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4. ΦΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
 

4.1. ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ  
 

Σο γνωςτικό αντικείμενο του πολλαπλαςιαςμοφ με τριψιφιο πολλαπλαςιαςτι 

ανικει ςτον άξονα περιεχομζνου «Αρικμοί και πράξεισ», διδάςκεται ςτθν Γ’ 

περίοδο του ςχολικοφ βιβλίου και αποτελεί τθν ενότθτα 41 του ςχολικοφ βιβλίου 

τθσ Δ τάξθσ. 

Θ μάκθςθ του πολλαπλαςιαςμοφ ςτο Δθμοτικό ςχολείο εξελίςςεται ωσ εξισ: 

Α’ τάξθ: Μακαίνουν τθν επαναλαμβανόμενθ πρόςκεςθ (φορζσ) από τον 

πολλαπλαςιαςμό χωρίσ να χρθςιμοποιοφν το ςφμβολο τθσ πράξθσ.  

Β’ τάξθ: Μάκθςθ τθσ προπαίδειασ. Χρθςιμοποιοφν τθν αντιμετακετικι και 

επιμεριςτικι ιδιότθτα ςτο πολλαπλαςιαςμό. Πραγματοποιοφν 

πολλαπλαςιαςμοφσ με μονοψιφιουσ και διψιφιουσ αρικμοφσ χωρίσ να 

χρθςιμοποιοφν τον τυπικό αλγόρικμο.   

Γ’ τάξθ: Μάκθςθ τθσ προπαίδειασ. Ειςαγωγι του αλγόρικμου του 

πολλαπλαςιαςμοφ. 

Δ’ τάξθ: Πολλαπλαςιαςμόσ με τριψιφιο πολλαπλαςιαςτι.   

Ε’ τάξθ: Πολλαπλαςιαςμόσ μεταξφ δεκαδικϊν αρικμϊν. 

Εδϊ γίνεται εμφανισ θ ελικοειδισ οργάνωςθ τθσ φλθσ των μακθματικϊν ςτο 

δθμοτικό ςχολείο, αφοφ οι μακθτζσ ςυναντοφν τον πολλαπλαςιαςμό πολλζσ φορζσ 

ςτθ διάρκεια των τάξεων του δθμοτικοφ ςχολείου, επεκτείνοντασ κάκε φορά τισ 

γνϊςεισ τουσ για αυτόν. 

4.2. ΣΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΣΙΚΑ ΜΕΑ 
 
 Θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ 

 Λογιςμικά αξιολόγθςθσ που ανζπτυξα για τθ ςυγκεκριμζνθ διδαςκαλία 

 Λευκό χαρτί εν είδθ πίνακα 

 Βιβλίο και τετράδιο μακθτι τθσ Δ’ τάξθσ του δθμοτικοφ ςχολείου 

 Βιντεοπροβολζασ 

4.3. ΦΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
 

Θ χρονικι διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ είναι 40’. Θ χρονικι διάρκεια των φάςεων 
τθσ διδαςκαλίασ φαίνονται παρακάτω: 
Ανακοίνωςθ των ςτόχων τθσ διδαςκαλίασ. Διερευνθτικι αξιολόγθςθ των γνϊςεων 
των μακθτϊν 5’ 
Ειςαγωγι ςτθν νζα ζννοια - Πραγματοποίθςθ ειςαγωγικισ δραςτθριότθτασ 10’ 
Επιςθμοποίθςθ – ανακοίνωςθ τθσ νζασ γνϊςθσ 5’ 
Αςκιςεισ εφαρμογισ και εμπζδωςθσ 10’ 
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Επζκταςθ τθσ νζασ γνϊςθσ 5’ 
Αξιολόγθςθ 5’ 
 

4.4. ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
 

Γενικόσ ςκοπόσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ των μακθματικϊν ςτο 
δθμοτικό ςχολείο: 

 «Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος  
Ο ςκοπόσ τθσ διδαςκαλίασ των Μακθματικϊν εντάςςεται ςτουσ γενικότερουσ 

ςκοποφσ τθσ Εκπαίδευςθσ και αφορά τθ ςυμβολι ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ 
προςωπικότθτασ του μακθτι και τθν επιτυχι κοινωνικι ζνταξι του, εφόςον τα 
Μακθματικά:  

Αςκοφν τον μακθτι ςτθν μεκοδικι ςκζψθ, ςτθν ανάλυςθ, ςτθν αφαίρεςθ, ςτθ 
γενίκευςθ, ςτθν εφαρμογι, ςτθν κριτικι και ςτισ λογικζσ διεργαςίεσ και τον 
διδάςκουν να διατυπϊνει τα διανοιματά του με τάξθ, ςαφινεια, λιτότθτα και 
ακρίβεια.  

