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Γνυζηικέρ πεπιοσέρ
αξηζκνί
αξηζκνί θαη πξάμεηο
γεσκεηξία
κεηξήζεηο
ζηαηηζηηθή
κνηίβα
πξφβιεκα
Δπαλαιεπηηθά
Γελ είπακε πσο νη γλσζηηθέο
πεξηνρέο δελ είλαη γηα παηρλίδη!
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Βξίζθσ ηελ πξνπαίδεηα
ηνπ 9 θαη ηνπ 11

Καηαζθεπέο
Γξαζηεξηφηεηα – Αλαθάιπςε
Αλ μέξνπκε ηελ πξνπαίδεηα
ηνπ 10, πνηεο άιιεο πξνπαίδεηεο
κπνξνχκε λα βξνχκε εχθνια;
ηελ ηάμε ηνπ Υξήζηνπ ηα παηδηά
δηαγσλίδνληαη ζε θαληαζηηθέο
θαηαζθεπέο θαη παηρλίδηα κε
μπιάθηα αξίζκεζεο. Πξνζπαζψ θαη
εγψ κε ηελ νκάδα κνπ λα
ηα θηηάμσ.

Δθηά 7 / 6

 Πφζα μπιάθηα ρξεηάδνληαη γηα λα
θηηάμνπκε:
 έλα θαξαβάθη
.... μπιάθηα
 έλα νξζνγψλην
παξαιιειφγξακκν
.... μπιάθηα
 έλαλ πχξαπιν
.... μπιάθηα
Ζ νκάδα κνπ έθηηαμε
3 ππξαχινπο.
Υξεζηκνπνηήζακε
33 μπιάθηα.
Ορηψ 8 / 6

Ζ δηθή κνπ νκάδα
έθηηαμε 7 θαξαβάθηα
θαη ρξεζηκνπνίεζε 63
μπιάθηα.
Ζ δηθή κνπ νκάδα
έθηηαμε 6 παξαιιειφγξακκα θαη ρξεζηκνπνίεζε 60 μπιάθηα.
Πνηα παηδηά ππνιφγηζαλ ιάζνο;
πδεηάκε ζηελ ηάμε άιινπο
ηξφπνπο γηα λα ειέγμνπκε ηηο
απαληήζεηο καο.

Η πποπαίδεια ηος 9 και ηος 11
αξιοποιώνηαρ ηην πποπαίδεια ηος 10.
Δπιμεπιζμόρ ηος πολλαπλαζιαζμού
υρ ππορ ηην ππόζθεζη και ηην
αθαίπεζη.
Δλλέα 9 / 6

 Γηα ηα 7 θαξαβάθηα:
Θα ρξεζηκνπνηήζσ
ηελ πξνπαίδεηα ηνπ 9.
Τπνινγίδσ κεηξψληαο αλά 9.
....
....
....
....
27
18
7 x 9 = ....
9
9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 =....
....

....

....

Κη εγψ ζα ππνινγίζσ, αιιά κε
ηε βνήζεηα ηεο πξνπαίδεηαο
ηνπ 10, γηαηί 9 = 10 – 1.
7x9
δειαδή 7 x (10 – 1)
ή (7 x 10) – (7 x 1)
ή .... – 7 = .....
Γέθα 10 / 7

 Γηα ηνπο 3 ππξαχινπο:
Μεηξψ αλά 11 ή ρξεζηκνπνηψ
ηελ πξνπαίδεηα ηνπ 11
....
22
11
3 x 11 = ....
11 + 11 + 11 = ....
....
Τπνινγίδσ κε ηε βνήζεηα
ηεο πξνπαίδεηαο ηνπ 10, γηαηί
11 = 10 + 1.
3 x 11
δειαδή 3 x (10 + 1)
ή (3 x 10) + (3 x 1)
ή ..... + ....= .....
Έληεθα 11 / 7

 Γηα ηα 6 παξαιιειφγξακκα:
6x

=

 Πνηα νκάδα ρξεζηκνπνίεζε
πεξηζζφηεξα μπιάθηα;

πκπέξαζκα.
Μπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε
ηελ πξνπαίδεηα ηνπ 10 γηα λα
ππνινγίζνπκε κε δηαθνξεηηθφ
ηξφπν ηηο πξνπαίδεηεο ηνπ 11 θαη
ηνπ 9 γηαηί 11 = 10 + 1 θαη
9 = 10 – 1

Γψδεθα 12 / 7

Παξαδείγκαηα:
 επεηδή 9 = 10 – 1
8 x 9 = 8 x (10 – 1)
80 – 8 = 72
 επεηδή 11 = 10 + 1
8 x 11 = 8 x (10 + 1)
80 + 8 = 88

Γεθαηξία 13 / 8
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Μνηξάδνκαη δίθαηα
κε ηνπο θίινπο κνπ

Παηρλίδη κε κπίιηεο
Γξαζηεξηφηεηα - Αλαθάιπςε
Πψο κνηξάδνπκε ζε ίζα κέξε;
Γηα λα παίμνπλ θαη ηα ηξία παηδηά,
πξέπεη ην θαζέλα λα έρεη ηνλ ίδην
αξηζκφ απφ κπίιηεο.
 Ση κπνξνχλ λα θάλνπλ ηα παηδηά;
 Πφζεο κπίιηεο πξέπεη λα πάξεη
θάζε παηδί ψζηε λα κελ πεξηζζέςεη
θακηά κπίιηα;

Γεθαηέζζεξα 14 / 8

πδεηάκε ζηελ ηάμε
ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξνχλ
λα ρξεζηκνπνηήζνπλ.
Να κνηξάζεη ν θαζέλαο
ηηο δηθέο ηνπ κπίιηεο
ζε φινπο ηνπο άιινπο.
Να βάινπκε φιεο καδί
ηηο κπίιηεο θαη κεηά λα ηηο
κνηξάζνπκε ζε φινπο.
 Πφζεο κπίιηεο ζα κνηξάζεη θάζε
παηδί ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη
ζηνπο θίινπο ηνπ;
Ζ Διέλε ζα δψζεη .... ζε θάζε
παηδί θαη ζα θξαηήζεη .... ε ίδηα.
Ο Υξήζηνο ζα δψζεη .... ζε θάζε
παηδί θαη ζα θξαηήζεη .... ν ίδηνο.
Ο Νηθφιαο ζα δψζεη .... ζε θάζε
παηδί θαη ζα θξαηήζεη .... ν ίδηνο.
Γεθαπέληε 15 / 8

 Κάζε παηδί ζα έρεη .... κπίιηεο.
Παξαηεξψ θαη ζπκπιεξψλσ:
3 παηδηά x .... κπίιηεο ην θαζέλα
= .... κπίιηεο ζπλνιηθά.
Δγψ έθαλα δηαίξεζε. Μνίξαζα
18 κπίιηεο ζε 3 παηδηά.
18 : 3 = 6 κπίιηεο θάζε παηδί.

 Αλ ηα παηδηά ήηαλ 4, ζα
κπνξνχζαλ λα κνηξαζηνχλ δίθαηα
ηηο κπίιηεο; Δμεγψ:
πδεηάκε ζηελ ηάμε.

Η ανάδειξη ηηρ διαίπεζηρ υρ
ανηίζηποθηρ ηος πολλαπλαζιαζμού
ή υρ διαδοσικήρ αθαίπεζηρ.
Γεθαέμη 16 / 8

Δξγαζίεο
1. Πψο ζα κνηξαζηνχλ δίθαηα 15
αριάδηα ζε 5 παηδηά;
Εσγξαθίδσ:

2.
ην ηξαπέδη ρσξάλε 6 πηάηα.
Σα 24 πηάηα ζε πφζα ίδηα ηξαπέδηα
ζα ηα βάινπκε;
3.
Σα 16
θνζηίδνπλ 24
επξψ. Πφζν θνζηίδνπλ:
• ηα 8; ....€
• ηα 4; ....€

• ηα 2; ....€
• ην 1; ....€ ....ι.
Γεθαεθηά 17 / 9

 Σα 3 γιπθά θνζηίδνπλ:

 Σα 5 γιπθά θνζηίδνπλ:

 Αλ μέξσ φηη 3 ίδηα γιπθά
θνζηίδνπλ 12 €, κπνξψ λα
ππνινγίζσ πφζν θνζηίδνπλ 2 ίδηα
γιπθά;

Γεθανρηψ 18 / 9

πκπέξαζκα.
Μνηξαδόκαζηε δίθαηα φηαλ
κνηξαδφκαζηε φζα έρνπκε, έηζη
ψζηε λα πάξεη ν θαζέλαο καο
αθξηβψο ην ίδην. Σα κνηξαδφκαζηε
δίθαηα αλ παίξλεη ν θαζέλαο καο
θάζε θνξά ηελ ίδηα πνζόηεηα.
Παξάδεηγκα:

21 : 3 = 7
ή
21 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 = 0
7 θνξέο

Γεθαελλέα 19 / 9

Καιχπησ επηθάλεηεο
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Ο αξγαιεηφο
Γξαζηεξηφηεηα - Αλαθάιπςε
Πψο θαιχπησ κηα επηθάλεηα;
ην ρσξηφ ηνπ Γηψξγνπ, ην Μνλνδέλδξη, ιεηηνπξγεί «Υεηξνηερληθφ
Κέληξν». Δθεί, ζην εξγαζηήξην
Τθαληνπξγίαο θαη Κεληεηηθήο,
ε μαδέξθε ηνπ καζαίλεη λα θηηάρλεη
ζηνλ αξγαιεηφ φκνξθα πθαληά.
γ
β
δ
ε
α
 Με πνην ραιί ζα θαιχςνπκε
κεγαιχηεξε επηθάλεηα;.............
Δίθνζη 20 / 10

Τιηθά:
- 2 θφιιεο γιαζέ
- ςαιίδη
- θφιια
 Γηπιψλνπκε έλα ρξσκαηηζηφ
θχιιν Α4 (θφιια γιαζέ).

 ε πφζεο ιεπηέο ινπξίδεο
δηπιψζακε ηελ αξρηθή ζειίδα;
Δθηηκψ: πεξίπνπ ζε ...............
ινπξίδεο.
Αλνίγσ ηε δηπισκέλε ζειίδα.
Μεηξψ:........... ινπξίδεο.

