ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ
ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ
ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ
.
Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ»
Γ. Καξγησηάθεο Α. Μαξαγθνχ
Ν. Μπειίηζνπ Β. νθνχ

Μαθηματικά

Β΄ Γεκνηηθνχ

α΄ ηεχρνο.

Σφκνο 1νο

Μαζεκαηηθά
Β΄ Γεκνηηθνχ
α΄ ηεχρνο
Σφκνο 1νο

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
Πρόεδρος ηοσ Παιδαγωγ. Ινζηιηούηοσ
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
Mόνιµος Πάρεδρος ηοσ Παιδ. Ινζηιη.
Αλαπιεξσηήο Δπηζηεµ. Τπεχζ. Έξγνπ
Γεψξγηνο Οηθνλφµνπ
Mόνιµος Πάρεδρος ηοσ Παιδ. Ινζηιη.
Έξγν ζπγρξεµαηνδνηνχµελν 75% απφ
ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη
25% απφ εζληθνχο πφξνπο.

ΤΓΓΡΑΦΔΗ
Γηψξγνο Καξγησηάθεο,
Εθπαηδεπηηθόο
Αιεμάλδξα Μαξαγθνχ,
Εθπαηδεπηηθόο
Ναηάζζα Μπειίηζνπ,
Εθπαηδεπηηθόο
Βαζηιηθή νθνχ, Εθπαηδεπηηθόο
ΚΡΗΣΔ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΔ
Μαξία Νηθνιαθάθε, Λέθηνξαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο
ηέθαλνο Παπαζηεξγηφπνπινο,
Σρνιηθόο Σύκβνπινο
Μηραήι θαινρσξίηεο,
Εθπαηδεπηηθόο
ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖΖ
νθία Σνπιηάηνπ,
Σθηηζνγξάθνο - Εηθνλνγξάθνο
ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ
Ο αλάδνρνο ηεο ζπγγξαθήο

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
ΚΑΣΑ ΣΖ ΤΓΓΡΑΦΖ
Γεψξγηνο Σχπαο, Μόληκνο
Πάξεδξνο ηνπ Παηδαγ. Ιλζηηηνύηνπ
ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ
Ησάλλεο Εηάξαγθαο, Εθπαηδεπηηθόο
ΔΞΩΦΤΛΛΟ
πχξνο Βεξχθηνο,
Εηθαζηηθόο Καιιηηέρλεο
ΠΡΟΔΚΣΤΠΩΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ
ACCESS Γξαθηθέο Σέρλεο Α.Δ.
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».

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
α΄ ηεχρνο
Σφκνο 1νο

Γνκή ηνπ βηβιίνπ
1. Αξηζκφο θεθαιαίνπ δηδαθηηθήο
ελφηεηαο

31

Καιχπησ επηθάλεηεο

2. Μαζεκαηηθφο ηίηινο θεθαιαίνπ
δηδαθηηθήο ελφηεηαο
3. Σίηινο θεθαιαίνπ δηδαθηηθήο
ελφηεηαο π.ρ.:
Ο αξγαιεηφο
4. Δξψηεζε αθφξκεζεο π.ρ.:
Πψο θαιχπησ κηα επηθάλεηα;
5. Σν κέξνο ηνπ καζήκαηνο πνπ
πεξηθιείεηαη ζε θφθθηλν πιαίζην:
Βησκαηηθή πξνζέγγηζε κε ηε ρξήζε
επνπηηθνχ πιηθνχ.
Έμη 6 / 4

6. χκβνιν - «θιεηδί» γηα ην είδνο
εξγαζίαο πνπ αθνινπζεί (*).
π.ρ.:
(*) ζχκβνια - «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

Δθηά 7 / 4

7. Αξηζκφο δηδαθηηθήο ελφηεηαο:
(ζηα πεξηερφκελα) π.ρ.:
Δλφηεηα 6
8. Γηαδηθηπαθέο αλαθνξέο π.ρ.:

Πεξηήγεζε ζηελ Ήπεηξν
http://www.ecotour-epirus.gr
9. Αξηζκφο δηδαθηηθψλ σξψλ πνπ
πξνηείλνληαη γηα ηελ νινθιήξσζε
ηνπ θεθαιαίνπ:

2 δηδαθηηθέο
ψξεο

1 δηδαθηηθή
ψξα
Ορηψ 8 / 4

10. Γηδαθηηθνί ζηφρνη ηνπ θεθαιαίνπ
(γηα ηνλ δάζθαιν θαη ηνπο γνλείο)
π.ρ.:
Ζ έλλνηα ηνπ εκβαδνχ σο θάιπςε
επηθάλεηαο.
11. πκπέξαζκα ζην ηέινο θάζε
δηδαθηηθήο ελφηεηαο (εθηφο απφ ηα
επαλαιεπηηθά θεθάιαηα).
Με ηα έληνλα γξάκκαηα δίλνληαη νη
ζεκαληηθέο έλλνηεο θαη νη φξνη πνπ
ζπλαληήζακε ζην θεθάιαην θαη πνπ
ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζρεηίδνληαη
κε ηελ εξψηεζε αθφξκεζεο. π.ρ.:
πκπέξαζκα.
Μία επηθάλεηα κπνξνχκε λα ηελ
θαιχςνπκε κε δηαθνξεηηθνχο…

Δλλέα 9 / 4

Γλσζηηθέο πεξηνρέο κέζα απφ ηηο
νπνίεο πξνζεγγίδνληαη νη
δηδαθηηθνί ζηφρνη:
αξηζκνί
αξηζκνί θαη πξάμεηο
γεσκεηξία
κεηξήζεηο
ζηαηηζηηθή
κνηίβα
πξφβιεκα

Γέθα 10 / 4

- Δπαλαιεπηηθφ θεθάιαην
ηεο ελφηεηαο π.ρ.:

4o

Δπαλαιεπηηθφ

- Κεθάιαηα θαη ελφηεηα φπνπ
αλαθέξεηαη ην επαλαιεπηηθφ π.ρ.:
Κεθάιαηα 24-38
- Καηαγξάθεη πξνζσπηθέο απφςεηο
/ απηναμηνινγείηαη π.ρ.:
ΑΤΣΟΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
- χληνκνο έιεγρνο ησλ γλψζεσλ
θαη δεμηνηήησλ πνπ δηδάρηεθαλ
ζηελ ελφηεηα π.ρ.:
1. Τπνινγίδσ ρξεζηκνπνηψληαο
ηηο πξνπαίδεηεο.
Έληεθα 11 / 5

 πκπιεξψλσ ...
 Γείρλσ ...
 Ση ζρήκα ζα ...
- Οκαδνζπλεξγαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο (ζπδήηεζε ζηελ
ηάμε / θαηαζθεπή πξνβιήκαηνο)
π.ρ.:
Φηηάρλσ κε ηελ νκάδα κνπ
έλα πξφβιεκα πνιιαπιαζηαζκνχ
πνπ ην απνηέιεζκά ηνπ είλαη
κεγαιχηεξν απφ ην 40 θαη
κηθξφηεξν απφ ην 72
- Φάθεινο εξγαζηψλ.

Γψδεθα 12 / 5

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

Η Ειέλε Ο Νηθόιαο Η Άλλα Ο Φξήζηνο Ο Σπίζαο

Η Νεζράλ Ο Πέηξνο Η Μαξίλα Ο Σπύξνο Η Κιόληηα
Γεθαηξία 13 / 6

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ
ΑΤΣΟΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ
ΔΣΔΡΟΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΣΗ ΟΜΑΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ
ηνπ καζεηή/ηξηαο
.............................................................
Ζκεξνκελία
.............................................................

Γεθαηέζζεξα 14 / 6

Κπθιψλσ φ,ηη ηζρχεη γηα κέλα
Κ [θαζφινπ] Λ [ιίγν] Π [πνιχ]
Οξγαλψζεθα ζηελ νκάδα γξήγνξα θαη ρσξίο
ζφξπβν.
πλεξγάζηεθα ρσξίο θσλέο θαη ηζαθσκνχο.
Οη άιινη θαηάιαβαλ φζα ηνπο εμήγεζα.
Έθαλα δηνξζψζεηο θαη ζπκπιήξσζα ηηο ηδέεο
ησλ άιισλ.
Έθαλα θξηηηθή ζηηο ηδέεο ησλ άιισλ ρσξίο
λα ηνπο πιεγψζσ.
Βξήθα πνιιέο δηαθνξεηηθέο ιχζεηο.
Εήηεζα βνήζεηα απφ ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο
κνπ.
Βνήζεζα ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο κνπ.
Γεθαπέληε 15 / 6

Κ Λ Π
Κ Λ Π
Κ Λ Π
Κ Λ Π
Κ Λ Π
Κ Λ Π
Κ Λ Π
Κ Λ Π

Κπθιψλσ φ,ηη ηζρχεη γηα ηα άιια .......
παηδηά ηεο νκάδαο κνπ
.......
Κ [θαζφινπ] Λ [ιίγν] Π [πνιχ]
.......
Οξγαλψζεθε ζηελ νκάδα γξήγνξα Κ Λ Π
θαη ρσξίο ζφξπβν.
πλεξγάζηεθε ρσξίο θσλέο θαη
ΚΛΠ
ηζαθσκνχο.
Οη άιινη θαηάιαβαλ φζα ηνπο
ΚΛΠ
εμήγεζε.
Έθαλε δηνξζψζεηο θαη ζπκπιήΚΛΠ
ξσζε ηηο ηδέεο ησλ άιισλ.
Έθαλε θξηηηθή ζηηο ηδέεο ησλ
ΚΛΠ
άιισλ ρσξίο λα ηνπο πιεγψζεη.

