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ΦΛΩΡΙΝΑ 2010 



1. ΥΔΓΗΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

4.1. ΣΟ ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ  

 

Δίλαη ην κάζεκα 49: «Πξόζζεζε θαη αθαίξεζε – Γηςήθηνη θαη κνλνςήθηνη 

αξηζκνί» (ζει. 46 - 47), αλήθεη ζηε Γ΄ ρξνληθή πεξίνδν, ζηελ 7
ε
 Δλόηεηα θαη 

βξίζθεηαη ζην β΄ ηεύρνο ηνπ βηβιίνπ ησλ καζεκαηηθώλ ηεο Α΄ Γεκνηηθνύ. Σν 

γλσζηηθό αληηθείκελν, έρεη δηδαρζεί ζηνπο καζεηέο ζηα πξνεγνύκελα θεθάιαηα 

ηεο ίδηαο ελόηεηαο ηνπ βηβιίνπ. πγθεθξηκέλα έρεη δηδαρζεί ζην θεθάιαην 46 

«Πξνζζέζεηο θαη αθαηξέζεηο δηςήθησλ θαη κνλνςήθησλ αξηζκώλ»,ζην θεθ. 47 

«Ζ πξόζζεζε θαη ε αθαίξεζε σο αληίζηξνθεο πξάμεηο – ε ππέξβαζε ηεο 

δεθάδαο» θαη ζην θεθ. 48 «Τπνινγηζκνί – επηζηξνθή ζηε πεληάδα». 

 

 

4.2. ΣΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΔΠΟΠΣΗΚΑ ΜΔΑ  

 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο, ηα πιηθά θαη κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

ζηελ ηάμε είλαη: ν ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο, ν πξνηδέθηνξαο, ην βηβιίν ηνπ 

καζεηή «Μαζεκαηηθά ηεο θύζεο θαη ηεο δσήο γηα ηελ α’ δεκνηηθνύ», ε 

αξηζκνγξακκή, ην θύιιν εξγαζηώλ θαη ν πίλαθαο. 

 

 

4.3. ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

Ζ ηξίηε δηδαθηηθή ώξα θαηά ηελ νπνία ζα γίλεη ε δηδαζθαιίαο, δηαξθεί 45΄ 

ιεπηά. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

1
ε
 Φάζε:  

Δπεμεξγαζία ηνπ ηίηινπ σο πξσθαηαβνιηθνύ  νξγαλσηή γηα πξνζαλαηνιηζκό 

θαη εηζαγσγή ζην θεθάιαην, έιεγρνο πξνϋπάξρνπζαο γλώζεο: 5΄ 

2
ε
 Φάζε:  

Γξαζηεξηόηεηα 1 θαη δξαζηεξηόηεηα 2 γηα αλαθάιπςε ηεο λέαο γλώζεο θαη 

κεξηθή επηζεκνπνίεζε ηεο λέαο γλώζεο: 10΄ 

3
ε
 Φάζε: 

Δπηζεκνπνίεζε ηεο λέαο γλώζεο: 5΄ 

4
ε
 Φάζε: 

Γξαζηεξηόηεηα 3 γηα αλαθάιπςε θαη επηζεκνπνίεζε ηεο λέαο γλώζεο: 15΄ 

5
ε
 Φάζε: 

Γξαζηεξηόηεηα 4 γηα εθαξκνγή ηεο λέαο γλώζεο θαη εκπέδσζε: 10΄ 

 

 

 

 

 

 



4.4. ΚΟΠΟΗ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ  

 

Ο γεληθόο ζθνπόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαζθαιίαο, είλαη νη καζεηέο λα κπνξνύλ 

λα εθηεινύλ ηηο πξάμεηο ηεο πξόζζεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο  κε αξηζκνύο πνπ δελ 

μεπεξλνύλ ην 20. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν βαζηθόο δηδαθηηθόο ζηόρνο ηνπ 

καζήκαηνο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη καζεηέο κε ηνπο δηςήθηνπο αξηζκνύο ζε 

ηέηνην βαζκό, ώζηε λα εξγάδνληαη κε ζρεηηθή άλεζε θαη απηνκαηηζκό κε 

απηνύο, λα ηνπο ρσξίδνπλ ζε κνλάδεο θαη δεθάδεο θαη λα εθηεινύλ πξάμεηο 

πξόζζεζεο θαη αθαίξεζεο κε ηε κέζνδν ηεο ππέξβαζεο ηεο δεθάδαο, νη νπνίεο 

όκσο ζα γίλνληαη κόλν κε ηε βνήζεηα λνεξώλ αλαπαξαζηάζεσλ. 

