ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ
Η . Σ . Τ . Δ . « Γ Η Ο Φ ΑΝ Σ Ο  »

Β΄ Γεκνηηθνύ

Γηώξγνο Καξγησηάθεο Αιεμάλδξα Μαξαγθνύ
Ναηάζζα Μπειίηζνπ Βαζηιηθή νθνύ

Μαθημαηικά

Σεηξάδην εξγαζηώλ
γ΄ ηεύρνο

Μαζεκαηηθά
Β΄ Γεκνηηθνύ
Σεηξάδην εξγαζηώλ
γ΄ ηεύρνο

ΤΓΓΡΑΦΔΗ
Γηώξγνο Ιαξγηωηάθεο, Εκπαιδεςηικόρ
Αιεμάλδξα Μαξαγθνύ, Εκπαιδεςηικόρ
Ναηάζζα Μπειίηζνπ, Εκπαιδεςηικόρ
Βαζηιηθή Σνθνύ, Εκπαιδεςηικόρ
ΚΡΗΣΔ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΔ
Μαξία Νηθνιαθάθε, Λέκηοπαρ ηος Πανεπιζηημίος

Θεζζαλίαρ
Σηέθαλνο Παπαζηεξγηόπνπινο, Σσολικόρ Σύμβοςλορ
Μηραήι Σθαινρωξίηεο, Εκπαιδεςηικόρ
ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖΖ
Σνθία Τνπιηάηνπ, Σκιηζογπάθορ - Εικονογπάθορ
ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ
Ο αλάδνρνο ηεο ζπγγξαθήο
ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΚΑΣΑ ΣΖ ΤΓΓΡΑΦΖ
Γεώξγηνο Τύπαο, Μόνιμορ Πάπεδπορ ηος Παιδαγυγικού

Ινζηιηούηος
ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ
Θωάλλεο Ζηάξαγθαο, Εθπαηδεπηηθόο
ΔΞΩΦΤΛΛΟ
Σπύξνο Βεξύθηνο, Εικαζηικόρ Καλλιηέσνηρ
ΠΡΟΔΚΣΤΠΩΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ
ACCESS Γξαθηθέο Σέρλεο Α.Δ.

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
Σεηξάδην εξγαζηώλ
γ΄ ηεύρνο

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 Ππόεδπορ ηος

Παιδαγυγ. Ινζηιηούηος
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

Mόνιµορ Πάπεδπορ ηος Παιδ. Ινζηιηούηος.
Αλαπιεξσηήο Δπηζηεµ. Τπεύζ. Έξγνπ
Γεώξγηνο Οηθνλόµνπ

Mόνιµορ Πάπεδπορ ηος Παιδ. Ινζηιηούηος.
Έξγν ζπγρξεµαηνδνηνύµελν 75% από ην Δπξσπατθό
Κνηλσληθό Σακείν θαη 25% από εζληθνύο πόξνπο.
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»

Γλσζηηθέο πεξηνρέο

Δπαλαιεπηηθά

αξηζκνί
αξηζκνί θαη πξάμεηο
γεσκεηξία
κεηξήζεηο
ζηαηηζηηθή
κνηίβα
πξόβιεκα

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 Νηθόιαο

Ζ Νεζράλ Ο Πέηξνο

Ζ Άλλα

Ο Υξήζηνο Ο πίζαο

Ζ Μαξίλα Ο πύξνο Ζ Κιόληηα

(*) ύκβνια «θιεηδηά» γηα ην είδνο εξγαζίαο πνπ
αθνινπζεί:
- εξγαζία κε ηνλ δηπιαλό
- εξγαζία κε ηελ νκάδα
- ζπδήηεζε ζηελ ηάμε
- εηθνλίδην αληαιιαγήο
- ρξήζε επνπηηθνύ πιηθνύ
- ρξήζε ράξαθα ή γλώκνλα
- θάθεινο καζεηή
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Βξίζθσ ηελ πξνπαίδεηα ηνπ 9 θαη ηνπ 11

α. Βξίζθω ηελ πξνπαίδεηα ηνπ 9.
 Με ηα δάρηπια.
 Με ηελ αξηζκνζεηξά: 0, 9, 18, ……, ……, ……, ……,
……, ……, ……, ……, ……, ……, ……, ……, ……, ……,
……, ……
 Με πίλαθα.
θνξέο

0

1

2

ην 9

0

9

18

3

4

5

6

7

8

9

10 11

Πόζν είλαη ην άζξνηζκα ησλ ςεθίσλ θάζε θνξά ζηελ
πξνπαίδεηα ηνπ 9;
 Με ηελ πξνπαίδεηα ηνπ 10.
1 x 10 = ......
1 x 9 = ......
5 x 10 = ......

2 x 10 = ...... 3 x 10 = ......
2 x 9 = ......

4 x 10 = ......

3 x 9 = ......

4 x 9 = ......

6 x 10 = ...... 7 x 10 = ......

8 x 10 = ......

5 x 9 = ......

6 x 9 = ......

9 x 10 = ......

10 x 10 = ......

9 x 9 = ......

10 x 9 = ......

7 x 9 = ......

8 x 9 = ......

Η πποπαίδεια ηος 9 και ηος 11 αξιοποιώνηαρ ηην
πποπαίδεια ηος 10. Επιμεπιζμόρ ηος πολλαπλαζιαζμού υρ
ππορ ηην ππόζθεζη και ηην αθαίπεζη.
Δθηά 7 / 6

β. Βξίζθω ηελ πξνπαίδεηα ηνπ 11.
 Με ηα δάρηπια.
 Με πίλαθα.
θνξέο

0

1

ην 11

0

11 22

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ση παξαηεξνύκε γηα ηα ςεθία ησλ αξηζκώλ ζηελ
πξνπαίδεηα ηνπ 11;
 Με ηελ πξνπαίδεηα ηνπ 10.
3 x 11 = (3 x 10) + 3 = ......

7 x 11 = (7 x 10) + 7 = ......

6 x 11 = (6 x 10) + 6 = ......

8 x 11 = (8 x 10) + 8 = ......

γ. Εσγξαθίδσ ζην πιέγκα ηα γηλόκελα.


8x9=
6x9=
8 x 10 =

6 x 10 =

8 x 11 =

6 x 11 =

9
–1
10
+1
11
Ορηώ 8 / 6-7

δ. ην αγαπεκέλν ηεο άικπνπκ ε αβίλα έρεη θνιιήζεη
88 απηνθόιιεηα κε δηάθνξα ζήκαηα. ε θάζε ζειίδα
έβαιε 8 απηνθόιιεηα. Πόζεο ζειίδεο έρεη γεκίζεη;

Τπνινγίδσ:

ε. Γηα λα θηηάμσ έλα ηνζη, ρξεηάδνκαη 2 θέηεο ςσκί θαη
1 θέηα ηπξί.
Δίκαζηε 9 παηδηά ζηελ παξέα καο.
Πόζεο θέηεο ςσκί θαη πόζεο θέηεο ηπξί
ρξεηαδόκαζηε γηα λα θηηάμνπκε:
 έλα ηνζη γηα ηνλ θαζέλα;

 δπν ηνζη γηα ηνλ θαζέλα;

Δλλέα 9 / 7
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Μνηξάδνκαη δίθαηα κε ηνπο θίινπο κνπ

α. Μνηξαδόκαζηε δίθαηα

Δμεγώ κε αξηζκνύο:

β.