.......
.......
.......
ΚΛΠ

.......
.......
.......
ΚΛΠ

ΚΛΠΚΛΠ
ΚΛΠΚΛΠ
ΚΛΠΚΛΠ
ΚΛΠΚΛΠ

Γεθαέμη 16 / 6

Κπθιψλσ φ,ηη ηζρχεη γηα ηα άιια .......
παηδηά ηεο νκάδαο κνπ
.......
Κ [θαζφινπ] Λ [ιίγν] Π [πνιχ]
.......
Βξήθε πνιιέο δηαθνξεηηθέο
ΚΛΠ
ιχζεηο.
Εήηεζε βνήζεηα απφ ηα άιια κέιε Κ Λ Π
ηεο νκάδαο ηνπ.
Βνήζεζε ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο Κ Λ Π
ηνπ.

Γεθαεθηά 17 / 6

.......
.......
.......
ΚΛΠ

.......
.......
.......
ΚΛΠ

ΚΛΠΚΛΠ
ΚΛΠΚΛΠ

ΠΑΝΟΡΑΜΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ ΣΖ ΤΛΖ
ΣΖ Β΄ ΣΑΞΖ
ΔΝΟΣΖΣΔ
Κεθάιαηα
ΑΡΗΘΜΟΗ
ΑΡΗΘΜΟΗ
& ΠΡΑΞΔΗ

1ε ΠΔΡΗΟΓΟ
1ε
2ε
3ε
1-8 9-15 16-23
1,2,
9,10,
3,5,
20,22
11
6,7
1,2,
17,18,
9,10,
3,4,
19,20,
11,12,
5,6,
21,22,
15
7
23

ΜΔΣΡΖΔΗ
Υξφλνο
Δπξψ
Μήθνο

17,18
1,

17,20,
11,12
21,23

4,7, 10,15

Γεθανρηψ 18 / 7
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Μάδα
Δπηθάλεηα
1
ΜΟΣΗΒΟ

16,17,
1,2,
3,5, 9,13, 18,19,
6,7,
14, 20,22,
8
23

ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ

1,2,
3,4,
5,7,
8
ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 1,2,
3,4,
5,6,
7,8

9,13,
16,18,
14,15
9,10,
11,12,
13,14,
15

Γεθαελληά 19 / 7

16,17,
18,19,
20,21,
22,23

ΔΝΟΣΖΣΔ
Κεθάιαηα
ΑΡΗΘΜΟΗ

2ε ΠΔΡΗΟΓΟ
4ε
5ε
6ε
24-28 29-33 34-40
36

ΑΡΗΘΜΟΗ
& ΠΡΑΞΔΗ

ΜΔΣΡΖΔΗ
Υξφλνο
Δπξψ

24,25, 29,30, 34,35,
26,27, 32,33, 36,37,
31 39,40
28
27,28 32,33 36,37
24,25,
26,27

Μήθνο

30

34,35,
36,37,
40
40

Δίθνζη 20 / 7

Μάδα

Δπηθάλεηα

ΜΟΣΗΒΟ

ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ

38,39,
40
24,25,
26,27, 29,31
28

34,

24,25,
29,30,
26,27,
31,33
28
24,25,
26,27, 29,31
28
34,35,
24,25, 29,30,
36,37,
26,27, 31,32,
38,39,
28
33
40

Δίθνζη έλα 21 / 4

ΔΝΟΣΖΣΔ
Κεθάιαηα
ΑΡΗΘΜΟΗ
ΑΡΗΘΜΟΗ
& ΠΡΑΞΔΗ

ΜΔΣΡΖΔΗ
Υξφλνο
Δπξψ

Μήθνο

3ε ΠΔΡΗΟΓΟ
7ε
8ε
9ε
41-45 46-50 51-54
41,42,
43,44

46

54

41,42, 46,47,
43,44, 48,49, 53, 54
45
50
47,48 53, 54
46,49,
42,44,
50,39,
45
40

53,

42,43,
45

52

50

Δίθνζη δχν 22 / 7

Μάδα

45,41 46,50

Δπηθάλεηα
41
ΜΟΣΗΒΟ
41,43,
49,50 51,54
45
ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ

42,43,
45

51,52

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ
40,41, 45,46,
51,52,
42,43, 47,48,
53,54
44,45 49,50

Δίθνζη ηξία 23 / 7

Γελ είπακε πσο νη γλσζηηθέο
πεξηνρέο δελ είλαη γηα παηρλίδη!

Δίθνζη ηέζζεξα 24 / 8-9

Παηρλίδη
ηα 20
■ 2 παίθηεο ή 2 νκάδεο παηθηψλ.
■ Έλα πηφλη.
Καλφλεο:
■ Σν πηφλη είλαη θνηλφ θαη γηα ηνπο
δχν παίθηεο.
■ Κάζε παίθηεο κπνξεί λα
πξνρσξήζεη θάζε θνξά 1 ή 2
βήκαηα.
■ Κεξδίδεη φπνηνο θηάζεη πξψηνο
ζην 20.

Δίθνζη πέληε 25 / 10

1

ΑΡΥΖ

2

8

9

3
4
5

6

7

10
11

12

13

14
15

16
19
20

18

17
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Α΄ Πεξίνδνο
Κεθάιαηα 1-23
ηα θεθάιαηα απηά ζα ζπκεζνύκε:
■ Να δηαβάδνπκε, λα γξάθνπκε, λα
ζπγθξίλνπκε θαη λα δηαρεηξηδφκαζηε
ηνπο αξηζκνχο κέρξη ην 100 κέζα ζε
πξνβιήκαηα, παηρλίδηα θαη
ζπαδνθεθαιηέο.
■ Να θάλνπκε αληαιιαγέο κε
θέξκαηα ηνπ επξψ θαη λα βξίζθνπκε
ηα ξέζηα.
■ Να ζπλερίδνπκε έλα κνηίβν.
■ Να ππνινγίδνπκε κε ηνλ λνπ θαη
λα ειέγρνπκε κε θάζεηε πξάμε
(ρσξίο θξαηνχκελν ή δαλεηθφ).
Θα κάζνπκε:
■ Να ιχλνπκε πξνβιήκαηα κε
πνιιέο δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο
Δίθνζη εθηά 27 / 11

θαη λα επαιεζεχνπκε ηελ αξρηθή
καο εθηίκεζε γηα ηε ιχζε ηνπο.
■ Να βξίζθνπκε ην κηζφ θαη
ην δηπιάζην.
■ Να θηηάρλνπκε αξηζκνχο κε
άιινπο (δηαθνξεηηθνχο ή ίδηνπο).
■ Να κεηξάκε κε εθαηνζηφκεηξα.
■ Να ειέγρνπκε θαη λα δηνξζψλνπκε
πξνβιήκαηα.
■ Να ιχλνπκε πξνβιήκαηα πνπ δελ
έρνπλ κφλν κία ιχζε.
■ Να αλαγλσξίδνπκε θαη λα
θηηάρλνπκε γεσκεηξηθά ζρήκαηα.
Θα παίμνπκε κε ην ηάγθξακ, κε
ην παηρλίδη ζηα 20 θαη ηελ ηξάπεδα.
Θα θηηάμνπκε θαηαζθεπέο,
ζπκκεηξηθέο δσγξαθηέο.
Θα παίμνπκε κε ηνλ ειεθηξνληθό
ππνινγηζηή θαη ζα κάζνπκε κε
άιιν ηξφπν φζα θάλακε ζηελ ηάμε.
Δίθνζη νρηψ 28 / 11

1

Ση έκαζα ζηελ Α΄ Σάμε

Σν ζηαπξνδξφκη
10 ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ
ΒΗΒΛΗΟΠΩΛΔΗΟ
10 € 20 € 25 €
15 €
5€
2€

ΤΔΤ 9460
1€
2€

1€
Πψο ρξεζηκνπνηνχκε ηα
καζεκαηηθά ζηε δσή καο;

Δηεξεύλεζε - ππελζύκηζε βαζηθώλ
γλώζεσλ από ηελ Α΄ Τάμε.
Δίθνζη ελλέα 29 / 12

1. Πφζα παηδηά κπνξνχκε λα
κεηξήζνπκε ζηελ εηθφλα;
Δθηηκψ πεξίπνπ ......
Μεηξψ θη ειέγρσ ηελ εθηίκεζή κνπ.
Δίλαη αθξηβψο: ......
Αλ έξρνληαλ αθφκε 6 παηδηά, πφζα
ζα ήηαλ ζπλνιηθά ηα παηδηά ζηελ
εηθφλα; ......
2. Πνην είλαη ην πην αθξηβφ βηβιίν
ηεο βηηξίλαο ηνπ βηβιηνπσιείνπ;
Κπθιψλσ:
10 €,

20 €,

25 €,

15 €,

5€

 Αλ αγφξαδα ην πην αθξηβφ θαη ην
πην θηελφ βηβιίν, πφζα ρξήκαηα ζα
έδηλα;
- Τπνινγίδσ κε ηνλ λνπ ...... €.

