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Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών 

Α΄ Τάξης Δημοτικού 

Φεβρουάριος 2013 

Α΄ΤΑΞΗ 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 9 
ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
  

-Επέκταση της έννοιας του αριθμού μέχρι το 20. 

-Οικοδόμηση της έννοιας της δεκάδας. 

-Ανάλυση/σύνθεση αριθμών μέχρι το 20. 

-Διάταξη αριθμών. 

-Επέκταση της πρόσθεσης και αφαίρεσης μέχρι το 20, χωρίς 

υπερπήδηση και χάλασμα δεκάδας. 
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Ανάγκη 
επέκτασης 
συνόλου πέρα 
από το 10 

Εισαγωγή 
στην έννοια 
της δεκάδας 
με 
πραγματικά 
αντικείμενα 

Συστηματική 
ανάπτυξη της 
ιδέας της 
ομαδοποίησης 
και ανταλλαγής 
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Ανάλυση 
αριθμού σε 
δεκάδες και 
μονάδες 

Α΄ ΤΑΞΗ 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

- Πολλαπλασιασμός ως ομαδοποίηση, σύγκριση και αναλογία. 

- Πολλαπλασιασμός ως εμβαδόν. 

- Πολλαπλασιασμός ως καρτεσιανό γινόμενο. 

- Αντιμεταθετική ιδιότητα πολλαπλασιασμού. 

- Διαίρεση ως μερισμός. 

- Διαίρεση ως μέτρηση (ή επαναλαμβανόμενη αφαίρεση). 

- Διπλάσιο-μισό. 

- Πολλαπλασιασμός – διαίρεση ως αντίστροφες πράξεις. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ 
 

Α΄ ΤΑΞΗ 
 

 Εισαγωγή στην 

έννοια του 

πολλαπλασιασμού 

ως πρακτική 

ανάγκη 
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Πολλαπλασιασμός 

ως ομαδοποίηση 

Χρήση 

εναλλακτικών 

αναπαραστάσεων 

Σύγκριση 

πολλαπλασιασμού 

και πρόσθεσης 
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Διερεύνηση 

ιδιοτήτων 

και σχέσεων 

Διερεύνηση έννοιας 

πολλαπλασιασμού 

ως εμβαδόν 

Εμβαδόν 
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Πολλαπλασιασμός ως 

καρτεσιανό γινόμενο – 

Χρήση εφαρμογιδίου 

Διαίρεση ως 
μερισμός 

Αναπαράσταση 

διαίρεσης σε 

ομάδες 
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Σύνδεση 

μισού/διπλασίου με  

πολλαπλασιασμό και 

διαίρεση 

Διαίρεση ως μέτρηση 
(επαναλαμβανόμενη 

αφαίρεση) 

Διαίρεση ως μέτρηση 
(επαναλαμβανόμενη 

αφαίρεση) 
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Εννοιολογική 

διασύνδεση 

πολλαπλασιασμού 

και διαίρεσης 

Λύση 
προβλήματος 

Εφαρμογίδια 

http://www.mathcats.com/explore/multiplicationtable.html
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/earlymath/SkipCountAdvanced.htm
http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=1014
http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=1013
http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=1002
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ΕΝΟΤΗΤΑ 11 
ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΡΙΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 

-Αναγνώριση, ονομασία τρισδιάστατων σχημάτων. 

 
 
 
  

Αναγνώριση 

στερεών στο 

περιβάλλον 

Διερεύνηση 

χαρακτηριστικών 
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Έμφαση στο 

συλλογισμό – 

Αναστοχασμός 

Α΄ ΤΑΞΗ 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 12 
ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
  

- Οικοδόμηση της συμπλήρωσης και του χαλάσματος της δεκάδας. 

- Στρατηγικές υπολογισμών σε καταστάσεις πρόσθεσης που απαιτούν 

υπερπήδηση δεκάδας (χρήση πλέγματος, επιλογή κατάλληλων αριθμών, 

σπάσιμο προσθετέου, χρήση αριθμητικής γραμμής, χρήση υλικού Dienes, χρήση 

διπλών αριθμών). 

- Μοτίβα αριθμών. 

- Αναστοχασμός στους τρόπους χαλάσματος δεκάδας. 

- Αθροιστικές και πολλαπλασιαστικές σχέσεις. 

- Προβλήματα μίας και δύο πράξεων. 

