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Διδακτικοί στόχοι: 
 
Α: Βασικοί στόχοι:   
1. Να εξοικειωθούν στους αλγορίθμους των πράξεων  πολ/σμού και διαίρεσης. 
2. Να εξασκηθούν στο πότε πρέπει να κάνουν την κάθε πράξη. 
3. Να μπορούν να συμπληρώνουν ένα πίνακα , και  να παίρνουν δεδομένα από ένα     
πίνακα.                                        
4. Να γνωρίσουν τις μονάδες μέτρησης χρόνου και τις σχέσεις μεταξύ τους.  
5. Να εξασκηθούν στην αφαίρεση συμμιγών αριθμών. 
6. Να μπορούν να υπολογίζουν την χρονολογική διαφορά γεγονότων.  
 
Β :Δευτερεύοντες στόχοι: Να πάρουν πληροφορίες σχετικές με το ημερολόγιο-έτος –
μήνας-ημέρα. (Στοιχεία από την Αστρονομία). 
 
Μέσα διδασκαλίας: Φύλλα εργασίας- Διαδίκτυο- Πίνακας-Εμπειρίες 
εκπαιδευομένων-Εικόνες. 
 
Συνοπτική περιγραφή των επιμέρους βημάτων, διδασκαλίας-επεξεργασίας, της 
διδακτικής ενότητας. 
Τους μοίρασα ένα ερωτηματολόγιο σχετικό με τις μονάδες μέτρησης του χρόνου να 
το απαντήσουν και για να διαπιστώσω τις γνώσεις τους ,αλλά και για να τους φέρω σε 
κατάσταση μάθησης. 
Διαπίστωσα ότι λειτούργησε πολύ θετικά μια και η αγωνία τους να μάθουν αυτά που 
δεν ήξεραν , τόνωσε πολύ το ενδιαφέρον τους για το μάθημα και μέσα από αυτό 
προέκυψε και το διαθεματικό «Το ηλιακό μας σύστημα» το οποίο  με πολύ μεράκι 
επεξεργάζονται. 
Στη συνέχεια τους έδινα φύλλα εργασίας τα οποία επεξεργαζόταν  μέσα στην τάξη 
χωρισμένοι σε ομάδες. Εγώ παρακολουθούσα τις εργασίες που έκαναν και τους 
βοηθούσα όπου δυσκολευόταν με μικρές νύξεις για να μπορούν να συνεχίσουν την 
επεξεργασία των θεμάτων του φυλλαδίου.   
Αφού τέλειωναν την επεξεργασία στο χαρτί τους , ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας 
έβγαινε στον πίνακα έδινε τις λύσεις που είχαν κάνει και τις συζητούσαμε όλοι μαζί, 
και με τις σωστές πλέον απαντήσεις συμπλήρωναν το φύλλο εργασίας. 
Όταν προέκυπτε κουβεντιάζαμε σχετικά με το τι είναι  το πραγματικό έτος, το 
ημερολογιακό έτος , τι είναι η ημέρα ,ο μήνας και πώς ορίστηκε η διάρκειά τους κλπ. 
Σε συνεργασία με τον φιλόλογο εργάστηκαν γύρω από τις ονομασίες των μηνών, και 
τα μέσα μέτρησης του χρόνου(κλεψύδρα-ηλιακό ρολόι κλπ) 
Μπήκαμε στο διαδίκτυο και είδαν τον Ήλιο, τους πλανήτες με τους δορυφόρους τους, 
τις κινήσεις τους κλπ 
 
Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της διδακτικής αυτής ενότητας: 
Η διάρκεια αυτής της ενότητας ήταν 6-7 διδακτικές ώρες και τα αποτελέσματά της 
ήταν  σημαντικά κατά την γνώμη μου  γιατί εκτός του ότι πέτυχε τους στόχους της, 



κατάφεραν στο τέλος να βρίσκουν την ημέρα γέννησής τους από την ημερομηνία 
γέννησής τους, και να μπορούν να υπολογίζουν τι ημέρα θα είναι η πρωτοχρονιά 
κάθε έτους , δηλαδή να φτιάχνουν ένα ημερολόγιο, κάτι που  τους έδωσε μεγάλη 
ικανοποίηση και τόνωσε την αυτοπεποίθησή τους. 
 
