ.
Ζ γφκα είλαη …… εθ.

0

1

2

3

4

5

Ζ μχζηξα είλαη …… εθ.

13

14

15

16

17

18

β. Πνηα γξακκή είλαη πην καθξηά;
Δθηηκψ: ε ……………………………

Η έλλνηα ηνπ κήθνπο κε ζπκβαηηθέο κνλάδεο κέηξεζεο
(εθαηνζηόκεηξν). Γεσκεηξηθή θαηαζθεπή αξηζκνύ.
Γεθαελλέα 19 / 12

 Μεηξψ κε ηνλ ράξαθα θαη ειέγρσ ηελ εθηίκεζή κνπ.
Πην καθξηά γξακκή είλαη ε ………………… γηαηί έρεη
κήθνο ……… εθ, ελψ ε ……………………… έρεη κήθνο
……… εθ.
γ.

Γηα λα πάκε απφ ην Α ζην Γ, πνηνο δξφκνο
είλαη ν πην ζχληνκνο, ν θφθθηλνο ή
ν πξάζηλνο; (ππνγξακκίδσ). Μεηξψ κε ηνλ
ράξαθα θαη ειέγρσ ηελ άπνςή κνπ.
Α
… εθ.
Ε
Ζ

… εθ.
Δ
Γ

Β
… εθ.

… εθ.
… εθ.

δ. Παξαηεξψ ηε δηαδξνκή πνπ έθαλε ε

Γ
.

Ζ δηαδξνκή έρεη ζπλνιηθφ κήθνο …… εθ.
ην δηπιαλφ πιέγκα βξίζθσ κηα άιιε δηαδξνκή πνπ λα
έρεη ην ίδην κήθνο.
Αξρή

Αξρή

Δίθνζη 20 / 12-13

 Τπάξρεη πην καθξηά δηαδξνκή; Σε ζρεδηάδσ ζην
παξαθάησ πιέγκα.
Αξρή

Σέινο

Δίθνζη έλα 21 / 13

Λχλσ πξνβιήκαηα:
Σα βήκαηα πνπ αθνινπζψ

5

α. Σν θνπλέιη πξνρσξάεη έλαλ αξηζκφ ζε θάζε
βήκα ηνπ. Πφηε ζα θάλεη πεξηζζφηεξα βήκαηα:
αλ πάεη απφ ην 23 ζην 34 ή αλ πάεη απφ ην 27 ζην 37;
Δθηηκψ: …………
Βάδσ ηνπο αξηζκνχο ζηελ
αξηζκνγξακκή θαη ειέγρσ.

23

34

27

37

Αλάδεημε ησλ βεκάησλ πνπ αθνινπζνύκε ζηελ επίιπζε
ελόο πξνβιήκαηνο.
Δίθνζη δχν 22 / 14

Βξίζθσ κε
θάζεηε πξάμε.

-

.

Γ

Μ

3
2

4
3

Γ

Μ

-

Τπνινγίδσ κε ηνλ λνπ.
+ ……
23

34

+ ……
27

37

- ……
- ……
Διέγρσ κε ηα δάρηπιά κνπ.

β. Παξαηεξψ ηα ζρέδηα θαη ζπλερίδσ κε ηνλ ίδην ηξφπν.

γ.

Έθνςα 17
ινπινχδηα.

Έθνςα 3
πεξηζζφηεξα
απφ εζέλα.

 Πφζα ινπινχδηα έθνςε ε Διέλε;
Βάδσ 
17 + 3

ζην ζσζηφ.
17 – 3
Δίθνζη ηξία 23 / 14

3

Διέγρσ κε ηνλ άβαθα θαη κε θάζεηε πξάμε.
 Πφζα ινπινχδηα έθνςαλ θαη ηα δχν θνξίηζηα;

δ. Σα παηδηά θηηάρλνπλ αξηζκνχο κε ραξηφληα.
0

2
1

4
3

6
5

8
7

10
9

12

14

11 13 15

16 18
17

20
19

22
21

24
23

 Αλ ηζαθίζνπκε ηελ ηαηλία ζηνλ αξηζκφ 14 ………
0

2
1

4
3

6
5

8
7

10
9

12

14

11 13 15

16 18
17

20
19

22
21

24
23

ηφηε ην 24 = 14 + ……
 Γνθηκάδσ λα ηζαθίζσ ηελ ηαηλία κνπ ζε δχν
αξηζκνχο. Παξάδεηγκα:
0

2
1

4
3

6
5
11

8
7

10
9

12

14

11 13 15
+

ηφηε ην 24 = 11 + 6 + ……

6

16 18
17
+

ή

Δίθνζη ηέζζεξα 24 / 14-15

20
19
…...

22
21

24
23
= 24

0

2
1

4
3

6
5

6

8
7

10
9

12

14

16 18

11 13 15

17

11

+

+

20
19

22
21

24
23
= 24

…...

ηφηε ην 24 = 6 + 11 + ……
 Γνθηκάδσ λα ηζαθίζσ ηελ ηαηλία κνπ ζε 3 ζεκεία:
0

2
1

4
3

6
5

8
7

10
9

12

14

16 18

11 13 15

17

20
19

22
21

24
23

ηφηε ην 24 = …… + …… + …… + ……
πδεηάκε ζηελ ηάμε γηα ηνλ ηξφπν
πνπ ιχζακε ην πξφβιεκα.
ε. Πνηνη αξηζκνί απφ ην 40 κέρξη ην 100 ηειεηψλνπλ ζε
8;
Σνπο γξάθσ απφ ηνλ κηθξφηεξν
ζηνλ κεγαιχηεξν.
….. < ….. < ….. < ….. < ….. < …..

