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

Β΄ Γεκνηηθνύ

Γηώξγνο Καξγησηάθεο Αιεμάλδξα Μαξαγθνύ
Ναηάζζα Μπειίηζνπ Βαζηιηθή νθνύ

Μαθηματικά

Σεηξάδην εξγαζηώλ
δ΄ ηεύρνο

Μαζεκαηηθά
Β΄ Γεκνηηθνύ
Σεηξάδην εξγαζηώλ
δ΄ ηεύρνο

ΤΓΓΡΑΦΔΗ
Γηώξγνο Ιαξγησηάθεο, Εκπαιδεςηικόρ
Αιεμάλδξα Λαξαγθνύ, Εκπαιδεςηικόρ
Μαηάζζα Λπειίηζνπ, Εκπαιδεςηικόρ
Βαζηιηθή Σνθνύ, Εκπαιδεςηικόρ
ΚΡΗΣΔ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΔ
Λαξία Μηθνιαθάθε, Λέκηοπαρ ηος Πανεπιζηημίος

Θεζζαλίαρ
Σηέθαλνο Παπαζηεξγηόπνπινο, Σσολικόρ Σύμβοςλορ
Ληραήι Σθαινρσξίηεο, 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
Θσάλλεο Ζηάξαγθαο, Εθπαηδεπηηθόο
ΔΞΧΦΤΛΛΟ
Σπύξνο Βεξύθηνο, Εικαζηικόρ Καλλιηέσνηρ
ΠΡΟΔΚΣΤΠΧΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ
ACCESS Γξαθηθέο Σέρλεο Α.Δ.

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ,
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ
ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ
& ΔΚΓΟΔΧΝ «ΓΗΟΦΑΝΣΟ»

Γηώξγνο Καξγησηάθεο Αιεμάλδξα Μαξαγθνύ
Ναηάζζα Μπειίηζνπ Βαζηιηθή νθνύ
ΑΝΑΓΟΥΟ ΤΓΓΡΑΦΖ: ΔΚΓΟΔΗ ΠΑΣΑΚΖ

Μαζεκαηηθά
Β΄ Γεκνηηθνύ
Σεηξάδην εξγαζηώλ
δ΄ 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»
ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ 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

41

Γλσξίδσ ηνπο αξηζκνύο κέρξη ην 1.000

α. πκπιεξώλσ ηνλ πίλαθα
Δ
Αξηζκόο
κε ιέμεηο

Γ

Μ Αξηζκόο
κε ςεθία

ηνλ
άβαθα

Δ Γ Μ
Δθαηόλ
πελήληα
δύν
……………
……………
……………

ΥΔΓΜ

ΥΔΓΜ

Ορηαθόζηα
δέθα
ΥΔΓΜ

ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα 

Απιθμοί μέσπι ηο 1.000: Γπαθή, ανάγνυζη, θυνολογική
ανάλςζη και ζύνθεζη.
Δθηά 7 / 6

Δ

Γ

Αξηζκόο
κε ιέμεηο

Μ Αξηζκόο
κε ςεθία

ηνλ
άβαθα

Δ Γ Μ
……………
……………
……………
……………

ΥΔΓΜ

β. Παξαηεξώ πξνζερηηθά θαη ζπκπιεξώλσ όπσο ζην
παξάδεηγκα. Διέγρσ κε ηνλ άβαθα.
Δ Γ Μ
 7 5 4 = 700 + 50 + 4

ΥΔΓΜ

Δ Γ Μ
 1 6 0 = …… + ……
ΥΔΓΜ
 480 =
ΥΔΓΜ
 405 =
ΥΔΓΜ

Ορηώ 8 / 6

γ. Βξίζθσ ην ιάζνο θαη ην δηνξζώλσ δίπια. Γείρλσ
ζηνλ άβαθα ηνλ ζσζηό αξηζκό.
300 + 1 = 3001
ΥΔΓΜ
100 + 80 + 8 = 10088
ΥΔΓΜ
500 + 50 = 505
ΥΔΓΜ
δ. Γηαβάδσ δπλαηά ηνλ αξηζκό. ηε ζπλέρεηα
ππνγξακκίδσ ηνλ ζσζηό. Διέγρσ κε ηνλ άβαθα.
(3)

(30)

(300)

135: ε αμία ηνπ
ςεθίνπ 3 είλαη 

ηξία

ηξηάληα

ηξηαθόζηα

213: ε αμία ηνπ
ςεθίνπ 3 είλαη 

ηξία

ηξηάληα

ηξηαθόζηα

389: ε αμία ηνπ
ςεθίνπ 3 είλαη 

ηξία

ηξηάληα

ηξηαθόζηα

Δλλέα 9 / 6-7

ε. Φηηάρλσ κε ηνλ ίδην ηξόπν ηνπο αξηζκνύο:
……
500
……
……
…… ……
ή .… x …… = 500.
……
600
……
……
……
…… ……

ή 6 x …… = 600.

……
800
……
……
……
……
……
…… ……
ή …. x 100 = 800.
 Πώο ζα θηηάμσ ην 1.000; …. x 100 = 1.000.
ζη. πκπιεξώλσ ηηο αξηζκνζεηξέο. πδεηάκε ζηελ ηάμε
πώο βξήθακε ηνλ επόκελν αξηζκό θάζε θνξά.
0, 100, 200, 300, ..…, ..…, ..…, ..…, ..…, ..…, 1.000
0,

50, 100, 150, 200, 250, ..…, ..…, ..…, ..…, 500

1.000, 900, 800, ..…, ..…, ..…, ..…, ..…, ..…, ..…,
0, 200, 400, ..…, ……, 1.000
0, 300, ..…, 900

Γέθα 10 / 7

0

Γλσξίδσ ην κέηξν
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α. Σα παηδηά παίδνπλ κπίιηεο ζηελ απιή
ηνπ ζρνιείνπ.
Ζ θίηξηλε κπίιηα είλαη ν ζηόρνο.
Πνην παηδί έξημε ηελ κπίιηα πην θνληά;
Δθηηκώ: …………………
Διέγρσ κε ηνλ ράξαθα
ηελ εθηίκεζή κνπ.
 Νηθόιαο:………………

 Διέλε:…………………

 Υξήζηνο:………………

 Άλλα:……………………

β. Σελ ώξα ηεο γπκλαζηηθήο ηα παηδηά έηξεμαλ δύν
θνξέο γύξσ από ην πξναύιην ηνπ ζρνιείνπ. Πόζα
κέηξα έηξεμαλ ζπλνιηθά;
Δθηηκώ: Πεξίπνπ ……… κέηξα. Τπνινγίδσ κε αθξίβεηα:
70 κ.
30 κ.

60 κ.

40 κ.

Η μέηπηζη ηος μήκοςρ με άηςπερ και ηςπικέρ μονάδερ
μέηπηζηρ / ηο μέηπο, η ζσέζη ηος με ηα εκαηοζηόμεηπα
Έληεθα 11 / 8

Διέγρσ κε θάζεηεο πξάμεηο:

γ.

Πνηνη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνύλ ζηε δνπιεηά
ηνπο ην κέηξν; Δμεγώ πώο ηνπο ρξεζηκεύεη.

δ. Αγώλεο ζην ζρνιείν
Σα παηδηά ηεο η΄ Σάμεο δηαγσλίδνληαη ζηε ζθαηξνβνιία
θαη ζην άικα εηο ύςνο. Ο Υξήζηνο ζεκεηώλεη ηα
απνηειέζκαηα ησλ αγώλσλ ηεο ζθαηξνβνιίαο θαη ν
Νηθόιαο ηα απνηειέζκαηα ζην ύςνο.
 Παξαηεξώ θαη ζπκπιεξώλσ ηνπο παξαθάησ πίλαθεο.

Γώδεθα 12 / 8-9

0

5κ.

10κ.

Διέλε
Γηώξγνο
Κώζηαο
Μαξία

Διέλε ………
Γηώξγνο 8 κ.
Κώζηαο ………
Μαξία 9 κ.

Διέλε 50 εθ.
Γηώξγνο ………
Κώζηαο ………
Μαξία 110 εθ.

Κώζηαο
Μαξία

Διέλε
Γηώξγνο

110 εθ.

50 εθ.

0
 Πνην παηδί ήξζε πξώην ζηε ζθαηξνβνιία;
……………………………………………………
 Πνην παηδί ήξζε πξώην ζην άικα εηο ύςνο;
……………………………………………………
Γεθαηξία 13 / 9

ύςνο ζε εθαηνζηόκεηξα

κήθνο ζε κέηξα

Ζ νθία πήδεμε πην ςειά ζην άικα εηο ύςνο από ηε
Μαξία, αιιά πην ρακειά από ηνλ Κώζηα. Βξίζθσ πόζα
εθαηνζηόκεηξα πήδεμε ε νθία (θπθιώλσ ην ζσζηό).
Κώζηαο

120 εθ.

Μαξία

110 εθ.

