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

Μαθηματικά

Β΄ Γεκνηηθνύ

α΄ ηεύρνο.

Σόκνο 2νο

Μαζεκαηηθά
Β΄ Γεκνηηθνύ
α΄ ηεύρνο
Σόκνο 2νο

Γ΄ Κ.Π.. / ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ / Δλέξγεηα 2.2.1 /
Καηεγνξία Πξάμεσλ 2.2.1.α:
«Αλακόξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ
ζπνπδώλ θαη ζπγγξαθή λέσλ
εθπαηδεπηηθώλ παθέησλ»
ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ
Μηράιεο Αγ. Παπαδόπνπινο
Οκόηηκνο Καζεγεηήο ηνπ Α.Π.Θ

Πξόεδξνο ηνπ Παηδαγσγ. Ιλζηηηνύηνπ

Πξάμε µε ηίηιν: «πγγξαθή λέσλ
βηβιίσλ θαη παξαγσγή
ππνζηεξηθηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ
µε βάζε ην ΓΔΠΠ θαη ηα ΑΠ γηα ην
Γεµνηηθό θαη ην Nεπηαγσγείν»
Δπηζηεµνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ
Γεώξγηνο Σύπαο
Mόνιµος Πάρεδρος ηοσ Παιδ. Ινζηιη.
Αλαπιεξσηήο Δπηζηεµ. Τπεύζ. Έξγνπ
Γεώξγηνο Οηθνλόµνπ
Mόνιµος Πάρεδρος ηοσ Παιδ. Ινζηιη.
Έξγν ζπγρξεµαηνδνηνύµελν 75% από
ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν θαη
25% από εζληθνύο πόξνπο.

ΤΓΓΡΑΦΔΗ
Γηώξγνο Καξγησηάθεο,
Δθπαηδεπηηθόο
Αιεμάλδξα Μαξαγθνύ,
Δθπαηδεπηηθόο
Ναηάζζα Μπειίηζνπ,
Δθπαηδεπηηθόο
Βαζηιηθή νθνύ, Δθπαηδεπηηθόο
ΚΡΗΣΔ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΔ
Μαξία Νηθνιαθάθε, Λέθηνξαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο
ηέθαλνο Παπαζηεξγηόπνπινο,
Σρνιηθόο Σύκβνπινο
Μηραήι θαινρσξίηεο,
Δθπαηδεπηηθόο
ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖΖ
νθία Σνπιηάηνπ,
Σθηηζνγξάθνο - Δηθνλνγξάθνο
ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ
Ο αλάδνρνο ηεο ζπγγξαθήο

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
ΚΑΣΑ ΣΖ ΤΓΓΡΑΦΖ
Γεώξγηνο Σύπαο, Μόληκνο
Πάξεδξνο ηνπ Παηδαγ. Ιλζηηηνύηνπ
ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ
Ησάλλεο Εηάξαγθαο, Δθπαηδεπηηθόο
ΔΞΩΦΤΛΛΟ
πύξνο Βεξύθηνο,
Δηθαζηηθόο Καιιηηέρλεο
ΠΡΟΔΚΣΤΠΩΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ
ACCESS Γξαθηθέο Σέρλεο Α.Δ.
Ζ πξνζαξκνγή ηνπ βηβιίνπ έγηλε
από ηελ Οκάδα αλάπηπμεο ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πξνζβάζηκνπ από ακβιύσπεο καζεηέο, ηνπ
έξγνπ «ρεδηαζκόο θαη Αλάπηπμε
πξνζβάζηκνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη
επνπηηθνύ πιηθνύ γηα καζεηέο κε
αλαπεξίεο – Οξηδόληηα Πξάμε».

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ
ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ
ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ
ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ
ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ & ΔΚΓΟΔΩΝ
«ΓΗΟΦΑΝΣΟ»
Γηώξγνο Καξγησηάθεο
Αιεμάλδξα Μαξαγθνύ
Ναηάζζα Μπειίηζνπ
Βαζηιηθή νθνύ
ΑΝΑΓΟΥΟ ΤΓΓΡΑΦΖ:
ΔΚΓΟΔΗ ΠΑΣΑΚΖ

Μαζεκαηηθά
Β΄ Γεκνηηθνύ
α΄ ηεύρνο
Σόκνο 2νο

Γελ είπακε πσο νη γλσζηηθέο
πεξηνρέο δελ είλαη γηα παηρλίδη!
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Γλσξίδσ θαιύηεξα
ηα γεσκεηξηθά ζηεξεά

Σαθηνπνηνύκε ηα πξντόληα
Γξαζηεξηόηεηα - Αλαθάιπςε
Πνηεο ζπζθεπαζίεο ζπκίδνπλ
γεσκεηξηθά ζηεξεά; Κνηηάδσ ζηηο
επόκελεο ζειίδεο.

Ζ Αγγειηθή θαη ν Νηθόιαο
βνεζνύλ ηε κεηέξα ηνπο λα
ηαθηνπνηήζεη ηα πξάγκαηα:

Αλαγλώξηζε γεσκεηξηθώλ ζηεξεώλ,
ζπζρέηηζε κε αληίζηνηρα γεσκεηξηθά
ζρήκαηα.
Δθηά 7 / 38
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1) ηα πνξηνθάιηα, 2) ηα δεκεηξηαθά,
3) ην ζαιάκη, 4) ην γάια,
5) ην ραξηί πγείαο, 6) ην ζθνπγγάξη,
7) ηα δπκαξηθά, 8) ηα ζνθνιαηάθηα,
9) ηηο ραξηνπεηζέηεο, 10) ην ςσκί
ηνπ ηνζη, 11) ην αλαςπθηηθό, 12) ηελ
κπάια, 13) ηνλ ηελεθέ κε ην ιάδη.
Βνεζώ ηα παηδηά λα βξνπλ πνηα
πξντόληα κνηάδνπλ κε ηα παξαθάησ
γεσκεηξηθά ζηεξεά:

Ορηώ 8 / 38

πξντόληα
9,………..
……………

γεσκεηξηθά
ζηεξεά

γεσκεηξηθά
ζρήκαηα πνπ
ην θαζέλα
κνύ ζπκίδεη

θύβνο

ηεηξάγσλν

…………..
ηξηγσληθή
……………
ππξακίδα

ηξίγσλν

νξζνγώλην
παξαιιειό………….. νξζνγώλην γξακκν
…………… παξαιιε+
ιεπίπεδν
ηεηξάγσλν
………….. ζθαίξα

θύθινο

θύθινο
+
…………..
νξζνγώλην
…………… θύιηλδξνο παξαιιειόγξακκν
Δλλέα 9 / 38

 Πνηα από ηα πξνεγνύκελα
γεσκεηξηθά ζηεξεά θπιάλε;…………
 Με πόζνπο
κπνξνύκε λα
θηηάμνπκε:
 Έλαλ κεγαιύηεξν θύβν;
Πξνηείλσ έλαλ αξηζκό .............
 Έλα νξζνγώλην παξαιιειεπίπεδν; Πξνηείλσ έλαλ αξηζκό ..…...
Διέγρσ ηηο απαληήζεηο κνπ
κε επνπηηθό πιηθό.
 Με ηνλ δηπιαλό κνπ θηηάρλνπκε έλαλ θύβν. Πόζα ίδηα
ηεηξάγσλα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε;
Τιηθά:
- πιαζηειίλε
- νδνληνγιπθίδεο
ή θαιακάθηα
Γέθα 10 / 38-39

 Φηηάρλνπκε κε ηελ νκάδα καο έλα
νξζνγώλην παξαιιειεπίπεδν
ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο θύβνπο πνπ
θηηάμακε. Πόζα ηεηξάγσλα έρεη;
................ Πόζα νξζνγώληα
παξαιιειόγξακκα; ...................
πδεηάκε ζηελ ηάμε
γηα ηα γεσκεηξηθά ζηεξεά
πνπ θηηάμακε.
Δξγαζίεο
1.
πκπιεξώλσ ζε θάζε
γεσκεηξηθό ζρήκα ηηο πιεπξέο πνπ
ιείπνπλ.
Σεηξάγσλν
ΑΒΓΓ

Α

Γ

Β

Γ

Έληεθα 11 / 39

Οξζνγώλην
Παξαιιειόγξακκν ΕΖΘΗ

Οξζνγώλην
ηξίγσλν ΚΛΜ

Ε

Η

Κ

Ζ

Θ

Λ

Μ

2. Πόζνη θύβνη ππάξρνπλ ζε θάζε
θαηαζθεπή;
……

……

……

……

 Πόζα ηέηνηα νξζνγώληα παξαιιειεπίπεδα
κπνξνύκε λα
θηηάμνπκε κε όινπο ηνπο
παξαπάλσ θύβνπο;
Δθηηκώ:…………………………………
Γώδεθα 12 / 39

πκπέξαζκα.
 Σν ηξίγσλν, ην ηεηξάγσλν,
ην παξαιιειόγξακκν θαη
ν θύθινο ιέγνληαη γεσκεηξηθά
ζρήκαηα.
 Ο θύβνο, ε ππξακίδα,
ην παξαιιειεπίπεδν θαη ε ζθαίξα
ιέγνληαη γεσκεηξηθά ζηεξεά.
Παξαδείγκαηα:
Σεηξάγσλν

Παξαιιειόγξακκν

Κύβνο

Παξαιιειεπίπεδν

Γεθαηξία
Γώδεθα 12
13 //39
39
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Φηηάρλσ γεσκεηξηθά
ζρήκαηα

ρεδηάδνπκε παξηέξηα
Γξαζηεξηόηεηα - Αλαθάιπςε
Πνύ βιέπνπκε γύξσ καο
γεσκεηξηθά ζρήκαηα;

Αλαγλώξηζε θαη ράξαμε γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ κε πξνϋπνζέζεηο.
Γεθαηέζζεξα 14 / 40

 Σα παηδηά παξαηήξεζαλ ζηελ
εθδξνκή ζην πάξθν ηεο πόιεο πώο
θύηεςαλ νη θεπνπξνί ηα ινπινύδηα.
Πνην παξηέξη έρεη πην πνιιά
ινπινύδηα; …………………….
 Παξαηεξώ θαη βάδσ ζην ζσζηό.
Σα παξηέξηα έρνπλ ζρήκα:


θύθινπ



ηξηγώλνπ



ηεηξαγώλνπ



νξζνγσλίνπ
παξαιιειόγξακκνπ

Δλώλσ ηηο ηειείεο πνπ
πξέπεη ώζηε λα θηηάμσ
ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα. Κνηηάδσ
ζηελ επόκελε ζειίδα.


