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«Ο αριθμός 1 ονομάζεται μονάδα είναι και 
αρσενικός και θηλυκός , μονός και ζυγός . Δεν 
είναι αριθμός , αλλά η πηγή όλων των αριθμών. 

Αυτή η μονάδα , αρχή και τέλος όλων των 
πραγμάτων δίχως η ίδια να γνωρίζει αρχή ή 

τέλος , αναφέρεται στον υπέρτατο Θεό» 

 

                    Μακρόβιος ( 4ος αι. μ.Χ.) 

 



Ερευνητική Ομάδα Εργασίας 4ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας  
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Νομού Αρκαδίας  

 

 5 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

της  κ. Κατερίνας Μπελόκα 

 

Τα νέα διδακτικά εγχειρίδια των Μαθηματικών για το 
δημοτικό , που εισήχθησαν στην εκπαιδευτική πράξη το σχ. έτος 
2006-2007, βασίστηκαν στα νέα αναλυτικά προγράμματα 
σπουδών ( Α.Π.Σ και Δ.Ε.Π.Π.Σ ) για το Δημοτικό Σχολείο . 
Σύμφωνα με αυτά η διαδασκαλία των Μαθηματικών στηρίζεται 
σε μια νέα φιλοσοφία για τη γνώση : στον εποικοδομισμό . Έτσι 
οι μαθητές «οικοδομούν» μόνοι τους τη γνώση χρησιμοποιώντας 
τις προϋπάρχουσες ιδέες τους με τη βοήθεια της ενεργητικής 
και αναστοχαστικής σκέψης .  

Η κριτική θεώρηση των νέων βιβλίων των Μαθηματικών, 
όπως και κάθε διδακτικού εγχειριδίου άλλωστε, είναι υπόθεση 
απαιτητική, αποτελεί μια επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία, 
πρόκληση για  κάθε εκπαιδευτικό. Βασίστηκε κυρίως στους άξονες 
που προτάθηκαν από τον Σχολικό Σύμβουλο.  

         Για την πληρέστερη κατανόηση της διαδικασίας συλλογής και 
αξιολόγησης των αντίστοιχων ποιοτικών ευρημάτων, παραθέτουμε 
αυτούσιο το αντίστοιχο υπηρεσιακό σημείωμα  του Σχολικού 
Συμβούλου που στάλθηκε στις ομάδες εργασίας: 

 «Για την καταγραφή, την παρουσίαση, την ανάλυση και  την 
τεκμηρίωση των ευρημάτων από τα μέλη των  επιμέρους ομάδων 
εργασίας - για κάθε τάξη  Δημοτικού Σχολείου- με σκοπό  την 
αποτελεσματικότερη διδακτική αξιοποίηση του Α Π Σ των 
Μαθηματικών Δημοτικού Σχολείου & των αντιστοίχων διδακτικών  
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εγχειριδίων στο πλαίσιο της σύγχρονης διδακτικής των Μαθηματικών 
της οικείας βαθμίδας,   

   προτείνονται ενδεικτικά οι εξής  άξονες :  

 

       1.Διαχείριση και αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου 

2.Αξιοποίηση διδακτικού  και εκπ/κού υλικού από 
εναλλακτικές πηγές 

3.Ασυμβατότητα μεταξύ   ΑΠΣ των μαθηματικών του 
Δημοτικού Σχολείου και διδακτικών εγχειριδίων 

4.Εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις για την 
αποτελεσματικότερη  κατασκευή ( παραγωγή) της νέας 
γνώσης με αξιοποίηση της προηγούμενης γνώσης  

5.Παρέκκλιση από την προτεινόμενη (γραμμική) εξέλιξη 
της ύλης και η ανάπτυξη νέας ενδιάμεσης στοχοθεσίας 

6.Αντιμετώπιση των διαφορετικών επιπέδων μαθησιακής 
ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας των μαθητών 

7.Εφαρμογή του διαθεματικού πλαισίου μάθησης 

8.Εμπλουτισμός, επαύξηση  ή απόρριψη προτεινόμενων 
εργασιών και δραστηριοτήτων 

9.Ασυμβατότητα μεταξύ βιβλίου μαθητή και τετραδίου 
εργασιών  

10.Χωροταξική κατανομή της ύλης σε κάθε σελίδα, 
εικονογραφικό-εικονιστικό και διαγραμματικό υλικό –
πολυσημία συμβόλων 

11.Αδυναμίες, παραλείψεις, αστοχίες και λάθη που 
υπάρχουν 

12. Εφαρμογή ομαδοσυνεργατικών ή εταιρικών σχημάτων 
διαμαθητικής επικοινωνίας και συνεργασίας 

13.Αξιοποίηση του βιβλίου του δασκάλου 
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14.Μορφές και τρόποι ανακεφαλαίωσης και 
επανατροφοδότησης της νέας γνώσης 

 15.Τρόποι αξιολόγησης των μαθητών και ο ατομικός             
φάκελος εργασιών μαθητή 

16.Καλλιέργεια δεξιοτήτων, ανάπτυξη στάσεων και 
οικοδόμηση αξιακού πλαισίου 

17. Αξιοποίηση των ιστορικών σημειωμάτων και 
βιογραφικών στοιχείων 

18.Ανάπτυξη και εμπλουτισμός της μαθηματικής γλώσσας 
και ορολογίας 

19.Αναφορές και αξιολόγηση  για την είσοδο νέων μορφών 
εργασιών- δραστηριοτήτων π.χ. μοτίβα, τάγκραμ, 
εικονοπροβλήματα, ασκήσεις με αριθμούς – στόχους , 
εκτίμηση αποτελέσματος 

20.Ανάπτυξη και καλλιέργεια της αποκλίνουσας νόησης και 
κριτικής σκέψης 

21.Συνεργασία με τους γονείς και κηδεμόνες. 

 

Ο τελικός στόχος της συγκεκριμένης εργασίας ήταν η 
αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των συμπερασμάτων από όλους 
μας , τους εκπαιδευτικούς της τάξης στη διδακτική πράξη . 

Αρχικά ασχοληθήκαμε με τη δομή του βιβλίου: με τη 
χωροταξική κατανομή της ύλης, την εικονογράφηση, το εικονιστικό 
και διαγραμματικό υλικό. Κάθε κεφάλαιο έχει μια σταθερή και 
απαρέγκλιτα επαναλαμβανόμενη δομή : αναπτύσσεται η  
προσφερόμενη ύλη πάντα σε δύο ακριβώς σελίδες.  

Στη συνέχεια ασχοληθήκαμε με την παρουσίαση  της ύλης. Η 
προτεινόμενη γραμμική εξέλιξη της, μας  προβληματίζει. Και τούτο 
γιατί οι νέες έννοιες συνδέονται μεταξύ τους και εντάσσονται σε 
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πολλές και διαφορετικές γνωστικές περιοχές ( δικτυωτό πλαίσιο 
μάθησης ) .  

Ύστερα ασχοληθήκαμε με τη μαθηματική γλώσσα και το πώς 
αυτή εμφανίζεται στα βιβλία των Μαθηματικών. Σκοπός της 
διδασκαλίας , σύμφωνα με τα νέα αναλυτικά προγράμματα , είναι 
και η καλλιέργειά της ως μέσο επικοινωνίας. Όμως η μαθηματική 
γλώσσα , όπως κάθε ειδικό λεξιλόγιο , στην κατανόηση , χρήση και 
αξιοποίησή της είναι δύσκολη και απαιτητική .  

Ο προτεινόμενος χρόνος διδασκαλίας του κάθε κεφαλαίου 
μας απασχόλησε ιδιαίτερα. Το μάθημα γίνεται πάντα στο χρόνο 
που ορίζει ο εκπαιδευτικός ανάλογα με τις ανάγκες της τάξης του. 
Γι’ αυτό ο προτεινόμενος χρόνος θεωρείται ενδεικτικός .  

Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας αναλογιστήκαμε αν πετύχαμε  
να αντιμετωπίσουμε τα διαφορετικά επίπεδα μαθησιακής 
ετοιμότητας των μαθητών, αν μπορέσαμε να διδάξουμε μαθηματικά 
σε όλα τα παιδιά από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα, σε παιδιά 
με ιδιαίτερη έφεση και ικανότητες στα Μαθηματικά .  

Επίσης καταγράψαμε τους τρόπους αξιολόγησης που 
εφαρμόσαμε στην τάξη. Η νέα φιλοσοφία στη διδασκαλία των 
Μαθηματικών προτείνει τη δημιουργία φακέλου εργασιών για κάθε 
μαθητή . Ερευνήσαμε αν και κατά πόσο τον δημιουργήσαμε .  

Ακόμα μελετήσαμε αν αξιοποιήθηκε το βιβλίο του δασκάλου , 
μελετήσαμε διεξοδικά το βιβλίο του μαθητή και το συνοδευτικό 
τετράδιο εργασιών του και καταγράψαμε τυχόν ασυμβατότητες . 
Ιδιαίτερα ασχοληθήκαμε με τις προτεινόμενες Εργασίες – 
Δραστηριότητες . Εντοπίσαμε αδυναμίες, παραλείψεις, αστοχίες 
και λάθη . 
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Τα νέα αναλυτικά προγράμματα εισάγουν τη διαθεματική 
προσέγγιση της ύλης και στα Μαθηματικά. Ερευνήσαμε αν 
εφαρμόζεται η αντιμετώπιση ενός θέματος από πολλές πτυχές και 
διαφορετικά γνωστικά πεδία .  

Οι παραπάνω άξονες μελετήθηκαν διεξοδικά αυτή τη χρονιά 
από τις επιμέρους ομάδες εργασίας  για κάθε τάξη του Δημοτικού 
Σχολείου . Ευελπιστούμε  η έρευνά μας , να βοηθήσει όλους μας 
στη  αποτελεσματικότερη διδακτική αξιοποίηση των νέων βιβλίων 
των Μαθηματικών για το Δημοτικό Σχολείο .  