Με ηνλ δηπιαλό κνπ
κνηξαδόκαζηε δίθαηα ηα θπβάθηα
καο κε 2 δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο.

Τιηθά:
- θπβάθηα

Σα θόθθηλα:
Σα κπιε:
ηε ζπλέρεηα εμεγώ κε δσγξαθηά θαη αξηζκνύο ό,ηη
θάλακε.
Δμεγώ κε αξηζκνύο:

Διέγρνπκε ηε ιύζε πνπ δώζακε.

Η ανάδειξη ηηρ διαίπεζηρ υρ ανηίζηποθηρ ηος
πολλαπλαζιαζμού ή υρ διαδοσικήρ αθαίπεζηρ.
Γέθα 10 / 8

γ. Σα 2 θνπηηά ρπκνύ
Σα 5 θνπηηά ρπκνύ

γεκίδνπλ 4 πνηήξηα.
πόζα πνηήξηα γεκίδνπλ;

Εσγξαθίδσ θαη ιύλσ ην πξόβιεκα

Δμεγώ κε αξηζκνύο:

δ. Σα παηδηά ζέινπλ λα κνηξαζηνύλ ηηο ζνθνιάηεο
δίθαηα. ε πνηα πεξίπησζε ζα θάλε πην πνιιά
θνκκάηηα; Βάδσ  ζ’ απηό πνπ πηζηεύσ όηη είλαη
ζσζηό.
Δθηηκώ ρσξίο λα θάλσ ππνινγηζκνύο:
 Αλ κνηξαζηνύλ
2 ζνθνιάηεο

ηελ πξώηε
πεξίπησζε

ή  Αλ κνηξαζηνύλ
5 ζνθνιάηεο

ηε δεύηεξε
πεξίπησζε

Έληεθα 11 / 8-9

Τπνινγίδσ κε αθξίβεηα πόζα κηθξά θνκκαηάθηα
ζνθνιάηαο ζα θάεη ην έλα παηδί ζε θάζε
πεξίπησζε.
ε. Κπθιώλσ ην ζσζηό απνηέιεζκα ηνπ γηλνκέλνπ θαη
εμεγώ όπσο ζην παξάδεηγκα:
70
7 x 9 = 63
60

εμεγώ:
9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 63 ή 7 θνξέο
ην 9 = 63
επαιεζεύσ:
63 – 9 – 9 – 9 – 9 – 9 – 9 – 9 = 0 ή 63 : 9 = 7
7 θνξέο

66
11 X 6 = 60
72

εμεγώ:
.. + .. + .. + .. + .. + .. + .. + .. + .. + .. + .. = …
επαιεζεύσ:
… – .. – .. – .. – .. – .. – .. – .. – .. – .. – .. = 0
εμεγώ:

66
………………………………………………………
8 X 8 = 70
επαιεζεύσ:
64
………………………………………………………
ζη. ε θάζε
κπήθαλ 3 παηδηά θαη 2 κεγάινη γηα
λα πάλε βόιηα. ε πόζα ίδηα απηνθίλεηα ζα κπνπλ 9
παηδηά θαη 6 κεγάινη αλ ρσξηζηνύλ κε ηνλ ίδην
ηξόπν;
Γώδεθα 12 / 9

Δμεγώ κε αξηζκνύο:

Γεθαηξία 13 / 9

Καιύπησ επηθάλεηεο
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α. Πνηα επηθάλεηα είλαη πεξηζζόηεξε;
(ππνινγίδσ ην ζσζηό)
 ε ρξσκαηηζκέλε  ε ιεπθή
 Με πόζα ρξσκαηηζκέλα
ηεηξαγσλάθηα είλαη
θαιπκκέλε ε πεηαινύδα;
…………
 Από πόζα ηεηξαγσλάθηα
ζπλνιηθά απνηειείηαη όιε
ε επηθάλεηα; ……………
 Ζ πεηαινύδα είλαη θηηαγκέλε κε:
……

……

……

……

……

……

β. Με πόζα
κπνξνύκε λα θαιύςνπκε ηηο
επηθάλεηεο; Εσγξαθίδσ θαη κεηξώ.
 1ε επηθάλεηα

 2ε επηθάλεηα

……… ηεηξαγσλάθηα

……… ηεηξαγσλάθηα

Η έννοια ηος εμβαδού υρ κάλςτη επιθάνειαρ.
Διαθοπεηικέρ μονάδερ κάλςτηρ επιθάνειαρ.
Γεθαηέζζεξα 14 / 10

 Με πόζα
ηεηξαγσλάθηα κπνξνύκε λα
θαιύςνπκε ηηο ίδηεο επηθάλεηεο;
Δθηηκώ:
Σελ 1ε επηθάλεηα κε …… πιαθάθηα
Σε 2ε επηθάλεηα κε …… πιαθάθηα
Μπνξώ λα ππνινγίζσ αθξηβώο ρσξίο λα κεηξήζσ;

Εσγξαθίδσ, κεηξώ θαη ειέγρσ ηελ εθηίκεζή κνπ θαη ηνλ
ππνινγηζκό πνπ έθαλα.
 1ε επηθάλεηα

 2ε επηθάλεηα

……… πιαθάθηα

……… πιαθάθηα

 Με πόζα
επηθάλεηεο;

κπνξνύκε λα θαιύςνπκε ηηο ίδηεο

Δθηηκώ:
Σελ 1ε επηθάλεηα κε .... πιαθάθηα.
Σε 2ε επηθάλεηα κε .... πιαθάθηα.
Μπνξώ λα ππνινγίζσ αθξηβώο ρσξίο λα κεηξήζσ;

Γεθαπέληε 15 / 10-11

Εσγξαθίδσ, κεηξώ θαη ειέγρσ ηελ εθηίκεζή κνπ θαη ηνλ
ππνινγηζκό πνπ έθαλα.
 1ε επηθάλεηα

 2ε επηθάλεηα

……… πιαθάθηα

……… πιαθάθηα

γ. Με πνην ηξόπν κπνξνύκε λα θαιύςνπκε κε
κεγαιύηεξε αθξίβεηα ηελ επηθάλεηα; Κπθιώλσ ην
ζσζηό:

α. κε

β. κε

γ. κε

δ. κε

ε. κε

ε. κε

Γεθαέμη 16 / 11

δ. Πόζα από ηα παξαθάησ ζρήκαηα ρξεηαδόκαζηε γηα
λα θαιύςνπκε ηηο επηθάλεηεο;
1ε επηθάλεηα
…… θνξέο
…… θνξέο
…… θνξέο
…… θνξέο
2ε επηθάλεηα
…… θνξέο
…… θνξέο
…… θνξέο
…… θνξέο

Γεθαεθηά 17 / 11
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Μεηξώ ηνλ ρξόλν πνπ πέξαζε

α. Παξαηεξώ πξνζερηηθά ηηο εηθόλεο. Έπεηηα
πξνηείλσ αξηζκνύο ζηα θνπηάθηα θάησ από
ηηο εηθόλεο, ώζηε λα κπνξώ λα ηηο δηαβάζσ κε
ηε ζσζηή ζεηξά.

