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Ιστοσελίδα: http://www.schools.ac.cy 

 Πρόγραμμα Σπουδών Μαθηματικών (εκτεταμένο 

και συνοπτικό) 

 Ενδεικτική οργάνωση της ύλης   

 Οδηγοί ενοτήτων  

 Εκπαιδευτικό υλικό 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Γ΄ ΤΑΞΗ 

http://www.schools.ac.cy/
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ΔΟΜΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

Για κάθε ενότητα: 

• Δείκτες επιτυχίας 

• Ενδεικτική οργάνωση μαθημάτων 

• Σημεία προσοχής 

• Τεχνολογία 

 

*Υπάρχει μόνο σε ηλεκτρονική μορφή 

1. Εξερεύνηση 

 

2. Διερεύνηση 

 

3. Δραστηριότητες 

 

4. Δραστηριότητες Εμπλουτισμού  

     Παρουσιάζονται στο τέλος κάθε ενότητας     

        Διαβαθμισμένες με βάση την έννοια που   

        διδάσκεται, για διαφοροποίηση, επέκταση 

 και εμπέδωση 

ΔΟΜΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ 



20/11/2013 

3 

Φιλοσοφία διδασκαλίας 
 

1. Εξερεύνηση - Περιέργεια- Πρόκληση    

     μέσω καταστάσεων που ενδιαφέρουν   

     τους μαθητές 

2. Διερεύνηση. Επέκταση - Εφαρμογή   

    Δημιουργικότητα - Χρόνος για  εργασία  

    μαθητών. Παρέμβαση εκπαιδευτικού. 

3. Αναστοχασμός μαθητή για το τι έχει  

    μάθει. Εξερεύνηση-Συζήτηση τρόπων  

    εργασίας μαθητών 

 

Εξερεύνηση  
(Mathematical exploration) 

Δραστηριότητες στις οποίες οι μαθητές εξερευνούν ελεύθερα 

μαθηματικές έννοιες. Οι δραστηριότητες αυτές συμβάλλουν: 

• στη διαφοροποίηση και εξατομίκευση της διδασκαλίας 

• στην παροχή κινήτρων και στη χαρά της μάθησης 

• στην εννοιολογική διασύνδεση εννοιών 

• στην ανάπτυξη του μαθηματικού συλλογισμού, της 

  δημιουργικότητας και της φαντασίας στα μαθηματικά. 

Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΩΝ 

Επικεντρώνουν την προσοχή 
των μαθητών σε μοτίβα, σχέσεις 
και σχήματα. 
 
 Ενθαρρύνουν τους μαθητές να 
κάνουν ερωτήσεις για το τι 
βλέπουν. 
 
 Ενθαρρύνουν τους μαθητές να 
μιλήσουν για το τι κάνουν, τι 
σκέφτονται,  τι φαντάζονται. 
 
Βλέπουν τα μαθηματικά στο 
περιβάλλον τους. 
  
 

Εξερεύνηση  
(Mathematical exploration) 

  Είναι ανοικτού τύπου (δεν 
υπάρχει ερώτηση). 

 
  Ικανοποιούν τις ανάγκες των 
μαθητών ανάλογα με το επίπεδό 
τους. 

 
  Αναπτύσσουν την αποκλίνουσα 
σκέψη. 
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1. Σύνδεση με άλλα αντικείμενα του αναλυτικού 
προγράμματος 

2. Διασύνδεση μαθηματικών εννοιών 

3. Λύση προβλήματος για εισαγωγή στην έννοια 
ή επέκταση και ολοκλήρωση της έννοιας 

4. Ιστορικά στοιχεία 

5. Εφαρμογές μαθηματικών εννοιών 

 

Εξερεύνηση  
(Mathematical exploration) 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΜΟΤΙΒΑ 
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ 

1. Σύνδεση με άλλα αντικείμενα του 
αναλυτικού προγράμματος 

ΤΑΞΗ Γ΄, ΕΝΟΤΗΤΑ 3: 
ΜΟΤΙΒΑ 
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ  

3. Λύση προβλήματος για εισαγωγή στην έννοια 
ή επέκταση και ολοκλήρωση της έννοιας 
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4. Ιστορικά Στοιχεία 

ΤΑΞΗ Γ΄, ΕΝΟΤΗΤΑ 4: 
ΜΟΤΙΒΑ 
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ, 
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕ 
ΧΑΛΑΣΜΑ ΔΕΚΑΔΑΣ 

5. Εφαρμογές μαθηματικών εννοιών 

ΤΑΞΗ Γ΄, ΕΝΟΤΗΤΑ 6: 
ΜΟΤΙΒΑ 
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ, 
ΚΛΑΣΜΑΤΑ, ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 
ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ 

5. Εφαρμογές μαθηματικών εννοιών 

ΤΑΞΗ Γ΄, ΕΝΟΤΗΤΑ 6: 
ΜΟΤΙΒΑ 
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ, 
ΚΛΑΣΜΑΤΑ, ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 
ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ 
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Διερεύνηση  
(Mathematical investigation) 

Δραστηριότητες στις οποίες οι μαθητές διερευνούν 

μαθηματικές ιδέες σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και στις 

οποίες έχουν τη δυνατότητα: 

• να διατυπώσουν υποθέσεις 

• να ελέγξουν την εγκυρότητα των υποθέσεών τους  

• να αιτιολογήσουν τις απαντήσεις τους 

1. Με παραδείγματα 
 

2. Με εποπτικά μέσα ή και 
ψηφιακά εποπτικά μέσα 
 

3. Με προβλήματα 
 

•Υπόθεση 
• Επαλήθευση 
• Συμπέρασμα 

Διερεύνηση  
(Mathematical investigation) 

Εισαγωγή 
σε έννοια 

Μαθηματικά Γ΄ Δημοτικού, Ενότητα 3 Μαθηματικά Γ΄ Δημοτικού, Ενότητα 5 
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Υπόθεση –   Επαλήθευση 

Μαθηματικά Γ΄ Δημοτικού, Ενότητα 3 Μαθηματικά Γ΄ Δημοτικού, Ενότητα 2 

Χρήση στρατηγικών 

Μαθηματικά Γ΄ Δημοτικού, Ενότητα 3 Μαθηματικά Γ΄ Δημοτικού, Ενότητα 6 

ΤΑΞΗ Γ΄, ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΜΟΤΙΒΑ 
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ, ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
ΜΕ ΧΑΛΑΣΜΑ ΔΕΚΑΔΑΣ 