 

Τρίπολη, 10- 06-2009 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θα δεχθούμε με μεγάλη χαρά κι ικανοποίηση τις όποιες παρατηρήσεις σας, 
που θα βελτιώνουν το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης 
έρευνας . 
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Ερευνητική Ομάδα Εργασίας Εκπαιδευτικών Α΄ Τάξης  
της 4ης Εκπ. Περιφέρειας  

Δημοτικής Εκπαίδευσης του Νομού Αρκαδίας. 
 

 

 

 

 

 

            Συντονίστρια : Βυτόγιαννη Μαρία 

Μέλη : Βενετσάνου Σοφία 

   Βυτόγιαννη Μαρία 

          Ζαχαροπούλου Αγγελική 

        Μουστάκα Μαρία 

       Μπρότση Λυδία 

      Πούλιου Ελένη 
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Φ.Ε.Κ.τεύχος Β΄αρ.φύλλου 303/13-03-03 

 σ.3983 
 

Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος(ΔΕΠΠΣ) 
Ο σκοπός της διδασκαλίας των Μαθηματικών εντάσσεται στους γενικότερους 
σκοπούς της Εκπαίδευσης και αφορά τη συμβολή στην ολοκλήρωση της 
προσωπικότητας του μαθητή και την επιτυχή κοινωνική ένταξή του, εφόσον 
τα Μαθηματικά:  
Ασκούν τον μαθητή στην μεθοδική σκέψη, στην ανάλυση, στην αφαίρεση, στη 
γενίκευση, στην εφαρμογή, στην κριτική και στις λογικές διεργασίες και τον 
διδάσκουν να διατυπώνει τα διανοήματά του με τάξη, σαφήνεια, λιτότητα και 
ακρίβεια.  
Αναπτύσσουν την παρατηρητικότητα, την προσοχή, τη δύναμη 
αυτοσυγκέντρωσης, την επιμονή, την πρωτοβουλία, τη δημιουργική φαντασία, 
την ελεύθερη σκέψη, καλλιεργούν την αίσθηση της αρμονίας, της τάξης και 
του ωραίου και διεγείρουν το κριτικό πνεύμα.  
Είναι απαραίτητα στην καθημερινή ζωή και ιδιαίτερα στο χώρο εργασίας αλλά 
και για την ανάπτυξη και εξέλιξη των άλλων επιστημών και ιδιαίτερα της 
Τεχνολογίας, της Οικονομίας και των Κοινωνικών Επιστημών.  
 
Άξονες, Γενικοί Στόχοι, Θεμελιώδεις Έννοιες Διαθεματικής 

προσέγγισης .  

Τάξη 
Άξονες 

γνωστικού 
περιεχομένου 

Γενικοί στόχοι 
(γνώσεις, δεξιότητες, 
στάσεις και αξίες) 

Ενδεικτικές 
Θεμελιώδεις 

έννοιες 
Διαθεματικής 
προσέγγισης 

Α, Β, Γ, 
Δ, Ε, ΣΤ  
Δημοτικού 

Επίλυση 
προβλημάτων 

Οι μαθητές εξερευνούν μία 
κατάσταση, κατασκευάζουν 
ερωτήσεις και προβλήματα με 
βάση συγκεκριμένα δεδομένα, 
διατυπώνουν διαφορετικά το 
ίδιο πρόβλημα, αναγνωρίζουν 
και περιγράφουν ανάλογες 
καταστάσεις, ερευνούν 
ανοιχτές προβληματικές 
καταστάσεις, χρησιμοποιούν 
τα Μαθηματικά στην 
καθημερινή ζωή και 

Μεταβολή 
Αλληλεπίδραση 

Σύστημα 
Επικοινωνία 

Άτομο – Σύνολο 
Ομοιότητα - Διαφορά 
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εξοικειώνονται με τις νέες 
τεχνολογίες. 

Α 
Δημοτικού 

Αριθμοί και 
πράξεις 

Οι μαθητές επιδιώκεται:  
Να απαγγέλλουν, να 
διαβάζουν, να γράφουν και να 
διατάσσουν τους φυσικούς 
αριθμούς μέχρι το 100.  
Να εκτελούν τις πράξεις της 
πρόσθεσης και της αφαίρεσης 
με αριθμούς που δεν 
ξεπερνούν το 20.  
Να εξοικειωθούν με 
καταστάσεις επανάληψης ίσων 
ποσοτήτων και διαμερισμού 
(μερισμού). 

Μεταβολή 
Επικοινωνία 

Άτομο – Σύνολο 
Ομοιότητα- 
Διαφορά 

 Μετρήσεις 

Να έχουν μια πρώτη επαφή με 
τις έννοιες: μήκος, χρόνος, 
χρήμα, μάζα.  
Να αναγνωρίζουν, να 
περιγράφουν και να 
επεκτείνουν αριθμητικά και 
γεωμετρικά μοτίβα. 

Σύστημα 
Χώρος-Χρόνος 
Ομοιότητα- 
Διαφορά 

 Γεωμετρία 

Να εξασκούνται στον 
προσανατολισμό στο χώρο, 
στη σχεδίαση, αναπαραγωγή, 
αναγνώριση, ονομασία και 
ταξινόμηση σχημάτων.  
Να διακρίνουν τα στερεά: τον 
κύβο, το ορθογώνιο 
παραλληλεπίπεδο, τον 
κύλινδρο και τη σφαίρα.  
Να παρατηρούν εικόνες και 
σχήματα συμμετρικά ως προς 
άξονα. 

Μεταβολή 
Σύστημα 

Επικοινωνία 
Χώρος-Χρόνος 
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Φ.Ε.Κ.τεύχος Β΄αρ.φύλλου 303/13-03-03 
 

σσ. 3987-3990 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

Α΄ Τάξης  
 

1. Ειδικοί σκοποί  
 
Με τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο επιδιώκεται:  
Η απόκτηση βασικών μαθηματικών γνώσεων και ικανοτήτων.  
Η καλλιέργεια της μαθηματικής γλώσσας ως μέσου επικοινωνίας.  
Η κατανόηση στοιχειωδών μαθηματικών μεθόδων.  
Η εξοικείωση με τη διαδικασία παραγωγής συλλογισμών και την αποδεικτική 
διαδικασία.  
Η ανάπτυξη της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.  
Η ανάδειξη της δυνατότητας εφαρμογής και πρακτικής χρήσης των 
Μαθηματικών.  
Η ανάδειξη της δυναμικής διάστασης της μαθηματικής επιστήμης (ιστορική 
εξέλιξη των μαθηματικών εργαλείων, συμβόλων και εννοιών).  
Η καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στα Μαθηματικά.  
 
2. Στόχοι, Θεματικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες   
 

Στόχοι Θεματικές Ενότητες  
(διατιθέμενος χρόνος ) 

Ενδεικτικές Δραστηριότητες 

 
 
 
Οι μαθητές επιδιώκεται :  
 
Να ενεργοποιούν τις 
υπάρχουσες γνώσεις .  
 
 
Να κάνουν δοκιμές και 
επαληθεύσεις .  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Επίλυση 
Προβλήματος 

 
( 18 ώρες ) 

 
Εισαγωγή δραστηριοτήτων 

με δραματοποίηση, οι 
οποίες δημιουργούν 

καταστάσεις 

προβληματισμού, και 
παρακινούν τους μαθητές 

να βιώσουν τη νέα γνώση .   
 
Επίλυση προβλημάτων που 
αφορούν παιχνίδια, 
συναλλαγές σε καταστάσεις 
της καθημερινής ζωής 
(Αισθητική Αγωγή, 
Γλώσσα,Μελέτη Περιβ.)  
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Να συγκρίνουν μεταξύ 
τους συλλογές διακριτών 
αντικειμένων με στόχο τη 
χρήση αριθμητικών 
(απαρίθμηση) ή μη 
αριθμητικών (αντιστοίχιση 
ένα προς ένα) 
διαδικασιών.  
Να γράφουν τα αριθμητικά 
σύμβολα (0-10).  
Να απαγγέλλουν 
προφορικά 2-2 την 
ακολουθία των αριθμών 
μέχρι το 10.  
Να απαγγέλλουν 
προφορικά 1-1 την 
ακολουθία των αριθμών 
μέχρι το 10.  
Να απαριθμούν συλλογές 
αντικειμένων που 
περιέχουν μέχρι 10 
αντικείμενα.  
Να διαβάζουν τα 
αριθμητικά σύμβολα.  
Να απαγγέλλουν 
προφορικά αντίστροφα από 
1-1 μέχρι το 10.  
Να βρίσκουν τον 
προηγούμενο και τον 
επόμενο ενός αριθμού σε 
αριθμούς μέχρι το 10.  
Να αναγνωρίζουν γρήγορα 
ποσότητες με δομημένη 
μορφή ενός, δύο και τριών 
στοιχείων (άμεση 
εκτίμηση).  
Να αναλύουν σε 
αθροίσματα τους αριθμούς 
μέχρι το 5.  
Να υπολογίζουν 
αθροίσματα μέχρι το 5.  
Να λύνουν προβλήματα 
πρόσθεσης και να κάνουν 
χρήση των συμβόλων (+) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αριθμοί και πράξεις 

 
Υπολογισμοί μέχρι το 

5. 
 

Απαρίθμηση μέχρι το 
10. 
 

