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Β΄

Υπολογίζω με το μυαλό

Βρίσκω το αποτέλεσμα και το γράφω μέσα στο πλαίσιο 

3 x 8 9 x 3 4 x 9

Παιχνίδια με μαθηματικά για κινητές συσκευές 

Βρίσκω το αποτέλεσμα και το γράφω μέσα στο πλαίσιο 

450-200 700-150 125-120 95-50 134 - 22

5 x 9 7 x 4

1. Τι ώρα είναι; 

 h�ps://www.primarygames.com/�me/ques�on1.htm

Η εφαρμογή αυτή συμβάλλει στην εκμάθηση της ώρας. Ο μαθητής καλείται να επιλέξει 
την ώρα που δείχνει το απλό ρολόι με τους δείκτες στο ψηφιακό ρολόι, πατώντας πάνω 
στο σωστό.

https://www.primarygames.com/time/question1.htm
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2. Συμπληρώνω τα μοτίβα 

h�p://www.shodor.org/interac�vate/ac�vi�es/Pa�ernGenerator/

 Αυτή η δραστηριότητα εξερευνά τα μοτίβα χρησιμοποιώντας εικόνες, σχήματα, γράμματα 
και αριθμούς. Θα εμφανιστεί ένα τυχαία επιλεγμένο μοτίβο χωρίς προκαθορισμένο 
επίπεδο δυσκολίας για να το λύσει ο χρήστης. Ο χρήστης μπορεί είτε να λύσει αυτό το μοτίβο 
είτε να επιλέξει ένα επίπεδο δυσκολίας από το αναπτυσσόμενο μενού κάτω δεξιά. Για να λύσει 
ένα μοτίβο, ο χρήστης πρέπει να μετακινήσει τα σχήματα από τη δεξιά πλευρά του πίνακα 
στις κατάλληλες θέσεις στο μοτίβο, που εμφανίζεται στα αριστερά. Εάν θέλει να αφαιρέσει 
τα κομμάτια που έχει τοποθετήσει και να ξεκινήσει από την αρχή, κάνει κλικ στο κουμπί 
Reset Board. Όταν ολοκληρωθεί το μοτίβο, κάνει κλικ στο κουμπί Next Pa�ern και εμφανίζεται 
ένας νέος πίνακας.
 

Λύνω προβλήματα 

2ο Πρόβλημα  

Ο μπαμπάς του Νίκου θέλει να φτιάξει μια παπουτσοθήκη για το διάδρομο του σπιτιού. 
Σκέφτεται πόσο μεγάλη να την κάνει. Στο σπίτι ζουν η μαμά, ο μπαμπάς και τρία παιδιά. 
Πόσα παπούτσια πρέπει να χωράει η παπουτσοθήκη, αν κάθε μέλος της οικογένειας 
έχει 2 ζευγάρια παπούτσια;

1ο Πρόβλημα  

Στο μάθημα των καλλιτεχνικών τα παιδιά της δευτέρας τάξης έφτιαξαν με τις παλάμες τους 
αποτυπώματα. Ο δάσκαλός τους χρησιμοποίησε 8 αποτυπώματα για να φτιάξει μια αφίσα. 
Πόσα δάχτυλα φαίνονται στην αφίσα;

http://www.shodor.org/interactivate/activities/PatternGenerator/
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