β. Εσγξαθίδσ θη εγώ κε ηε ζεηξά κνπ κηα ηζηνξία.

Η έννοια ηηρ σπονικήρ διάπκειαρ. Μονάδερ μέηπηζηρ
σπόνος.
Γεθανρηώ 18 / 12

γ. Αληηζηνηρίδσ πόζν δνπλ.

●

●

●
αξθεηά
ρξόληα

●

●

●
κεξηθνύο
κήλεο

●

●
κεξηθέο
εβδνκάδεο

●
●
κεξηθέο
εκέξεο

δ.

Ζ Διέλε είλαη 8 ρξνλώλ. Ο αδεξθόο ηεο
ν Νίθνο είλαη 14 ρξνλώλ. Όηαλ ε Διέλε γίλεη
10 ρξνλώλ, πόζν ρξνλώλ ζα είλαη ν αδεξθόο ηεο;
Δθηηκώ (βάδσ  ζην ζσζηό)
 Ο Νίθνο ζα είλαη 14 ρξνλώλ.
 Ο Νίθνο ζα είλαη 16 ρξνλώλ.
πδεηάκε ζηελ ηάμε πώο ζθεθηήθακε.
 Πόζν ρξνλώλ ζα είλαη ε Διέλε όηαλ ν Νίθνο ζα είλαη
18 ρξνλώλ;
Τπνινγίδσ κε αξηζκνύο:

Γεθαελλέα 19 / 12-13

ε. Έλαο ρξόλνο έρεη 12 κήλεο. Πόζνπο κήλεο έρνπλ:
 κηζόο
ρξόλνο;

 2 ρξόληα;

 5 ρξόληα

 10 ρξόληα

 Ζ Μαξηαιέλα είλαη εθηάκηζε ρξνλώλ. Πόζνπο κήλεο
έρεη δήζεη;
Τπνινγίδσ κε αξηζκνύο:

Δίθνζη 20 / 13

Γλσξίδσ θαιύηεξα
ηηο κνλάδεο κέηξεζεο ρξόλνπ
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α. Πόζνο ρξόλνο πεξλάεη; Τπνγξακκίδσ
ην ζσζηό.
Σα θπηά γηα λα θπηξώζνπλ θαη λα θάλνπλ θαξπό:
 ρξεηάζηεθαλ πεξίπνπ ηέζζεξηο
κήλεο.
 ρξεηάζηεθαλ πεξίπνπ ηέζζεξηο
κέξεο.
πδεηάκε ζηελ ηάμε πνηα επνρή νη γεσξγνί
ζπέξλνπλ ηνπο ζπόξνπο θαη πόηε καδεύνπλ
ηνπο θαξπνύο.
β. Δηθόλεο ζηνλ ρξόλν. Παξαηεξώ θαη ζπκπιεξώλσ ζε
θάζε εηθόλα ηελ θαηάιιειε ιέμε ή θξάζε.
θιείλνπλ ηα ζρνιεία
παξνηκίεο
Γεθέκβξηνο
Ννέκβξηνο
δηαθνπέο
Μάξηηνο
έρεη 28 ή 29 εκέξεο
ΥΟΛΔΗΟ
…………………
αλνίγνπλ ηα
ζρνιεία

ΟΥΗ
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Οθηώβξηνο
εζληθή γηνξηή

επηέκβξηνο
Ηαλνπάξηνο
Μάηνο

…………………
επέηεηνο
Πνιπηερλείνπ

ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα 

Μονάδερ μέηπηζηρ σπόνος: εβδομάδα, μήναρ, σπόνορ.
Δίθνζη έλα 21 / 14

…………………

…………………

Φεβξνπάξηνο

Υξηζηνύγελλα

Πξσηνρξνληά

……………………

1821

«Απρίλη, Απρίλη
δροζερέ…»

«…και Μάη με
ηα λουλούδια!»

…………………

Απξίιηνο

…………………

εζληθή γηνξηή

παξνηκίεο

……………………

ΥΟΛΔΗΟ
Ηνύληνο

Ηνύιηνο

……………………
γ. Παξνηκίεο γηα
ηνπο κήλεο:

δηαθνπέο

Αύγνπζηνο
……………………
ΜΑΡΣΗΟ

ΜΑΪΟ

ΑΠΡΗΛΗΟ

 Σνπ Γελάξε ην
θεγγάξη ιάκπεη
ζαλ καξγαξηηάξη.

 Μάπηηρ είλαη,
ράδηα θάλεη, πόηε
θιαίεη, πόηε γειάεη.
 Αύγνπζηε θαιέ κνπ
κήλα, λα ’ζνπλ δπν
θνξέο ηνλ ρξόλν.

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ ΟΚΣΩΒΡΗΟ
Βξίζθσ ηε ζέζε πνπ έρνπλ ζηε ζπείξα νη παξαπάλσ
κήλεο θαη ηε ρξσκαηίδσ κε ηα αληίζηνηρα ρξώκαηα.
Δίθνζη δύν 22 / 14-15

δ. Έλα έηνο έρεη 12 κήλεο. Με ηε ζεηξά είλαη:
Ηαλ.

1
Φεβ. 2
.
Μάξ.

Γεθ.
Ννέκ.
Οθη.

Απξ.
Μάηνο
.
Ηνύλ.

επη.
Αύγ.
Ηνύι.
Μάξ. Μάηνο
31
31

Ηνύι.
31

Αύγ.
31

Ηαλ.
31

Οθη.
……
Γεθ.
……

Φεβ.
28

Ννέκ.
Απξ. Ηνύλ. επη.
……
30
30
……
Πνηνη κήλεο έρνπλ 31 εκέξεο; ………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Πνηνη κήλεο έρνπλ 30 εκέξεο; ………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Ο κήλαο κε ηηο ιηγόηεξεο εκέξεο είλαη: ……………………
Δίθνζη ηξία 23 / 15

ε. Τπάξρνπλ δέληξα πνπ δνπλ 100 ρξόληα (= 1 αηώλαο),
όπσο ε ειηά θαη ν πιάηαλνο, θαη ηα ιέκε αησλόβηα.
Τπνινγίδσ πόζν πεξηζζόηεξν δεη έλα αησλόβην
δέληξν από έλα θαιακπόθη πνπ δεη έλαλ ρξόλν.