Το σύμβολο = 
 

Το σύμβολο + 
 

(25 ώρες)   

 
 
Προσδιορισμός 
αντικειμένων σε μια 
δεδομένη συλλογή.  
Ανάγνωση καρτελών με 
ψηφία ή με την 
αριθμογραμμή.  
Συμπλήρωση, επέκταση 
τμήματος της 
αριθμογραμμής.  
Διαμερισμός συλλογών 
αντικειμένων.  
Ανταλλαγή νομισμάτων 
μέχρι 5 Ευρώ χωρίς τις 
υποδιαιρέσεις.  
Ένωση συλλογών 
αντικειμένων.  
Παρουσίαση των αριθμών 
με αντικείμενα, με 
συστοιχίες κουκίδων 
(ζάρι) και με ψηφία.  
Εισαγωγή προβλημάτων 
και δραστηριοτήτων που 
οδηγούν στη συμβολική 
γραφή της πρόσθεσης και 
της ισότητας.  
Δημιουργούνται συλλογές 
πραγματικών 
αντικειμένων και 
απαρίθμησή τους. Επίσης 
παιχνίδια με 
αγοραπωλησίες (π.χ. 
δραματοποιήσεις, 
μονόπολη) (Αισθητική 
Αγωγή, Γλώσσα, Μελέτη 
Περιβάλλοντος).   
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Να αναπαριστάνουν με 
ποσότητες και να 
αναλύουν τους αριθμούς 
από το 6 μέχρι το 10 με 
βάση την πεντάδα και τα 
διπλά (ν+ν).  
Να αναγνωρίζουν, να 
διαβάζουν και να γράφουν 
τα αριθμητικά σύμβολα 
μέχρι το 20.  
Να επαληθεύουν 
αποτελέσματα της πράξης 
της πρόσθεσης με την 
αφαίρεση και της 
αφαίρεσης με την 
πρόσθεση.  
Να μετρούν προφορικά 5-
5 και 10-10 μέχρι το 20.  
Να συγκρίνουν αριθμούς 
μεταξύ τους και να 
χρησιμοποιούν τα 
κατάλληλα σύμβολα.  
Να κάνουν προσθέσεις με 
αριθμούς μέχρι το 10, 
χρησιμοποιώντας τα διπλά 
και την πεντάδα.  
Να χρησιμοποιούν 
εναλλακτικούς τρόπους 
υπολογισμών, μέσα από 
τους οποίους να 
αναδεικνύεται η 
αντιμεταθετική ιδιότητα.  
Να κάνουν αφαιρέσεις και 
να χρησιμοποιούν το 
σύμβολο της αφαίρεσης.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αριθμοί και πράξεις  
 
Υπολογισμοί μέχρι το 
10.  
 
Απαρίθμηση μέχρι το 
20.  
 
Τα σύμβολα = και >, 
<.  
 

(25 ώρες)   

 
 
Αναπαράσταση, π.χ. του 7, 
ως 5+2, του 8 ως 5+3 και 
ως 4+4.  
Χρήση της αριθμογραμμής.  
Χρήση άτυπων εμπειρικών 
στρατηγικών (π.χ. 
δαχτύλων, λεκτικών 
επιχειρημάτων ).  
Εισαγωγή δραστηριοτήτων 
με εποπτικά μέσα που 
δείχνουν για παράδειγμα, 
το 6 ως 5+1, το 8 ως 5+3 
κλπ.  
Ανάλυση δεκάδας σε 
επιμέρους αθροίσματα.  
Για την εισαγωγή της 
αφαίρεσης να δοθούν 
δραστηριότητες της 
μορφής: α-β=* και όχι α+ * 

=β ή * +α =β.  
Ζωγραφίζουν τα μέλη της 
οικογένειας τους και 
προσθέτουν συγγενείς 
τους (θείους, ξαδέλφια), 
οικογενειακούς φίλους, 
συμμαθητές κ.λ.π. 
Απαριθμούν τους άνδρες, 
τις γυναίκες και τα παιδιά. 
Αφαιρούν τους ανηλίκους 
από τους ενηλίκους κ.λπ. 
(Αισθητική Αγωγή, 
Γλώσσα, Μελέτη 
Περιβάλλοντος).   
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Να κάνουν προσθέσεις με 
αριθμούς μέχρι το 20.  
Να κάνουν αφαιρέσεις με 
αριθμούς μέχρι το 20.  

 
Να ελέγχουν τα 
αποτελέσματα 
προσθέσεων ή αφαιρέσεων 
με την αντίστροφη πράξη 
τους.  
Να μετρούν προφορικά 10-
10 μέχρι το 50 και μετά 
μέχρι το 100.  
Με βάση τις ιδιότητες της 
πρόσθεσης να 
χρησιμοποιούν 
στρατηγικές όπως:  
8+5=(8+2)+3=10+3=13  
8+7=8+(8-1)=(8+8)-1=16-
1=15  
Να παριστάνουν τους 
διψήφιους αριθμούς στο 
δεκαδικό σύστημα.  
Να χρησιμοποιούν τη 
δεκαδική μορφή και να 
υπολογίζουν:  
α) το άθροισμα και β) τη 
διαφορά δύο αριθμών.  
Να αναπαριστάνουν 
διψήφιους αριθμούς και να 
βρίσκουν τη διαφορά τους.  
Να εξοικειωθούν με 
καταστάσεις επανάληψης 
ίσων ποσοτήτων και 
διαμερισμού (μερισμού), 
χωρίς την εισαγωγή των 
συμβόλων του 
πολλαπλασιασμού και της 
διαίρεσης.   

 
 
 
 
 

 
 
Αριθμοί και πράξεις 
Υπολογισμοί μέχρι το 

20. 

 

 
 

Απαρίθμηση μέχρι 
το 50 και στη 

συνέχεια μέχρι το 
100. 

 
 
 

Καταστάσεις 
επανάληψης ίσων 
ποσοτήτων και 
διαμερισμού 
(μερισμού). 

 
(22 ώρες) 

 
 
 
 

Με τη βοήθεια του 
αριθμητήριου ή άλλου 
εποπτικού μέσου αναλύουν 
τους αριθμούς σε δεκάδες 
και μονάδες.  
Για παράδειγμα:  
23+5 = 10+10+3+2.  
18 - 3 = 10 + 8 - 3.  
Παίζουν με καρτέλες στις 
οποίες υπάρχουν 
αναπαραστάσεις με 
εικόνες, σύμβολα και 
λέξεις ώστε να 
υπολογίζουν μέχρι το 20, 
να απαριθμούν μέχρι το 
100 και να χρησιμοποιούν 
τα σύμβολα : «>», «<», «=» 
και «-».  
Κάθε παιδί κάνει 
αναπηδήσεις στην 
αριθμογραμμή ανά δύο, για 
να αντιληφθεί την έννοια 
«φορές».  
Επισκέπτονται και 
ζωγραφίζουν ένα δάσος με 
δέντρα, θάμνους, φυτά 
κ.λ.π. Απαριθμούν μέχρι το 
100, χρησιμοποιούν 
πινακίδες με αριθμούς, 
κάνουν υπολογισμούς μέχρι 
το 20 κ.λ.π. (Αισθητική 
Αγωγή, Γλώσσα, Μελέτη 
Περιβάλλοντος, Φυσική 
Αγωγή).  



Ερευνητική Ομάδα Εργασίας 4ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας  
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Νομού Αρκαδίας  

 

 18 

 
Να μετρούν διάφορα 
μεγέθη με γνωστές ή 
αυθαίρετες μονάδες 
μέτρησης.  
Να συγκρίνουν ως προς το 
μέγεθός τους ή ως προς 
τα μεγέθη των διαστάσεων 
δύο ή περισσότερα 
αντικείμενα, και να 
χρησιμοποιούν τις 
εκφράσεις: ψηλότερο 
από..., χαμηλότερο από..., 
πλατύτερο από..., 
στενότερο από... κτλ.  
Να διατάσσουν γεγονότα 
σύμφωνα με τη χρονική 
τέλεσή τους.  
Να διακρίνουν και να 
εκτιμούν τη διάρκεια 
χρονικών διαστημάτων.  
Να διακρίνουν εμπειρικά 
τα διάφορα νομίσματα , σε 
επίπεδο ανάλογο των 
αριθμητικών γνώσεών 
τους.  
Να διαπιστώνουν σχέσεις 
μεταξύ των νομισμάτων.  
Να συλλαμβάνουν 
διαισθητικά την αξία τους.  
Να κατανοούν τη 
λειτουργία της ζυγαριάς.  
 
Να χρησιμοποιούν τις 
εκφράσεις: βαρύτερο 
από…, ελαφρύτερο από...   

 
 
 
 
 
 
 
 

Μετρήσεις 
 

Μήκος, ύψος, 
πλάτος (εμπειρικές 

μετρήσεις στα μεγέθη 
αυτά). 

 
Χρόνος (ονομασία – η 
έννοια του χρονικού 

διαστήματος σε 
σχέση με ορισμένα 

γεγονότα) 
 

Χρήμα 
 

Βάρος (μάζα) 
 

Μοτίβα 
 

(22 ώρες)   

 
Σύγκριση οικείων μεγεθών 
χρησιμοποιώντας 
αυθαίρετες και γνωστές 
μονάδες μέτρησης.  
Διάταξη αντικειμένων 
σύμφωνα με ένα μέγεθος: 
ύψος, μήκος, πλάτος.  
Εκφράσεις και γεγονότα 
που αφορούν το χθες, το 
σήμερα, το αύριο, το πριν, 
το μετά, το γρήγορο, το 
αργό κτλ.  
Παρουσίαση στους 
μαθητές των κερμάτων και 
ανταλλαγή αυτών σύμφωνα 
με την αξία τους.  
Αγορές με εφαρμογή της 
πράξης πρόσθεσης.  
Σύγκριση μάζας 
αντικειμένων με ίδιο όγκο, 
π.χ. χάρτινο και γυάλινο 
πιάτο.  
Παρατήρηση και 
εξοικείωση με την 
ισορροπία της ζυγαριάς.  
Σχηματισμός μοτίβων 
απλών γεωμετρικών 
σχημάτων.  
Σχηματισμός αριθμητικών 
μοτίβων ανεβαίνοντας ή 
κατεβαίνοντας 2-2 μέχρι 
το 20.  
Μετρήσεις με διάφορα 
μεγέθη της αίθουσας, της 
αυλής κλπ π.χ. παιχνίδι 
του αρχιτέκτονα. Άλλα 
παιχνίδια μετρήσεων 
(χρόνος- ημερήσια 
διαστήματα, χρήμα- 
συναλλαγές) .  
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Να διακρίνουν τα σχήματα 
των επιπέδων: του 
τριγώνου, του 
τετράγωνου, του 
ορθογωνίου, του κύκλου 
και των στερεών: 
τριγωνικής πυραμίδας, 
κύβου, ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου, 
κυλίνδρου, σφαίρας.  
Να χαράζουν ευθύγραμμα 
τμήματα με το χάρακα, 
ενώνοντας τα άκρα τους 
(δύο σημεία).  
Να ανακατασκευάζουν 
απλά παζλ.  
Να τοποθετούν,  να 
εντοπίζουν και να 
μετατοπίζουν αντικείμενα 
σε σχέση με τους ίδιους ή 
σε σχέση με σταθερά 
σημεία αναφοράς.  
Να παρατηρούν εικόνες 
και σχήματα συμμετρικά 
τον άξονα.    