 2 κ. θαη 10 εθ.
 1 κ. θαη 35 εθ.
 1 κ. θαη 10 εθ.
 80 εθ.
 1 κ. θαη 15 εθ.
 1 κ. θαη 21 εθ.

Γεθαηέζζεξα 14 / 9

Φηηάρλσ ηξηςήθηνπο αξηζκνύο
θαη ηνπο ζπγθξίλσ
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α. πκπιεξώλσ ηηο αξηζκνζεηξέο. Βξίζθσ
θάζε θνξά ηνλ θαλόλα.
+… +…
 150, 250, 350, …………………………………………… 950.
Ο θαλόλαο είλαη:
–… –…
 803, 703, 603, ……………………………………………… 3.
Ο θαλόλαο είλαη:
+… +…
 145, 150, 155, …………………………………………… 180.
Ο θαλόλαο είλαη:
–… –…
 820, 810, 800, …………………………………………… 750.
Ο θαλόλαο είλαη:

πδεηάκε ζηελ ηάμε πνηεο αξηζκνζεηξέο
καο δπζθόιεςαλ. Δμεγνύκε γηαηί.

Διασείπιζη ηπιτήθιυν απιθμών. Σύγκπιζη, διάηαξη,
παπεμβολή.
Γεθαπέληε 15 / 10

β.

Βξίζθνπκε ηνπο αξηζκνύο πνπ είλαη αλάκεζα
ζην 785 θαη ζην 840 θαη ηειεηώλνπλ ζε 5.
Σνπο γξάθνπκε από ηνλ κηθξόηεξν ζηνλ κεγαιύηεξν.
785, ………………………………………………………………
……………………………………………………………,840
γ. Πνηνη αξηζκνί από ην 0 σο ην 1.000 ηειεηώλνπλ ζε:
 00; Σνπο γξάθσ από ηνλ κηθξόηεξν ζηνλ κεγαιύηεξν.
100, .………………………………………………………………
………………………………………………………1.000
 99; Σνπο γξάθσ από ηνλ κηθξόηεξν ζηνλ κεγαιύηεξν.
99…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
 55; Σνπο γξάθσ από ηνλ κηθξόηεξν ζηνλ κεγαιύηεξν.
55…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
πδεηάκε ζηελ ηάμε πόζν δηαθέξνπλ
νη παξαπάλσ αξηζκνί θάζε θνξά κεηαμύ ηνπο.

Γεθαέμη 16 / 10

δ. Παξαηεξώ ην παξάδεηγκα θαη βξίζθσ ην
απνηέιεζκα. Διέγρσ κε ηνλ άβαθα.
ΔΓΜ ΔΓΜ
1 3 0 + 1 0 0 = …….

ΥΔΓΜ

ΔΓΜ ΔΓΜ
7 5 0 + 2 0 0 = …….

ΥΔΓΜ

ΔΓΜ ΔΓΜ
6 3 0 + 3 0 0 = …….

ΥΔΓΜ

ΔΓΜ ΔΓΜ
7 7 5 + 1 0 0 = …….

ΥΔΓΜ

ε. Όια ηα παηδηά ηνπ ζρνιείνπ ηνπ Μαλώιε πήγαλ
εθδξνκή ζην Γαιαμίδη. Κάζε ιεσθνξείν κεηαθέξεη 50
παηδηά.

 Πόζα παηδηά ζπλνιηθά πήγαλ εθδξνκή αλ δελ έκεηλε
θακία ζέζε άδεηα; Τπνινγίδσ κε δύν δηαθνξεηηθνύο
ηξόπνπο: (ζηελ επόκελε ζειίδα)
Γεθαεθηά 17 / 11

1νο ηξόπνο

2νο ηξόπνο

ζη. Πόζα κέηξα πεξπαηάκε ζπλνιηθά όηαλ θάλνπκε ηνλ
γύξν ηνπ πάξθνπ;
200 κ.
100 κ.

Δθηηκώ:
Πεξίπνπ ………

300 κ.

150 κ.

150 κ.

Τπνινγίδσ κε αθξίβεηα:

Διέγρσ κε ηνλ άβαθα.

Γεθανρηώ 18 / 11

ΥΔΓΜ

44 Λύλσ πξνβιήκαηα κε κεγάινπο αξηζκνύο
α. Ζ κεηέξα ηνπ Πέηξνπ δνπιεύεη ζε εξγνζηάζην.
πζθεπάδεη ζνθνιάηεο. ε θάζε θνπηί βάδεη 50
ζνθνιάηεο. Χο ηώξα έρεη ζπζθεπάζεη 9 θνπηηά.
Πόζεο ζνθνιάηεο έβαιε ζπλνιηθά ζηα θνπηηά;

 Διέγρσ κε ηνλ άβαθα. Υ Δ Γ Μ
ή κε ηελ αξηζκνγξακκή.
0

50

100

β. ηνλ αγώλα ηνπ ζρνιείνπ ηνπ ν Νηθόιαο έρεη πάεη κε
ηνλ παηέξα ηνπ. ην πξώην εκίρξνλν νη θίιαζινη
ζηηο θεξθίδεο ήηαλ 890. ην δηάιεηκκα έθπγαλ 15.
Πόζνη θίιαζινη είδαλ ηνλ αγώλα κέρξη ην ηέινο;

Διδακηική επίλςζηρ πποβλήμαηορ, ανάδειξη ζηπαηηγικών
νοεπών ςπολογιζμών με βάζη ηο πάηημα ζηην
εκαηονηάδα.
Γεθαελλέα 19 / 12

 Δθηηκώ:
Πεξίπνπ
……………
Τπνινγίδσ κε αθξίβεηα:



Αλ ην γήπεδν ρσξάεη 1.000 θίιαζινπο, πόζα
θαζίζκαηα ήηαλ άδεηα ζην πξώην εκίρξνλν;

γ.

Βξίζθσ πνηα παηδηά έθαλαλ ιάζνο
ππνινγηζκνύο. Διέγρσ κε ηνλ θάζεην άβαθα.
Δίλαη 450 €

200

50

20

100

20

20

Δίλαη 385 €

50

20

50

200
20

Δίθνζη 20 / 12-13

20

20

Δίλαη 420 €

20

20

20

200

20

20

20

δ. ηελ θαηαζθήλσζε πήγαλ ζηελ πξώηε πεξίνδν 250
παηδηά. ηε δεύηεξε πεξίνδν πήγαλ όζα θαη ηελ
πξώηε. ηελ Σξίηε πεξίνδν πήγαλ κόλν 200. Πόζα
ζπλνιηθά παηδηά πήγαλ ζηελ θαηαζθήλσζε;
1ε πεξίνδνο:
15 Ηνπλίνπ – 5 Ηνπιίνπ

3ε πεξίνδνο:
26 Ηνπιίνπ – 20 Απγνύζηνπ

2ε πεξίνδνο:
5 Ηνπιίνπ – 26 Ηνπιίνπ

 Δθηηκώ:
Πεξίπνπ ………
Τπνινγίδσ κε αθξίβεηα:

Δίθνζη έλα 21 / 13

ε. πκπιεξώλσ ηνπο αξηζκνύο πνπ ιείπνπλ. Αλ
πξνζηεζνύλ νξηδόληηα θαη θάζεηα νη αξηζκνί δίλνπλ
1.000.
600
300
= 1.000

100
600
= 1.000

350

= 1.000

50

350

= 1.000
= 1.000

650
= 1.000

= 1.000
= 1.000
= 1.000

= 1.000

= 1.000

Δίθνζη δύν 22 / 13

= 1.000

Δπαλαιεπηηθό
Κεθάιαηα 41–44
α. Παξαηεξώ ηνλ πίλαθα.
Εώα
Βάξνο ζπλνιηθά
1 αγειάδα
350 θηιά
1 θόθνξαο
2 θηιά
1 γαινπνύια
3 θηιά
1 πξόβαην
18 θηιά
1 ζθύινο
16 θηιά
1 άινγν
248 θηιά
Πόζν δπγίδνπλ ηα παξαπάλσ
δώα ζπλνιηθά; Δθηηκώ:
 Πεξηζζόηεξν από 600 θηιά ……
 Ληγόηεξν από 700 θηιά θαη πεξηζζόηεξν από 600 ……
 Ληγόηεξν από 400 θηιά ……
Δμεγώ ζηελ ηάμε πώο ζθέθηεθα.
β. Ο θύξηνο Παλαγηώηεο είλαη αγξόηεο. Τπνινγίδεη
πόζε ηξνθή ρξεηάδεηαη γηα ηα δώα ηνπ. Σνλ βνεζώ
ζηνπο ππνινγηζκνύο ηνπ. Υξεζηκνπνηώληαο ηνλ
άβαθα ή ηελ αξηζκνκεραλή, ζπκπιεξώλσ ηνλ
πίλαθα κε ηνπο αξηζκνύο πνπ ιείπνπλ.