Διερεύνηση 
μαθηματικής ιδιότητας 
Επιμεριστική ιδιότητα 



20/11/2013 

8 

ΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ  

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ  

ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Βασικές Αρχές Διδασκαλίας  

Μοτίβων Πολλαπλασιασμού 
-Ελεύθερη ανάδυση των στρατηγικών υπολογισμού από τους ίδιους τους 
μαθητές 

-Αξιοποίηση ιδιοτήτων πολλαπλασιασμού (αντιμεταθετικής και 
επιμεριστικής ιδιότητας) 

-Διασύνδεση πινάκων πολλαπλασιασμού, επομένως καθορισμός σειράς 
διδασκαλίας με βάση τις σχέσεις μεταξύ των αριθμών 

-Εντοπισμός μοτίβων 

-Χρήση πολλαπλών τρόπων αναπαράστασης των υπολογισμών 

-Διασύνδεση πινάκων με διαίρεση, κλάσματα, έννοια πολλαπλασίων  

-Αξιοποίηση λύσης προβλήματος (προβλήματα συνάρτησης) και άλλων 
εννοιών 

-Ανάπτυξη αναλογικού συλλογισμού 

 

 

Τύποι Προβλημάτων 

Πολλαπλασιαστικής Δομής 

-Πολλαπλασιασμού 

-Ομαδοποίησης, Αναλογίας και Σύγκρισης (μη συμμετρικά) 

-Εμβαδού (συμμετρικά) 

-Καρτεσιανού Γινομένου (συμμετρικά) 

-Διαίρεσης 

-Μερισμού 

-Μέτρησης 
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Ανάδυση στρατηγικών 

Εφαρμογές - Μοτίβα 

Ανακάλυψη 

Μοτίβων 
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Διασύνδεση 

Πινάκων 

Αξιοποίηση ιδιοτήτων 

Κοινά Πολλαπλάσια Αναλογικός 
Συλλογισμός 
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Εντοπισμός 

Πολλαπλασίων 

Επίλυση Προβλήματος 

Διασύνδεση 

Εννοιών 
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34 

Γ΄ ΤΑΞΗ 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 

35 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 
ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1000 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

  

− Αισθητοποίηση αριθμών μέχρι το 1000 

− Σύμβολα ισότητας και ανισότητας 

− Νομισματικό σύστημα 

 

Αισθητοποίηση  
του 1000 
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Έμφαση στη δομή 
του αριθμητικού 
συστήματος 

Πίνακας του 100 

http://www.iboard.co.uk/iwb/Interactive-
Number-Square-Integers-691  

http://nrich.maths.org/5572  http://nrich.maths.org/6554  

http://resources.oswego.org/games
/DogBone/gamebone.html  

Σύνθεση και ανάλυση 
τριψήφιων αριθμών 

http://nrich.maths.org/6554
http://www.iboard.co.uk/iwb/Interactive-Number-Square-Integers-691
http://www.iboard.co.uk/iwb/Interactive-Number-Square-Integers-691
http://www.iboard.co.uk/iwb/Interactive-Number-Square-Integers-691
http://www.iboard.co.uk/iwb/Interactive-Number-Square-Integers-691
http://www.iboard.co.uk/iwb/Interactive-Number-Square-Integers-691
http://www.iboard.co.uk/iwb/Interactive-Number-Square-Integers-691
http://www.iboard.co.uk/iwb/Interactive-Number-Square-Integers-691
http://www.iboard.co.uk/iwb/Interactive-Number-Square-Integers-691
http://www.iboard.co.uk/iwb/Interactive-Number-Square-Integers-691
http://www.iboard.co.uk/iwb/Interactive-Number-Square-Integers-691
http://nrich.maths.org/5572
http://nrich.maths.org/5572
http://nrich.maths.org/6554
http://resources.oswego.org/games/DogBone/gamebone.html
http://resources.oswego.org/games/DogBone/gamebone.html
http://resources.oswego.org/games/DogBone/gamebone.html
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Σύγκριση – Σειροθέτηση  
τριψήφιων αριθμών 

Χρήση συμβόλου 
ανισότητας 

Μοτίβα με τριψήφιους 
αριθμούς - 
 
Έμφαση στους 
εναλλακτικούς τρόπους 
σκέψης  

Αισθητοποίηση αριθμών μέχρι το 1000 

http://www.abcya.com/base_ten_fun.htm  
http://www.ictgames.com/arrowC
ards_revised_v5.html    

http://www.taw.org.uk/lic/itp/itps/placeV
alue_1_1.swf  

http://www.abcya.com/base_ten_fun.htm
http://www.abcya.com/base_ten_fun.htm
http://www.ictgames.com/arrowCards_revised_v5.html
http://www.ictgames.com/arrowCards_revised_v5.html
http://www.ictgames.com/arrowCards_revised_v5.html
http://www.taw.org.uk/lic/itp/itps/placeValue_1_1.swf
http://www.taw.org.uk/lic/itp/itps/placeValue_1_1.swf
http://www.taw.org.uk/lic/itp/itps/placeValue_1_1.swf
http://www.taw.org.uk/lic/itp/itps/placeValue_1_1.swf
http://www.taw.org.uk/lic/itp/itps/placeValue_1_1.swf
http://www.taw.org.uk/lic/itp/itps/placeValue_1_1.swf
http://www.taw.org.uk/lic/itp/itps/placeValue_1_1.swf
http://www.taw.org.uk/lic/itp/itps/placeValue_1_1.swf
http://www.taw.org.uk/lic/itp/itps/placeValue_1_1.swf
http://www.taw.org.uk/lic/itp/itps/placeValue_1_1.swf
http://www.taw.org.uk/lic/itp/itps/placeValue_1_1.swf
http://www.taw.org.uk/lic/itp/itps/placeValue_1_1.swf
http://www.taw.org.uk/lic/itp/itps/placeValue_1_1.swf
http://www.taw.org.uk/lic/itp/itps/placeValue_1_1.swf
http://www.taw.org.uk/lic/itp/itps/placeValue_1_1.swf
http://www.taw.org.uk/lic/itp/itps/placeValue_1_1.swf
http://www.taw.org.uk/lic/itp/itps/placeValue_1_1.swf
http://www.taw.org.uk/lic/itp/itps/placeValue_1_1.swf
http://www.taw.org.uk/lic/itp/itps/placeValue_1_1.swf
http://www.taw.org.uk/lic/itp/itps/placeValue_1_1.swf
http://www.taw.org.uk/lic/itp/itps/placeValue_1_1.swf
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Σχηματισμός τριψήφιων αριθμών 

http://pbskids.org/cyberchase/m
ath-games/number-sense/  http://www.iboard.co.uk/iwb/Making-