 
 
 

Γεωμετρία 
 

Επίπεδα σχήματα και 
στερεά σώματα. 

 
 Αναγνώριση της 

μορφής. 
 

Χάραξη. 
 

Προσανατολισμός στο 
χώρο . 

 
Προσέγγιση της 

συμμετρίας ως προς 
άξονα. 

 
(8 ώρες )  

 
Ταξινόμηση σχημάτων ως 
προς τη μορφή τους, ως 
προς τον αριθμό των 
πλευρών ή γωνιών τους.  
Ένωση με το χάρακα 
σημείων 1, 2 , ..., 10 και 
σχηματισμός σκίτσου.  
Περιγραφή μιας διαδρομής 
σε τετραγωνισμένο χαρτί ή 
μέσα στο χώρο.  
Κάλυψη μιας επιφάνειας με 
μια άλλη μικρότερη.  
Χρησιμοποίηση των όρων: 
πάνω-κάτω, μπροστά-
πίσω, αριστερά-δεξιά.  
Εύρεση στερεών στο 
περιβάλλον(κτίρια, 
αντικείμενα).  
Παιχνίδια με παζλ, 
καλαμάκια και πλαστελίνες 
για εξοικείωση με τις 
έννοιες των στερεών και 
των σχημάτων (Αισθητική 
Αγωγή, Γλώσσα, Μελέτη ).  

 
Σύνολο ωρών: 120  

 
Προτεινόμενα διαθεματικά σχέδια εργασίας 
 
Θέμα: Μέσα μεταφοράς. Οι μαθητές εκπονούν ομαδικές εργασίες που 
αφορούν το λεξιλόγιο και τη συχνότητα χρήσης των μέσων μεταφοράς 
ημερησίως, μηνιαίως , ετησίως. Απαριθμούν, αποτυπώνουν εικαστικά , 
συλλέγουν εικόνες , παρουσιάζουν συγκριτικά.  
 
Θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες: Χώρος, Χρόνος, Ομοιότητα, Διαφορά, 
Μεταβολή , Εξέλιξη, Πολιτισμός. Προεκτάσεις στην Αισθητική Αγωγή, 
Μελέτη Περιβάλλοντος, Γλώσσα.  
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Θέμα: Το περιεχόμενο της σχολικής μου τσάντας. Οι μαθητές 
καταμετρούν και εκφράζουν αριθμητικά το πλήθος των αντικειμένων που 
περιέχει η τσάντα τους .(Βιβλία, Τετράδια, Μολύβια, Μπογιές). Συζητούν για 
τα υλικά κατασκευής του κάθε αντικειμένου, απεικονίζουν εικαστικά και 
συγκεντρώνουν εικόνες με κάποια από αυτά. Με το πλήθος των επί μέρους 
αντικειμένων και σε ομαδική βάση δημιουργούν προβληματικές καταστάσεις 
προσθαφαίρεσης , τις επιλύουν και τις παρουσιάζουν σε μεγάλες καρτέλες 
διακοσμώντας τες με υλικά που συγκέντρωσαν ή παρήγαγαν οι ίδιοι.  
 
Θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες: Χώρος, Ομοιότητα, Διαφορά, Μεταβολή, 
Ποσότητα. Προεκτάσεις στην Αισθητική Αγωγή, Μελέτη Περιβάλλοντος, 
Γλώσσα.  
 
Θέμα: Τα παιγνίδια μου. Οι μαθητές καταμετρούν και εκφράζουν 
αριθμητικά τα παιγνίδια 1) που παίζουν οι ίδιοι και 2) που έπαιζαν οι γονείς 
τους (αφού έχουν συλλέξει πληροφορίες). Διακρίνουν πόσα από αυτά είναι 
ομαδικά και πόσα ατομικά. Παρουσιάζουν σε ομαδικές εργασίες τα πιο 
δημοφιλή παιγνίδια σε κάθε ομάδα και αν είναι δυνατόν τα δραματοποιούν.  
 
Θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες: Χώρος, Χρόνος, Ομοιότητα, Διαφορά, 
Πολιτισμός. Προεκτάσεις στην Αισθητική Αγωγή και Γλώσσα . 
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Περιεχόμενα του Βιβλίου των Μαθηματικών    
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Ερευνητικά δεδομένα – πορίσματα : καταγραφές , παρατηρήσεις 

και προτάσεις 
 

ΑΑΞΞΟΟΝΝΕΕΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  

ΧΧρρόόννοοςς  //  ΧΧρροοννιικκοοίί  
ΠΠεερριιοορριισσμμοοίί//  

ΔΔιιδδαακκττιικκέέςς  ΏΏρρεεςς  

Οι 4 διδακτικές ώρες (που προβλέπονται στο 
ωρολόγιο και εβδομαδιαίο πρόγραμμα ), δεν 
κρίνονται χρόνος επαρκής .  
 
Προτείνεται :  - εντός της εβδομάδας ένα 
συνεχόμενο δίωρο .  

ΕΕπποοππττιικκόό  ΥΥλλιικκόό  

Το εποπτικό υλικό του Βιβλίου Μαθητή και 
Τετραδίου Εργασιών κρίνεται ελλειμματικό για την 
κατανόηση των μαθηματικών εννοιών και για τη 
διεκπεραίωση της ύλης .   

ΜΜοοννττέέλλαα  ΔΔιιδδαασσκκααλλίίααςς  
Εναλλαγή στα μοντέλα διδασκαλίας με κυριότερο το 
μοντέλο της Βιωματικής Μάθησης  με σκοπό την 
κατάκτηση της γνώσης .  

ΕΕρργγαασσίίεεςς  

Οι προτεινόμενες εργασίες και ασκήσεις δεν 
συμβαδίζουν με την μαθησιακή ετοιμότητα όλων 
των μαθητών. 
 
Η σηματοδότηση των εργασιών με τη «μέλισσα» δεν 
είναι βοηθητική . 
 
Η πληθώρα των εικόνων αποτελεί ενισχυτικό υλικό  
και προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών .   

ΣΣυυμμββααττόόττηητταα  ΒΒιιββλλίίοουυ  
ΜΜααθθηηττήή  κκααιι  ΤΤεεττρρααδδίίοουυ  

ΕΕρργγαασσιιώώνν  

Δεν υπάρχει απόλυτη συμβατότητα . Η 
σελιδοποίηση του Βιβλίου Μαθητή και του 
Τετραδίου Εργασιών δυσκολεύει πολύ τους 
μαθητές .  

ΒΒιιββλλίίοο  ΔΔαασσκκάάλλοουυ  
Ελάχιστη αξιοποίηση . Παρέχει βοηθητικό και 
συμβουλευτικό υλικό για τον εκπαιδευτικό, αλλά 
δεν αποτελεί βιβλίο αναφοράς .  

ΝΝέέεεςς  ΜΜοορρφφέέςς  Η είσοδος νέων μορφών εργασιών και 
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ΕΕρργγαασσιιώώνν  κκααιι  
ΔΔρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  

δραστηριοτήτων ( μοτίβα , εικονοπροβλήματα , 
τάγκραμ , κ.ά. ) κρίνεται επιτυχημένη γιατί 
προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών. 
 
Οι εργασίες με αριθμούς – στόχους βοηθούν στην 
ανάπτυξη και καλλιέργεια της αποκλίνουσας 
σκέψης.  

ΚΚααλλλλιιέέρργγεειιαα  ΚΚρριιττιικκήήςς  
ΣΣκκέέψψηηςς  

Το νέο Βιβλίο βοηθά στην καλλιέργεια και 
ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης . Παρατηρείται 
η ανάγκη υποστήριξης από τους γονείς και η 
υποβοήθησή τους στην κοινή προσπάθεια .     

 
 

Γενική Παρατήρηση . 
 

Το  Βιβλίο των Μαθηματικών :  
 

 δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα ,  

 δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες παραλείψεις ή λάθη,  

 είναι εγχειρίδιο προσεγμένο στην 
εικονογράφηση και παρουσίαση της ύλης 
(αρκετά καλή λειτουργικότητα) ,  

 έχει σε γενικό επίπεδο καλές προτεινόμενες 
εργασίες. 
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ΕΕππιιμμέέρροουυςς  ΠΠααρρααττηηρρήήσσεειιςς  σσττηηνν  ΎΎλληη  ττοουυ  ΒΒιιββλλίίοουυ    
ΜΜααθθηηττήή  κκααιι  ΤΤεεττρρααδδίίοουυ  ΕΕρργγαασσιιώώνν..      

    
1. Κεφάλαιο (Κεφ.) 1  

Οι εργασίες για την κατανόηση των εννοιών αριστερά  και δεξιά 
είναι ελλιπείς .  
 

2. Κεφ. 2  

Υπερβολική παρουσίαση πληροφοριών . Η χρήση της τρίτης 
διάστασης αποτελεί δύσκολη έννοια .  
 

3. Κεφ. 3 , άσκηση ( άσκ.7 )  

Δεν αντιμετωπίζεται εύκολα από τους μαθητές .  
 

4. Κεφ. 6  

Δυσκολία στην αντίστροφη μέτρηση .  
Ο αριθμός 0 ( μηδέν ) παρουσιάζεται πριν τον αριθμό 4 ( τέσσερα) 
και 5 ( πέντε ) .  
 

5. Κεφ. 7  

Η ανάλυση των αριθμών από το 1 έως το 5 υποστηρίχθηκε με 
πρόσθετο βοηθητικό υλικό ( σπιτάκια , παρεούλες ) εξαιτίας της 
συμπύκνωσης της ύλης .  
 

6. Κεφ. 9, άσκ. 4, σελ. 31  

Η διάκριση των υψών είναι δυσνόητη .  
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7. Κεφ. 10  

Δυσκολία στην αποστήθιση ανάλυσης των αριθμών . 
 