Δίθνζη έλα 21 / 10

 Με ην ςαιίδη θφβνπκε ηελ θφθθηλε
ζειίδα ζηηο ινπξίδεο.
Σν ίδην θαη ηελ
θίηξηλε ζειίδα.
 ε κηα ιεπθή Α4 ζειίδα θνιιάσ
κε ηε ζεηξά: 1 θφθθηλε ινπξίδα,
1 θίηξηλε ινπξίδα.
• Πφζεο ινπξίδεο ζα
ρξεζηκνπνηήζσ ζπλνιηθά γηα
λα θαιχςσ έλα θχιιν ραξηί
Α4; Δθηηκψ:...................
• Πφζεο απφ απηέο ζα είλαη
θφθθηλεο; ............
• Πφζεο απφ απηέο ζα είλαη
θίηξηλεο; ............
 Μεηξψ ηηο θφθθηλεο ινπξίδεο
πνπ ρξεζηκνπνίεζα. Διέγρσ
ηελ εθηίκεζή κνπ.
 Αλ θνιινχζα 2 θφθθηλεο θαη
2 θίηξηλεο ινπξίδεο θάζε θνξά:
Δίθνζη δχν 22 / 10

Πφζεο ζπλνιηθά θφθθηλεο
ζα ρξεζηκνπνηνχζα;
............................................
Πφζεο ζπλνιηθά θίηξηλεο ζα
ρξεζηκνπνηνχζα;
............................................
Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη γηα
λα θαιχςνπκε κε απηέο
ηηο ινπξίδεο ηελ επηθάλεηα
ηνπ θχιινπ ραξηηνχ Α4!
Πάληα φκσο
ρξεζηκνπνηνχκε
8 αθξηβψο ινπξίδεο.

Η έννοια ηος εμβαδού υρ κάλςτη
επιθάνειαρ. Γιαθοπεηικέρ μονάδερ
κάλςτηρ επιθάνειαρ.
Δίθνζη ηξία 23 / 10-11

Δξγαζία
 Με πφζα κπνξψ λα
θαιχςσ ηε δηπιαλή
επηθάλεηα; Υξσκαηίδσ
ηα κηζά θφθθηλα θαη ηα άιια
κηζά θίηξηλα.
Σα θφθθηλα ηεηξαγσλάθηα είλαη
............
 Με πφζα
κπνξψ
λα θαιχςσ ηε δηπιαλή
επηθάλεηα;
Υξσκαηίδσ ηε κηζή επηθάλεηα θφθθηλε θαη ηελ άιιε κηζή γαιάδηα.
πλνιηθά ρξσκάηηζα ............
θφθθηλα.

Δίθνζη ηέζζεξα 24 / 11

 Με πφζα κπνξψ
λα θαιχςσ ηε δηπιαλή
επηθάλεηα; Υξσκαηίδσ
ηε κηζή επηθάλεηα θφθθηλε θαη
ηελ άιιε κηζή πξάζηλε.
Σα θφθθηλα ηξηγσλάθηα είλαη ............
πδεηάκε ζηελ ηάμε: Γηαηί
ε κηζή επηθάλεηα είλαη θαιπκκέλε θάζε θνξά κε δηαθνξεηηθφ
αξηζκφ απφ θφθθηλα θνπηάθηα;
 Γηαηί ζε θάζε πεξίπησζε, κε
φπνηνλ ηξφπν θαη αλ ρξσκαηίζνπκε
ηε κηζή επηθάλεηα θφθθηλε,
ρξσκαηίδνπκε πάληα ηνλ ίδην
αξηζκφ απφ θφθθηλα θνπηάθηα;
Γειαδή: κε .... θφθθηλα , κε ....
θφθθηλα
, κε .... θφθθηλα
Δίθνζη πέληε 25 / 11

πκπέξαζκα.
Μία επηθάλεηα κπνξνχκε λα
ηελ θαιχςνπκε κε δηαθνξεηηθνχο
ηξφπνπο, ρξεζηκνπνηψληαο
κηθξφηεξεο επηθάλεηεο.
Παξαδείγκαηα:
ή κε

κε

,

κε

Δίθνζη έμη 26 / 11

Μεηξψ ηνλ ρξφλν
πνπ πέξαζε

32
Σα γελέζιηα

Γξαζηεξηφηεηα – Αλαθάιπςε
Πνηνο έρεη ηε κεγαιχηεξε ειηθία
ζηελ νηθνγέλεηά ζνπ;
Ζ Διέλε έρεη γελέζιηα. Ήξζε
ε γηαγηά ηεο θαη ν παππνχο ηεο
απφ ηελ Αίγηλα. Σεο έθεξαλ δψξν
έλα θαλαξίλη. παππνχο
κακά
74 εηψλ
38 εηψλ
Πφηε ζα έρεη
γηαγηά
γελέζιηα ην
76 εηψλ
θαλαξίλη κνπ;
Νίθνο
14 εηψλ

Διέλε
8 εηψλ
Δίθνζη εθηά 27 / 12

Ηαλνπάξηνο
11
Σεηάξηε
Ηαλνπάξηνο
1 Κπξηαθή
8 Κπξηαθή
2 Γεπηέξα
9 Γεπηέξα
3 Σξίηε
10 Σξίηε
4 Σεηάξηε
11 Σεηάξηε
5 Πέκπηε
12 Πέκπηε
6 Παξαζθεπή
13 Παξαζθεπή
7 άββαην
14 άββαην
 Ζ Διέλε είλαη ...... ρξνλψλ.
 Κάζε πφηε έρεη γελέζιηα;..........
...............................................
 ε πφζα ρξφληα ε Διέλε ζα γίλεη
12 ρξνλψλ;............................
 Πνηνο έρεη ηε κεγαιχηεξε ειηθία
ζηελ νηθνγέλεηα;.....................
Δίθνζη νρηψ 28 / 12

 ε πφζα ρξφληα ε Διέλε ζα γίλεη
14 ρξνλψλ; ..............................
πδεηάκε ζηελ ηάμε πφηε έρεη
θάζε παηδί γελέζιηα.
Δξγαζίεο
1.  Με πνηα ζεηξά πξέπεη λα
βάινπκε ηηο εηθφλεο μεθηλψληαο κε
ηελ επνρή πνπ έρνπκε ηψξα; .......,
......., ......., .......

α.

β.

γ.

δ.

 Πφζνο θαηξφο πέξαζε; Πέξαζε
έλαο …………………………………

Δίθνζη ελλέα 29 / 12

2. Πφζνο θαηξφο πέξαζε;
Παξαηεξψ θαη ζπκπιεξψλσ.

Γεπηέξα πξσί,
08:00
13 Μαξηίνπ
2006

Σξίηε πξσί,
08:00
14 Μαξηίνπ
2006

 Πέξαζε κία κέξα θαη κία …………
πδεηάκε ζηελ ηάμε:
Γηαηί έρνπκε κέξα θαη λχρηα;
Γείρλνπκε ζηελ πδξφγεην. Τπάξρεη
έλα κέξνο ζηε Γε φπνπ ε κέξα
θξαηάεη πάξα πνιχ (6 κήλεο);

Η έννοια ηηρ σπονικήρ διάπκειαρ.
Μονάδερ μέηπηζηρ σπόνος.
Σξηάληα 30 / 13

3. Κπθιψλσ ηηο κέξεο κίαο
βδνκάδαο.
Κπξηαθή Γεπηέξα Σξίηε Σεηάξηε
Πέκπηε Παξαζθεπή άββαην
Κπξηαθή Γεπηέξα Σξίηε
 Κπθιψλσ ηνπο κήλεο ελφο έηνπο.
Ηαλνπάξηνο
Φεβξνπάξηνο
Μάξηηνο
Απξίιηνο
Μάηνο
Ηνχληνο
Ηνχιηνο
Αχγνπζηνο

επηέκβξηνο
Οθηψβξηνο
Ννέκβξηνο
Γεθέκβξηνο
Ηαλνπάξηνο
Φεβξνπάξηνο
Μάξηηνο
Απξίιηνο

4. Γξάθσ:
Σε ρζεζηλή εκεξνκελία
...............................................
Σξηάληα έλα 31 / 13

Σε ζεκεξηλή εκεξνκελία
...............................................
Σελ απξηαλή εκεξνκελία
...............................................
 Βάδσ  ζην ζσζηφ. ηηο
πξνεγνχκελεο 3 εκεξνκελίεο
άιιαμε:
ε κέξα

ν κήλαο

ην έηνο

πκπέξαζκα.
Όηαλ πξφθεηηαη γηα κεγάιεο
ρξνληθέο πεξηφδνπο, κεηξάκε
ηνλ ρξφλν ζε κέξεο, κήλεο θαη έηε.
Όηαλ πξφθεηηαη γηα κηθξφηεξεο
ρξνληθέο πεξηφδνπο, κεηξάκε
ηνλ ρξφλν κε δεπηεξόιεπηα, ιεπηά
θαη ώξεο.

Σξηάληα δχν 32 / 13

Γλσξίδσ θαιχηεξα
ηηο κνλάδεο κέηξεζεο ρξφλνπ

33

Μέξα κε ηε κέξα
Γξαζηεξηφηεηα – Αλαθάιπςε
ε ηη καο ρξεζηκεχεη
ην εκεξνιφγην;
ΧΓΔΗΟΝ

Δξγαζηήξη
δσγξαθηθήο

Μονάδερ μέηπηζηρ σπόνος:
Βδομάδα, μήναρ, σπόνορ.
Σξηάληα ηξία 33 / 14

Ννέκβξηνο
1 Κπξηαθή
16 Γεπηέξα
2 Γεπηέξα
17 Σξίηε
3 Σξίηε
18 Σεηάξηε
4 Σεηάξηε
19 Πέκπηε
5 Πέκπηε
20 Παξαζθεπή
6 Παξαζθεπή
21 άββαην
7 άββαην
22 Κπξηαθή
8 Κπξηαθή
23 Γεπηέξα
9 Γεπηέξα
24 Σξίηε
10 Σξίηε
25 Σεηάξηε
11 Σεηάξηε
26 Πέκπηε
12 Πέκπηε
27 Παξαζθεπή
13 Παξαζθεπή
28 άββαην
14 άββαην
29 Κπξηαθή
15 Κπξηαθή
30 Γεπηέξα
 Κάζε Γεπηέξα θαη Πέκπηε
ν Νηθφιαο πεγαίλεη γηα κάζεκα
θηζάξαο.
Σξηάληα ηέζζεξα 34 / 14

 Πεγαίλεη ζην Δξγαζηήξη Εσγξαθηθήο ηνπ δήκνπ θάζε άββαην
πξσί θαη καζαίλεη δσγξαθηθή.
 Σα απνγεχκαηα, πνπ έρεη ρξφλν,
παίδεη κε ηνπο θίινπο ηνπ
ζηε γεηηνληά.
 Σειεφξαζε βιέπεη ζπλήζσο
ηελ Κπξηαθή.
Παξαηεξψ πξνζερηηθά ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη απαληψ.
 Πφζεο θνξέο ηε βδνκάδα
πεγαίλεη ν Νηθφιαο γηα θηζάξα;
……………
 Πφζεο θνξέο ηνλ κήλα Ννέκβξην
ζα πάεη ν Νηθφιαο γηα θηζάξα;
…………
 Πφζεο θνξέο ηνλ κήλα Ννέκβξην
ζα πάεη γηα δσγξαθηθή; ……………
Σξηάληα πέληε 35 / 14