Αναπτφςςουν τθν παρατθρθτικότθτα, τθν προςοχι, τθ δφναμθ 
αυτοςυγκζντρωςθσ, τθν επιμονι, τθν πρωτοβουλία, τθ δθμιουργικι φανταςία, τθν 
ελεφκερθ ςκζψθ, καλλιεργοφν τθν αίςκθςθ τθσ αρμονίασ, τθσ τάξθσ και του ωραίου 
και διεγείρουν το κριτικό πνεφμα.  
Είναι απαραίτθτα ςτθν κακθμερινι ηωι και ιδιαίτερα ςτο χϊρο εργαςίασ αλλά και 
για τθν ανάπτυξθ και εξζλιξθ των άλλων επιςτθμϊν και ιδιαίτερα τθσ Τεχνολογίασ, 
τθσ Οικονομίασ και των Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν» 

(Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ.) 
Γενικοί ςτόχοι του μακιματοσ των μακθματικϊν 
 
Για τθν Δ’ τάξθ του δθμοτικοφ ςχολείου και τον γνωςτικό άξονα «Αρικμοί και 
πράξεισ» οι γενικοί ςτόχοι είναι οι εξισ: 
 

«- Να μποροφν να απαγγζλλουν, να διαβάηουν, να γράφουν και να διατάςςουν 
αρικμοφσ μζχρι το 1.000.000.  

- Να εκτελοφν τισ πράξεισ τθσ πρόςκεςθσ, τθσ αφαίρεςθσ, του πολλαπλαςιαςμοφ 
και τθσ διαίρεςθσ φυςικϊν αρικμϊν που δεν ξεπερνοφν το 1000.  

- Να εξαςκθκοφν ςτισ πράξεισ με δεκαδικοφσ αρικμοφσ και δεκαδικά κλάςματα.» 
 (Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ.) 

Ειδικοί ςκοποί του μακιματοσ των μακθματικϊν ςτο δθμοτικό ςχολείο: 
 
«Με τθ διδαςκαλία των Μακθματικϊν ςτο Δθμοτικό Σχολείο επιδιϊκεται:  
- Η απόκτθςθ βαςικϊν μακθματικϊν γνϊςεων και ικανοτιτων.  
- Η καλλιζργεια τθσ μακθματικισ γλϊςςασ ωσ μζςου επικοινωνίασ.  
- Η κατανόθςθ ςτοιχειωδϊν Μακθματικϊν μεκόδων.  
- Η εξοικείωςθ με τθ διαδικαςία παραγωγισ ςυλλογιςμϊν και τθν αποδεικτικι 
διαδικαςία.  
- Η ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ επίλυςθσ προβλθμάτων.  
- Η ανάδειξθ τθσ δυνατότθτασ εφαρμογισ και πρακτικισ χριςθσ των Μακθματικϊν.  
- Η ανάδειξθ τθσ δυναμικισ διάςταςθσ τθσ μακθματικισ επιςτιμθσ (ιςτορικι εξζλιξθ 
των μακθματικϊν εργαλείων, ςυμβόλων και εννοιϊν).  
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- Η καλλιζργεια κετικισ ςτάςθσ απζναντι ςτα Μακθματικά.» 
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ.) 

 
Ειδικοί ςτόχοι του μακιματοσ των μακθματικϊν ανά τάξθ και κεματικι ενότθτα 
ςτο δθμοτικό ςχολείο 
 
«Οι ειδικοί ςτόχοι για τθν Δ’ τάξθ του δθμοτικοφ ςχολείου και τθ κεματικι ενότθτα 
«Αρικμοί και πράξεισ» είναι οι εξισ: 

- Να μποροφν να γράφουν και να ονομάηουν τουσ φυςικοφσ αρικμοφσ μζχρι το 
1.000.000. Να μποροφν να ςυνδζουν τθ λεκτικι με τθ ςυμβολικι γραφι των 
αρικμϊν και να περνοφν από τθ μια μορφι ςτθν άλλθ.  

