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4. ΥΔΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
 

4.1. ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: 
 
 

Τν 22ν Κεθάιαην ησλ Μαζεκαηηθώλ ηεο Γ΄ Γεκνηηθνύ ην νπνίν 
πεξηιακβάλεηαη ζηελ 4ε Δλόηεηα, «Δηζαγσγή ζηα απιά θιάζκαηα», αλαθέξεηαη 
ζηα θιάζκαηα. Οη καζεηέο/ηξηεο ζε απηό ην Κεθάιαην έξρνληαη ζε επαθή κε ηα 
θιάζκαηα πνπ εληάζζνληαη ζην ζρήκα κέξνο-όινπ θαη θαινύληαη λα 
εμνηθεησζνύλ κε ηνλ ζπκβνιηζκό ησλ θιαζκάησλ, πνπ ήδε έρνπλ έξζεη ζε επαθή 
κέζσ ηεο θαζεκεξηλόηεηάο ηνπο (π.ρ. κηζή ζνθνιάηα, ηέηαξην ηεο ώξαο). Σηελ 
δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο δίλνληαη ζπλερείο (π.ρ πίηζα) αιιά θαη δηαθξηηέο (π.ρ 
θαξακέιεο) πνζόηεηεο. Δλώ όιν ην Κεθάιαην ΄πεξηπιέθεηαη΄ γύξσ από ηελ  
ζεκαζία ηνπ ρσξηζκνύ κηαο ζπλερνύο πνζόηεηαο ζε ίζα κέξε. 

    Τν γλσζηηθό αληηθείκελν ησλ θιαζκάησλ ην ζπλαληάκε ζηηο εμήο ηάμεηο θαη 
Κεθάιαηα ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ: 
      Γ΄ Γεκνηηθνύ: 
Δλόηεηα 4: Δηζαγσγή ζηα απιά θιάζκαηα: 
22ν Κεθάιαην <Δηζαγσγή ζηα θιάζκαηα> ζει. 58-59 
23ν Κεθάιαην <Οη θιαζκαηηθέο κνλάδεο> ζει. 60-61 
24ν Κεθάιαην <Οη θιαζκαηηθέο κνλάδεο θαη απινί θιαζκαηηθνί αξηζκνί>ζει.62-63 
25ν Κεθάιαην <Ηζνδύλακα θιάζκαηα> ζει. 64-65 
26ν Κεθάιαην <Δπαλαιεπηηθό κάζεκα> ζει. 66-67 
Δλόηεηα 6: Δηζαγσγή ζηνπο δεθαδηθνύο αξηζκνύο: 
34ν Κεθάιαην <Γεθαδηθά θιάζκαηα> ζει. 86-87 
35ν Κεθάιαην <Γεθαδηθά θιάζκαηα θαη δεθαδηθνί αξηζκνί> ζει. 88-89 
Δλόηεηα 9: Αξηζκνί κέρξη ην 10.000–Κιάζκαηα θαη δεθαδηθνί- Πξάμεηο-Γεσκεηξία 

57ν Κεθάιαην: <Κιάζκαηα θαη δεθαδηθνί> ζει. 136-137 

 
      Γ΄ Γεκνηηθνύ: 
Ο ηίηινο ησλ παξαθάησ Κεθαιαίσλ δελ αλαθέξεηαη άκεζα ζηα θιάζκαηα, αιιά 
ηα παξαθάησ Κεθάιαηα πξαγκαηεύνληαη θαη αθηεξώλνπλ έλα κέξνο ηνπο ζε απηά. 

1ν Κεθάιαην: <Θπκάκαη όηη έκαζα από ηε Γ΄ ηάμε>   ζει. 8-9 
15ν Κεθάιαην: <Θπκάκαη ηνπο δεθαδηθνύο αξηζκνύο> ζει. 40-41 
16ν Κεθάιαην: <Ννκίζκαηα θαη δεθαδηθνί αξηζκνί> ζει. 42 43 
17ν Κεθάιαην: <Μεηξάσ θαη εθθξάδσ ην κήθνο> ζει. 44-45 
18ν Κεθάιαην: <Μεηξώ ην βάξνο> ζει. 46-47 
21ν Κεθάιαην: <Γλσξίδσ θαιύηεξα ηνπο δεθαδηθνύο> ζει. 56-57 
22ν Κεθάιαην: <Γηαρεηξίδνκαη δεθαδηθνύο αξηζκνύο> ζει. 58-59 
24ν Κεθάιαην: <Γηαηξώ κε ην 10, 100, 1000> ζει. 62-63         
31ν Κεθάιαην: <Υπνινγίδνπκε ην εκβαδόλ> ζει. 78-79 
40ν Κεθάιαην: <Πνιιαπιαζηάδσ θαη δηαηξώ> ζει. 98-99   
50ν Κεθάιαην: <Μεηξώ ηνλ ρξόλν> ζει. 124-125 
54ν Κεθάιαην: <Μαζαίλσ γηα ηε ρσξεηηθόηεηα> ζει. 134-135       9ε Σειίδα 



      Δ΄ Γεκνηηθνύ: 
Δλόηεηα 2: 

7ν Κεθάιαην: <Γεθαδηθά θιάζκαηα – δεθαδηθνί αξηζκνί> ζει.26-27 
8ν Κεθάιαην: <Γεθαδηθνί αξηζκνί – δεθαδηθά θιάζκαηα> ζει. 28-29 

Δλόηεηα 3: 

15ν Κεθάιαην: <Αλαγσγή ζηε δεθαδηθή θιαζκαηηθή κνλάδα (1/10, 1/100, 
16ν Κεθάιαην: <Κιαζκαηηθέο κνλάδεο> ζει.46-47  1/1000)> ζει. 44-45 
17ν Κεθάιαην: <Ηζνδύλακα θιάζκαηα> ζει. 48-49 
18ν Κεθάιαην: <Μεηαηξνπή θιάζκαηνο ζε δεθαδηθό> ζει. 50-51 
Δλόηεηα 4: 

27ν Κεθάιαην: <Πνιιαπιαζηαζκόο θιαζκάησλ–Αληίζηξνθνη αξηζκνί> ζει.72-73 
28ν Κεθάιαην: <Γηαίξεζε κέηξεζεο ζε νκώλπκα θιάζκαηα> ζει.74-75 