Γεθαπέληε 15 / 40

Οξζνγώλην
παξαιιειόγξακκν
Ζ
Θ
Κ
Η

Θ

Ζ

Η

Κ

Θ

Ζ

Σεηξάγσλν
Β
Α
Γ

Γ

Α

Β

Γ

Γ

Α

Β

Σξίγσλν
Ε
Γ
Γ

Δ

Γ

Ε
Δ

Γ
Ε

Γ

Η
Γ
Γεθαέμη 16 / 40

Παηρλίδηα κε ην ηάγθξακ
http://www.Kidscom.com/games
/tangram/tangram.html

Δξγαζίεο
1.
Με ηα θνκκάηηα πνπ έρνπκε
από δπν ηάγθξακ θηηάρλνπκε θάζε
θνξά κε ηνλ δηπιαλό κνπ:
α) ηεηξάγσλν
β) νξζνγώλην
παξαιιειόγξακκν
γ) ηξίγσλν
Γεθαεθηά 17 / 41

[

δ) πιάγην
παξαιιειόγξακκν
ε) πνιύγσλν
 Γηα πνηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα
ρξεηάζηεθαλ θνκκάηηα θαη από
ηα δπν ηάγθξακ;
 Αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε κόλν κεγάια ηξίγσλα, πόζα ζα ρξεηαζηνύκε
θάζε θνξά γηα λα θηηάμνπκε θαζέλα
από ηα πξνεγνύκελα ζρήκαηα:
α) Σν ηεηξάγσλν; Πξνηείλσ: ........
β) Σν νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν; Πξνηείλσ: ...................
γ) Σν κεγαιύηεξν ηξίγσλν;
Πξνηείλσ: ………………………………
δ) Σν πιάγην παξαιιειόγξακκν;
Πξνηείλσ:………………………………
ε) Σν πνιύγσλν; Πξνηείλσ:…………
 Διέγρσ κε ηα θνκκάηηα
ηνπ ηάγθξακ.
Γεθανρηώ 18 / 41

2.
Πνην γεσκεηξηθό ζρήκα ζα
πξνθύςεη θάζε θνξά ζηα παξαθάησ ζρήκαηα αλ ραξάμσ κε ηνλ
ράξαθα ην ππόινηπν κηζό; Δθηηκώ:
 από ην α ζα πξνθύςεη
έλα .....................................
 από ην β ζα πξνθύςεη
έλα ......................................
 από ην γ ζα πξνθύςεη
έλα ......................................
 από ην δ ζα πξνθύςεη
έλα ......................................
α

β

δ

γ
 Υαξάδσ κε θόθθηλν ην άιιν κηζό
γεσκεηξηθό ζρήκα. Διέγρσ ηηο
εθηηκήζεηο κνπ.
Γεθαελλέα 19 / 41

 Υξσκαηίδσ κε θίηξηλν ην
γεσκεηξηθό ζρήκα πνπ έρεη όιεο
ηηο πιεπξέο ηνπ ίζεο.
πκπέξαζκα.
Με ηα θνκκάηηα ηνπ ηάγθξακ
θηηάρλνπκε απιά θαη ζύλζεηα
γεσκεηξηθά ζρήκαηα.
Παξαδείγκαηα:
 ηεηξάγσλν

 ηξίγσλν

 πνιύγσλν

Δίθνζη 20 / 41
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Μεηξώ επζύγξακκα
ηκήκαηα

Φηηάρλνπκε θνξλίδεο
Γξαζηεξηόηεηα - Αλαθάιπςε
Πώο κπνξώ λα ππνινγίζσ
ην κήθνο πνπ έρεη γύξσ γύξσ
κηα θνξλίδα;
Σα παηδηά ζηελ ηάμε απνθάζηζαλ
λα βάινπλ θνξλίδεο ζηηο δσγξαθηέο
ηνπο. Πήξαλ δπκαξηθά θαη άξρηζαλ
λα θηηάρλνπλ ην θαζέλα κία θνξλίδα. Κνηηάδσ ζηελ επόκελε ζειίδα.

Βησκαηηθή πξνζέγγηζε κέηξεζεο
κήθνπο δηαδνρηθώλ επζύγξακκσλ
ηκεκάησλ. Ννεξνί ππνινγηζκνί.
Δίθνζη έλα 21 / 42

 Ση ζρήκα έρεη θάζε θνξλίδα;
πκπιεξώλσ:

…………… …………… …………
 Πνηα θνξλίδα έρεη ηα πην πνιιά
δπκαξηθά; Δθηηκώ: ...................
πδεηάκε ζηελ ηάμε ηξόπνπο
λα ειέγμνπκε ηελ απάληεζή καο.
Μεηξώ κε ηνλ ράξαθα
ηηο πιεπξέο ηεο δσγξαθηθήο θάζε
παηδηνύ θαη γξάθσ ην κήθνο.
ηεο Άλλαο
Δίθνζη δύν 22 / 42

Γύξσ γύξσ (πεξίκεηξνο) είλαη:
....εθ. + ....εθ. + ....εθ. + ....εθ.= .... εθ.
ηεο Διέλεο
Γύξσ γύξσ (πεξίκεηξνο) είλαη:
....εθ. + ....εθ. + ....εθ. + ....εθ.= .... εθ.
ηνπ πύξνπ
Γύξσ γύξσ (πεξίκεηξνο) είλαη:
....εθ. + ....εθ. + ....εθ. + ....εθ.= .... εθ.
 Πνην παηδί ρξεηάζηεθε ηειηθά
πεξηζζόηεξα θνκκάηηα;...............
Δμεγώ ηελ άπνςή κνπ:...............
……………………………………………
……………………………………………
Δίθνζη ηξία 23 / 42

Δξγαζίεο
1.  Δθηηκώ πνην από ηα παξαθάησ
ζρήκαηα έρεη:
 πην πνιιέο πιεπξέο;
Σν ………………………
 ηε κεγαιύηεξε πιεπξά;
Σν ……………………
 ηε ζπλέρεηα εθηηκώ, ρσξίο λα
κεηξήζσ, πνην ζρήκα έρεη
ην κεγαιύηεξν κήθνο γύξσ γύξσ.
Σν...........................................
1εθ.
γ.

α.

δ.
β.

Δίθνζη ηέζζεξα 24 / 43

 Τπνινγίδσ ην κήθνο πνπ έρεη
γύξσ γύξσ (πεξίκεηξν) θαζέλα από
ηα παξαπάλσ ζρήκαηα θαη ειέγρσ
ηηο εθηηκήζεηο κνπ:
α. ....................................………….......
β. ...................................…………........
γ. .................................…………..........
δ. ...............................………............
2.
Δμεγώ ζηνλ δηπιαλό κνπ
πώο λα θηηάμεη έλα γεσκεηξηθό
ζρήκα κε 4 πιεπξέο θαη ζπλνιηθό
κήθνο γύξσ γύξσ 20 εθ.
Ο δηπιαλόο κνπ ην ζρεδηάδεη.

Δίθνζη πέληε 25 / 43

πδεηάκε ζηελ ηάμε γηα
ηα ζρήκαηα πνπ ζρεδηάζακε.
πκπέξαζκα.
Γηα λα βξνύκε ην κήθνο πνπ έρεη
γύξσ γύξσ έλα ζρήκα (πεξίκεηξνο), πξνζζέηνπκε ην κήθνο
όισλ ησλ πιεπξώλ ηνπ.
Παξάδεηγκα:
2 εθ.
1 εθ.

1 εθ.
2 εθ.

ε πεξίκεηξόο ηνπ είλαη
1εθ. + 1εθ. + 2εθ. + 2εθ. = 6 εθ.

Δίθνζη έμη 26 / 43

2ν

Δπαλαιεπηηθό
Κεθάιαηα 9-15
ΑΤΣΟΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

Γξάθσ έλα δπν πξάγκαηα πνπ ζηα
θεθάιαηα 9 έσο 15:
 Μνπ άξεζαλ
……………………………………………
……………………………………………
 Με δπζθόιεςαλ
……………………………………………
……………………………………………
 Έκαζα θαιά:
……………………………………………
……………………………………………

Δκπέδσζε - επέθηαζε ησλ γλώζεσλ
θαη δεμηνηήησλ πνπ δηδάρηεθαλ ζηελ
ελόηεηα.
Δίθνζη εθηά 27 / 44

πκπιεξώλσ ηηο εξγαζίεο.
πδεηάκε ζηελ ηάμε πνηεο
καο δπζθόιεςαλ θαη γηαηί.
1. Φηηάρλσ αξηζκνύο.
 Πνηνο αξηζκόο κπνξεί λα είλαη;
«Ο αξηζκόο ησλ δεθάδσλ ηνπ είλαη
δηπιάζηνο από ηνλ αξηζκό ησλ
κνλάδσλ ηνπ».

....

....

....

....

Διέγρσ κε
θάζεην άβαθα.

ΓΜ ΓΜ ΓΜ ΓΜ
Δίθνζη νρηώ 28 / 44

2. Λύλσ πξνβιήκαηα.
 Δίρα 52 € ζηνλ θνπκπαξά κνπ.
- Με ηα κηζά ρξήκαηα αγόξαζα
έλα βηβιίν. Πιήξσζα δειαδή
………………… €.
- Πόζα ρξήκαηα κνπ έκεηλαλ;
………………… €. Σα δσγξαθίδσ.

 ην ζρνιείν ηνπ Καξίκ ηα αγόξηα
είλαη δηπιάζηα από ηα θνξίηζηα. Σα
θνξίηζηα είλαη 43. Πόζα είλαη ηα
αγόξηα; Διέγρσ κε θάζεην άβαθα.

Δίθνζη ελλέα 29 / 44

3. Λύλσ πξνβιήκαηα.


Αγόξαζα δηάθνξα πξάγκαηα από ην θπιηθείν γηα
κέλα θαη ηνπο θίινπο κνπ.
Όζα πήξα ήηαλ πην αθξηβά
από 2 € 50 ι.
θαη πην θηελά από 4 €.

1€ 80ι.

1€ 50ι.

1€ 20ι.

80ι.
50ι.
- Ση κπνξεί λα αγόξαζε ν Νηθόιαο;

Σξηάληα 30 / 45

- Εσγξαθίδσ ηα θέξκαηα πνπ
έδσζε.


πλερίδσ κε ηνλ ράξαθα
ην γεσκεηξηθό ζρήκα ώζηε λα έρεη
πεξίκεηξν (ζπλνιηθό κήθνο δειαδή
γύξσ γύξσ) 16 εθ.
1 εθ.

Ση γεσκεηξηθό ζρήκα έθηηαμα;
……………………………………………
Σξηάληα έλα 31 / 45

 Πώο κπνξεί λα πιήξσζαλ;
Αγόξαζε Πήξε ξέζηα Εσγξαθίδσ πόζα
ρξήκαηα έδσζε
Γαβξηέια
3€
Παληειήο
4€ 50ι.
Μάξσ
1€ 30ι.
Σξηάληα δύν 32 / 45

16

Γλσξίδσ θαιύηεξα
ηα γεσκεηξηθά κνηίβα

ην κνπζείν
Γξαζηεξηόηεηα - Αλαθάιπςε
Μπνξνύκε λα ζηνιίζνπκε ξνύρα
κε γεσκεηξηθά ζρήκαηα;
Σα παηδηά πήγαλ ζην Λανγξαθηθό
Μνπζείν Κνξίλζνπ. Μεηά ηελ
επίζθεςε έθαλαλ θνιάδ κε κνηίβα
από ηελ έθζεζε πνπ είδαλ.

Παξαηεξώ ηη επαλαιακβάλεηαη
θάζε θνξά.
Σξηάληα ηξία 33 / 46

πδεηάκε ζηελ ηάμε πνύ αιινύ
κπνξνύκε λα βξνύκε κνηίβα.
 Παξαηεξώ ηα ξνύρα ησλ παηδηώλ.
Με ηη είλαη δηαθνζκεκέλα;

Διέλε

Άλλα Νηθόιαο Υξήζηνο

Αλαγλώξηζε, πεξηγξαθή, επέθηαζε
θαη θαηαζθεπή ζύλζεησλ
γεσκεηξηθώλ κνηίβσλ.
Σξηάληα ηέζζεξα 34 / 46

 Παξαηεξώ πξνζερηηθά θαη
ζπλερίδσ λα ρξσκαηίδσ ηα κνηίβα.
Α.
Β.
Γ.