Εμπέδυζη - επέκηαζη ηυν γνώζευν και δεξιοηήηυν πος
διδάσηηκαν ζηην ενόηηηα.
Δίθνζη ηξία 23 / 14

Σν θαγεηό
Σα δώα
Έκεηλαλ…
πξηλ…
έθαγαλ…
ζαλό
85 θηιά
185 θηιά – 85 θηιά = ………
185 θηιά
ζπόξνη
……… θηιά
150 θηιά
200 θηιά
ρνξηάξη
260 θηιά
100 θηιά
…… θηιά
Διέγρσ κε ηνλ άβαθα.
γ. Παξαηεξώ θαη ζπκπιεξώλσ ηνπο αξηζκνύο ώζηε λα
ηζρύνπλ νη ηζόηεηεο
……… + 5 + 5 = 200
……… – 38 = 300

910 – ……… –……… = 800
……… + 1 + 99 = 600

Διέγρσ κε ηνλ θάζεην άβαθα.
δ. Σν ζπίηη ηεο Άλλαο απέρεη 350 κέηξα από ην ζρνιείν.
Σν ζπίηη ηνπ Νηθόια απέρεη από ην ζρνιείν 150 κέηξα
ιηγόηεξν. Πόζν απέρεη ην ζπίηη ηνπ Νηθόια από ην
ζρνιείν;
; κέηξα
350 κέηξα
ΓΖΜΟΣΗΚΟ
ΥΟΛΔΗΟ
 Πόζν πξέπεη λα πεξπαηήζεη θάζε παηδί γηα λα πάεη
ζην ζρνιείν θαη λα γπξίζεη ζην ζπίηη ηνπ;
Άλλα:

Νηθόιαο:

Δίθνζη ηέζζεξα 24 / 14-15

ε. Παξαηεξώ πξνζερηηθά θαη βξίζθσ ηνπο ππόινηπνπο
αξηζκνύο πνπ ιείπνπλ.
150

150

……

= 500

……
100

50

……
100

= 500

300
……
200

……

= 500

……
100

400

= 1.000

……

= 1.000

600

……

= 1.000

ζη. Ο παηέξαο ηεο Βνύιαο είλαη θαπεηάληνο. Φέηνο
έθαλε καθξηλά ηαμίδηα θαη έιεηπε 13 κήλεο από
ην ζπίηη. Ζ Βνύια ππνιόγηζε πόζεο κέξεο έιεηπε
ν παηέξαο ηεο.
Έλαο κήλαο έρεη
πεξίπνπ 30 κέξεο.
Άξα έιεηςε
πεξίπνπ 400 κέξεο.
Έρεη δίθην ε Βνύια;
Δθηηκώ:

Ναη
.

Όρη
.

Τπνινγίδσ κε αθξίβεηα:

Δίθνζη πέληε 25 / 115

Λύλσ ζύλζεηα πξνβιήκαηα (γ)
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α. Πνην ρσξάθη έρεη ηνλ θξάθηε
κε ην κεγαιύηεξν κήθνο;
Δθηηκώ …………………………………
Γ 100 κ. Δ

100 κ.
150 κ.

100 κ.
Α

Γ

250 κ.

200 κ.

Κ

200 κ.

Ε

Η

200 κ.

Τπνινγίδσ κε αθξίβεηα:
Σν ΑΒΓΓΔΕ

Σν ΗΚΛΜ

Διδακηική επίλςζηρ πποβλήμαηορ: Η έννοια ηος
«πεπιζζόηεπο / λιγόηεπο από» ζηοςρ ηπιτήθιοςρ
απιθμούρ. Ανάδειξη ηηρ εκηίμηζηρ.
Δίθνζη έμη 26 / 16

Λ
200 κ.

Β

2ν

200 κ.

1ν

Μ

β.

Αλ
= 150,
= 50,
= 25, ηόηε πνην
από ηα παξαθάησ κνηίβα έρεη ηε κεγαιύηεξε
αξηζκεηηθή αμία;
Δθηηκώ ………

1.
Τπνινγίδσ κε αθξίβεηα:

2.
Τπνινγίδσ κε αθξίβεηα:

3.
Τπνινγίδσ κε αθξίβεηα:

 Φηηάρλνπκε ην δηθό καο κνηίβν θαη ππνινγίδνπκε ηελ
αξηζκεηηθή ηνπ αμία.

Δίθνζη εθηά 27 / 16

γ. Ζ Άλλα πήγε ζηα καγαδηά κε ηε κεγάιε ηεο αδεξθή.
Παξαηεξνύζαλ ηηο ηηκέο ησλ πξντόλησλ πνπ ήζειαλ
λα αγνξάζνπλ.
1ν καγαδί

2ν καγαδί

19 € θαη 30 ι. 12 € θαη 70 ι. 18 € θαη 50 ι. 13 € θαη 50 ι.
 Υξεζηκνπνηώ ηα ςεύηηθα θέξκαηα ηνπ επξώ θαη
ππνινγίδσ πόζε είλαη ε δηαθνξά ζηελ ηηκή:


γηα ην βάδν;



γηα ην πηαηάθη;



Από πνην καγαδί ηνύο ζπκθέξεη λα αγνξάζνπλ ην
βάδν κε ην πηαηάθη;

Δίραλ 50 €. Πόζα ρξήκαηα ηνύο έκεηλαλ κεηά ηελ αγνξά;

Δίθνζη νρηώ 28 / 17

δ. Πνηα παηδηά ζα θάλε πεξηζζόηεξεο γθνθξέηεο αλ ηηο
κνηξαζηνύλ δίθαηα; Δθηηκώ (βάδσ  )
1ε νκάδα

2ε νκάδα

36 γθνθξέηεο

48 γθνθξέηεο

Εσγξαθίδσ ην πξόβιεκα:

Τπνινγίδσ κε αθξίβεηα:

Διέγρσ κε επνπηηθό πιηθό..
 Πόζεο γθνθξέηεο ζα έπξεπε λα είρακε αθόκε ζε θάζε
πεξίπησζε γηα λα θάεη θάζε παηδί 2 επηπιένλ
γθνθξέηεο;

Δίθνζη ελλέα 29 / 17
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Λύλσ πξνβιήκαηα:
ηξαηεγηθέο λνεξώλ ππνινγηζκώλ (α)

α. πκπιεξώλσ ηα δέληξα ηνπ 1.000 θαη ηνπ 500.
1.000

250
125
500

β. Βξίζθνπκε ην αξηζκόιεμν ηεο επόκελεο ζειίδαο.

Διδακηική επίλςζηρ ζύνθεηυν πποβλημάηυν /
η πποπαίδεια υρ ζύνηομη ππόζθεζη ζε μεγάλοςρ
απιθμούρ.
Σξηάληα 30 / 18

Οξηδόληηα
1. Δίλαη ην δηπιάζην ηνπ 500.
2. Δίλαη ην κηζό ηνπ 500.
3. 10 Υ 10 θάλεη ……
Κάζεηα
4. 8 Υ … = 1.000.
5. Σν κηζό ηνπ 600.
6. Σν δηπιάζην ηνπ 100.

γ. Πόζεο ίδηεο
ζπζθεπαζίεο πξέπεη
λα αγνξάζεη ε Άλλα;
Πόζν
δπγίδεη …

5.
4.
1. 
6. 
2.
3.

Θέισ 1 θηιό ή
1.000 γξακκάξηα!

Γηα λα έρεη 1.000 γξακκάξηα
πξέπεη λα πάξεη …
+
+
+
+

200 γξακκ. ή 200 + 200 + 200 + 200 + 200
100 γξακκ.
500 γξακκ.
250 γξακκ.
125 γξακκ.
Σξηάληα έλα 31 / 18

ή 1 θηιό
5 Υ 200
γξακκ.

δ. Παξαηεξώ κε πξνζνρή θαη ζηε ζπλέρεηα
ζπκπιεξώλσ ηνλ πίλαθα.
Δίραλ

Έθαγαλ

Έκεηλαλ
500 – 150 =
150 γξακκ. 500 – 100 – 50 =
= …… γξακκ.

500 γξακκ.
900 γξακκ.

250 γξακκ.

1.000 γξακκ.

……… γξακκ.

200 γξακκ.

……… γξακκ.

750 γξακκ.

150 γξακκ.

1 θηιό

……… γξακκ.

320 γξακκ.

……… γξακκ.

Διέγρσ ηνπο ππνινγηζκνύο κνπ κε ηελ αξηζκνγξακκή ή
κε ηνλ άβαθα.
ε. Πνην ηπξί είλαη πην αθξηβό;
9 € ην κηζό θηιό
Γξαβηέξα Νάμνπ

4 € ηα 250 γξακκ.
Γξαβηέξα Κξήηεο

 Πόζν θνζηίδεη ην θηιό



από ηε γξαβηέξα Κξήηεο; …………………………………
από ηε γξαβηέξα Νάμνπ; …………………………………
Πην αθξηβή είλαη ………………………

 Αλ αγνξάζνπκε 250 γξακκ. από ηε γξαβηέξα Νάμνπ,
ζα πιεξώζνπκε …………… €.
Σξηάληα δύν 32 / 19

 Αλ αγνξάζνπκε κηζό θηιό από ηε γξαβηέξα Κξήηεο,
ζα πιεξώζνπκε …………… €.
 Αλ αγνξάζνπκε ελάκηζε θηιό από θάζε ηπξί, πόζν ζα
πιεξώζνπκε;


γξαβηέξα Νάμνπ ……… € ……… ι.