πδεηάκε ζηελ ηάμε:
Όινη νη κήλεο έρνπλ ηέζζεξηο
Κπξηαθέο; Διέγρνπκε ηηο απφςεηο
καο παξαηεξψληαο ην εκεξνιφγην
ηεο ρξνληάο πνπ έρνπκε ζηελ ηάμε.
Δξγαζίεο
1.
Κάλσ ηνλ δεκνζηνγξάθν θαη
παίξλσ ζπλέληεπμε απφ ηνλ δηπιαλφ κνπ. Γξάθσ ην πξφγξακκα ηεο
βδνκάδαο ηνπ ζην βηβιίν κνπ. Μεηά
θάλεη ην ίδην θαη ν δηπιαλφο κνπ.
Όλνκα:
…………………………………………
Ζιηθία: …………………………………
Δβδνκαδηαίν πξφγξακκα: Πψο έρσ
νξγαλψζεη ηε βδνκάδα κνπ;
Γεπηέξα:
Σξηάληα έμη 36 / 14-15

Σξίηε:
Σεηάξηε:
Πέκπηε:
Παξαζθεπή:
άββαην:
Κπξηαθή:
 Πφζεο πεξίπνπ θνξέο
ηε βδνκάδα βιέπνπκε ηειεφξαζε;
Δγψ: ……
Ο δηπιαλφο κνπ: ……
 Πφζεο πεξίπνπ θνξέο ηνλ κήλα
βιέπνπκε ηειεφξαζε αλ έλαο
κήλαο έρεη πεξίπνπ 4 βδνκάδεο;
Σξηάληα εθηά 37 / 15

Δγψ βιέπσ .... ψξεο.
Ο δηπιαλφο κνπ βιέπεη .... ψξεο.
2. Ζ Μαίξε πεγαίλεη ζηελ θπξία
Αλαζηαζία ηελ νδνληίαηξφ ηεο θάζε
6 κήλεο.
Κάζε ρξφλν δειαδή πεγαίλεη ....
θνξέο γηα νδνληηαηξηθφ έιεγρν.
Ννεκ. Γεθ.
Οθη.

Ηαλ.

επη.

Φεβξ.

Αχγ.

Μάξη.

Ηνχι.

Απξ.
Ηνχλ.

Μάηνο

Σξηάληα νρηψ 38 / 15

 Αλ πήγε ζηελ θπξία Αλαζηαζία
ηνλ Ννέκβξην, πνην κήλα πξέπεη λα
μαλαπάεη;
……………………………………………
 Ο αδεξθφο ηεο πήγε ζηελ θπξία
Αλαζηαζία ηνλ Ηαλνπάξην θαη
μαλαπήγε ηνλ Ηνχλην.
Πφζνο θαηξφο πέξαζε;
……………………………………………
πκπέξαζκα.
 Υξεζηκνπνηνχκε ην εκεξνιφγην
γηα λα κεηξάκε ηηο κέξεο,
ηνπο κήλεο θαη ηα ρξόληα.
 Σν εκεξνιφγην καο βνεζάεη λα
νξγαλψζνπκε ην πξφγξακκά καο.

Σξηάληα ελλέα 39 / 15

5ν

Δπαλαιεπηηθφ

Κεθάιαηα 29–33
ΑΤΣΟΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Γξάθσ έλα δπν πξάγκαηα πνπ
ζηα θεθάιαηα 29 έσο 33:
 Μνπ άξεζαλ
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
 Με δπζθφιεςαλ
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
 Έκαζα θαιά:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
αξάληα 40 / 16

πκπιεξψλσ ηηο εξγαζίεο.
πδεηάκε ζηελ ηάμε πνηεο
καο δπζθφιεςαλ θαη γηαηί.
1. Τπνινγίδσ γξήγνξα κε
ηηο πξνπαίδεηεο.
α.  Αλ
ηφηε

θνζηίδνπλ .... €.
 Αλ

ηφηε

11 €

9x
θνζηίδνπλ .... x

Δμπέδυζη - επέκηαζη ηυν γνώζευν
και δεξιοηήηυν πος διδάσηηκαν ζηην
ενόηηηα.
αξάληα έλα 41 / 16

β. Ζ γηαγηά θαη ν παππνχο έρνπλ
δεληξφθεπν κε 12 κειηέο θαη 12
αριαδηέο. Έρνπλ θπηέςεη ηηο κειηέο
ζε ιηγφηεξεο ζεηξέο απφ ηηο ζεηξέο
πνπ έρνπλ θπηέςεη ηηο αριαδηέο.
Εσγξαθίδσ πψο ηηο έρνπλ θπηέςεη.
...ηηο κειηέο
Δμεγψ κε
πξνπαίδεηα:
. ζεηξέο x . κειηέο =
= 12 κειηέο ζπλνιηθά.
...ηηο αριαδηέο
Δμεγψ κε
πξνπαίδεηα:
. ζεηξέο x . αριαδηέο =
= 12 αριαδηέο ζπλνιηθά.
αξάληα δχν 42 / 16

γ. Ζ γηαγηά έθηηαμε ....
θνκκάηηα ρνξηφπηηα.
Πφζα παηδηά κπνξνχλ
λα ηε κνηξαζηνχλ δίθαηα, ψζηε:
 λα κε κείλεη θαλέλα θνκκάηη;
Δμεγψ:
. x . = 18
18 : . παηδηά
= . θνκκάηηα ην θάζε παηδί
- Μπνξνχκε λα πξνηείλνπκε
άιιεο ιχζεηο;
- Να κνηξαζηνχλ ηα παηδηά δίθαηα
θαη λα πεξηζζέςνπλ 3 θνκκάηηα;


αξάληα ηξία 43 / 17

Δμεγψ:
. x . = . θαη πεξηζζεχνπλ 3
θνκκάηηα.
18: . = . θαη πεξηζζεχνπλ 3
2. Καιχπησ επηθάλεηεο.
 Παξαηεξψ θαη ρξσκαηίδσ
ην ππφινηπν κνηίβν.
 Κπθιψλσ ην ζηνηρείν
ηνπ κνηίβνπ (ην κέξνο πνπ
επαλαιακβάλεηαη).
 Πφζε επηθάλεηα θαιχςακε κε
θφθθηλν; ...... ή ......
 Πφζε επηθάλεηα θαιχςακε κε
πξάζηλν; ...... ή ......
αξάληα ηέζζεξα 44 / 17

 Πφζε επηθάλεηα θαιχςακε κε
θίηξηλν;......
ή ......
3. Μεηξψ ηνλ ρξφλν κε έηε, κήλεο,
βδνκάδεο
Ο Νηθφιαο ηα θεηηλά
Υξηζηνχγελλα γίλεηαη
7 ρξνλψλ.
 Πφζν ρξνλψλ ζα είλαη ηα επφκελα
Υξηζηνχγελλα; ………
 Θα ηειεηψζεη ην δεκνηηθφ φηαλ ζα
είλαη 12 ρξνλψλ, δειαδή ζα
πεξάζνπλ αθφκα ……… ρξφληα
απφ ζήκεξα.
 Ο ζθχινο ηνπ είλαη 6 ρξφληα
κηθξφηεξνο. Πφζν ρξνλψλ είλαη
ν ζθχινο ηνπ; ………
αξάληα πέληε 45 / 17

Τπνινγίδσ έλα απνηέιεζκα
34 θάλνληαο θάζεηε πξφζζεζε
κε θξαηνχκελν
Έξεπλα: Ση κνπ αξέζεη πην
πνιχ
Γξαζηεξηφηεηα – Αλαθάιπςε
ε ηη δηαθέξεη ε πξφζζεζε κε
ηνλ λνπ απφ ηελ θάζεηε πξφζζεζε;
ηελ ηάμε ηνπ ηακάηε ηα παηδηά
έθαλαλ έξεπλα γηα ην αγαπεκέλν
ηνπο θνιαηζηφ.
Έγξαςαλ ηα απνηειέζκαηα ζηνλ
πίλαθα ηεο επφκελεο ζειίδαο:

Δξοικείυζη με ηον αλγόπιθμο ηηρ
κάθεηηρ ππόζθεζηρ / Δπαλήθεςζη
με νοεπούρ ςπολογιζμούρ και
αθαίπεζη.
αξάληα έμη 46 / 18

ΔΗΓΟ
ΚΟΛΑΣΗΟΤ
Σπξφπηηα
Φξνχηα
Φσκί κε ηπξί
Μπηζθφηα

ΑΡΗΘΜΟ
ΠΑΗΓΗΧΝ
7
8
5
4

 Πφζα παηδηά είλαη ζηελ ηάμε;
Δθηηκψ: Πεξίπνπ ......
 Πφζα παηδηά πξνηηκνχλ κπηζθφηα
γηα θνιαηζηφ; ......
 Πνην είλαη ην αγαπεκέλν θνιαηζηφ
ησλ πεξηζζφηεξσλ παηδηψλ; ......
 πκπιεξψλσ ζηελ επφκελε
ζειίδα ην εηθνλφγξακκα πνπ
δείρλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλαο.
αξάληα εθηά 47 / 18

8-------------------7-------------------6--------------------5--------------------4---------------------------------------3---------------------------------------2---------------------------------------1----------------------------------------

 Τπνινγίδσ κε θάζεηε πξάμε
ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ.
7+8+5+4ή
15

+ 9=

1

θξαηνχκελν
ΓΜ
15 ΓΜ
+9 1 4
24

αξάληα νρηψ 48 / 18

Δξγαζίεο
1. πκπιεξψλσ ηηο θάζεηεο
πξνζζέζεηο.
1
1
ΓΜ
ΓΜ
ΓΜ
ΓΜ
25
35
.....
......
+9
+19
34
....
1
ΓΜ
45
+29
....

1
ΓΜ
.....

ΓΜ
....5
+ 9
6....

ΓΜ
.....

2. Ζ γηαγηά ηνπ πχξνπ έθηηαμε έλα
ηαςί κε ρνξηφπηηα. Σελ έθνςαλ ζε
.... θνκκάηηα. Έθαγαλ ηελ ίδηα κέξα
φινη ζηελ νηθνγέλεηα 16
θνκκάηηα.
 Πφζα θνκκάηηα έκεηλαλ;
αξάληα ελλέα 49 / 18-19

Όια ηα θνκκάηηα ήηαλ ....
Φάγακε .... θνκκάηηα.
Έκεηλαλ πεξίπνπ ....
Τπνινγίδσ αθξηβψο
ηα θνκκάηηα πνπ έκεηλαλ:
Γ Μ
-1

Δπαιεζεχσ:
α) 32 + 16 = ....
β) 48 – 32 = ....

6

3. Οη γνλείο ηεο Αλζήο ζηα γελέζιηά
ηεο ηεο αγφξαζαλ:
4€

2€

18 €

 Πφζα ρξήκαηα πιήξσζαλ
ζπλνιηθά;
Πεξίπνπ .... €.
 Διέγρσ ηελ εθηίκεζή κνπ κε
θάζεηε πξάμε:
Πελήληα 50 / 19

23 €

Γ Μ

....
+

+

+

ΓΜ
= ....