Δίθνζη ηέζζεξα 24 / 15

Δπαλαιεπηηθό
Κεθάιαηα 29 - 33
α. Πνηα επνρή δείρλεη ε εηθόλα;
Δίλαη …………………………………
 Γηα λα μαλαέξζεη ε ίδηα επνρή ηνπ ρξόλνπ, ρξεηάδεηαη
λα πεξάζνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο νη επνρέο (ηηο γξάθσ):
……………………………………………………………………
Κάζε επνρή έρεη 3 κήλεο. Γηα λα μαλαέξζεη ε ίδηα επνρή,
ζα πξέπεη λα πεξάζνπλ ………… κήλεο. ε πόζν θαηξό
ζα έξζεη θαινθαίξη; …………… κήλεο ή ………… επνρέο.
Ζ επνρή πνπ έρνπκε ζήκεξα είλαη: ………………………
β. Ζ Διέλε είλαη 7 ρξνλώλ. Δίλαη 4 ρξόληα κεγαιύηεξε
από ην αδεξθάθη ηεο. Πόζν ρξνλώλ ζα είλαη ην
αδεξθάθη ηεο όηαλ ε Διέλε γίλεη 13;
πκπιεξώλσ ηνλ πίλαθα.
Διέλε

7

8

9

10

αδεξθάθη

……

……

……

……

13

ρξνλώλ

…… ρξνλώλ

γ. Με 12 € αγνξάδνπκε κπάιεο. Ζ θάζε κπάια θνζηίδεη 4
€; Πόζεο κπάιεο αγνξάζακε;
Υξσκαηίδσ ηε ζσζηή ιύζε:
12 Υ 4

12 – 4 – 4 – 4
4 : 12

4 Υ 12

12 : 4
3 + 3 + 3 +3

4+4+4
12 + 4

Εμπέδυζη – επέκηαζη ηυν γνώζευν και δεξιοηήηυν πος
διδάσηηκαν ζηην ενόηηηα,
Δίθνζη πέληε 25 / 16

Διέγρσ κε δσγξαθηθή.

δ. ην θνηέηζη ε γηαγηά κέηξεζε 32 απγά. Κάζε θόηα
γέλλεζε 4 απγά. Πόζεο ήηαλ νη θόηεο πνπ έθαλαλ ηα
32 απγά;
Πξνηείλσ: …………… θόηεο.
 Διέγρσ κε δσγξαθηθή.

ε. Πόζν θνζηίδνπλ 8 κπνπθάιηα;
Πξνηείλσ ………… επξώ.
Διέγρσ κε ηε δσγξαθηθή.



5€

 Πόζν θνζηίδεη ην έλα κπνπθάιη; …………………………
 Πόζα κπνπθάιηα ζα αγνξάζσ κε 7 € 50 ι.; .……………
Δίθνζη έμη 26 / 16-17

ζη.

Ζ γηαγηά έθηηαμε ραιβά. Γέκηζε θάζε
πηαηέια κε 18 θνκκάηηα. Πόζα θνκκάηηα
έθηηαμε αλ γέκηζε 3 πηαηέιεο;
Γηαιέγνπκε έλαλ από ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο λα
ιύζνπκε ην πξόβιεκα θαη έλαλ άιιν ηξόπν γηα λα
ειέγμνπκε ην απνηέιεζκα πνπ βξήθακε:
 κε εθηίκεζε.
 κε δσγξαθηθή.
 κε λνεξνύο ππνινγηζκνύο.
 κε πίλαθα.
δ.

Φηηάρλσ κε ηελ νκάδα κνπ έλα
πξόβιεκα δίθαηεο κνηξαζηάο.
Υξεζηκνπνηνύκε όπνηνπο αξηζκνύο ζέινπκε από ηνπο
παξαθάησ:
3, 4, 24, 36, 60, 90.
Σν δίλνπκε ζε κηα άιιε νκάδα λα ην ιύζεη.

Δίθνζη εθηά 27 / 17

34

Τπνινγίδσ έλα απνηέιεζκα θάλνληαο
θάζεηε πξόζζεζε κε θξαηνύκελν

α. Πόζν έθαλαλ ηα παηίληα;
Δίρα 17 €. Ζ γηαγηά κνύ έδσζε 3 €
θαη ν παππνύο 4€ γηα λα αγνξάζσ
έλα θαηλνύξην δεπγάξη παηίληα.
 Τπνινγίδσ κε ηνλ λνπ
πξάμε.

 Διέγρσ κε θάζεηε

17 + 3 + 4 =
10 + 7 + 3 + 4 = .. ..

Γ

Μ..

1

7.

Γ

Μ..

......

1

7.

.. ..
+

17 + 7

......

10 + 7 + 7
10 + 14 = ……
Σα παηίληα θόζηηζαλ ………… €
β. Ζ κεηέξα αγόξαζε 23 θηιά κήια. ην ζπίηη είρακε θαη
άιια 19. Πόζα κήια έρνπκε ζπλνιηθά;
 Τπνινγίδσ κε ηνλ λνπ

 Διέγρσ κε θάζεηε πξάμε.

Εξοικείυζη με ηον αλγόπιθμο ηηρ κάθεηηρ ππόζθεζηρ /
Επαλήθεςζη με νοεπούρ ςπολογιζμούρ και αθαίπεζη.
Δίθνζη νρηώ 28 / 18

γ.

Σα παηδηά έπαημαλ ζήκεξα κπάζθεη. Πόζα
θαιάζηα έβαιαλ όια ηα παηδηά ζπλνιηθά;
Έβαια 12
θαιάζηα ζήκεξα!

Κη εγώ έβαια
12 θαιάζηα!
Δγώ έβαια 9
πεξηζζόηεξα!

 Δθηηκώ: πλνιηθά έβαιαλ
πεξίπνπ …… θαιάζηα.
 Τπνινγίδσ κε ηνλ λνπ
πξάμε.

 Διέγρσ κε θάζεηε

δ. Ζ Αλαζηαζία βνεζά ηελ Άλλα λα ζπάζεη θαξύδηα γηα
λα θηηάμνπλ θαξπδόπηηα.
Πόζα θαξύδηα έζπαζαλ ζπλνιηθά;
Έζπαζα 35
θαξύδηα!

Φηάλεη! Έρσ
ζπάζεη άιια 55!

 Δθηηκώ: Πεξίπνπ …… θαξύδηα.
 Τπνινγίδσ κε ηνλ λνπ

 Διέγρσ κε θάζεηε πξάμε.

Δίθνζη ελλέα 29 / 18-19

 Έθηηαμαλ έλα ηαςί θαξπδόπηηα. Σν έθνςα ζε ίδηα
θνκκάηηα. Έδσζαλ ζηνπο παππνύδεο ηα κηζά,
δειαδή 19 θνκκάηηα. Σν απόγεπκα έθαγαλ 5 θνκκάηηα
θαξπδόπηηα. Πόζα θνκκάηη έκεηλαλ ζην ηαςί;
Πεξίπνπ …… θνκκάηηα.
Τπνινγίδσ κε ηνλ λνπ

Διέγρσ κε θάζεηε πξάμε.

 Πόζα ήηαλ όια ηα θνκκάηηα; Δθηηκώ:
Πεξίπνπ …… θνκκάηηα.
Τπνινγίδσ κε ηνλ λνπ

Διέγρσ κε θάζεηε πξάμε.