Δλόηεηα 5: 

34ν Κεθάιαην: <Γηαίξεζε αθεξαίνπ θαη θιάζκαηνο κε θιάζκα> ζει.89-90 

Δλόηεηα 6: 

39ν Κεθάιαην: <Πξόζζεζε θαη αθαίξεζε εηεξώλπκσλ θιαζκάησλ> ζει.100-101 
      

     η΄ Γεκνηηθνύ: 
3ν Κεθάιαην: <Μεηαηξνπή δεθαδηθώλ ζε θιάζκαηα θαη αληίζηξνθα> ζει. 13-14 
19ν Κεθάιαην: <Κιάζκαηα νκώλπκα θαη εηεξώλπκα> ζει. 45-46 
20ν Κεθάιαην: <Τν θιάζκα σο αθξηβέο πειίθν δηαίξεζεο> ζει.47-48 
21ν Κεθάιαην: <Ηζνδύλακα θιάζκαηα> ζει. 49-50 
22ν Κεθάιαην: <Σύγθξηζε – δηάηαμε θιαζκάησλ> ζει. 51-52 
23ν Κεθάιαην: <Πξνβιήκαηα κε πξόζζεζε θαη αθαίξεζε θιαζκάησλ> ζει. 53-54 
24ν Κεθάιαην: <Πξνβιήκαηα κε πνιιαπιαζηαζκό θαη δηαίξεζε θιαζκάησλ> ζει. 
           55-56 

 

 

4.2. ΣΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΠΟΠΣΙΚΑ ΜΔΑ:  
 

 Τα πιηθά θαη ηα επνπηηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα 
ηεο ζρνιηθήο ώξαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο δηδαζθαιίαο καο είλαη: 
 

 Πίλαθαο 
 

 Φύιια εξγαζίαο 

 Καξακέιεο 

  Μνιύβηα/ Μπνγηέο  

 Φαξηόληα (ράξηηλεο θαηαζθεπέο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε δηάθνξσλ αληηθεη-
κέλσλ - πξαγκάησλ, όπσο παξαδείγκαηνο ράξε ράξηηλεο αλαπαξαζηά-
ζεηο: ζνθνιάηαο, πίηζαο, ελόο θύβνπ ρσξηζκέλνπ ζε δεθαέμη ίζα κέξε θαη 
ε δνκή ηνπ θιάζκαηνο ηππσκέλε ζε ραξηόλη)       10ε Σειίδα 



4.3. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  
 

    Ζ δηδαζθαιία ζρεδηάζηεθε γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ ηέηαξηε ζρνιηθή ώξα 
ηεο νπνίαο δελ πξνεγείηαη δηάιεηκκα θαη έρεη δηάξθεηα από ηηο 10:45 σο ηηο 11:30. 
Όκσο ηειηθά ε δηδαζθαιία μεθίλεζε κε 3 ιεπηά πεξίπνπ θαζπζηέξεζε, ιόγσ ηνπ 
όηη ε αλαπιεξώηξηα δαζθάια δεηνύζε από ηνπο καζεηέο λα ζπλερίζνπλ λα 
αληηγξάθνπλ από ηνλ πίλαθα ζηα ηεηξάδηά ηνπο ηελ άζθεζε ηεο πξνεγνύκελεο 
ώξαο. 
   Γη΄απηόλ ηνλ ιόγν αλαγθαζηήθακε λα πάξνπκε έλα ιεπηό από ηνλ δηάιεηκκα 
ησλ καζεηώλ, ώζηε λα νινθιεξώζνπκε ηελ ηειεπηαία δξαζηεξηόηεηα θαη λα 
κνηξάζνπκε ζηνπο καζεηέο ηηο θαξακέιεο πνπ είρακε ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ 
4ε Άζθεζε ηνπ θπιιαδίνπ εξγαζηώλ. 

 

O ρξόλνο πνπ είρακε πξνγξακκαηίζεη γηα θάζε θάζε ήηαλ: 
 1ε Φάζε – Δηζαγσγή θαη Έιεγρνο ηεο πξνϋπάξρνπζαο γλώζεο (8΄) 
* Δηζαγσγή θαη έιεγρνο ηεο πξνϋπάξρνπζαο γλώζεο (4΄) 
* Γξαζηεξηόηεηα 1 ηνπ θπιιαδίνπ εξγαζηώλ (4΄) 
 
 2ε Φάζε - Δθαξκνγή θαη Δκπέδσζε ηεο λέαο γλώζεο (24΄): 
* Γξαζηεξηόηεηα 2 ηνπ θπιιαδίνπ εξγαζηώλ (8΄) 
* Γξαζηεξηόηεηα 3 ηνπ θπιιαδίνπ εξγαζηώλ (5΄) 
* Γξαζηεξηόηεηα 4 ηνπ θπιιαδίνπ εξγαζηώλ (11΄) 
 
   3ε Φάζε – Δπέθηαζε: (13΄) 
* Γξαζηεξηόηεηα 5 ηνπ θπιιαδίνπ εξγαζηώλ (8΄) 
* Τειεπηαία Γξαζηεξηόηεηα (5΄) 
    Γειαδή ζύλνιν 45΄ 

Ο ρξόλνο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ζηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο (ζην πεξίπνπ): 
  1ε Φάζε – Δηζαγσγή θαη Έιεγρνο ηεο πξνϋπάξρνπζαο   
  γλώζεο (7΄, από ηηο 11:48 σο ηηο 11:55) 
* Δηζαγσγή θαη έιεγρνο ηεο πξνϋπάξρνπζαο γλώζεο (3΄) 
* Γξαζηεξηόηεηα 1 ηνπ θπιιαδίνπ εξγαζηώλ (4΄) 
 
  2ε Φάζε - Δθαξκνγή θαη Δκπέδσζε ηεο λέαο γλώζεο   
  (24΄, από ηηο 11:55 σο ηηο 11:19): 
* Γξαζηεξηόηεηα 2 ηνπ θπιιαδίνπ εξγαζηώλ (8΄) 
* Γξαζηεξηόηεηα 3 ηνπ θπιιαδίνπ εξγαζηώλ (6΄) 
* Γξαζηεξηόηεηα 4 ηνπ θπιιαδίνπ εξγαζηώλ (10΄) 
 
  3ε Φάζε – Δπέθηαζε: (11΄ , από ηηο 11:19 σο ηηο 11:31) 
* Γξαζηεξηόηεηα 5 ηνπ θπιιαδίνπ εξγαζηώλ (7΄) 
* Τειεπηαία Γξαζηεξηόηεηα (4΄) 
  Γειαδή 3΄ιεπηά ε θαζπζηέξεζε θαη ζύλνιν 43΄ε δηδαζθαιία. 