Numbers-with-3-Digits-573   

Εκτίμηση Μήκους / 
Ποσότητας 

Εκτίμηση ποσότητας αριθμών μέχρι 

το 1000 

http://www.mathsisfun.com/n
umbers/estimation-game.php  

http://www.theproblemsite.com/juni
or/estimation.asp  

http://www.iboard.co.uk/iwb/Making-Numbers-with-3-Digits-573
http://pbskids.org/cyberchase/math-games/number-sense/
http://pbskids.org/cyberchase/math-games/number-sense/
http://pbskids.org/cyberchase/math-games/number-sense/
http://pbskids.org/cyberchase/math-games/number-sense/
http://pbskids.org/cyberchase/math-games/number-sense/
http://pbskids.org/cyberchase/math-games/number-sense/
http://www.iboard.co.uk/iwb/Making-Numbers-with-3-Digits-573
http://www.iboard.co.uk/iwb/Making-Numbers-with-3-Digits-573
http://www.iboard.co.uk/iwb/Making-Numbers-with-3-Digits-573
http://www.iboard.co.uk/iwb/Making-Numbers-with-3-Digits-573
http://www.iboard.co.uk/iwb/Making-Numbers-with-3-Digits-573
http://www.iboard.co.uk/iwb/Making-Numbers-with-3-Digits-573
http://www.iboard.co.uk/iwb/Making-Numbers-with-3-Digits-573
http://www.iboard.co.uk/iwb/Making-Numbers-with-3-Digits-573
http://www.iboard.co.uk/iwb/Making-Numbers-with-3-Digits-573
http://www.iboard.co.uk/iwb/Making-Numbers-with-3-Digits-573
http://www.iboard.co.uk/iwb/Making-Numbers-with-3-Digits-573
http://www.mathsisfun.com/numbers/estimation-game.php
http://www.mathsisfun.com/numbers/estimation-game.php
http://www.mathsisfun.com/numbers/estimation-game.php
http://www.mathsisfun.com/numbers/estimation-game.php
http://www.mathsisfun.com/numbers/estimation-game.php
http://www.theproblemsite.com/junior/estimation.asp
http://www.theproblemsite.com/junior/estimation.asp
http://www.theproblemsite.com/junior/estimation.asp
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46 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 
ΠΡΟΣΘΕΣΗ & ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

  

− Πρόσθεση αριθμών μέχρι το 100 

− Αφαίρεση αριθμών μέχρι το 100 χωρίς χάλασμα δεκάδας 

− Εισαγωγή στην αφαίρεση με χάλασμα δεκάδας 

− Μοτίβα - άλγεβρα 

 

Εντοπισμός 
μοτίβων - 
Κανονικότητες 

Χρήση διαφορετικών 
στρατηγικών υπολογισμού 
του ίδιου αθροίσματος  
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Έμφαση στους νοερούς 
υπολογισμούς 

Έμφαση στην ανάπτυξη 
επάρκειας χρήσης της 
κάθε στρατηγικής 

Εισαγωγή στα 
προβλήματα 
Μοντελοποίησης 
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Εισαγωγή στην αφαίρεση με 
χάλασμα δεκάδας – Χρήση 
κενής αριθμητικής γραμμής 

Πρόσθεση αριθμών 

Πρόσθεση και αφαίρεση 
αριθμών 

Συλλογισμός 
 
Υπόθεση-Επαλήθευση 
 
Έμφαση στη λεκτική 
επεξήγηση 

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_154_g_1_t_1.html?from=category_g_1_t_1.html
http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspDetail&ResourceID=1022
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http://www.wmnet.org.uk/resources/gord
on/sequences%20v6.swf  

Μοτίβα αριθμών 

http://www.topmarks.co.uk
/Flash.aspx?f=FunctionWh
eelv6  

http://www.iboard.co.uk/iwb
/Mental-Adding-Method-600  

http://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?f=CalcBala
ncev5  

Πρόσθεση και αφαίρεση αριθμών 
μέχρι το 100 

http://www.iboard.co.uk/iwb/Number-
Targets-Set-a-Target-660  

http://media.emgames.com/emgame
s/demosite/playdemo.html?activity=
M2A077&activitytype=dcr&level=2  

Πρόσθεση και αφαίρεση αριθμών 
μέχρι το 100 

http://www.explorelearning.com/index.cf
m?method=cResource.dspDetail&Resourc
eID=1021  

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames
_asid_154_g_1_t_1.html?from=cate
gory_g_1_t_1.html  