 

Φύλλο εργασίας 1 
 
                                          ΟΜΑΔΑ 1 
 
 
1. Μία χιλιετηρίδα έχει………………………..αιώνες. 
                                        …………………………έτη 
                                        …………………………μήνες 
                                        …………………………ημέρες 
 
 
 
 
 
                                               OΜΑΔΑ 2 
 
2. Ο Φεβρουάριος του 2002  είχε ……………………….ημέρες 
                                                        ………………………..ώρες 
                                                        ………………………..λεπτά (min) 
                                                     …………………….δευτερόλεπτα (sec.) 
 
 
 
 
                                               ΟΜΑΔΑ  3 
 
Να βρεί ο καθένας από σας, πόσων  ετών, πόσων  μηνών και πόσων 
ημερών  είναι. 
 
 
 
 
  
 
Δεδομένα: Στα μαθηματικά θεωρούμε ότι το ένα έτος έχει 365 ημέρες. 
 
 



Φύλλο εργασίας 2 
  

    
Να συμπληρώσετε τα κενά (να δικαιολογήσετε  το αποτέλεσμα) και στη 
συνέχεια να συμπληρώσετε τους πίνακες που ακολουθούν. 
1. α) Οι 3650 ημέρες είναι …………………..χρόνια 
   β) Οι 36500 ημέρες είναι ………………….χρόνια 
   γ) Οι 1850 ημέρες είναι …………………..χρόνια 
   δ) Οι 29200 ημέρες είναι …………………χρόνια 
 
 
Ημέρες 3650 36500 1825 29200 

Χρόνια     

  
2. Τα 3000 έτη είναι…………………χιλιετηρίδες 
         »                 ……………………αιώνες 
         »                 ……………………ημέρες  
         »                 . . . ………………..ώρες 
         »                 ……………………λεπτά   
 
 
 
 
έτη χιλιετηρίδες αιώνες ημέρες ώρες λεπτά 
3000      
 
3. α) Ο Νίκος γεννήθηκε στις 13 Απριλίου του 1972. Πόσων ετών, μηνών 
και ημερών θα είναι στις  17 Νοεμβρίου του 2002. 
β) Η Μαρία γεννήθηκε στις  25 Ιουνίου του 1970 και η κόρη της στις 12 
Ιουλίου του 2001.Τι διαφορά ηλικίας έχει μάνα και κόρη; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ημέρες και ημερολόγιο 
 

Είναι γνωστό ότι την ίδια ημερομηνία κάθε χρόνο δεν έχουμε την ίδια ημέρα. 
Γιατί συμβαίνει αυτό; 

Πληροφορίες 
 
Πραγματικό έτος ή έτος ή τροπικό έτος  είναι ο χρόνος που χρειάζεται η Γη να 
κάνει μία περιφορά γύρο από τον Ήλιο και η διάρκεια της περιφοράς αυτής είναι 365 
ημέρες 5 ώρες 48 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα. 
Για να συμπίπτει το πραγματικό έτος με το ημερολογιακό έτος, ο αστρονόμος  Lilio, 
στον οποίο είχε αναθέσει ο πάπας Γρηγόριος ο 13ος  να φτιάξει το ημερολόγιο, έκανε 
τις εξής προτάσεις : 
1. Ο αριθμός των ημερών του ημερολογιακού έτους θα είναι 365 ημέρες. 
2. Κάθε 4 χρόνια θα προστίθεται στο έτος 1 ημέρα  και θα λέγεται δίσεκτο. 
3. Επειδή όμως με αυτό τον τρόπο υπολογίζουμε το ημερολογιακό έτος  365 ημέρες 
και 6 ώρες , δηλαδή 11 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα   περισσότερο από το πραγματικό 
έτος, όρισε τα έτη που διαιρούνται με το 100 και όχι με το 400 να μην είναι 
δίσεκτα. 
Άρα τα έτη 100, 200, 300, 500, 600, 700, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1700, 
1800, 1900 δεν θεωρούνται δίσεκτα. 
Για να κάνουμε το ημερολόγιο του κάθε έτους, παίρνουμε υπόψη μας τις παραπάνω 
πληροφορίες, όπως επίσης ότι η 1η Ιανουαρίου του έτους 1, ήταν ημέρα Δευτέρα. 
Το Γρηγοριανό ημερολόγιο υιοθετήθηκε από την Ελλάδα το1923. 
 