Άιινο έλαο ζηόρνο είλαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο όηη ε αθαίξεζε είλαη 

ε αληίζηξνθε πξάμε ηεο πξόζζεζεο. 

Σέινο, λα εμνηθεησζνύλ κε ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο αθαίξεζεο «κε ηε 

πξόζζεζε πξνο ηα επάλσ» όηαλ ν αθαηξεηένο δελ έρεη κεγάιε δηαθνξά από ηνλ 

κεησηέν.   

 

 

4.5. ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ – ΠΡΟΤΠΑΡΥΟΤΔ ΓΝΧΔΗ 

 

Οη καζεηέο γλσξίδνπλ από ηα πξνεγνύκελα θεθάιαηα ηεο 7
εο

 ελόηεηαο λα 

θάλνπλ πξνζζέζεηο θαη αθαηξέζεηο δηςήθησλ θαη κνλνςήθησλ αξηζκώλ (θεθ. 

46
ν
), λα ππνινγίδνπλ ηα αζξνίζκαηα θαη λα αθαηξνύλ κε ηε κέζνδν ηεο 

ππέξβαζεο ηεο δεθάδαο (θεθ. 47
ν
) θαη λα εθηεινύλ πξνζζέζεηο θαη αθαηξέζεηο 

κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο «επηζηξνθήο ζηελ πεληάδα» (θεθ. 48
ν
). 

 

 

4.6. ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ   

 

Ζ δηδαζθαιία ζα είλαη θαηά βάζε καζεηνθεληξηθή, ζα πξνσζεί ηελ 

αλαθαιππηηθή κάζεζε θαη όρη ηε κεησπηθή δηδαζθαιία. Σα παηδηά κόλα ηνπο κε 

ηηο δξαζηεξηόηεηεο αιιά θαη κε ηε δηθή κνπ θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα, ην 

δηάινγν θαη ηε δηαηύπσζε εξσηήζεσλ ζα αλαθαιύςνπλ ηε λέα γλώζε. Απηό 

ζεκαίλεη όηη ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζθεθηνύλ θαη λα ελεξγήζνπλ ζην δηθό 

ηνπο πξνζσπηθό επίπεδν θαη λα δηαηππώζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο. Σέινο, κε ζθνπό 

ηελ πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηώλ ζα γίλεη ρξήζε ηεο 

ινγνηερλίαο κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηζηνξία ηνπ Άξε 

ηνπ ηζαγθάξε, ώζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα επράξηζην θιίκα γηα ηελ θαιύηεξε 

δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο. 

 

 

 

 

 

 



4.7. ΠΟΡΔΗΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

1
ε
 Φάζε: Δπεμεξγαζία ηνπ ηίηινπ σο πξσθαηαβνιηθνύ  νξγαλσηή γηα 

πξνζαλαηνιηζκό θαη εηζαγσγή ζην θεθάιαην, έιεγρνο πξνϋπάξρνπζαο γλώζεο 

ζε ζρέζε κε ην ηη είλαη κνλνςήθηνο θαη ηη δηςήθηνο αξηζκόο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ζηε θάζε απηή, ζα αλαθνηλώζσ ζηνπο καζεηέο ηνλ ηίηιν ηνπ καζήκαηνο 

«Πξόζζεζε θαη αθαίξεζε – δηςήθηνη θαη κνλνςήθηνη αξηζκνί» θαη κε 

εξσηήζεηο ζα δηαπηζηώζσ ηελ πξνϋπάξρνπζα γλώζε ηνλ καζεηώλ. Θα 

αθνινπζήζεη ε θαηαγξαθή κεξηθώλ δηςήθησλ θαη κνλνςήθησλ αξηζκώλ ζην 

πίλαθα. 