Σξηάληα 30 / 13

- Διέγρσ κε ηελ αξηζκνγξακκή:
0

5

10

15

20

25

30

35

3. Ζ γηαγηά αγφξαζε κηα αλζνδέζκε.
Πιήξσζε 9 €. Ση αλζνδέζκε κπνξεί
λα έθηηαμε;
Σε δσγξαθίδσ.

 Διέγρσ κε θάζεηε πξφζζεζε.
+
9

Σξηάληα έλα 31 / 13

4. Μεηξψ κε ηα δάρηπιά κνπ αλά 10
κέρξη ην 100, αλά 2 κέρξη ην 22, αλά
5 κέρξη ην 60.
 Φηάλσ αθξηβψο ζην 20 αλ κεηξψ
αλά 2 ή αλά 4 ή ..............
16 18
6 8 10
14
4
12
2
20
 Φηάλσ αθξηβψο ζην 30 αλ κεηξψ
..............
5. Παξαηεξψ πξνζερηηθά θαη
ζπλερίδσ.
πκπέξαζκα.
Σα καζεκαηηθά κάο βνεζνχλ
λα ιύλνπκε πξνβιήκαηα ζηελ
θαζεκεξηλή καο δσή.
Σξηάληα δχν 32 / 13

2

Φηηάρλσ αξηζκνχο κέρξη
ην 100 θαη ηνπο ζπγθξίλσ

Φηηάρλνπκε πχξγνπο
Γξαζηεξηφηεηα – Αλαθάιπςε
Όηαλ ιέκε ην φλνκα ελφο
δηςήθηνπ αξηζκνχ, ηη αθνχκε
πξψηα, ηηο δεθάδεο ή ηηο κνλάδεο;
Σα παηδηά θηηάρλνπλ αξηζκνχο κε
θφθθηλα θαη θίηξηλα ηνπβιάθηα.
Μνλάδα

Γεθάδα

Έρσ θηηάμεη
ηνλ αξηζκφ 32.

Έρσ θηηάμεη
ηνλ αξηζκφ 44.

Υξήζηνο
Διέλε
 πκθσλψ κε: - ηνλ Υξήζην; ....
- ηελ Διέλε; ....
Σξηάληα ηξία 33 / 14

πδεηάκε ζηελ ηάμε.
 Γείρλσ ζηνλ θάζεην άβαθα ηνλ
αξηζκφ πνπ έθηηαμε ε Διέλε.

ΔΓΜ
Υξήζηνο

ΔΓΜ
Διέλε

 Πνην παηδί έθηηαμε ηνλ
κεγαιχηεξν αξηζκφ; ..................
Πφζν κεγαιχηεξνο είλαη ν έλαο
αξηζκφο απφ ηνλ άιιν; ...............
Δμεγψ κε:
- Πξφζζεζε .... + 6 = ....
- Αθαίξεζε ..... – 6 = ....

Η δεθάδα ζηνπο αξηζκνύο σο ην
100. Γξαθή, αλάγλσζε, ζύγθξηζε.
Αμηνπνίεζε ηνπ ιάζνπο. Ννεξνί
ππνινγηζκνί.
Σξηάληα ηέζζεξα 34 / 14

 Πνηνπο αξηζκνχο έθηηαμαλ ηα παηδηά;
πχξνο
Μαξίλα

 Με ιέμεηο: .........….......
 Με ςεθία: ................
 Με άβαθα:

.....…...........
................

Άξεο

.....…..........
................

ΔΓΜ
ΔΓΜ
ΔΓΜ
 Πνηνο αξηζκφο είλαη:
 Ο κεγαιχηεξνο; ......
 Ο κηθξφηεξνο; ......
Πφζν δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο; .............................
Σξηάληα πέληε 35 / 15

 Παξαηεξψ ηνπο άβαθεο θαη εμεγψ:
 κε πξφζζεζε 12 + .... = 22
 κε αθαίξεζε 22 – .... = 12
Δξγαζία
Παξαηεξψ πξνζερηηθά. Πνηνπο αξηζκνχο δείρλνπλ;
 Κάζε δάρηπιν δείρλεη 1.
= ....  … + … + … + … + …
ή

5

+

…+…+…
…

=…
=…

Σξηάληα έμη 36 / 15

 Κάζε δάρηπιν δείρλεη 10.
= 80  10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 80
ή

50

+

…

= ....  … + … + … + … + … + … + … + … + …
ή

…

+

Σξηάληα εθηά 37 / 15

…

=…

=…
=…

πκπέξαζκα.
Απφ ην όλνκα ελόο αξηζκνύ
θαηαιαβαίλνπκε απφ πφζεο
δεθάδεο θαη απφ πφζεο κνλάδεο
απνηειείηαη. Παξαδείγκαηνο ράξε:
είθνζη πέληε:
25
αθνχκε:
είθνζη (20) θαη πέληε (5),
δειαδή 10 + 10 (ή 2 δεθάδεο) θαη
1 + 1 + 1 + 1 + 1 (ή 5 κνλάδεο).

Σξηάληα νρηψ 38 / 15

Λχλσ πξνβιήκαηα
3
κε δσγξαθηθή θαη παηρλίδηα
Σν παγσηφ
Γξαζηεξηφηεηα – Αλαθάιπςε
Τπάξρνπλ πξνβιήκαηα ρσξίο
ιφγηα ή αξηζκνχο;
Σα παηδηά θηηάρλνπλ παγσηφ.
 Παξαηεξψ ηα πιηθά πνπ
ρξεηάδνληαη γηα λα θηηάμνπλ
παγσηφ κπαλάλα γηα 3 παηδηά.
Υξεηάδνληαη:
- 2 κπαλάλεο
- 2 πνηήξηα γάια
- 4 παγάθηα
Υξσκαηίδσ
φζα πξέπεη:
Σξηάληα ελλέα 39 / 16

 Αλ θηηάμνπλ παγσηφ γηα 6 παηδηά,
ηη πιηθά ζα ρξεηαζηνχλ;
πκπιεξψλσ θαη ρξσκαηίδσ φζα
πξέπεη.
Υξεηάδνληαη:
- .... κπαλάλεο
- .... πνηήξηα
γάια
- .... παγάθηα
 Αλ θηηάμνπλ παγσηφ γηα 12 παηδηά, ηη πιηθά ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ;
.... κπαλάλεο
.... πνηήξηα γάια
.... παγάθηα

Αλάδεημε ζηξαηεγηθώλ νξγάλσζεο
θαη δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ ελόο
πξνβιήκαηνο: Πίλαθαο, δσγξαθηθή,
επνπηηθό πιηθό.
αξάληα 40 / 16

Δξγαζίεο
Εσγξαθίδσ γηα λα ιχζσ
ηα πξνβιήκαηα. Γηαιέγσ
ην πξφβιεκα πνπ κνπ αξέζεη
πεξηζζφηεξν θαη θηηάρλσ κε ηελ
νκάδα κνπ έλα παξφκνην.
1. Παξαηεξψ ην πξψην πιέγκα.
Εσγξαθίδσ κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη
ην δεχηεξν.
Α Β Γ Γ Δ
1
2
3
4
5

Α Β Γ Γ Δ
1
2
3
4
5

αξάληα έλα 41 / 16

πδεηάκε ζηελ ηάμε πψο
ζθεθηήθακε γηα λα ιχζνπκε
ην πξφβιεκα.
2. Ο Υξήζηνο θαη ε Άλλα ζέινπλ λα
κνηξαζηνχλ δίθαηα ηα ζνθνιαηάθηα
ρσξίο λα πεξηζζέςεη θαλέλα.
Εσγξαθίδσ ηα
ζνθνιαηάθηα
πνπ ζα πάξεη
ν θαζέλαο.

Υξεζηκνπνηψ
επνπηηθφ πιηθφ γηα
λα κνηξάζσ
ηα ζνθνιαηάθηα.

αξάληα δχν 42 / 16-17

3.

Σν θνκπνιφη ηνπ παππνχ
έρεη 21 ράληξεο. Εσγξαθίδσ
ηηο ράληξεο ζε νιφθιεξν
ην θνκπνιφη.

πκπιεξψλσ
ηνλ πίλαθα:

Κίηξηλεο ...........
Κφθθηλεο ...........
χλνιν ...........