http://www.iboard.co.uk/iwb/Dodge-the-
Asteroids-Addition-Next-Steps-923  

http://www.wmnet.org.uk/resources/gordon/sequences v6.swf
http://www.wmnet.org.uk/resources/gordon/sequences v6.swf
http://www.wmnet.org.uk/resources/gordon/sequences v6.swf
http://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?f=FunctionWheelv6
http://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?f=FunctionWheelv6
http://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?f=FunctionWheelv6
http://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?f=FunctionWheelv6
http://www.iboard.co.uk/iwb/Mental-Adding-Method-600
http://www.iboard.co.uk/iwb/Mental-Adding-Method-600
http://www.iboard.co.uk/iwb/Mental-Adding-Method-600
http://www.iboard.co.uk/iwb/Mental-Adding-Method-600
http://www.iboard.co.uk/iwb/Mental-Adding-Method-600
http://www.iboard.co.uk/iwb/Mental-Adding-Method-600
http://www.iboard.co.uk/iwb/Mental-Adding-Method-600
http://www.iboard.co.uk/iwb/Mental-Adding-Method-600
http://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?f=CalcBalancev5
http://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?f=CalcBalancev5
http://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?f=CalcBalancev5
http://www.iboard.co.uk/iwb/Number-Targets-Set-a-Target-660
http://www.iboard.co.uk/iwb/Number-Targets-Set-a-Target-660
http://www.iboard.co.uk/iwb/Number-Targets-Set-a-Target-660
http://www.iboard.co.uk/iwb/Number-Targets-Set-a-Target-660
http://www.iboard.co.uk/iwb/Number-Targets-Set-a-Target-660
http://www.iboard.co.uk/iwb/Number-Targets-Set-a-Target-660
http://www.iboard.co.uk/iwb/Number-Targets-Set-a-Target-660
http://www.iboard.co.uk/iwb/Number-Targets-Set-a-Target-660
http://www.iboard.co.uk/iwb/Number-Targets-Set-a-Target-660
http://www.iboard.co.uk/iwb/Number-Targets-Set-a-Target-660
http://www.iboard.co.uk/iwb/Number-Targets-Set-a-Target-660
http://media.emgames.com/emgames/demosite/playdemo.html?activity=M2A077&activitytype=dcr&level=2
http://media.emgames.com/emgames/demosite/playdemo.html?activity=M2A077&activitytype=dcr&level=2
http://media.emgames.com/emgames/demosite/playdemo.html?activity=M2A077&activitytype=dcr&level=2
http://media.emgames.com/emgames/demosite/playdemo.html?activity=M2A077&activitytype=dcr&level=2
http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspDetail&ResourceID=1021
http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspDetail&ResourceID=1021
http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspDetail&ResourceID=1021
http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspDetail&ResourceID=1021
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_154_g_1_t_1.html?from=category_g_1_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_154_g_1_t_1.html?from=category_g_1_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_154_g_1_t_1.html?from=category_g_1_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_154_g_1_t_1.html?from=category_g_1_t_1.html
http://www.iboard.co.uk/iwb/Dodge-the-Asteroids-Addition-Next-Steps-923
http://www.iboard.co.uk/iwb/Dodge-the-Asteroids-Addition-Next-Steps-923
http://www.iboard.co.uk/iwb/Dodge-the-Asteroids-Addition-Next-Steps-923
http://www.iboard.co.uk/iwb/Dodge-the-Asteroids-Addition-Next-Steps-923
http://www.iboard.co.uk/iwb/Dodge-the-Asteroids-Addition-Next-Steps-923
http://www.iboard.co.uk/iwb/Dodge-the-Asteroids-Addition-Next-Steps-923
http://www.iboard.co.uk/iwb/Dodge-the-Asteroids-Addition-Next-Steps-923
http://www.iboard.co.uk/iwb/Dodge-the-Asteroids-Addition-Next-Steps-923
http://www.iboard.co.uk/iwb/Dodge-the-Asteroids-Addition-Next-Steps-923
http://www.iboard.co.uk/iwb/Dodge-the-Asteroids-Addition-Next-Steps-923
http://www.iboard.co.uk/iwb/Dodge-the-Asteroids-Addition-Next-Steps-923
http://www.iboard.co.uk/iwb/Dodge-the-Asteroids-Addition-Next-Steps-923
http://www.iboard.co.uk/iwb/Dodge-the-Asteroids-Addition-Next-Steps-923
http://www.iboard.co.uk/iwb/Dodge-the-Asteroids-Addition-Next-Steps-923
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3 
ΜΟΤΙΒΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

  

− Μοτίβα πολλαπλασιασμού 2, 4, 5, 10, 3, 6 

− Προβλήματα πολλαπλασιαστικής δομής 

− Τέλεια και ατελής διαίρεση 

− Κλάσματα 

− Έννοιες στατιστικής  (ραβδόγραμμα, εικονόγραμμα, πίνακας) 

− Μοτίβα 

Μοτίβα πολλαπλασιασμού 
2, 5 και 10 
 
Έννοια κοινού 
πολλαπλασίου 
 
Γενίκευση 

Λύση προβλήματος  

Επιλογή κατάλληλης 
μαθηματικής 
πρότασης 
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Άγνωστος σε 
διαφορετικές θέσεις 
 
Πολλαπλασιασμός 
και διαίρεση ως 
αντίστροφες πράξεις 

Εισαγωγή των 
παρενθέσεων μέσω 
προβλήματος 

Μοτίβο 
πολλαπλασιασμού 4 
 
Στρατηγική του 
διπλασιασμού – 
Σύνδεση με τον 
πίνακα του 2 
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Προβλήματα με 
πολλά δεδομένα 

Εμβαδόν – Μοτίβα 
πολλαπλασιασμού 2 και 4  
 
Αναλογικός συλλογισμός 

Μοτίβο 
πολλαπλασιασμού 3 
 
Διαφορετικές λύσεις 
 
Δημιουργικότητα 
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Στάδια 
Κατασκευής 
Προβλήματος 

Εναδικά κλάσματα  

 Έννοια κλάσματος 

Εναδικά κλάσματα  

Το κλάσμα ως 
μέρος αριθμού 
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Κλάσματα 

http://resources.oswego.org/games/fracti
onflags/fractionflags.html   

Μοτίβα 
πολλαπλασιασμού  
3 και 6 
 
Ελεύθερη ανάδυση 
των στρατηγικών 
των παιδιών  
Αξιοποίηση 
στρατηγικών 
παιδιών 

Έμφαση στην 
Επιμεριστική 
Ιδιότητα 

Στρατηγική 
διπλασιασμού 

http://resources.oswego.org/games/fractionflags/fractionflags.html
http://resources.oswego.org/games/fractionflags/fractionflags.html
http://resources.oswego.org/games/fractionflags/fractionflags.html
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Διασύνδεση 
εννοιών 
 
Εννοιολογικά 
πακέτα γνώσης 

Μοτίβα 
πολλαπλασιασμού 
 
Αξιοποίηση σε 
εφαρμογές 

Τέλεια και ατελής 
διαίρεση  
 
Εννοιολογική 
προσέγγιση μέσω 
ρεαλιστικού 
προβλήματος 
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Αναπαράσταση 
ατελούς διαίρεσης σε 
αριθμητική γραμμή 

Τέλεια και ατελής διαίρεση 

Πολλαπλάσια αριθμών Πίνακας πολλαπλασιασμού 

http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspDetail&ResourceID=1002
http://www.teacherled.com/resources/vennmultiples/vennmultipleload.swf
http://www.wmnet.org.uk/wmnet/custom/files_uploaded/uploaded_resources/504/multiplicationpuzzle.swf
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Ενδεικτική Οργάνωση Μαθήματος 

ΕΝΟΤΗΤΑ: 3 

 Περιγραφή Μαθήματος: Εισαγωγή στην ατελή διαίρεση 

Στόχοι μαθήματος: 

1. Να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια του υπολοίπου 

στην διαίρεση. 