Δίθνζη πέληε 25 / 15

Βξίζθσ ηελ αμία ησλ ςεθίσλ
ζηνπο δηςήθηνπο αξηζκνχο

6

α. Παξαηεξψ πξνζερηηθά, αλαθαιχπησ ηνλ
θαλφλα πνπ κε βνεζάεη λα βξσ θάζε θνξά ηνλ
επφκελν αξηζκφ θαη ζπκπιεξψλσ ηηο αξηζκνγξακκέο.
… …

…

 11, 21, 31, …, …, …, …, …, 91
Πνηνο είλαη ν θαλφλαο;
Δμεγψ:……………………………………………………………
… …

…

 5, 15, 25, …, …, …, …, …, …, 95
Πνηνο είλαη ν θαλφλαο;
Δμεγψ:……………………………………………………………
… …

…

 97, 87, 77, 67, …, …, …, …, …, 7
Πνηνο είλαη ν θαλφλαο;
Δμεγψ:……………………………………………………………

Καηαζθεπή δηςήθησλ αξηζκώλ κε πξνϋπνζέζεηο - Ννεξνί
ππνινγηζκνί. Πεξηζζόηεξν από / ιηγόηεξν από. Αμία
ζέζεηο ςεθίσλ.
Δίθνζη έμη 26 / 16

… …

…

 99, 89, 79, …, …, …, …, …, …,

9

Πνηνο είλαη ν θαλφλαο;
Δμεγψ:……………………………………………………………
β.

Βξίζθσ 4 δηαθνξεηηθνχο δηςήθηνπο αξηζκνχο
πνπ έρνπλ ην:

 5 ζην ςεθίν ησλ κνλάδσλ.
Γ

Μ

;

5

Δ Γ Μ

Δ Γ Μ

Δ Γ Μ

Δ Γ Μ

Δ Γ Μ

Δ Γ Μ

 3 ζην ςεθίν ησλ δεθάδσλ.
Γ

Μ

3

;

Δ Γ Μ

Δ Γ Μ

γ. Πνηνη αξηζκνί απφ ην 1 έσο ην 100 έρνπλ:
 ην 6 ζην ςεθίν ησλ κνλάδσλ; (ηνπο ρξσκαηίδσ κε
κπιε)
 ην 9 ζην ςεθίν ησλ δεθάδσλ; (ηνπο ρξσκαηίδσ κε
θφθθηλν)

Δίθνζη επηά 27 / 16

 πκπιεξψλσ ηνλ πίλαθα θαη ειέγρσ ηελ άπνςή κνπ.
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91

2
12
22

3
13
23

4

5

6

7

8

9

10

δ. Τπνινγίδσ ηα απνηειέζκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα βάδσ
 ζηελ παξαθάησ αξηζκνζεηξά πνπ ηαηξηάδεη.
10 + 5 = ……



10 + 5 + 10 = ……
20 + 5 + 10 = ……
30 + 5 + 10 = ……
40 + 5 + 10 = ……
50 + 5 + 10 = ……
+ 10
 15, 25, 35, 45, 55, 65
 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65
+5
Δίθνζη νθηψ 28 / 16-17



67 – 7 – 3 = ……
57 – 7 – 3 = ……
47 – 7 – 3 = ……
37 – 7 – 3 = ……
27 – 7 – 3 = ……
17 – 7 – 3 = ……
- 10

 67, 57, 47, 37, 27, 17
 67, 57, 47, 37, 27, 17, 7
-10
ε. Αληηζηνηρίδσ φζα είλαη ίζα.
27 – 8 = 27 – 7 – 1
64 – 9 = 64 – 4 – 5
51 – 3 = 51 – 1 – 2
96 – 16 = 96 – 6 – 10

Δίθνζη ελλέα 29 / 17

55
19
80
48

Βξίζθσ ην κηζφ θαη ην νιφθιεξν

7
α.

Κφβσ απφ ην Παξάξηεκα
ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα.

θχθινο

ηεηξάγσλν

παξαιιειφγξακκν

ηξίγσλν

Σα δηπιψλσ ζηε κέζε έηζη, ψζηε λα ηα ρσξίζσ ζε δχν
ίζα κέξε.

Υξσκαηίδσ κε φ,ηη ρξψκα ζέισ
ην κηζφ ηνπο. Παξάδεηγκα:

πδεηάκε ζηελ ηάμε: Δίλαη φια ηα κηζά
πνπ ρξσκαηίζακε ίδηα κεηαμχ ηνπο;
β. Κπθιψλσ ην κηζφ θάζε θνξά.

Γηαίξεζε ηεο κνλάδαο ζε 2 ίζηα κέξε – Δύξεζε ηνπ κηζνύ
ζε αξηζκνύο, επηθάλεηεο, δηαθξηηέο πνζόηεηεο.
Σξηάληα 30 / 18

γ. Παξαηεξψ πξνζερηηθά. Βξίζθσ ηα 2 ίδηα κηζά.
Αληηζηνηρίδσ ηα 2 κηζά γηα λα θηηάμσ ην νιφθιεξν.

δ. Βξίζθσ ην κηζφ ηνπ αξηζκνχ θάζε θνξά:
40

70
ην κηζφ είλαη …

ην κηζφ είλαη …

80

60
ην κηζφ είλαη …

ην κηζφ είλαη …

100

50
ην κηζφ είλαη …

Σξηάληα έλα 31 / 18-19

ην κηζφ είλαη …

ε. Πνηνο είλαη φινο ν αξηζκφο αλ:
 ην κηζφ ηνπ κηζνχ είλαη 10

νιφθιεξνο ν αξηζκφο είλαη

 ην κηζφ ηνπ κηζνχ είλαη 20

νιφθιεξνο ν αξηζκφο είλαη

Σξηάληα δχν 32 / 19

10

……

20

……

8

Αλαθαιχπησ ηε ζπκκεηξία γχξσ κνπ

α. Βξίζθνπκε ηνλ άμνλα ζπκκεηξίαο.
Υξσκαηίδνπκε θαηάιιεια.

πδεηάκε ζηελ ηάμε ηε ιχζε πνπ βξήθακε.
β. Φηηάρλσ ην ζπκκεηξηθφ ηνπ.

Η θαηαζθεπή «εηδώινπ» - Καηνπηξηθή ζπκκεηξία –
Δύξεζε άμνλα ζπκκεηξίαο.
Σξηάληα ηξία 33 / 20

 πλνιηθά ηα πξάζηλα θνπηάθηα είλαη ……………
 πλνιηθά έρνπλ κείλεη ιεπθά …… θνπηάθηα.
γ.

Με ηνλ δηπιαλφ κνπ θηηάρλνπκε ζπκκεηξηθφ
ζρήκα σο πξνο ηνλ θφθθηλν άμνλα πνπ
δίλεηαη. Σν ρξσκαηίδνπκε αλάινγα.