- Να μποροφν να διακρίνουν τα ψθφία ενόσ αρικμοφ ωσ προσ τθ κζςθ τουσ ςτον 
αρικμό. Να μποροφν να διαβάηουν τον αρικμό των δεκάδων, των εκατοντάδων κτλ.  

- Να γνωρίςουν τα βαςικά χαρακτθριςτικά του δεκαδικοφ ςυςτιματοσ αρίκμθςθσ 
(ςφςτθμα κζςθσ).  

- Να εφαρμόηουν διαδικαςίεσ ομαδοποιιςεων ι ανταλλαγϊν με δεκάδεσ, 
εκατοντάδεσ, χιλιάδεσ κτλ.  

- Να γράφουν το δεκαδικό ανάπτυγμα ενόσ φυςικοφ αρικμοφ.» 
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ.) 

 
Οι επιμζρουσ ςκοποί και ςτόχοι τθσ ενότθτασ 41 του ςχολικοφ βιβλίου τθσ Δ’ 
τάξθσ με τίτλο «Πολλαπλαςιάηω με τριψιφιο πολλαπλαςιαςτι» είναι οι εξισ: 
 
«Σκοπός:  
Ο αλγόρικμοσ του πολλαπλαςιαςμοφ με τριψιφιο πολλαπλαςιαςτι. 
Πολλαπλάςια: Αναγνϊριςθ, ζλεγχοσ. 
Στόχοι: Τα παιδιά να είναι ικανά: 
Να εφαρμόςουν ςτρατθγικζσ για υπολογιςμό γινομζνων. 
Να ςτακεροποιιςουν τισ γνϊςεισ τουσ για τθ ςυνικθ τεχνικι του 
πολλαπλαςιαςμοφ και να τισ επεκτείνουν για τριψιφιο πολλαπλαςιαςτι. 
Να αναγνωρίηουν τα πολλαπλάςια του 2, του 5 και του 10. 
Να γνωρίηουν ότι ζνασ αρικμόσ είναι πολλαπλάςιο κάποιου άλλου, όταν διαιρείται 
ακριβϊσ από αυτόν και να το χρθςιμοποιοφν για ζλεγχο. 
Να χρθςιμοποιοφν τισ ιδιότθτεσ του πολλαπλαςιαςμοφ για να διευκολφνονται ςτουσ 
υπολογιςμοφσ τουσ.» 

Βιβλίο δαςκάλου Δ’ τάξθσ 
 

4.5. ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ – ΠΡΟΤΠΑΡΦΟΤΕ ΓΝΩΕΙ 
 

Σα παιδιά κα πρζπει να γνωρίηουν τον αλγόρικμο του πολλαπλαςιαςμοφ για 
τουσ διψιφιουσ αρικμοφσ, να γνωρίηουν τθν ζννοια του πολλαπλαςίου. Να είναι 
εξοικειωμζνοι με τουσ νοεροφσ υπολογιςμοφσ. 
Σα παιδιά γνϊριηαν και τον αλγόρικμο του πολλαπλαςιαςμοφ για τουσ διψιφιουσ 
και τθν ζννοια του πολλαπλαςίου. Κάποια παιδιά ιξεραν τον αλγόρικμο του 
πολλαπλαςιαςμοφ και για τριψιφιουσ αρικμοφσ. Ενϊ, δεν ιταν εξοικειωμζνα με 
τουσ νοεροφσ υπολογιςμοφσ. 
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4.6. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ   
 

Για τθ διδαςκαλία επελζγει το μοντζλο του κονςτρουκτιβιςμοφ. Αφοφ ζγινε 
ανάκλθςθ τθσ προχπάρχουςασ γνϊςθσ, θ νζα γνϊςθ οικοδομικθκε με βάςθ τισ 
προχπάρχουςεσ γνϊςεισ. τθν ουςία τα παιδιά επζκτειναν τισ γνϊςεισ τουσ για τον 
πολλαπλαςιαςμό των διψιφιων αρικμϊν. Οι μακθτζσ είχαν ενεργό ρόλο ςτθν 
ανακάλυψθ και τθν οικοδόμθςθ τθσ νζασ γνϊςθσ. 