Γ.

Δ.

Κπθιώλσ ην ζσζηό:
Ο Νηθόιαο έρεη ζηελ κπινύδα
ηνπ ην κνηίβν Α, Β, Γ, Γ ή Δ;
Σξηάληα πέληε 35 / 47

πκπέξαζκα.
Γεσκεηξηθό κνηίβν ιέκε κηα ζεηξά
από γεσκεηξηθά ζρήκαηα πνπ
επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην
αθξηβώο ηξόπν. Αλ βξνύκε ηα
γεσκεηξηθά ζρήκαηα πνπ
επαλαιακβάλνληαη (ζηνηρείν ηνπ
κνηίβνπ), κπνξνύκε λα ην
ζπλερίζνπκε κε ηνλ ίδην ηξόπν.
Παξάδεηγκα:
ή

Σξηάληα έμη 36 / 47

Τπνινγίδσ κε πνιινύο
17
ηξόπνπο κέρξη ην 100.
Δηζαγσγή ζηελ πξνπαίδεηα
Ζ δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε
Γξαζηεξηόηεηα – Αλαθάιπςε
Πώο ππνινγίδνπκε γξήγνξα
πνιινύο αξηζκνύο;
Σα παηδηά θηηάρλνπλ δαλεηζηηθή
βηβιηνζήθε ζηελ ηάμε ηνπο. Σε Γεπηέξα ηα παηδηά έθεξαλ 11 βηβιία κε
παξακύζηα. Σελ Σξίηε έθεξαλ άιια
4 βηβιία κε παξακύζηα. Σελ Σεηάξηε
έθεξαλ ηα ππόινηπα παηδηά ηεο
ηάμεο 5 αθόκα βηβιία κε παξακύζηα.
Ζ δαζθάια έθεξε ηελ Πέκπηε 14
βηβιία κε παξακύζηα.
 Πόζα βηβιία κε παξακύζηα
έθεξαλ ηα παηδηά;
Δθηηκώ πεξίπνπ ………………………
Σξηάληα εθηά 37 / 48

 Πόζα ζπλνιηθά παξακύζηα έρεη
ηώξα ε βηβιηνζήθε;
Πεξίπνπ ……………………………….
Τπνινγίδνπκε κε αθξίβεηα θαη
ειέγρνπκε ηηο εθηηκήζεηο καο.
Γε ρξεηάδεηαη. Θα βάισ
ηνπο αξηζκνύο κε άιιε
ζεηξά, έηζη ώζηε λα είλαη
εύθνιν λα πξνζηεζνύλ.

Θα θάλσ πίλαθα.

Ννεξνί ππνινγηζκνί: Πξόζζεζε κε
πεξηζζόηεξνπο από 2 πξνζζεηένπο.
Αληηκεηαζεηηθή ηδηόηεηα ηεο πξόζζεζεο. Δηζαγσγή ζηελ πξνπαίδεηα.
Σξηάληα νρηώ 38 / 48

 Βνεζώ ηα παηδηά λα ζπκπιεξώζνπλ ηνλ πίλαθα.
Έθεξαλ
Αθξηβώο… Πεξίπνπ…
ηε Γεπηέξα:
11
10
ηελ Σξίηε:
ηελ Σεηάξηε:
ηελ Πέκπηε:
ύλνιν:
Διέγρσ κε λνεξέο
11 + 4 + 5 + 14 = ………………
θαη θάζεηεο πξάμεηο
ΓΜ
1 1
+ 4
......
ύλνιν:

......

ΓΜ
1 4
+ 5
......
+

......

Σξηάληα ελλέα 39 / 48

= .....

Δξγαζίεο
1.

Φηηάρλνπκε θνξδόληα κε
ρξσκαηηζηέο ράληξεο:

εγώ:
ν δηπιαλόο κνπ:
Αλ

= 10

θαη

=1

Δθηηκώ: Πνην θνξδόλη έρεη
κεγαιύηεξε αξηζκεηηθή αμία;
……………………………………………
 Τπνινγίδσ κε αθξίβεηα:
- Σν θνξδόλη κνπ έρεη αμία:
10 + 1 + …. + …. + …. + …. + .... +
…. = ….
- Σν θνξδόλη ηνπ δηπιαλνύ κνπ
έρεη αμία:
…. + …. + …. + …. + …. + …. + …. +
.... + …. = ….
αξάληα 40 / 49

2. Πνην από ηα δπν παηδηά ζα πιεξώζεη πεξηζζόηεξα γηα λα ζηείιεη
ηνπο θαθέινπο;
Δθηηκώ: ………………………

18ι.

12ι. 10ι.
Ζ Γαβξηέια ζα πιεξώζεη
…………….……………………………

15ι. 15ι.
Ο Οξέζηεο ζα πιεξώζεη
…………….……………………………

αξάληα έλα 41 / 49

 Πόζα ξέζηα ζα πάξνπλ;
Έδσζα 1€.

Έδσζα 2€.

Διέγρνπκε κε ςεύηηθα επξώ.
πκπέξαζκα.
Μπνξνύκε λα ππνινγίδνπκε εύθνια αλ πξνζζέηνπκε ηνπο αξηζκνύο
έηζη ώζηε λα ζπκπιεξώλνπκε
δεθάδεο.
24 + 6 + 3 + 17 = 50
Π.ρ.:
30 +

20

=

αξάληα δύν 42 / 49

50

Φηηάρλσ δηςήθηνπο
αξηζκνύο κε πξόζζεζε
18
ίδησλ ή δηαθνξεηηθώλ αξηζκώλ
Σν θξπθηό
Γξαζηεξηόηεηα – Αλαθάιπςε
Μπνξνύκε λα θηάζνπκε ζην 100
αλεβαίλνληαο αλά 1. Τπάξρνπλ
άιινη ηξόπνη;
Σα παηδηά παίδνπλ θξπθηό ζην
ζρνιείν. Ο Υξήζηνο ηα θπιάεη.
Σα άιια παηδηά έρνπλ πάεη λα
θξπθηνύλ. Κνηηάδσ ζηηο επόκελεο
ζειίδεο.

Αξηζκεηηθά κνηίβα ζην 100.
Αλάδεημε ζηξαηεγηθώλ λνεξώλ
ππνινγηζκώλ / Δηζαγσγή ζηελ
πξνπαίδεηα (θνξέο).
αξάληα ηξία 43 / 50

10, 20, 30,
40, 50, 60, 70,
80, 90, 100!

Φηνπ!
ε είδα!

Σα παηδηά παξαπνλέζεθαλ όηη ν
Υξήζηνο έθαλε δαβνιηά. Γε κέηξεζε
100 ζπλερόκελνπο αξηζκνύο, όπσο
είλαη ν θαλόλαο ηνπ παηρληδηνύ, θαη
δελ πξόιαβαλ λα θξπθηνύλ!
Έπξεπε λα κεηξήζεηο
πεξηζζόηεξν!
Μέηξεζεο
κόλν 10!

Μα κέηξεζα
πύξνο κέρξη ην 100!

νθία
αξάληα ηέζζεξα 44 / 50

Πνην παηδί έρεη δίθην;
Με πνηνλ ηξόπν κέηξεζε
θάζε παηδί; πδεηάκε ζηελ ηάμε.
 Βξίζθσ ηνλ θαλόλα θαη ζπλερίδσ.
Διέγρσ κε ηε κεδνύξα ή κε ηελ
αξηζκνγξακκή.
 0, 10, 20, 30, ……, ……, ……,
……, ……, ……, 100
Πξνζζέησ …………… θάζε θνξά.
 65, 60, 55, 50, 45, 40, ……, ……,
……, ……, ……, ……, ……, 0
Αθαηξώ …………… θάζε θνξά.
 65, 68, 71, 74, 77, ……, ……,
……, ……, ……, ……, 98
Πξνζζέησ …………… θάζε θνξά.
 65, 63, 61, 59, ……, ……, ……,
……, ……, ……, ……, ……, ……,
……, ……, ……, ……, 31
Αθαηξώ …………… θάζε θνξά.
αξάληα πέληε 45 / 50

 Βξίζθσ πνύ έγηλε ην ιάζνο θαη
γξάθσ δίπια ζσζηά ηηο
αξηζκεηηθέο αιπζίδεο.
 5, 10, 15, 25, 30, 35
Γηνξζώλσ:……………………………
 47, 45, 43, 40, 38
Γηνξζώλσ: ……………………………
 26, 46, 56, 86
Γηνξζώλσ: ……………………………
Δξγαζία


Παξαηεξώ πξνζερηηθά
ηηο θάξηεο.

Πόζνπο ξόκβνπο
έρνπλ όιεο
νη θάξηεο;

αξάληα έμη 46 / 50-51

Κάζε θάξηα έρεη ……………
ξόκβνπο ή (10-1) ξόκβνπο.
Όιεο νη θάξηεο έρνπλ:
… + … + … + … = …… ξόκβνπο,
δειαδή 4 θνξέο 9 ξόκβνπο.
4Υ9

4 Υ (10–1)
…………

 Πόζεο θαξδνύιεο έρεη
ε ηειεπηαία θάξηα; …………………..
 Πόζεο θαξδνύιεο έρνπλ όιεο
νη θάξηεο; ………………………………

Τπάξρνπλ πνιινί ηξόπνη
λα ππνινγίζνπκε.
αξάληα εθηά 47 / 51

1νο ηξόπνο
Τπνινγίδσ όιεο ηηο
8 θνξέο

ή

θαη όιεο ηηο

8Υ8

8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = …… +…… = ……
16

16

16

………

16

………
………

θαη
αξάληα νρηώ 48 / 51

4 θνξέο

ή

4Υ4

4 + 4 + 4 + 4 = …… + …… = ……
8

8
……

πλνιηθά
…… + …… = ……

ή

ΓΜ
……
+ ……
……

αξάληα ελλέα 49 / 51

2νο ηξόπνο
Βξίζθσ πνηεο θάξηεο
επαλαιακβάλνληαη!
8 + 8 +4
Πόζεο θνξέο; ………
4 θνξέο

ή

4 Υ 20

20 + ….. + ….. + ….. = ….. ή

Πελήληα 50 / 51

ΓΜ
……
……
……
+ ……
……

πκπέξαζκα.
Γηα λα θηηάμνπκε έλαλ αξηζκό,
κπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε άιινπο
αξηζκνύο αθνινπζώληαο πνιινύο
δηαθνξεηηθνύο θαλόλεο.
Παξαδείγκαηα:
 5 + 5 + 5 + 5 = 20
4 Υ 5 = 20
 6 + 4 + 6 + 4 = 20
10

10

 10 + 10 = 20
2 Υ 10 = 20
 9 + 1 + 9 + 1 = 20
10

10

Πελήληα έλα 51 / 51

Γλσξίδσ ηα αξηζκεηηθά
19
κνηίβα.
Δηζαγσγή ζηελ πξνπαίδεηα
ηε ζεηξά
Γξαζηεξηόηεηα – Αλαθάιπςε
Με πνηνλ θαλόλα κπήθαλ ζηε
ζεηξά;
Σα παηδηά δελ κπήθαλ ηπραία
ζ’ απηή ηε ζεηξά:
1 κπιε 2 θόθθηλα

…… κπιε ………………

Πελήληα δύν 52 / 52

Πνηα είλαη ηα επόκελα παηδηά
πνπ ζα ζηαζνύλ κεηά;
Σα θπθιώλσ. πδεηάκε ζηελ ηάμε
ηνλ θαλόλα πνπ βξήθακε.