δ. Βάδσ  ζηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα πνπ είλαη
ζπκκεηξηθά. Μπνξψ λα ηα ρξσκαηίζσ ρσξίο λα
ραιάζεη ε ζπκκεηξία;
Διέγρσ θέξλνληαο κε ηνλ ράξαθα ηνλ άμνλα
ζπκκεηξίαο.

Σξηάληα ηέζζεξα 34 / 20-21

Δπαλαιεπηηθφ
Κεθάιαηα 1-8
α. Βξίζθσ ην ιάζνο. Ξαλαγξάθσ ζσζηά ηνπο
ππνινγηζκνχο.
13 + 10 = 21
35 + 21 = 65
67 – 10 = 77
82 – 20 = 60
β. Βξίζθσ ηνπο αξηζκνχο πνπ είλαη κηθξφηεξνη απφ ην
60 θαη ηειεηψλνπλ ζε 5. Σνπο γξάθσ απφ ηνλ κηθξφηεξν
ζηνλ κεγαιχηεξν:
……<……<……<……<……<……
γ. Παξαηεξψ θαη ρξσκαηίδσ ηηο ράληξεο κε ηνλ ίδην
ηξφπν θάζε θνξά. Δθηηκψ πνην θνξδφλη έρεη ηηο πην
πνιιέο ρξσκαηηζηέο ράληξεο. Βάδσ  ζην ζσζηφ:
ην πξψην

ην δεχηεξν

Δκπέδσζε-επέθηαζε ησλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ
δηδάρηεθαλ ζηελ ελόηεηα.
Σξηάληα πέληε 35 / 22

πκπιεξψλσ ηνπο πίλαθεο.

δ.

Άζπξεο ράληξεο
Πξάζηλεο ράληξεο
Όιεο νη ράληξεο

…………………………
…………………………
…………………………

Άζπξεο ράληξεο
Κφθθηλεο ράληξεο
Όιεο νη ράληξεο

…………………………
…………………………
…………………………

Δγψ ζπκπιεξψλσ ην ζπκκεηξηθφ ηνπ
ζρήκαηνο. ηε ζπλέρεηα ν δηπιαλφο κνπ
ζπκπιεξψλεη ην ζπκκεηξηθφ ηνπ απφ θάησ
κε άιιν ρξψκα.
Δγψ

Ο δηπιαλφο κνπ
ε. Βξίζθσ ηνπο αξηζκνχο πνπ ιείπνπλ. Διέγρσ κε ηνλ
θάζεην άβαθα.
 30 + 10 + 5 = ……
 20 + …… = 40
 85 – 10 = ……
 20 – 10 – 1 = ……

 30 + 30 = ……
 50 + …… = 90
 79 – 1 – 10 = ……
 35 – 5 – 5 = ……

Σξηάληα έμη 36 / 22-23

 15 + 13 = ……
 27 + …… = 32
 30 – 10 – 1 = ……
 50 – 1 = ……
ζη. ηελ απιή ηεο γηαγηάο ππάξρνπλ 8 θφηεο, 7 πάπηεο
θαη 6 γάηεο. Πφζα ζπλνιηθά δψα έρεη ε γηαγηά;

Δθηηκψ: Βάδσ 

πεξίπνπ 15
πεξίπνπ 20

Τπνινγίδσ κε αθξίβεηα:

Σξηάληα επηά 37 / 23

 ην ςπγείν ππήξραλ 14 ξνδάθηλα. Δγψ έθαγα 3 θαη ν
αδεξθφο κνπ 5. Πφζα ξνδάθηλα έκεηλαλ;

Δθηηκψ: Βάδσ 

πεξίπνπ 10
πεξίπνπ 5

Τπνινγίδσ κε αθξίβεηα:

δ. Πνηνπο αξηζκνχο κπνξψ λα θηηάμσ κέρξη ην 100 πνπ
λα έρνπλ πάλσ απφ 6 δεθάδεο θαη πάλσ απφ 7
κνλάδεο; Σνπο γξάθσ θαη εμεγψ πψο ην βξήθα.

Διέγρσ κε ηνλ θάζεην άβαθα.

Σξηάληα νθηψ 38 / 23

Βξίζθσ ην κηζφ θαη ην δηπιάζην
ζηνπο αξηζκνχο 0 - 100

9

α. Βξίζθσ πφζα κπηζθφηα
έθαγαλ ηα παηδηά.
 Σα 2 παηδηά έθαγαλ απφ
12 κπηζθφηα ην θαζέλα.
Γειαδή ηα παηδηά έθαγαλ ζπλνιηθά
12 + 12 = …… κπηζθφηα.

10

2

…… ……

 Σα 25 παηδηά έθαγαλ απφ 1 κπηζθφην ην θαζέλα.
Γειαδή ηα παηδηά έθαγαλ ζπλνιηθά 25 κπηζθφηα
Αλ θάζε παηδί έηξσγε 2 κπηζθφηα…
πλνιηθά φια ηα παηδηά ζα έηξσγαλ
25 + 25 = …… κπηζθφηα.
……

……

……

……

Αμία ζέζεο ςεθίνπ, εύξεζε κηζνύ θαη δηπιάζηνπ ζηνπο
αξηζκνύο κέρξη ην 100. Ννεξνί ππνινγηζκνί.
Σξηάληα ελλέα 39 / 24

 Σα 34 παηδηά έθαγαλ απφ 2 κπηζθφηα.
Γειαδή ηα παηδηά έθαγαλ ζπλνιηθά
34 + 34 = …… κπηζθφηα.
……
β.

……

……

……

Βξίζθσ πφζα πεξηνδηθά δηάβαζαλ ηα παηδηά.