2. Να εντοπίσουν σε καταστάσεις λύσης προβλήματος σε 

ποιες περιπτώσεις η  απάντηση δίνεται από το πηλίκο και 

σε ποιες από το υπόλοιπο.  

 

 

Συνολικός χρόνος: 15΄-20΄ 
 
Προσέγγιση 
(α) Δίνεται χρόνος στους μαθητές να 
εργαστούν ελεύθερα. 
(β) Βοηθητικές ερωτήσεις προς όλη 
την τάξη ή εξατομικευμένα: 
- Πόσα L θα περισσέψουν αν 

αγοράσει συσκευασίες των 4 L,  
 5 L ή 6 L; 
- Πόσες συσκευασίες θα πρέπει να 

αγοράσει από το κάθε είδος για 
να έχει στη διάθεση του 30 L; 

 
  

ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
- Θα διαφοροποιηθεί η απόφαση του 
κυρίου Κώστα αν αποφασίσει ότι 
χρειάζεται επιπλέον 2 L; 
- Ποιους άλλους παράγοντες πρέπει να 
λάβει υπόψη ο κύριος Κώστας πριν πάρει 
την τελική του απόφαση; 
 
  

81 

Δραστηριότητα 2:  
Αξιοποίηση εφαρμογιδίου 

Δίνεται το πρόβλημα 

«18 άτομα θα πάνε εκδρομή. Για το σκοπό αυτό 

θα χρησιμοποιήσουν  ταξί. Κάθε ταξί έχει 

χωρητικότητα 4 άτομα.  

 

 Πόσα ταξί θα χρειαστούν;  

 Πόσα ταξί θα είναι εντελώς γεμάτα;  

 Πόσα άτομα θα μείνουν στο τελευταίο ταξί; 

  Πόσα επιπλέον άτομα χρειάζονται ώστε να 

γεμίσει και το τελευταίο ταξί;  

 Πόσα άτομα είναι δυνατόν να υπάρχουν στο 

τελευταίο ταξί; 

Πώς επηρεάζονται τα πιο πάνω, αν 

χρησιμοποιήσουν ταξί που χωρούν 5 άτομα; 

 

Παρουσίαση-Συζήτηση 

Συνολικός χρόνος: 15΄ 
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Δραστηριότητα 3:  
Ατομική εργασία στο 
βιβλίο 

Η δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται 

και για σκοπούς συντρέχουσας 

αξιολόγησης. 

 

Συνολικός χρόνος: 1ο΄ 

Μοτίβα πολλαπλασιασμού 2, 3, 4, 5, 6, 10 

http://www.bbc.co.uk/skillswise/game
/ma13tabl-game-tables-grid-find  

http://www.oswego.org/ocsd-
web/games/SumSense/summulti.html  

http://www.wmnet.org.uk/wmnet/custom/files_uploaded/uplo

aded_resources/504/multiplicationpuzzle.swf  http://www.iboard.co.uk/iwb/Spooky-Mental-Maths-

Multiplication-Getting-Started-2942 

http://www.iboard.co.uk/iwb/Multip
le-Fish-602  

Ατελής διαίρεση 

http://www.bbc.co.uk/skillswise/game/ma13tabl-game-tables-grid-find
http://www.bbc.co.uk/skillswise/game/ma13tabl-game-tables-grid-find
http://www.bbc.co.uk/skillswise/game/ma13tabl-game-tables-grid-find
http://www.bbc.co.uk/skillswise/game/ma13tabl-game-tables-grid-find
http://www.bbc.co.uk/skillswise/game/ma13tabl-game-tables-grid-find
http://www.bbc.co.uk/skillswise/game/ma13tabl-game-tables-grid-find
http://www.bbc.co.uk/skillswise/game/ma13tabl-game-tables-grid-find
http://www.bbc.co.uk/skillswise/game/ma13tabl-game-tables-grid-find
http://www.bbc.co.uk/skillswise/game/ma13tabl-game-tables-grid-find
http://www.bbc.co.uk/skillswise/game/ma13tabl-game-tables-grid-find
http://www.bbc.co.uk/skillswise/game/ma13tabl-game-tables-grid-find
http://www.oswego.org/ocsd-web/games/SumSense/summulti.html
http://www.oswego.org/ocsd-web/games/SumSense/summulti.html
http://www.oswego.org/ocsd-web/games/SumSense/summulti.html
http://www.oswego.org/ocsd-web/games/SumSense/summulti.html
http://www.wmnet.org.uk/wmnet/custom/files_uploaded/uploaded_resources/504/multiplicationpuzzle.swf
http://www.wmnet.org.uk/wmnet/custom/files_uploaded/uploaded_resources/504/multiplicationpuzzle.swf
http://www.wmnet.org.uk/wmnet/custom/files_uploaded/uploaded_resources/504/multiplicationpuzzle.swf
http://www.iboard.co.uk/iwb/Spooky-Mental-Maths-Multiplication-Getting-Started-2942
http://www.iboard.co.uk/iwb/Spooky-Mental-Maths-Multiplication-Getting-Started-2942
http://www.iboard.co.uk/iwb/Spooky-Mental-Maths-Multiplication-Getting-Started-2942
http://www.iboard.co.uk/iwb/Spooky-Mental-Maths-Multiplication-Getting-Started-2942
http://www.iboard.co.uk/iwb/Spooky-Mental-Maths-Multiplication-Getting-Started-2942
http://www.iboard.co.uk/iwb/Spooky-Mental-Maths-Multiplication-Getting-Started-2942
http://www.iboard.co.uk/iwb/Spooky-Mental-Maths-Multiplication-Getting-Started-2942
http://www.iboard.co.uk/iwb/Spooky-Mental-Maths-Multiplication-Getting-Started-2942
http://www.iboard.co.uk/iwb/Spooky-Mental-Maths-Multiplication-Getting-Started-2942
http://www.iboard.co.uk/iwb/Spooky-Mental-Maths-Multiplication-Getting-Started-2942
http://www.iboard.co.uk/iwb/Spooky-Mental-Maths-Multiplication-Getting-Started-2942
http://www.iboard.co.uk/iwb/Spooky-Mental-Maths-Multiplication-Getting-Started-2942
http://www.iboard.co.uk/iwb/Spooky-Mental-Maths-Multiplication-Getting-Started-2942
http://www.iboard.co.uk/iwb/Spooky-Mental-Maths-Multiplication-Getting-Started-2942
http://www.iboard.co.uk/iwb/Multiple-Fish-602
http://www.iboard.co.uk/iwb/Multiple-Fish-602
http://www.iboard.co.uk/iwb/Multiple-Fish-602
http://www.iboard.co.uk/iwb/Multiple-Fish-602
http://www.iboard.co.uk/iwb/Multiple-Fish-602
http://www.iboard.co.uk/iwb/Multiple-Fish-602
http://www.iboard.co.uk/iwb/Multiple-Fish-602
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4 
ΜΟΤΙΒΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ  