Γηαρείξηζε δηςήθησλ αξηζκώλ.
Δηζαγσγή ζηελ πξνπαίδεηα,
αλαγλώξηζε, πεξηγξαθή θαη
επέθηαζε αλαδξνκηθνύ κνηίβνπ.
Πελήληα ηξία 53 / 52

Δξγαζίεο
1. Παξαηεξώ, ζπκπιεξώλσ
ηνπο αξηζκνύο πνπ αληηζηνηρνύλ
ζηηο ράληξεο θαη ππνινγίδσ πόζεο
είλαη όιεο καδί.

….
.

7

….
.

….
.

….
.

ύλνιν:
…. + …. + …. + …. + …. = ……
ή
3 Υ … θαη 2 Υ … = …. + …. = ……

Πελήληα ηέζζεξα 54 / 52

2.

Έρσ ζθεθηεί έλα κνηίβν
κε αξηζκνύο. Μπνξείηε
λα βξείηε πώο ζπλερίδεη;
1 2 ….
.
Κη εγώ!

Σν βξήθα!

1 2 4 8 16 ….
.

3 4 ….
.
Γελ κπνξώ λα
απνθαζίζσ πνηνο
έρεη ζπλερίζεη ζσζηά
ην κνηίβν ηεο Διέλεο!
1 2

Μπνξνύκε λα απνθαζίζνπκε
πνην κνηίβν έρεη ζθεθηεί
ε Διέλε; Παξαηεξνύκε,
ζθεθηόκαζηε, κνηξαδόκαζηε
ηηο ηδέεο καο θαη ζπκπεξαίλνπκε.
Πελήληα πέληε 55 / 53

3. Υξσκαηίδσ ηηο επόκελεο ράληξεο.

πκπέξαζκα.
Γηα λα ζπλερίζνπκε έλα κνηίβν κε
αξηζκνύο, ρξώκαηα ή ζρήκαηα,
πξέπεη λα βξνύκε κε πνηνλ ηξόπν
θηηάρηεθε. Μαο βνεζάεη:
α) έλα ζηνηρείν πνπ επαλαιακβάλεηαη:
π.ρ.:
β) λα αλαθαιύςνπκε έλαλ θαλόλα:
+2
+2
π.ρ.:

Πελήληα έμη 56 / 53

Διέγρσ, δηνξζώλσ θαη
20 ζπκπιεξώλσ πξνβιήκαηα
Ζ πξόζθιεζε
Γξαζηεξηόηεηα – Αλαθάιπςε
Μπνξεί έλα πξόβιεκα λα έρεη
πνιιέο δηαθνξεηηθέο ιύζεηο;
Ζ Διέλε γξάθεη ηηο πξνζθιήζεηο
γηα ηε γηνξηή ηεο. Θα πξνζθαιέζεη
ηνπο θίινπο ηεο. πκπιεξώλσ ηελ
πξόζθιεζε πνπ ζα ζηείιεη ζε έλαλ
θίιν ηεο.

Γηδαθηηθή επίιπζεο πξνβιήκαηνο:
έιεγρνο ησλ δεδνκέλσλ, ζπκπιήξσζε ή δηόξζσζή ηνπο. Αλάδεημε
ζηξαηεγηθώλ κνληεινπνίεζεο
πξνβιήκαηνο: εθηίκεζε, δσγξαθηθή,
πίλαθαο.
Πελήληα εθηά 57 / 54

Αγαπεκέλε κνπ
……………………………………………
ε θαιώ
ζη……………………………………
Πνπ ζα γίλεη ……………………………
ώξα ……….
Θα πεξάζνπκε ……………………….
Θα αθνύζνπκε ……………………….
Θα παίμνπκε
……………………………………………
Θα θόςνπκε κηα κεγάιε ηνύξηα
ε πεξηκέλσ
Ζ δηεύζπλζή κνπ είλαη
……………………………………………
 Αλ όιεο νη πξνζθιήζεηο πνπ
έθηηαμε ήηαλ 13, πόζα αγόξηα θαη
πόζα θνξίηζηα πξνζθάιεζε
ζην πάξηη;

Πελήληα νρηώ 58 / 54

Μα δελ μέξνπκε ζε πνηνπο
έζηεηιε ηελ πξόζθιεζε!
Μπνξνύκε όκσο λα
πξνηείλνπκε κηα ιύζε:
Αλ ηα αγόξηα ήηαλ ……
ηόηε ηα θνξίηζηα ήηαλ ……
Με ηελ νκάδα κνπ ζπδεηάκε
θαη πξνηείλνπκε πόζα κπνξεί
λα ήηαλ ηα αγόξηα θαη πόζα
ηα θνξίηζηα.
 Γηαβάδσ ηα πξνβιήκαηα.
Σα ζπκπιεξώλσ θαη ηα ιύλσ.
1. Αλ όιεο νη πξνζθιήζεηο πνπ
έθηηαμε ε Διέλε ήηαλ 23 θαη ηα
αγόξηα πνπ πξνζθάιεζε ήηαλ 8,
πόζα ήηαλ ηα θνξίηζηα;
……………………………………………
……………………………………………
Πελήληα ελλέα 59 / 54

αγόξηα …………
θνξίηζηα …………
παηδηά …………
2. Ζ Διέλε πξνζθάιεζε …… αγόξηα. Σα θνξίηζηα ήηαλ 2 ιηγόηεξα
από ηα αγόξηα. Πόζα ήηαλ όια
ηα παηδηά πνπ πξνζθάιεζε;
αγόξηα …………
θνξίηζηα …………
παηδηά …………
3. Ζ Διέλε πξνζθάιεζε 14 θνξίηζηα. Σα αγόξηα ήηαλ 3 ………………
από ηα θνξίηζηα. Πόζα ήηαλ όια
ηα παηδηά;
Δμήληα 60 / 54-55

αγόξηα …………
θνξίηζηα …………
παηδηά …………
Δξγαζία
 Γηαβάδσ ηα πξνβιήκαηα.
Βάδσ  ζε όζα ιύλνληαη.
ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ

Μπνξνύλ λα
ιπζνύλ έηζη;
ΝΑΙ
ΟΥΗ

1. ηελ ηάμε ηεο
Μαξίαο ηα παηδηά
είλαη 28. Σα αγόξηα
είλαη όζα θαη ηα
θνξίηζηα. Πόζα είλαη
ηα θνξίηζηα;

Δμήληα έλα 61 / 55

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ

Μπνξνύλ λα
ιπζνύλ έηζη;
ΝΑΙ
ΟΥΗ

2. Ζ γηαγηά έθηηαμε
θέηθ. Σν έθνςε ζε 14
θνκκάηηα. Σα κηζά ηα
έθαγαλ ηα εγγνλάθηα
ηεο. Πόζα εγγνλάθηα
έρεη ε γηαγηά;
3. Σν εηζηηήξην ηνπ
ιεσθνξείνπ θνζηίδεη
60 ιεπηά. Έρσ 1
επξώ. Θα πάξσ
ξέζηα; Πόζα;
4. Ο Γηάλλεο έθηηαμε
έλα ηξίγσλν κε δύν
ίζεο πιεπξέο. Πόζν
είλαη ην ζπλνιηθό
κήθνο ηνπ ηξηγώλνπ
γύξσ γύξσ;
Δμήληα δύν 62 / 55

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ

Μπνξνύλ λα
ιπζνύλ έηζη;
ΝΑΙ
ΟΥΗ

5. Ζ Διέλε έρεη πην
πνιιά απηνθόιιεηα
από ηελ αδεξθή ηεο
θαη ιηγόηεξα από ηνλ
αδεξθό ηεο. Πνην
παηδί έρεη ηα πην
πνιιά απηνθόιιεηα;
6. Με 3€ θαη 50ι.
αγόξαζα έλα
πεξηνδηθό θαη πήξα
ξέζηα. Πόζν έθαλε
ην πεξηνδηθό;
7.
1€
80ι.
50ι.
20ι.
Πιεξώζακε 2€. Ση
αγνξάζακε αλ δελ
πήξακε ξέζηα;
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 Λύλσ ηα πξνβιήκαηα πνπ
κπνξνύλ λα ιπζνύλ.
πκπέξαζκα.
Όηαλ δηαβάδνπκε έλα πξόβιεκα,
κειεηάκε όιεο ηηο πιεξνθνξίεο.
Τπάξρνπλ πξνβιήκαηα πνπ:
 έρνπλ κόλν κία ιύζε,
 έρνπλ πνιιέο ιύζεηο,
 δελ κπνξνύλ λα ιπζνύλ γηαηί
ιείπνπλ πιεξνθνξίεο ή γηαηί έρνπλ
ιάζνο πιεξνθνξίεο.
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Λύλσ ζύλζεηα
πξνβιήκαηα (α)

21
ην δηάιεηκκα

Γξαζηεξηόηεηα – Αλαθάιπςε
Ση ζεκαίλεη ε έθθξαζε
«ηόζα όζα» ζηελ θαζεκεξηλή δσή;

Ννεξνί ππνινγηζκνί εμηζνξξόπεζεο.
Γηδαθηηθή επίιπζεο ζύλζεησλ
πξνβιεκάησλ.
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- Ο Αιέμαλδξνο έξημε 5 βνιέο θαη
έβαιε 3 θαιάζηα.
- Ο Υξήζηνο έξημε 5 βνιέο θαη έβαιε
4 θαιάζηα.
- Ζ Μαξίλα έξημε 5 βνιέο θαη έβαιε 3
θαιάζηα.
- Ζ Διέλε έξημε 4 βνιέο θαη έβαιε 4
θαιάζηα.
 Πνην από ηα παηδηά ήηαλ
ν θαιύηεξνο παίθηεο ζην κπάζθεη
απηή ηε θνξά;
πδεηάκε ζηελ ηάμε
ηηο ιύζεηο πνπ ζθεθηήθακε.
ην ηέινο ηνπ δηαιείκκαηνο όια ηα
παηδηά είραλ ξίμεη από 11 βνιέο.
- Ο Αιέμαλδξνο έβαιε 7 θαιάζηα.
- Ο Υξήζηνο έβαιε 8 θαιάζηα.
- Ζ Μαξίλα έβαιε 6 θαιάζηα.
- Ζ Διέλε έβαιε 9 θαιάζηα.
Δμήληα έμη 66 / 56