4. Πνηεο νδεγίεο είλαη ζσζηέο;
Βάδσ  (ζσζηφ).
Υάζεθα! Πψο ζα θηάζσ
ζηε κακά κνπ;

αξάληα ηξία 43 / 17

Βήκαηα
1 κπξνζηά
1 επάλσ
2 δεμηά
1 θάησ
1 δεμηά
1 επάλσ
1 δεμηά
1 επάλσ

Α Β Γ Γ Δ Ε
1
2
3
4
5

Βήκαηα
1 κπξνζηά
1 επάλσ
2 δεμηά
1 θάησ
1 αξηζηεξά
1 επάλσ
1 δεμηά
1 επάλσ

Μπεξδεχνκαη! Πνην
είλαη ην δεμί κνπ ρέξη;
αξάληα ηέζζεξα 44 / 17

5. Υξσκαηίδσ φπνηεο απφ ηηο ιχζεηο αληηζηνηρνχλ ζην πξφβιεκα.
2 + 3 + 2 + 4 = 11
7 + 2 + 2 = 11
11 = 7 + 4
4 + 3 + 2 + 2 = 11
11 = 2 + 2 + 3 + 4
11 = 4 + 7
πκπέξαζκα.
Έλα πξφβιεκα κπνξεί λα κελ έρεη
ιφγηα. Τπάξρνπλ πξνβιήκαηα πνπ
δε ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε ππνινγηζκνχο κε αξηζκνχο. Χξεζηκνπνηνύκε ηε δσγξαθηθή, ράληξεο θαη ό,ηη
άιιν καο βνεζάεη λα θαηαιάβνπκε
ηη καο δίλεη θαη ηη καο δεηάεη ην
πξφβιεκα.
αξάληα πέληε 45 / 17

4

Μεηξψ κε εθαηνζηφκεηξα

ην θαηάζηεκα ππνδεκάησλ
Γξαζηεξηφηεηα – Αλαθάιπςε
Πφζν είλαη έλα εθαηνζηφκεηξν;
Ση λνχκεξν παπνχηζη θνξάο;
Αλ είλαη ην
λνχκεξφ ζνπ…
Να πάξσ θαη
απηή ηε δψλε;

Η έλλνηα ηνπ κήθνπο κε ζπκβαηηθέο
κνλάδεο κέηξεζεο (εθαηνζηόκεηξν).
Γεσκεηξηθή θαηαζθεπή αξηζκνύ.
αξάληα έμη 46 / 18

 Πψο κπνξνχκε λα
κεηξήζνπκε ηε κέζε
καο; Με ηε βνήζεηα ηνπ δηπιαλνχ
κνπ βξίζθσ πφζα εθαηνζηφκεηξα
είλαη γχξσ γχξσ ε κέζε κνπ.
Δίλαη πεξίπνπ ...….. εθαηνζηφκεηξα.
 πκπιεξψλσ:
Σν παπνχηζη κνπ έρεη
κήθνο πεξίπνπ ...... εθαηνζηφκεηξα.
 Ο ράξαθάο κνπ μεθηλάεη απφ
ην ...... θαη ηειεηψλεη ζην ...... Γείρλεη
...... εθαηνζηφκεηξα.
 Σν κέηξν κνπ μεθηλάεη απφ ην 0
θαη ηειεηψλεη ζην 100.
Γείρλεη ....... εθαηνζηφκεηξα.

αξάληα εθηά 47 / 18

Δξγαζίεο
1. Μεηξψ 2 πξάγκαηα πνπ έρνπλ
κήθνο ιηγφηεξν απφ 20
εθαηνζηφκεηξα.
Πξάγκαηα
......................

Μήθνο
......................

......................

......................

2.

Σν ζξαλίν κνπ έρεη πιάηνο
πεξίπνπ ...... εθαηνζηφκεηξα. Με ηε βνήζεηα ηνπ δηπιαλνχ
κνπ κεηξψ κε ην κέηξν κνπ: ......
εθαηνζηφκεηξα (εθ.).
3. Ο Πέηξνο έθηηαμε κηα γξακκή
Α Β Γ Γ πνπ απνηειείηαη απφ 3
θνκκάηηα. Σα ραξάδσ κε ην ίδην
ρξψκα.
αξάληα νρηψ 48 / 18-19

Α

.... εθ.

Β
.... εθ.

ΑΒ = ...... εθ.

Γ

ΒΓ = ...... εθ.
ΓΓ = ...... εθ.

Γ

.... εθ.

 πλνιηθά ε γξακκή Α Β Γ Γ έρεη
κήθνο: ...... εθ.
ΑΒ = ...... εθ.
ή

ΒΓ = ...... εθ.
+ ΓΓ = ...... εθ.
ΑΒΓΓ = ...... εθ.

4. Πφζα εθαηνζηφκεηξα είλαη ε
απφζηαζε απφ ηε κία ηειίηζα κέρξη
ηε δηπιαλή ηεο ζην παξαθάησ
πιέγκα; Δίλαη … εθαηνζηφκεηξα.
αξάληα ελληά 49 / 19

Φηηάρλσ έλαλ δξφκν κήθνπο 8 εθ.
κε θφθθηλν ρξψκα. Ο δηπιαλφο κνπ
θηηάρλεη κε άιιν ρξψκα έλαλ
δξφκν κε ην κηζφ κήθνο.

πκπέξαζκα.
Έλα εθαηνζηόκεηξν είλαη
ην κήθνο πνπ έρεη ην παξαθάησ
επζχγξακκν ηκήκα: Α Β
1 εθ
Με ην εθαηνζηφκεηξν κεηξάκε
κηθξέο απνζηάζεηο.
Ο ράξαθαο είλαη ρσξηζκέλνο
ζε εθαηνζηφκεηξα:
1 εθ.

Πελήληα 50 / 19

5

Λχλσ πξνβιήκαηα:
Σα βήκαηα πνπ αθνινπζψ

Οη δσγξαθηέο ηεο ηάμεο
Γξαζηεξηφηεηα – Αλαθάιπςε
Πψο ιχλνπκε έλα πξφβιεκα;
Σα παηδηά ζηφιηζαλ ηελ ηάμε ηνπο
κε δσγξαθηέο. Σα θνξίηζηα έθηηαμαλ
δέληξα. Σα αγφξηα έθηηαμαλ
θαξαβάθηα.

 Πφζα είλαη φια ηα παηδηά;
Δθηηκψ: Πεξίπνπ ......
Πελήληα έλα 51 / 20

 Πφζα είλαη ηα αγφξηα;
Πφζα είλαη ηα θνξίηζηα;
Ζ εηθφλα κε βνεζάεη
λα κεηξήζσ.
Ο πίλαθαο κε βνεζάεη
λα βξσ ηε ιχζε.
ΣΖΝ ΣΑΞΖ ΣΖ ΑΝΝΑ
Αγφξηα
..............
Κνξίηζηα
..............
Όια ηα παηδηά ..............
 Δπαιεζεχσ κε θάζεηε πξάμε.
 Πφζα πεξηζζφηεξα
Γ Μ
είλαη ηα αγφξηα;
Δίλαη ...... πεξηζζφηεξα.

+

Πελήληα δχν 52 / 20

Δξγαζία
1. Κάησ απφ ην ζπίηη ηνπ Άξε είλαη
ζηακαηεκέλα 15 απηνθίλεηα, κπιε,
θφθθηλα θαη πξάζηλα. Σα 5 είλαη
θφθθηλα.
Πφζα κπνξεί λα είλαη πξάζηλα θαη
πφζα κπνξεί λα είλαη κπιε;
Αλ δσγξαθίζσ φ,ηη κνπ
ιέεη ην πξφβιεκα, ζα
ην θαηαιάβσ θαιχηεξα...

Αλάδεημε ησλ βεκάησλ πνπ
αθνινπζνύκε ζηελ επίιπζε ελόο
πξνβιήκαηνο.
Πελήληα ηξία 53 / 20

Διέγρσ ηε ιχζε
πνπ έδσζα.

5

+

θφθθηλα

+
κπιε

=
πξάζηλα φια

πδεηάκε πψο ιχζακε
ην πξφβιεκα. Τπάξρεη
κφλν κία ιχζε;
Όια ηα απηνθηλεηάθηα είλαη
15
5
θφθθηλα

10
κπιε θαη
πξάζηλα.

Πελήληα ηέζζεξα 54 / 21

Βξίζθνπκε πφζα απηνθηλεηάθηα κπνξεί λα είλαη κπιε θαη
πφζα πξάζηλα:
10
...... κπιε + ...... πξάζηλα
...... κπιε + ...... πξάζηλα
...... κπιε + ...... πξάζηλα
...... κπιε + ...... πξάζηλα
...... κπιε + ...... πξάζηλα

10
...... κπιε + ...... πξάζηλα
...... κπιε + ...... πξάζηλα
...... κπιε + ...... πξάζηλα
...... κπιε + ...... πξάζηλα

Πελήληα πέληε 55 / 21

πκπέξαζκα.
Γηα λα ιχζνπκε έλα πξφβιεκα
καο βνεζάεη πνιχ:
 Να ην δηαβάζνπκε θαη
λα ην θαηαιάβνπκε.
 Να δσγξαθίζνπκε φζεο
πιεξνθνξίεο κάο δίλεη.
 Να θηηάμνπκε έλαλ πίλαθα
γηα λα νξγαλώζνπκε
ηηο πιεξνθνξίεο.
 Να ζθεθηνύκε ιχζεηο θαη
λα ηηο ειέγμνπκε κε πξάμεηο ή
κε πξαγκαηηθά πιηθά.