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΧΑΛΑΣΜΑ ΔΕΚΑΔΑΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

  

− Αφαίρεση μέχρι το 100 με χάλασμα δεκάδας 

− Μοτίβα πολλαπλασιασμού  9 και 11 

− Έννοιες στατιστικής  (ραβδόγραμμα, εικονόγραμμα, πίνακας) 

 

Νοεροί υπολογισμοί 
 
Ελεύθερη ανάδυση 
των στρατηγικών 
των παιδιών 

Αφαίρεση της 
μορφής ΔΜ – Μ με 
χάλασμα δεκάδας 
(Αλγόριθμος) 
 
Σταδιακή 
εισαγωγή 
αλγορίθμου 
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Σύνδεση ανάμεσα στον 
τρόπο εργασίας για την 
εκτέλεση της αφαίρεσης 
με χάλασμα δεκάδας με 
το υλικό Dienes και τον 
κατακόρυφο αλγόριθμο  

Διαφορετικός 
τρόπος 
αναπαράστασης – 
Έμφαση στην 
αιτιολόγηση 

Μοτίβο 
πολλαπλασιασμού 9 
Συλλογισμός – 
Ερμηνεία διαγωνίου  
Παρατήρηση για το 
άθροισμα των 
ψηφίων 

http://www.nctm.org/java/eexamples/4.5/standalone1.asp
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Υπολογισμός γινομένων 
του 9 με βάση τον 
υπολογισμό γινομένων 
του 10 (επιμεριστική 
ιδιότητα) 

Σχέσεις ανάμεσα στα μοτίβα 
πολλαπλασιασμού του 3, του 
6 και του 9. 
Έννοια κοινού πολλαπλασίου 

Μοτίβο 
πολλαπλασιασμού 11 

Επιμεριστική ιδιότητα 
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Αφαίρεση της μορφής 
ΔΜ1 – ΔΜ2 με χάλασμα 
δεκάδας  
(Νοεροί υπολογισμοί) 

Λύση προβλήματος 

Αφαίρεση της μορφής 
ΔΜ1 – ΔΜ2 με 
χάλασμα δεκάδας  
Πραξιακό επίπεδο 
Ανάδυση στρατηγικών 
μαθητών 
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Χρήση πραγματικών 
αντικειμένων 

Χρήση υλικού Dienes 

Αφαίρεση της μορφής ΔΜ1 
– ΔΜ2 με χάλασμα 
δεκάδας (Αλγόριθμος) 
 
Χρήση του υλικού Dienes 
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Σύνδεση του τρόπου 
εκτέλεσης της 
κατακόρυφης αφαίρεσης 
με χάλασμα με χρήση του 
υλικού Dienes, με τον 
κατακόρυφο αλγόριθμο 

Αφαίρεση μέχρι το 100 με χάλασμα δεκάδας 

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid
_155_g_2_t_1.html?from=category_g_2_
t_1.html   

http://www.explorelearning.com/ind
ex.cfm?method=Controller.dspPassTi

meOut&ResourceID=1021  

Λύση προβλήματος 
Πολλαπλές λύσεις 
 

Ερώτημα για 
συντρέχουσα 
αξιολόγηση 
 

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_155_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_155_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_155_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_155_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html
http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=Controller.dspPassTimeOut&ResourceID=1021
http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=Controller.dspPassTimeOut&ResourceID=1021
http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=Controller.dspPassTimeOut&ResourceID=1021
http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=Controller.dspPassTimeOut&ResourceID=1021
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Μοτίβα 
Λεκτική και Σχηματική 
Ερμηνεία – Συλλογισμός 
Διαφορετικός τρόπος 
αναπαράστασης περιττών 
αριθμών 

Αριθμητικά 
αντιπαραδείγματα 
– Διαφοροποίηση  
Επέκταση  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

  

− Είδη παραλληλογράμμων 

− Γωνίες 

− Σημεία, είδη γραμμών, ευθείες 

− Ευθύγραμμα σχήματα και κύκλος (διερεύνηση ιδιοτήτων) 

Τρίγωνα 

Παραδείγματα και 
αντιπαραδείγματα  
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Είδη τριγώνων 

Ταξινόμηση με 
κριτήριο τις γωνίες 

Αιτιολόγηση  

Ταξινόμηση 
γωνιών μέσω των 
τριγώνων 
 
Ορθή γωνία 
 
Αμβλεία και οξεία 
γωνία 
 

Συλλογισμός 
  
Έννοια 
αντιπαραδείγματος 
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Χρήση 
μαθηματικής 
ορολογίας 

Να χρωματίσεις με: 
  

