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Επιμόρφωση 

Εκπαιδευτικών 

Β΄ Τάξης Δημοτικού 

Φεβρουάριος 2013 

2 

Β΄ ΤΑΞΗ 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

3 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 
ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 – 
ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  
-Πρόσθεση και αφαίρεση διψήφιου με μονοψήφιο (χωρίς υπερπήδηση ή χάλασμα 
δεκάδας). 

-Πρόσθεση και αφαίρεση διψήφιων αριθμών (χωρίς υπερπήδηση ή χάλασμα 
δεκάδας). 

-Επίλυση και κατασκευή προβλήματος. 

- Έννοιες στατιστικής. 

-Συλλογή, καταγραφή, οργάνωση και παρουσίαση δεδομένων. 

-Έννοιες άλγεβρας. 

-Έννοιες μέτρησης. 
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Εφαρμογή στρατηγικών με τη χρήση 

τριών μοντέλων 

• Πίνακας του 100 

• Κύβοι Dienes (διακριτό μοντέλο) 

• Αριθμητική γραμμή (συνεχές μοντέλο) 

 

Αξιοποίηση 
της σύγκρισης 
πληροφοριών 
για την 
εκτέλεση 
πράξεων – 
Διαφορετικός 
τύπος 
αριθμητικής 
γραμμής 

 
Διασύνδεση 
πρόσθεσης και 
αφαίρεσης – 
Αναζήτηση 
κανονικοτήτων 
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Αναστοχασμός 
για την αξία 
των δεκάδων 
και μονάδων – 
Εισαγωγή 
στην 
πρόσθεση με 
δεκάδες και 
μονάδες 

 
Χρήση 
διαφορετικών 
στρατηγικών – 
Σχέσεις αριθμών 
στον πίνακα του 
100 – Έννοια της 
κατακόρυφης και 
οριζόντιας 
κίνησης 

 
Αναστοχασμός 
στη χρήση 
διαφορετικών 
στρατηγικών 
και μοντέλων – 
Έμφαση στην 
ανάπτυξη 
επάρκειας 
χρήσης της 
κάθε 
στρατηγικής 
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Χρήση υλικού – 
Πραξιακό επίπεδο 
– Διασύνδεση με 
νοερούς 
υπολογισμούς 

 
Έμφαση στη δομή 
του δεκαδικού 
συστήματος 

 Αναστοχασμός 
– Ποια είναι 
τα κοινά 
στοιχεία των 4 
τρόπων 
υπολογισμού; 



21/2/2013 

5 

 
Συλλογισμός – 
Αξιοποίηση 
προϋπάρχουσας 
γνώσης 

Εφαρμογίδια 

15 

ΕΝΟΤΗΤΑ 8 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

- Ευθύγραμμα σχήματα και κύκλος, διερεύνηση ιδιοτήτων. 

- Γωνίες. 

- Περίμετρος και Εμβαδόν. 

- Κλάσματα. 

 

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
http://www.eduplace.com/cgi-bin/schtemplate.cgi?template=/kids/mw/manip/mn_popup.thtml&filename=hc&title=Hundred Chart&grade=K
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Πρακτική αξία 
ορθής γωνίας 

Παραδείγματα και 
Αντιπαραδείγματα 

Διερευνητική 
μελέτη ιδιοτήτων 
μέσω πολλαπλών 
παραδειγμάτων 
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Κατασκευή 
ορθογωνίου με 
βάση τις ιδιότητες 

Αναστοχασμός – 
Ακρίβεια στη χρήση 
της μαθηματικής 
ορολογίας 

Αναστοχασμός – 
Αξιοποίηση 
ιδιοτήτων για τον 
υπολογισμό της 
περιμέτρου 
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Αναστοχασμός – 
Μαθηματική 
επάρκεια – 
Σημασία της 
αξιοποίησης των 
πιο σύντομων 
μεθόδων στους 
υπολογισμούς 

Αντιληπτικές 
στρατηγικές 
σύγκρισης εμβαδού 
- Συλλογισμός 

Το εμβαδόν ως 
κάλυψη επιφάνειας 
– Χρήση 
διαφορετικών 
μονάδων μέτρησης 
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Το κλάσμα ως 
μέρος επιφάνειας – 
Διαισθητική 
σύγκριση 
κλασμάτων 

Πολλαπλές 
αναπαραστάσεις – 
Παραδείγματα και 
αντιπαραδείγματα 

ΕΝΟΤΗΤΑ 9 
ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 – ΜΟΤΙΒΑ 
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 

-Πρόσθεση διψήφιων αριθμών και διψήφιου με μονοψήφιο με συμπλήρωση 

δεκάδας. 

-Πρόσθεση διψήφιων αριθμών και διψήφιου με μονοψήφιο με υπερπήδηση. 

-Έννοιες άλγεβρας και μέτρησης. 

-Χρόνος (ώρα και λεπτά). 

-Μοτίβα πολλαπλασιασμού 3, και 4. 

-Προβλήματα πολλαπλασιαστικής δομής. 

-Κλάσματα. 
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Συμπλήρωση 
δεκάδας – 
Διερεύνηση 
κανονικοτήτων 

Πρόσθεση με 
βήματα – Ανάλυση 
αριθμού 

Δομή δεκαδικού 
συστήματος 
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Εισαγωγή στα 
προβλήματα 
μοντελοποίησης 

Μοντελοποίηση 

Εντοπισμός 
μοτίβου 
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Ο πολλαπλασιασμός 
με το 4 ως 
διπλασιασμός του 
πίνακα του 2 

Ο πολλαπλασιασμός 
με το 4 ως 
διπλασιασμός του 
πίνακα του 2 

Έμφαση στη σχέση 
μεταξύ 
πολλαπλασιασμού 
και διαίρεσης 
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Σύνδεση 
πολλαπλασιασμού με 
κλάσματα 

Αξιοποίηση μοτίβων 
πολλαπλασιασμού 
στον υπολογισμό 
κλασματικού μέρους 
αριθμού 

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 
ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 - ΜΟΤΙΒΑ 
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΕΜΒΑΔΟΝ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 

-Πρόσθεση μέχρι το 100 

-Μοτίβα πολλαπλασιασμού 6. 

-Περίμετρος και εμβαδόν τετραγώνου και ορθογωνίου. 

-Προβλήματα πολλαπλασιαστικής δομής. 

-Κλάσματα. 
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Εισαγωγή στην 
κατακόρυφη 
πρόσθεση με 
υπερπήδηση 

Χριστίνα 

Έμφαση στην 
ομαδοποίηση και 
ανταλλαγή 

ΕΝΟΤΗΤΑ 11 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ, ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΟΝΟΥ  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 

-Εισαγωγή στην αφαίρεση  με χάλασμα δεκάδας. 

-Έννοιες χρόνου, ημερολόγιο. 
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Εισαγωγή στην 
αφαίρεση με 
χάλασμα δεκάδας 

Να υπολογίσεις τη διαφορά. 

Ημερολόγιο 

Ημερολόγιο 



21/2/2013 

16 

ΕΝΟΤΗΤΑ 12 
ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1000 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 

-Αισθητοποίηση αριθμών μέχρι το 1000. 

-Μέτρο και εκατοστόμετρο. 

-Επίλυση και κατασκευή προβλήματος. 

Αισθητοποίηση 100 

Αξία θέσης ψηφίου 
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Αισθητοποίηση 
μέτρου 