 

2
ε
 Φάζε: Θα γίλνπλ νη δξαζηεξηόηεηεο 1 θαη 2 γηα αλαθάιπςε ηεο λέαο γλώζεο 

θαη κεξηθή επηζεκνπνίεζε ηεο λέαο γλώζεο. Καηά ηε δεύηεξε θάζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ζα αξρίζεη ε αθήγεζε ηνπ παξακπζνύ «Ο Άξεο ν ηζαγθάξεο» θαη 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε δξαζηεξηόηεηα 1 ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ, πξνζαξκνζκέλε 

ζηα δεδνκέλα ηνπ παξακπζνύ. Σα παηδία ζα καληέςνπλ πξώηα κε βάζε ηα 

δεδνκέλα πνπ ζα ηνπο δνζνύλ πνηνο κπνξεί λα είλαη ν δηςήθηνο αξηζκόο πνπ 

ςάρλνπκε θαη αθνύ νινθιεξώζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο θαη ηηο παξνπζηάζνπλ κέζα 

ζηε ηάμε ζα δνζνύλ νη ζσζηέο απαληήζεηο. Σν ίδην ζα γίλεη θαη κε ηε 

δξαζηεξηόηεηα 2.  

 

3
ε
 Φάζε: Δπηζεκνπνίεζε ηεο λέαο γλώζεο. ’ απηό ην ζεκείν ζα αλαθνηλσζεί 

κε ηε ρξήζε ηεο αξηζκνγξακκήο πνηνη είλαη νη δηςήθηνη θάησ από ην 20, θαη γηα 

θαιύηεξε εκπέδσζε ζα ηνπο δεηεζεί λα αλαθέξνπλ θαη κεξηθνύο δηςήθηνπο 

πάλσ από ην 20 θαη ζα επαλαιάβνπκε κεξηθά αθόκα παξαδείγκαηα ζύκθσλα κε 

ηε ζηξαηεγηθή ηεο δξαζηεξηόηεηαο «Βξίζθσ πάληα ηνλ αξηζκό 8». 

 

4
ε
 Φάζε: Γξαζηεξηόηεηα 3 γηα αλαθάιπςε θαη επηζεκνπνίεζε ηεο λέαο γλώζεο. 

Θα δηαβάζνπκε ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο ηα νπνία είλαη δηακνξθσκέλα κε 

βάζε ηε δξαζηεξηόηεηα 4 ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ θαη ζα δηδαρζεί ε κέζνδνο 

επίιπζεο κηαο αθαίξεζεο κε πξόζζεζε πξνο ηα επάλσ. Ο ξόινο κνπ ζε απηό ην 

ζεκείν ζα είλαη βνεζεηηθόο ώζηε λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηε κέζνδν θαη λα 

ιπζνύλ ηπρόλ απνξίεο.  

 

5
ε
 Φάζε: Γξαζηεξηόηεηα 4 γηα εθαξκνγή ηεο λέαο γλώζεο θαη εκπέδσζε. Ζ 

δξαζηεξηόηεηα 4 ε νπνία είλαη ίδηα κε ηε δξαζηεξηόηεηα 5 ηνπ βηβιίνπ ζα γίλεη 

κε ζθνπό λα δσ αλ ηα παηδηά είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ πξνζζέζεηο θαη 

αθαηξέζεηο κε δηπινύο αξηζκνύο γη’ απηό ε βνήζεηα θαη ε θαζνδήγεζε κνπ ζα 

είλαη πνιύ κηθξή εθηόο αλ δηαπηζηώζσ όηη νη καζεηέο δελ κπνξνύλ λα 

αληαπεμέιζνπλ κε άλεζε.  

 

 

 

 



4.8. ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  

 

Ζ αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ έγηλε θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο 

ακέζσο κεηά ηελ επηζεκνπνίεζε ηεο λέαο γλώζεο. Κπξίσο κε ηε βνήζεηα ηνπ 

θύιινπ εξγαζίαο πνπ ηνπο δόζεθε, κε εξσηήζεηο θαη κε ηε παξαηήξεζε ηεο 

επρέξεηαο ησλ καζεηώλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Γειαδή, ε 

αμηνιόγεζε ήηαλ κηα ζπλερήο δηαδηθαζία θαη όρη θάηη πνπ εθαξκόζηεθε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Οη πεξηζζόηεξνη καζεηέο ηα πήγαηλαλ αξθεηά 

θαιά αθνύ θάλαλε ηηο αζθήζεηο κε επηηπρία. 

 

 

2. ΑΤΣΟΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

Γεληθά ε δηδαζθαιία θύιεζε νκαιά θαη εμειίρζεθε όπσο ηελ είρα ζρεδηάζεη. 