 Απφ ηα 28 πεξηνδηθά, ηα παηδηά δηάβαζαλ ηα κηζά
πεξηνδηθά.
28 = 20 + 8

…… …… ……

……

Άξα, ηα κηζά πεξηνδηθά είλαη ……
 Απφ ηα 42 πεξηνδηθά, ηα παηδηά δηάβαζαλ ηα κηζά
πεξηνδηθά.
42 = 40 + 2

…… …… …… ……
Άξα, ηα κηζά πεξηνδηθά είλαη ……

αξάληα 40 / 24

 Απφ ηα 84 πεξηνδηθά, ηα παηδηά δηάβαζαλ ηα κηζά
πεξηνδηθά.
84 = 80 + 4

…… …… …… ……
Άξα, ηα κηζά πεξηνδηθά είλαη ……
γ. Βξίζθσ ην ιάζνο θαη ην δηνξζψλσ.
Σν κηζφ ηνπ 50
είλαη ην 24
Γ
5

Μ
0

ή

10

5

+

10

…

5

+

…

10

+

…

…

5 +

5

10

…

+

…

Άξα, ην κηζφ ηνπ 50 είλαη
5

+

5

+

5

+

= ……

αξάληα έλα 41 / 24-25

10

…

…

Σν κηζφ ηνπ 64
είλαη ην 33
Γ
6

Μ
4

ή

60

…

+

…

4

…

…

Άξα, ην κηζφ ηνπ 64 είλαη …… + …… = ……
Σν δηπιάζην ηνπ 17
είλαη ην 24.
Γ
1

Μ
7

+

Γ
1

Μ
7

ή 10 + 7 + 10 + 7 =
Άξα, ην δηπιάζην ηνπ 17 είλαη
(…… + ……) + (7 + 7) = ……

αξάληα δχν 42 / 25

Σν δηπιάζην ηνπ 26
είλαη ην 46.
Γ
2

Μ
6

+

Γ
2

Μ
6

ή …… + 6 + …… + …… =
Άξα, ην δηπιάζην ηνπ 26 είλαη
(…… + ……) + (…… + ……) = ……
δ.

Ση παξαηεξνχκε:

 γηα ηα κηζά ησλ αξηζκψλ;
νιφθιεξν

22

44

66

88

κηζφ

……

……

……

……

33

44

 γηα ηα δηπιάζηα ησλ αξηζκψλ;
φιν

11

22

δηπιάζην

πδεηάκε ζηελ ηάμε ηηο παξαηεξήζεηο καο.

αξάληα ηξία 43 / 25

10

Φηηάρλσ δηςήθηνπο αξηζκνχο
κε πξνυπνζέζεηο

α.

Φηηάρλσ έλαλ δξφκν
κε 3 θνκκάηηα θαη κε ζπλνιηθφ
κήθνο φζν ιέεη ν αξηζκφο – ζηφρνο.
εκεηψλσ πφζα εθαηνζηφκεηξα είλαη ην θάζε
θνκκάηη ηνπ δξφκνπ κνπ.
12

Ο δηπιαλφο κνπ θηηάρλεη έλαλ δξφκν κε 3 θνκκάηηα
αιιά κε ζπλνιηθφ κήθνο δηπιάζην! Γειαδή …… εθ.

Η πξόζζεζε θαη ε αθαίξεζε σο αληίζηξνθεο θαη
ζπκπιεξσκαηηθέο δηαδηθαζίεο. Γεσκεηξηθή θαηαζθεπή
αξηζκνύ.
αξάληα ηέζζεξα 44 / 26

β. Βξίζθσ πνηνο είλαη ν αξηζκφο – ζηφρνο θάζε θνξά
θαη κεηά πξνηείλσ θη εγψ κηα ιχζε.

…

…

…

…

 ε πνηνπο απφ ηνπο παξαπάλσ ππνινγηζκνχο
δπζθνιεχηεθα πεξηζζφηεξν; Δμεγψ:

γ. Ζ Διέλε ζέιεη λα θηηάμεη κε ηε κεηέξα ηεο κπηζθφηα.
Ζ κακά ηεο έθηηαμε 38 κπηζθφηα. Ζ Διέλε έθηηαμε 15
κπηζθφηα. Πφζα κπηζθφηα έθηηαμαλ θαη νη δπν καδί;
Δθηηκψ: Πεξίπνπ…………

αξάληα πέληε 45 / 26-27

Τπνινγίδσ θαη εμεγψ κε αξηζκνχο :

δ. Ο Νηθφιαο θαη ε νκάδα ηνπ δσγξάθηζαλ 25
απηνθηλεηάθηα θαη ηα ηνπνζέηεζαλ ζην θνιάδ ηνπο.
Πφζα πξέπεη λα δσγξαθίζνπλ αθφκα γηα λα έρεη ην
θνιάδ 38 απηνθηλεηάθηα;

Τπνινγίδσ θαη εμεγψ κε αξηζκνχο :

αξάληα έμη 46 / 27

ε.

Φηηάρλνπκε κε ηνλ δηπιαλφ κνπ κε δηθνχο καο
ηξφπνπο ηνλ αξηζκφ – ζηφρν

65

αξάληα επηά 47 / 27

11

Γλσξίδσ θαιχηεξα
ηα θέξκαηα ηνπ επξψ (€)

α. Σα παηδηά παίδνπλ καληεχνληαο.
Υξήζηνο
Έρσ ζπλνιηθά 4 €. ην δεμί ρέξη έρσ 1 €.
Πφζα έρσ ζην αξηζηεξφ;
Άλλα

Νηθφιαο

Διέλε

 Πνηα παηδηά κάληεςαλ ζσζηά;
Ο Νηθφιαο θαη ε ………………………

Γλσξηκία κε ηα θέξκαηα ηνπ επξώ. Κνηλή θαη δηαθνξεηηθή
όςε ησλ θεξκάησλ, αλαγλώξηζε ηεο αμίαο ηνπο θαη ησλ
ζρέζεσλ κεηαμύ ηνπο. Πξώηε γλσξηκία κε ηα ξέζηα.
αξάληα νθηψ 48 / 28

Έρσ ζπλνιηθά 2 € θαη 50 ι. ην δεμί ρέξη
έρσ 1 €. Πφζα έρσ ζην αξηζηεξφ;

 Πνηα παηδηά κάληεςαλ ζσζηά;
……………………………………………
Έρσ ζπλνιηθά 1 € θαη 5 ι. ην δεμί ρέξη
έρσ 50ι. Πφζα έρσ ζην αξηζηεξφ;

 Πνηα παηδηά κάληεςαλ ζσζηά;
……………………………………………

αξάληα ελλέα 49 / 28

[

πδεηάκε ζηελ ηάμε πψο ππνινγίδνπκε
ρξεζηκνπνηψληαο θέξκαηα ηνπ επξψ.
β. Πνηα παηδηά ππνιφγηζαλ ζσζηά; Υξσκαηίδσ θφθθηλν
ην πνξηνθφιη ηνπο:
Έρσ 1 €.

Έρσ ελάκηζη €.

Έρσ 2 €.