Μζςα από δραςτθριότθτεσ και αςκιςεισ οι μακθτζσ ανακάλυπταν τθ νζα 
γνϊςθ και ςυηθτοφςαμε τα ςυμπεράςματα ςτθν τάξθ για να γίνει θ επιςθμοποίθςθ 
τθσ νζασ γνϊςθσ. Χρθςιμοποιικθκε, δθλαδι, θ κακοδθγοφμενθ ανακαλυπτικι 
μζκοδοσ. 

Επίςθσ, αρχικά επεξεργαςτικαμε ζνα ςυγκεκριμζνο παράδειγμα γινομζνου με 
τριψιφιο πολλαπλαςιαςτι και κατά τθν επιςθμοποίθςθ τθσ νζασ γνϊςθσ 
γενικεφςαμε το παράδειγμα, χρθςιμοποιϊντασ τθν επαγωγικι μζκοδο. Ενϊ, κατά 
τθν εφαρμογι τθσ νζασ γνϊςθσ εφαρμόςαμε τθ γενικι γνϊςθ ςε ςυγκεκριμζνα 
παραδείγματα χρθςιμοποιϊντασ τθν παραγωγικι μζκοδο. Αυτό επαναλιφκθκε ςτθ 
διδαςκαλία των νοερϊν υπολογιςμϊν και των πολλαπλαςίων. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ, τζλοσ, χρθςιμοποιικθκαν οι μορφζσ του 
διαλόγου, των ερωταποκρίςεων, οι παρωκιςεισ και θ δεικτικι μορφι. Οι μακθτζσ 
εργάηονταν κυρίωσ ατομικά ι εταιρικά, ανάλογα με το πϊσ κάκονταν ςτουσ 
υπολογιςτζσ.  

4.7. ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
 
1θ Φάςθ: Ανακοίνωςθ των ςτόχων τθσ διδαςκαλίασ. Διερευνθτικι αξιολόγθςθ των 
γνϊςεων των μακθτϊν 
Γι’ αυτό το ςκοπό διαβάηουμε τον τίτλο τθσ ενότθτασ και τθ ςυηθτάμε. Επίςθσ, καλϊ 
τα παιδιά να εκτελζςουν ζναν πολλαπλαςιαςμό διψιφιου αρικμοφ με διψιφιο, 
ϊςτε να δοφμε τθν προχπάρχουςα γνϊςθ. 
 
2θ Φάςθ: Ειςαγωγι ςτθν νζα ζννοια - Πραγματοποίθςθ ειςαγωγικισ 
δραςτθριότθτασ  
Ωσ ειςαγωγικι δραςτθριότθτα χρθςιμοποιοφμε τθν ειςαγωγικι δραςτθριότθτα του 
βιβλίου. Καλϊ τα παιδιά να εκτιμιςουν το αποτζλεςμα του γινομζνου 205*365 με 
δφο κατά προςζγγιςθ τρόπουσ νοερά. Μετά καλϊ τα παιδιά να εκτελζςουν γραπτά 
τθν πράξθ. 
 
3θ Φάςθ: Επιςθμοποίθςθ – ανακοίνωςθ τθσ νζασ γνϊςθσ.  
Αφοφ δοφμε τισ διάφορεσ προςεγγίςεισ που ζχουν τα παιδιά και τισ αναλφςουμε, 
ςτο τζλοσ δείχνουμε τον ςυνικθ αλγόρικμο του πολλαπλαςιαςμοφ και τον 
εξθγοφμε. 
 
4θ Φάςθ: Αςκιςεισ εφαρμογισ και εμπζδωςθσ. 
ε αυτι τθ φάςθ καλϊ τα παιδιά να ςυμπλθρϊςουν τθν πρϊτθ εργαςία από το 
βιβλίο του μακθτι και να ςυμπλθρϊςουν το γινόμενο με δφο τρόπουσ: τον 
ελλθνικό και τον ςυνικθ αλγόρικμο του πολλαπλαςιαςμοφ. 
 
5θ Φάςθ: Επζκταςθ τθσ νζασ γνϊςθσ 
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Ειςάγω τθν ζννοια του πολλαπλάςιου και αναλφουμε τα πολλαπλάςια του 2, του 5 
και του 10, όπωσ υπάρχει ςτο βιβλίο του μακθτι και εξαςκοφμαςτε ςε κάποια 
παραδείγματα. Επίςθσ, αναλφουμε το «λαμπίτςα» από το βιβλίο του μακθτι και 
τθν άςκθςθ 6 του τετραδίου του μακθτι που κάνει μετατροπζσ των γινομζνων, 
ϊςτε να γίνουν οι πράξεισ νοερά και εξαςκοφμαςτε ςε κάποια παραδείγματα. 
 