+

πκπέξαζκα.
Όηαλ θάλνπκε θάζεηεο πξάμεηο,
πξνζέρνπκε λα ηνπνζεηνχκε
ηηο κνλάδεο θαη ηηο δεθάδεο ηε κία
θάησ απφ ηελ άιιε, φπσο ζηνλ
άβαθα. Πξνζζέηνπκε πξψηα ηηο
κνλάδεο θαη κεηά ηηο δεθάδεο. Αλ
νη κνλάδεο πνπ πξνζζέζακε
μεπεξλνύλ ηε δεθάδα, έρνπκε
θξαηνύκελν θαη ην πξνζζέηνπκε
ζηε ζπλέρεηα ζηε ζηήιε ησλ
δεθάδσλ.
Πελήληα έλα 51 / 19

ΥΔΓΜ
31

ΥΔΓΜ
+

3+1

ΥΔΓΜ
35
+

1+3+1

12
ΓΜ
31
+12
43

ΥΔΓΜ
=

43

1+2

ΥΔΓΜ
ΥΔΓΜ
16
=
51
1
ΓΜ
35
+16
51

ΓΜ
5+6=1 1

Πελήληα δχν 52 / 19

Τπνινγίδσ έλα απνηέιεζκα
35 θάλνληαο θάζεηε αθαίξεζε
κε δαλεηθφ (α)
ην θαηάζηεκα κε ηα θαηνηθίδηα
δψα
Γξαζηεξηφηεηα – Αλαθάιπςε
Πψο κπνξνχκε λα αθαηξέζνπκε
θάζεηα έλαλ αξηζκφ απφ έλαλ άιιν;
Ο Μηράιεο δήηεζε απφ ηνπο γνλείο
ηνπ σο δψξν γηα ηα γελέζιηα ηνπ
ςαξάθηα. Πήγαλ καδί λα ηα αγνξάζνπλ ζην θαηάζηεκα κε ηα θαηνηθίδηα δψα.

Δξοικείυζη με ηην ηεσνική ηηρ κάθεηηρ αθαίπεζηρ με δανεικό μέζα από
ηον άβακα. Δπαλήθεςζη με νοεπούρ
ςπολογιζμούρ και ππόζθεζη.
Πελήληα ηξία 53 / 20

Πφζα ςαξάθηα ζέιεηο;

Θέισ δχν θφθθηλα!
 Πφζα θφθθηλα ςαξάθηα ήηαλ
ζηελ αξρή ζηε γπάια; ....
Πφζα θφθθηλα ςαξάθηα έκεηλαλ
κεηά; Γείρλσ ζηνλ άβαθα.
ΓΜ
2 1=20+1

ή 10+11

21–2=....
10

ΔΓΜ

ΔΓΜ

ΔΓΜ

Πελήληα ηέζζεξα 54 / 20

 ην ηέινο ηεο κέξαο νη ππάιιεινη
ππνιφγηζαλ πφζα δψα πνχιεζαλ:
ςαξάθηα
είρακε
έκεηλαλ
πνπιήζακε

αθξηβψο
36
19
....

πεξίπνπ
35
20
....

πνπιάθηα
είρακε
έκεηλαλ
πνπιήζακε

αθξηβψο
41
16
....

πεξίπνπ
40
15
....

Έκεηλαλ 19 ςαξάθηα.
Αλ ζηξνγγπιέςνπκε ηνλ
αξηζκφ, κπνξνχκε λα πνχκε
φηη έκεηλαλ πεξίπνπ 20. Άξα,
πνχιεζαλ 16 ςαξάθηα
πεξίπνπ, γηαηί 20+16=36.

Πελήληα πέληε 55 / 20-21

Αλ είραλ κείλεη 20, ζα είρε
πνπιήζεη 16 ςαξάθηα αθξηβψο. Όκσο έκεηλαλ 19, άξα
πνχιεζε άιιν 1, δειαδή πνχιεζε 16 + 1 = 17 ςαξάθηα.
 Αλ
ππνινγίζνπκε
κε αθξίβεηα,
απφ ηα 19
σο ηα 36 είλαη:

19 + 1 = 20
20 + 10 = 30
30 + 6 = 36

δειαδή πνχιεζαλ 1 + 10 + 6 = …
 Τπνινγίδσ κε θάζεηε αθαίξεζε.
ΓΜ
Γ Μ
2 1 6
2016
3 6
δειαδή 3 6
–
1
0
9
– 1 9
– 1 9

Πελήληα έμη 56 / 21

Απφ ηα 6 δελ κπνξνχκε λα βγάινπκε 9! Γη’
απηφ παίξλσ κηα δεθάδα: αλαιχσ ην 36 ζε
20 + 16. Σψξα κπνξψ λα βγάισ ηηο 9 κνλάδεο
απφ ηηο 16 κνλάδεο γηαηί 16 – 9 = 7.
 Γείρλσ ζηνλ άβαθα.
ΓΜ
36 = 30 + 6

ή

36 – 19 = ....

20 + 16
10

ΥΔΓΜ
 Δπαιεζεχσ κε
πξφζζεζε 17 + 19 = ....

ΥΔΓΜ

Πελήληα εθηά 57 / 21

ΥΔΓΜ

πκπέξαζκα.
Όηαλ θάλνπκε ππνινγηζκνύο κε
θάζεηε αθαίξεζε, αθαηξνχκε
πξψηα ηηο κνλάδεο απφ ηηο
κνλάδεο. Αλ δελ κπνξνχκε λα
ην θάλνπκε, αλαιχνπκε ηνλ αξηζκφ
θαη δαλεηδφκαζηε 10 κνλάδεο απφ
ηηο δεθάδεο ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη
ε αθαίξεζε.
Γ Μ
Παξάδεηγκα: 91 – 36
8011
απφ ην 1
δε βγαίλεη – 3 0 6
50 5
ην 6
55

9 1
– 3 6

ή

Γ
8
9
– 3
5

Πελήληα νρηψ 58 / 21

Μ
11
1
6
5

Τπνινγίδσ έλα απνηέιεζκα
θαη ειέγρσ κε θάζεηε
36
αθαίξεζε κε δαλεηθφ (β)
Ζ ηακεηαθή κεραλή
Γξαζηεξηφηεηα – Αλαθάιπςε
Πψο κπνξψ λα αλαιχζσ κία
εθαηνληάδα ζε δεθάδεο θαη
κνλάδεο;
1. Τπνινγίδσ ην ζπλνιηθφ πνζφ
πνπ πιήξσζαλ ν πχξνο θαη
ν παηέξαο ηνπ.
Σακείν

Πελήληα ελλέα 59 / 22

Απφδεημε ζνχπεξ κάξθεη
Απνξξππαληηθφ5 €
απνχληα
3€
Φσκί
1€
Παμηκάδηα
2€
Σπξί
7€
Φξνχηα
11 €
Κξέαο
21 €
Γηανχξηη
5€
Υαξηί πγείαο 4 €
χλνιν:
Δθηηκψ …….€
Διέγρσ κε θάζεηεο πξάμεηο:

Δμήληα 60 / 22

2. Έδσζαλ έλα ραξηνλφκηζκα
ησλ 100 €. Πφζα ξέζηα ζα δψζεη
ε ηακίαο;
 Δθηηκψ: Ο πχξνο θαη ν παηέξαο
ηνπ πιήξσζαλ ζπλνιηθά ...... €.
Γειαδή πεξίπνπ: ...... €.
Θα πάξνπλ ξέζηα πεξίπνπ: ..... €.
 Τπνινγίδσ ηα ξέζηα κε αθξίβεηα:
100 – .... =
 Διέγρσ κε θάζεηεο πξάμεηο.
1νο ηξφπνο:
πξφζζεζε
ΔΓΜ
+
1 0 0

2νο ηξφπνο:
αθαίξεζε
ΔΓΜ
1 0 0
–

Δμήληα έλα 61 / 22

3νο ηξφπνο:
αθαίξεζε

ΔΓΜ
1 0 0
–

Μπεξδεχνκαη φηαλ
έρσ λα βγάισ απφ
ην 0 άιινλ αξηζκφ.

Καη εγψ κπεξδεχνκαη, θαη γη’
απηφ ρξεζηκνπνηψ ην πιηθφ γηα
ηηο δεθάδεο θαη ηηο κνλάδεο.
Παξαηεξψ ηνλ ηξφπν πνπ
ρξεζηκνπνηεί ν Μαλψιεο:

Ο ελληνικόρ αλγόπιθμορ
ηηρ κάθεηηρ αθαίπεζηρ με δανεικό.
Δμήληα δχν 62 / 22

1 εθαηνληάδα = 10 δεθάδεο

1 δεθάδα = 10 κνλάδεο

100 – 59.
Δ

Γ

Έρσ
100
κνλάδεο
Βγάδσ
59
κνλάδεο

Δμήληα ηξία 63 / 23

Μ

 1νο ηξφπνο
Δ

Γ

Μ

Έρσ
10
δεθάδεο

Βγάδσ
5 δεθάδεο
9 κνλάδεο
Έκεηλαλ 4 δεθάδεο θαη 1 κνλάδα

Δμήληα ηέζζεξα 64 / 23

Δ

Γ

Μ

Έρσ
9
δεθάδεο
10
κνλάδεο
Βγάδσ
5 δεθάδεο
9 κνλάδεο
9 10
10 κνλάδεο βγάδσ 9 = 1
9 δεθάδεο βγάδσ 5 = 4

Δμήληα πέληε 65 / 232

100
-59
......

 2νο ηξφπνο
Δ

Γ

Έρσ 10
δεθάδεο
θαη
δαλείδνκαη
άιιε κία.
Βγάδσ 59
θαη
επηπιένλ
ηε δεθάδα
πνπ δαλείζηεθα.

Δμήληα έμη 66 / 23

Μ

Δ

Γ

Μ

Έκεηλαλ
4 δεθάδεο
θαη 1
κνλάδα.

5 θαη 1 ην θξαηνχκελν = 6

1
100
1
- 59

10 δεθάδεο βγάδσ 6 = 4

......

