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Β΄ ΤΑΞΗ 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 
ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
  

-Αριθμοί μέχρι το 20. 

-Αξία θέσης ψηφίου - Έννοια δεκάδας και μονάδας. 

-Πρόσθεση και αφαίρεση χωρίς υπερπήδηση και χάλασμα δεκάδας. 

-Στρατηγικές πρόσθεσης με υπερπήδηση και αφαίρεσης με χάλασμα δεκάδας. 

-Επίλυση και κατασκευή προβλήματος (ο άγνωστος σε διαφορετικές θέσεις). 

-Έννοιες στατιστικής και άλγεβρας. 

 

 



Πληθικός αριθμός 

Αναγνώριση και 
γραφή αριθμών 



Σύνθεση αριθμών 



Υπερπήδηση της 
δεκάδας με 
πραγματικά 
αντικείμενα και με 
εικόνες  



Υπερπήδηση 
της δεκάδας 
εικονικά και 
συμβολικά 



Συλλογισμοί με 
βάση γνωστά 
αθροίσματα 

Συλλογισμοί με 
βάση τα διπλά 
αθροίσματα 



14-6= 
14-4=10 
10-2=8 

14-6= 
10-6=4 
4+4=8 



Χάλασμα δεκάδας 
στο πραγματικό ή 
εικονικό επίπεδο 



Χάλασμα δεκάδας 
στο εικονικό και 
συμβολικό επίπεδο 



Η αφαίρεση ως 
συμπληρωματική 
πρόσθεση 



ΕΝΟΤΗΤΑ 2 
ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΡΙΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
  

-Αναγνώριση και ονομασία στερεών. 

-Διερεύνηση ιδιοτήτων στερεών. 

-Αποτυπώματα στερεών. 

 

 



Αναγνώριση και 
ονομασία τρισδιάστατων 
σχημάτων 



Δισδιάστατα σχήματα 
που προκύπτουν από 
τα αποτυπώματα 
στερεών - 
Διασύνδεση 
τρισδιάστατων και 
δισδιάστατων 
σχημάτων 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

- Έννοια πολλαπλασιασμού. 

- Μοτίβα πολλαπλασιασμού. 

- Εισαγωγή στις πολλαπλασιαστικές σχέσεις. 

- Πολλαπλασιασμός ως ομαδοποίηση, εμβαδόν και καρτεσιανό γινόμενο. 

- Διαίρεση ως μερισμός και ως επαναλαμβανόμενη αφαίρεση. 

- Πολλαπλασιασμός και διαίρεση ως αντίστροφες πράξεις. 

- Λύση προβλήματος.  

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 



Πολλαπλασιασμός 
ως ομαδοποίηση 



Εμβαδόν  



Καρτεσιανό Γινόμενο 



Διαίρεση ως μερισμός 

Άγνωστος ο αριθμός 
των αντικειμένων σε 
κάθε ομάδα 



Διαίρεση μέτρησης 
Άγνωστος ο αριθμός 
των ομάδων 

Πόσες φορές χωρεί το 5 στο 20; 

Πόσες πεντάδες έχει το 20; 

20÷5=4 ή 4×5=20 

20-5-5-5-5=0  άρα 4  

ή    5+5+5+5=20 άρα 4 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4 
ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
  

-Κύκλος, ορθογώνιο, τετράγωνο, τρίγωνο. 

-Διερεύνηση ιδιοτήτων ορθογωνίου και τετραγώνου. 

-Μέτρηση μήκους. 

-Περίμετρος. 

-Ανάλυση και σύνθεση σχημάτων. 

-Διαισθητική εισαγωγή στην έννοια της συμμετρίας. 

 

 



Αναγνώριση σχημάτων 
Αριθμός πλευρών 



Ιδιότητες 
ορθογωνίου και 
τετραγώνου 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5 
ΑΡΙΘΜΟΙ ΩΣ ΤΟ 100 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
  

-Πρόσθεση και αφαίρεση πολλαπλασίων του 10. 

-Ανάλυση και σύνθεση διψήφιων αριθμών. 

-Έννοιες μέτρησης  (Χρήσεις αριθμών π.χ. νομισματικό, θερμοκρασία). 

-Σειροθέτηση και σύγκριση διψήφιων αριθμών. 