6θ Φάςθ: Αξιολόγθςθ  
Ζχω αναπτφξει ζνα μικρό πρόγραμμα για να αξιολογιςω τον πολλαπλαςιαςμό με 
τριψιφιο πολλαπλαςιαςτι και το νοερό πολλαπλαςιαςμό. Ακόμθ, με ζνα 
ερωτθματολόγιο ςτο λογιςμικό Θ Potatoes αξιολογϊ τα πολλαπλάςια. Φυςικά, 
αξιολόγθςθ και ανατροφοδότθςθ γίνεται ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ. 
 

4.8. ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
 

Για τθν αξιολόγθςθ ανζπτυξα δφο λογιςμικά. Σο πρϊτο ιταν ςε μορφι μιασ 
μικρισ ιςτορίασ και αναπτφχκθκε με το Mediator. Για τθν ολοκλιρωςι τθσ 
απαιτοφνταν το αποτζλεςμα ενόσ πολλαπλαςιαςμοφ τριψιφιων αρικμϊν και θ 
εφαρμογι ςτρατθγικϊν νοεροφ υπολογιςμοφ γινομζνων. Για να διαςφαλίςω ότι οι 
μακθτζσ κα εφάρμοηαν νοεροφσ υπολογιςμοφσ για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ 
ζβαλα ζνα χρονικό όριο που ζδινε το περικϊριο για νοεροφσ υπολογιςμοφσ, αλλά 
όχι για γραπτοφσ. τόχοι τθσ δραςτθριότθτασ ωσ προσ το περιεχόμενο είναι θ 
αξιολόγθςθ και ανατροφοδότθςθ για τθ διαδικαςία του πολλαπλαςιαςμοφ με 
τριψιφιο πολλαπλαςιαςτι, θ εφαρμογι, θ εξοικείωςθ και θ ευελιξία ςτθ χριςθ 
ςτρατθγικϊν νοερϊν υπολογιςμϊν. Ο ςτόχοσ τθσ δραςτθριότθτασ ωσ προσ τισ νζεσ 
τεχνολογίεσ είναι θ εξοικείωςθ των μακθτϊν με τθ χριςθ των Θ/Τ. 

Σο δεφτερο λογιςμικό περιελάμβανε ερωτιςεισ πολλαπλϊν απαντιςεων ςε 
ςχζςθ με τα πολλαπλάςια του 2, του 5 και του 10. Σο λογιςμικό αναπτφχκθκε με το 
Hot Potatoes. τόχοσ τθσ δραςτθριότθτασ ωσ προσ το διδακτικό περιεχόμενο είναι θ 
αξιολόγθςθ και ανατροφοδότθςθ για τα πολλαπλάςια του 2, του 5 και του 10. Ενϊ, 
ςτόχοσ ωσ προσ τισ νζεσ τεχνολογίεσ είναι θ εξοικείωςθ των μακθτϊν με τθ χριςθ 
των Θ/Τ. 

Σζλοσ, εκτόσ από τθν τυπικι αξιολόγθςθ εφαρμόςτθκε και άτυπθ αξιολόγθςθ 
κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ. υμπεράςματα εξάγονταν κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ μζςω των απαντιςεων των μακθτϊν ςτισ ερωτιςεισ που 
ζκετα και ςτισ λφςεισ που ζδιναν ςτα διάφορα προβλιματα. 