10 κνλάδεο βγάδσ 9 = 1

Δμήληα εθηά 67 / 23

πκπέξαζκα.
Τπάξρεη θαη άιινο ηξόπνο λα
θάλνπκε θάζεηε αθαίξεζε:
Σν 9 δε βγαίλεη απφ ην 0. Γη’ απηφ,
δαλείδνκαη 1 δεθάδα (10 κνλάδεο)
Σν 9 βγαίλεη απφ ην 10 θαη
πεξηζζεχεη 1.
Μία ε δαλεηθή δεθάδα θαη
νη 5 δεθάδεο πνπ έρνπκε, καο
θάλνπλ 6 δεθάδεο.
Σν 6 βγαίλεη απφ ην 10 θαη
πεξηζζεχνπλ 4 δεθάδεο.
ΔΓΜ
1
1 00
1
- 59
41
Δμήληα νρηψ 68 / 23

37

Λχλσ ζχλζεηα
πξνβιήκαηα (β)

ηελ απιή ηεο γηαγηάο
Γξαζηεξηφηεηα – Αλαθάιπςε
Ση ππνινγηζκνχο θάλνπκε
ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή;
 Ζ γηαγηά ην Πάζρα αγφξαζε
3 θφηεο θαη 2 θνπλειάθηα. Πφζα δψα
ζα έρεη ζηελ απιή ηεο ε γηαγηά
ζπλνιηθά;
Έρσ ζηελ απιή άιιεο 2 θφηεο,
1 ζθχιν θαη 4 πάπηεο.
 Τπνινγίδσ κε ηνλ λνπ:
.... θφηεο
.... ζθχινο
.... πάπηεο
.... θνπλειάθηα
πλνιηθά.............δψα.
Δμήληα ελλέα 69 / 24

 Μέρξη ην θαινθαίξη ε γηαγηά
απέθηεζε θαη άιια δψα. Μέηξεζε
θαη βξήθε:
Σψξα έρσ:
 δηπιάζηεο θφηεο ή 2 x .....
 ηξηπιάζηεο πάπηεο ή 3 x .....
 ηεηξαπιάζηα θνπλειάθηα
ή 4 x ....

ην Πάζρα ην θαινθαίξη
θφηεο
ζθχινο
πάπηεο
θνπλειάθηα
πλνιηθά

Γιδακηική επίλςζηρ ζύνθεηυν
πποβλημάηυν / επαλήθεςζη.
Δβδνκήληα 70 / 24

 Ζ γηαγηά έδσζε ην θαινθαίξη
ηα κηζά θνπλειάθηα ζηα εγγνλάθηα
ηεο. Πφζα δψα ζπλνιηθά έρεη ηψξα
ζηελ απιή ηεο ε γηαγηά;
Τπνινγίδσ κε
αθξίβεηα:

Διέγρσ κε θάζεηεο πξάμεηο:

Δβδνκήληα έλα 71 / 24

Δξγαζίεο
1.
Αγνξάζακε φια φζα είρακε
ππνινγίζεη!

Σα είδε πνπ
αγφξαζαλ
6 θηιά
κήια
3 θηιά
ληνκάηεο
10 θηιά
παηάηεο
2 θηιά
ζπαλάθη

Σα ρξήκαηα
πνπ έδσζαλ
5

 Πφζα ρξήκαηα έδσζαλ ζπλνιηθά
γηα ηηο αγνξέο ηνπο;
Έδσζαλ .... επξψ.
Δβδνκήληα δχν 72 / 25

5

Τπνινγίδσ κε φπνηνλ ηξφπν ζέισ:
λνεξά, κε δσγξαθηθή ή κε θάζεηεο
πξάμεηο:

 Πφζα ρξήκαηα ηνπο έκεηλαλ γηα
ηα ππφινηπα ςψληα αλ είραλ 45 €
ζπλνιηθά; ......
Διέγρσ ην απνηέιεζκα:
1νο ηξφπνο
είραλ αξρηθά:
έδσζαλ:
ηνπο έκεηλαλ:
2νο ηξφπνο

ΓΜ
45€
– ...... €
...... €

ΓΜ
έδσζαλ:
...... €
ηνπο έκεηλαλ: + ...... €
είραλ αξρηθά:
...... €
Δβδνκήληα ηξία 73 / 25

3νο ηξφπνο
είραλ αξρηθά:
ηνπο έκεηλαλ:
έδσζαλ:

ΓΜ
......€
– ......€
......€

2.
Σν ζρνιείν ηεο Αλεδίλαο
πήγε ζην Δζληθφ Θέαηξν κε
ιεσθνξείν.
28

23

26

 Πφζα παηδηά ζπλνιηθά πήγαλ
ζην ζέαηξν; Δθηηκψ:
Πεξίπνπ ...... παηδηά.
Τπνινγίδσ κε αθξίβεηα θαη ειέγρσ
κε θάζεηεο πξάμεηο.

Δβδνκήληα ηέζζεξα 74 / 25

 Αλ φινη καδί, παηδηά θαη δάζθαινη,
ήηαλ 90, πφζνη ήηαλ νη δάζθαινη;
Δθηηκψ πεξίπνπ: ……………………
Τπνινγίδσ κε αθξίβεηα θαη ειέγρσ
κε θάζεηεο πξάμεηο.
πκπέξαζκα.
ηελ θαζεκεξηλή καο δσή θάλνπκε
ζπρλά ππνινγηζκνύο. Άιιεο θνξέο
καο ελδηαθέξεη λα βξνχκε πνην
είλαη «πεξίπνπ» ην απνηέιεζκα
θαη άιιεο θνξέο καο ελδηαθέξεη λα
ππνινγίζνπκε κε αθξίβεηα.
Υξεζηκνπνηνχκε δηαθνξεηηθέο
ζηξαηεγηθέο ππνινγηζκνχ θαη, γηα
λα ζηγνπξεπηνχκε γηα ην απνηέιεζκα, θάλνπκε θάζεηεο πξάμεηο.

Δβδνκήληα πέληε 75 / 25

Μεηξψ ην βάξνο (α)

38
Ζ δπγαξηά

Γξαζηεξηφηεηα – Αλαθάιπςε
Γηαηί ρξεζηκνπνηνχκε
ηε δπγαξηά;

Σα παηδηά απνθάζηζαλ λα ζπγθξίλνπλ ηηο ηζάληεο ηνπο γηα λα
δηαπηζηψζνπλ πνηα είλαη ε πην
βαξηά:
- ήθσζαλ πξψηα ηε κία ζάθα θη
έπεηηα ηελ άιιε.
- ήθσζαλ κε ην ίδην ρέξη θαη
ηηο δχν καδί.
Δβδνκήληα έμη 76 / 26

- ήθσζαλ κε ην έλα ρέξη ηε κία θαη
κε ην άιιν ηε δεχηεξε ζάθα.
Κάλσ θη εγψ ην ίδην.
Γηαιέγσ δχν απφ
Σα δηπιαλά αληηθείκελα,
ηα βάδσ ζηα ρέξηα κνπ
θαη ζπκπιεξψλσ:
 Σν ηεηξάδην έρεη κεγαιχηεξν
βάξνο απφ ην κνιχβη.
 ..................... έρεη κεγαιχηεξν
βάξνο απφ ................................
 ....................... έρεη κηθξφηεξν
βάξνο απφ ................................

Δξοικείυζη με ηην έννοια ηος
βάποςρ και ηοςρ ηπόποςρ μέηπηζήρ
ηος.
Δβδνκήληα εθηά 77 / 26

Πφζν αθξηβψο βάξνο έρεη ην βηβιίν;
Γηα λα ην βξσ, κπνξψ λα
ρξεζηκνπνηήζσ θάπνηα απφ
ηα παξαθάησ φξγαλα (θπθιψλσ):

Δξγαζίεο
1. Βάδσ ζε θχθιν φ,ηη είλαη πην
βαξχ απφ κέλα.

ΣΗΜΔΝΣΟ
50 ΚΗΛΑ
Δβδνκήληα νρηψ 78 / 26-27

2. Παξαηεξψ θαη ζπκπιεξψλσ.
1. Νεξά

2. Καξακέιεο

3. Φξπγαληέο

4. Επκαξηθά

5. Πνξηνθάιη

6. αιάκη

7. Υαξηνπεηζέηεο
8. απνχλη

9. Λάδη

10. Απνξξππαληηθφ
11. Καιακάθηα
12. Καξπνχδη

13. Σπξί

Δβδνκήληα ελλέα 79 / 27

Διαθξχ
Λίγν βαξχ
Καιακάθηα Πνξηνθάιη

Πην βαξχ
Λάδη

3. Παξαηεξψ πξνζερηηθά
ηηο δπγαξηέο. Εσγξαθίδσ φ,ηη ιείπεη.
α. Αλ

ηφηε...

Ογδφληα 80 / 27

β. Αλ

ηφηε...

πκπέξαζκα.
Υξεζηκνπνηνχκε ηε δπγαξηά γηα λα
ππνινγίζνπκε κε αθξίβεηα
ην βάξνο ησλ ζσκάησλ.

Ογδφληα έλα 81 / 27

Μεηξψ ην βάξνο: Σν θηιφ
θαη ην γξακκάξην (β)

39

ηε ιατθή αγνξά
Γξαζηεξηφηεηα – Αλαθάιπςε
Ση δπγίδεη πεξίπνπ έλα θηιφ;
Δίλαη
1 θηιφ.

Μνπ αξέζνπλ
πνιχ ηα κήια!

Δίλαη
2 θηιά.

Οξίζηε
2 επξψ.

1€
2€
ην θηιφ
ην θηιφ
 Πφζα ρξήκαηα πξέπεη λα δψζεη
ν παηέξαο ηεο Άλλαο γηα
ηα πνξηνθάιηα; ......
Ογδφληα δχν 82 / 28

 Αλ αγφξαδε θαη 3 θηιά κήια, πφζα
ρξήκαηα ζα πιήξσλε; ...... Ση ξέζηα
ζα έπαηξλε αλ έδηλε 20 €; ......
 Πνηνο πνπιάεη πην αθξηβά;
εκεηψλσ κε 
1€ 50ι.
1€ ην
θηιφ

1€ 10ι.
ην θηιφ

2€ ην ην κηζφ
θηιφ
θηιφ

 ηελ επφκελε ζειίδα παξαηεξψ
πξνζερηηθά θαη ζπκπιεξψλσ:
= 1 θηιφ,

= κηζφ θηιφ.