8. Κεφ. 11  

Ατυχής επιλογή εικόνας με πάπιες .  
 

9. Κεφ. 12 

Οι μαθητές δυσκολεύονται να γράψουν τους αριθμούς χωρίς να 
γνωρίζουν όλα τα γράμματα της αλφαβήτου .  
 

10. Κεφ.13 , εργ. 4,  

Δυσκολία ανάλυσης των αριθμών σε τρία αθροίσματα .  
 
11. Κεφ. 14, άσκ. 3 και 4,  

Αδυναμία κατανόησης της σειράς των συμβόλων . 
Εκτός μαθησιακής ετοιμότητας .  
 
12.  Κεφ. 17  

Υπερβολικό ποσό ύλης . Σε μία ενότητα γνωριμία με τους 
αριθμούς από το 10 έως το 30 .  
 
13.  Κεφ. 21  

Αδυναμία κατανόησης της προσθετικής ανάλυσης των αριθμών 6 
έως 10 .  
 
14. Κεφ. 24  

Ανύπαρκτο . Από το κεφάλαιο 23 συνεχίζεται στο κεφάλαιο 25 . 
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15.  Κεφ. 25 

Υπερβολικό ποσό ύλης  . Σε μία ενότητα γνωριμία με τους 
αριθμούς από το 30 έως το 50 .  
 
16. Κεφ  28  

Εντοπίζεται δυσκολία των περισσότερων μαθητών να κατανοήσουν 
ότι η πράξη και η αφαίρεση είναι πράξεις αντίστροφες  .  
 
 Εργ. 3  
  
Δυσκολία στην αφαίρεση των αριθμών με νοερή αναπαράσταση .  
 
17. Κεφ. 29 , Τετράδιο Εργασιών , εργ. 5   

Δυσκολία κατανόησης της σύνδεσης των πράξεων της πρόσθεσης 
και αφαίρεσης . Απαιτείται μεγαλύτερη εξοικείωση για τον 
υπολογισμό της αφαίρεσης μέσω της πρόσθεσης .  
 
18. Κεφ. 31, σελ. 76   

Τυπογραφικό λάθος (παρόραμα)  
 
19. Κεφ .34 , Τ.Ε. , εργ. 3 και 5   

Ελάχιστος χώρος για την καταγραφή των αριθμών με λέξεις .  
 
20. Κεφ. 35 , Τ.Ε. , εργ. 5  

Ακατανόητη από την πλειονότητα των μαθητών .  
 
21. Κεφ. 36 , Τ.Ε. , εργ. 5, σελ. 17  

Τυπογραφικό λάθος ( 4       προς τα αριστερά ) 
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22. Κεφ. 38 , Τ.Ε. , εργ. 3   

Στο σχήμα προηγούνται οι δεκάδες και έπονται οι μονάδες, οπότε 
και στα κουτάκια από κάτω καλό θα ήταν να ζητείται πρώτα η 
γραφή των δεκάδων και μετά των μονάδων . 
 
23. Κεφ. 39 , Τ.Ε. , εργ. 1   

Ζητείται από τους μαθητές η αφαίρεση με μονοψήφιο αφαιρετέο 
χωρίς να έχει διδαχτεί στο Βιβλίο Μαθητή .  
 
24. Κεφ. 40 , Β.Μ. , εργ. 2 , σελ. 29  

Θα έπρεπε ο όρος γεωμετρικά στερεά  να χρησιμοποιείται με 
μεγαλύτερη ακρίβεια .  
 
25. Κεφ. 41 , Β.Μ. , εργ. 1, σελ. 30  

Καλύτερο θα ήταν ο μήνας να συμπληρώνεται από τους μαθητές .   
 
26. Κεφ. 42 , Β.Μ. , εργ, 1 και 3 σελ. 32  

Εντοπίζεται μεγάλη δυσκολία στην ανάλυση του μικρότερου 
αριθμού σε αθροίσματα .  
 
 Τ.Ε. , εργ.2   
 
Ίδια δυσκολία .  
 
27. Κεφ. 43 , Β.Μ. , εργ. 4 , σελ. 35  

Δύσκολη εργασία .  
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28. Κεφ. 45, Τ.Ε. , σελ. 33 

Δυσκολία στην κατανόηση της εργασίας .  
 
29. Κεφ.47 , Τ.Ε. , εργ. 1   

Δύσκολη εργασία .  
 
30. Κεφ. 48 , Β.Μ. , εργ.3 , σελ. 45  

Τυπογραφικό λάθος  ( 7+5 )  . 
 
31. Κεφ.49 , Τ.Ε. , εργ.  , σελ. ; 

Δεν έχει διδαχτεί η αφαίρεση με διψήφιο αφαιρετέο .  
Τυπογραφικό λάθος   ( 13-6=9 ) . 
 
32. Κεφ. 51 , Τ.Ε. , εργ. 2 

Το σχέδιο έπρεπε να είναι πιο έντονο .  
 
33. Κεφ. 52 , Β.Μ. , εργ. 4 , σελ. 55 

Επαναλαμβάνεται ο ίδιος αριθμός δύο φορές . 
  
Τ.Ε. , σελ. 10 
  
Επαναλαμβάνεται ο ίδιος αριθμός δύο φορές .  
 
34. Κεφ.54 , Β.Μ. , εργ. 1.  

Χρονοβόρα διαδικασία η μέτρηση με τους συνδετήρες . Οι μαθητές 
βρίσκουν διαφορετικό αποτέλεσμα ανάλογα με το μέγεθος των 
αντικειμένων και των συνδετήρων .  
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35. Κεφ. 55 , Β.Μ. και Τ.Ε.  

Οι μαθητές διδάσκονται στο ίδιο μάθημα πρόσθεση και αφαίρεση 
αριθμών, όπου οι όροι και στους δύο αριθμούς είναι δεκάδες ή ο 
ένας αριθμός έχει μονάδες . Αυτό δημιουργεί σύγχυση. Σωστότερο 
θα ήταν αυτές οι δύο περιπτώσεις πρόσθεσης και αφαίρεσης να 
διδάσκονται ξεχωριστά σε δύο συνεχόμενα μαθήματα .  
 
36. Κεφ.59 , Β.Μ. και Τ.Ε.  

Η πράξη της διαίρεσης είναι δύσκολη για τους μαθητές γιατί δεν  
έχουν κατακτήσει επαρκώς το μηχανισμό της προπαίδειας .  
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Ερευνητική Ομάδα Εργασίας Εκπαιδευτικών Β΄ Τάξης  

της 4ης Εκπ. Περιφέρειας  
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Νομού Αρκαδίας . 

 

 

 

 

Συντονίστριες  : Ευθυμίου Πηνελόπη – Συκαρά Αικατερίνη 

Μέλη : Ανδριανός Αργύρης 

           Γατσοπούλου Γεωργία 

         Γιαννακούρα Μαρία 

           Γεντέκου Παναγιώτα 

         Ευθυμίου Πηνελόπη 

        Συκαρά Αικατερίνη 
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Φ.Ε.Κ.τεύχος Β΄αρ.φύλλου 303/13-03-03 
σσ. 3983-3984 

 
Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος(ΔΕΠΠΣ) 

Ο σκοπός της διδασκαλίας των Μαθηματικών εντάσσεται στους 
γενικότερους σκοπούς της Εκπαίδευσης και αφορά τη συμβολή στην 
ολοκλήρωση της προσωπικότητας του μαθητή και την επιτυχή κοινωνική 
ένταξή του, εφόσον τα Μαθηματικά:  

Ασκούν τον μαθητή στην μεθοδική σκέψη, στην ανάλυση, στην 
αφαίρεση, στη γενίκευση, στην εφαρμογή, στην κριτική και στις λογικές 
διεργασίες και τον διδάσκουν να διατυπώνει τα διανοήματά του με τάξη, 
σαφήνεια, λιτότητα και ακρίβεια.  

Αναπτύσσουν την παρατηρητικότητα, την προσοχή, τη δύναμη 
αυτοσυγκέντρωσης, την επιμονή, την πρωτοβουλία, τη δημιουργική φαντασία, 
την ελεύθερη σκέψη, καλλιεργούν την αίσθηση της αρμονίας, της τάξης και 
του ωραίου και διεγείρουν το κριτικό πνεύμα.  

Είναι απαραίτητα στην καθημερινή ζωή και ιδιαίτερα στο χώρο 
εργασίας αλλά και για την ανάπτυξη και εξέλιξη των άλλων επιστημών και 
ιδιαίτερα της Τεχνολογίας, της Οικονομίας και των Κοινωνικών Επιστημών.  
 
Άξονες, Γενικοί Στόχοι, Θεμελιώδεις Έννοιες Διαθεματικής 

προσέγγισης .  
 

Τάξη 
Άξονες 

γνωστικού 
περιεχομένου 

Γενικοί στόχοι 
(γνώσεις, δεξιότητες, 
στάσεις και αξίες) 

Ενδεικτικές 
Θεμελιώδεις 

έννοιες 
Διαθεματικής 
προσέγγισης 

Α, Β, Γ, 
Δ, Ε, ΣΤ  
Δημοτικού 

Επίλυση 
προβλημάτων 

Οι μαθητές εξερευνούν μία 
κατάσταση, δημιουργούν 
ερωτήσεις και προβλήματα με 
βάση συγκεκριμένα δεδομένα, 
διατυπώνουν διαφορετικά το ίδιο 
πρόβλημα, αναγνωρίζουν και 
περιγράφουν ανάλογες 
καταστάσεις, ερευνούν ανοιχτές 
προβληματικές καταστάσεις, 
χρησιμοποιούν τα Μαθηματικά 
στην καθημερινή ζωή και 
εξοικειώνονται με τις νέες 

Μεταβολή 
Αλληλεπίδραση 

Σύστημα 
Επικοινωνία 

Άτομο – Σύνολο 
Ομοιότητα - 

Διαφορά 
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τεχνολογίες. 