Πελήληα έμη 56 / 21

Βξίζθσ ηελ αμία ησλ ςεθίσλ
6 ζηνπο δηςήθηνπο αξηζκνχο
Παηρλίδηα κε θάξηεο
Γξαζηεξηφηεηα – Αλαθάιπςε
Πνηα είλαη ηα ςεθία πνπ
ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα γξάςνπκε
έλαλ αξηζκφ;
Σα παηδηά παίδνπλ κε
ηηο θάξηεο:
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Καηαζθεπή δηςήθησλ αξηζκώλ κε
πξνϋπνζέζεηο - Ννεξνί ππνινγηζκνί.
Πεξηζζόηεξν από / ιηγόηεξν από.
Αμία ζέζεο ςεθίνπ.
Πελήληα εθηά 57 / 22

ΚΑΝΟΝΑΣ: Κάζε νκάδα
επηιέγεη 3 θάξηεο. Όπνηα νκάδα
θηηάμεη πξψηε πεξηζζφηεξνπο
δηςήθηνπο αξηζκνχο, κε ηηο 3
θάξηεο πνπ δηάιεμε, θεξδίδεη.

πκπιεξψλνπκε ηηο απαληήζεηο
ησλ δχν νκάδσλ.

Ζ νκάδα ηνπ Έθηνξα

3

4

Πελήληα νρηψ 58 / 22

6

Με ιέμεηο

Με
θπβάθηα
Γ
Μ

Με
Με
ςεθία άβαθα

αξάληα
έμη

ΔΓΜ

Δμήληα
ηέζζεξα
.............
.............
.............
.............
 Μπνξνχκε λα θηηάμνπκε θαη
άιινπο αξηζκνχο κε ηα ςεθία
3, 4, 6; Σνπο γξάθσ: ....................
...............................................
Πελήληα ελλέα 59 / 22

Ζ δηθή κνπ νκάδα

Με ιέμεηο

Με
θπβάθηα
Γ
Μ

2

5

8

Με
ςεθία

.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............

Δμήληα 60 / 22

Με
άβαθα
ΔΓΜ

 Βάδσ ζε ζεηξά απφ ηνλ κηθξφηεξν
ζηνλ κεγαιχηεξν ηνπο αξηζκνχο
πνπ βξήθε:
- ε νκάδα ηνπ Έθηνξα
...... < ...... < ...... < ......
- ε νκάδα κνπ
...... < ...... < ...... < ...... < ......
Δξγαζίεο
1. Παξαηεξψ πξνζερηηθά θαη
ζπκπιεξψλσ. Γείρλσ ζηνλ άβαθα.
3 + 10 = 13

ΔΓΜ
23 +

13 +

= 23

ΔΓ Μ
= 33

ΔΓΜ
Δμήληα έλα 61 / 22-23

[

 Οη αξηζκνί 13, 23, 33:
- ζε ηη δηαθέξνπλ;
- ζε ηη είλαη ίδηνη;
+ 10
13

– 10

+ 10
23

– 10

33

πδεηάκε ζηελ ηάμε. Γείρλσ
ζηνλ θάζεην άβαθα.
2. Ο Πέηξνο έρεη 37 απηνθφιιεηα.
Ζ Άλλα έρεη 27 απηνθφιιεηα.
 Πνην παηδί έρεη ηα πεξηζζφηεξα
απηνθφιιεηα;
Δθηηκψ:
………………………………
Πφζα πεξηζζφηεξα έρεη; .............
Δμήληα δχν 62 / 23

 Πφζα απηνθφιιεηα Θα έπξεπε
λα πάξεη θάζε παηδί ψζηε λα έρεη
ην θαζέλα 40 απηνθφιιεηα;
Δθηηκψ (βάδσ  γηα ζσζηφ ή Λ
γηα ιάζνο):
Πέηξνο:
- πεξηζζφηεξα απφ 2 ....
- ιηγφηεξα απφ 2 ....
Άλλα:
- πεξηζζφηεξα απφ 10 ....
- ιηγφηεξα απφ 10 ....

+ ....
37

40

– ....
+ ....
27

40

– ....
 Υξεζηκνπνηψ ηνλ άβαθα
θαη βξίζθσ:
- Ζ Άλλα ζα πξέπεη λα πάξεη ......
απηνθφιιεηα γηα λα έρεη ζπλνιηθά
40.
- Ο Πέηξνο ζα πξέπεη λα πάξεη ......
απηνθφιιεηα γηα λα έρεη ζπλνιηθά
40.
Δμήληα ηξία 63 / 23

πκπέξαζκα.
 Όια ηα ςεθία πνπ
ρξεζηκνπνηνύκε είλαη δέθα:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
 Όινη νη αξηζκνί θηηάρλνληαη
απφ ηα δέθα απηά ςεθία.
 Γηςήθηνη είλαη νη αξηζκνί πνπ
έρνπλ δχν ςεθία. Παξάδεηγκα:
ζαξάληα

δχν

42
ε θάζε αξηζκφ, ηα ςεθία πνπ ηνλ
απνηεινχλ καο δείρλνπλ, φηαλ ηα
δηαβάζνπκε, ηελ αμία
πνπ έρνπλ: Παξαδείγκαηα:
22

81

είθνζη δχν

νγδφληα έλα

Δμήληα ηέζζεξα 64 / 23

Βξίζθσ ην κηζφ
θαη ην νιφθιεξν

7
Ζ κηζή ζνθνιάηα

Γξαζηεξηφηεηα – Αλαθάιπςε
Πφζν είλαη ην κηζφ;
Ζ Μαξίλα θαη ν Πέηξνο είλαη πνιχ
θαινί θίινη. Μνηξάδνληαη φ,ηη έρνπλ
ζηε κέζε.
Πψο ζα ηε ρσξίζνπκε
ζηε κέζε;
Τπάξρνπλ
πνιινί ηξφπνη...

Δηαίξεζε ηεο κνλάδαο ζε 2 ίζα κέξε
- Εύξεζε ηνπ κηζνύ ζε αξηζκνύο,
επηθάλεηεο, δηαθξηηέο πνζόηεηεο.
Δμήληα πέληε 65 / 24

 Με ηνλ δηπιαλφ κνπ ρξσκαηίδνπκε ν θαζέλαο κε δηαθνξεηηθφ ρξσκαηηζηφ κνιχβη ην κηζφ ηεο
θάζε ζνθνιάηαο. (Κάζε θνξά
βξίζθσ ην κηζφ κε άιιν ηξφπν!)

1νο
2νο
ηξφπνο ηξφπνο

3νο
4νο
ηξφπνο ηξφπνο

Κάζε θνξά ε κηζή ζνθνιάηα είλαη
...... θνκκάηηα.
 Αλ ε Μαξίλα είρε λα κνηξάζεη
, ηφηε πνην ζα ήηαλ
ην κηζφ;
Υξσκαηίδσ κε θφθθηλν ην κηζφ θάζε
ζνθνιάηαο. (Κάζε θνξά κε άιιν
ηξφπν!)
Δμήληα έμη 66 / 24

1νο
ηξφπνο

2νο
ηξφπνο

3νο
ηξφπνο

Κάζε θνξά ε κηζή ζνθνιάηα είλαη
...... θνκκάηηα.
Δξγαζίεο
1. Παξαηεξψ ην νιφθιεξν θάζε
θνξά θαη ζηε ζπλέρεηα βξίζθσ
ην κηζφ ηνπ.

 Όια είλαη
...... θαπάθηα.

 Σα κηζά είλαη
...... θαπάθηα.

Δμήληα εθηά 67 / 25



01234
 Όιν είλαη
...... εθ.

01234
 Σν κηζφ είλαη
...... εθ.


 Όια είλαη
...... δσάθηα.

 Σα κηζά είλαη
...... δσάθηα.

 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 60


ή

10
10
10

60

10
10
10

 ην κηζφ ηνπ είλαη
= ...... + ...... + ......
......
......
......
Όιν είλαη 60 ή 6 δεθάδεο. 
Σν κηζφ είλαη ...... ή ...... δεθάδεο.
Δμήληα νρηψ 68 / 25

2.

Σα παηδηά παίδνπλ
ζηε γεηηνληά. Σα κηζά
παίδνπλ θπλεγεηφ θαη ηα κηζά
παίδνπλ κπάια. Αλ ηα παηδηά
πνπ παίδνπλ κπάια είλαη 13:
 πφζα είλαη ηα παηδηά πνπ παίδνπλ
θπλεγεηφ; ....................
 πφζα είλαη φια ηα παηδηά; .........
πκπέξαζκα.
Γηα λα βξνχκε ην κηζό κηαο
πνζόηεηαο, πξέπεη λα μέξνπκε
πφζν είλαη ην νιφθιεξν. Υσξίδνπκε
ζηε ζπλέρεηα ζε δπν ίζα κέξε. Σν
θαζέλα απφ απηά είλαη ην κηζό ηεο
αξρηθήο πνζφηεηαο.