 
11ε Σειίδα 



4.4. ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ:  

 

    Οη δηδαθηηθνί ζηόρνη πνπ επηδηώθνληαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ Κεθαιαίνπ 
<Δηζαγσγή ζηα θιάζκαηα>, είλαη λα είλαη νη καζεηέο/ηξηεο ηθαλνί: 
 

 λα ελεξγνπνηήζνπλ ηηο πξνϋπάξρνπζεο γλώζεηο ηνπο, ρξεζηκνπνηώληαο 
εθθξάζεηο από ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή, ζρεηηθέο κε ηα θιάζκαηα θαη λα 
εκβαζύλνπλ ζηε ζεκαζία ηνπο. 

 λα πξαγκαηνπνηνύλ ρσξηζκνύο θαη κνηξαζηέο ζε ίζα κέξε ζε ζπλερείο θαη 
δηαθξηηέο πνζόηεηεο. 

  λα αμηνινγνύλ ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ κεξηδίσλ ηεο δηαλνκήο. 

 λα ζπλδένπλ ηελ γξαθή ησλ θιαζκαηηθώλ κνλάδσλ κε ην κέξνο ηνπ όινπ   
 κηαο πνζόηεηαο ή αιιηώο λα εμνηθεησζνύλ κε ηνλ καζεκαηηθό ηξόπν 
 ζπκβνιηζκνύ ηνπ κέξνπο κηαο νιόηεηαο. 
 

 λα αλαγλσξίδνπλ θαη  λα απαξηζκνύλ ηηο απιέο θιαζκαηηθέο κνλάδεο. 
 
 
 

4.5. ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ - 
ΠΡΟΤΠΑΡΥΟΤΔ ΓΝΩΔΙ: 

 
Σε απηή ηελ ζρνιηθή ελόηεηα γηα πξώηε θνξά νη καζεηέο έξρνληαη  ζε επαθή 

κε ηε ζπκβνιηθή γξαθή ησλ θιαζκάησλ, κε ηα νπνία θιάζκαηα ζα αζρνιεζνύλ 
κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ δεκνηηθνύ. Γη΄απηόλ ηνλ ιόγν δελ αλακέλεηαη λα 
είλαη ηδηαίηεξα εμνηθεησκέλνη κε απηό ην λέν είδνο αξηζκνύ, εθόζνλ ζηελ κέρξη 
ηώξα ζρνιηθή ηνπο πνξεία θηλνύληαλ κόλν ζηνλ ρώξν ησλ αθεξαίσλ. Ωζηόζν, 
αλακέλεηαη νη καζεηέο από ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή λα έρνπλ θάπνηεο 
πξνϋπάξρνπζεο γλώζεηο, αθνύ ηνπο είλαη βησκαηηθά γλσζηή ε έλλνηα ηνπ 
θιάζκαηνο (π.ρ. έλα ηέηαξην ηεο ώξαο, κηζό θηιό). Γηαζέηνπλ δειαδή κηα 
αληίιεςε ησλ θιαζκάησλ πνπ πξνέξρεηαη ζρεδόλ απνθιεηζηηθά από ηελ 
δηαδηθαζία αλαδήηεζεο ηνπ κέξνπο ελόο όινπ, πξόθεηηαη γηα κηα άηππε γλώζε ε 
νπνία δελ ζπλδέεηαη αθόκα κε ηελ ζπκβνιηθή αλαπαξάζηαζε ησλ θιαζκάησλ 
(π.ρ ¼), αιιά νύηε θαη κε ηελ ηππηθή γισζζηθή δηαηύπσζε (π.ρ έλα ηέηαξην). 
Δλδερνκέλσο, νη καζεηέο λα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα απαληνύλ ζε εξσηήκαηα 
πνπ έρνπλ δηαηππσζεί ζε θπζηθή γιώζζα θαη αλαθέξνληαη ζε πξαγκαηηθέο 
θαηαζηάζεηο (π.ρ Μνηξάδνπκε δύν ίζεο ηνύξηεο ζε έμη θνκκάηηα ηελ κία θαη 8 ηελ 
άιιε. Πνηάο ηνύξηαο ην θνκκάηη είλαη κεγαιύηεξν, αιιά λα κελ αλαγλσξίδνπλ ηα 
αληίζηνηρα θιάζκαηα (π.ρ 1/6 θαη 1/8) θαη λα κελ κπνξνύλ λα ηα δηαηάμνπλ. 

12ε Σειίδα 

 



4.6. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ: 
 
 
    Σε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο κε δηάθνξεο ελαιιαγέο ρξεζηκνπνηήζεθε 
κηα γθάκα από δηδαθηηθέο κεζόδνπο, νη νπνίεο είλαη νη εμήο:  
 
 
Δξσηαπνθξίζεηο: 
    Ζ παξαπάλσ κέζνδνο εθαξκόδεηαη ζε όιεο ζρεδόλ ηηο δηδαζθαιίεο θαζώο 
είλαη ν πην εύθνινο ηξόπνο λα εληνπίζεη θαλείο ηη γλσξίδνπλ νη καζεηέο πάλσ 
ζην ζέκα καο. Έηζη ππνβάιινληαλ από ηελ πιεπξά καο εξσηήζεηο ζηα παηδηά ζε 
όιεο ηηο θάζεηο δηδαζθαιίαο, ώζηε λα εληνπηζηνύλ νη πξνϋπάξρνπζεο γλώζεηο 
ηνπο θαη λα νδεγεζνύλ ζηηο ζσζηέο ζθέςεηο γηα ηελ ζσζηή ιύζε ησλ αζθήζεώλ 
ηνπο.  
 