Εισαγωγή  
στα πολύγωνα 

Επικοινωνία 

Χρήση μαθηματικής 
ορολογίας 
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Παράλληλες 
γραμμές 
 
Σύνδεση με την 
καθημερινή ζωή 
 

Παραλληλόγραμμα 
 

Ορθογώνιο, τετράγωνο και 
ρόμβος ως παραλληλόγραμμα με 
επιπλέον ιδιότητες  
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Αναγνώριση σχημάτων 

http://www.iboard.co.uk/iwb/Guess-the-
Hidden-Shape-605 

http://www.iboard.co.uk/iwb/Sha
pe-Curtain-242  

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid
_277_g_1_t_3.html?open=activities&from
=cat 

http://www.iboard.co.uk/iwb/Line-Design-699 

Κατασκευή σχημάτων 

Παράλληλες 

γραμμές 

http://www.explorelearning.com/index.cf
m?method=cResource.dspView&ResourceI
D=224 

Γωνίες 

http://nrich.maths.org/2812 

Διερεύνηση ιδιοτήτων σε 

παραλληλόγραμμα 

http://www.iboard.co.uk/iwb/GeoStrips-
Shapes-124 

http://geogebratube.org/student/m56333 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 6 
ΜΟΤΙΒΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ, ΚΛΑΣΜΑΤΑ 

ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

− Μοτίβα πολλαπλασιασμού 7 και 8 

− Κλάσματα (Έννοια) 

− Σύγκριση – σειροθέτηση κλασμάτων 

− Εμβαδόν και περίμετρος ορθογωνίου 

− Συμμετρία  

− Διαχωρισμός σχημάτων 

− Τετράγωνοι αριθμοί  

Μοτίβο 
πολλαπλασιασμού 7 

 

Επιμεριστική 
ιδιότητα 
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Σύνδεση με έννοια 
ατελούς διαίρεσης  

Στρατηγικές 
υπολογισμού 

εμβαδού 
 

Εισαγωγή στο 
τετραγωνικό 

εκατοστόμετρο 
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Εμβαδόν 
ορθογωνίου  

Διαφορετικές 
στρατηγικές 

 

Τύπος για τον 
υπολογισμό εμβαδού 

ορθογωνίου 
 

Εμβαδόν 

http://www.mathplayground.com/Party
Designer/PartyDesigner.html 

http://www.geogebratube.org/stu
dent/m16621 

http://www.geogebratube.org/student/m14272 

http://www.mathplayground.com/PartyDesigner/PartyDesigner.html
http://www.mathplayground.com/PartyDesigner/PartyDesigner.html
http://www.mathplayground.com/PartyDesigner/PartyDesigner.html
http://www.geogebratube.org/student/m16621
http://www.geogebratube.org/student/m16621
http://www.geogebratube.org/student/m16621
http://www.geogebratube.org/student/m14272
http://www.geogebratube.org/student/m14272
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Μοτίβο πολλαπλασιασμού 8 
Αναλογικός συλλογισμός 

 

Αναλογικός συλλογισμός 
 

Αντίστροφα προβλήματα 
 
Κατασκευή προβλήματος 
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Έννοια 
κλάσματος  

 

Το κλάσμα ως 
μέρος συνόλου 
 

Το κλάσμα ως 
μέτρο 

 

Συμπλήρωση 
ακέραιας 
μονάδας 
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Σύγκριση ομώνυμων και 
εναδικών κλασμάτων  

Στρατηγικές 
 

Σύγκριση 
κλασμάτων 
με τον ίδιο 
αριθμητή 

 

http://www.mathplayground.com/F
raction_bars.html  

http://www.eduplace.com/kids/hmcam/s
wfs/manip/fractio1/fractio1.html  

http://www.taw.org.uk/lic/itp/itps/fractio
ns_1_1.swf  

http://www.explorelearning.com/index.cf
m?method=cResource.dspView&ResourceI
D=1004 
 

http://www.mathplayground.com/Fraction_bars.html
http://www.mathplayground.com/Fraction_bars.html
http://www.mathplayground.com/Fraction_bars.html
http://www.eduplace.com/kids/hmcam/swfs/manip/fractio1/fractio1.html
http://www.eduplace.com/kids/hmcam/swfs/manip/fractio1/fractio1.html
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http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=1004
http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=1004
http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=1004
http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=1004
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• https://hwb.wales.gov.uk/cms/hwbconte
nt/Shared%20Documents/vtc/ngfl/ngfl-
flash/fractions/fract-menu.swf (level 2-3) 

http://www.iboard.co.uk/iwb/Sorting-
Shaded-Shapes-597  

http://www.hbschool.com/activity/bowlin
g_for_fractions/bowling_fractions_new.s
wf  