Έρσ κηζφ €.

Διέγρσ ηελ εθηίκεζή κνπ κε θέξκαηα ηνπ €!

Πελήληα 50 / 28

γ.

Σν Παηρλίδη ηεο Σξάπεδαο.

Γίλνπκε κφλν
θέξκαηα
ηνπ 1 €.

Γίλνπκε κφλν
θέξκαηα
ησλ 2 €.

Γίλνπκε κφλν
θέξκαηα
ησλ 50 ι.

Γίλνπκε κφλν
θέξκαηα
ησλ 5 ι.

Γίλνπκε κφλν
θέξκαηα
ησλ 10 ι.

Γίλνπκε κφλν
θέξκαηα
ησλ 20 ι.

Απφ πνηα ηακεία πέξαζαλ;
Βξίζθνπκε 3 δηαθνξεηηθέο ιχζεηο γηα θαζέλα απφ ηα 2
δσάθηα.

5€
……………………
……………………
……………………

2€
15 ι.
……………………
……………………
……………………
Πελήληα έλα 51 / 29

δ. Παξαηεξψ θαη ζπκπιεξψλσ ζην θφθθηλν πιαίζην
φζα ιείπνπλ, γηα λα είλαη ηφζα ρξήκαηα φζα ζην
γαιάδην πιαίζην.

…………………
2 € θαη 50 ιεπηά

…………………

…………………

Πελήληα δχν 52 / 29

2 € θαη 1 €

Τπνινγίδσ ηα ξέζηα

12

α. Τπνινγίδσ ηα ξέζηα πνπ ζα πάξεη θάζε παηδί.
Παηδί

Έδσζε:

Κνζηίδεη:
15 ι.

Θα πάξεη ξέζηα; Τπνινγίδσ:
20 ι.
15 ι.
Παηδί

…… ι. ξέζηα
Έδσζε:

Κνζηίδεη:
95 ι.

Θα πάξεη ξέζηα; Τπνινγίδσ:
1 € = 100 ι.
95 ι.

…… ι. ξέζηα

Η έλλνηα ηα ξέζηα: Δύξεζε.

Πελήληα ηξία 53 / 30

Παηδί

Έδσζε:

Κνζηίδεη:
1 € θαη
20 ι.

Θα πάξεη ξέζηα; Τπνινγίδσ:
2€
1€

1 € = 100 ι.
20 ι.

…… ι. ξέζηα

 Πνην παηδί πήξε ηα πεξηζζφηεξα ξέζηα;
……………………………………
β.

Ο Νηθφιαο είρε καδέςεη ζηνλ θνπκπαξά ηνπ
3 € θαη 25 ι. ζε θέξκαηα κηθξήο αμίαο (κηθξφηεξα ηνπ 1 €). Ο αδεξθφο ηνπ πξφηεηλε λα ηνπ δψζεη 6
θέξκαηα ησλ 50 ι. ην θαζέλα θαη λα πάξεη ηα ςηιά.
Αλ ν Νηθφιαο θάλεη ηελ αληαιιαγή, ε αμία
ησλ ρξεκάησλ ηνπ ζα απμεζεί ή ζα κεησζεί;
……………………………………………
……………………………………………
Διέγρνπκε κε ηα ςεχηηθα επξψ.
πδεηάκε ζηελ ηάμε ηε ιχζε πνπ βξήθακε.

Πελήληα ηέζζεξα 54 / 30

γ. ηνλ θηλεκαηνγξάθν.
Ο Υξήζηνο ήζειε λα αγνξάζεη ζην δηάιεηκκα έλα
αλαςπθηηθφ θαη έλα πνπθφξλ. Δίρε 2 €. Σν
αλαςπθηηθφ έθαλε 1 € θαη 30 ι. Σν πνπθφξλ έθαλε 1 €
θαη 50ι.
Δίρε αξθεηά ρξήκαηα γηα λα αγνξάζεη θαη ηα δχν;
Δθηηκψ: …………………………………
Διέγρσ ηελ εθηίκεζή κνπ
ρξεζηκνπνηψληαο ηα ςεχηηθα επξψ θαη
ηε δσγξαθηθή.

Δίρε ……

Σν αλαςπθηηθφ θαη ην πνπθφξλ
θνζηίδνπλ:

Πελήληα πέληε 55 / 31

 Πφζα ρξήκαηα έπξεπε λα δψζεη ν Υξήζηνο ψζηε λα
πάξεη ξέζηα 10 ιεπηά;
Δθηηκψ: Πεξίπνπ
Τπνινγίδσ κε αθξίβεηα:

δ.

Ζ Διέλε έρεη 6 €. ε πνηα παηρλίδηα κπνξεί λα
παίμεη ψζηε λα ηεο κείλεη αθξηβψο 1 €;

 απηνθηλεηάθηα
2 € ν γχξνο

 κχινο
1 € θαη 80 ι. ν γχξνο

 ηξελάθη
1 € θαη 50 ι. ν γχξνο

 ςάξεκα
1 € ην παηρλίδη

Πξνηείλσ κηα ηδέα:……………………………………………
Διέγρσ ηελ ηδέα κνπ κε ςεχηηθα επξψ, δσγξαθηθή θαη
αξηζκνγξακκή.
Πελήληα έμη 56 / 31

Γλσξίδσ θαιχηεξα
ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα
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α. Γξάθσ πάλσ απφ θάζε αληηθείκελν ην
γεσκεηξηθφ ζηεξεφ πνπ κνπ ζπκίδεη:
……………

…………

…………

…………

…………

Γξάθσ θάπνηα αληηθείκελα γηα θάζε γεσκεηξηθφ ζηεξεφ
πνπ κνπ ην ζπκίδνπλ:
…………… ………… ………… ………… …………
…………… ………… ………… ………… …………
β.