γξαβηέξα Κξήηεο ……… € …… ι.

Σξηάληα ηξία 33 / 19

Γηαβάδσ ην ξνιόη: Ζ ώξα «αθξηβώο»
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α. Ση ώξα ιέλε ηα ξνιόγηα;

11
10

12 1

11
10

2

9

3
4

8
7

6

11
10

3
4

8
7

6

4

8

5

…………………………...

6

5

………………………….

11
10

2

9

3
7

12 1

2

9

5

…………………………...

12 1

12 1
2

9

3
4

8
7

6

5

………………………….

Αναγνώπιζη ηηρ ώπαρ ζηο πολόι. Η ώπα «ακπιβώρ».
Διαιζθηηική εξοικείυζη με ηη διάπκεια ηηρ μίαρ ώπαρ.
Σξηάληα ηέζζεξα 34 / 20

β. Γείρλσ ζηα ξνιόγηα.
11
10

12 1

11
10

2

9

3
4

8
7

5

6

3 ε ώξα αθξηβώο

12 1
2

9

3
4

8
7

5

6

5 ε ώξα αθξηβώο

γ. Πόζε ώξα πέξαζε;
11
10

12 1

11
10

2

9

3
7

6

2

9

4

8

12 1
3
4

8
7

5

Σξηάληα πέληε 35 / 20

6

5

11
10

12 1

11
10

2

9

4
7

6

2

9

3

8

12 1
3
4

8
7

5

Σξίηε 15 Μαΐνπ 2007

6

5

Σεηάξηε 16 Μαΐνπ 2007

δ. Ση ώξα ζα δείρλεη ην ξνιόη;
 Ζ ηαηλία ζα ηειεηώζεη ζε 2 ώξεο. ρεδηάδσ ζην δεμί
ξνιόη πνύ ζα είλαη νη δείθηεο.
11
10

12 1
2

9

11
10

3
4

8
7

6

12 1
2

9

5

3
4

8
Δηζηηήξην
Δλήιηθνη: 8 €
Παηδηά: 4 €

7

6

5

 Θα είλαη ………………… αθξηβώο.
Σξηάληα έμη 36 / 20-21

 ε 3 ώξεο ζα γπξίζνπλ ζην ζπίηη ηνπο. ρεδηάδσ ζην
δεμί ξνιόη πνύ ζα είλαη νη δείθηεο.
11
10

12 1

11
10

2

9

3
7

6

3
4

8
7

5

6

5

Πνύ είλαη ην
εγγνλάθη κνπ;

Ήξζακε λα
ζε δνύκε.

ε.

2

9

4

8

12 1

Ζ Διέλε πεγαίλεη θαη παίδεη ζθάθη 1 ώξα θάζε
Σξίηε. ε 4 εβδνκάδεο πόζεο ώξεο ζπλνιηθά
παίδεη ζθάθη; Δμεγνύκε πώο ζθεθηήθακε.

ζη. Έλα εκεξνλύρηην έρεη 24 ώξεο. Πόζεο ώξεο έρνπλ:
 2 εκεξνλύρηηα;

 κηζό εκεξνλύρηην;

 7 εκεξνλύρηηα θαη 1 εβδνκάδα;

Σξηάληα εθηά 37 / 21

Γηαβάδσ ην ξνιόη: Ζ ώξα «θαη κηζή»
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α. Ση ώξα ιέλε ηα ξνιόγηα;

11
10

12 1

11
10

2

9

3
4

8
7

6

11
10

3
4

8
7

6

4

8
5

12 1
2

9

3
4

8
7

5

…………………………...

6

………………………….

11
10

2

9

3
7

12 1

2

9

5

…………………………...

12 1

6

5

………………………….

Αναγνώπιζη ηηρ ώπαρ ζηο πολόι. Η μιζή ώπα. Διαιζθηηική
εξοικείυζη με ηη διάπκεια ηηρ μιζήρ ώπαρ.
Σξηάληα νρηώ 38 / 22

β. Γείρλσ ζηα ξνιόγηα.
2 θαη κηζή
11
10

12 θαη κηζή

12 1

11
10

2

9

3
7

6

2

9

4

8

12 1
3
4

8
7

5
11
10

6

5

12 1
2

9

6 θαη κηζή

3
4

8
7

6

5

γ. Πόζε ώξα πέξαζε;

11
10

12 1

11
10

2

9

3
4

8
7

6

5

12 1
2

9

3
4

8
7

Πέξαζε ………… ώξα
Σξηάληα ελλέα 39 / 22

6

5

11
10

12 1

11
10

2

9

3
4

8
7

6

12 1
2

9

3
4

8
7

5

5

6

Πέξαζαλ ………… ώξεο
δ. Ζ εθπνκπή δηαξθεί κηζή ώξα.
Ση ώξα ζα δείρλεη ην δεμί ξνιόη όηαλ ηειεηώζεη;
11

12 1

11
10

2

10
9

3
7

6

2

9

4

8

12 1
3
4

8
7

5

αξάληα 40 / 22-23

6

5

 Ση ώξα ζα δείρλεη ην δεμί ξνιόη όηαλ έξζεη ν παππνύο;
11
10

12 1
2

9

3
4

8
7

6

Ο παππνύο
Νίθνο είπε
όηη ζα ’ξζεη
ζε κηάκηζε
ώξα.

11
10

2

9

3
4

8
7

5

12 1

6

5

ε. Ζ Μαξία θάλεη ρνξό 1 ώξα θαη κηζή θάζε Παξαζθεπή.
 Εσγξαθίδσ ηη κπνξεί λα δείρλεη ην ξνιόη ζηελ αξρή
θαη ηη ζην ηέινο θάζε καζήκαηνο.

ή

αξάληα έλα 41 / 23

 Τπνινγίδσ πόζεο ώξεο ρνξεύεη ζπλνιηθά:


Κάζε εβδνκάδα.



ε 4 εβδνκάδεο (1 κήλα)

Διέγρσ ηνπο ππνινγηζκνύο κνπ κε ην ξνιόη.

αξάληα δύν 42 / 23
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Λύλσ ζύλζεηα πξνβιήκαηα (δ).
Ζ εθηίκεζε ζηνπο ππνινγηζκνύο

α. ηελ ηαβέξλα ηνπ ρσξηνύ

Ο θύξηνο Γηάλλεο δηάιεμε από
ηνλ θαηάινγν:
- Υσξηάηηθε ζαιάηα 3 €
- Κνηόπνπιν κε ρπινπίηεο 6 €
- Παηάηεο 3 €
Ζ θπξία Ησάλλα δηάιεμε
- αιάηα ιάραλν 3 €
- Γηνπβαξιάθηα 7 €
- Φέηα 3 €
Ο Πέηξνο δηάιεμε:
- Κεθηεδάθηα κε ξύδη 6 €
- Πνξηνθαιάδα 2 €
Πόζν θνζηίδνπλ ζπλνιηθά όια όζα παξήγγεηιαλ;
Δθηηκώ: Πεξίπνπ ………………………
Τπνινγίδσ κε αθξίβεηα:

Διδακηική επίλςζηρ ζύνθεηυν πποβλημάηυν. Ανάδειξη
ηηρ εκηίμηζηρ ζηην επίλςζη πποβλημάηυν. Νοεποί
ςπολογιζμοί.
αξάληα ηξία 43 / 24

β. Πνην πνξηνθόιη έρεη ηα πην πνιιά ρξήκαηα;
Δθηηκώ:………………………………………
3Υ

4Υ

20

5Υ

10

50

2Υ

20

α.

1Υ

1Υ

β.

5

100

Βξίζθσ κε αθξίβεηα:
8Υ

10

2Υ

50
γ.

4Υ

20

γ. Πόζν ζα πιεξώλακε γηα ηα δύν πξντόληα;
190 €

180 €

280 €

Πξηλ από ηηο εθπηώζεηο
Δθηηκώ: Πεξίπνπ ……… €
Τπνινγίδσ κε αθξίβεηα:

250 €

ηηο εθπηώζεηο
Δθηηκώ: Πεξίπνπ ……… €
Τπνινγίδσ κε αθξίβεηα:

αξάληα ηέζζεξα 44 / 24-25

δ.

Αλ
= 25 ιεπηά θαη
= 50 ιεπηά,
θηηάρλνπκε έλα βξαρηόιη κε ράληξεο πνπ
έρνπλ ζπλνιηθή αμία 300 ι. ή 3 €.
 Πξνηείλνπκε δύν
δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο.