 Πόζα θαιάζηα έπξεπε λα είρε
βάιεη αθόκα ν Αιέμαλδξνο γηα λα
είλαη απηόο ν ληθεηήο ζην
παηρλίδη;………………………………
Δμεγώ:
 Πόζα θαιάζηα αθόκα έπξεπε λα
βάιεη θάζε παηδί γηα λα θηάζεη ηελ
Διέλε;
Αιέμαλδξνο:……………………………
Υξήζηνο:………………………………
Μαξίλα:…………………………………
Δξγαζίεο
1.
Ο πύξνο έρεη 13 θάξηεο.
Ο Υξήζηνο έρεη 18 θαη
ε Μαξίλα έρεη 23.
Πνην παηδί έρεη:
- Σηο πεξηζζόηεξεο θάξηεο;
……………………………………………
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- Σηο ιηγόηεξεο θάξηεο;
……………………………………………
- Πόζεο θάξηεο έρνπλ όια ηα
παηδηά;…………………………………
 Πόζεο θάξηεο πξέπεη λα έρνπλ
αθόκα ν πύξνο θαη πόζεο
ν Υξήζηνο γηα λα έρνπλ ηόζεο
θάξηεο όζεο θαη ε Μαξίλα;
Ο πύξνο ………………………
θάξηεο.
Ο Υξήζηνο ………………………
θάξηεο.
 Πόζεο θάξηεο πξέπεη λα δώζεη
ε Μαξίλα ζηνλ Υξήζην θαη ζηνλ
πύξν, ώζηε λα έρνπλ όια
ηα παηδηά ίζν αξηζκό από θάξηεο;
ηνλ Υξήζην ………………………….
ηνλ πύξν ……………………………
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Μαξίλα

Υξήζηνο

πύξνο

2. Ο Νηθόιαο έρεη 20 απηνθηλεηάθηα
κπιε, θόθθηλα θαη κνβ. Σα κπιε
είλαη όζα θαη ηα θόθθηλα.
Σα κνβ είλαη ηα ιηγόηεξα.
Πόζα απηνθηλεηάθηα
κπνξεί λα είλαη:
Δμήληα ελλέα 69 / 57

κπιε ………………………………
θόθθηλα …………………………
Τπνινγίδσ κε αξηζκνύο:

πδεηάκε ζηελ ηάμε
ηηο ιύζεηο πνπ ζθεθηήθακε.
πκπέξαζκα.
Σελ έθθξαζε «ηόζα όζα» ηε ρξεζηκνπνηνύκε γηα πνζόηεηεο πνπ είλαη
ίζεο κεηαμύ ηνπο.
Παξάδεηγκα:
Σα κπιε

ηνπ

είλαη

ηόζα όζα θαη ηα θόθθηλα
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Αλαιύσ αξηζκνύο
κέρξη ην 100.
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Δηζαγσγή ζηελ πξνπαίδεηα
ην ρσξάθη
Γξαζηεξηόηεηα – Αλαθάιπςε
Με πνηνπο ίδηνπο αξηζκνύο
κπνξνύκε λα θηηάμνπκε ην 12;
Ζ Διέλε κε ηνλ θίιν ηεο ηνλ Υξήζην
βνεζνύλ ηνπο παππνύδεο ηνπο
ζηνλ θήπν: θπηεύνπλ ιαραληθά ζε
ζεηξέο.

Αζξνηζηηθή αλάιπζε δηςήθησλ ζε
ίδηνπο ή δηαθνξεηηθνύο όξνπο.
Δηζαγσγή ζηελ πξνπαίδεηα.
Δβδνκήληα έλα 71 / 58

Σα 24 ιαραληθά ζε
πόζεο ίδηεο ζεηξέο
ζα ηα θπηέςνπκε;

Τπάξρνπλ
πνιινί
ηξόπνη.

3+3+3+3+3+3+3+3
ή 8 θνξέο ην 3 (8 Υ 3).

2+2+2+2+2+2+2+2+2+
+ 2+ 2 + 2
ή 12 θνξέο ην 2 (12 Υ 2).
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12 + 12 ή 2 Υ 12.

6 + 6 + 6 + 6 ή 4 Υ 6.

Τπάξρεη άιινο ηξόπνο;
Εσγξαθίδσ.
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 Γείρλσ όινπο ηνπο ηξόπνπο πνπ βξήθαλ ηα παηδηά
ζηα «καγηθά δέληξα» ηνπ 24.
… … … … … … … …
6

6

…

12

…

ή … θνξέο ην 3
ή … θνξέο ην 6
ή … θνξέο ην 6

12

1 θνξά ην 24

24

2 2 … … … … … … … … … … ή … θνξέο ην 2
4

4

…

4

12

…

…

ή … θνξέο ην 4
ή … θνξέο ην 12

12

24
1 θνξά ην 24
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Δξγαζία
Παξαηεξώ ηα «καγηθά δέληξα» θαη
ηα κνηίβα πνπ θηηάρλνπλ ηνπο
αξηζκνύο θαη ζπκπιεξώλσ.
1. Ο αξηζκόο 28:

……

2
…… ……

5
……
……

……
……

4
……

10
28
ΓΜ
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[



28 = …. + …. + …. + ….
ή 28 = (… Υ 10) + (… Υ 4)


10

4

….

….

2. Ο αξηζκόο 48:

…… ……
……
…… ……
……
……
……
……
4
……
20
48
ΓΜ


48 = …. + …. + …. + ….
ή ….. = (….. Υ .….) + (.…. Υ …..)
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 Βξίζθνπκε θαη άιινπο
ηξόπνπο γηα λα θηηάμνπκε
δηαθνξεηηθά κνηίβα ζε θάζε
θνξδόλη.
πκπέξαζκα.
Οη αξηζκνί αλαιύνληαη κε πνιινύο
ηξόπνπο:
 ζε ίδηνπο αξηζκνύο,
π.ρ.: 15 = 5 + 5 + 5 ή 3 Υ 5
 ζε αξηζκνύο πνπ δελ είλαη ίδηνη,
π.ρ.: 15 = 10 + 5 15 = 8 + 7.
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23

Τπνινγίδσ κε πνιινύο
ηξόπνπο:
Σν ζπκπιήξσκα ηνπ 100

Σα παθέηα
Γξαζηεξηόηεηα – Αλαθάιπςε
Πόζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε
ζην 38 γηα λα θηάζνπκε ζην 100;
ηηο γηνξηέο, νη ζύιινγνη γνλέσλ,
νη δάζθαινη θαη ηα παηδηά ζηα
ζρνιεία ηεο Ζιηνύπνιεο κάδεςαλ
παηρλίδηα, ξνύρα θαη βηβιία, πνπ
δελ ηα ήζειαλ πηα, γηα λα ηα πξνζθέξνπλ. Σα έβαιαλ ζε παθέηα γηα
λα ηα δώζνπλ ζε άιια παηδηά πνπ
έρνπλ αλάγθε. Έβαιαλ ζηόρν λα
θηηάμνπλ 100 παθέηα γηα θάζε είδνο.

Δβδνκήληα νρηώ 78 / 60

Γηα λα γίλνπλ
100 ηα παθέηα
κε ηα παηρλίδηα,
ρξεηαδόκαζηε
αθόκα 38.
ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ

Γειαδή
έρνπκε
καδέςεη
πεξίπνπ
60 παθέηα
κε ξνύρα!

Έρνπκε
καδέςεη
62 παθέηα
κε ξνύρα!

ΡΟΤΥΑ

ΒΗΒΛΗΑ

ηα βηβιία
έρνπκε
θηηάμεη ηα πην
πνιιά παθέηα!
Λείπνπλ 19
κόλν γηα λα
γίλνπλ 100.
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 Πόζα παθέηα πεξίπνπ
πξέπεη λα θηηάμνπλ αθόκα
ζηα ξνύρα;
 Πόζα πεξίπνπ είλαη ηα παθέηα
πνπ ιείπνπλ αθόκα ζηα βηβιία;
 πκπιεξώλσ ηνλ πίλαθα ηεο
επόκελεο ζειίδαο ππνινγίδνληαο
πξώηα ηηο ηηκέο ζην πεξίπνπ.
Διέγρσ ζηε ζπλέρεηα ηνπο
ππνινγηζκνύο κνπ.

Ννεξνί ππνινγηζκνί –
Πξνζζαθαίξεζε κε εθηίκεζε ζε
αξηζκνύο κέρξη ην 100. Δύξεζε ηεο
δηαθνξάο ελόο δηςήθηνπ από ην 100,
κε ην ζπκπιήξσκα ή κε δηαδνρηθέο
αθαηξέζεηο.
Ογδόληα 80 / 60

Παθέηα

Έρνπλ ήδε
εηνηκαζηεί

Λείπνπλ
αθόκα

ύλνιν

Ρνύρα

62 (πεξίπνπ 60) … (πεξίπνπ …..)

100

Βηβιία

… (πεξίπνπ ……) 19 (πεξίπνπ …..)

100

Παηρλίδηα … (πεξίπνπ ……) 38 (πεξίπνπ 40)

100

62
0

+8

+30
100

62 70
60

–8
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–30

Δγώ ειέγρσ ηνπο ππνινγηζκνύο κνπ κε αθαίξεζε.
Βγάδσ πξώηα ηηο δεθάδεο
θαη κεηά ηηο κνλάδεο.
100 – 38
100 – 30 – 8
…… – 8 = ……
Δπαιεζεύσ όκσο θαη κε πξόζζεζε:
38 + ...... = 100
Δγώ δε βγάδσ! Πξνζζέησ γηα
λα βξσ ην 100 κε
ην πάηεκα ζηε δεθάδα.
38 + .2. = 40
40 + 60 = 100
άξα, 38 + …… + …… = 100
Ογδόληα δύν 82 / 60-61

Δπαιεζεύσ όκσο θαη κε αθαίξεζε:
100 – ...... = 38
Δξγαζία
Σα παηδηά παίδνπλ ζε
νκάδεο ην παηρλίδη «Βξίζθσ ηνλ
αξηζκό-ζηόρν».
 Με ηνλ δηπιαλό κνπ ζπλεξγάδνκαη γηα λα βξσ ηνπο αξηζκνύο πνπ
ιείπνπλ.
θνξίηζηα:

5 βαζκνί.

38

Ογδόληα ηξία 83 / 61

αγόξηα:

5 βαζκνί.

38

πδεηάκε ζηελ ηάμε γηα
ηηο ιύζεηο πνπ βξήθακε.
πκπέξαζκα.
Μπνξνύκε λα θηάζνπκε ζε έλαλ
αξηζκό-ζηόρν κε δηαθνξεηηθνύο
ηξόπνπο:
α) αλ θάλνπκε πξόζζεζε,
πξνζζέηνπκε ζηνλ αξηζκό από ηνλ
νπνίν μεθηλάκε πξώηα ηηο δεθάδεο
Ογδόληα ηέζζεξα 84 / 61

θαη κεηά ηηο κνλάδεο ή πξώηα ηηο
κνλάδεο θαη κεηά ηηο δεθάδεο:
π.ρ.:

38,
6 + 30+ 2 ή 6 + 2 + 30

β) αλ θάλνπκε αθαίξεζε,
αθαηξνύκε από ηνλ αξηζκό από ηνλ
νπνίν μεθηλάκε πξώηα ηηο δεθάδεο,
γηα λα θηάζνπκε ζηελ πην θνληηλή
δεθάδα, θαη κεηά ηηο κνλάδεο γηα
λα θηάζνπκε ζηνλ αξηζκό πνπ
ζέινπκε αθξηβώο:
π.ρ.

38

100 – 60 = 40, θαη ζηε ζπλέρεηα
40 – 2 = 38
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3ν

Δπαλαιεπηηθό
Κεθάιαηα 16-23
ΑΤΣΟΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

Γξάθσ έλα δπν πξάγκαηα πνπ ζηα
θεθάιαηα 16 έσο 23:
 Μνπ άξεζαλ
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
 Με δπζθόιεςαλ
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
 Έκαζα θαιά:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

Ογδόληα έμη 86 / 62

πκπιεξώλσ ηηο εξγαζίεο.
πδεηάκε ζηελ ηάμε πνηεο
καο δπζθόιεςαλ θαη γηαηί.
1. Παξαηεξώ θαη ζπλερίδσ
ηα κνηίβα.