ε. Κάζε Σεηάξηε ν Υξήζηνο ηξώεη ςάξη. ήκεξα ε
κεηέξα ηνπ έςεζε 2 κεγάια ςάξηα. Έθνςε ην θάζε
ςάξη ζε 8 ίδηεο θέηεο. Όινη έθαγαλ από 3 θέηεο θαη
πεξίζζεςαλ 4 θέηεο ςάξη Πόζα άηνκα θάζηζαλ ζην
ηξαπέδη;
Τπνινγίδσ κε αξηζκνύο:

Σξηάληα 30 / 19

35
α.

Τπνινγίδσ έλα απνηέιεζκα θάλνληαο
θάζεηε αθαίξεζε κε δαλεηθό (α)
Βξίζθσ πόζα πνπιάθηα πνύιεζε
ην θαηάζηεκα εθείλε ηελ εκέξα.

είραλ

41

έκεηλαλ

16

πνύιεζαλ

……

 Τπνινγίδσ κε ηνλ λνπ

 Πεξίπνπ ………

.

 Διέγρσ
κε θάζεηε αθαίξεζε.

β. Ο Αιί κνηξάζηεθε ηηο θάξηεο ηνπ κε ηνπο θίινπο ηνπ.
Δίρε 31. Έδσζε ηηο 18. Πόζεο ηνπ έκεηλαλ γηα λα
παίμεη; Διέγρσ κε θάζεηε αθαίξεζε θαη θάζεηε
πξόζζεζε.
 Πεξίπνπ ………
 Τπνινγίδσ κε ηνλ λνπ

 Διέγρσ κε θάζεηε πξάμε.

Εξοικείυζη με ηην ηεσνική ηηρ κάθεηηρ αθαίπεζηρ με
δανεικό μέζα από ηον άβακα. Επαλήθεςζη με νοεπούρ
ςπολογιζμούρ και ππόζθεζη.
Σξηάληα έλα 31 / 20

γ. Βξίζθσ ηα ξέζηα θαη ειέγρσ αλ είλαη ζσζηά κε
θάζεηε πξάμε όπσο ζην παξάδεηγκα.
 Έδσζαλ
10
10

Από ην 0
δε βγαίλεη
ην 2,
γη’ απηό
αλαιύσ
ην 40
ζε 30 + 10.

ΓΜ
4 0
– 3 2

10
10

30 10
– 30 2
0 8

Δπαιεζεύσ

 Έδσζαλ

38 €

32 €

Πήξαλ ξέζηα

ΓΜ
3 2
+ 8
4 0

ΓΜ
3 10
4 0
– 3 2
8

ΓΜ
1 0

Πήξαλ ξέζηα πεξίπνπ …… €.

50

Τπνινγίδσ ηα ξέζηα
κε αθξίβεηα:

Δπαιεζεύσ θάζεηα κε:
 Πξόζζεζε  Αθαίξεζε

Σξηάληα δύν 32 / 20

δ.  Τπνινγίδσ πξώηα πόζν είλαη πεξίπνπ ην
απνηέιεζκα ηεο αθαίξεζεο: 52 – 38 = …………
ηε ζπλέρεηα ππνινγίδσ κε ηνλ λνπ ην απνηέιεζκα
κε αθξίβεηα: …………
Ύζηεξα βξίζθσ πνύ έρεη γίλεη ιάζνο ζηελ θάζεηε
αθαίξεζε θαη δηνξζώλσ.
Κάλσ ζσζηά ηε θάζεηε αθαίξεζε:
ΓΜ
5 2
– 3 8
2 6

Γ Μ
50 + 2
– 30 + 8
20 + 6

Από ηα 2
αθαηξνύκε
ηα 8 θαη
κέλνπλ 6.

26
 Τπνινγίδσ πξώηα πόζν είλαη πεξίπνπ ην
απνηέιεζκα ηεο αθαίξεζεο: 53 – 19 = …………
ηε ζπλέρεηα ππνινγίδσ κε ηνλ λνπ ην απνηέιεζκα κε
αθξίβεηα: …………
Ύζηεξα βξίζθσ πνύ έρεη γίλεη ιάζνο ζηελ θάζεηε
αθαίξεζε θαη δηνξζώλσ.
Κάλσ ζσζηά ηε θάζεηε αθαίξεζε:
ΓΜ
5 3
– 1 9
3 5

Γ Μ
40 + 13
– 10 + 9
30 + 5

Από ηα 3
αθαηξνύκε
ηα 9 θαη
κέλνπλ 5.

35

Σξηάληα ηξία 33 / 21

ε.

Φηηάρλσ κε ηνλ δηπιαλό κνπ έλα πξόβιεκα.
Σν ιύλνπκε κε θάζεηεο πξάμεηο.
Υξεζηκνπνηνύκε όπνηνπο από ηνπο
παξαθάησ αξηζκνύο ρξεηαδόκαζηε.
82

61

34

19

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Πξνηείλνπκε ζηελ ηάμε ην πξόβιεκα θαη ηε ιύζε πνπ
δώζακε

Σξηάληα ηέζζεξα 34 / 21

36
α.

Τπνινγίδσ έλα απνηέιεζκα θαη ειέγρσ
κε θάζεηε αθαίξεζε κε δαλεηθό (β)
Βξίζθσ πόζν πιήξσζε ε θπξία Αιέθα
γηα ηηο αγνξέο ηεο.

 Δθηηκώ: Πεξίπνπ ……… €

Απόδεημε
Αλζνπσιείν «Ζ ηνπιίπα»

 Τπνινγίδσ κε αθξίβεηα:

Άλζε
Γιάζηξα
Λίπαζκα
Λίπαζκα
ύλνιν

 Διέγρσ κε θάζεηεο
πξάμεηο:

22 €
19 €
8€
8€
…… €

 Βξίζθσ πόζα ξέζηα πήξα από 80 €:
 Δθηηκώ:
Πεξίπνπ ……… €

 Τπνινγίδσ
κε αθξίβεηα:

 Διέγρσ κε
θάζεηεο πξάμεηο:

β. Βξίζθσ πόζν ρξνλώλ είλαη ε κακά ηεο Άλλαο:
Δίκαη 26 ρξόληα
κηθξόηεξε από ηε
γηαγηά, δειαδή
…… ρξνλώλ.

Δίκαη 75 ρξνλώλ.
Δγώ είκαη
8 ρξνλώλ!

Ο ελληνικόρ αλγόπιθμορ ηηρ κάθεηηρ
αθαίπεζηρ με δανεικό
Σξηάληα πέληε 35 / 22

 Πόζα ρξόληα κεγαιύηεξε είλαη ε κεηέξα ηεο από
ηελ Άλλα;
Πεξίπνπ ……… €

γ.