B 
Δημοτικού 

Αριθμοί και 
πράξεις 

Να απαγγέλλουν, να διαβάζουν, να 
γράφουν και να διατάσσουν τους 
φυσικούς αριθμούς μέχρι το 1000. 
Να εκτελούν τις πράξεις της 
πρόσθεσης, της αφαίρεσης και του 
πολλαπλασιασμού με αριθμούς ως 
το 100. 
Να χρησιμοποιούν την 
αντιμεταθετική και την 
προσεταιριστική ιδιότητα στην 
πρόσθεση και τον 
πολλαπλασιασμό. 
Να κατανοήσουν την έννοια του 
διαμερισμού (μερισμού). 

 
Μεταβολή  
Αλληλεπίδραση  
Σύστημα  
Πολιτισμός  
Άτομο – Σύνολο  
Ομοιότητα- 
Διαφορά 

 
 

 

 Μετρήσεις 

 
Να εφαρμόζουν τη διαδικασία 
μέτρησης μήκους και 
επιφανειών με συμβατικές και 
αυθαίρετες μονάδες μέτρησης.  
Να εξασκούνται στη μέτρηση 
χρόνου, χρήματος και μάζας.  
Να αναγνωρίζουν, να 
περιγράφουν και να επεκτείνουν 
αριθμητικά και γεωμετρικά 
μοτίβα .   

 
Μεταβολή  
Σύστημα  
Χώρος-Χρόνος  
Άτομο – Σύνολο  
Ομοιότητα- 
Διαφορά.   

 Γεωμετρία 

 
 
Να εξασκούνται στη σχεδίαση, 
αναπαραγωγή σχημάτων και να 
αναγνωρίζουν τα  
χαρακτηριστικά των σχημάτων 
αυτών . 

 
Να αναγνωρίζουν τα 
χαρακτηριστικά των σχημάτων 
αυτών.  
Να καθορίζουν σημεία και να 
σχεδιάζουν ευθύγραμμα 
τμήματα και ευθείες.  

 
Μεταβολή 
Σύστημα 
Χώρος-Χρόνος 
Άτομο – 
Σύνολο 
Ομοιότητα- 
Διαφορά   
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Φ.Ε.Κ.τεύχος Β΄αρ.φύλλου 303/13-03-03 
σσ. 3987, 3990-3993 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  

Β’ Τάξης  
 

1. Ειδικοί σκοποί  
 
Με τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο επιδιώκεται:  
Η απόκτηση βασικών μαθηματικών γνώσεων και ικανοτήτων.  
Η καλλιέργεια της μαθηματικής γλώσσας ως μέσου επικοινωνίας.  
Η κατανόηση στοιχειωδών Μαθηματικών μεθόδων.  
Η εξοικείωση με τη διαδικασία παραγωγής συλλογισμών και την αποδεικτική 
διαδικασία.  
Η ανάπτυξη της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.  
Η ανάδειξη της δυνατότητας εφαρμογής και πρακτικής χρήσης των 
Μαθηματικών.  
Η ανάδειξη της δυναμικής διάστασης της μαθηματικής επιστήμης (ιστορική 
εξέλιξη των μαθηματικών εργαλείων, συμβόλων και εννοιών).  
Η καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στα Μαθηματικά. 
 
 
 
 

 

Να αναγνωρίζουν εμπειρικά τις 
παράλληλες και κάθετες 
ευθείες.  
Να διακρίνουν τα στερεά: τον 
κύβο, το ορθογώνιο 
παραλληλεπίπεδο, τον κύλινδρο 
και τη σφαίρα.  
Να παρατηρούν αν ένα σχήμα 
έχει άξονα συμμετρίας και να 
συμπληρώνουν το συμμετρικό 
ενός σχήματος .   
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2. Στόχοι, Θεματικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες  
  

Στόχοι Θεματικές Ενότητες  
(διατιθέμενος χρόνος ) 

Ενδεικτικές Δραστηριότητες 

 

 

Πριν από τους άξονες:  
1. Αριθμοί και πράξεις 2. 
Μετρήσεις 3. Γεωμετρία, 
γίνονται επαναληπτικές 
δραστηριότητες και 
αυτοαξιολόγηση, ώστε οι 
μαθητές:  
Να ενεργοποιούν, να 
εφαρμόζουν και να 
σταθεροποιούν τις ήδη 
αποκτημένες γνώσεις, για 
την ομαλή μετάβαση στις 
νέες έννοιες.  
Να ερευνούν 
προβληματικές 
καταστάσεις σχετικές με 
τις έννοιες της τάξης 
αυτής.  
Να κάνουν δοκιμές και 
επαληθεύσεις.  
Να ξεχωρίζουν τα 
δεδομένα και τα 
ζητούμενα του 
προβλήματος και να 
επιλέγουν τα αναγκαία 
δεδομένα για την επίλυσή 
του.  
Να αυτο-αξιολογούνται 
στις γνώσεις και 
ικανότητες που απέκτησαν 
ώστε να γίνεται 
ανατροφοδότηση στη 
μαθησιακή διαδικασία.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επίλυση 
Προβλήματος 

 
( 18 ώρες ) 

 
 
 
 
 
 
Αναγνώριση προβλημάτων 
παρόμοιων ή ανάλογων με 
ένα δοσμένο πρόβλημα  
Έλεγχος της διαδικασίας 
επίλυσης προβλήματος.  
Διατύπωση σκέψεων πάνω 
στις δικές τους 
στρατηγικές επίλυσης 
προβλημάτων.  
Επίλυση προβλημάτων με 
δραματοποιήσεις, 
παιχνίδια, συναλλαγές σε 
καταστάσεις της 
καθημερινής ζωής 
(Αισθητική Αγωγή, 
Γλώσσα, Μελέτη 
Περιβάλλοντος)   
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Οι μαθητές πρέπει να 
μπορούν:  
Να εφαρμόζουν διαδικασίες 
ομαδοποιήσεων ή 
ανταλλαγών, με δεκάδες, 
εκατοντάδες και χιλιάδες.  
Να γράφουν και να 
ονομάζουν τους φυσικούς 
αριθμούς μέχρι το 1.000  
και να περνούν από τη 
λεκτική στη συμβολική 
γραφή και αντίστροφα.  
Να παριστάνουν 
τριψήφιους αριθμούς σαν 
άθροισμα μονάδων, 
δεκάδων εκατοντάδων.  
Να διακρίνουν τη 
διαφορετική αξία θέσης 
των ψηφίων (μονάδες, 
δεκάδες, εκατοντάδες).   

 
 
Αριθμοί και πράξεις 

 
Οι αριθμοί από το 

100 μέχρι το 1.000. 
 

Ανάγνωση και 
γραφή, δεκαδικό 

σύστημα. 
 

( 16 ώρες ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Χρήση της αριθμογραμμής 
και ενός βιβλίου για την 
ανάγνωση των αριθμών. 
Χρήση κατάλληλου υλικού με 
συλλογές, που 
ομαδοποιούνται και 
αναομαδοποιούνται (κυβάκια, 
ξυλάκια, αριθμητήριο). Για 
παράδειγμα, μπορεί να δοθεί 
ως δραστηριότητα το 
«πρόβλημα του βοσκού», ο 
οποίος προκειμένου να 
καταμετρήσει τα πρόβατά 
του, τοποθετεί μία πέτρα για 
κάθε πρόβατο σε ένα σάκο. 
Καλούνται να δώσουν λύση 
όταν ο σάκος γεμίσει ή 
βαρύνει, οπότε αναγκάζονται 
να χρησιμοποιήσουν τις 
πέτρες ως σύμβολα των 
δεκάδων ( Γλώσσα, 
Αισθητική Αγωγή). 
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Να συγκρίνουν δύο φυσικούς 
αριθμούς και να 
χρησιμοποιούν σωστά τα 
σύμβολα σύγκρισης.  
Να διατάσσουν φυσικούς 
αριθμούς και να 
χρησιμοποιούν αριθμούς, για 
να εντοπίζουν θέσεις στην 
αριθμογραμμή.  
Να παρεμβάλλουν έναν ή 
περισσότερους αριθμούς 
ανάμεσα σε δύο άλλους, 
εφόσον αυτό είναι δυνατό.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αριθμοί και πράξεις 
Διάταξη και σύγκριση 
των φυσικών αριθμών. 

 
(6 ώρες) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παρεμβολή ενός ή 
περισσότερων αριθμών 
ανάμεσα σε δύο άλλους. 
Τοποθέτηση ακεραίων 
αριθμών στην αριθμογραμμή. 
 

Να γνωρίζουν τα κέρματα 
και τις σχέσεις τους στο 
επίπεδο των αριθμητικών 
γνώσεών τους και να 
εξοικειώνονται με 
καταστάσεις ανταλλαγών.  
Να εμπλουτίζουν τις 
εμπειρίες τους στην επίλυση 
πραγματικών προβλημάτων 
κάνοντας χρήση των 
νομισμάτων.  
 
 

 
 
 
 
 

Μετρήσεις 
Τα νομίσματα. 

 
(5 ώρες) 

 
Κατασκευή και χρήση 
παιχνιδιών με το ευρώ , π.χ. 
σχηματίζουν σκάλα με τις 
υποδιαιρέσεις του ευρώ και 
χρησιμοποιούν το ζάρι για 
εξάσκηση στις υποδιαιρέσεις 
του.  
Συλλέγουν ή βρίσκουν 
φωτογραφίες των κερμάτων 
του ευρώ από διαφορετικές 
χώρες. Συζητούν για τα 
σύμβολα που απεικονίζονται 
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στα νομίσματα (Αισθητική 
Αγωγή, Γλώσσα και Μελέτη 
Περιβάλλοντος ).  
 
 
 
 

 
 
Να μπορούν να μετρούν 
μήκη και επιφάνειες. 
Να μπορούν να βρίσκουν και 
να συγκρίνουν αποτελέσματα 
μετρήσεων με το μέτρο και 
τις υποδιαιρέσεις του. 
Να μπορούν να 
χρησιμοποιούν τις μονάδες 
μάζας (κιλό ή χιλιόγραμμο, 
γραμμάριο). 
Να εξοικειωθούν με την 
έννοια του χρόνου και να 
μπορούν να συγκρίνουν 
χρονικές διάρκειες (μέρες 
της εβδομάδας, μήνες του 
έτους, ημερολόγιο). 
 