Παηρλίδηα κε ην ηάγθξακ

Απφ πφζα θνκκάηηα απνηειείηαη ην
παηρλίδη ηνπ ηάγθξακ; ………………
Πφζα θνκκάηηα είλαη ηξίγσλα; ………
Πφζα θνκκάηηα είλαη ηεηξάγσλα; ………
Όια καδί ηα θνκκάηηα θαηαζθεχαζαλ έλα
………………………………
Σα θφθθηλα ηξίγσλα ζρεκαηίδνπλ καδί έλα κεγαιχηεξν
……………………………………………

Αλαγλώξηζε γεσκεηξηθώλ ζηεξεώλ, ζπζρέηηζε κε
αληίζηνηρα γεσκεηξηθά ζρήκαηα.
Πελήληα επηά 57 / 32

 Παίδσ κε ηα θνκκάηηα
ηνπ ηάγθξακ θαη θηηάρλσ
ηα δηπιαλά ζρέδηα:

 Με ηνλ δηπιαλφ κνπ θαη κε ηα θνκκάηηα θαη απφ ηα δχν ηάγθξακ θηηάρλνπκε έλα νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν:
γ.

Φηηάρλσ κε θφθθηλν ρξσκαηηζηφ κνιχβη 1
νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν ΕΖΘΗ
θαη έλα ηεηξάγσλν ΑΒΓΓ.

Ο δηπιαλφο κνπ θηηάρλεη κε ηνλ ράξαθα απφ θάησ 1 νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν ΚΛΜΝ θαη έλα ηεηξάγσλν ΠΡΣ πην κεγάιν απφ ην δηθφ κνπ.

Πελήληα νθηψ 58 / 32-33

δ. Παξαηεξψ πξνζερηηθά ην ζρέδην θαη ρξσκαηίδσ κε
ηα θαηάιιεια ρξψκαηα ην ππφινηπν. Πνηα γεσκεηξηθά
ζρήκαηα αλαγλσξίδσ ζην παξαθάησ ζρήκα;

Σα πεξηγξάθσ:

Πελήληα ελλέα 59 / 33

Φηηάρλσ γεσκεηξηθά ζρήκαηα
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α. Σα παηδηά έθηηαμαλ κε ηνλ ράξαθα γεσκεηξηθά
ζρήκαηα. ε θάζε θνξπθή έβαιαλ θαη απφ έλα
γξάκκα ηεο αιθαβήηαο. πκπιεξψλσ ηα γξάκκαηα πνπ ιείπνπλ:
Η

Θ

Π

Μ

Τ
Υ

Φ

Ρ



Κ

1
Ξ

Α

Ρ
Τ

Λ

Γ

Σ

 Υξσκαηίδσ φζα γεσκεηξηθά ζρήκαηα έρνπλ
πεξηζζφηεξεο απφ 3 πιεπξέο.
β. Πνηεο ζεκαίεο έρνπλ νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν.
Βάδσ 

Διιεληθή

Σζέρηθε

Κνπβετηηαλή

Γεξκαληθή

Αλαγλώξηζε θαη ράξαμε γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ κε
πξνϋπνζέζεηο.
Δμήληα 60 / 34

 Φηηάρλσ θη εγψ κηα ζεκαία
κε δηάθνξα ζρήκαηα.
Σε ρξσκαηίδσ κε δηάθνξα
ρξψκαηα.

γ.

Παξαηεξψ πξνζερηηθά θαη ζπλερίδσ.
Υξεζηκνπνηψ ηα ίδηα ρξψκαηα.
1.

2.

 ε πνην ζρέδην ππάξρνπλ ηεηξάγσλα; Τπνγξακκίδσ
ην ζσζηφ.
ην θφθθηλν.

ην πξάζηλν.

 ε πνην ζρέδην ππάξρνπλ νξζνγψληα παξαιιειφγξακκα; Τπνγξακκίδσ ην ζσζηφ.
ην θφθθηλν.

ην πξάζηλν.

Δμήληα έλα 61 / 34-35

δ.

Ο Νηθφιαο έθηηαμε έλα πνιχγσλν. Φηηάρλσ θη
εγψ έλα πνιχγσλν κε δηπιάζην αξηζκφ

πιεπξψλ.

Α

Β
Γ

Γ
Δ

Ε
Σν πνιχγσλν
ηνπ Νηθφια
έρεη 6 πιεπξέο.

Σν δηθφ κνπ
πνιχγσλν
έρεη ….. πιεπξέο.

Δμήληα δχν 62 / 35
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Μεηξψ επζχγξακκα ηκήκαηα

α.

Φηηάρλσ έλα ηεηξάγσλν ΑΒΓΓ
πνπ θάζε πιεπξά ηνπ λα έρεη κήθνο
4 εθαηνζηφκεηξα.
 Φηηάρλσ έλα ηεηξάγσλν
ΕΖΘΗ, πνπ έρεη πεξίκεηξν 8 εθ.

 Ζ πεξίκεηξνο ηνπ ηεηξαγψλνπ:
 ΑΒΓΓ είλαη: … + … + … + … = …… εθ.
 ΕΖΘΗ είλαη: … + … + … + … = …… εθ.

Βησκαηηθή πξνζέγγηζε κέηξεζεο κήθνπο δηαδνρηθώλ
επζπγξάκσλ ηκεκάησλ. Ννεξνί ππνινγηζκνί.
Δμήληα ηξία 63 / 36

β.

 Παξαηεξψ πξνζερηηθά. Με ηνλ ράξαθα
κεηξψ θαη γξάθσ πφζα εθαηνζηφκεηξα είλαη
ε πιεπξά ηνπ θάζε ζρήκαηνο. Τπνινγίδσ ην κήθνο πνπ
έρεη ε πεξίκεηξνο θάζε ζρήκαηνο.
…
…

…
…

…

…
Πεξίκεηξνο = …………
…
…

…

…
Πεξίκεηξνο = …………

…
Πεξίκεηξνο =
…………………………

γ.

Δίλαη ε πεξίκεηξνο ηνπ κπιε νξζνγσλίνπ
παξαιιεινγξάκκνπ
δηπιάζηα απφ ηνπ θφθθηλνπ;
Δθηηκψ: …………………………………
 Διέγρσ ηελ απάληεζή κνπ κεηξψληαο κε ηνλ ράξαθα.
Σν θφθθηλν νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν έρεη
πεξίκεηξν: ………………………………
Δμήληα ηέζζεξα 64 / 36-37

Σν κπιε νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν έρεη πεξίκεηξν:
………………………………
δ. Με πνην απφ ηα δηπιαλά ζρήκαηα αληηζηνηρεί
ε πεξίκεηξνο;
2εθ. + 2εθ.+ 2εθ. + 2εθ.

 Σεηξάγσλν

3εθ. + 2εθ.+ 3εθ. + 2εθ.