Τιηθά:
- θνξδόλη
- δύν εηδώλ
ράληξεο

Πόζεο
θαη πόζεο
ράληξεο
ρξεζηκνπνηήζακε θάζε θνξά;
1νο ηξόπνο
………
θαη ………
(…… Υ 25) + (…… Υ 50) = 300
2νο ηξόπνο
………
θαη ………
(…… Υ 25) + (…… Υ 50) = 300
 Διέγρσ ππνινγίδνληαο κε δηαθνξεηηθό ηξόπν ην
απνηέιεζκα:

 ηηο εθπηώζεηο ε
ράληξα θνζηίδεη 20 ι. θαη ε
ράληξα θνζηίδεη 40 ι. Πώο ζα θηηάμνπκε έλα
βξαρηόιη αμίαο 3 €; Πξνηείλνπκε δηαθνξεηηθνύο
ηξόπνπο:

αξάληα πέληε 45 / 25
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Λύλσ πξνβιήκαηα:
ηξαηεγηθέο λνεξώλ ππνινγηζκώλ (β)

α. Σα παηδηά ζηελ ηάμε είλαη ………
 Όηαλ θάζνληαη αλά 2,
θηηάρλνπλ ……… νκάδεο.

 Όηαλ θάζνληαη
4 παηδηά ζε θάζε νκάδα
νκάδεο.

ε ηάμε ζα έρεη ………

 Όηαλ θάζνληαη
…… παηδηά ζε θάζε
…… νκάδεο.

νκάδα ε ηάμε ζα έρεη

Ανάδειξη ζηπαηηγικών επίλςζηρ πποβλήμαηορ μεπιζμού
αξάληα έμη 46 / 26

 Όηαλ θάζνληαη
…… παηδηά ζε θάζε νκάδα
…… νκάδεο.

ε ηάμε ζα έρεη

β. Ο Μηράιεο θαη ν ηαύξνο αγόξαζαλ ζηε κεηέξα ηνπο
ινπινύδηα. Έδσζαλ ζπλνιηθά θαη νη δύν 17 €.
Μνηξάζηεθαλ ζηε κέζε ηα έμνδα. Πόζα ρξήκαηα
έδσζε ν θαζέλαο;

Δμεγώ κε αξηζκνύο:

γ. Ζ κεηέξα ηνπ ηακάηε αγόξαζε ύθαζκα γηα λα
θηηάμεη 2 ίδηεο θνπξηίλεο. Έδσζε ζπλνιηθά 130 €. Πόζν
θόζηηζε ην ύθαζκα γηα θάζε θνπξηίλα;

 Σεο έκεηλαλ ζην πνξηνθόιη 128 επξώ. Πόζα ρξήκαηα
είρε ζηελ αξρή;

αξάληα εθηά 47 / 26-27

δ. Φηηάρλσ έλα κνηίβν κε άζπξα θαη κπιε θπβάθηα. Σα
άζπξα είλαη δηπιάζηα από ηα κπιε. Υξεζηκνπνηώ 18
θπβάθηα. Θα ρξεηαζηώ: ……………… κπιε θπβάθηα.
……………… άζπξα θπβάθηα.
 Πνηα κνηίβα κπνξώ λα θηηάμσ;
 Διέγρσ πνηεο από ηηο παξαθάησ θαηαζθεπέο είλαη
ζσζηέο. Βάδσ  ζην ζσζηό.









πδεηάκε ζηελ ηάμε γηα ηα απνηειέζκαηα.

αξάληα νρηώ 48 / 27

Δπαλαιεπηηθό
Κεθάιαηα 45 - 50
α. πκπιεξώλσ ην αξηζκόιεμν.
1
1
2
2
3
β.

3

Οξηδόληηα
1. Σν δηπιάζην ηνπ 150.
2. Σν κηζό ηνπ 500
3. 700 – 300
Κάζεηα
1. 100 – 7
2. 170 + 30
3. 10 Υ 100

Φηηάρλσ ηνλ αξηζκό 570
κε 4 δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο.

 Με + θαη +
 Με – θαη –

 Με Υ θαη +
570

 Με Υ θαη –

Εμπέδυζη - επέκηαζη ηυν γνώζευν και δεξιοηήηυν πος
διδάσηηκαν ζηην ενόηηηα.
αξάληα ελλέα 49 / 28

γ. Κάζε κηζή ώξα πεξλάεη ην ιεσθνξείν κπξνζηά από
ηε ζηάζε.
Ο Βαζίιεο κόιηο έραζε ην ιεσθνξείν ζηηο 11 θαη κηζή.
Πόηε ζα πεξάζεη ην επόκελν ιεσθνξείν; Γείρλσ ζην
ξνιόη.

Ζ ώξα ζα είλαη ………………………………………………
δ. Παξαηεξώ ην εηθνλόγξακκα θαη ζπκπιεξώλσ.
 Ζ κπάια θνζηίδεη
…… € ή …… ι.
 Ζ θνύπα θνζηίδεη
….. € θαη ….. ι.
 Σν βξαρηόιη θνζηίδεη
……… € ή …… ι.

4 € ή 400 ι.

3 € ή 300 ι.

2 € ή 200 ι.

Βάδσ  ζην ζσζηό.
 Ζ κπάια θνζηίδεη
όζν 8 βξαρηόιηα.

1 € ή 100 ι.

 Ζ θνύπα έρεη ηξηπιάζηα ηηκή
από ηελ ηηκή ηνπ βξαρηνιηνύ.

50 ι.
0

 Ζ κπάια θνζηίδεη όζν δύν θνύπεο.
Πελήληα 50 / 28-29

 Πόζα ρξήκαηα πξέπεη λα πιεξώζνπκε γηα λα
αγνξάζνπκε 2 θνύπεο, 1 κπάια θαη 3 βξαρηόιηα;
Τπνινγίδσ:

ε.

Φηηάρλσ κε ηελ νκάδα κνπ έλα πξόβιεκα
πνπ κπνξεί λα ιπζεί κε πξόζζεζε
θαη αθαίξεζε.

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

Πελήληα έλα 51 / 29

51

Αλαγλσξίδσ ηηο θάζεηεο επζείεο

α. Με ηνλ ράξαθα πξνεθηείλσ ηηο επζείεο.
Βξίζθσ κε ηνλ γλώκνλα πνηεο είλαη θάζεηεο
κεηαμύ ηνπο. Βάδσ  ζην ζσζηό.

β. ε πνηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα ππάξρνπλ θάζεηεο
επζείεο; Βάδσ  ζην ζσζηό.
Διέγρσ κε ηνλ γλώκνλα ηηο εθηηκήζεηο κνπ.

γ. Παξαηεξώ πξνζερηηθά ηηο ζεκαίεο.

α. Διιάδαο

β. Ννξβεγίαο

γ. Σζερίαο

δ. Κνπβέηη

ε. Αξγεληηλήο

ζη. Κίλαο

ε πνηεο ζεκαίεο ππάξρνπλ θάζεηεο κεηαμύ ηνπο
ινπξίδεο; Βάδσ  ζην ζσζηό.

Αναγνώπιζη κάθεηυν εςθειών με σπήζη γνώμονα.
Διαιζθηηική εξοικείυζη με ηην οπθή γυνία.
Πελήληα δύν 52 / 30

πδεηάκε ζηελ ηάμε
δ. Παξαηεξώ θαη ζπλερίδσ ην γεσκεηξηθό κνηίβν κε
θάζεηεο επζείεο.

ε. Υξεζηκνπνηώ ράξαθα θαη ρξώκαηα θαη θηηάρλσ θη
εγώ ην δηθό κνπ γεσκεηξηθό κνηίβν κε θάζεηεο επζείεο.

ζη. Υξεζηκνπνηώ ράξαθα θαη ζπκπιεξώλσ ην
ζπκκεηξηθό ηνπ ζρήκαηνο.
πδεηάκε ζηελ ηάμε. Τπάξρνπλ θάζεηεο επζείεο
ζην παξαθάησ ζρήκα;

Πελήληα ηξία 53 / 30-31

Αλαγλσξίδσ ηηο παξάιιειεο επζείεο

52

α. Πνηεο επζείεο είλαη παξάιιειεο; Διέγρσ κε
ηνλ ράξαθα. Βάδσ  ζην ζσζηό.

β. πκπιεξώλσ ηηο παξάιιειεο επζείεο ζηελ εηηθέηα
ηνπ ηεηξαδίνπ θαη ζηνλ θαζξέθηε.

γ. Παξαηεξώ πξνζερηηθά ηεο ζεκαίεο.

α.

β.

γ.

δ.

ε.

ε πνηεο ζεκαίεο ππάξρνπλ παξάιιειεο ινπξίδεο;
Βάδσ  ζην ζσζηό.
πδεηάκε ζηελ ηάμε.

Αναγνώπιζη παπάλληλυν εςθειών εμπειπικά.
Πελήληα ηέζζεξα 54 / 32

δ. πκπιεξώλσ ην ζήκα πνπ δείρλεη πνξεία αξηζηεξήο
επηθίλδπλεο ζηξνθήο.