 
 
 
 
 
 

Μετρήσεις (μήκος 
επιφάνεια, μάζα, 

χρόνος) 
 

(12 ώρες) 

 
Μέτρηση επιφανειών 
χρησιμοποιώντας ως 
μονάδες μέτρησης άλλες 
μικρότερες επιφάνειες και 
γεωμετρικά σχήματα (π.χ. 
τριγωνάκια, τετραγωνάκια). 
Εξοικείωση με τη λειτουργία 
της ζυγαριάς. 
Τα παιδιά κάνουν μετρήσεις 
σε σχέση με τη θερμοκρασία, 
το ύψος, το βάρος του 
σώματος, το χρόνο, τις 
διαστάσεις τετραδίων, 
βιβλίων, θρανίων. 
Δραματοποιούν στιγμές από 
την καθημερινή ζωή (π.χ. 
επίσκεψη στο μανάβικο, 
ασχολίες που γίνονται σε 
ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση 
στο σπίτι) (Αισθητική 
Αγωγή, Γλώσσα, Μ. Περ.)  

 
 
 
Οι μαθητές πρέπει να 
μπορούν να αναγνωρίζουν να 
περιγράφουν και να 
επεκτείνουν αριθμητικά και 
γεωμετρικά μοτίβα. 
 
 
 
 

 
 
 

Μετρήσεις 
Μοτίβα 

 
(4 ώρες) 

 
Κατασκευή μοτίβων με 
χάντρες ή άλλα υλικά. 
Σχηματισμός αριθμητικών 
μοτίβων ανεβαίνοντας ή 
κατεβαίνοντας 2-2, 3-3, 5-5 
και 10-10 μέχρι το 100. 
Ζωγραφίζουν γεωμετρικά 
μοτίβα, χαρακτηριστικά 
διαφόρων πολιτισμών 
(Αισθητική Αγωγή). 
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Να μπορούν να εκτελούν 
προσθέσεις και αφαιρέσεις 
μονοψήφιων αριθμών με 
βάση τα διπλά, την πεντάδα 
και τη δεκάδα, νοερά ή με τη 
βοήθεια της γραφής. 
Να αφομοιώσουν τις 
συνηθισμένες τεχνικές 
εκτέλεσης των πράξεων της 
πρόσθεσης και της 
αφαίρεσης με διψήφιους και 
τριψήφιους αριθμούς με ή 
χωρίς κρατούμενα. 
Να μπορούν να μετατρέπουν 
οριζόντιες προσθέσεις και 
αφαιρέσεις σε κάθετες και 
να τις πραγματοποιούν 
(ιδιαίτερα όταν οι αριθμοί 
έχουν διαφορετικό πλήθος 
ψηφίων). 
Να μπορούν να διακρίνουν 
ότι η πρόσθεση και η 
αφαίρεση είναι αντίστροφες 
πράξεις. Να εξοικειωθούν 
με τις αντίστοιχες ιδιότητές 
τους. Να μπορούν να κάνουν 
επαλήθευση των πράξεων 
αυτών. 

 
 
 
 
 
 

Αριθμοί και πράξεις 
 

Υπολογισμοί: πρόσθεση 
και αφαίρεση φυσικών 

στους αριθμούς  
0-100. 

 
(20 ώρες) 

Χρήση υλικών μέσων 
(αντικείμενα για 
καταμέτρηση, δάχτυλα για 
τον έλεγχο των βημάτων, 
χρήση του μέτρου), λεκτικών 
διαδικασιών (καταμέτρηση 
προς τα πάνω ή προς τα 
κάτω), καθώς και με 
κατάλληλο υλικό που έχει 
ομαδοποιηθεί με βάση την 
πεντάδα και τη δεκάδα 
(δίχρωμο αριθμητήριο, 
κουτιά με κρύπτες). 
Χρήση των διπλών ψηφίων 
(π.χ. το 9+8 το υπολογίζουν 
ως 1+8+8), πέρασμα από τη 
δεκάδα (π.χ. 9+8=(9+1)+7), 
επιστροφή στο πέντε [π.χ. 
9+8=(5+4)+(5+3)]. 
Με τη βοήθεια του 
αριθμητήριου ή άλλου 
εποπτικού μέσου οι μαθητές 
αναλύουν τους αριθμούς σε 
δεκάδες και μονάδες. Για 
παράδειγμα:30+20=50, 
23+15=10+10+3+10+5, 18-
3=10+8-3. Υπολογίζουν 
προσθέσεις και αφαιρέσεις 
με πολλαπλάσια του 10 (π.χ. 
78+10, 207-10, 600-400). 
Προσθέτουν αθροίσματα της 
μορφής: 34+40, 15+8, 18+7. 
Αφαιρούν, π.χ. 25-19, με τη 
μέθοδο του συμπληρώματος 
(πόσα θέλω από το 19 μέχρι 
το 25). 
Λύνουν προβλήματα 
αύξησης, στα οποία θα 
πρέπει να κάνουν πρόσθεση, 
και ελάττωσης, στα οποία θα 
πρέπει να κάνουν αφαίρεση. 
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Παιγνίδια ρόλων π.χ. 
δημιουργούν στην τάξη γωνιά 
αγοράς και γίνονται 
πωλητές, αγοραστές, κτλ. 
(Αισθητική Αγωγή, Γλώσσα, 
Μελέτη Περιβάλλοντος). 

Να κατανοήσουν την πράξη 
του πολλαπλασιασμού και ως 
επαναλαμβανόμενη 
πρόσθεση. Να έλθουν σε 
επαφή με το σύμβολο του 
πολλαπλασιασμού. 
Να εξοικειωθούν σε πρώτη 
φάση με τη συνήθη 
προφορική πρακτική του 
νοερού πολλαπλασιασμού 
(προπαίδεια) και των 
γραπτών οριζόντιων 
γινομένων. 
Να γνωρίσουν την 
αντιμεταθετική και 
προσεταιριστική ιδιότητα 
του γινομένου, ως προς την 
πρόσθεση και αφαίρεση. 
 
 

 
 

Αριθμοί και πράξεις 
 

Υπολογισμοί (οριζόντιες 
γραφές 

πολλαπλασιασμών, 
προπαίδεια, όχι 

τυπικός αλγόριθμος 
του πολλαπλασιασμού) 

 
Το σύμβολο ( • )  

 
(15 ώρες ) 

Παρουσίαση της 
αντιμεταθετικής ιδιότητας με 
παραδείγματα (π.χ. στο 
μάθημα της Φυσικής Αγωγής 
παρατάσσονται σε 
σχηματισμό 3χ4 παιδιά και 
παρατηρούν ότι το πλήθος 
τους δεν μεταβάλλεται αν 
παραταχθούν σε σχηματισμό 
4χ3) και στη συνέχεια 
εκμάθηση της προπαίδειας. 
Βιωματικές καταστάσεις 
επανάληψης ίσων ποσοτήτων 
π.χ Κάθε παιδί κάνει 
διαδρομές, για να αντιληφθεί 
την έννοια «φορές», και σε 
κάθε διαδρομή κουβαλά τον 
ίδιο αριθμό από αντικείμενα 
(Φυσική Αγωγή). 

 
 
Να εξοικειωθούν με την 
έννοια του διαμερισμού 
(μερισμού), που παραπέμπει 
στη διαίρεση. 

Αριθμοί και πράξεις 
 

Καταστάσεις  
διαμερισμού(μερισμού) 
(όχι ο αλγόριθμος της 

διαίρεσης) 
 

(12 ώρες ) 

Εργάζονται σε ομάδες πάνω 
σε βιωματικές καταστάσεις 
μοιρασιάς (δίκαιης, άνισης) 
και εξίσωσης μεριδίων, π.χ. 
Παιχνίδι της τραμπάλας, το 
παιχνίδι «περνά-περνά η 
μέλισσα»(Φυσική Αγωγή, 
Γλώσσα). 

Να αναγνωρίζουν και να 
ορίζουν σημεία, να 
σχεδιάζουν ευθύγραμμα 
τμήματα και ευθείες σε 
λευκό και τετραγωνισμένο 
χαρτί. 

 
 

Γεωμετρία 
 

(12 ώρες) 

Προσδιορισμός κόμβων και 
τετραγώνων στο καρτεσιανό 
επίπεδο (τετραγωνισμένο 
χαρτί, σταυρόλεξο, χάρτες). 
Περιγραφή μιας διαδρομής 
μέσα στο χώρο ή σε 
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Να μετρούν και να 
συγκρίνουν ευθύγραμμα 
τμήματα με συμβατικές 
μονάδες μετρήσεων. 
Να αναγνωρίζουν εμπειρικά 
τις παράλληλες και κάθετες 
ευθείες. 
Να αναγνωρίζουν τα 
γεωμετρικά σχήματα: τον 
κύκλο, το τετράγωνο, το 
ορθογώνιο, το τρίγωνο. 
Να εξετάζουν τα 
χαρακτηριστικά των 
γεωμετρικών σχημάτων με 
τη χρήση των οργάνων. 
Να διακρίνουν τα 
γεωμετρικά στερεά: την 
πυραμίδα, τον κύβο, το 
ορθογώνιο 
παραλληλεπίπεδο, τη 
σφαίρα, τον κύλινδρο. 
Να σχεδιάζουν σχήματα με 
το χάρακα σε λευκό και σε 
τετραγωνισμένο χαρτί και να 
αναπαράγουν σχήματα. 
Να παρατηρούν αν ένα 
σχήμα έχει άξονα 
συμμετρίας 

τετραγωνισμένο χαρτί. 
Χρήση του γνώμονα, για να 
εξετάσουν αν δύο ευθείες 
είναι κάθετες. 
Σχηματισμός απλών 
σχημάτων με τα κομμάτια 
του πάζλ (τάγκραμ). Να 
καλύπτουν μια επιφάνεια με 
μια άλλη μικρότερη 
(πλακόστρωτο). 
Διασκέδαση με κομμάτια του 
πάζλ (τάγκραμ), 
πλακόστρωτα, μωσαϊκά, 
παζλ, αριθμητικά ή λογικά 
παιγνίδια, επαναληπτικές 
κανονικότητες. 
Διαπίστωση με το χάρακα 
της ισότητας των πλευρών 
και με το γνώμονα ότι γωνίες 
είναι ορθές. 
Διπλώνοντας το χαρτί να 
ελέγχουν και να 
συμπληρώνουν τη συμμετρία. 
Παίζουν μαθηματικά 
παιγνίδια π.χ. τρίλιζα 
(Αισθητική Αγωγή). 