 

Α΄ ΤΑΞΗ 
 

 
Εισαγωγή 

στην 

πρόσθεση με 

υπερπήδηση 

μέσω επίλυσης 

προβλήματος 
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Α΄ ΤΑΞΗ 
 

 
Συμπλήρωση 

δεκάδας στο 

εικονικό 

επίπεδο με 

πλέγμα 

Α΄ ΤΑΞΗ 
 

 

Διερεύνηση 

στρατηγικών 

πρόσθεσης  με 

υπερπήδηση 

Α΄ ΤΑΞΗ 
 

 

Χρήση 

διαφορετικών 

μοντέλων 
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Α΄ ΤΑΞΗ 
 

 
Στρατηγική - 

Διερεύνηση 

κατάλληλης 

ανάλυσης 

αριθμού 

Α΄ ΤΑΞΗ 
 

 Σταδιακή 

ανάπτυξη 

ικανότητας 

αφαίρεσης με 

χάλασμα – 

Αφαίρεση με 

διαγραφή 

Α΄ ΤΑΞΗ 
 

 
Επιμονή στη 

λύση 

προβλήματος – 

Ευέλικτη 

σκέψη 
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Α΄ ΤΑΞΗ 
 

 

Αξιοποίηση 

πλέγματος – 

Στρατηγική 

αφαίρεσης με 

διαδοχικά 

βήματα 

Α΄ ΤΑΞΗ 
 

 

Αξιοποίηση 

συμπληρωματι

κής 

πρόσθεσης – 

Διασύνδεση 

πρόσθεσης και 

αφαίρεσης 

Α΄ ΤΑΞΗ 
 

Εφαρμογίδια 

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=75
http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=Controller.dspPassTimeOut&ResourceID=1022
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_154_g_1_t_1.html?from=category_g_1_t_1.html
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=26
http://www.eduplace.com/cgi-bin/schtemplate.cgi?template=/kids/mw/manip/mn_popup.thtml&filename=nmbl_prim&title=Number Line&grade=K
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Α΄ ΤΑΞΗ 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 13 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ, 
ΕΜΒΑΔΟΝ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
  

- Μέτρηση μήκους με τη χρήση συμβατικών μονάδων (cm). 

-Αισθητοποίηση εκατοστόμετρου. 

- Εισαγωγή στην περίμετρο. 

- Εισαγωγή στον υπολογισμό εμβαδού με μη συμβατικές μονάδες. 

-Αρχή διατήρησης του εμβαδού. 

 

Α΄ ΤΑΞΗ 
 

 

Ανάπτυξη της 

δεξιότητας 

μέτρησης 

μήκους 

Α΄ ΤΑΞΗ 
 

 

Αναλογικός 

συλλογισμός 
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Α΄ ΤΑΞΗ 
 

 

Εισαγωγή στην 

εκτίμηση 

μήκους με βάση 

δεδομένο μήκος 

Α΄ ΤΑΞΗ 
 

 
Εισαγωγή στην 

έννοια της 

περιμέτρου 

μέσω επίλυσης 

προβλήματος 

Α΄ ΤΑΞΗ 
 

 

Εφαρμογή σε  

ρεαλιστικό 

πλαίσιο 
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Α΄ ΤΑΞΗ 
 

 
Εισαγωγή στην 

έννοια του 

εμβαδού ως 

κάλυψη 

επιφάνειας 

Α΄ ΤΑΞΗ 
 

 

Παρανοήσεις 

στην κάλυψη 

επιφάνειας 

Α΄ ΤΑΞΗ 
 

 

Μη συμβατικές 

μονάδες 

μέτρησης 

επιφάνειας 
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Α΄ ΤΑΞΗ 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 14 
ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
  

- Αισθητοποίηση διψήφιων αριθμών. 

-Ανάλυση και σύνθεση διψήφιων αριθμών. 

-Σειροθέτηση και σύγκριση διψήφιων αριθμών. 

-Πρόσθεση και αφαίρεση διψήφιων αριθμών που είναι πολλαπλάσια του 10. 

-Μέρες της εβδομάδας. 

-Ημερολόγιο, μήνας. 

-Μήνες, εποχές, χρόνος . 

 

 

Α΄ ΤΑΞΗ 
 

 

Δεκάδες και 

μονάδες σε 

ρεαλιστικό 

πλαίσιο 

Α΄ ΤΑΞΗ 
 

 

Συνεχή μεγέθη 
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Α΄ ΤΑΞΗ 
 

 

Έμφαση στη δομή 

του δεκαδικού 

συστήματος 

Α΄ ΤΑΞΗ 
 

 

Ανάλυση αριθμού, 

αξιοποιώντας το 

νομισματικό 

σύστημα 

Α΄ ΤΑΞΗ 
 

 

Τυπική ανάλυση 

αριθμού 
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Α΄ ΤΑΞΗ 
 

 Έμφαση στις 

σχέσεις μεταξύ 

των αριθμών – 

Οριζόντιες και 

κατακόρυφες 

κινήσεις στον 

πίνακα των 

αριθμών 

Εφαρμογίδια 

ΕΝΟΤΗΤΑ 15 
ΚΛΑΣΜΑΤΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 

-Κλάσματα, 1/2, 1/3 και 1/4. 

 
 
 
  

http://www.oswego.org/ocsd-web/games/DogBone/gamebone.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_152_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html
http://www.eduplace.com/cgi-bin/schtemplate.cgi?template=/kids/mw/manip/mn_popup.thtml&filename=nmbl_prim&title=Number Line&grade=K
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Εξερεύνηση της 

έννοιας του 

μοιράσματος με 

συνεχή και 

διακριτά μεγέθη 

Διερεύνηση της 

έννοιας ίσα μέρη 

Συλλογισμός - 

Αιτιολόγηση 
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Κλάσμα σε 

συνεχές μέγεθος 