Μονάδερ μέηπηζηρ βάποςρ:
Το κιλό και ηα γπαμμάπια.
Ογδφληα ηξία 83 / 28

Σα αριάδηα δπγίδνπλ ......
Οη παηάηεο δπγίδνπλ ......
Σα ρφξηα δπγίδνπλ ......
Πεξηζζφηεξν βάξνο έρνπλ ......
πδεηάκε ζηελ ηάμε ηη κπνξεί
λα δπγίδεη:
- Πεξίπνπ 1 θηιφ;
- Ληγφηεξν απφ 1 θηιφ;
- Πεξηζζφηεξν απφ 3 θηιά;
Διέγρνπκε κε ηε δπγαξηά.
Δξγαζία
1. Ο παηέξαο ηεο Άλλαο
αγφξαζε:
...... θηιά πνξηνθάιηα
...... θηιφ ιεκφληα
Ογδφληα ηέζζεξα 84 / 28-29

Ζ κεηέξα ηνπ Υξήζηνπ αγφξαζε:
...... θηιά κήια
...... θηιά παηάηεο
Σα παηδηά πξνζπκνπνηήζεθαλ λα
κεηαθέξνπλ ηηο ηζάληεο κε ηα
ςψληα. Ζ Αλεδίλα θνπβάιεζε
ηα πνξηνθάιηα θαη ηα ιεκφληα.
Ο Καξίκ θνπβάιεζε ηα κήια θαη
ηηο παηάηεο. Πνην παηδί έρεη ηηο πην
βαξηέο ηζάληεο; Δμεγψ:
.............................................................
.............................................................
.................……………………………..
2. Επγίδσ θαη δπγίδνκαη.
Επγίδσ ηελ ηζάληα κνπ.
Δίλαη ...... θηιά.
Επγίδνκαη. Δίκαη ...... θηιά.
Ογδφληα πέληε 85 / 29

 Αλ δπγηζηψ εγψ κε ηελ ηζάληα
κνπ, πφζα θηιά ζα δπγίδσ ηφηε;
………………
 Μεηξψ κε ηε δπγαξηά κνπ. Διέγρσ
αλ είρα δίθην.
πκπιεξψλσ ηνλ παξαθάησ
πίλαθα.
....θηιά

....θηιά

....θηιά

πδεηάκε ζηελ ηάμε.
πκπέξαζκα.
Όηαλ δπγίδνπκε πνιχ ειαθξηά
ζψκαηα, ρξεζηκνπνηνχκε
ην γξακκάξην, ελψ γηα ηα πην βαξηά
ρξεζηκνπνηνχκε ηα θηιά.
1 θηιό ή έλα ρηιηόγξακκν =
ρίιηα γξακκάξηα.
Ογδφληα έμη 86 / 29

Γλσξίδσ ηα ραξηνλνκίζκαηα
ησλ 5, 10, 20, 50
40
θαη 100 επξψ
ην παλεγχξη
Γξαζηεξηφηεηα – Αλαθάιπςε
Με ηη ραξηνλνκίζκαηα κπνξνχκε
λα αληαιιάμνπκε 20 θέξκαηα
ησλ 2 €;
Ο Μηράιεο βνεζάεη ηνλ παηέξα ηνπ
πνπ ήξζε ζην παλεγχξη λα
πνπιήζεη πθάζκαηα.
Θέισ
Θέισ 3 κέηξα απφ
2 εμάδεο
απηφ ην χθαζκα.
πνηήξηα.

Θα ήζεια 3 θηιά γιπθφ θεξάζη
θαη 5 θηιά γιπθφ ζχθν.
Ογδφληα εθηά 87 / 30

 Πφζα ζα πιεξψζνπλ γηα:
 3 κέηξα χθαζκα
Πεξίπνπ: ...... €.
Αθξηβψο: ...... €

1κ. = 18 €
Έδσζε
ζπλνιηθά: ......

20

50

Πήξε ξέζηα: ...... €
14 €

 2 εμάδεο πνηήξηα.
Πεξίπνπ: ...... €.
Αθξηβψο ...... €.

Έδσζε
ζπλνιηθά: ......

20

20

Πήξε ξέζηα: ...... €.

Δξοικείυζη με ηα σαπηονομίζμαηα
ηυν 5,10, 20, 50 και 100 εςπώ.
Δξοικείυζη με ηιρ ανηαλλαγέρ ηοςρ
και ηα πέζηα.
Ογδφληα νρηψ 88 / 30

Πεξίπνπ Αθξηβψο
9€

14 €

Έδσζε
ζπλνιηθά:

 5 θηιά ζχθν
 3 θηιά θεξάζη
100

= ...... € ...... €
= ...... € ...... €

Πήξαλ ξέζηα: ......

 Βάδσ ηα ραξηνλνκίζκαηα θαη ηα θέξκαηα ηνπ επξψ
ζε ζεηξά, μεθηλψληαο απφ απηφ κε ηε κηθξφηεξε αμία.
100

20

50

10

5

....... > ....... > ....... > ....... > ....... > ....... > .......
Ογδφληα ελλέα 89 / 30-31

Δξγαζίεο
1. Έρεη 50 €. Μπνξεί λα ηα
αγνξάζεη; …………………………
Καζεκεξηλά φινη ππνινγίδνπλ
γξήγνξα κε εθηίκεζε.
Ζ θνχζηα θνζηίδεη πεξίπνπ 30 €
θαη ε δαθέηα πεξίπνπ 15 €.
Κνζηίδνπλ πεξίπνπ: ......
28 €
14 €

Τπνινγίδνπκε κε αθξίβεηα πφζν
θνζηίδνπλ: 28 € + 14 € = ........

Δλελήληα 90 / 31

2. Μπνξεί ν πχξνο Έρσ 30 €.
λα ηα αγνξάζεη
θαη ηα δχν;
9€
22 €
Δθηηκψ: .......
Τπνινγίδσ κε αθξίβεηα:
22 € + 9 € =

3.

Μπνξψ λα η’ αγνξάζσ;

Δθηηκψ:..................................
Έρσ 50 €.

26 €

Τπνινγίδσ
κε αθξίβεηα:
Δθηηκψ:..................................
Δλελήληα έλα 91 / 31

26 €

Έρσ 20€.

14 €

5€

Τπνινγίδσ κε αθξίβεηα:

πκπέξαζκα.
 ηελ θαζεκεξηλή καο δσή είλαη
ζεκαληηθφ λα μέξνπκε λα
αληαιιάζζνπκε ηα λνκίζκαηα ηνπ
επξώ. Παξάδεηγκα:
100€ = 50€+ 20€ + 20€ + 10€.
 Πξηλ πιεξψζνπκε, θάλνπκε κηα
γξήγνξε εθηίκεζε γηα λα
ειέγμνπκε πφζα ξέζηα ζα πάξνπκε
πεξίπνπ.

Δλελήληα δχν 92 / 31

6ν

Δπαλαιεπηηθφ

Κεθάιαηα 34-40
ΑΤΣΟΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Γξάθσ έλα δπν πξάγκαηα πνπ
ζηα θεθάιαηα 34 έσο 40:
 Μνπ άξεζαλ
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
 Με δπζθφιεςαλ
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
 Έκαζα θαιά:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

Δλελήληα ηξία 93 / 32

[

πκπιεξψλσ ηηο εξγαζίεο.
πδεηάκε ζηελ ηάμε πνηεο
καο δπζθφιεςαλ θαη γηαηί.
1. Τπνινγίδσ κε δηάθνξεο
ζηξαηεγηθέο θαη ειέγρσ κε
θάζεηεο πξάμεηο.
α. Βξίζθσ πνηνη απφ ηνπο
παξαθάησ ππνινγηζκνχο δίλνπλ
απάληεζε ζην πξφβιεκα.
Σνπο ρξσκαηίδσ κε θίηξηλν:
«ην ζρνιείν ηεο αβίλαο ηα αγφξηα
είλαη 53. Σα θνξίηζηα είλαη
18 ιηγφηεξα».

Δμπέδυζη - επέκηαζη ηυν γνώζευν
και δεξιοηήηυν πος διδάσηηκαν ζηην
ενόηηηα.
Δλελήληα ηέζζεξα 94 / 32

 Πφζα είλαη ηα θνξίηζηα;
53 – 18 = 25
53 + 18 = 71

Γ
4
- 1
3

Μ
13
8
5

Γ
5
+ 1
8

Μ
3
8
1

18 + 35 = 53
18 + 2 + 30 + 3 = 53
 Διέγρσ κε επνπηηθφ πιηθφ.
β. Βξίζθσ ην ιάζνο θαη μαλαγξάθσ
δηνξζψλνληαο δίπια.
Γ
4
4
- 2
2

Μ
ΓΜ
10
......
0 - ......
4
......
6

Γ
8
9
- 6
2

Μ
ΓΜ
17
......
7 - ......
9
......
6
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Γ
1
1
+ 1
5

Μ
Γ Μ
8
ΓΜ
......
9 8 + 9 + 7 = 2 9 + ......
7
......
9

Δ Γ
1
4
+ 3
1 0

Μ
6
ΓΜ
6 3  6 = 18
6
8

Δ Γ
...
+ ...
...

Μ
...
...
...

2. Λχλσ πξνβιήκαηα.
α. Παξαηεξψ, ππνινγίδσ θαη
ειέγρσ ηνπο ππνινγηζκνχο κνπ.
96 θηιά

23
θηιά

……
θηιά

ειέγρσ:
ΓΜ
ΓΜ
96
+
ή -23
9 6

Δλελήληα έμη 96 / 32-33

87 ιεπηά

19
ιεπηά

.....
ιεπηά
100 €

65 €

.... €

13 €

ειέγρσ:
ΓΜ
Γ Μ
19
+
ή87
19

ειέγρσ:
ΓΜ
ΔΓΜ
65
1 0 0
13 ή+
100

β. Παξαηεξψ πξνζερηηθά
ηελ εηθφλα. πκπιεξψλσ
ηνλ πίλαθα. Πήγακε ζηνλ θνχξλν
θαη αγνξάζακε:
1 ηζνπξέθη
1 γάια
2 θηιά θνπινχξηα
Δλελήληα εθηά 97 / 33

1 ηζνπξέθη
1 γάια
2 θηιά θνπινχξηα
χλνιν

12 επξψ
3 επξψ
18 επξψ
...... €

 Πήξαλ ξέζηα 17 €. Πφζα ρξήκαηα
έδσζαλ ζηνλ θνχξλαξε;
Δθηηκψ:
………………………………………
Τπνινγίδσ κε ηνλ λνπ:

Διέγρσ κε θάζεηε πξάμε:

Δλελήληα νρηψ 98 / 33

Παηρλίδη.
ΠΔΝΣΟΜΗΝΑ
2 – 4 παίθηεο
Οδεγίεο
 Υξεζηκνπνηψληαο ηα 12 θνκκάηηα
(πεληφκηλα) απφ ην Παξάξηεκα,
θάζε παίθηεο ηνπνζεηεί ή
δσγξαθίδεη κε ηε ζεηξά έλα θνκκάηη
ζηνλ πίλαθα.
 Κεξδίδεη ν παίθηεο πνπ ζα
κπνξέζεη λα ηνπνζεηήζεη
ηειεπηαίνο έλα θνκκάηη
ζηνλ πίλαθα.

Δλελήληα ελλέα 99 / 34

Δθαηφ 100 / 34

Γ΄ Πεξίνδνο
Κεθάιαηα 41-54
ηα θεθάιαηα απηά ζα κάζνπκε:
■ Να ρξεζηκνπνηνχκε ηνπο αξηζκνχο
κέρξη ην 1.000 ζε πξνβιήκαηα,
ζπαδνθεθαιηέο θαη παηρλίδηα.
■ Να κεηξάκε κε ην κέηξν.
■ Να αλαγλσξίδνπκε παξάιιειεο
θαη θάζεηεο γξακκέο.
■ Να θηηάρλνπκε ηνπο αξηζκνχο
κέρξη ην 1.000 κε πνιινχο,
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο.
■ Να δηαβάδνπκε ηελ ψξα ζην ξνιφη
(«αθξηβψο», «θαη κηζή»).
■ Να ππνινγίδνπκε πφζεο ψξεο
πέξαζαλ απφ έλα γεγνλφο.
■ Να ειέγρνπκε, λα δηνξζψλνπκε,
λα ζπκπιεξψλνπκε θαη λα
θηηάρλνπκε πξνβιήκαηα κε
πξνυπνζέζεηο.
Δθαηφλ έλα 101 / 35

■ Να ιχλνπκε ζχλζεηα
πξνβιήκαηα.
■ Να αλαγλσξίδνπκε ηνπο αξηζκνχο
πνπ ηνπο ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ
εκεξνκελία.
Θα θηηάμνπκε:
■ Καηαζθεπέο.
Θα παίμνπκε ζπαδνθεθαιηέο θαη
παηρλίδηα.
Θα παίμνπκε κε ηνλ ειεθηξνληθό
ππνινγηζηή θαη ζα κάζνπκε κε
άιιν ηξφπν φζα θάλακε ζηελ ηάμε.