Φύλλο Εργασίας 3 
 

1. Αν το κάθε ημερολογιακό έτος είχε 364 ημέρες, θα είχε ……………εβδομάδες 
και…… ημέρες. 
Τι ημέρα θα ήταν η  Πρωτοχρονιά του επόμενου έτους και γιατί; 
 
2.Το 2001 έχει …………………….εβδομάδες και ………….ημέρες. 
Αν η Πρωτοχρονιά του 2001 ήταν ημέρα Δευτέρα, τι ημέρα θα είναι η Πρωτοχρονιά 
του 2002 και γιατί; 
 
3.α) Πόσα δίσεκτα έτη θα έχουν περάσει μέχρι και το 2002; 
      Πόσα έτη με διάρκεια 365 ημερών, θα έχουν περάσει μέχρι και το 2002; 
   β) Πόσες ημέρες έχουν περάσει από την αρχή του ημερολογίου μέχρι και την               
      31-12-2002; 
      Πόσες εβδομάδες και πόσες ημέρες είναι οι μέρες αυτές; 
 
 
Α. Μπορείτε τώρα να βρείτε τι ημέρα θα είναι η πρωτοχρονιά του 2003; 
 
Β. Μπορεί ο καθένας σας να βρει, τι ημέρα γεννήθηκε, από την ακριβή χρονολογία                   
γέννησής του; (ημερομηνία –μήνας-έτος) 
 
 
 



Ερωτηματολόγιο 
 

Εκπαιδευτής: Δραγανιδάκη Στυλιανή 
Ονοματεπώνυμο εκπαιδευόμενου: 
Παρακαλώ απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις. 
 
1. Όλα τα ημερολογιακά έτη έχουν τον ίδιο αριθμό ημερών; Ναι ή όχι; 
  Αν απαντήσατε  ναι, πόσες ημέρες έχει το ημερολογιακό έτος; 
  Αν απαντήσατε όχι, τι γνωρίζετε σχετικά; 
 
 
2. Πόσα ημερολογιακά έτη έχει ο αιώνας; 
3. Πόσους  αιώνες έχει η χιλιετηρίδα; 
4. Πόσους μήνες έχει το ημερολογιακό έτος; 
5. Αναφέρατε τους μήνες του ημερολογιακού έτους. 
 
 
 
6. Όλοι οι μήνες έχουν τον ίδιο αριθμό ημερών; Ναι ή όχι; 
 Αν απαντήσατε ναι, πόσες ημέρες έχει ο μήνας; 
 Αν απαντήσατε όχι, τι γνωρίζετε  σχετικά; 
 
 
7. Η εβδομάδα  πόσες ημέρες έχει; 
 Αναφέρατε τις ημέρες της εβδομάδος. 
 
 
8. Η ημέρα πόσες ώρες έχει; 
9. Η ώρα πόσα λεπτά έχει; 
10. Τι σημαίνει για σας η φράση, δίσεκτο έτος; 
 
11. Μήπως γνωρίζετε κάποιον που δεν μπορεί να γιορτάζει κάθε χρόνο 
τα γενέθλιά του; 
   Αν ναι, ξέρετε γιατί; 
 
12. Ξέρετε γιατί κάθε χρόνο την ίδια ημερομηνία δεν έχουμε και την ίδια 
ημέρα; 
 
 
13. Αν έχετε ξεχάσει την ημέρα γέννησής σας , μπορείτε να την βρείτε, αν γνωρίζετε 
την  ακριβή χρονολογία; ( ημερομηνία -μήνα-έτος) 
 
 14. Μπορείτε να κάνετε το ημερολόγιο του έτους 2003; 