Δκπέδσζε - επέθηαζε ησλ γλώζεσλ
θαη δεμηνηήησλ πνπ δηδάρηεθαλ ζηελ
ελόηεηα.
Ογδόληα εθηά 87 / 62

2. Κάλσ γξήγνξα λνεξνύο
ππνινγηζκνύο.
 Τπνινγίδσ ηε ζπλνιηθή αμία ηνπ
κνηίβνπ.
Αλ

= 13 θαη

=7

Τπνινγίδσ:
…. + …. + …. + …. + …. + …. +
…. + …. + …. + …. = ….
 Παξαηεξώ πξνζερηηθά.
πκπιεξώλσ ηνπο αξηζκνύο πνπ
ιείπνπλ.
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100
….

50

100 = …. Υ 50
100 = …. Υ ….

…. …. …. ….

12

12

12

….

12
….

…. = 4 Υ 12
…. = …. Υ ….

….
3. Λύλσ πξνβιήκαηα.
 Ζ Μαξία είρε 19 θάξηεο.
Ο πύξνο είρε 13. Πόζεο θάξηεο
πξέπεη λα αθήζεη ην θάζε παηδί γηα
λα έρεη όζεο θαη ν Υξήζηνο;

Ογδόληα ελλέα 89 / 63

Έρσ 7 θάξηεο!

Μαξία
Τπνινγίδσ κε αθξίβεηα:

Διέγρσ κε επνπηηθό πιηθό.
 πκπιεξώλσ ην πξόβιεκα
ώζηε λα κπνξώ λα ην ιύζσ:
«Δίρα..........πεξηνδηθά. νπ ράξηζα
ηα κηζά. Πόζα πεξηνδηθά κνύ έρνπλ
κείλεη; Πόζα πεξηνδηθά έρνπκε θαη
νη δύν καδί;»
Δθηηκώ: Πεξίπνπ ……………………

Δλελήληα 90 / 63

Τπνινγίδσ κε αθξίβεηα:

4. Μνηξάδσ ζε ίζα κέξε πνζόηεηεο.
Έρνπκε 30 θαξακέιεο. Δίκαζηε 5
παηδηά. Πώο κπνξνύκε λα ηηο
κνηξάζνπκε δίθαηα;

Τπνινγίδνπκε κε αξηζκνύο:

Διέγρσ κε επνπηηθό πιηθό.
Δλελήληα έλα 91 / 63

Παηρλίδη.

Με όια ηα θνκκάηηα από ηα 2
ηάγθξακ θηηάρλνπκε κε ηνλ δηπιαλό κνπ ηηο παξαθάησ θηγνύξεο:

(α)

(β)
(γ)

(δ)
● Πνηεο από ηηο πξνεγνύκελεο
θηγνύξεο είλαη ζπκκεηξηθέο;
……………………………………………
● Φηηάρλνπκε θαη άιιεο θηγνύξεο
ηνπ ηάγθξακ από ην Παξάξηεκα.
Δλελήληα δύν 92 / 64

Β΄ Πεξίνδνο
Κεθάιαηα 24-39
ηα θεθάιαηα απηά ζα κάζνπκε:
■ Να ππνινγίδνπκε κε πνιινύο
ηξόπνπο ηελ πξνπαίδεηα θαη λα ηε
ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα ιύζνπκε
πξνβιήκαηα.
■ Να ιύλνπκε πξνβιήκαηα δίθαηεο
κνηξαζηάο κε πνιινύο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο.
■ Να θαιύπηνπκε επηθάλεηεο κε
δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο.
■ Να ρξεζηκνπνηνύκε ηελ θάζεηε
πξόζζεζε κε θξαηνύκελν θαη ηελ
θάζεηε αθαίξεζε κε δαλεηθό γηα λα
ειέγρνπκε ηνπο ππνινγηζκνύο καο
κε ηνλ λνπ όηαλ ιύλνπκε
πξνβιήκαηα.
Δλελήληα ηξία 93 / 65

■ Να ρξεζηκνπνηνύκε ηα ραξηνλνκίζκαηα ηνπ επξώ.
■ Να δπγίδνπκε θαη λα ππνινγίδνπκε ην βάξνο ζε θηιά θαη ζε γξακκάξηα.
■ Να ρξεζηκνπνηνύκε ηνπο κήλεο,
ηηο εβδνκάδεο θαη ηηο επνρέο γηα λα
κεηξάκε ηνλ ρξόλν.
Θα θηηάμνπκε:
■ Πίλαθεο ηεο πξνπαίδεηαο.
■ Καηαζθεπέο θαη εκεξνιόγην.
ΔΗΗΣΖΡΗΑ

ΣΗΡΚΟ
ΔΗΟΓΟ 10 €
Δλελήληα ηέζζεξα 94 / 65

Θα παίμνπκε ζπαδνθεθαιηέο θαη
παηρλίδηα.
Δπίζεο ζα παίμνπκε κε ηνλ
ειεθηξνληθό ππνινγηζηή θαη ζα
κάζνπκε κε άιιν ηξόπν όζα
θάλακε ζηελ ηάμε.
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Βξίζθσ ηελ πξνπαίδεηα
ηνπ 10 θαη ηνπ 5

Σν εξγαζηήξη θεξακηθήο
Γξαζηεξηόηεηα – Αλαθάιπςε
Πώο ππνινγίδνπκε γξήγνξα
ηα γηλόκελα ηνπ 10;
Ζ κεηέξα ηεο Εσήο θαηαζθεπάδεη
δηάθνξα αληηθείκελα από πειό.
Ύζηεξα ηα δσγξαθίδεη. ηε Εσή
αξέζνπλ πνιύ ηα κηθξά πήιηλα
δσάθηα πνπ θηηάρλεη ε κεηέξα ηεο.

Η πξνπαίδεηα ηνπ 10 θαη ηνπ 5
αμηνπνηώληαο ηε ζρέζε κηζνύ –
δηπιάζηνπ. Αληηκεηαζεηηθή ηδηόηεηα
ζηνλ πνιιαπιαζηαζκό.
Δλελήληα έμη 96 / 66

15€

5€
2€

30€
25€

4€

πδεηάκε ζηελ ηάμε πνην από
όια ηα πήιηλα αληηθείκελα είλαη
ην πην αθξηβό, ή ην πην θηελό.
 Ζ κεηέξα ηεο Εσήο πνύιεζε
ζήκεξα 4 , 8 , 11
Πόζα ρξήκαηα πήξε;

.

Τπνινγίδσ εύθνια
ηα ρξήκαηα από ηηο 4
ρεισλίηζεο κε ην δηπιάζην.
Πιεξώζεθε

4€
8€
…… €
4 Υ 4 € = …… €

Δλελήληα εθηά 97 / 66

Τπνινγίδσ κε ηα δάρηπια
ηα ρξήκαηα από ηηο
8 πεηαινύδεο, κεηξώληαο
8 θνξέο ην 5.

15
....

10 5

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

....

8 Υ 5 € = …… €
Δγώ γηα λα βξσ 11 Υ 2 €,
δσγξαθίδσ 11 θνξέο ην 2.
10

1

2
 Πόζα ζπλνιηθά θνπηάθηα
δσγξάθηζε ε Διέλε;
(10+1) Υ 2 = 20 + 2 = .....
Δλελήληα νρηώ 98 / 66

Δξγαζίεο
1. Βξίζθσ κε ηελ αξηζκνγξακκή, ηα δάρηπια θαη κε
ηνλ πίλαθα ηελ πξνπαίδεηα ηνπ 10 θαη ηελ πξνπαίδεηα ηνπ 5: 0 10
 10

θνξέο 0
ην 10 0

.... ....
20 ....
.... ....
10
....
.... ....

1
10

2
3
4
5
6
7 8 9 10
20 …. …. …. …. …. …. …. ….
Δλελήληα ελλέα 99 / 67

θνξέο 0
ην 5 0
 5

Θπκάκαη: Ο πξώηνο αξηζκόο
ζπκίδεη ηα δάρηπια (θνξέο).
.... ....
10 ....
.... ....
5
....
.... ....

1
5

0

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10 …. …. …. …. …. …. …. …. ….
5 10 15
Δθαηό 100 / 66

Αλ ζέισ λα βξσ πόζν
θάλεη 5 θνξέο έλαο
αξηζκόο (πξνπαίδεηα ηνπ
5), κπνξώ λα βξσ πόζν
θάλεη 10 θνξέο απηόο
ν αξηζκόο θαη κεηά λα
ππνινγίζσ ην κηζό ηνπ.
Όηαλ ζέισ λα ππνινγίζσ
ηελ πξνπαίδεηα ηνπ 10,
κπνξώ λα πάξσ ηελ
πξνπαίδεηα ηνπ 5 θαη
λα δηπιαζηάζσ!

2. Βξίζθσ κε ηα δάρηπια θαη ηε
δσγξαθηθή 5 θνξέο ην 2 θαη 2 θνξέο
ην 5.

Δθαηόλ έλα 101 / 67

5 Υ 2 = ……

4 ....
2
....

5 ....

2 Υ 5 = ……

πκπέξαζκα.
 ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ην απνηέιεζκα είλαη ην ίδην αλ αιιάμνπλ
ζέζε νη αξηζκνί πνπ πνιιαπιαζηάζακε.
Παξαδείγκαηα:
 2 Υ 10 = 20

 10 Υ 2 = 20

Δθαηόλ δύν 102 / 67

25

Βξίζθσ ηελ πξνπαίδεηα
ηνπ 2 θαη ηνπ 4

Σν ηζίξθν
Γξαζηεξηόηεηα – Αλαθάιπςε
Πώο κπνξνύκε λα βξνύκε ηελ
πξνπαίδεηα ηνπ 4;
ΔΗΗΣΖΡΗΑ

ΣΗΡΚΟ
ΔΗΟΓΟ 10 €

Η πξνπαίδεηα ηνπ 2 θαη ηνπ 4 αμηνπνηώληαο ηε ζρέζε κηζνύ – δηπιάζηνπ. Γηαρείξηζε αξηζκώλ. Η αληηκεηάζεζε ζηνλ πνιιαπιαζηαζκό.
Δθαηόλ ηξία 103 / 68

Σα παηδηά πήγαλ ζην ηζίξθν. ηελ
Άλλα άξεζαλ πνιύ νη θαιιηηέρλεο
ηνπ ηζίξθνπ.
 Πόζνη θαιιηηέρλεο ππάξρνπλ
ζηελ εηθόλα;……………………………
 Πνηνο παίδεη κε ηα πεξηζζόηεξα
αληηθείκελα;……………………………
 Σα παηδηά πνπ πήγαλ ζην ηζίξθν
ήηαλ 8. Πόζα ρξήκαηα πιήξσζαλ;

Τπνινγίδσ κε αξηζκνύο:
8 Υ ........ = ....... €

Διέγρσ ηνλ ππνινγηζκό κνπ κε
ηα δάρηπια.
Δθαηόλ ηέζζεξα 104 / 68

 Αλ όινη νη θαιιηηέρλεο έπαηδαλ κε
θξίθνπο, όπσο ν ηειεπηαίνο
θαιιηηέρλεο, πόζνπο θξίθνπο ζα
ρξεζηκνπνηνύζαλ ζπλνιηθά;
πκπιεξώλσ ηηο ζηξαηεγηθέο
ησλ παηδηώλ:
Τπνινγίδσ κε ηα δάρηπια
κεηξώληαο 5 θνξέο
ηνπο 4 θξίθνπο!
.... ....
....
8
4
πλνιηθά ζα ρξεζηκνπνηνύζαλ
…………… θξίθνπο.
Θα δσγξαθίζσ 5 θνξέο ην 4!