ε. πλερίδσ κε ηνλ ίδην ηξόπν ηηο παξάιιειεο επζείεο
ζηελ θάξηα, γηα λα γξάςσ επάλσ ηηο επρέο κνπ.

ζη. Πνύ κπνξνύκε λα βξνύκε παξάιιειεο επζείεο;
Δμεγώ:
 ζηελ ηάμε κνπ.

 ζην ζξαλίν κνπ.

Πελήληα πέληε 55 / 33

 ζε έλα βηβιίν κνπ.

 ζε έλα ραξηί Α4.

δ. Φηηάρλσ έλα κνηίβν κε θάζεηεο θαη παξάιιειεο
επζείεο.

Πελήληα έμη 56 / 33

53 Λύλσ θαη θηηάρλσ ζύλζεηα πξνβιήκαηα(ε)
α. Ο Υξήζηνο παίδεη ηα απηνθηλεηάθηα κε ηνπο
θίινπο ηνπ. Έρεη ζπλνιηθά 54 απηνθηλεηάθηα:
αγσληζηηθά θαη θνξηεγά. Έπαημαλ κόλν κε ηα
αγσληζηηθά θαη άθεζαλ ζηελ άθξε ηα 18 θνξηεγά.
Κάζε παηδί πήξε ίζν αξηζκό από ηα αγσληζηηθά
απηνθηλεηάθηα γηα λα παίμεη.
 Πόζα απηνθηλεηάθηα πήξε
θάζε παηδί;
Δθηηκώ: Πεξίπνπ ………… απηνθηλεηάθηα.

Τπνινγίδσ κε αθξίβεηα:

Διασείπιζη δεδομένυν με ζύνθεηα πποβλήμαηα.
Καηαζκεςή πποβλημάηυν με πποϋποθέζειρ. Τα βήμαηα
ζηην επίλςζη πποβλήμαηορ.
Πελήληα εθηά 57 / 34

β. Φάγακε 4 πνξηνθάιηα ηε Γεπηέξα. Σελ Σξίηε, ηελ
Σεηάξηε θαη ηελ Πέκπηε θάγακε ζπλνιηθά 18
πνξηνθάιηα. Έκεηλαλ 10 πνξηνθάιηα.
 Πόζα πνξηνθάιηα είρακε αγνξάζεη;
Δθηηκώ: Πεξίπνπ ……………… πνξηνθάιηα.

Τπνινγίδσ κε αθξίβεηα:

γ.

Φηηάρλσ κε ηελ νκάδα κνπ έλα
πξόβιεκα πνπ κπνξεί λα ιπζεί.
Σν δίλσ ζε κηα άιιε νκάδα γηα λα ην ιύζεη.

Πελήληα νρηώ 58 / 34

δ. Βξίζθσ πνηνη αξηζκνί κπνξεί λα είλαη:
0

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000

 Ο πξώηνο αξηζκόο: …… ή …… ή ……
 είλαη κεγαιύηεξνο από ην 200,
 είλαη κηθξόηεξνο από ην 500
 θαη ηειεηώλεη ζε δύν κεδεληθά.
 Ο δεύηεξνο αξηζκόο: …… ή …… ή ……
 είλαη κεγαιύηεξνο από ην 650,
 είλαη κηθξόηεξνο από ην 700
 θαη ηειεηώλεη ζε 2.
ε. ηελ θαηαζθήλσζε ν Θσκάο θάλεη κία ώξα ηελ
εκέξα κνπζηθή κε η’ άιια παηδηά. Από ηα 36 παηδηά,
ηα κηζά παίδνπλ ηύκπαλν, 4 παηδηά παίδνπλ
κειόληηθα, 2 παηδηά παίδνπλ μπιόθσλν, 8 παηδηά
παίδνπλ ηξηγσλάθη θαη ηα ππόινηπα καξάθεο.
Πόζα παηδηά παίδνπλ ηύκπαλν
θαη πόζα καξάθεο;



……

……

……

……

……

πκπιεξώλσ ηνλ πίλαθα.
Μνπζηθό όξγαλν
Αξηζκόο παηδηώλ
Σύκπαλν
………………
Μειόληηθα
………………
Ξπιόθσλν
………………
Σξηγσλάθη
………………
Μαξάθεο
………………
Πελήληα ελλέα 59 / 35

 Αλ ρσξηζηνύλ ζε δύν αθξηβώο ίδηεο νξρήζηξεο, πόζα
παηδηά ζα έπαηδαλ ζε θαζεκία;

1ε
νξρήζηξα

Μνπζηθό όξγαλν
Σύκπαλν
Μειόληηθα
Ξπιόθσλν
Σξηγσλάθη
Μαξάθεο

Αξηζκόο παηδηώλ
………………
………………
………………
………………
………………

2ε
νξρήζηξα

Μνπζηθό όξγαλν
Σύκπαλν
Μειόληηθα
Ξπιόθσλν
Σξηγσλάθη
Μαξάθεο

Αξηζκόο παηδηώλ
………………
………………
………………
………………
………………

Δμήληα 60 / 35

54 Αλαγλσξίδσ ηνπο ηεηξαςήθηνπο αξηζκνύο
α. Πνηνλ αξηζκό δείρλεη ν άβαθαο;
Γξάθσ κε ιέμεηο θαη ςεθία.

Λέμεηο: ……………………………
ΥΔΓΜ

Φεθία: ……………………………


Λέμεηο: ……………………………
ΥΔΓΜ

Φεθία: ……………………………


Λέμεηο: ……………………………
ΥΔΓΜ

Φεθία: ……………………………


Λέμεηο: ……………………………
ΥΔΓΜ

Φεθία: ……………………………


Λέμεηο: ……………………………
ΥΔΓΜ

Φεθία: ……………………………


Λέμεηο: ……………………………
ΥΔΓΜ

Φεθία: ……………………………

Φυνολογική ανάλςζη και ζύνθεζη ηεηπατήθιυν με σπήζη
εποπηικού ςλικού.
Δμήληα έλα 61 / 36

β. Φηηάρλσ ζηνλ άβαθα ηνπο αξηζκνύο.



ΥΔΓΜ
πέληε ρηιηάδεο
…………………





ΥΔΓΜ
δύν ρηιηάδεο πέληε
…………………

ΥΔΓΜ
δηαθόζηα δύν
…………………


ΥΔΓΜ
ρίιηα δέθα
…………………



ΥΔΓΜ
ελληαθόζηα πέληε
…………………

ΥΔΓΜ
εθηά ρηιηάδεο
…………………

γ. Τπνγξακκίδσ ηνπο αξηζκνύο πνπ είλαη κεγαιύηεξνη
από ην 500.


600



380



506



2.000

 Σνπο βάδσ ζηελ αξηζκνγξακκή.

0

Δμήληα δύν 62 / 36-37



1.000



450

δ. Παξαηεξώ θαη απαληώ. Ο Υξήζηνο είλαη καζεηήο ζην
Γεκνηηθό ρνιείν.
Β
Γεκνηηθνύ

Γ
Γεκνηηθνύ
ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2007

ΑΠΡΗΛΗΟ 2006

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2006

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2006

ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2006

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2006

ΗΟΤΛΗΟ 2006

 Πόηε πήγε ζηε Β΄ Γεκνηηθνύ;
……………………………………………………………………
 Πόηε πήγε ζηελ Α΄ Γεκνηηθνύ;
……………………………………………………………………
 Πόηε ζα πάεη ζηε Γ΄ Γεκνηηθνύ;
……………………………………………………………………
 Πόζα ρξόληα δηαξθεί ην Γεκνηηθό ρνιείν; ……………
 Τπνινγίδσ: Πνηα ρξνληά ζα ηειεηώζεη ην Γεκνηηθό
ρνιείν; …………………………………………………
ε.

ηηο 29 Μαξηίνπ ηνπ 2008 ν Έθηνξαο
θιείλεη ηα 18 ηνπ ρξόληα.
Πόηε γελλήζεθε;
Μάξηηνο
29
2008

Δμήληα ηξία 63 / 37

Δπαλαιεπηηθό
Κεθάιαηα 51–54
α. Γξάθσ ηνπο ππόινηπνπο αξηζκνύο από ην 0
κέρξη ην 9 όπσο εκθαλίδνληαη ζηνλ
ππνινγηζηή ηζέπεο.
ε πνηνπο ππάξρνπλ θάζεηα επζύγξακκα ηκήκαηα; Σνπο
ζρεδηάδσ.

Γξάθσ ηα θεθαιαία γξάκκαηα ηεο αιθαβήηαο.
ε πνηα ππάξρνπλ παξάιιεια επζύγξακκα ηκήκαηα; Σα
ζρεδηάδσ.