 
 
Καζνδεγνύκελνο δηάινγνο: 
    Οη καζεηέο είραλ από ηελ πξώηε ζηηγκή δξαζηεξηνπνηεζεί κε απνηέιεζκα λα 
ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε όιε ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Έηζη, πξαγκαηνπνηήζεθε 
ζπδήηεζε ζε όιε ηελ δηάξθεηα ησλ θάζεσλ ηεο δηδαζθαιίαο, κε ζθνπό ζηελ Α 
θάζε λα δνζνύλ νη πξνϋπάξρνπζεο γλώζεηο ησλ παηδηώλ θαη ν νξηζκόο ηεο 
έλλνηαο, ζηελ Β θάζε λα ιπζνύλ νη αζθήζεηο θαη λα αθνπζηνύλ νη δηάθνξεο 
απόςεηο ησλ παηδηώλ θαη ζηελ Γ θάζε κε ην ιύζηκν ησλ αζθήζεσλ θαη ηελ 
ζπδήηεζε πάλσ ζε απηέο λα επεθηείλνπκε πάλσ ζην ζέκα.  
 

 

 

Βησκαηηθή: 
   Σε όιε ηελ δηάξθεηα ηηο δηδαζθαιίαο θαη ζηηο θάζεηο ηεο, πξνζπαζήζακε λα 
δώζνπκε δξαζηεξηόηεηεο θαη εξσηήζεηο ζηνπο καζεηέο νη νπνίεο ζα κπνξνύζαλ 
λα απαληεζνύλ αλαηξέρνληαο ν θάζε καζεηήο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή. 
 
 
 
Γξακαηνπνίεζε: 
  Σηελ δεύηεξε θάζε, ζηελ ηέηαξηε άζθεζε ζην κέξνο β) ηνπ θπιιαδίνπ 
εξγαζηώλ θαη ζηελ  ηειεπηαία δξαζηεξηόηεηα ηεο ηξίηεο θάζεο ζπλαληάκε ηελ 
κέζνδν ηεο δξακαηνπνίεζεο ζηελ δηδαζθαιία καο. Σθνπόο καο γηα ηελ 
εθαξκνγή απηήο ηεο κεζόδνπ ήηαλ λα πεξηπιέμνπκε ηνπο καζεηέο ζε απηή ηελ 
δηαδηθαζία έηζη ώζηε κέζσ ηεο εκπεηξίαο λα θαηαιάβνπλ θαιύηεξα ηελ έλλνηα ηνπ 
θιάζκαηνο θαη ηηο ιύζεηο ησλ αζθήζεσλ.  
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4.7. ΠΟΡΔΙΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: 
 
 
 

 

1ε Φάζε – Δηζαγσγή θαη Έιεγρνο ηεο πξνϋπάξρνπζαο 
γλώζεο (8΄): 

 
Σηελ θάζε απηή ζα ξσηήζνπκε ηνπο καζεηέο κε ηί αζρνιήζεθαλ ζην 

πξνεγνύκελν κάζεκα, αθνύ απαληήζνπλ ζα ηνπο ξσηήζνπκε πνηά είλαη ε έλλνηα 
ηνπ θιάζκαηνο ή αιιηώο ηη είλαη ην θιάζκα θαη ζα ηνπο δεηήζνπκε λα 
αλαθεξζνύλ ζε θάπνηα παξαδείγκαηα είηε από ηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο είηε από 
ην πξνεγνύκελν κάζεκα. Σηελ ζπλέρεηα ζα δώζνπκε ηνλ νξηζκό ηεο έλλνηαο ηνπ 
θιάζκαηνο (ραξηόλη κε ηελ έλλνηα) θαη ζα απαληήζνπκε ζε ηπρόλ απνξίεο. (4΄).  

Σηελ ζπλέρεηα ζα κνηξάζνπκε ζηνπο καζεηέο ηα θύιια εξγαζηώλ πνπ έρνπκε 
θηηάμεη εηδηθά γηα ηελ δηδαζθαιία απηή θαη ζα εθηειέζνπκε κε ηελ ζεηξά όπσο 
δίλνληαη ζην θπιιάδην όιεο  ηηο δξαζηεξηόηεηεο: 

 

* Δηδηθόο ζηόρνο ηεο Φάζεο απηήο είλαη λα δνύκε ηη γλσξίδνπλ θαη ηη θαηάιαβαλ νη 
καζεηέο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε έλλνηα ζην πξνεγνύκελν κάζεκα, αιιά θαη λα 
αθνπζηνύλ γηα αθόκα κία θνξά ε ζεκαζία ηεο έλλνηαο ηνπ θιάζκαηνο θαη 
παξαδείγκαηά, έηζη ώζηε λα γίλεη κηα επαλάιεςε. 

 
 
 

Γξαζηεξηόηεηα (4΄): 

   Σηελ δξαζηεξηόηεηα απηή ε νπνία είλαη ε Άζθεζε 1 ηνπ θπιιαδίνπ εξγαζηώλ 
ζα δνζεί ζηνπο καζεηέο έλα θεηκελάθη πνπ εκπεξηέρεη κέζα ηνπ εθθξάζεηο θαη 
ζπκβνιηζκνύο πνπ απεηθνλίδνπλ θαη παξαπέκπνπλ ζε θιάζκαηα. Σπγθεθξηκέλα 
ζα δεηεζεί από ηνπο καζεηέο λα δηαβάζνπλ ην θεηκελάθη θαη λα γξάςνπλ ζηα 
θελά ην θαηάιιειν θιάζκα. Σηελ ζπλέρεηα αθνύ όινη έρνπλ ηειεηώζεη κε ηελ 
ζπκπιήξσζε ησλ θελώλ ηεο Άζθεζεο ζα παξνπζηαζηνύλ νη δηάθνξεο 
απαληήζεηο ησλ καζεηώλ, ελώ ε ζσζηή απάληεζε ζα γξάθεηαη από ηνπο 
καζεηέο ζηνλ πίλαθα. Αλ ηπρόλ ππάξμνπλ δηάθνξεο απνξίεο θαη εξσηήζεηο ζα 
απαληεζνύλ. 