 Πνιχγσλν κε
δηαθνξεηηθέο
πιεπξέο

3εθ.+1εθ.+2εθ.+4εθ.+5εθ.

3εθ. + 4εθ. + 5εθ. 

 Σξίγσλν

 Οξζνγψλην
παξαιιειφγξακκν

 Πνην γεσκεηξηθφ ζρήκα έρεη ηε κεγαιχηεξε
πεξίκεηξν;
Δθηηκψ: ………………………………………
πδεηάκε ζηελ ηάμε ηνλ ηξφπν πνπ ζθεθηήθακε γηα λα θαηαιήμνπκε ζην ζρήκα κε ηε
κεγαιχηεξε πεξίκεηξν.

Δμήληα πέληε 65 / 37

Δπαλαιεπηηθφ
Κεθάιαηα 9-15
α. Βξίζθσ ην ιάζνο θαη ην δηνξζψλσ.
 Σα

θαη

είλαη δηπιάζηα

απφ ην 1 € θαη 1 ι.

 Σν δηπιάζην ηνπ 36 είλαη ην 68

β. πκπιεξψλσ ηνπο αξηζκνχο πνπ ιείπνπλ.

38

50

Δκπέδσζε - επέθηαζε ησλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ
δηδάρηεθαλ ζηελ ελόηεηα.
Δμήληα έμη 66 / 38

γ. πκπιεξψλσ ην ζηαπξφιεμν.
Οξηδφληηα
είλαη ην φλνκά ηεο.
είλαη ην φλνκά ηνπ.

1.
2.
Κάζεηα

είλαη ην φλνκά ηνπ.
είλαη ην φλνκά ηνπ.
είλαη ην φλνκά ηνπ.

3.
4.
5.

3.
4.

1.

Π

5.

2.

Κ

Δμήληα επηά 67 / 38

δ.

Φηηάρλνπκε κε ηα θνκκάηηα ηνπ
ηάγθξακ έλα νξζνγψλην, έλα πιάγην
παξαιιειφγξακκν θαη φπνην ζρήκα ζέινπκε
απφ ηηο θηγνχξεο ηνπ Παξαξηήκαηνο.
ε.
Φηηάρλσ έλα ηεηξάγσλν ΑΒΓΓ.
Ο δηπιαλφο κνπ θηηάρλεη έλα κεγαιχηεξν ΚΛΜΝ.

Βξίζθσ ην κήθνο πνπ έρεη γχξσ γχξσ (πεξίκεηξνο)
θάζε ηεηξάγσλν.
Ζ πεξίκεηξνο ηνπ ΑΒΓΓ είλαη:

Ζ πεξίκεηξνο ηνπ ΚΛΜΝ είλαη:

ζη. Ση αγφξαζε θάζε παηδί;

90 ι.

80 ι.

20 ι.

5 ι.

Δμήληα νθηψ 68 / 38-39

1€

1 € 30 ι.

3 € 50 ι.

Έδσζε:

70 ι.

3 € 20 ι.

Πήξε
ξέζηα:

Αγφξαζε:
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………

Δμήληα ελλέα 69 / 39

Παηρλίδη ζηα 20
θνπφο: ηξαηεγηθέο επίιπζεο πξνβιήκαηνο – λνεξνί
ππνινγηζκνί έσο ην 20
Τιηθφ: Παξάξηεκα Βηβιίνπ Μαζεηή, έλα δάξη.
Πψο παίδεηαη: 2 παίρηεο (ή 2 νκάδεο παηδηψλ). Ξεθηλάεη
ν παίρηεο πνπ ζα θέξεη ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ.
Καλφλεο: Κάζε παίρηεο κπνξεί λα πξνρσξήζεη 1 ή 2
βήκαηα. Κεξδίδεη φπνηνο θηάζεη πξψηνο ζην 20.
Παίδεηαη ηνπιάρηζηνλ 4 θνξέο ψζηε νη παίρηεο λα
αλαξσηεζνχλ κε πνηνλ ηξφπν κπνξεί λα θεξδίδεηο
πάληα.

Εάξηα θαη αξηζκνί
θνπφο: ρεκαηηζκφο δηςήθησλ θαη ηξηςήθησλ
αξηζκψλ - λνεξνί ππνινγηζκνί.
Τιηθφ: 4 ή 6 δάξηα δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο (π.ρ., 2
άζπξα, 2 κπιε, 2 θφθθηλα).
Πψο παίδεηαη: 2 παίρηεο ή 2 νκάδεο, πξφρεηξν
ζεκεησκαηάξην, κνιχβη
Καλφλεο: Κάζε παηδί ξίρλεη κηα δαξηά (κε δχν
δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο δάξηα αλ ζέινπκε λα θηηάμνπκε
δηςήθηνπο, θαη ηξία δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο αλ ζέινπκε
λα θηηάμνπκε ηξηςήθηνπο). Απνθαζίδνπκε ηη δείρλνπλ
Δβδνκήληα 70

«ηα καηάθηα» θάζε δαξηνχ, π.ρ., ην θφθθηλν δάξη δείρλεη
κνλάδεο, ην κπιε δεθάδεο θαη ην άζπξν εθαηνληάδεο.
Αλ θηηάρλνπκε δηςήθηνπο, ρξεζηκνπνηνχκε, ιφγνπ
ράξε, έλα θφθθηλν θαη έλα κπιε. Κάζε παίρηεο ξίρλεη κηα
δαξηά. «Γηαβάδεη» ηηο θνπθθίδεο θάζε δαξηνχ θαη
θαηαγξάθεη ηνλ αξηζκφ πνπ έθηηαμε (π.ρ., αλ ην κπιε
δάξη δείρλεη 4 θαη ην θφθθηλν 3, ηφηε ν αξηζκφο είλαη 43).
ηε ζπλέρεηα παίδεη ν άιινο παίρηεο ή νκάδα. Μεηά
απφ 10 ξημηέο θαη θάζε παίθηεο αζξνίδεη ηνπο αξηζκνχο
ηνπ. Κεξδίδεη φπνηνο έρεη θηηάμεη ην κεγαιχηεξν
άζξνηζκα.