 Τπνινγίδσ
κε αθξίβεηα:

48 €
Αλ αγνξάζνπκε

,

 Τπνινγίδσ κε
θάζεηεο πξάμεηο:

θαη

23 €
, πόζα

8€
ρξήκαηα ζα πιεξώζνπκε;
Πεξίπνπ ……… €

Τπνινγίδσ κε
αθξίβεηα:

Διέγρσ κε θάζεηε
πξάμε:
48
8
ή
+ 23

 Πόζα ξέζηα ζα πάξνπκε αλ δώζνπκε 100 €;
Πεξίπνπ ……… €

Τπνινγίδσ κε
αθξίβεηα:

Διέγρσ κε θάζεηε
πξάμε:
100
–
. ή

Σξηάληα έμη 36 / 22

δ. Ο παππνύο έδσζε

20
20
50
ζηνλ ηακία. Πήξε ξέζηα 19 €. Πόζν έθαλε ην
πνδήιαην πνπ αγόξαζαλ;

Δθηηκώ:
πεξίπνπ ……… €

Τπνινγίδσ κε
αθξίβεηα:

Διέγρσ κε
θάζεηεο πξάμεηο:

ε. Ζ Διέλε θαη ν Υξήζηνο έρνπλ καδέςεη αξθεηό
ραξηδηιίθη;
ηνλ θνπκπαξά
κνπ έρσ 57 €!

Δγώ έρσ 29 €
πεξηζζόηεξα!

 Πόζα ρξήκαηα έρεη ν Υξήζηνο;
Δθηηκώ:
πεξίπνπ ……… €

Τπνινγίδσ κε
αθξίβεηα:

Διέγρσ κε
θάζεηεο πξάμεηο:

Σξηάληα εθηά 37 / 23

 Πόζα ρξήκαηα ρξεηάδεηαη θάζε παηδί αθόκα γηα λα έρεη
100 €;
Δθηηκώ:
πεξίπνπ ……… €

Τπνινγίδσ κε
αθξίβεηα:

Διέγρσ κε
θάζεηεο πξάμεηο:

Σξηάληα νρηώ 38 / 23

Λύλσ ζύλζεηα πξνβιήκαηα (β)

37
α.

Ζ Έιιε, ηελ Σξίηε 25 Μαΐνπ,
βνήζεζε ηνπο γνλείο ηεο
λα καδέςνπλ θεξάζηα. Μέρξη ην κεζεκέξη
είραλ καδέςεη 28 θαθάζηα θεξάζηα. Μέρξη
ην βξάδπ είραλ καδέςεη άιια 18 θαθάζηα.
Πόζα θαθάζηα κάδεςαλ όιε ηελ εκέξα;

● πεξίπνπ
……… €

● Τπνινγίδσ
κε αθξίβεηα:

● Διέγρσ κε
θάζεηεο πξάμεηο:

Έσο ηελ Πέκπηε 27 Μαΐνπ είραλ καδέςεη ζπλνιηθά 100
θαθάζηα. Πόζα θαθάζηα κάδεςαλ ηηο επόκελεο εκέξεο,
ηελ Σεηάξηε 26 Μαΐνπ θαη ηελ Πέκπηε 27 Μαΐνπ;
Σξίηε
………

Σεηάξηε Πέκπηε ύλνιν
………

………

………

● Διέγρσ κε
θάζεηεο
πξάμεηο:

Διδακηική επίλςζηρ ζύνθεηυν πποβλημάηυν /
επαλήθεςζη.
Σξηάληα ελλέα 39 / 24

β.

Δίρα 45 θάξηεο. Βξήθα ζηελ απιή ηνπ
ζρνιείνπ άιιεο 37. Δπεηδή δε βξέζεθε ην
παηδί πνπ ηηο έραζε, ν δηεπζπληήο
κνύ ηηο ράξηζε ζην ηέινο ηεο εβδνκάδαο.

Πόζεο θάξηεο έρεη ηώξα ε Νεζράλ;

 Πεξίπνπ: ……

 Τπνινγίδσ κε αθξίβεηα κε δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο.
45 + 30 + 7 =
45 + 5 + 2 + 30 = 50 + 2 + 30 =
45 + 30

45 + 37
70 + 12
45 + 40 – 3
πκπιεξώλσ: Δ Γ Μ
4 5
+ 3 7

Γ Μ
5+7= … …

… …
Πόζεο θάξηεο πξέπεη λα αγνξάζεη αθόκα γηα
λα έρεη ζπλνιηθά 100;



γ. πκπιεξώλσ ηνπο ππνινγηζκνύο
Γ
3
1
+
…

Μ
5
0

Γ
2 2

…

+ 2

6

Μ
7
7
7

Δ

Γ Μ
3x7= ……

… …
αξάληα 40 / 24

1
–

Γ
1
0
5

Μ
0
7
…

… 4

δ.

Ζ Διέλε θεξλάεη ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο
ζνθνιαηάθηα ζηε γηνξηή ηεο. Σν θνπηί έρεη 58
ζνθνιαηάθηα. Σα κνηξάδνληαη δίθαηα. Όια ηα παηδηά
είλαη 28.
 Πόζα ζνθνιαηάθηα ζα πάξεη θάζε παηδί;
Δθηηκώ: Πεξίπνπ …………
 Πόζα ζα κείλνπλ ζην θνπηί; Δθηηκώ: Πεξίπνπ ………
ΣΔΣΑΡΣΖ
21
ΜΑΪΟΤ

Τπνινγίδσ κε αθξίβεηα πόζα ζνθνιαηάθηα ζα κείλνπλ
ηειηθά ζην θνπηί;

 Αλ ην θνπηί είρε 100 ζνθνιαηάθηα, πόζα ζα έπαηξλε ην
θάζε παηδί;
Δθηηκώ: Πεξίπνπ …………
 Πόζα ζα έκελαλ ζην θνπηί; Δθηηκώ: Πεξίπνπ …………
Τπνινγίδσ κε αθξίβεηα:

αξάληα έλα 41 / 25

ε.

Μπνξνύκε λα ιύζνπκε ην παξαθάησ
πξόβιεκα; Δμεγνύκε ηελ άπνςή καο.
Ζ Κιόληηα είρε 26 €. Αγόξαζε έλα βηβιίν κε
παξακύζηα θαη έδσζε ηα κηζά ηεο ρξήκαηα. Με ηα
ππόινηπα αγόξαζε 2 ίδηα παγσηά, γηα λα θάεη κε
ηε θίιε ηεο. Πόζν έθαλαλ ηα 2 παγσηά αλ ηεο
έκεηλαλ 28 €;

Τπνινγίδσ κε αξηζκνύο:

αξάληα δύν 42 / 25

Μεηξώ ην βάξνο (α)

38

α. Με ηελ νκάδα κνπ βξίζθνπκε 3 πξάγκαηα
πνπ ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή είλαη:
 πνιύ βαξηά θαη δελ κπνξνύκε λα ηα ζεθώζνπκε.

 πνιύ ειαθξηά θαη κπνξνύκε εύθνια λα ηα
ζεθώζνπκε.

πδεηάκε ζηελ ηάμε ηηο εθηηκήζεηο καο.