Γελ ππήξραλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα πεηζαξρίαο θαζώο νη καζεηέο ήηαλ αξθεηά 

ζπλεξγάζηκνη. Υξεζηκνπνίεζα θαηάιιειν επνπηηθό πιηθό κε ζηόρν λα 

θξαηήζσ ακείσην ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Σν 

κάζεκα αθνινύζεζε κηα ζπγθεθξηκέλε πνξεία, ππήξρε δειαδή έλαο θύξηνο 

άμνλαο. Αξρηθά ξώηεζα ηνπο καζεηέο αλ γλσξίδνπλ ηε ιέμε «ςεθίν» θαη πηα 

ζρέζε κπνξεί λα έρεη κε ηε ιέμε «αξηζκόο». Μεηά ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ 

νδήγεζα ηε ζπδήηεζε ζην ζπκπέξαζκα όηη έλαο αξηζκόο κπνξεί λα έρεη θαη έλα 

θαη δύν ή πεξηζζόηεξα ςεθία. Εήηεζα από ηνπο καζεηέο λα αλαθέξνπλ 

αξηζκνύο θαη λα κνπ πνπλ από πόζα ςεθία απνηεινύληαλ. ηε ζπλέρεηα 

δηεπθξηλίζηεθαλ νη νλνκαζίεο «κνλνςήθηνο αξηζκόο» θαη «δηςήθηνο αξηζκόο». 

’ απηό ην ζεκείν δηαπίζησζα θαη ηελ πξνϋπάξρνπζα γλώζε ηνπο. Μεηά 

πξνρώξεζα ζηελ αθήγεζε ηνπ παξακπζηνύ «Άξεο ν ηζαγθάξεο» ζην νπνίν 

έδεημαλ κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη έθαλαλ όινη εζπρία γηα λα ην αθνύζνπλ, 

γεγνλόο πνπ βνήζεζε θαη ζην λα θαηαιάβνπλ ηα δεδνκέλα ησλ πξνβιεκάησλ 

πνπ παξνπζηάδνληαλ κέζα ζην παξακύζη. Τπήξρε κεγάιε ζπκκεηνρή ζην 

κάζεκα, όινη νη καζεηέο ήζειαλ λα πνύλε ην απνηέιεζκα ηεο θάζε άζθεζεο. 

Δπίζεο, απαληνύζαλ θαη γεληθά ζε θάπνηεο εξσηήζεηο κνπ γηα ην πώο βγαίλεη ην 

θάζε απνηέιεζκα, αιιά κόλν κε ηελ δηθή κνπ παξόηξπλζε θαη θαζνδήγεζε. 

Έθαλα ηηο εξσηήζεηο κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα αθνπζηεί θσλαρηά από ηνπο 

ίδηνπο ηνπο καζεηέο ε πνξεία ζθέςεο ηνπο, αιιηώο δελ κπνξνύζαλ λα ηελ 

εθθξάζνπλ. ην ηέινο θάζε πξνβιήκαηνο γξάθακε ηελ απάληεζε θαη 

παξνπζηάδνληαλ ζην power point ηα ζσζηά απνηειέζκαηα. ηόρνο κνπ ζηε 

δηδαζθαιία ήηαλ λα αλαδεηρηνύλ θαη λα παξνπζηαζηνύλ όινη νη ηξόπνη ζθέςεο 

ησλ καζεηώλ. Μάιηζηα ζε θάπνην πξόβιεκα νη καζεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ σο 

ζηξαηεγηθή ηελ αξίζκεζε αλά έλα θαη γηα λα ην θαηαλνήζνπλ ηνπο έδεημα ζην 

πίλαθα κηα αξηζκνγξακκή θαη ζήθσζα έλαλ καζεηή γηα λα αξηζκήζεη. Αμίδεη λα 

αλαθέξσ πσο ζηόρνο κνπ ήηαλ λα δηαθνξνπνηεζώ από ην βηβιίν ηνπ 

νξγαληζκνύ, ην νπνίν παξνπζίαδε θαηεπζείαλ ηηο ζηξαηεγηθέο. Απηό ζηεξεί από 

ηα παηδηά ηε δπλαηόηεηα λα ζθεθηνύλ θαη λα πξνηείλνπλ δηθέο ηνπο ιύζεηο θαη 

ζηξαηεγηθέο. Δηδηθά ζην πξόβιεκα κε ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο αθαίξεζεο 