Κεξδίδεη φπνηνο ράλεη
θνπφο: Καηαζθεπή ηξηγψλσλ ή ηεηξάγσλσλ αξηζκψλ,
λνεξνί ππνινγηζκνί.
Τιηθφ: Καπάθηα, θνρχιηα, βφηζαια,1 δάξη.
Πψο παίδεηαη: 2 παίθηεο ή 2 νκάδεο παίδνπλ ελαιιάμ.
Κάζε παίθηεο έρεη ηνλ ίδην αξηζκφ απφ ην επνπηηθφ
πιηθφ (θαπάθηα, βφηζαια) θαη θηηάρλεη απφ έλα
ηεηξάγσλν ή ηξίγσλν σο εμήο:
 ηξίγσλν: 1ε ζεηξά 4 θαπάθηα, δεχηεξε ζεηξά 3
θαπάθηα, Σξίηε ζεηξά 2 θαπάθηα, ηέηαξηε ζεηξά 1
θαπάθη (ζχλνιν 10).
 Σεηξάγσλν: Με 4 ζεηξέο απφ 4 θαπάθηα.
 Οξζνγψλην παξαιιειφγξακκν: Με 5 ζεηξέο απφ
θνρχιηα.
Καλφλεο: Ο παίθηεο πνπ παίδεη πξψηνο δίλεη ζηνλ
ζπκπαίθηε ηνπ ηφζα αληηθείκελα απφ ην ζρήκα ηνπ φζα
ιέεη ην δάξη. Κεξδίδεη φπνηνο παίθηεο δψζεη πξψηνο
ζηνλ ζπκπαίθηε ηνπ φιν ην επνπηηθφ πιηθφ ηνπ.
Δβδνκήληα έλα 71

Πνχ είλαη νη αξηζκνί;
θνπφο: Αλαγλψξηζε αξηζκψλ ζηελ αξηζκνγξακκή –
πξνζαλαηνιηζκφο.
Τιηθφ: Μεδνχξα θαη 10 καληαιάθηα ή ζπλδεηήξεο γηα
θάζε παίρηε ή νκάδα, κηα θιεςχδξα, πίλαθα θαη
θηκσιίεο/ ζεκεησκαηάξην.
Πψο παίδεηαη: παίδεηαη απφ 2 παίθηεο ηνπιάρηζηνλ.
Κάζε παίρηεο έρεη γξάςεη ην φλνκά ηνπ ζηνλ πίλαθα.
Όηαλ έλαο παίρηεο θεξδίδεη βαζκφ, ν δάζθαινο/ γνληφο
βάδεη ζην φλνκα ηνπ παηδηνχ ηνλ αξηζκφ 1.
Καλφλεο: Ο δάζθαινο/ γνληφο θσλάδεη έλαλ αξηζκφ
απφ ην 0 – 100 θαη γπξλάεη ηελ θιεςχδξα. Κάζε
παίρηεο βάδεη ηνλ ζπλδεηήξα ή ην καληαιάθη πάλσ
ζηνλ ίδην αξηζκφ (πνπ άθνπζε) θαη ν νπνίνο ππάξρεη
ζηε κεδνχξα ηνπ, πξηλ ηειεηψζεη ν ρξφλνο (πξηλ
αδεηάζεη ε άκκνο ζηελ θιεςχδξα). Αλ ηα θαηαθέξεη,
παίξλεη 1 βαζκφ. Αλ φρη, δελ παίξλεη βαζκφ. Ο
δάζθαινο/ γνληφο, κφιηο ηειεηψζεη ν ρξφλνο, ιέεη έλαλ
άιιν αξηζκφ απφ ην 0 – 100. Κάζε παίρηεο
επαλαιακβάλεη ηε δηαδηθαζία. Σν παηρλίδη ηειεηψλεη
φηαλ ν δάζθαινο έρεη πεη 10 αξηζκνχο. Κεξδίδεη φπνηνο
πάξεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο βαζκνχο.

Δβδνκήληα δχν 72

Πεξηερφκελα
Α΄ Πεξίνδνο
Ελόηεηα 1
1
2

3
4
5

6
7
8
7ν7ν
1ν

Ση έκαζα ζηελ Α΄ Σάμε
Τν ζηαπξνδξόκη
Φηηάρλσ αξηζκνχο κέρξη ην 100
θαη ηνπο ζπγθξίλσ
Φηηάρλνπκε πύξγνπο
Λχλσ πξνβιήκαηα κε δσγξαθηθή
θαη παηρλίδηα
Τν παγωηό
Μεηξψ κε εθαηνζηφκεηξα
Σην θαηάζηεκα ππνδεκάηωλ
Λχλσ πξνβιήκαηα: Σα βήκαηα
πνπ αθνινπζψ
Οη δωγξαθηέο ηεο ηάμεο
Βξίζθσ ηελ αμία ησλ ςεθίσλ
ηνπο δηςήθηνπο αξηζκνχο
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Βάζεη ηνπ λ. 3966/2011 ηα δηδαθηηθά βηβιία ηνπ
Γεκνηηθνχ, ηνπ Γπκλαζίνπ, ηνπ Λπθείνπ, ησλ ΔΠΑ.Λ. θαη
ησλ ΔΠΑ.. ηππψλνληαη απφ ην ΗΣΤΔ - ΓΗΟΦΑΝΣΟ θαη
δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηα Γεκφζηα ρνιεία. Σα βηβιία
κπνξεί λα δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε, φηαλ θέξνπλ ζηε
δεμηά θάησ γσλία ηνπ εκπξνζζφθπιινπ έλδεημε
«ΓΗΑΣΗΘΔΣΑΗ ΜΔ ΣΗΜΖ ΠΩΛΖΖ». Κάζε αληίηππν πνπ
δηαηίζεηαη πξνο πψιεζε θαη δελ θέξεη ηελ παξαπάλσ
έλδεημε ζεσξείηαη θιεςίηππν θαη ν παξαβάηεο δηψθεηαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Νφκνπ 1129
ηεο 15/21 Μαξηίνπ 1946 (ΦΔΚ 1946, 108, Α).

Απαγνξεύεηαη ε αλαπαξαγσγή νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο
απηνύ ηνπ βηβιίνπ, πνπ θαιύπηεηαη από δηθαηώκαηα
(copyright), ή ε ρξήζε ηνπ ζε νπνηαδήπνηε κνξθή,
ρσξίο ηε γξαπηή άδεηα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο
θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ /
ΙΤΥΔ -ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ.