Δμήληα ελλέα 69 / 25

Παξαδείγκαηα:
 Οιόθιεξν

Τν έλα ηνπ κηζό είλαη
ην άιιν ηνπ κηζό είλαη
 Οιόθιεξν

Τν έλα ηνπ κηζό είλαη
ην άιιν ηνπ κηζό είλαη

Δβδνκήληα 70 / 25

8

Αλαθαιχπησ
ηε ζπκκεηξία γχξσ κνπ

ην εξγαζηήξη δσγξαθηθήο
Γξαζηεξηφηεηα – Αλαθάιπςε
Έρσ δεη ζπκκεηξηθά
ζρέδηα ζην ζπίηη
ηεο γηαγηάο κνπ!

Δγψ έρσ
δεη ζε
ζηνιίδηα!

Καηαζθεπή «εηδώινπ» - Καηνπηξηθή
ζπκκεηξία - Εύξεζε άμνλα
ζπκκεηξίαο.
Δβδνκήληα έλα 71 / 26

[

Πψο ειέγρσ αλ έλα ζρήκα είλαη
ζπκκεηξηθφ;
Σα παηδηά δνπιεχνπλ
ζε νκάδεο. Κάζε παηδί
αθνπκπάεη ηελ παιάκε ηνπ πξψηα
ζε ρξψκα. Μεηά ηελ αθνπκπάεη
ζε ραξηί πνπ είλαη ηζαθηζκέλν
ζηε κέζε.
δηπιψλσ
αλνίγσ βιέπσ

 Ο Νηθφιαο δσγξάθηζε κηζφ ζπίηη
ζην ηζαθηζκέλν ραξηί:
ην δίπισζε

ην άλνημε

Δβδνκήληα δχν 72 / 26

είδε:

 Πφζνη ήιηνη θαη πφζα ζχλλεθα ζα
ππάξρνπλ ζην ραξηί ηνπ Υξήζηνπ;
Εσγξαθίδσ.
δηπιψλσ

δσγξαθίδσ
αλνίγσ
ηη είδε

Υξεζηκνπνηνχκε ην
θαζξεθηάθη γηα λα
ειέγμνπκε ηε ζπκκεηξία.

Δβδνκήληα ηξία 73 / 26

Δξγαζίεο
1.
Με ηνλ ράξαθά κνπ θέξλσ
φπνπ κπνξψ ηνλ άμνλα ζπκκεηξίαο
φπσο ζην παξάδεηγκα.

2. Υξσκαηίδσ ην ζπκκεηξηθφ
ησλ ζρεδίσλ (κε ην ίδην αθξηβψο
ρξψκα).

Δβδνκήληα ηέζζεξα 74 / 27

πκπέξαζκα.
Όηαλ δηπιψζνπκε ζηε κέζε έλα
ζρήκα θαη ηα δπν κηζά ηνπ είλαη
αθξηβώο ίδηα, ηφηε απηφ ην ζρήκα
είλαη ζπκκεηξηθό.
Παξαδείγκαηα:

 Ζ γξακκή πνπ ρσξίδεη έλα
ζπκκεηξηθφ ζρήκα ζε δπν ίδηα κηζά
ιέγεηαη άμνλαο ζπκκεηξίαο.
Παξαδείγκαηα:

Δβδνκήληα πέληε 75 / 27

1ν

Δπαλαιεπηηθφ

Κεθάιαηα 1-8
ΑΤΣΟΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Γξάθσ έλα δπν πξάγκαηα πνπ ζηα
θεθάιαηα 1 έσο 8:
 Μνπ άξεζαλ
……………………………………………
……………………………………………
 Με δπζθφιεςαλ
……………………………………………
……………………………………………
 Έκαζα θαιά:
……………………………………………
……………………………………………

Εκπέδσζε - επέθηαζε ησλ γλώζεσλ
θαη δεμηνηήησλ πνπ δηδάρηεθαλ ζηελ
ελόηεηα.
Δβδνκήληα έμη 76 / 28

πκπιεξψλσ ηηο εξγαζίεο.
πδεηάκε ζηελ ηάμε πνηεο
καο δπζθφιεςαλ θαη γηαηί.
1. Φηηάρλσ αξηζκνχο κε ςεθία ή
ζηνλ άβαθα θαη κεηά ηνπο γξάθσ κε
ιέμεηο.
Δ Γ Μ


ΔΓΜ
Με ιέμεηο .................................
Ο δηπιαλφο κνπ πξνηείλεη
ηνλ αξηζκφ πνπ είλαη 1 κνλάδα
κεγαιχηεξνο ............................


Δ Γ Μ
9 6

ΔΓΜ
Με ιέμεηο .................................

Δβδνκήληα εθηά 77 / 28

Ο δηπιαλφο κνπ πξνηείλεη ηνλ
αξηζκφ πνπ είλαη 1 δεθάδα
κηθξφηεξνο ...............................
2. Βξίζθσ ηνπο αξηζκνχο.
 ηελ αξηζκεηηθή αιπζίδα: 13, 15,
17, 19, ...., ...., ...., ...., 29, 31
 ηελ αξηζκνγξακκή:
47 48

56 57

3. Βξίζθσ ην κηζφ θαη ην νιφθιεξν.
Όια ηα κπηζθφηα είλαη 32.
Πήξα ηα κηζά εγψ θαη ηα κηζά
ν αδεξθφο κνπ.
 Πφζα κπηζθφηα πήξε ν θαζέλαο
καο; Δθηηκψ: ..............
Δβδνκήληα νρηψ 78 / 28-29

Γείρλσ ζηνλ άβαθα:

ΔΓΜ
 εγψ

ΔΓΜ
 ν αδεξθφο κνπ

 Έδσζα ζηε θίιε κνπ ην κηζφ
ραξηδηιίθη κνπ. Σψξα έρσ 8 €. Πφζα
ρξήκαηα είρα ζηελ αξρή θαη πφζα
έρεη ηψξα ε θίιε κνπ;
Εσγξαθίδσ:
 ηψξα,
εγψ έρσ
...... €
 ηψξα,
ε θίιε κνπ
έρεη ...... €
Άξα, ζηελ αξρή είρα ...... €
Δβδνκήληα ελλέα 79 / 29

4. Υαξάδσ δξφκνπο κε ηνλ ράξαθα.
ΑΒ = 5 εθ.
ΒΓ = 4 εθ.

Ζ γξακκή ΑΒΓ έρεη ζπλνιηθφ κήθνο
...... εθ.
5. Βξίζθσ ην ιάζνο. Ξαλαγξάθσ
ζσζηά ηελ αξηζκεηηθή αιπζίδα.
 7, 17, 27, 47, 57, 77, 97
7,
 79, 77, 75, 72, 70, 69, 66
79,

Ογδφληα 80 / 29

Βξίζθσ ην κηζφ
θαη ην δηπιάζην
ζηνπο αξηζκνχο 0-100

9
Σα δίδπκα

Γξαζηεξηφηεηα – Αλαθάιπςε
Ζ Διέλε απφθηεζε δπν μαδεξθάθηα
δίδπκα, ηε Εσή θαη ηνλ Αιέμαλδξν!
Μνηάδνπλ πνιχ, αιιά
είλαη δηαθνξεηηθά!

ε ηη δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο
ηα ςεθία ηνπ αξηζκνχ 11;

Αμία ζέζεο ςεθίνπ, εύξεζε κηζνύ
θαη δηπιάζηνπ ζηνπο αξηζκνύο κέρξη
ην 100. Ννεξνί ππνινγηζκνί.
Ογδφληα έλα 81 / 30

Σα παηδηά παίδνπλ κε ηηο θάξηεο
ησλ ςεθίσλ. Πφζνπο δηςήθηνπο
αξηζκνχο κπνξνχκε λα θηηάμνπκε
πνπ λα έρνπλ ηα ίδηα ςεθία;
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
 Ζ νκάδα ηεο Άλλαο βξήθε
3 αξηζκνχο.
1 1 έληεθα
3 3 ηξηάληα ………………
. . …………………………
 Ζ νκάδα ηνπ Νηθφια βξήθε
4 αξηζκνχο.
5 5 πελήληα πέληε
8 8 νγδφληα νρηψ
. . …………………………
. . …………………………
Ογδφληα δχν 82 / 30

1.
πκπιεξψλνπκε ηνπο
αξηζκνχο πνπ ιείπνπλ.
Γηα λα ηνπο θηηάμνπκε,
παίξλνπκε δπν θνξέο
ην ίδην ςεθίν…
ηνλ αξηζκφ 55 δελ έρεη
ίδηα αμία ην πξψην ςεθίν
5 κε ην άιιν 5! Όηαλ
δηαβάδνπκε ηνλ αξηζκφ 55,
ιέκε δηαθνξεηηθφ φλνκα
γηα θάζε πεληάξη.
πδεηάκε ζηελ ηάμε: Ση καο
δπζθφιεςε θαη γηαηί;
2. Δμεγψ ζε έλαλ ζπκκαζεηή κνπ
πψο μερσξίδνπκε ηα δχν ίδηα ςεθία
ηνπ αξηζκνχ 33:
 Όηαλ δηαβάδνπκε: αθνχκε ηνπο
αξηζκνχο ……………… θαη …………
Ογδφληα ηξία 83 / 30

 Όηαλ γξάθνπκε: γξάθνπκε ηνπο
αξηζκνχο .......... + ...........
 Όηαλ δσγξαθίδνπκε:
νκαδνπνηνχκε ............ δεθάδεο θαη
.............. κνλάδεο.
3. Πφζνη ηέηνηνη αξηζκνί ππάξρνπλ
κέρξη ην 100; Παξαηεξψ
11 ....
ην παξάδεηγκα
θαη ζπκπιεξψλσ:
Σνπο γξάθσ κε ηε ζεηξά
Απφ ηνλ κηθξφηεξν
ζηνλ κεγαιχηεξν.
....