http://illuminations.nctm.org/Activ
ity.aspx?id=3510  

http://pbskids.org/cyberchase/math-
games/thirteen-ways-looking-half/  

http://www.iboard.co.uk/iwb/Fractio
n-of-Shapes-Shading-Blocks-332  

Περίμετρος 
ορθογωνίου 
 
Τύπος υπολογισμού 
της περιμέτρου 
 

https://hwb.wales.gov.uk/cms/hwbcontent/Shared Documents/vtc/ngfl/ngfl-flash/fractions/fract-menu.swf
https://hwb.wales.gov.uk/cms/hwbcontent/Shared Documents/vtc/ngfl/ngfl-flash/fractions/fract-menu.swf
https://hwb.wales.gov.uk/cms/hwbcontent/Shared Documents/vtc/ngfl/ngfl-flash/fractions/fract-menu.swf
https://hwb.wales.gov.uk/cms/hwbcontent/Shared Documents/vtc/ngfl/ngfl-flash/fractions/fract-menu.swf
https://hwb.wales.gov.uk/cms/hwbcontent/Shared Documents/vtc/ngfl/ngfl-flash/fractions/fract-menu.swf
https://hwb.wales.gov.uk/cms/hwbcontent/Shared Documents/vtc/ngfl/ngfl-flash/fractions/fract-menu.swf
http://www.iboard.co.uk/iwb/Sorting-Shaded-Shapes-597
http://www.iboard.co.uk/iwb/Sorting-Shaded-Shapes-597
http://www.iboard.co.uk/iwb/Sorting-Shaded-Shapes-597
http://www.iboard.co.uk/iwb/Sorting-Shaded-Shapes-597
http://www.iboard.co.uk/iwb/Sorting-Shaded-Shapes-597
http://www.iboard.co.uk/iwb/Sorting-Shaded-Shapes-597
http://www.iboard.co.uk/iwb/Sorting-Shaded-Shapes-597
http://www.ngfl-cymru.org.uk/vtc/ngfl/ngfl-flash/fractions/fractions.html
http://www.hbschool.com/activity/bowling_for_fractions/bowling_fractions_new.swf
http://www.hbschool.com/activity/bowling_for_fractions/bowling_fractions_new.swf
http://www.hbschool.com/activity/bowling_for_fractions/bowling_fractions_new.swf
http://www.hbschool.com/activity/bowling_for_fractions/bowling_fractions_new.swf
http://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=3510
http://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=3510
http://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=3510
http://pbskids.org/cyberchase/math-games/thirteen-ways-looking-half/
http://pbskids.org/cyberchase/math-games/thirteen-ways-looking-half/
http://pbskids.org/cyberchase/math-games/thirteen-ways-looking-half/
http://pbskids.org/cyberchase/math-games/thirteen-ways-looking-half/
http://pbskids.org/cyberchase/math-games/thirteen-ways-looking-half/
http://pbskids.org/cyberchase/math-games/thirteen-ways-looking-half/
http://pbskids.org/cyberchase/math-games/thirteen-ways-looking-half/
http://pbskids.org/cyberchase/math-games/thirteen-ways-looking-half/
http://pbskids.org/cyberchase/math-games/thirteen-ways-looking-half/
http://pbskids.org/cyberchase/math-games/thirteen-ways-looking-half/
http://www.iboard.co.uk/iwb/Fraction-of-Shapes-Shading-Blocks-332
http://www.iboard.co.uk/iwb/Fraction-of-Shapes-Shading-Blocks-332
http://www.iboard.co.uk/iwb/Fraction-of-Shapes-Shading-Blocks-332
http://www.iboard.co.uk/iwb/Fraction-of-Shapes-Shading-Blocks-332
http://www.iboard.co.uk/iwb/Fraction-of-Shapes-Shading-Blocks-332
http://www.iboard.co.uk/iwb/Fraction-of-Shapes-Shading-Blocks-332
http://www.iboard.co.uk/iwb/Fraction-of-Shapes-Shading-Blocks-332
http://www.iboard.co.uk/iwb/Fraction-of-Shapes-Shading-Blocks-332
http://www.iboard.co.uk/iwb/Fraction-of-Shapes-Shading-Blocks-332
http://www.iboard.co.uk/iwb/Fraction-of-Shapes-Shading-Blocks-332
http://www.iboard.co.uk/iwb/Fraction-of-Shapes-Shading-Blocks-332
http://www.iboard.co.uk/iwb/Fraction-of-Shapes-Shading-Blocks-332
http://www.iboard.co.uk/iwb/Fraction-of-Shapes-Shading-Blocks-332


20/11/2013 

47 

Περίμετρος και Εμβαδόν 
Ορθογωνίου 

http://www.explorelearning.com/index.cf
m?method=cResource.dspView&ResourceI
D=1011  

Τετράγωνοι 
αριθμοί 

Πίνακας 
πολλαπλασιασμού 

http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=1011
http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=1011
http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=1011
http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=1011
http://nrich.maths.org/5573
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ΕΝΟΤΗΤΑ 7 
ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10 000 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  

− Αισθητοποίηση αριθμών μέχρι το 10 000 

− Ανάλυση και σύνθεση τετραψήφιων αριθμών 

− Πράξεις με πολλαπλάσια του 100 και του 1000 

− Σύγκριση και σειροθέτηση τετραψήφιων αριθμών 

− Στρογγυλοποίηση αριθμών 

− Μάζα (kg, g) 

− Χωρητικότητα (L, ml) 

− Έτος – Δεκαετία – Αιώνας 

− Διατεταγμένα ζεύγη 

143 

ΕΝΟΤΗΤΑ 8 
ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10 000 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

•  Πρόσθεση και αφαίρεση διψήφιων, τριψήφιων και τετραψήφιων 

αριθμών  

• Εκτίμηση αποτελέσματος (άθροισμα - διαφορά) 

• Νομισματικό σύστημα 

• Έννοιες στατιστικής (πιθανότητες – πειράματα τύχης)  

144 

ΕΝΟΤΗΤΑ 9 
ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΡΙΑ - ΜΕΤΡΗΣΗ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

  

− Τρισδιάστατα σχήματα 

− Έδρες, ακμές, κορυφές 

− Αναπτύγματα κύβου 

− Όγκος (m3, cm3) 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 10 
ΜΕΤΡΗΣΗ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

  

− Δεκαδικοί αριθμοί (διαισθητικά χωρίς μετατροπές σε κλάσμα) 

− Νομισματικό σύστημα 

− Μήκος (mm, cm, m, km) 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 11 
ΜΟΝΟΨΗΦΙΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

  

− Αλγόριθμος πολλαπλασιασμού (ένας παράγοντας τριψήφιος ή 

τετραψήφιος και ένας παράγοντας μονοψήφιος) 

 

− Επιμεριστική ιδιότητα πολλαπλασιασμού 

147 

ΕΝΟΤΗΤΑ 12 
ΚΛΑΣΜΑΤΑ - ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

  

− Σύγκριση και σειροθέτηση ομώνυμων κλασμάτων 

− Ισοδύναμα κλάσματα 

− Κλάσμα ως τελεστής (3/4 του 20) 

− Σύγκριση και σειροθέτηση δεκαδικών αριθμών 

− Κυκλική γραφική παράσταση 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 13 
ΜΟΝΟΨΗΦΙΑ  ΔΙΑΙΡΕΣΗ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

  

− Αλγόριθμος διαίρεσης με μονοψήφιο διαιρέτη 

− Κριτήρια διαιρετότητας 2, 5, 10 

− Χρόνος (ώρα – λεπτά) 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 14 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

  

− Είδη τριγώνων  

− Προσανατολισμοί και κατευθύνσεις 

− Μετασχηματισμοί 