Δθαηόλ πέληε 105 / 68

πλνιηθά:

4

8

.....

.....

.....

Δξγαζίεο
1. πκπιεξώλσ ηνλ πίλαθα ηεο πξνπαίδεηαο ηνπ 2
θαη ηνπ 4. Διέγρσ κε ηα δάρηπια.
Δθαηόλ έμη 106 / 68-69

θνξέο 0

1

2

0

2

4 …. …. …. …. …. …. …. …. ….

θνξέο 0

1

2

4

8 …. …. …. …. …. …. …. …. ….

ην 2

ην 4

0

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

Δθαηόλ εθηά 107 / 69

8

8

9

9

10 11

10 11

 Ση παξαηεξνύκε γηα ηα γηλόκελα θάζε δεπγαξηνύ;

5Υ4 = …. 6Υ4 = ….

2Υ4 =…. 3Υ4 = …. 4Υ4 = ….

5Υ2 = …. 6Υ2 = ….

2Υ2 =…. 3Υ2 = …. 4Υ2 = ….

Τπνγξακκίδσ ηα γηλόκελα πνπ κε δπζθόιεςαλ.
2. Αλ 20 παηδηά θάγαλε από 2 κπηζθόηα ην θαζέλα,
πόζα κπηζθόηα έθαγαλ ζπλνιηθά;
………………………………………………………
Αλ 40 παηδηά έθαγαλ από 2 κπηζθόηα ην θαζέλα,
πόζα κπηζθόηα έθαγαλ ζπλνιηθά;
………………………………………………………
Δθαηόλ νρηώ 108 / 69

[

3. Αληηζηνηρίδσ όζα είλαη ίζα.
4 Υ 5 =…… 

……
 2 Υ (2Υ5) =……

3 Υ 4 =…… 

 8 + 8 =……

8 Υ 2 =…… 

 4 Υ 3 =……

4 Υ 6 =…… 

……
 2 Υ (2Υ6) =……

πκπέξαζκα.
Γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ πξνπαίδεηα ηνπ 2 θαη ηνπ 4, κπνξνύκε λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε ην κηζό ή ην
δηπιάζην ζηνπο ππνινγηζκνύο καο.
Παξαδείγκαηα:
3 θνξέο ην 2 είλαη: 2 + 2 + 2
δειαδή 6
3 θνξέο ην 4 είλαη: 4 + 4 + 4
δειαδή 12 (δηπιάζην ηνπ 6).
Δθαηόλ ελλέα 109 / 69
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Βξίζθσ ηελ πξνπαίδεηα
ηνπ 8

Ο θνύξλνο ηνπ θπξ ηακάηε
Γξαζηεξηόηεηα – Αλαθάιπςε
Πώο κπνξνύκε λα βξνύκε
ηελ πξνπαίδεηα ηνπ 8;
Ο θνύξλνο ηνπ θπξ ηακάηε είλαη
δηάζεκνο. Δίλαη παξαδνζηαθόο
θνύξλνο κε μύια. ην ςσκί δε
βάδνπλ ζπληεξεηηθά. Όινο ν
θόζκνο αγνξάδεη ςσκί. Σα ςσκηά
ηειεηώλνπλ ζπρλά πξηλ από ην
κεζεκέξη.

Η πξνπαίδεηα ηνπ 8 αμηνπνηώληαο
ηελ πξνπαίδεηα ηνπ 4. Η αληηκεηάζεζε ζηνλ πνιιαπιαζηαζκό.
Δθαηόλ δέθα 110 / 70

Φνύξλνο

Καιεκέξα,
θπξία Δηξήλε!

Θα πάξσ 3
θξαληδόιεο
γηαηί ήξζαλ
ηα εγγνλάθηα κνπ από
ηε Γξάκα!

 Αλ έλα ςσκί θνζηίδεη
πόζα

πξέπεη λα

πιεξώζεη ε γηαγηά ώζηε λα
αγνξάζεη 3 ςσκηά;

Δθαηόλ έληεθα 111 / 70

Διέγρσ κε
ηα δάρηπιά κνπ.

....
4

....

 Ο θπξ ηακάηεο γέκηζε σο ηώξα 9
θνξέο ην θαιάζη κε ηα ςσκηά. Αλ ην
θαιάζη ρσξάεη 8 ςσκηά, πόζεο
ζπλνιηθά θξαληδόιεο έθηηαμε κέρξη
ηώξα;

Δθαηόλ δώδεθα 112 / 70

Διέγρσ κε ηα δάρηπιά κνπ.
16 ....
8

....
....

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

....

Δξγαζίεο
1. Έλα ηαμί έρεη 4 ξόδεο. Έλα
θνξηεγό έρεη 8 ξόδεο. Πόζεο
ξόδεο έρνπλ ηα 5 ηαμί;................
Καη πόζεο ηα 5 θνξηεγά;.............

Δθαηόλ δεθαηξία 113 / 70-71

Τπνινγίδσ κε αξηζκνύο:

 Σα 10 ηαμί έρνπλ:
.................................. ξόδεο.
 Σα 10 θνξηεγά έρνπλ:
.................................. ξόδεο.
2. ρεδηάδνπκε ζην πιέγκα
ηα γηλόκελα.
9 Υ 4 = ....

Δθαηόλ δεθαηέζζεξα 114 / 71

9 Υ 8 = ....

Ση παξαηεξνύκε
γηα ην απνηέιεζκα;
πκπέξαζκα.
Γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ πξνπαίδεηα ηνπ 8, κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ πξνπαίδεηα ηνπ 4
θαη λα δηπιαζηάζνπκε ην
απνηέιεζκα.
Παξαδείγκαηα:
3 Υ 4 = 12
3 Υ 8 = 24 (δηπιάζην ηνπ 12)
ή 5 Υ 4 = 20
5 Υ 8 = 40 (δηπιάζην ηνπ 20).
Δθαηόλ δεθαπέληε 115 / 71
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Βξίζθσ ηελ πξνπαίδεηα
ηνπ 7

Σν δσκάηην ηνπ Κσλζηαληίλνπ
Γξαζηεξηόηεηα – Αλαθάιπςε
Πώο κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο πξνπαίδεηεο πνπ κάζακε
γηα λα θηηάμνπκε ηελ πξνπαίδεηα
ηνπ 7;
Ο Κσλζηαληίλνο ηαθηνπνηεί θάζε
άββαην ην δσκάηηό ηνπ.

Παξαηεξνύκε ηελ εηθόλα:
Δθαηόλ δεθαέμη 116 / 72

Ο Κσλζηαληίλνο έρεη ......... ζήθεο
γηα ηηο κπίιηεο ηνπ. ε θάζε ζήθε
βάδεη 2 θόθθηλεο θαη 5 κπιε.
Υξσκαηίδσ ηηο κπίιηεο ζηηο ζήθεο.

Τπνινγίδσ ηηο:
θόθθηλεο κπίιηεο

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

κπιε κπίιηεο

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

όιεο νη κπίιηεο

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

Η πξνπαίδεηα ηνπ 7 αμηνπνηώληαο
ηελ πξνπαίδεηα ηνπ 2 θαη ηνπ 5.
Δθαηόλ δεθαεθηά 117 / 72

 Αλ είρε αθόκε 4 ζήθεο κε ίδηεο
κπίιηεο, πόζεο κπίιηεο ζα έβαδε ζε
όιεο ηηο ζήθεο;
Τπνινγίδσ κε ηα δάρηπιά κνπ
κεηξώληαο αλά 7.

....
....

14 7

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

....
Τπνινγίδσ κε ηηο πξνπαίδεηεο
ηνπ 2 θαη ηνπ 5 αθνύ 7 = 2 + 5.
8 θνξέο ην 7 ή
8 θνξέο ην (2 + 5)
 8 Υ 2 = ...........
 8 Υ 5 = ...........
Άξα, 8 Υ 7 = ...........
Δθαηόλ δεθανρηώ 118 / 72

 Τπάξρεη άιινο ηξόπνο λα ππνινγίζνπκε πόζεο
κπίιηεο ζα βάιεη ζε 8 ζήθεο;
 Παξαηεξώ θαη ζπκπιεξώλσ ηνλ πίλαθα.
θνξέο 0 1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

4

6 .... 10 .... 14 .... 18 .... .... ....

ην 2:

0 2

ην 5:

0 5 10 15 20 .... .... .... 40 .... .... 55

ην 7:

0 7 14 21 28 .... .... .... .... .... .... ....
Ση παξαηεξνύκε γηα ηελ πξνπαίδεηα ηνπ 7;
πδεηάκε ζηελ ηάμε.
Δθαηόλ δεθαελλέα 119 / 73

Δξγαζία
Βξίζθσ ζην πιέγκα ηα γηλόκελα:
3 Υ 7 = ....

6 Υ 7 = ....

9 Υ 7 = ....
 Υξσκαηίδσ θάζε θνξά ην 7 κε 5
κπιε + 2 θόθθηλα θνπηάθηα, όπσο
ζην παξάδεηγκα:

Δθαηόλ είθνζη 120 / 73

πκπέξαζκα.
Πώο κπνξώ λα βξσ ηελ πξνπαίδεηα ηνπ 7 από ηηο πξνπαίδεηεο ηνπ
5 θαη ηνπ 2: Σπάσ ην 7 ζε 5 + 2,
θάλσ ηηο πξνπαίδεηεο ηνπ 5 θαη ηνπ
2, θαη κεηά πξνζζέησ.
Παξάδεηγκα: 6 Υ 7 = 6 Υ (5 + 2)
6 Υ 5 = 30
6 Υ 2 = 12

42

δειαδή 6 Υ 7 = 42.

Δθαηόλ είθνζη έλα 121 / 73
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Βξίζθσ ηελ πξνπαίδεηα
ηνπ 3 θαη ηνπ 6

Παηρλίδηα θαη ζπαδνθεθαιηέο
Γξαζηεξηόηεηα – Αλαθάιπςε
Πώο κπνξνύκε λα θηηάμνπκε
ηελ πξνπαίδεηα ηνπ 6;
Ζ Αιεμάλδξα θάιεζε ην άββαην
ην απόγεπκα ηνπο θίινπο ηεο λα
παίμνπλ.
Γελ είλαη
Με 24 μπιάθηα,
εύθνιν.
πόζα ζρήκαηα
Πξέπεη λα
από θάζε είδνο
ζθεθηώ!
κπνξώ λα θάλσ;

Δθαηόλ είθνζη δύν 122 / 74

Γηα λα θηηάμσ
ππνινγίδσ
κε ηελ πξνπαίδεηα ηνπ 3 θαη
ζπκπιεξώλσ.
9

6 3

....
....