«κε ηε πξόζζεζε πξνο ηα επάλσ», άθεζα πξώηα λα ην ιύζνπλ νη καζεηέο κε 

ηνλ ηξόπν πνπ μέξνπλ θαη κεηά ηνπο εηζήγαγα ζηε λέα γλώζε.. Οη καζεηέο δελ 

πξέπεη λα δέρνληαη ηε λέα γλώζε παζεηηθά. Πξέπεη νη ίδηνη λα ηελ 

αλαθαιύπηνπλ θαη θαιό ζα είλαη νη ηξόπνη ζθέςεο ησλ παηδηώλ λα 

αλαδεηθλύνληαη ζηελ ηάμε, γηαηί ν θαζέλαο ηνπο έρεη δηαθνξεηηθή 

ηδηνζπγθξαζία. Γεληθόηεξα είκαη επραξηζηεκέλε από ην απνηέιεζκα ηεο 

δηδαζθαιίαο. Θεσξώ ζεκαληηθό ην όηη ελζάξξπλα θαη επηβξάβεπα ηνπο καζεηέο, 

αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έθαλαλ θάπνην ιάζνο. Οη δξαζηεξηόηεηεο ηέινο, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζα ζηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ είρα πξνβιέςεη. 
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4. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

 

«ΑΡΖ Ο ΣΑΓΚΑΡΖ» 

 Ενύζε θάπνηε ζην δάζνο κε ηηο παζραιηέο έλαο ηζαγθάξεο πνπ έθηηαρλε 

παπνύηζηα θαη παπνπηζάθηα γηα δώα θαη δσάθηα. Πιάη ζηελ πόξηα ηνπ ζπηηηνύ 

ηνπ θξεκόηαλ κηα ηακπέια πνπ έιεγε «Άξεο ν ηζαγθάξεο». 

      - Φηηάρλσ παπνύηζηα, θίλα παπνπηζάθηα γηα κεγάια δώα θαη κηθξά δσάθηα! 

Αξβύιεο γηα παπνπηζνκέλνπο γάηνπο θαη θαζηόξηα γηα θάζηνξεο πνπ 

ρνξνπεδάλ απ’ ηε ραξά ηνπο.  

Μηα κέξα κπαίλεη ζην καγαδί ν Πεινπίδαο ν πειαξγόο. 

- Ση ζέιεηο Πεινπίδα; 

- Θέισ λα θηηάμεηο παπνύηζηα γηα εκάο ηνπο πειαξγνύο πνπ κέλνπκε δίπια 

ζηε ιηκλνύια ηνπ δάζνπο. 

-  Γειαδή πόζα ζέιεηο; 

- Απηά ηα παπνύηζηα πνπ ζέισ είλαη έλαο δηςήθηνο αξηζκόο. 

- Γειαδή; θέθηεηαη ν ηζαγθάξεο…. 

- Δπίζεο πξηλ θύγσ ζα ζνπ πσ όηη νη κνλάδεο ηνπ αξηζκνύ είλαη 4. Αλ 

αθαηξέζεηο ηηο κνλάδεο από ηνλ αξηζκό ζα βξεηο ην 10. 

- Δληάμεη λνκίδσ όηη ην κάληεςα, είπε ν Άξεο ν ηζαγθάξεο. Πέξαζε αύξην 

πξσί-πξσί. Πέξαζε λα ηα πάξεηο. 

 Μόιηο βγήθε ν πειαξγόο, κπαίλεη ζην καγαδί ε Πελειόπε ε πάπηα. 

- Ση λα ζνπ θάλσ, Πελειόπε; 

- Θέισ γνβάθηα, γηα κέλα θαη ηηο αδεξθέο κνπ. 

- Ση ρξώκα; 

- Πξάζηλα κε ςειά ηαθνύληα. 

          Θα ηα θνξάκε όηαλ πεγαίλνπκε ζηελ αγνξά γηα ςώληα. 

- Μάιηζηα είπε ν ηζαγθάξεο, Βνύηεμε ηα πόδηα ζνπ ζην ηαςί κε ηελ 

πξάζηλε κπνγηά θη αθνύκπα ηα κέζα ζε ηνύην ην ραξηί γηα λα ζπκάκαη ην 

κέγεζνο. 

- Πιαηο! Πιαηο! Βνύηεμε ε Πελειόπε ε πάπηα ηα πόδηα ηεο ζην ηαςί θαη 

ηα αθνύκπεζε πξνζεθηηθά. 