β. Παξαηεξώ πξνζερηηθά. Κπθιώλσ θάζε θνξά ην πην
βαξύ.
ή

ή

ή

ή

Εξοικείυζη με ηην έννοια ηος βάποςρ και ηοςρ ηπόποςρ
μέηπηζήρ ηος.
αξάληα ηξία 43 / 26

γ. Παξαηεξώ πξνζερηηθά. Έπεηηα ηνπνζεηώ ηα δώα
ζηηο ηξακπάιεο (ελώλσ κε γξακκή)

δ. Βάδσ κε ηε ζεηξά από ην βαξύ ζην πην ειαθξύ:

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

πην βαξύ
(β)

………

………

………

………

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

πην βαξύ
(δ)

………

………

………

………



αξάληα ηέζζεξα 44 / 26-27

ε. Παξαηεξώ πξνζερηηθά ηε δπγαξηά. Εσγξαθίδσ ό,ηη
ιείπεη.

ζη.

θέθηνκαη θαη βξίζθσ πξάγκαηα πνπ
ην βάξνο ηνπο ηαηξηάδεη κε ηα βάξε ησλ
πξαγκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο δπγαξηέο ώζηε λα ηηο
θάλσ λα ηζνξξνπνύλ.

αξάληα πέληε 45 / 27

Μεηξώ ην βάξνο:
Σν θηιό θαη ην γξακκάξην (β)
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α. Με πνηεο κνλάδεο κέηξεζεο ζα εθθξάζσ
ην βάξνο ηνπο; (αληηζηνηρίδσ)







θηιά.





γξακκάξηα.

β. Δλώλσ όζα ηαηξηάδνπλ.

90 γξακκάξηα

46 θηιά

8 γξακκάξηα

100 θηιά

6 θηιά

 Πνην είλαη ην πην βαξύ; ……………………………
 Πνην είλαη ην πην ειαθξύ; …………………………

Μονάδερ μέηπηζηρ βάποςρ: Το κιλό και ηα γπαμμάπια.
αξάληα έμη 46 / 28

γ. Βάδσ όζα αληέρεη ε θάζε ζαθνύια. Κπθιώλσ κε
θόθθηλν όζα ζα βάισ ζηελ θόθθηλε ζαθνύια θαη κπιε
όζα ζα βάισ ζηελ κπιε ζαθνύια.
1 θηιό

6 θηιά

κηζό
θηιό

5 θηιά

δ.

2 θηιά

3 θηιά

1 θηιό

3 θηιά

ην θνύξλν ηεο γεηηνληάο ε γηαγηά Αιέθα
αγόξαζε θνπινπξάθηα.

8 € ην
θηιό

Βάιηε κνπ, ζαο
παξαθαιώ,
ελάκηζη θηιό!

αξάληα εθηά 47 / 28-29

 Πόζα ρξήκαηα ζα πξέπεη λα πιεξώζεη;
πεξίπνπ :

Τπνινγίδσ κε αθξίβεηα:

 Αλ αγόξαδε 5 θηιά θνπινπξάθηα, πόζα ζα πξέπεη λα
πιεξώζεη;
πεξίπνπ :

Τπνινγίδσ κε αθξίβεηα:

ε. Ζ θπξία Φιώξα έπξεπε λα πιεξώζεη 30 € γηα ηελ
ηνύξηα ηεο εγγνλήο ηεο. Πόζα θηιά ήηαλ ε ηνύξηα
πνπ αγόξαζε; Δθηηκώ βάδνληαο  ζην ζσζηό.
1 θηιό

2 θηιά

Δλάκηζη θηιό

Δμεγώ:
 Αλ αγόξαδε ηνύξηα 1 θηινύ,
ζα πιήξσλε ………… €

20 € ην θηιό

 Αλ αγόξαδε ηνύξηα 2 θηιώλ, ζα πιήξσλε ………… €
 Αλ αγόξαδε ηνύξηα ελάκηζη θηινύ,
ζα πιήξσλε ………… €

αξάληα νρηώ 48 / 29

Γλσξίδσ ηα ραξηνλνκίζκαηα
ησλ 5, 10, 20, 50 θαη 100 επξώ

40

α. Πόζα επξώ είλαη ζπλνιηθά;
20

20

5

20

20

5

20

20

5

20

20

5

= ………

= ………

10
10

= ………

10
10
10

β. Παξαηεξώ
πξνζερηηθά θαη
ζπκπιεξώλσ.

100

…€
…€
…€
…€

…€
…€

…€ …€
…€
…€

…€
…€

Εξοικείυζη με ηα σαπηονομίζμαηα ηυν 5,10,20,50 και 100
εςπώ.
Εξοικείυζη με ηιρ ανηαλλαγέρ ηοςρ και ηα πέζηα.
αξάληα ελλέα 49 / 30

…€
…€

…€

100

…€

…€

…€

…€

…€
…€

…€
…€

…€

…€
…€

…€

…€

…€
…€

…€

…€
…€

γ. Ση λνκίζκαηα κπνξεί λα έρνπλ ηα αδεξθάθηα ζηνπο
θνπκπαξάδεο ηνπο;
Μπνξεί λα έρεη …………
Έρσ 79 €.

Μπνξεί λα έρεη……
Έρσ 15 €
πεξηζζόηεξα
από ηνλ
αδεξθό κνπ.

Πελήληα 50 / 30

δ.

Πώο ζα πιεξώζνπκε; Παίξλνπκε όζεο θνξέο
ζέινπκε θάζε λόκηζκα ή ραξηνλόκηζκα.

49 €

51 €

10

20

100

5

89 €

50

ε.

Με πνηα ραξηνλνκίζκαηα κπνξνύλ
λα αγνξάζνπλ ηα παξαθάησ;

100

50

20

10

5

95 €

17 €

43 €

58 €

Έδσζε
……… €,
Πήξε ξέζηα
5 €.

Έδσζε
……… €,
Πήξε ξέζηα
3 €.

Έδσζε
……… €,
Πήξε ξέζηα
7 €.

Έδσζε
……… €,
Πήξε ξέζηα
32 €.

Πελήληα έλα 51 / 31

ζη. Πνηα ραξηνλνκίζκαηα πξέπεη λα δώζσ γηα λα
πάξσ ηα ιηγόηεξα ξέζηα; Κπθιώλσ.
69 €


50

Θα πάξσ ξέζηα: …………

20
Θα πάξσ ξέζηα: ………


100

44 €


50

Θα πάξσ ξέζηα:……

20


20

Θα πάξσ ξέζηα:……

20
δ. Πνην θνπθιάθη θνζηίδεη πεξηζζόηεξν;……
Πόζν πεξηζζόηεξν;……
Με πνηα λνκίζκαηα κπνξώ λα
πιεξώζσ ην πην αθξηβό; Κπθιώλσ.