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

Γηα ηα δηπιά ηξίγσλα
ρξεηαδόκαζηε δηπιάζηα
μπιάθηα! Υπνινγίδσ κε
ηελ πξνπαίδεηα ηνπ 6
θαη ζπκπιεξώλσ.

Η πξνπαίδεηα ηνπ 3 θαη ηνπ 6 αμηνπνηώληαο ηε ζρέζε ηνπ κηζνύ –
δηπιάζηνπ. Η έλλνηα ηνπ
πνιιαπιαζηαζκνύ
Δθαηόλ είθνζη ηξία 123 / 74

[

1 θνξά

2 θνξέο

3ή 6ή
ην 3

3 θνξέο

4 θνξέο

5 θνξέο

6 θνξέο

7 θνξέο

8 θνξέο

9 θνξέο

10 θνξέο

11 θνξέο

12 θνξέο

9 .... .... .... .... .... .... .... .... ....

6 ή 12 ή
ην 6

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

 Με 24 μπιάθηα πόζα ηξίγσλα κπνξώ λα θηηάμσ
αθξηβώο; Βάδσ .. ζην ζσζηό:
 14

....

12

8

....

....

4

....

Δθαηόλ είθνζη ηέζζεξα 124 / 74

Δξγαζίεο
1. Βξίζθσ ηελ πξνπαίδεηα ηνπ 3 θαη
ηνπ 6:
 κε ηα δάρηπια
....
6 9
.... ....
3
0... ....

12 ....
6

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

....
....

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

 ζπκπιεξώλνληαο ηελ αξηζκνζεηξά.
0, 3, 6, ...., ...., ...., ...., ...., ....,...., ....
0, 6, 12, ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ....
Δθαηόλ είθνζη πέληε 125 / 75

 ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα.
θνξέο
ην 3

0

1

1

0

3

βξίζθσ 0
θνξέο
ην 6

βξίζθσ 0

6

2
6

2
12

Δθαηόλ είθνζη έμη 126 / 75

2. Ο Υαζάλ έρεη άικπνπκ κε έληνκα. Παξαηεξεί όηη όια ηα έληνκα ηεο
ζπιινγήο ηνπ έρνπλ 3 δεπγάξηα
πόδηα. Κάζε έληνκν δειαδή έρεη
.......... Υ .......... = ......... πόδηα.

 Πόζα δεπγάξηα πόδηα έρνπλ:
 νη 3 πεηαινύδεο;
Ζ κία πεηαινύδα έρεη:
.......... δεπγάξηα πόδηα ή
.......... Υ .......... = ......... πόδηα.
Οη 3 πεηαινύδεο:
3 Υ ........ = ......... πόδηα.
 ηα 7 ζθαζάξηα;
Δθαηόλ είθνζη εθηά 127 / 75

Σν έλα ζθαζάξη έρεη:
.......... δεπγάξηα πόδηα ή
.......... Υ .......... = ......... πόδηα.
Σα 7 ζθαζάξηα: 7 Υ ........ = .........
πόδηα.
πκπέξαζκα.
Μπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε
ηελ πξνπαίδεηα ηνπ 3 γηα λα
ππνινγίζνπκε ηελ πξνπαίδεηα ηνπ
6, αθνύ 3 + 3 = 6, δειαδή ην 6 είλαη
δηπιάζην ηνπ 3.
Παξάδεηγκα: ην γηλόκελν 4 Υ 6 είλαη
δηπιάζην από ην γηλόκελν
4 Υ 3 αθνύ 4 Υ 6 = 4 Υ (3 + 3)
ή (4 Υ 3)+(4 Υ 3) = 12 + 12 =24
δειαδή 4 Υ 3 = 12
4 Υ 6 = 24
Δθαηόλ είθνζη νρηώ 128 / 75

4ν

Δπαλαιεπηηθό

Κεθάιαηα 24-28
ΑΤΣΟΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Γξάθσ έλα δπν πξάγκαηα πνπ ζηα
θεθάιαηα 24 έσο 28:
 Μνπ άξεζαλ
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
 Με δπζθόιεςαλ
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
 Έκαζα θαιά:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
Δθαηόλ είθνζη ελλέα 129 / 76

πκπιεξώλσ ηηο εξγαζίεο.
πδεηάκε ζηελ ηάμε πνηεο
καο δπζθόιεςαλ θαη γηαηί.
1. Τπνινγίδσ ρξεζηκνπνηώληαο
ηηο πξνπαίδεηεο.
Βάδσ .ζηε ζσζηή απάληεζε.
 ην 60 κπνξώ λα θηάζσ κε ηελ
πξνπαίδεηα:
 ηνπ 2 ....

 ηνπ 5 ....

 ηνπ 6 ....

 ηνπ 8 ....

 Δπαιεζεύσ κε όπνηνλ ηξόπν
ζέισ.

Δκπέδσζε – επέθηαζε ησλ γλώζεσλ
θαη δεμηνηήησλ πνπ δηδάρηεθαλ ζηελ
ελόηεηα.
Δθαηόλ ηξηάληα 130 / 76

 πκπιεξώλσ ηνπο αξηζκνύο πνπ
ιείπνπλ:
60
....
.... .... ....

....
....

....

....

....

....

ή
60 = .2. Υ .... ή

4 Υ ....

60 = 10 Υ .... ή

5 Υ ....

60 = .6. Υ .... ή

3 Υ ....

60 = 10 Υ .... ή 20 Υ ....
 ε κηα νκάδα κπάζθεη παίδνπλ 5
παίρηεο; Πόζνη παίρηεο παίδνπλ ζε
7 νκάδεο;

Δθαηόλ ηξηάληα έλα 131 / 76

[

 πκπιεξώλσ ηνπο αξηζκνύο πνπ
ιείπνπλ θάζε θνξά, έηζη ώζηε ην
απνηέιεζκα λα καο δίλεη ηνλ
αξηζκό-ζηόρν:

48

 Γείρλσ ζην πιέγκα ηα γηλόκελα:
 3Υ6 = ....
 6Υ3 = ....
Έθηηαμα δύν ..............………..............
....................................…………...........
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 Ση ζρήκα ζα ζρεκαηηζηεί κε
ην γηλόκελν 3 x 3;
Εσγξαθίδσ θαη εμεγώ:
Έθηηαμα έλα .............................
2. Λύλσ πξνβιήκαηα.
 Με 2 € θαη 50 ι. αγνξάδνπκε
ξπδόγαια. Με 10 € πόζα
ξπδόγαια αγνξάδνπκε;
 Δθηηκώ:
 5 ξπδόγαια

....

 ιηγόηεξα από
5 ξπδόγαια

....

 πεξηζζόηεξα από
5 ξπδόγαια

....
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 Διέγρσ ηελ άπνςή κνπ
κε δσγξαθηθή:

Φηηάρλσ κε ηελ νκάδα κνπ
έλα πξόβιεκα πνιιαπιαζηαζκνύ
πνπ ην απνηέιεζκά ηνπ είλαη
κεγαιύηεξν από ην 40 θαη
κηθξόηεξν από ην 72.
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Κεθάιαην 3
Γ

Ζ
Δ

Β

Α

Ε

Γ

γ

β

ε

η

ε
δ

α

Θ

ζ
δ

Πεξηερόκελα 2νπ ηόκνπ
Α΄ ΠΔΡΗΟΓΟ
Δλόηεηα 2 (ζπλέρεηα από ηνλ
πξνεγνύκελν ηόκν)
Γλσξίδσ θαιύηεξα
13 ηα γεσκεηξηθά ζηεξεά
Ταθηνπνηνύκε
ηα πξντόληα
Φηηάρλσ γεσκεηξηθά
14 ζρήκαηα
Σρεδηάδνπκε παξηέξηα

7-13

14-20

Μεηξώ επζύγξακκα ηκήκαηα
Φηηάρλνπκε θνξλίδεο
21-26
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ
2ν
Κεθάιαηα 9-15
27-32

15
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Δλόηεηα 3
16

17

18

19

20
21

Γλσξίδσ θαιύηεξα
ηα γεσκεηξηθά κνηίβα
Σην κνπζείν
33-36
Τπνινγίδσ κε πνιινύο
ηξόπνπο κέρξη ην 100.
Δηζαγσγή ζηελ πξνπαίδεηα
Η δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε 37-42
Φηηάρλσ δηςήθηνπο
αξηζκνύο κε πξόζζεζε ίδησλ
ή δηαθνξεηηθώλ αξηζκώλ
Τν θξπθηό
43-51
Γλσξίδσ ηα αξηζκεηηθά κνηίβα. Δηζαγσγή ζηελ πξνπαίδεηα
Σηε ζεηξά
52-56
Διέγρσ, δηνξζώλσ θαη
ζπκπιεξώλσ πξνβιήκαηα
Η πξόζθιεζε
57-64
Λύλσ ζύλζεηα πξνβιήκαηα(α)
Σην δηάιεηκκα
65-70
Δθαηόλ ηξηάληα νρηώ 138

Αλαιύσ αξηζκνύο κέρξη ην 100.
22 Δηζαγσγή ζηελ πξνπαίδεηα
Σην ρσξάθη
71-77
Τπνινγίδσ κε πνιινύο ηξό23 πνπο. Σν ζπκπιήξσκα ηνπ 100
Τα παθέηα
78-85
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ
3ν
Κεθάιαηα 16-23
86-91
Β΄ ΠΔΡΗΟΓΟ
Δλόηεηα 4
Βξίζθσ ηελ πξνπαίδεηα ηνπ 10
24 θαη ηνπ 5 Τν εξγαζηήξη
θεξακηθήο
96-102
Βξίζθσ ηελ πξνπαίδεηα
ηνπ 10 θαη ηνπ 5
25
Τν εξγαζηήξη
θεξακηθήο
103-109
Δθαηόλ ηξηάληα ελληά 139

26

27

28
4ν

Βξίζθσ ηελ πξνπαίδεηα
ηνπ 2 θαη ηνπ 4
Τν ηζίξθν
110-115
Βξίζθσ ηελ πξνπαίδεηα ηνπ 8
Ο θνύξλνο
ηνπ θπξ Σηακάηε
116-121
Βξίζθσ ηελ πξνπαίδεηα ηνπ 7
Τν δσκάηην
ηνπ Κσλζηαληίλνπ
122-128
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ
Κεθάιαηα 24-28
129-134
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Βάζεη ηνπ λ. 3966/2011 ηα δηδαθηηθά
βηβιία ηνπ Γεκνηηθνύ, ηνπ Γπκλαζίνπ, ηνπ
Λπθείνπ, ησλ ΔΠΑ.Λ. θαη ησλ ΔΠΑ..
ηππώλνληαη από ην ΗΣΤΔ - ΓΗΟΦΑΝΣΟ
θαη δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηα Γεκόζηα
ρνιεία. Σα βηβιία κπνξεί λα δηαηίζεληαη
πξνο πώιεζε, όηαλ θέξνπλ ζηε δεμηά
θάησ γσλία ηνπ εκπξνζζόθπιινπ έλδεημε
«ΓΗΑΣΗΘΔΣΑΗ ΜΔ ΣΗΜΖ ΠΩΛΖΖ». Κάζε
αληίηππν πνπ δηαηίζεηαη πξνο πώιεζε
θαη δελ θέξεη ηελ παξαπάλσ έλδεημε
ζεσξείηαη θιεςίηππν θαη ν παξαβάηεο
δηώθεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 7 ηνπ Νόκνπ 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 / ΙΤΥΔ ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ.