-  Δληάμεη είπε ν Άξεο ν ηζαγθάξεο. Καη πόζα γνβάθηα ζέιεηο; 

- θέθηνκαη έλαλ δηςήθην αξηζκό. Ο αξηζκόο απηόο είλαη κηθξόηεξνο από 

ην 20. 

- Υκκ, γηα λα ζθεθηώ.. νη δηςήθηνη αξηζκνί θάησ από ην 20 είλαη από ην 19 

κέρξη ην 10. Δγώ ηειηθά πόζα γνβάθηα λα ζνπ θηηάμσ; 

- Από απηόλ ηνλ αξηζκό πνπ ζθέθηεθα αθαίξεζα ηηο κνλάδεο. Από απηό 

πνπ βξήθα αθαίξεζα ην 2 θαη βξήθα ην 8. 

- Δληάμεη είπε ν Άξεο ν ηζαγθάξεο. Πέξαζε αύξην λα ηα πάξεηο! 

 Μηα άιιε κέξα ζην καγαδί ηνπ ν Άξεο ν ηζαγθάξεο είρε έηνηκα 13 δεπγάξηα 

παπνύηζηα λα πνπιήζεη. Μέρξη ην κεζεκέξη πνύιεζε ηα 9. Πόζα ηνπ έκεηλαλ 

αθόκα λα πνπιήζεη;  

 ηαλ βξάδηαζε θαη αθνύ είρε πνπιήζεη θαη ηα άιια 4 δεπγάξηα παπνύηζηα πνπ 

ηνπ είραλ κείλεη ν Άξεο ν ηζαγθάξεο πήγε γηα ύπλν, γηα λα μεθνπξαζηεί. 

Σελ επόκελε κέξα πνπ ήηαλ Κπξηαθή, απνθάζηζε λα θαιέζεη ηνπο πειάηεο ηνπ 

λα δηαζθεδάζνπλ. Γελ έιεηςε θαλείο από ην πάξηη. Ήξζε ν Πεινπίδαο ν 

πειαξγόο, ε Πελειόπε ε πάπηα, ε Ενπδνύ ε Υξπζόκπγα κε ηελ θίιε ηεο ηε 

Υξπζή, ε θάκπηα ε Σδνύ θαη ε θάκπηα ε Σδί, ν Υαξάιακπνο ην ρηαπόδη κε ηνλ 

αδεξθό ηνπ ηνλ Λεσλίδα, ν δξάθνο Πάηξνθινο κε ηνλ μάδεξθό ηνπ ηνλ Πάξε 

θαη όια ηα άιια δσάθηα ηνπ δάζνπο πνπ αγόξαδαλ ηα όκνξθα ηνπο 

παπνπηζάθηα από ηνλ Άξε ηνλ ηζαγθάξε.  

Σνπ θέξαλε θαη δώξα γηα λα ηνλ επραξηζηήζνπλ γηα ηα όκνξθά παπνύηζηα πνπ 

ηνπο έθηηαρλε θάζε θνξά! 

Ο Πεινπίδαο ηνπ έθεξε έλα κσξό. 

Ζ Πελειόπε ε πάπηα ηνπ έθεξε 2 λνύθαξα από ηε ιίκλε. 

Ζ ρξπζόκπγα ε Ενπδνύ καδί κε ηελ θίιε ηεο ηνπ έθεξαλ 12 ρξπζά παξάζεκα 

από πέηαια ρξπζάλζεκνπ. 

Ο Υαξάιακπνο ην ρηαπόδη καδί κε ηνλ αδεξθό ηνπ  ράξηζαλ 16 ζθνπγγάξηα. 

Καη ν δξάθνο ν Πάηξνθινο ηνπ έθεξε 9 αζηξαπέο πιεγκέλεο ζθνππηληνύ. 

Καη επεηδή όινη ήζειαλ λα δείμνπλ ηα θαηλνύξηα ηνπο παπνύηζηα παίμαλε έλα 

παηρλίδη.  

Πξώηεο μεθίλεζαλ νη Υξπζόκπγέο, ε Ενπδνύ θαη ε Υξπζή. Ρώηεζαλ ηα άιια ηα 

δσάθηα: 

- Πόζα παπνύηζηα έρνπκε θαη νη δπν καδί; 

- Άκα θύγεη ε κηα πόζα ζα έρνπκε (πόζα ζα κείλνπλ); 

Πξώηε απάληεζε ε θάκπηα ε Σδνύ θαη έηζη καδί κε ηε θάκπηα ηε Σδη πήγαλ ζηε 

ζεηξά γηα λα δείμνπλ ηα δηθά ηνπο παπνπηζάθηα...θ.η.ι. 