Δθαηφλ δχν 102 / 35
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Γλσξίδσ ηνπο αξηζκνχο
κέρξη ην 1.000

Δπίζθεςε ζην ελπδξείν
Γξαζηεξηφηεηα – Αλαθάιπςε
Πψο κεηξάκε πάλσ απφ ην 100
Ο Μέληνο δεη ζηελ Κξήηε. Δπηζθέθηεθε ην θαηλνχξην, εληππσζηαθφ
ελπδξείν πνπ θηηάρηεθε ζην λεζί.
Σνπ άξεζαλ πνιχ φζα είδε: ςάξηα,
θνρχιηα, ζειαζηηθά. Έγξαςε
ζηε θίιε ηνπ ηελ Άλλα, πνπ δεη
ζηελ Άξηα, ηηο εληππψζεηο ηνπ:
Αγαπεκέλε κνπ Άλλα,
Υζεο πήγα ζην ελπδξείν θαη είδα
ςάξηα κε πεξίεξγα ρξψκαηα, θνρχιηα θαη άιια πνιιά. Μνπ άξεζε
πνιχ! Μεηά πήγα ζην βηβιηνπσιείν
θαη αγφξαζα έλα βηβιίν
Δθαηφλ ηξία 103 / 36

γηα ηα δψα ηεο ζάιαζζαο! Γηάβαζα
φηη κηα θάιαηλα, ε Όξθα, ηξψεη 100
θηιά ςάξηα ε κέξα! Βνπηάεη
κέρξη 350 κέηξα
ζηνλ βπζφ γηα λα
ςαξέςεη! Όηαλ
γελληέηαη έλα
κσξάθη Όξθα,
δπγίδεη 210 θηιά!
πδεηάκε ζηελ ηάμε γηα
ηνπο αξηζκνχο πνπ ππάξρνπλ
ζην γξάκκα ηνπ Μέληνπ.
 Απφ πφζα ςεθία απνηεινχληαη;
1

0

0 Δθαηφ
Σξηαθφζηα πελήληα
Γηαθφζηα δέθα

 Γείρλσ ζηα δάρηπια ηνπο
αξηζκνχο:
Δθαηφλ ηέζζεξα 104 / 36

200 300
400
100
500

800 900
1000
700
600

100 εθαηφ
200 δηαθφζηα
300 ηξηαθφζηα
400 ηεηξαθφζηα
500 πεληαθφζηα
600 εμαθφζηα
700 εθηαθφζηα
800 νρηαθφζηα
900 ελληαθφζηα
1000 ρίιηα
Δθαηφλ πέληε 105 / 36

 Πνηνο είλαη ν κεγαιχηεξνο
αξηζκφο; ..........
Πφζα ςεθία έρεη; ................
 Βξίζθσ ηνλ επφκελν αξηζκφ
αλεβαίλνληαο αλά εθαηφ:
100, 200, ....

400, 500, ....

800, 900, ....

Απιθμοί μέσπι ηο 1.000: Γπαθή,
ανάγνυζη, θυνολογική ανάλςζη και
ζύνθεζη.
Δξγαζίεο
1. Παξαηεξψ θαη ζπκπιεξψλσ
ηνλ πίλαθα ζηηο δπν επφκελεο
ζειίδεο:
Δθαηφλ έμη 106 / 36

Αξηζκφο
κε ιέμεηο:
Δθαηφλ
έληεθα
Δθαηφλ
πελήληα

Δ

Δ
Δ

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

Γ Μ

Γ Μ

Αξηζκφο κε
ςεθία:
111
….................

Υ Δ ΓΜ

Υ Δ ΓΜ

Γ Μ
...................
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Υ Δ ΓΜ

Δ

Γ Μ

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

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

 Σνπο βάδσ ζηελ αξηζκνγξακκή:
0 100 200 300 ..... 500 ..... ..... .....
50

150 ..... .....

.....

.....

..... .....

ΥΔΓΜ

..... 1000

.....

.....

111
Δθαηφλ νρηψ 108 / 37

[

 Πνηα λνκίζκαηα αληηζηνηρνχλ
ζηα πνζά;
Βάδσ  ζην ζσζηφ.
1.000 €
Υίιηα επξψ
100€ + 100€ + 100€ + 100€ +
+ 100 € + 100 € + 100 €
500 € + 500 €
900 € + 100 €
500 €
Πεληαθφζηα επξψ
100 € + 100 € + 100 € + 100 €
+ 100 €
600 € + 100 €
600 € – 100 €
Δθαηφλ ελλέα 109 / 37

πκπέξαζκα.
Όηαλ κεηξάκε αλά εθαηφ, νη αξηζκνί
αλεβαίλνπλ φπσο απφ ην 1 έσο
ην 10.
Π.ρ.

1 (έλα)
ή
100 (εθαηό)
2 (δύν)
ή
200 (δηαθόζηα)
3 (ηξία)
ή
300 (ηξηαθόζηα)
4 (ηέζζεξα)
ή
400 (ηεηξαθόζηα)
Δθαηφλ δέθα 110 / 37
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Γλσξίδσ ην κέηξν

ηνλ παηδίαηξν
Γξαζηεξηφηεηα - Αλαθάιπςε
Πφζν πεξίπνπ είλαη 1 κέηξν θαη
50 εθαηνζηφκεηξα;
Ο πχξνο πήγε ηελ πξνεγνχκελε
Σξίηε ζηνλ παηδίαηξν. Σνλ κέηξεζε
ζην χςνο θαη ηνλ δχγηζε ζην βάξνο.
ην ηέινο ηεο επίζθεςεο ηνπ έδσζε
έλα δηθφ ηνπ κέηξν γηα λα βιέπεη
κφλνο ηνπ πφζν ςειψλεη.
Ο πχξνο ην έθεξε ζηελ ηάμε
1 κ. θαη 50 εθ.

150 εθ.

1 κ.

100 εθ.

κηζφ κέηξν

50 εθ.

Δθαηφλ έληεθα 111 / 38

Μνηάδεη κε φξζηα
αξηζκνγξακκή
ην κέηξν ζνπ.

Μνηάδεη κε
κεγάιε
κεδνχξα.
Μνηάδεη κε
ηεξάζηην
ράξαθα.

Απφ ην Παξάξηεκα θφβσ
ην θνκκάηη ραξηφλη πνπ είλαη
10 εθαηνζηφκεηξα. Έλα κέηξν έρεη
100 εθαηνζηφκεηξα. Με πφζα ίδηα
θνκκάηηα ραξηφλη ζα θηηάμνπκε
1 κέηξν; ..... Με ηελ νκάδα καο
ελψλνπκε κε δηπιφθαξθα
ηα θνκκάηηα πνπ θφςακε.
 Έρνπκε θηηάμεη κηα ινπξίδα ......
εθαηνζηφκεηξσλ
Δθαηφλ δψδεθα 112 / 38

 Αλ θάζε παηδί ηεο ηάμεο
ρξεζηκνπνηήζεη ην δηθφ ηνπ ραξηφλη
ησλ 10 εθ., πφζα κέηξα ζα θηηάμνπλ
φια ηα παηδηά καδί; …………………
 Πφζα εθαηνζηφκεηξα
πεξηζζεχνπλ; …………………………
Με ηε κεδνχξα ή ην κέηξν
πνπ θηηάμακε ζηελ ηάμε
κεηξάκε:
- έλα αληηθείκελν πνπ είλαη
κεγαιχηεξν
........................
απφ 1 κέηξν
.
- έλα αληηθείκελν πνπ είλαη
κηθξφηεξν
........................
απφ 1 κέηξν
.

Δθαηφλ δεθαηξία 113 / 38

Αλ δελ είρακε ην κέηξν,
πψο ζα ην κεηξνχζακε;
Θα κπνξνχζακε λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε
ηελ παιάκε καο.
πδεηάκε ζηελ ηάμε:
Με πνηνπο ηξφπνπο ζα
κπνξνχζακε λα κεηξήζνπκε
ην χςνο καο ή ην κήθνο ησλ δπν
αληηθεηκέλσλ πνπ κεηξήζακε
ζηελ ηάμε.

Η μέηπηζη ηος μήκοςρ με άηςπερ
και ηςπικέρ μονάδερ μέηπηζηρ / ηο
μέηπο, η ζσέζη ηος με ηα
εκαηοζηόμεηπα.
Δθαηφλ δεθαηέζζεξα 114 / 38

Δξγαζίεο
1. Σα παηδηά κέηξεζαλ ην κήθνο ηνπ
ηνίρνπ ηεο αίζνπζαο απφ ηε γσλία
κέρξη ηελ πφξηα.

Ο Υξήζηνο κέηξεζε θαη βξήθε φηη
ην κήθνο ηνπ ηνίρνπ είλαη 14
βήκαηα.
Ο Λεπηέξεο κέηξεζε θαη βξήθε φηη
είλαη 12 βήκαηα.
Ο δάζθαινο κέηξεζε θαη βξήθε φηη
ην κήθνο ηνπ ηνίρνπ είλαη ......
βήκαηα.

Δθαηφλ δεθαπέληε 115 / 39

Γηαηί βξήθαλ
δηαθνξεηηθφ
απνηέιεζκα;

Δπεηδή κέηξεζαλ
κε δηαθνξεηηθφ
βήκα, δειαδή
κε δηαθνξεηηθή
κνλάδα
κέηξεζεο.