 

* Ο Δηδηθόο ζηόρνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο απηήο είλαη λα έρνπλ νη καζεηέο ηελ 
δπλαηόηεηα λα αλαγλσξίδνπλ – απνθσδηθνπνηνύλ θαη λα γξάθνπλ ηα θιάζκαηα. 
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2ε Φάζε - Δθαξκνγή θαη Δκπέδσζε ηεο λέαο γλώζεο 
(24΄): 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε: (8΄) 

   Πξόθεηηαη γηα ηελ 2ε Άζθεζε ηνπ θπιιαδίνπ εξγαζηώλ, ε νπνία είλαη κηα 
παξαπιήζηα άζθεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο 2 ηνπ ηεηξαδίνπ εξγαζηώλ, 
πξνζαξκνζκέλε ζύκθσλα κε ηελ δηθή καο άπνςε ζηηο αλάγθεο θαη ηηο 
δπλαηόηεηεο ησλ καζεηώλ. 

  Σπγθεθξηκέλα ζηελ δξαζηεξηόηεηα απηή νη καζεηέο πξέπεη λα ιάβνπλ ππόςε 
ηνπο ηελ πξόηαζε πνπ εκπεξηέρεη αξηζκεηηθά ζηνηρεία θαη ζηελ ζπλέρεηα βάζε 
απηήο λα ζπκπιεξώζνπλ ηα θιάζκαηα, λα ρξσκαηίζνπλ ζηηο εηθόλεο ην 
αληίζηνηρν κέξνο θαη λα αληηζηνηρίζνπλ. 

 

* Ο Δηδηθόο ζηόρνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο απηήο είλαη νη καζεηέο λα βξίζθνπλ θαη λα 
εληνπίδνπλ ηελ θιαζκαηηθή κνλάδα, λα παξαηεξνύλ ηνλ ρσξηζκό ζε ίζα κέξε θαη 
ην κέξνο ηνπ όινπ πνπ παίξλνπκε θάζε θνξά. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2ε: (5΄) 

   Πξόθεηηαη γηα ηελ 3ε Άζθεζε ηνπ θπιιαδίνπ εξγαζηώλ, παξόκνηα κε ηελ 
δξαζηεξηόηεηα 1 ηνπ ηεηξαδίνπ εξγαζηώλ, δνζκέλε κε ιίγν δηαθνξεηηθό ηξόπν. 
Οη καζεηέο/ηξηεο θαινύληαη ζε δύν πεξηπηώζεηο κε δηαθνξεηηθά αξηζκεηηθά 
ζηνηρεία, αθνύ πξώηα κεηξήζνπλ ηα ίζα θνκκάηηα ζηα νπνία ρσξίδεηαη ε 
ζνθνιάηα θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηα δεδνκέλα ηεο άζθεζεο λα βξνπλ πόζα 
θνκκάηηα ζνθνιάηαο ζα πάξεη ην θάζε παηδί ζε ζρέζε κε όιε ηελ ζνθνιάηα, 
γξάθνληαο ζηελ ζπλέρεηα θαη ην θιάζκα πνπ ζρεκαηίδεηαη. Έπεηηα πξέπεη λα 
ζπγθξίλνπλ ηηο πνζόηεηεο – θιάζκαηα ησλ δύν πεξηπηώζεσλ, απαληώληαο ζην 
εξώηεκα: <Πνηνί έθαγαλ πην πνιύ>. Σηελ δξαζηεξηόηεηα απηή ζα 
παξνπζηαζηνύλ νη ιύζεηο ηεο άζθεζεο όπσο θαη ε αηηηνιόγεζή ηνπο.  

   Θα δνζνύλ ζηνπο καζεηέο αλά νκάδα δύν αλαπαξαζηάζεηο ζνθνιάηαο, νη 
νπνίεο ζα είλαη θαηά ίζα ρσξηζκέλεο βάζε ηα δεδνκέλα ηεο άζθεζεο. Έρνληαο νη 
καζεηέο κπξνζηά ηνπο ην νκνίσκα – αλαπαξάζηαζε  πξνζδνθνύκε λα ηνπο 
βνεζήζνπκε ζην ηειεπηαίν εξώηεκα ηεο άζθεζεο, εθόζνλ ζα κπνξέζνπλ 
ηνπνζεηώληαο ηηο δύν ζνθνιάηεο δίπια δίπια λα θάλνπλ ηελ ζύγθξηζε ε νπνία 
ζα ηνπο δώζεη ηελ απάληεζε ηνπ εξσηήκαηνο. 

 

* Ο Δηδηθόο ζηόρνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο απηήο είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο 
πξνϋπάξρνπζαο γλώζεο από ηελ πιεπξά ησλ καζεηώλ θαη λα αμηνινγνύλ ηηο 
ζρέζεηο κεηαμύ ησλ κεξηδίσλ ηεο δηαλνκήο. 
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Γξαζηεξηόηεηα 3ε: (11΄) 

   Πξόθεηηαη γηα ηελ δξαζηεξηόηεηαο 3 ηνπ ηεηξαδίνπ εξγαζηώλ, άζθεζε 4 ηνπ 
θπιιαδίνπ εξγαζηώλ, όπνπ δεηάκε από ηνπο καζεηέο λα ρσξίζνπλ ηηο ηνύξηεο 
θαη λα ηηο κνηξάζνπλ εμίζνπ ζε 2, 4 θαη 8 άηνκα θαη ζηελ ζπλέρεηα λα ρσξίζνπλ 
ηηο θαξακέιεο εμίζνπ ζε 2, 3, 4 άηνκα. 

  Σην δεύηεξν κέξνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο αθνύ δνζνύλ νη απαληήζεηο από ηνπο 
καζεηέο, ζα ζεθσζνύλ ζηελ έδξα καζεηέο όπνπ κε ηελ βνήζεηα θαξακειώλ ζα 
πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο δηάθνξεο κνηξαζηέο απνδεηθλύνληαο ηελ απάληεζή ηνπο. 

 

* Ο Δηδηθόο ζηόρνο είλαη λα πξαγκαηνπνηνύλ νη καζεηέο ρσξηζκνύο θαη κνηξαζηέο 
ζε ίζα κέξε ζε ζπλερείο θαη δηαθξηηέο πνζόηεηεο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην πξώην 
κέξνο λα ρσξίδνπλ θύθινπο ζε ίζα κέξε. 