....

....

....

ΓΜ ΓΜ
.... .... ....

ΓΜ ΓΜ ΓΜ ΓΜ ΓΜ ΓΜ ΓΜ
Ογδφληα ηέζζεξα 84 / 31

Δξγαζίεο
1. Γηαβάζακε 33 ζειίδεο απφ
ην βηβιίν καο θαη θηάζακε αθξηβψο
ζηε κέζε. Σν βηβιίν έρεη δειαδή
ζπλνιηθά δηπιάζηεο ζειίδεο. Πφζεο είλαη νη ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ;
 Δθηηκψ: Πεξίπνπ ........ ζειίδεο.
 Τπνινγίδσ κε αθξίβεηα:
33

+

33

30 ....
..... ....
= (.... + ....) + (3 + 3) = ....
2. Γηα λα θηηάμνπκε 1 θαλάηα
πνξηνθαιάδα, ζηχςακε 18
πνξηνθάιηα. Πφζα πνξηνθάιηα ζα
ζηχςνπκε γηα λα θηηάμνπκε 2
θαλάηεο πνξηνθαιάδα;
 Δθηηκψ: Πεξίπνπ .... πνξηνθάιηα.
Ογδφληα πέληε 85 / 31

 Τπνινγίδσ κε αθξίβεηα:
18

+

18

..... ....
..... ....
= (.... + ....) + (.... + ....) = .... + .... = ....
3. Ο θχξηνο Θσκάο ν ηαρπδξφκνο
έρεη 36 γξάκκαηα λα κνηξάζεη.
Μνίξαζε ηα κηζά. Πφζα ρξεηάδεηαη
λα κνηξάζεη αθφκε;
 Δθηηκψ: Πεξίπνπ .... γξάκκαηα.
 Τπνινγίδσ κε αθξίβεηα:
10
5

36
30

3
6

....
...
Έρεη αθφκε λα κνηξάζεη ....
γξάκκαηα
Ογδφληα έμη 86 / 31

...

πκπέξαζκα.
 Τπάξρνπλ αξηζκνί πνπ έρνπλ ίδηα
ςεθία, θαζέλα όκσο έρεη άιιε
αμία επεηδή βξίζθεηαη ζε
δηαθνξεηηθή ζέζε.
 Ο άβαθαο καο βνεζάεη λα δίλνπκε
ζε θάζε ςεθίν ελφο αξηζκνχ ηελ
αμία ηνπ.
Παξαδείγκαηα:
 πελήληα πέληε

ΓΜ
55

50 + 5 =
(10 + 10 + 10 + 10 + 10) + 5
 είθνζη δχν

ΓΜ
2 2

20 + 2 = (10 + 10) + 2

Ογδφληα εθηά 87 / 31

Φηηάρλσ δηςήθηνπο
10 αξηζκνχο κε πξνυπνζέζεηο
Οη αξηζκνί-ζηφρνη
Γξαζηεξηφηεηα – Αλαθάιπςε
Πψο κπνξψ λα θηάζσ ζην 30 κε
πξφζζεζε ή αθαίξεζε;

Σα παηδηά παίδνπλ ην παηρλίδη
«Αξηζκφο-ζηφρνο». ε 5 ιεπηά θάζε
νκάδα πξέπεη λα θηάζεη ζηνλ
αξηζκφ-ζηφρν κε 5 δηαθνξεηηθνχο
ηξφπνπο, κε πξφζζεζε ή αθαίξεζε.
[

Ογδφληα νρηψ 88 / 32

ΚΑΝΟΝΑ: Κάζε νκάδα θεξδίδεη
έλαλ βαζκφ γηα θάζε ζσζηφ
ηξφπν πνπ πξνηείλεη.
1. Πνηα νκάδα θέξδηζε;...............
1ε νκάδα
..... βαζκνί.

30

2ε νκάδα
..... βαζκνί.

30

Ογδφληα ελλέα 89 / 32

2.
πλεξγάδνκαη κε
ηνλ δηπιαλφ κνπ γηα λα βξσ
ηνπο αξηζκνχο πνπ ιείπνπλ.
1ε νκάδα
3 βαζκνί.

50

2ε νκάδα
50
3 βαζκνί.

Η πξόζζεζε θαη ε αθαίξεζε σο
αληίζηξνθεο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο
δηαδηθαζίεο. Γεσκεηξηθή θαηαζθεπή
αξηζκνύ.
Δλελήληα 90 / 32

3. Παξαηεξψ ηηο ζηξαηεγηθέο ησλ
παηδηψλ θαη ηηο ζπκπιεξψλσ.
 3 +............= 50
Δίλαη πην εχθνιν
λα θάλεηο πξφζζεζε,
επεηδή 3 + 7 = 10 θαη
10 + .... = 50.
+1

+1 +1
+1
+1
+1
+1

άξα 3 + ..... = .....

Δγψ πην εχθνια θάλσ
αθαίξεζε: 50 – 3
50 – 1 – 1 – 1= .....

–1 –1
–1

 19 +...........= 50
Δλελήληα έλα 91 / 33

Υξεζηκνπνηψ θη εγψ
ην πάηεκα ζηε δεθάδα.
19 + 1 = 20
20 + .... = 50
Άξα, κνπ ιείπνπλ
1 + .... = ....
Υξεζηκνπνηψ θη εγψ ην πάηεκα
ζηε δεθάδα ζηελ αθαίξεζε:
50 – 19.
Τπνινγίδσ ην απνηέιεζκα
ζε δχν βήκαηα:
 50 – 10 βξίζθσ ....
 ..... – 9 βξίζθσ .... Άξα, .....
Δξγαζία
πλερίδσ ηε γξακκή
ΑΒΓΓΔ κέρξη ην Ε.
Δλελήληα δχν 92 / 33

Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηεο είλαη
... + ... + ... + ... + ... = .... εθ.
3 εθ.
Β
Γ Ε
Α

Γ

Δ

Π

 Πφζν ζα ήηαλ ζπλνιηθά ην κήθνο
ηεο γξακκήο αλ ζπλέρηδα κε ηνλ
ίδην ηξφπν κέρξη ην ζεκείν Π;
........... εθ.
 Αλ ην θάζε βήκα ήηαλ 6 εθ. αληί
γηα 3 εθ., πφζν ζα ήηαλ ζπλνιηθά ην
κήθνο ηεο γξακκήο απφ ην Α έσο
ην Π; ......... εθ.
πδεηάκε ηηο ιχζεηο πνπ
βξήθακε ζηελ ηάμε.
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[

πκπέξαζκα. Φηάλνπκε ζε έλαλ αξηζκφ,
παξάδεηγκα, ζηνλ 51:
- είηε πξνζζέηνληαο αξηζκνχο ζε έλαλ κηθξόηεξό ηνπ,
π.ρ.: 45 + 5 + 1
- είηε αθαηξώληαο αξηζκνχο από έλαλ
κεγαιύηεξό ηνπ, π.ρ.: 61 – 10
+ 6 κπξνζηά
44 45 46 47 48 49 50 51 52

61
- 10 πίζσ
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11

Γλσξίδσ θαιχηεξα
ηα θέξκαηα ηνπ επξψ (€)

ην θπιηθείν
Γξαζηεξηφηεηα - Αλαθάιπςε
Πνην θέξκα έρεη ηε κεγαιχηεξε
αμία;
1 ι.
ηνπ €

2 ι.
ηνπ €

50 ι.
1€
κηζφ επξψ

5 ι.
ηνπ €

10 ι.
ηνπ €

2€
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20 ι.
ηνπ €

Ο Νηθφιαο ζέιεη λα αγνξάζεη έλαλ
ρπκφ θαη έλα θνπινχξη.
50 ι.

Έδσζε

80 ι.