β. ε θάζε βαγόλη πξάζηλν ρσξάλε 50 επηβάηεο.
ε θάζε γαιάδην ρσξάλε 48.
ε θάζε θίηξηλν ρσξάλε 52.
Πόζνη ζπλνιηθά επηβάηεο ρσξάλε ζην ηξέλν;
Δθηηκώ: Πεξίπνπ
…………… επηβάηεο
Τπνινγίδσ κε αθξίβεηα:

Εμπέδυζη - επέκηαζη ηυν γνώζευν και δεξιοηήηυν πος
διδάσηηκαν ζηην ενόηηηα.
Δμήληα ηέζζεξα 64 / 38

γ. Πνηα ηξόθηκα δελ πξέπεη λα αγνξάζνπλ ηα παηδηά
γηαηί έρνπλ ιήμεη; Σα θπθιώλσ.
ΣΡΗΣΖ

30
ΜΑΨΟΤ
2006

Ζκεξνκελία ιήμεο: Ζκεξνκελία ιήμεο:
30 Μαΐνπ 2005
30 επηεκβξίνπ 2008

δ. Ο Μηράιεο κε ηελ παξέα ηνπ πήγαλ γηα παγσηό.
Πήξακε όινη από
έλα παγσηό
=3€
Δκέλα κε θέξαζαλ
γηαηί είρα γελέζιηα θαη
δελ πιήξσζα ηίπνηα.
Κάζε παηδί ηεο παξέαο πιήξσζε ηειηθά 4 €. Πόζα
παηδηά ήηαλ όιε ε παξέα;

Δμήληα πέληε 65 / 38-39

ε.

Μπνξνύκε λα
αγνξάζνπκε ην
παξακύζη θαη κεηά
λα έρνπκε πάιη ηα
ίδηα ρξήκαηα!

15 €
Ζ θαζεκηά έρεη
12 € θαη 50 ι.

Πόζα ρξήκαηα πξέπεη λα δώζεη ην θάζε θνξίηζη ώζηε
λα ηνπο κείλνπλ ηα ίδηα ρξήκαηα;
Δθηηκώ: Πεξίπνπ ……………
Τπνινγίδσ κε αθξίβεηα:

ζη.

Φηηάρλσ έλα πξόβιεκα πνπ ιύλεηαη
κε δηαίξεζε. Ο δηπιαλόο κνπ κε ηνπο
ίδηνπο αξηζκνύο θηηάρλεη έλα πξόβιεκα πνπ ιύλεηαη κε
πνιιαπιαζηαζκό.

Δμήληα έμη 66 / 39

Γηπιαζηάδσ σο ην 100
Σθνπόο: Ννεξνί ππνινγηζκνί – δηπιάζην
Υιηθό: Πίλαθαο, θηκσιία, έλα δάξη.
Πώο παίδεηαη: 2 παίρηεο ή 2 νκάδεο. Ξεθηλάεη ν παίρηεο
(ή ε νκάδα) πνπ έθεξε ηνλ κεγαιύηεξν αξηζκό κε ην
δάξη.
Ιαλόλεο: Ξεθηλάεη ν πξώηνο παίρηεο (ή ε νκάδα). Λέεη
έλα κνλνςήθην αξηζκό. Ο επόκελνο παίρηεο (ή ε
πξνεγνύκελε νκάδα) θαη ηνλ δηπιαζηάδεη. Ο δάζθαινο
γξάθεη ζηνλ πίλαθα ηνπο αξηζκνύο πνπ ιέλε νη καζεηέο
κε ηε ζεηξά. Βάδεη 1 βαζκό ζε θάζε νκάδα πνπ
δηπιαζίαζε ζσζηά ηνλ αξηζκό. Κεξδίδεη ε νκάδα πνπ
ζπγθέληξσζε ηνπο πεξηζζόηεξνπο βαζκνύο.
Σν παηρλίδη ζηακαηάεη όηαλ θηάζνπλ ζε αξηζκό πνπ, αλ
δηπιαζηαζηεί μεπεξλάεη ην 100.
Παξαιιαγή: Ο πξώηνο παίρηεο μεθηλάεη από δηςήθην
αξηζκό θαη ην παηρλίδη ζηακαηά όηαλ θηάζνπλ ζε
αξηζκό πνπ, αλ δηπιαζηαζηεί μεπεξλάεη ην 1.000.

Δμήληα εθηά 67 / 40

ΟΗ 5 δαξηέο
Σθνπόο: Ννεξνί ππνινγηζκνί ζε δηςήθην (πξόζζεζε,
αθαίξεζε, πνιιαπιαζηαζκνί).
Υιηθό: 1 δάξη, ζεκεησκαηάξην, κνιύβη.
Πώο παίδεηαη: 2, 3 ή 4 παίρηεο παίδνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο
(ξίρλνπλ δάξη θαη παίδεη πξώηνο όπνηνο θέξεη ηνλ
κεγαιύηεξν αξηζκό θ.η.ι.)
Ιαλόλεο: Κάζε παίρηεο ξίρλεη 5 δηαδνρηθέο δαξηέο.
Καηαγξάθεη θάζε θνξά ηνλ αξηζκό πνπ θέξλεη κε ην
δάξη. ην ηέινο πξνζζέηεη όινπο ηνπο αξηζκνύο πνπ
έθεξε. πλερίδεη ν επόκελνο παίρηεο. Κεξδίδεη ν
παίρηεο πνπ κεηά από 5 γύξνπο έρεη θηηάμεη ηνλ
κεγαιύηεξν αξηζκό.
Παξαιιαγέο:
1. Κάζε παίρηεο πξνζζέηεη ηελ 1ε, 2ε, 3ε, θαη 4ε δαξηά
θαη αθαηξεί ηελ 5ε.
2. Σν παηρλίδη κπνξεί λα παηρηεί κε 2 δάξηα όπσο
πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ.
3. Σν παηρλίδη παίδεηαη κε 2 δάξηα θαη θάζε παίρηεο
πνιιαπιαζηάδεη ηνπο αξηζκνύο πνπ θέξλεη θάζε
θνξά. ηε ζπλέρεηα αζξνίδεη ηνπο 5 αξηζκνύο θαη
ζπλερίδεη ν επόκελνο παίρηεο. Κεξδίδεη όπνηνο
παίρηεο κεηά από 5 γύξνπο έρεη θηηάμεη ηνλ
κεγαιύηεξν αξηζκό.

Δμήληα νρηώ 68 / 40

παδνθεθαιηέο
Υσξίδσ ηεηξάγσλα
ζην ηεηξαγσληζκέλν
ραξηί:
2
1
3
4 5 6
Υσξίζακε ην
θόθθηλν ηεηξάγσλν
ζε 6 κηθξόηεξα.

Υσξίζακε ην πξάζηλν
ηεηξάγσλν ζε 6 κηθξόηεξα.

Φηηάρλσ αξηζκνύο.

8

2
4

10

20

300 500

60

90

250 700

ηξίβσ ηνπο δείθηεο ζε θάζε θύθιν. Πνηνπο αξηζκνύο
θηηάρλσ αλ πξνζζέζσ ηνλ αξηζκό ηνπ πξάζηλνπ κε ηνλ
αξηζκό ηνπ θόθθηλνπ θύθινπ θαη ηνλ αξηζκό ηνπ κπιε
θύθινπ;
ε έλα ηεηξάγσλν ηξαπέδη θάζνληαη 4 άηνκα.
ε δύν ηξαπέδηα θάζνληαη 4 άηνκα.
Γηα λα θηηάμνπκε έλα ηξαπέδη γηα 18 άηνκα, πόζα ίδηα
ηξαπέδηα ρξεηάδεηαη λα ελώζνπκε;
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ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ Β΄ ΣΑΞΖ
(ΥΔΣΗΚΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ, ΘΔΜΑ, ΓΗΑΘΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ)
17, 20, 41 Γξαπηόο ιόγνο θαη Δπηθνηλσλία
Σξόπνη επηθνηλσλίαο από ηα παιηά ρξόληα σο ζήκεξα,
ν ξόινο ηεο γιώζζαο, ησλ βηβιίσλ, ηεο ηειεόξαζεο,
ησλ εθεκεξίδσλ θηι. Φηηάρλνπλ πξνζθιήζεηο γηα
γελέζιηα, γηνξηέο, θαηαιόγνπο κε αγνξέο, γξάκκα ζε
θάπνην αγαπεκέλν πξόζσπν. Γηαβάδνπλ ηζηνξίεο θαη
παξακύζηα. πδεηνύλ γηα ηνλ ηξόπν πνπ επηθνηλσλνύλ
κέζα ζηελ νηθνγέλεηα ηνπο, κε ηνπο θίινπο ηνπο,
βξίζθνπλ ηξόπνπο λα έρνπλ θαιύηεξε επηθνηλσλία.
• Μαζεκαηηθά.
• Γηαδίθηπν.
• Γιώζζα.
• Λνγνηερλία (Ο μικπόρ κάζηοπορ και η Ησώ, Δθδόζεηο
Ρώζζε. Μάνηετε πόζο ζ’ αγαπώ,
Δθδόζεηο Παπαδόπνπινο. Τα γλςκά
λογάκια, Δθδόζεηο ύγρξνλνη Οξίδνληεο).
• Μειέηε πεξηβάιινληνο.
• Θεαηξηθό Παηρλίδη (δξακαηνπνίεζε).
Δπαγγέικαηα: παιηά θαη
ζύγρξνλα
πλέληεπμε κε γνλείο, παππνύδεο ζρεηηθά κε ην
επάγγεικά ηνπο, ζρεηηθά καζήκαηα ζηε Μειέηε
Πεξηβάιινληνο, επαγγέικαηα ζε ζρέζε κε ηνλ ηόπν
όπνπ δνπλ νη άλζξσπνη, ε ζεκαζία ηεο εξγαζίαο.
• Μαζεκαηηθά.
• Γιώζζα.
• Αηζζεηηθή Αγσγή.
4, 24, 26, 31, 39, 40, 42, 45
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• Λνγνηερλία (Ο Άπηρ ο ηζαγκάπηρ, Δθδόζεηο Μίλσαο.
Το δώπο ηηρ παπλυμαηούρ, Δθδόζεηο
Άγθπξα. Ήηαν ένα μικπό σαπηάκι,
Δθδόζεηο Γειθίλη).
Οη κεραλέο ζηε δσή καο
(Πνύ ηηο βιέπνπκε, ηηο ρξεζηκνπνηνύκε, ζε ηη καο
βνεζνύλ, ηη γηλόηαλ παιηά πνπ δελ ππήξραλ,
πόζν επηθίλδπλεο είλαη, παξαδείγκαηνο ράξε, νη
ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θ.ηι.).
Σα παηδηά παξαηεξνύλ, θαηαγξάθνπλ από ηελ
θαζεκεξηλή ηνπο δσή, βξίζθνπλ πιεξνθνξίεο, γηα ηηο
κεραλέο πνπ έρνπλ εμνηθεησζεί θάλνπλ θνιάδ
δσγξαθηέο. Γλσξίδνπλ ηνλ ππνινγηζηή ηζέπεο.
• Μαζεκαηηθά.
• Γιώζζα.
• Λνγνηερλία (Μςθολογία, Ο Δαίδαλορ και ο Ίκαπορ,
Δθδόζεηο Κέδξνο).
• Αηζζεηηθή Αγσγή.
• Μειέηε Πεξηβάιινληνο.
36