-Πρόσθεση και αφαίρεση εντός της δεκάδας. 

 

 

 



Πρόσθεση 
αφαίρεση  
πολλαπλασίων  
του δέκα 



Ανάλυση και σύνθεση  
διψήφιων αριθμών 



Διψήφιοι αριθμοί  
σε συνεχή μοντέλα 



Αξία θέσης 
ψηφίου 

Ανάλυση και 
σύνθεση  
αριθμού 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 6 
ΜΟΤΙΒΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ 2, 5 ΚΑΙ 10 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
  

-Μοτίβα πολλαπλασιασμού 2, 5 και 10. 

-Προβλήματα πολλαπλασιαστικής δομής. 

-Άρτιοι και περιττοί αριθμοί. 

-Ο πολλαπλασιασμός ως συνάρτηση/γραμμική σχέση. 

-Επίλυση και κατασκευή προβλήματος. 

-Ερμηνεία γραφικής παράστασης. 

-Εναδικά κλάσματα ½. 

-Συμμετρία. 

 

 



Μοτίβα του 10 



Διερεύνηση άρτιων  
και περιττών  
σύνδεση με τα  
πολλαπλάσια του 2 



Σύνδεση του 
πολλαπλασιασμού  
και της διαίρεσης 
του 2 με το 1/2 



Αναπαράσταση 
πολλαπλασιασμού 
σε αριθμητική 
γραμμή 
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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. 



 
Διασύνδεση 
πρόσθεσης και 
αφαίρεσης – 
Αναζήτηση 
κανονικοτήτων 



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



 
Χρήση υλικού – 
Πραξιακό επίπεδο 
– Διασύνδεση με 
νοερούς 
υπολογισμούς 



 
Έμφαση στη δομή 
του δεκαδικού 
συστήματος 



 Αναστοχασμός 
– Ποια είναι 
τα κοινά 
στοιχεία των 4 
τρόπων 
υπολογισμού; 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 8 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

- Ευθύγραμμα σχήματα και κύκλος, διερεύνηση ιδιοτήτων. 

- Γωνίες. 

- Περίμετρος και Εμβαδόν. 

- Κλάσματα. 

 



Πρακτική αξία 
ορθής γωνίας 

Παραδείγματα και 
Αντιπαραδείγματα 



Αναστοχασμός – 
Αξιοποίηση 
ιδιοτήτων για τον 
υπολογισμό της 
περιμέτρου 



Αντιληπτικές 
στρατηγικές 
σύγκρισης εμβαδού 
- Συλλογισμός 



Το εμβαδόν ως 
κάλυψη επιφάνειας 
– Χρήση 
διαφορετικών 
μονάδων μέτρησης 



Το κλάσμα ως 
μέρος επιφάνειας – 
Διαισθητική 
σύγκριση 
κλασμάτων 



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. 

 

 

 
 
 
  



Συμπλήρωση 
δεκάδας – 
Διερεύνηση 
κανονικοτήτων 



Πρόσθεση με 
βήματα – Ανάλυση 
αριθμού 



Εισαγωγή στα 
προβλήματα 
μοντελοποίησης 



Εντοπισμός 
μοτίβου 



Ο πολλαπλασιασμός 
με το 4 ως 
διπλασιασμός του 
πίνακα του 2 



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. 

 
 
  



Έμφαση στην 
ομαδοποίηση και 
ανταλλαγή 

Εισαγωγή στην 
κατακόρυφη 
πρόσθεση με 
υπερπήδηση 



ΕΝΟΤΗΤΑ 11 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ, ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΟΝΟΥ  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 

-Εισαγωγή στην αφαίρεση  με χάλασμα δεκάδας. 

-Έννοιες χρόνου, ημερολόγιο. 

 
 
  



Εισαγωγή στην 
αφαίρεση με 
χάλασμα δεκάδας 



ΕΝΟΤΗΤΑ 12 
ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1000 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 

-Αισθητοποίηση αριθμών μέχρι το 1000. 

-Μέτρο και εκατοστόμετρο. 

-Επίλυση και κατασκευή προβλήματος. 



Ανάλυση και σύνθεση 
τριψήφιων αριθμών   

Αισθητοποίηση 100 



Αξία θέσης ψηφίου 



Αισθητοποίηση 
μέτρου 