57 €


20
20

10
20

20

20

20

20

Πελήληα δύν 52 / 31

49 €

Δπαλαιεπηηθό

6ν

Κεθάιαηα 34–40
α. πκπιεξώλσ ηνπο αξηζκνύο πνπ ιείπνπλ:

–

Γ

Μ

Γ Μ

2

17

5 12

2 13

3

7

6

3

… 9
… 8

–

2

… 9
2

Δ

–

…

Γ Μ

Δ

… …

Μ

… …

…
8

Γ

1
–

0

0

7

…

… …

β. Παξαηεξώ πξνζερηηθά.
Αλ
ηόηε δσγξαθίδσ ό,ηη ρξεηάδεηαη γηα λα ηζνξξνπήζεη ε
δπγαξηά:
α)

…………… ή …………… ή ……………

β)

…………… ή …………… ή ……………

Εμπέδυζη – Επέκηαζη ηυν γνώζευν και δεξιοηήηυν πος
διδάσηηκαν ζηην ενόηηηα
Πελήληα ηξία 53 / 32

γ. Ζ ζαθνύια ηεο Μάξσο δπγίδεη 2 θηιά πεξηζζόηεξν
απ’ ό,ηη ε ζαθνύια ηνπ Πέηξνπ. Ση ζα κπνξνύζε λα
πεξηέρεη ε ζαθνύια ηεο; Κπθιώλσ.
1 θηιό θαη
κηζό θηιό

ηνπ
Πέηξνπ

κηζό
θηιό

1 θηιό

1 θηιό

1 θηιό

1 θηιό θαη
κηζό θηιό

;
ηεο
Μάξσο

κηζό
θηιό

δ. Ζ Άλλα θαη ε Διέλε ζπιιέγνπλ απηνθόιιεηα.
 Πνηα έρεη ηα πεξηζζόηεξα;
…………………………………

…………

…………

 Πόζα απηνθόιιεηα έρνπλ θαη
νη δύν καδί;
…………………………………
 Πόζα πξέπεη λα αγνξάζεη ε θαζεκία ώζηε λα έρεη
ζπλνιηθά 100 απηνθόιιεηα;
Τπνινγίδσ κε
αθξίβεηα:

Διέγρσ κε θάζεηεο
πξάμεηο:

πεξίπνπ
Άλλα ………
Διέλε ………

Πελήληα ηέζζεξα 54 / 32-33

ε.

Αλ θνζηίδνπλ

19 €
9€
πόζν θνζηίδεη ην ληύζηκν ελόο παίρηε;

23 €

Πεξίπνπ: ………………
Διέγρσ κε θάζεηεο πξάμεηο:

 Έρσ 100 €. Ση ζα κπνξνύζα λα αγνξάζσ; Βάδσ 
ζην ζσζηό.
 5 αζιεηηθά κπινπδάθηα ….
 5 δεπγάξηα παπνύηζηα θαη 2 αζιεηηθά κπινπδάθηα ….
Δμεγώ πσο ζθέθηεθα.

Δπαιεζεύνπκε κε όπνηνλ
ηξόπν ζέινπκε.

Πελήληα πέληε 55 / 33

ζη.

Ζ γηαγηά ηνπ σηήξε έθηηαμε ζηνλ αξγαιεηό
κάιιηλα ραιηά θαη πθαληά. Σα πνπιάεη ζηνλ
πλεηαηξηζκό πνπ έρνπλ νη γπλαίθεο ηνπ ρσξηνύ.
38 €
29 €

44 €

Θα πάξσ ην θηιίκη
θαη ηε δαθέηα.
Πόζα ρξήκαηα πξέπεη λα πιεξώζεη;
Δθηηκώ: Πεξίπνπ: ………………
Πόζν πεξηζζόηεξν θνζηίδεη ην ηξαπεδνκάληηιν:
 από ην θηιίκη; ……………………………
 από ηε δαθέηα; ……………………………
δ.

Φηηάρλσ έλα πξόβιεκα πνπ ιύλεηαη κε
αθαίξεζε θαη ην απνηέιεζκα είλαη κεγαιύηεξν
από 43.

Πελήληα έμη 56 / 33

Χ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
1

Χ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4
9
16
25
36
49
64
81
100
121
2

3

4

5

6

7

Πελήληα εθηά 57 / 34

8

9

10

11

παδνθεθαιηέο
Πώο κπνξνύκε κε
ηξία ίδηα ηξίγσλα

λα θηηάμνπκε έλα
Πώο κπνξνύκε κε 8 ίδηα ηξίγσλα

λα θηηάμνπκε έλα
Με ηα νξζνγώληα παξαιιειόγξακκα

Φηηάρλσ ην παξαθάησ νξζνγώλην:

Πελήληα νρηώ 58 / 35

Πεξηερόκελα
Ελόηεηα 5
29

Βξίζθσ ηελ πξνπαίδεηα ηνπ 9 θαη ηνπ 11
Ιαηαζθεπέο

30

Μνηξάδνκαη δίθαηα κε ηνπο θίινπο κνπ
Παηρλίδη κε κπίιηεο

10 - 13

31

Καιύπησ επηθάλεηεο
Ο αξγαιεηόο

14 - 17

32

Μεηξώ ηνλ ρξόλν πνπ πέξαζε
Τα γελέζιηα

18 - 20

33

Γλσξίδσ θαιύηεξα ηηο κνλάδεο κέηξεζεο
ρξόλνπ
Μέξα κε ηε κέξα
21 - 24

5ν

ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ
Ιεθάιαηα 29–33

7-9

25 - 27

Ελόηεηα 6
Τπνινγίδσ έλα απνηέιεζκα θάλνληαο θάζεηε
πξόζζεζε κε θξαηνύκελν
34
Έξεπλα: Τη κνπ αξέζεη πην πνιύ
28 - 30
35

Τπνινγίδσ έλα απνηέιεζκα θάλνληαο θάζεηε
αθαίξεζε κε δαλεηθό (α)
Σην θαηάζηεκα κε ηα θαηνηθίδηα δώα
31 - 34

36

Τπνινγίδσ έλα απνηέιεζκα θαη ειέγρσ κε
θάζεηε αθαίξεζε κε δαλεηθό (β)
Η ηακεηαθή κεραλή
35 - 38

37

Λύλσ ζύλζεηα πξνβιήκαηα (β)
Σηελ απιή ηεο γηαγηάο
Πελήληα ελλέα 59

39 - 42

38

Μεηξώ ην βάξνο (α)
Η δπγαξηά

43 - 45

39

Μεηξώ ην βάξνο: Σν θηιό
θαη ην γξακκάξην (β)
Σηε ιαϊθή αγνξά

46 - 48

Γλσξίδσ ηα ραξηνλνκίζκαηα
ησλ 5,10,20,50 θαη 100 επξώ
Σην παλεγύξη

49 - 52

ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ
Ιεθάιαηα 34–40

53 - 56

40
6ν

Δμήληα 60

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).

Απαγοπεύεηαι η αναπαπαγυγή οποιοςδήποηε ημήμαηορ
αςηού ηος βιβλίος, πος καλύπηεηαι από δικαιώμαηα
(copyright), ή η σπήζη ηος ζε οποιαδήποηε μοπθή,
συπίρ ηη γπαπηή άδεια ηος Υποςπγείος Παιδείαρ
και Θπηζκεςμάηυν, Πολιηιζμού και Αθληηιζμού /
ΙΤΥΕ -ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