 Αλ ην βήκα ηνπ δαζθάινπ ήηαλ
1 κ., ηφηε ε απφζηαζε είλαη ..... κ.
 Αλ ην βήκα ηνπ Υξήζηνπ ήηαλ
κηζφ κέηξν, ηφηε ε απφζηαζε είλαη
...... κ.
2. Οη κνλάδεο κέηξεζεο κήθνπο
πνπ ρξεζηκνπνηνχκε θαζεκεξηλά
είλαη (ππνγξακκίδσ):
 κέηξν
 εθαηνζηφκεηξν
 θηιφ

 ρηιηφκεηξν
 ψξα
 επξψ

Δθαηφλ δεθαέμη 116 / 39

3. Με ηη κεηξάκε πην εχθνια; Αληηζηνηρίδσ:
ην κήθνο ηνπ δηαδξφκνπ 

 εθαηνζηφκεηξα

ην χςνο ηεο γιάζηξαο 

 κέηξα

ηελ απφζηαζε Αζήλαο- Πάηξαο 

 κέηξα

ην πιάηνο ηεο γέθπξαο 

 ρηιηφκεηξα

Δκέλα δε ζα κε κεηξήζνπλ;

Δθαηφλ δεθαεθηά 117 / 39

πκπέξαζκα.
Γηα λα κεηξάκε ην κήθνο κε ηνλ ίδην
ηξφπν, ρξεζηκνπνηνχκε ην κέηξν.
1 κέηξν = 100 εθαηνζηά.
 Γηα κηθξέο απνζηάζεηο
ρξεζηκνπνηνχκε ην εθαηνζηφκεηξν.
100 εθ. =1 κ.,
π.ρ.: κνιχβη =15 εθ.
 Γηα κεγάιεο απνζηάζεηο
ρξεζηκνπνηνχκε ην κέηξν,
π.ρ.: πφξηα απιήο = 2 κ.
 Γηα πνιχ κεγάιεο απνζηάζεηο
ρξεζηκνπνηνχκε ην ρηιηφκεηξν.
1 ρκ. = 1.000 κ.
Παξάδεηγκα: ε απφζηαζε
Αζήλα – Λακία = 200 ρκ.

Δθαηφλ δεθανρηψ 118 / 39

Φηηάρλσ ηξηςήθηνπο
43
αξηζκνχο θαη ηνπο ζπγθξίλσ
Παηρλίδηα κε αξηζκνχο
Γξαζηεξηφηεηα – Αλαθάιπςε
Πψο καο βνεζάεη ην φλνκα ελφο
αξηζκνχ λα ηνλ γξάςνπκε κε
ςεθία;
Σα παηδηά ζε νκάδεο θηηάρλνπλ
αξηζκνχο πνιχ θνληά ζηνλ αξηζκφ –
ζηφρν. Μπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ θάζε θάξηα από
κία κόλν θνξά.
0

1

2

3

4

5

1. Αξηζκφο – ζηφρνο

6

7

8

100

Δθαηφλ δεθαελλέα 119 / 40

9

Οη νκάδεο έθηηαμαλ ηνπο αξηζκνχο:
1ε νκάδα

2ε νκάδα

102

98

3ε νκάδα

103

 Πνηεο νκάδεο έθηαζαλ πην θνληά
ζηνλ αξηζκφ – ζηφρν;
Δθηηκψ: ................................
πδεηάκε ζηελ ηάμε.
 Διέγρσ κε ηελ αξηζκνγξακκή
+ ....
100

98
+ ....

102 103
+ ....

2. Αξηζκφο – ζηφρνο
Δθαηφλ είθνζη 120 / 40

300

Οη νκάδεο έθηηαμαλ ηνπο αξηζκνχο:
1ε νκάδα

2ε νκάδα

298

301

3ε νκάδα

289

 Πνηεο νκάδεο έθηαζαλ πην θνληά
ζηνλ αξηζκφ - ζηφρν;
Δθηηκψ: .................................
 Διέγρσ κε ηελ αξηζκνγξακκή
300

Γιασείπιζη ηπιτήθιυν απιθμών.
Σύγκπιζη, διάηαξη, παπεμβολή.
Δθαηφλ είθνζη έλα 121 / 40

 Πνηνη αξηζκνί είλαη αθξηβψο κία
κνλάδα πξηλ απφ ην:
 100, δειαδή 100 – 1 = ......
 200, δειαδή 200 – 1 = ......
 300, δειαδή 300 – 1 = ......
Δγψ αλαιχσ
θάζε θνξά
κε άιιν
ηξφπν ηνλ
αξηζκφ.

Δγψ μεθηλάσ λα
κεηξψ απφ ην 90
κέρξη λα θηάζσ
ην 100: 90, 91,
92, 93, 94, 95, 96,
97, 98, 99.

 100 – 1 = 99, άξα
 200 – 1 = 100 + 100 – 1
100 100

100 + 99 = 199

Δθαηφλ είθνζη δχν 122 / 41

 300 – 1 = 100 + 100 + 100 – 1
100 100 100

= 200 + 99 = ....

 Βξίζθσ ηνπο αξηζκνχο
 400 – 1 = ....

 400 + 1 = ....

 500 – 1 = ....

 500 + 1 = ....

 600 – 1 = ....

 600 + 1 = ....

 700 – 1 = ....

 700 + 1 = ....

 800 – 1 = ....

 800 + 1 = ....

 900 – 1 = ....

 900 + 1 = ....

 1.000 – 1 = ....
 1.000 + 1 = ....

Παίδσ κε ηνλ δηπιαλφ κνπ
ην παηρλίδη κε ηηο θάξηεο θαη βξίζθσ
ηνπο πην θνληηλνχο αξηζκνχο ζηνπο
αξηζκνχο – ζηφρνπο:
Δθαηφλ είθνζη ηξία 123 / 41

εγψ

ν δηπιαλφο κνπ

188

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

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

330

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

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

888

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

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

πδεηάκε ζηελ ηάμε πψο
ζθεθηήθακε.
Δξγαζία
Πφζνπο αξηζκνχο ζα
ζπλαληήζσ αλεβαίλνληαο αλά 1:
 απφ ην 150 κέρξη λα θηάζσ
ζην 189;
 απφ ην 688 κέρξη λα θηάζσ
ζην 701;

Δθαηφλ είθνζη ηέζζεξα 124 / 41

πκπέξαζκα.
Απφ ην όλνκα ελόο αξηζκνύ
θαηαιαβαίλνπκε απφ πφζεο
εθαηνληάδεο, πφζεο δεθάδεο θαη
πφζεο κνλάδεο απνηειείηαη.
Παξάδεηγκα:
Σξηαθφζηα είθνζη πέληε  αθνχκε
ηξηαθφζηα θαη είθνζη θαη πέληε
325 =

300
+ 20 + 5
(3 x 100) (2 x 10) (5 x 1)

Δθαηφλ είθνζη πέληε 125 / 41
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Λχλσ πξνβιήκαηα
κε κεγάινπο αξηζκνχο

Σν ιεκνλφδαζνο
Γξαζηεξηφηεηα – Αλαθάιπςε
Πνηνλ αξηζκφ ζα βξσ αλ απφ
ην 500 αθαηξέζσ 2;
Ο παππνχο ηνπ Πέηξνπ δεη ζηε Νέα
Δπίδαπξν. Έρεη 360 πνξηνθαιηέο,
280 ιεκνληέο θαη 320 καληαξηληέο.
Πφζα ζπλνιηθά δέληξα έρεη
ν παππνχο; Παξαηεξψ θαη
ζπκπιεξψλσ:
Τπνινγίδσ
πεξίπνπ:
350 + 300 + 300,
δειαδή ζπλνιηθά
..........................
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Τπνινγίδσ κε ηνλ άβαθα:
300 + 60 + 200 + 80 + 300 + 20
300 + 300 + 200 = ......
......
80 + 20 = ......

Δγψ έρσ άιιν ηξφπν λα
ππνινγίδσ:
360 + 280 + 320
360 + (200 + 300) + 80 + 20
500
100
360 + 500 + 100 = ......

Γιδακηική επίλςζηρ πποβλήμαηορ,
ανάδειξη ζηπαηηγικών νοεπών
ςπολογιζμών με βάζη ηο πάηημα
ζηην εκαηονηάδα.
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 Πνην παηδί ππνιφγηζε ιάζνο;
...........................................
πδεηάκε ζηελ ηάμε.
 Πφζα δέληξα πξέπεη λα θπηέςεη
αθφκα ν παππνχο γηα λα έρεη
ζπλνιηθά 1.000;
Απφ ην 900 κέρξη
ην 1.000 είλαη 100. Έρσ
φκσο 960. Άξα, ζέισ
αθφκε ......
900

960
+ 60

1000
+ ......

+ 100
 Διέγρσ κε ηνλ άβαθα.
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960 + 40

ΥΔ ΓΜ

=

ΥΔΓΜ

1000

ΥΔΓΜ

Δξγαζίεο
1. Ζ ηακίαο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν
έρεη θφςεη 199 εηζηηήξηα. Λίγν πξηλ
αξρίζεη ε πξνβνιή ηεο ηαηλίαο,
έθνςε αθφκα 3 εηζηηήξηα. Πφζα ζπλνιηθά εηζηηήξηα έθνςε ε ηακίαο;
Πξνβνιέο
4.00 κ.κ.
6.00 κ.κ.
8.00 κ.κ.
10.00 κ.κ.

Σηκέο
εηζηηεξίσλ
Δλήιηθνη : 8 €
Παηδηά : 4 €
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Δίλαη εχθνιν λα ππνινγίζσ.
Μεηξψ αλά 1, δειαδή:
199 + 1 + 1 + 1 = ......

Δγψ αλαιχσ ηνπο αξηζκνχο:
199 + 3
190 + (9 + 3)
12
190 + 10 + 2
...... + 2 = ......
2. Ο θχξηνο Γεξάζηκνο είλαη
θεπνπξφο. ην καγαδί ηνπ έρεη 300
γιάζηξεο κε γεξάληα. ήκεξα
πνχιεζε ηηο 105 απφ απηέο. Πφζεο
γιάζηξεο κε γεξάληα ηνχ έκεηλαλ;
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Καηεβαίλσ αλά 1 κε ηε βνήζεηα
ηεο αξηζκνγξακκήο:
300 – 100 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1.

Μπνξψ λα ππνινγίζσ αιιηψο:
300 – 105 = 300 – 100 – 5
= 200 – 5 = ......
200
100

100 – 5
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πκπέξαζκα.
Όινη νη κεγάινη αξηζκνί
θηηάρλνληαη απφ κηθξφηεξνπο.
Όηαλ έρσ λα ππνινγίζσ έλα
απνηέιεζκα κε κεγάινπο
αξηζκνύο, ηνπο αλαιχσ ζε
κηθξφηεξνπο θαη ππνινγίδσ έηζη
πην εχθνια. Παξαδείγκαηα:
250 + 45 = 200 + 50 + 40 + 5
90
= 200 + 90 + 5 = 295.
380 – 7 = 300 + 80 – 7
73
= 300 + 73 = 373
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Βάζεη ηνπ λ. 3966/2011 ηα δηδαθηηθά
βηβιία ηνπ Γεκνηηθνχ, ηνπ Γπκλαζίνπ, ηνπ
Λπθείνπ, ησλ ΔΠΑ.Λ. θαη ησλ ΔΠΑ..
ηππψλνληαη απφ ην ΗΣΤΔ - ΓΗΟΦΑΝΣΟ
θαη δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηα Γεκφζηα
ρνιεία. Σα βηβιία κπνξεί λα δηαηίζεληαη
πξνο πψιεζε, φηαλ θέξνπλ ζηε δεμηά
θάησ γσλία ηνπ εκπξνζζφθπιινπ έλδεημε
«ΓΗΑΣΗΘΔΣΑΗ ΜΔ ΣΗΜΖ ΠΧΛΖΖ». 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).
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