7, 13, 14, 34, 39, 50,
4, 17, 32, 33, 38, 42, 44, 47, 48, 50
Αγσγή Τγείαο ην αγαπεκέλν κνπ θαγεηό
Σα παηδηά ζπδεηνύλ, θαηαγξάθνπλ ην αγαπεκέλν ηνπο
θαγεηό (ζπληαγή) θαη ηηο δηαηξνθηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο.
πδεηάκε γηα ην πόζν πγηεηλέο είλαη. Μηιάκε γηα ηε
κεζνγεηαθή δηαηξνθή θαη ηα ζπληεξεηηθά ζηα ηξόθηκα,
ηελ αλάγθε ελόο θαινύ πξσηλνύ θηι.
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Μεγαιώλσ
Ση ζεκαίλεη κεγαιώλσ, ζρεηηθά καζήκαηα ζηε Μειέηε
Πεξηβάιινληνο. Σα παηδηά δσγξαθίδνπλ ηνλ εαπηό ηνπο
όπσο είλαη ηώξα θαη όπσο ηνλ θαληάδνληαη «όηαλ
κεγαιώζνπλ», θαη γξάθνπλ ζρεηηθά. πδεηνύλ ηη δελ
κπνξνύλ λα θάλνπλ ηώξα γηαηί είλαη κηθξνί (δηθαηώκαηα
θαη ππνρξεώζεηο) θαη ηη ζέινπλ λα θάλνπλ όηαλ
κεγαιώζνπλ (επηινγή επαγγέικαηνο).
• Γιώζζα.
• Λνγνηερλία (Η Φιθή και η Φυθώ, οι θανηαζμένερ
θάλαινερ, Δθδόζεηο Μίλσαο. Ο Νηίκορ ο
πεινάλαρ, Δθδόζεηο Γειθίλη).
• Μειέηε Πεξηβάιινληνο.
• Αηζζεηηθή Αγσγή.
• Γιώζζα.
• Λνγνηερλία (Το σάνοςμε ηεο Παξάζρνπ, Δθδόζεηο
Παηάθε).
• Μειέηε Πεξηβάιινληνο.
• Αηζζεηηθή Αγσγή.
• Λνγνηερλία (Το Κίβι, Δθδόζεηο Παηάθε. Το κοςζηούμι,
δε με μέλει, Δθδόζεηο Παηάθε).
51, 52 Ζ γεηηνληά κνπ
Εσγξαθηθή, θνιάδ γξάθνπλ γηα ην ζπίηη ηνπο
(δηακέξηζκα, κνλνθαηνηθία, γείηνλεο), ηε γεηηνληά ηνπο
(δξόκνη, ζπίηηα θηι.), ζρεηηθά καζήκαηα ζηε Μειέηε
Πεξηβάιινληνο, Καηαγξάθνπλ ηε δηεύζπλζε ηνπ ζπηηηνύ
ηνπο, ην ηειέθσλν ηνπο (παξαηεξνύλ θνηλά ζηνηρεία),
ηξόπνη κεηαθίλεζεο ζηε γεηηνληά (δξόκνη κηθξήο ή
κεγάιεο θπθινθνξίαο).
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• Μαζεκαηηθά.
• Γιώζζα.
• Λνγνηερλία (Ο Άπηζιμπαλνη, Δθδόζεηο
Παπαδόπνπινο).
• Μειέηε Πεξηβάιινληνο.
• Αηζζεηηθή Αγσγή.
52, 51 Κπθινθνξηαθή αγσγή
Σα παηδηά παξαηεξνύλ ηα ζήκαηα ηεο ηξνραίαο ζηνλ
θώδηθα νδηθήο θπθινθνξίαο, ηα δσγξαθίδνπλ,
εμνηθεηώλνληαη κε ηε ζεκαζία ηνπο, θάλνπλ θνιάδ.
Δπίζθεςε ζε πάξθν θπθινθνξηαθήο αγσγήο.
• Μαζεκαηηθά.
• Γιώζζα.
• Μειέηε Πεξηβάιινληνο.
• Αηζζεηηθή Αγσγή.
• Λνγνηερλία.
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Πεξηερόκελα
Γ΄ Πεξίνδνο
Ενότητα 7
41
42
43
44
7ν

Γλσξίδσ ηνπο αξηζκνύο κέρξη ην 1.000
Επίζθεςε ζην ελπδξείν
Γλσξίδσ ην κέηξν
Σηνλ παηδίαηξν
Φηηάρλσ ηξηςήθηνπο αξηζκνύο θαη
ηνπο ζπγθξίλσ
Παηρλίδηα κε αξηζκνύο
Λύλσ πξνβιήκαηα κε κεγάινπο αξηζκνύο
Τν ιεκνλνδάζνο
ΕΠΑΜΑΚΗΠΤΘΙΟ
Ιεθάιαηα 41-44

7-10
11-14
15-18
19-22
23-25

Ενότητα 8
45
46
47
48
49

Λύλσ ζύλζεηα πξνβιήκαηα (γ)
Σηα ρεηκαδηά
Λύλσ πξνβιήκαηα:
ηξαηεγηθέο λνεξώλ ππνινγηζκώλ (α)
Σηελ ππεξαγνξά
Γηαβάδσ ην ξνιόη: Ζ ώξα «αθξηβώο»
Τν ξνιόη
Γηαβάδσ ην ξνιόη: Ζ ώξα «θαη κηζή»
Τν θνπδνύλη ηνπ ζρνιείνπ
Λύλσ ζύλζεηα πξνβιήκαηα (δ).
Ζ εθηίκεζε ζηνπο ππνινγηζκνύο (β)
Σηηο εθπηώζεηο
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26-29
30-33
34-37
38-42
43-45

50
8ν

Λύλσ πξνβιήκαηα: ηξαηεγηθέο λνεξώλ
ππνινγηζκώλ (β)
Υγηεηλή δηαηξνθή
ΕΠΑΜΑΚΗΠΤΘΙΟ
Ιεθάιαηα 45-50

46-48
49-51

Ελόηεηα 9
51
52
53
54
9ν

Αλαγλσξίδσ ηηο θάζεηεο επζείεο
Ο ράξηεο ηεο γεηηνληάο
52-53
Αλαγλσξίδσ ηηο παξάιιειεο επζείεο
Τα ζήκαηα ηεο ηξνραίαο
54-56
Λύλσ θαη θηηάρλσ ζύλζεηα πξνβιήκαηα (ε)
Σην ιηκάλη
57-60
Αλαγλσξίδσ ηνπο ηεηξαςήθηνπο αξηζκνύο
Τα παιηά ηεηξάδηα θαη βηβιία
61-63
ΕΠΑΜΑΚΗΠΤΘΙΟ
Ιεθάιαηα 51- 54
64-66
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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 ΠΧΛΖΖ». 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.