θαη πήξε
ξέζηα

Ο Νηθφιαο παξαηήξεζε φηη νη πίζσ
φςεηο ησλ λνκηζκάησλ πνπ πήξε
ξέζηα δελ είλαη ίδηεο!
Κη άιια παηδηά έρνπλ δεη
δηαθνξεηηθά θέξκαηα ηεο ίδηαο
αμίαο.
Σα παηδηά παξαηεξνχλ φηη ηα
θέξκαηα ηνπ επξψ έρνπλ ηε κηα φςε
.......................... θαη ηελ άιιε
.............................
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 Πνην παηδί έρεη θέξκαηα κεγαιχηεξεο αμίαο (ππνγξακκίδσ):
Ζ Άλλα;
Ο Υξήζηνο;
 Παξαηεξψ πξνζερηηθά θαη
ζπκπιεξψλσ.





+

=

+ ...................... =

+ .................. =
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+



+ ................. =



+ ........................ =

=

Ννκηζκαηηθφ Μνπζείν
http://www.nm.culture.gr

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.
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Δξγαζίεο
1.
Παξαηεξνχκε ηα θέξκαηα
ηνπ επξψ. Πνηα είλαη ηα θέξκαηα
πνπ έρνπλ ηε κεγαιχηεξε αμία;
Βάδσ :
ηα δίρξσκα
ηα κνλφρξσκα .
Απφ ηα κνλφρξσκα, πνην θέξκα
έρεη ηε κεγαιχηεξε αμία; ............
2. Βάδσ  (ζσζηφ) ή Λ (ιάζνο) ζηηο
εθηηκήζεηο ηεο Νεζράλ:
1 € 1 € 50 ι. 2 €
κηζφ €
50 ι.

100 ι.

150 ι.

200 ι.

 Έρσ πεξηζζφηεξα
απφ 1 € 50 ι. .
 Έρσ πεξίπνπ 1 €

.

 Έρσ πεξίπνπ 2 €

.
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κηζφ €

1€

1 € 50 ι.

2€

50 ι.

100 ι.

150 ι.

200 ι.

 Έρσ πεξηζζφηεξα
απφ 2 € .
 Έρσ πεξίπνπ 1 € .
 Έρσ πεξίπνπ
1 € 50 ι. .
3. Βάδσ Λ ζηε ζπλαιιαγή πνπ είλαη
ιαλζαζκέλε:
80 ιεπηά.
Έδσζα 1 € θαη δελ πήξα ξέζηα.
Έδσζα 1 € θαη πήξα ξέζηα 20 ι.
Δθαηφ 100 / 35

.
.

1 € θαη 40 ιεπηά.
Έδσζα 2 € θαη πήξα ξέζηα 40 ι.

.

Έδσζα 1 € θαη 50 ι. θαη πήξα ξέζηα
10 ι. .
πκπέξαζκα.
Όηαλ μέξσ ηελ αμία ησλ θεξκάησλ
ηνπ επξώ, κπνξψ λα ηα αληαιιάμσ
κε άιια θέξκαηα ηνπ επξψ πνπ
ζπλνιηθά έρνπλ ηελ ίδηα αμία.
Παξάδεηγκα:

=

1 € 50 ι.

+

100 ι.
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50 ι.

12.

Τπνινγίδσ ηα ξέζηα

ηελ αγνξά
Γξαζηεξηφηεηα – Αλαθάιπςε
Πψο ππνινγίδνπκε ηα ξέζηα
ζηηο αγνξέο πνπ θάλνπκε;
Ζ Άλλα θαη νη θίινη ηεο πήγαλ
ζηα καγαδηά.



Έδσζα

ή

……… € θαη πήξα ξέζηα 50ι.

Η έλλνηα «ηα ξέζηα»: Εύξεζε.
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Έδσζα

ή

€

θαη πήξα ξέζηα


Έδσζα

ή

…… ι. θαη πήξα ξέζηα

Έδσζα


ή …… € θαη …… ι. θαη δελ
πήξα ξέζηα.
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 Πνην παηδί πήξε ηα πεξηζζφηεξα
ξέζηα;……………………………………

9€

1€ 80ι.

4€ 50ι.

50ι.


Αλ είρακε 10 επξψ, ηη ζα
κπνξνχζακε λα αγνξάζνπκε; Βάδσ
 ζην ζσζηφ.
 1 βηβιίν θαη 1 παθέην
απηνθφιιεηα

…..

 10 παθέηα απηνθφιιεηα

…..

 2 θνχπεο

…..

 2 βηβιία

…..

 10 ηξίγσλα

…..

 20 ηξίγσλα
…..
πδεηάκε ζηελ ηάμε καο
ηηο ιχζεηο πνπ βξήθακε.
[
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 Αλ αγνξάζνπκε ηξία ηξίγσλα,
 πψο πξέπεη λα πιεξψζνπκε
γηα λα κελ πάξνπκε ξέζηα;
 πψο πξέπεη λα πιεξψζνπκε
γηα λα πάξνπκε ξέζηα
 Γηα λα βξνχκε ηα ξέζηα, ζηηο
αγνξέο καο θάλνπκε γξήγνξνπο
ππνινγηζκνχο θαη αληαιιαγέο.
α) Έλα κπηζθφην θνζηίδεη 40 ι.
Γίλσ 1€ = 100 ι.
 Τπνινγίδσ 40 ι. + ….. = 100 ι.

ξέζηα
 Εσγξαθίδσ ηα ξέζηα.
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;

β) Έλα γηανχξηη θνζηίδεη 1€ 40 ι.
Γίλσ 2€ ή 1€ + 1€.
 Τπνινγίδσ

1€ 40 ι. + ….. = 1€ + 100 ι.
ξέζηα
 Εσγξαθίδσ ηα ξέζηα.
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Δξγαζία
Έγηλαλ ζσζηά νη αγνξέο; Βάδσ  (ζσζηφ) ή Λ (ιάζνο).
Κνζηίδεη 3€

Γίλσ 4 €

Ρέζηα 1 €

.

Κνζηίδεη 1€ 10ι. Γίλσ 2 €

Ρέζηα 90 ι.

.

Κνζηίδεη 1€ 90ι. Γίλσ 2 €

Ρέζηα 1 ι.

.

Κνζηίδεη 2€ 20ι. Γίλσ 4 €

Ρέζηα 20 ι.

.

Κνζηίδεη 4€ 40ι. Γίλσ 5 €

Ρέζηα 1€ 40 ι.

.

Διέγρσ ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζα κε ηα θέξκαηα ηνπ €.
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πκπέξαζκα.
Όηαλ δίλσ πην πνιιά ρξήκαηα απφ
φζα θνζηίδεη απηφ πνπ αγνξάδσ,
ηφηε παίξλσ ξέζηα. Σα ξέζηα κνπ
είλαη ζσζηά αλ:
Τα ρξήκαηα πνπ δίλσ =
ε ηηκή ηνπ πξντόληνο + ξέζηα.
Παξάδεηγκα:
παίξλσ ξέζηα
2,5 €
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Πεξηερφκελα 1νπ ηφκνπ
Α΄ ΠΔΡΗΟΓΟ
Δλφηεηα 1
1 Ση έκαζα ζηελ Α΄ ηάμε
Τν ζηαπξνδξόκη
29-32
Φηηάρλσ αξηζκνχο κέρξη
2 ην 100 θαη ηνπο ζπγθξίλσ
Φηηάρλνπκε πύξγνπο
33-38
Λχλσ πξνβιήκαηα κε
3 δσγξαθηθή θαη παηρλίδηα
Τν παγσηό
39-45
Μεηξψ κε εθαηνζηφκεηξα
4 Σην θαηάζηεκα
ππνδεκάησλ
46-50
Λχλσ πξνβιήκαηα:
5 Σα βήκαηα πνπ αθνινπζψ
Οη δσγξαθηέο ηεο ηάμεο 51-56
Δθαηφλ ελληά 109

Βξίζθσ ηελ αμία ησλ ςεθίσλ
6 ζηνπο δηςήθηνπο αξηζκνχο
Παηρλίδηα κε θάξηεο
57-64
Βξίζθσ ην κηζφ θαη ην
7 νιφθιεξν
Η κηζή ζνθνιάηα
65-70
Αλαθαιχπησ ηε ζπκκεηξία
8 γχξσ κνπ
Σην εξγαζηήξη
δσγξαθηθήο
71-75
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ
1ν
Κεθάιαηα 1-8
76-80
Δλφηεηα 2
9 Βξίζθσ ην κηζφ θαη ην δηπιάζην ζηνπο αξηζκνχο 0-100
Τα δίδπκα
81-87
Φηηάρλσ δηςήθηνπο
10 αξηζκνχο κε πξνυπνζέζεηο
Οη αξηζκνί-ζηόρνη
88-94
Δθαηφλ δέθα 110

Γλσξίδσ θαιχηεξα
11 ηα θέξκαηα ηνπ επξψ
Σην θπιηθείν
Τπνινγίδσ ηα ξέζηα
12
Σηελ αγνξά
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95-101
102-108

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,
Πνιηηηζκνπ θαη Αζιεηηζκνύ / ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