Σο ςυμπζραςμά μου για τθν επίδοςθ των μακθτϊν είναι ότι πζτυχαν τουσ 
ςτόχουσ τθσ διδαςκαλίασ και κατζκτθςαν τθ νζα γνϊςθ. Σα παιδιά απάντθςαν 
επιτυχϊσ ςτα προβλιματα που απαιτοφςαν τον υπολογιςμό γινομζνων με 
τριψιφιουσ αρικμοφσ και ςε ερωτιςεισ για τα πολλαπλάςια του 2, του 5 και του 10. 
Μια αδυναμία που διζγνωςα ιταν ςτουσ νοεροφσ υπολογιςμοφσ. Σα παιδιά 
προςζγγιηαν, όποιο γινόμενο και να τουσ δινόταν, μόνο με το ςυνικθ αλγόρικμο. 
Ακόμθ και όταν οι αρικμοί ευνοοφςαν τουσ νοεροφσ υπολογιςμοφσ οι μακθτζσ τουσ 
απζφευγαν. Και όταν ηθτοφςα από τα παιδιά να υπολογίςουν κάποιο γινόμενο 
νοερά αντιμετϊπιηαν δυςκολίεσ, ακόμθ και αν το γινόμενο ευνοοφςε το νοερό 
υπολογιςμό, γεγονόσ που αποδίδω ςτθν πικανότθτα να μθν ιταν εξοικειωμζνα με 
κάτι τζτοιο. 
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5. ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ  
 
Θ διδαςκαλία ςε γενικζσ γραμμζσ κεωρϊ πωσ πζτυχε τουσ ςτόχουσ τθσ. Σα 

παιδιά ιξεραν τον πολλαπλαςιαςμό για διψιφιουσ αρικμοφσ, αλλά και τθν ζννοια 
του πολλαπλάςιου. Ζκαναν ςωςτά τον κατ’ εκτίμθςθ υπολογιςμό ςτθν ειςαγωγικι 
δραςτθριότθτα, αλλά γενικά είχαν προβλιματα ςτουσ νοεροφσ υπολογιςμοφσ και 
ζδειξαν να μθν είναι εξοικειωμζνοι. Ενϊ, κάκε πράξθ τθν προςζγγιηαν με τον 
ςυνικθ αλγόρικμο του πολλαπλαςιαςμοφ, ακόμθ και αν αυτό δεν ευνοοφςε τουσ 
υπολογιςμοφσ. Σα παιδιά κατανόθςαν τον αλγόρικμο του πολλαπλαςιαςμοφ για 
τριψιφιο πολλαπλαςιαςτι και το εφάρμοςαν ςωςτά ςτθν φάςθ τθσ εφαρμογισ τθσ 
νζασ γνϊςθσ. Επίςθσ, τα παιδιά ιξεραν τθν ζννοια του πολλαπλάςιου και δεν 
δυςκολεφτθκαν να καταλάβουν τα πολλαπλάςια του 2, του 5 και του 10. Σζλοσ, ενϊ 
κατανόθςαν το νοερό υπολογιςμό για τον πολλαπλαςιαςμό του 5, του 50 και του 
500 με τθ ςτρατθγικι του πολλαπλαςιαςμοφ με το 10, το 100 και το 1000 και 
ακολοφκωσ τθ διαίρεςθ με το δφο, ωςτόςο προτιμοφςαν να μθν το χρθςιμοποιοφν, 
ακόμθ και αν ιταν βολικότερο, και ζκαναν τον υπολογιςμό με τον ςυνικθ τρόπο. 

Αν ζκανα ξανά τθ διδαςκαλία αυτι αυτό που κα άλλαηα κα ιταν να μείωνα 
λίγο το περιεχόμενο, γιατί τελικά δεν προλάβαμε να κάνουμε τθ δραςτθριότθτα ςτο 
Hot Potatoes. Και ςτο λογιςμικό που ανάπτυξα ςτο Mediator κα προςπακοφςα να 
βρω ζναν τρόπο να απλοποιιςω τισ εκφωνιςεισ, γιατί κάποια παιδιά 
μπερδεφτθκαν. 

Γενικά, θ διδαςκαλία πιςτεφω ότι ιταν πετυχθμζνθ, αφοφ πζτυχε τουσ ςτόχουσ 
τθσ. 

6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ 
 

Για τθν πραγματοποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ χρθςιμοποιικθκαν: 
 
Βιβλίο μακθτι Δ’ τάξθσ Δθμοτικοφ χολείου 
Σετράδιο μακθτι Δ’ τάξθσ Δθμοτικοφ χολείου 
Βιβλίο δαςκάλου Δ’ τάξθσ Δθμοτικοφ χολείου 

7. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
 

Οι δραςτθριότθτεσ αξιολόγθςθσ και το εποπτικό υλικό τθσ διδαςκαλίασ ιταν ςε 
θλεκτρονικι μορφι και επιςυνάπτονται ςτο e-mail με το οποίο απεςτάλθ και θ 
εργαςία αυτι. 