Έηζη, πέξαζαλ πνιύ όκνξθα ζην πάξηπ, ρνξέςαλε, ηξαγνπδήζαλε, 

δνπδνπλίζαλε, κνπγθξίζαλε, θάγαλε θξάνπιεο, ήπηαλε ρπκό από βαηόκνπξα, 

θαη πεξάζαλε απηνί θαιά θαη εκείο θαιύηεξα. 

 



Μάζεκα: 49 Πξόζζεζε θαη αθαίξεζε – Γηςήθηνη θαη κνλνςήθηνη αξηζκνί  

 
Φύιιν εξγαζίαο 

 
λνκα καζεηή:............................     Ζκεξνκελία:............................. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1: Μανηεύω ηον απιθμό 

 

Πνηνο είλαη ν δηςήθηνο αξηζκόο ησλ παπνπηζηώλ πνπ δήηεζε ν 

πειαξγόο από ηνλ ηζαγθάξε; 

                                                                     
 

Γπάθω ηον απιθμό και ηην ππάξη. 

… - … = … 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2:  Βπίζκω πάνηα ηον απιθμό 8 

 

Πόζα γνβάθηα ζέιεη ε πάπηα; Πνηνο είλαη ν δηςήθηνο αξηζκόο πνπ 

ζθέθηεθε; 

                                                                  
  

 

 

Γπάθω ηον απιθμό και ηιρ ππάξειρ. 

… - …  = …                          … - 2  = 8 

 

 



Γξαζηεξηόηεηα 3: Αθαίπεζη με ππόζθεζη ππορ ηα επάνω. 

 

ην καγαδί ηνπ ν Άξεο είρε έηνηκα 13 δεπγάξηα παπνύηζηα λα 

πνπιήζεη. 

Μέρξη ην κεζεκέξη πνύιεζε ηα 9. Πόζα ηνπ έκεηλαλ αθόκα λα 

πνπιήζεη; 

                                                                      
Τπνινγίδσ ηελ αθαίξεζε 13 – 9. 

9 + 1= 10 

 

10 +3 = 13 

 

Άξα 13 – 9 = … 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 4: Τπολογίζω ηιρ πποζθέζειρ και ηιρ αθαιπέζειρ με 

ηα διπλά. 

 

                                        
                              

                                6 + 6 = …              12 – 6 = … 

 

                                       
 

                                7 + 7=...                   14 - 7 = ... 

                                

                                    
                                 

                                8 + 8 = ...                 16 – 8 = ... 

 

                                        
                                9 + 9 = ...                  18 – 9 = ... 



 
 

 
 

 



 

 
 

Πόζα παπνύηζηα 

ζέιεηο; Απηά πνπ ζέισ 

είλαη έλαο 

δηςήθηνο αξηζκόο!

;

Μαληεύσ ηνλ αξηζκό

 



Δπίζεο, ζα ζνπ πσ όηη 

νη κνλάδεο ηνπ αξηζκνύ

είλαη 4. Αλ αθαηξέζεηο 

ηηο κνλάδεο από ηνλ 

αξηζκό ζα βξεηο ην 10.

Γ Μ

; 4

 
 

Πόζα γνβάθηα 

ζέιεηο;

Σθέθηνκαη έλαλ 

δηςήθην αξηζκό. Ο 

αξηζκόο απηόο είλαη 

κηθξόηεξνο από ην 20.

Βξίζθσ πάληα ηνλ αξηζκό 8

 
 



Οη δηςήθηνη αξηζκνί είλαη 

από ην 19 κέρξη ην 10. 

Λνηπόλ πόζα γνβάθηα λα 

ζνπ θηηάμσ;

Από ηνλ αξηζκό πνπ 

ζθέθηεθα αθαίξεζα ηηο 

κνλάδεο. Από απηό πνπ 

βξήθα αθαίξεζα ην 2

θαη βξήθα ην 8.

 
 

Αθαίξεζε κε πξόζζεζε πξνο ηα επάλσ.

Σην καγαδί ηνπ ν Άξεο είρε έηνηκα 13 δεπγάξηα παπνύηζηα λα πνπιήζεη.

Μέρξη ην κεζεκέξη πνύιεζε ηα 9. Πόζα ηνπ έκεηλαλ αθόκα λα πνπιήζεη;

 
 

 