 

 

 

3ε Φάζε – Δπέθηαζε: (13΄): 
 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε: (8΄) 

Πξόθεηηαη γηα ηελ δξαζηεξηόηεηα 4 ηνπ ηεηξαδίνπ εξγαζηώλ θαη ηελ 5ε Άζθεζε 
ηνπ θπιιαδίνπ εξγαζηώλ, δνζκέλε κε ιίγν δηαθνξεηηθό ηξόπν. Σπγθεθξηκέλα ε 
δξαζηεξηόηεηα απηή δεηά από ηνπο καζεηέο: λα ρσξίζνπλ ζε ηέζζεξα ίζα 
θνκκάηηα έλα ηεηξάγσλν πνπ απνηειείηαη από 16 κηθξόηεξα ηεηξαγσλάθηα. Σηελ 
ζπλέρεηα λα γξάςνπλ ην θιάζκα πνπ αληηζηνηρεί ζην θάζε κέξνο θαη ζηελ 
ζπλέρεηα λα βξνπλ ην θιάζκα πνπ αλαπαξηζηά όιν ην κέξνο ηεο πίηαο. Σηελ 
άζθεζε απηή ην κνλαδηαίν θνκκάηη δελ είλαη έλα αιιά ηέζζεξα, γεγνλόο πνπ 
ίζσο κπεξδέςεη ηνπο καζεηέο. Με ηελ πξνζζήθε ησλ δύν ηειεπηαίσλ 
εξσηεκάησλ, ηα νπνία δελ βξίζθνληαη ζηελ άζθεζε ηνπ ηεηξαδίνπ εξγαζηώλ, 
ζέινπκε λα αλεβάζνπκε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηεο άζθεζεο θαη λα πάκε ην 
γλσζηηθό ηνπο επίπεδν ιίγν παξαπέξα. Δίλαη ε πξώηε θνξά πνπ νη καζεηέο ζα 
έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ δηαδηθαζία ηεο πξόζζεζεο θιαζκάησλ θαη ζα είλαη πνιύ 
ελδηαθέξνλ λα δνύκε ην πσο ζα αληαπνθξηζνύλ, αιιά θαη ηνπο δηαθνξεηηθνύο 
ηξόπνπο ζθέςεηο ηνπο. 

 

* Ο Δηδηθόο ζηόρνο είλαη αθνύ  ρσξίζνπλ νξζνγώληα ζρήκαηα ζε ίζα κέξε λα 
εξγαζηνύλ νη καζεηέο θαη πέξα από ηελ έλλνηα ηνπ κνλαδηαίνπ. Δπίζεο ζα έξζνπλ 
ζε κία πξώηε επαθή κε ηελ πξόζζεζε θιαζκάησλ. 
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Γξαζηεξηόηεηα 2ε (5΄): 

    Ζ άζθεζε απηή δελ ππάξρεη ζηα ζρνιηθά βηβιία αιιά νύηε θαη ζην θπιιάδην 
εξγαζηώλ, ηελ έρνπκε ζθεθηεί εκείο θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηεο 
επέθηαζεο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ώξαο σο εμήο: Έρνπκε θαηαζθεπάζεη ηξεηο 
δηαθνξεηηθέο πίηζεο κε δηαθνξεηηθά ίζα ρσξηζκέλα θνκκάηηα ζηελ θάζε κία. Οη 
πίηζεο ζα είλαη θνιιεκέλεο ζηνλ πίλαθα θαη πάλσ από απηέο ζα είλαη γξακκέλν 
ην θιάζκα πνπ ζέινπκε λα ζρεκαηίζεη ν καζεηήο, αθαηξώληαο έλα θνκκάηη 
πίηζαο, αθνύ πξώηα έρεη κεηξήζεη ζε πόζα θνκκάηηα είλαη ρσξηζκέλε ε πίηζα. Ζ 
απαξίζκεζε απηή ζα γίλεη κε όιε ηελ ηάμε. Αθνύ ηειεηώζεη ε δηαδηθαζία κε ηελ 
αθαίξεζε ησλ θνκκαηηώλ από ηηο πίηζεο, ηόηε νη καζεηέο ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ 
ζύγθξηζε ησλ θνκκαηηώλ πνπ έρνπλ αθαηξεζεί θαη ηεο πίηζαο πνπ έρεη 
παξακείλεη θαη ζα θιεζνύλ λα βάινπλ ζε ζεηξά  ηα θιάζκαηα βάζε ηελ 
παξαπάλσ δηαπίζησζε, ρξεζηκνπνηώληαο ηα ζύκβνια ζύγθξηζεο. 
 

* Ο Δηδηθόο ζηόρνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο απηήο είλαη νη καζεηέο λα 
αζθεζνύλ, ώζηε λα αλαπαξηζηνύλ δεδνκέλεο θιαζκαηηθέο κνλάδεο κε 
ζρήκαηα πνπ είλαη ρσξηζκέλα ή ζηα νπνία πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνύλ ηνπο 
ρσξηζκνύο. Δπίζεο από ζρεκαηηθέο αλαπαξαζηάζεηο λα βξίζθνπλ ην 
αληίζηνηρν θιάζκα,  λα αλαγλσξίδνπλ, λα απαξηζκνύλ, λα ζπγθξίλνπλ 
θιάζκαηα θαη λα αλαγλσξίδνπλ ην κεγαιύηεξν. 

 
 

4.8. ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: 
 
    Ζ αμηνιόγεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο δηδαθηηθήο ώξαο ήηαλ 
ζπλερήο θαη όρη κηα δηαδηθαζία πνπ εθαξκόζηεθε κόλν ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 
ρξνληθή πεξίνδν. Ζ αμηνιόγεζε γηλόηαλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη 
ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο κε δηάθνξεο κνξθέο, κε ζθνπό λα αμηνινγεζεί ν βαζκόο 
θαηαλόεζεο ηεο λέαο γλώζεο από ηνπο καζεηέο. 
Σπγθεθξηκέλα ε  αξρηθή καο επηδίσμε ήηαλ ε αμηνιόγεζε ηεο ππάξρνπζαο 
γλώζεο (δηαγλσζηηθή) κε εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ην πξνεγνύκελν θεθάιαην. Σηε 
ζπλέρεηα, κέζσ ηνπ δηάινγνπ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ παηδηώλ ζε 
δξαζηεξηόηεηεο, ε αμηνιόγεζε έγηλε δηακνξθσηηθή. Σεκαληηθή ήηαλ θαη ε ηειηθή 
αμηνιόγεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ ηειεπηαία θάζε ηεο επέθηαζεο, όπνπ 
κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηα εξσηήκαηά πνπ ζέζακε ζηνπο καζεηέο είρακε 
ζθνπό λα δνύκε θαηά πόζν νη καζεηέο είλαη ηθαλνί λα αλαζύξνπλ ηηο 
πξνϋπάξρνπζεο γλώζεηο ηνπο θαη λα ζθεθηνύλ βησκαηηθά ζε πην ζύλζεηεο θαη  
δύζθνιεο δξαζηεξηόηεηεο, κε δηαδηθαζίεο πνπ δελ ηνπο έρνπλ δηδαρηεί αθόκα. 
    Σρεηηθά κε ηηο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ, θξίλνπκε πσο απηέο ήηαλ πνιύ θαιέο. 
Σε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο αλ θαη ηα θιάζκαηα απνηεινύλ έλα πνιύ 
δύζθνιν θεθάιαην ησλ Μαζεκαηηθώλ ζπκκεηείραλ ελεξγά ζε όιεο ηηο 
δξαζηεξηόηεηεο θαη απαληνύζαλ αβίαζηα, ζπλεηδεηά θαη ζσζηά ζε όιεο ηηο 
εξσηήζεηο πνπ ηνπο ππνβάιιακε, γεγνλόο πνπ θαλεξώλεη όηη εκπέδσζαλ ην 
γλσζηηθό αληηθείκελν θαη επηηεύρζεθαλ νη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο.    
             17ε Σειίδα 



5. ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
 

 Θεσξνύκε θαη ζύκθσλα κε ηελ αμηνιόγεζε πνπ έγηλε ζην Παλεπηζηήκην 
πηζηεύνπκε όηη ε δηδαζθαιία καο πήγε πάξα πνιύ θαιά, όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο 
θαη ελέξγεηεο έγηλαλ όπσο είραλ πξνγξακκαηηζηεί, άιιεο γξεγνξόηεξα θαη άιιεο 
δηήξθεζαλ ιίγν πην πνιύ, ιόγν ηεο πεπνίζεζεο λα θηλεζνύκε ζύκθσλα κε ηηο 
αλάγθεο ησλ καζεηώλ, γεγνλόο πνπ ζπληέιεζε ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 
ζηόρσλ καο. Ζ δηδαζθαιία καο είρε πάξα πνιύ θαιή θαη ζηαζεξή ξνή θαη ξπζκό, 
ελώ νη δξαζηεξηόηεηεο εξρόληνπζαλ αξκνληθά ε κία κεηά ηελ άιιε δίρσο λα 
ράλεηε πνιύηηκνο ρξόλνο ζηελ νξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη καζεηέο 
έδεημαλ λα αληαπνθξίλνληαη θαη λα έρνπλ θαηαιάβεη ην δηδαθηηθό αληηθείκελν, 
εθόζνλ ζπκκεηείραλ κε πξνζπκία από ηελ αξρή σο θαη ην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο 
καο, δίλνληαο ηηο ζσζηέο απαληήζεηο ζηηο αζθήζεηο θαη ηηο εξσηήζεηο καο. 
Δπίζεο νη καζεηέο απνδέρηεθαλ ακέζσο ηελ παξνπζία καο ζηελ ηάμε, 
πξνζαξκόδνληαο ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο αλάινγα, δείρλνληαο καο ζεβαζκό. 

 Έλα ζεκείν πνπ ε δηδαζθαιία καο δελ πήγε όπσο ην πεξηκέλακε θαη  ίζσο 
λα έπξεπε λα είρε ζρεδηαζηεί δηαθνξεηηθά είλαη ζηελ άζθεζε δύν ηνπ θύιινπ 
εξγαζηώλ, όπνπ θάπνηνη από ηνπο καζεηέο δπζθνιεύηεθαλ ζηε ιύζε ηεο, ελώ 
ράζεθε πνιύηηκνο ρξόλνο θαη ζηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 
άζθεζεο, αλ είρακε ηελ δπλαηόηεηα λα πξαγκαηνπνηνύζακε μαλά ηελ δηδαζθαιία 
απηή απηό πνπ ζα αιιάδακε γηα λα θπιίζεη όπσο πξέπεη ε  δξαζηεξηόηεηα απηή 
είλαη: ζα κπνξνύζακε λα θάλακε έλα PowerPoint όπνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο 
άζθεζεο ζα δηλόληνπζαλ κέζσ απηνύ, γεγνλόο πνπ ζα καο εμαζθάιηδε ρξόλν 
ζηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζα έθαλε ην ζεκείν απηό ηεο 
δηδαζθαιίαο θαη πην εληππσζηαθό. Έλαο άιινο ηξόπνο αληηκεηώπηζεο απηνύ ηνπ 
πξνβιήκαηνο ζα ήηαλ ε άζθεζε δύν ηνπ θπιιαδίνπ εξγαζηώλ λα δηλόηαλ 
αθξηβώο όπσο θαη ην θύιιν εξγαζηώλ ζηνλ πίλαθα όπνπ ζα παξνπζηαδόηαλ θαη 
ιύζεηο, ελώ ζα ζεθσλόληνπζαλ θαη νη καζεηέο ζηνλ πίλαθα γηα ηελ ζπκπιήξσζή 
ηεο. Δθηόο απηνύ ηνπ ζεκείνπ πνπ ε δηδαζθαιία καο δελ πήγε θαη ηόζν θαιά 
ζεσξνύκε πσο ζε όιε ππόινηπε δηάξθεηα ηεο ώξαο θύιηζε όπσο ζα ην ζέιακε 
θαη βάζε πξνγξακκαηηζκνύ.  

 Δίκαζηε αξθεηά ηθαλνπνηεκέλεο θαη από ηηο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ, αιιά 
θαη από ηελ αληαπόθξηζε πνπ έδεημαλ ζηελ δηδαζθαιία καο. Ηθαλνπνηεκέλεο 
είκαζηε θαη από ηνπο εαπηνύο καο, εθόζνλ ζεσξνύκε πσο ηα πήγακε γηα 
δεύηεξε δηδαζθαιία αξθεηά θαιά, επηηύρακε ηνπο ζηόρνπο καο κέζα από ηελ 
νξγάλσζε θαη ηελ εθηέιεζε ηεο δηδαζθαιίαο καο θαη θαηαθέξακε λα 
πξνζεγγίζνπκε θαη λα γίλνπκε θαηαλνεηέο πξνο ηνπο καζεηέο κέζσ ηεο 
ζπκπεξηθνξάο θαη ηνπ ηξόπνπ νκηιίαο καο. 
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7. Παξάξηεκα: 
 

 

     Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη ζειίδεο ηνπ Τεηξαδίνπ Δξγαζηώλ πνπ αθνξνύλ ην 
22ν Κεθάιαην, ην νπνίν καο αλαηέζεθε: 

20η Σελίδα 
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     Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ ηνπ καζεηή πνπ  αθνξνύλ ην 
22ν Κεθάιαην, νη νπνίεο όκσο ήηαλ εθηόο ησλ δηθώλ καο ππνρξεώζεσλ: 

 

Σηελ επόκελε ζειίδα δίλνληαη νη αζθήζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο ησλ θύιισλ 
εξγαζηώλ πνπ πινπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο καο: 
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 

 Άζθεζε 1: 

Γηάβαζε ην θείκελν θαη γξάςε δίπια από ηηο ιέμεηο ην θαηάιιειν θιάζκα: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Άζθεζε 2: 
 
  α) Υξσκαηίδσ ην αληίζηνηρν κέξνο ηνπ νξζνγσλίνπ θαη ην αληηζηνηρίδσ κε 
ηελ ζσζηή πξόηαζε. β)πκπιεξώλσ ην θιάζκα.  
 
 
 Από ηα 3 κέξε βάθσ ην 1. 
 
 

 
 
 Από ηα 4 κέξε βάθσ ην 1. 
 
 
 
 
 Από ηα 6 κέξε βάθσ ην 1. 
 
 
 
 Από ηα 5 κέξε βάθσ ην 1. 

   <  Η ζπληαγή απηνύ ηνπ ιαρηαξηζηνύ 
γιπθνύ θίινη κνπ είλαη: 
     ε έλα κπνι ζπάκε δύν απγά, ζηελ 
ζπλέρεηα ξίρλνπκε έλα ηξίην......ηνπ θηινύ 
δάραξε θαη έλα ηέηαξην......ηνπ θηινύ 
βνύηπξν θαη ηα ρηππάκε ζην κίμεξ. 
Έπεηηα πξνζζέηνπκε έλα δεύηεξν.....ηνπ 
θηινύ αιεύξη, 1 θνπηαιάθη κπέθηλ 
πάνπληεξ, κηα βαλίιηα θαη αλαθαηεύνπκε 
ην κίγκα. Σέινο βάδνπκε ην κίγκα ζε 
βνπηπξσκέλε θόξκα θαη ην ςήλνπκε 
ζηνπο 180 βαζκνύο γηα ηξία ηέηαξηα..... > 



 Άζθεζε 3: 

 

 

 

 

 

Η θάζε παξέα έρεη από κηα ίδηα ζνθνιάηα.  

Σε ζνθνιάηα ηνπο ηα παηδηά ηεο θάζε παξέαο ηελ κνηξάζηεθαλ εμίζνπ: 
 

         Παξέα Άλλαο        Παξέα Πάξε 

 

 

 

 

 

α)ε πόζα θνκκάηηα είλαη ρσξηζκέλε ε ζνθνιάηα ηεο παξέαο ηεο Άλλαο; 

   Πνηό κέξνο ηεο ζνθνιάηαο ζα πάξεη ην θάζε παηδί; 

 

 

 

 

β)ε πόζα θνκκάηηα είλαη ρσξηζκέλε ε ζνθνιάηα ηεο παξέαο ηνπ Πάξε; 

   Πνηό κέξνο ηεο ζνθνιάηαο ζα πάξεη ην θάζε παηδί; 

 

 

 

 

γ)Πνηάο παξέαο ηα παηδηά έθαγαλ ηελ πεξηζζόηεξε ζνθνιάηα; Γηαηί; 
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Η παξέα ηεο Άλλαο έρεη 

6 παηδηά. 
Η παξέα ηνπ Πάξε έρεη 

8 παηδηά. 



Άζθεζε 4: 
 

α)Να ρσξίζεηο ηηο παξαθάησ ηνύξηεο, γηα λα ηηο κνηξαζηνύλ εμίζνπ νη  
θαιεζκέλνη πνπ είλαη: 

 
β)Να ρσξίζεηο ηηο παξαθάησ θαξακέιεο, γηα λα ηηο κνηξαζηνύλ εμίζνπ νη 
θαιεζκέλνη πνπ είλαη: 
 

 Άζθεζε 5: 

    Η γηαγηά ηεο Λέλαο, ηνπ Κώζηα, ηνπ Νηθήηα θαη ηεο Νάληηαο έθηηαμε κηα 
ηεηξάγσλε πίηα. Σα παηδηά ηε κνηξάζηεθαλ εμίζνπ. 

α) Υξσκάηηζε κε δηαθνξεηηθό ρξώκα ην κέξνο πνπ αλαινγεί ζε θάζε παηδί. 

 

 

β) Τί μέπορ ηηρ πίηαρ έχει θάει κάθε παιδί; 

γ) Σί κέξνο ηεο πίηαο έρνπλ θάεη όια ηα παηδηά καδί; 
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Σηελ ζπλέρεηα δύλνληαη θσηνγξαθίεο από ηα επνπηηθά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνη-
ήζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο: 

 

α) Σηελ 1ε Φάζε δόζεθε ε παξαθάησ εηθόλα ηππσκέλε ζε ραξηόλη: 

 

β) Γόζεθαλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 3εο άζθεζεο ηνπ θύιινπ εξγαζηώλ ζηνπο 
καζεηέο θάζε νκάδαο κηα ζνθνιάηα ησλ 6 θνκκαηηώλ θαη κηα ζνθνιάηα ησλ 8:  
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γ) Γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 4 β) άζθεζεο ηνπ θπιιαδίνπ 
εξγαζηώλ δόζεθαλ θαξακέιεο: 

 

δ) Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 2εο δξαζηεξηόηεηαο ηεο 3εο Φάζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 
εμήο αλαπαξαζηάζεηο πίηζαο: 

 

 