 
 

Σύνολο ωρών: 120 
 

Προτεινόμενα διαθεματικά σχέδια εργασίας 
 
Θέμα: Οι 4 εποχές. Οι μαθητές εργάζονται ομαδικά και συλλέγουν 
πληροφορίες καταγράφουν , απαριθμούν, αποτυπώνουν εικαστικά, και 
δραματοποιούν δραστηριότητες του σπιτιού που συνδέονται με κάθε εποχή 
του χρόνου και δημιουργούν προβληματικές καταστάσεις με αγορές που 
γίνονται σε συνάρτηση με την κάθε εποχή.  
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Θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες: Χώρος, Χρόνος, Ομοιότητα, Διαφορά, 
Μεταβολή, Εξέλιξη, Πολιτισμός. Προεκτάσεις στην Αισθητική Αγωγή, 
Μελέτη Περιβάλλοντος, Γλώσσα. 
 
Θέμα: Το 24ωρό μου. Οι μαθητές ομαδικά καταγράφουν τις καθημερνές 
δραστηριότητές τους όπως π.χ. τι ώρα ξυπνούν, πόσο χρόνο χρειάζονται να 
ετοιμαστούν, πόσο χρόνο παραμένουν στο σχολείο (μαθήματα, διαλείμματα), 
πόσο χρόνο μελετούν, παίζουν ή κοιμούνται. Συμπληρώνουν ατομικά ή 
ομαδικά καρτέλες με τις απαντήσεις, συζητούν και δημιουργούν 
προβληματικές καταστάσεις προσθαφαίρεσης. Συγκεντρώνουν εικόνες με τον 
κύκλο των δραστηριοτήτων και απεικονίζουν εικαστικά διάφορες φάσεις του 
24ώρου.  
 
Θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες: Χώρος, Χρόνος, Ομοιότητα, Διαφορά, 
Ποσότητα. Προεκτάσεις στην Αισθητική Αγωγή, Μελέτη Περιβάλλοντος, 
Γλώσσα. 
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Περιεχόμενα του Βιβλίου των Μαθηματικών   
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Ερευνητικά δεδομένα – πορίσματα : καταγραφές , παρατηρήσεις 
και προτάσεις 

 
ΑΑΞΞΟΟΝΝΕΕΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  

ΧΧρρόόννοοςς  //  ΧΧρροοννιικκοοίί  
ΠΠεερριιοορριισσμμοοίί//  

ΔΔιιδδαακκττιικκέέςς  ΏΏρρεεςς  

Ο διδακτικός χρόνος κρίνεται περιορισμένος .  
 
Προτείνεται : - διαχείριση του διδακτικού χρόνου 
ανάλογα με το μαθησιακό επίπεδο των μαθητών και 
τη δυνατότητα τους  για εφαρμογή και χρήση των 
αντίστοιχων μαθηματικών εννοιών .   

ΕΕπποοππττιικκόό  ΥΥλλιικκόό  

Επιλέγεται διδακτικό και εποπτικό υλικό από 
εναλλακτικές πηγές με σκοπό την κατανόηση της 
εκάστοτε ενότητας από τους μαθητές .  
 
Προτείνεται : - η χρήση άβακα, αριθμητηρίου , 
αριθμογραμμής, αντιγράφων νομισμάτων και 
γεωμετρικών σχημάτων . 

ΕΕννααλλλλαακκττιικκέέςς  
ΔΔιιδδαακκττιικκέέςς  

ΠΠρροοσσεεγγγγίίσσεειιςς  

Χρησιμοποιούνται εναλλακτικές διδακτικές 
προσεγγίσεις για την αποτελεσματικότερη 
παραγωγή και κατανόηση της νέας γνώσης .  

ΕΕρργγαασσίίεεςς  

Γίνεται επιλογή στις εργασίες. Κάποιες από τις 
προτεινόμενες εργασίες εμπλουτίζονται ή  
επαναδιατυπώνονται επειδή είναι λάθος 
διατυπωμένες ή  είναι δυσνόητες .  
 
 Προτείνεται : - Η πρόσθεση και αφαίρεση με 
κρατούμενο έπρεπε να είναι στο πρώτο τεύχος , για 
να υπάρχει χρόνος επανάληψης .  

ΣΣυυμμββααττόόττηητταα  ΒΒιιββλλίίοουυ  
ΜΜααθθηηττήή  κκααιι  ΤΤεεττρρααδδίίοουυ  

ΕΕρργγαασσιιώώνν  
Δε διαπιστώθηκε ασυμβατότητα .  

ΧΧωωρροοττααξξιικκήή  ΚΚααττααννοομμήή  
ττηηςς  ΎΎλληηςς  

Η κατανομή της ύλης σε κάθε σελίδα είναι 
δυσλειτουργική .  
 
Ενώ υπάρχουν αρκετές εικόνες και συμβολισμοί , 
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δεν είναι καθόλου λειτουργικός ο τρόπος με τον 
οποίο ζητούνται από τους μαθητές απαντήσεις .  
 
Οι τελίτσες και οι γραμμές δεν διευκολύνουν τους 
μαθητές για να απαντήσουν στα ερωτήματα των 
εργασιών.  
 
Η εικονογράφηση των προβλημάτων από τους 
μαθητές είναι χρονοβόρα .   

ΟΟμμααδδοοσσυυννεερργγααττιικκάά  
ΣΣχχήήμμαατταα  

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας εφαρμόζεται 
κυρίως το εταιρικό και λιγότερο το 
ομαδοσυνεργατικό σχήμα .  

ΒΒιιββλλίίοο  ΔΔαασσκκάάλλοουυ  
Αξιοποιείται αλλά σε πολλές περιπτώσεις ο 
εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί το δικό του ευέλικτο 
τρόπο διδασκαλίας .  

ΜΜοορρφφέέςς  κκααιι  ΤΤρρόόπποοιι  
ΑΑνναακκεεφφααλλααίίωωσσηηςς  ––  
ΑΑννααττρροοφφοοδδόόττηησσηη  

Η ανακεφαλαίωση και ανατροφοδότηση της νέας 
γνώσης γίνεται με τις επαναληπτικές ασκήσεις του 
Βιβλίου Μαθητή και Τετραδίου Εργασιών .  
 
Χρησιμοποιούνται κριτήρια αξιολόγησης φτιαγμένα 
έτσι ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις 
δυνατότητες των μαθητών.   

ΝΝέέεεςς  ΜΜοορρφφέέςς  
ΕΕρργγαασσιιώώνν  κκααιι  

ΔΔρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες για τους μαθητές οι 
οποίοι ανταποκρίνονται με ευχαρίστηση.  
 
Η εκτίμηση αποτελέσματος προκαλεί σύγχυση 
στους μαθητές, οι οποίοι αναζητούν το ακριβές 
αποτέλεσμα.  

ΚΚααλλλλιιέέρργγεειιαα  ΚΚρριιττιικκήήςς  
ΣΣκκέέψψηηςς  

Επιτυγχάνεται με την εφαρμογή του Διαθεματικού 
Πλαισίου Μάθησης . Συνήθως στα μαθήματα της  
 Μελέτης Περιβάλλοντος  και της  Αισθητικής 
Αγωγής  οι μαθητές συζητούν, γράφουν και 
ζωγραφίζουν θέματα που αφορούν στην 
καθημερινότητα τους και σχετίζονται με τα 
Μαθηματικά .  
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ΕΕππιιμμέέρροουυςς  ΠΠααρρααττηηρρήήσσεειιςς  σσττηηνν  ΎΎλληη  ττοουυ  ΒΒιιββλλίίοουυ  
ΜΜααθθηηττήή  κκααιι  ΤΤεεττρρααδδίίοουυ  ΕΕρργγαασσιιώώνν      

  
11..  ΚΚεεφφάάλλααιιοο  ((ΚΚεεφφ..))  11  ,,  ΒΒιιββλλίίοο  ΜΜααθθηηττήή  ((  ΒΒ..ΜΜ..))    

Όλα αυτά που οι μαθητές θα πρέπει να εμπεδώσουν δεν είναι 
δυνατόν να ελεγχθούν με τον τρόπο που δίνεται στο βιβλίο και στο 
χρόνο που προτείνεται. 

 
Οι  βασικές έννοιες που διδάχθηκαν στην Α΄ τάξη δεν έχουν γίνει 
συνήθως κατανοητές σε ικανοποιητικό βαθμό από το μεγαλύτερο 
μέρος της τάξης. Έτσι οι μαθητές αδυνατούν να ανταποκριθούν 
στα ζητούμενα του βιβλίου. 
 
Εργασία (εργ.) 3 , σελίδα (σελ.) 13  
 
Τα στοιχεία για την επίλυση του προβλήματος (με βάση την 
εικόνα) είναι ελλιπή.  Τα λουλούδια για την ανθοδέσμη δεν 
επαρκούν.  Οι μαθητές δεν είναι σε θέση να σκεφτούν:  
(3x2) + (3x1)  ούτε να ελέγχουν την κάθετη πρόσθεση. 
 
Προτείνεται το κόστος ανθοδέσμης π.χ. 5 ευρώ  
 
Εργ.  5 , σελ. 13 
 
Η αναγνώριση και γενικά η διδασκαλία του κανόνα ενός μοτίβου 
ακολουθεί πολύ αργότερα.  Επομένως η εργασία 5 στη 
συγκεκριμένη ενότητα δεν εξυπηρετεί κανένα διδακτικό σκοπό. 
 

22..  ΚΚεεφφάάλλααιιοο  ((ΚΚεεφφ..))  22  ,,  ΤΤεεττρράάδδιιοο  ΕΕρργγαασσιιώώνν  ((ΤΤ..ΕΕ..))  ,,  
εερργγαασσίίαα  ((εερργγ..))  δδ  ,,σσεελλ..  99  ..    

ΛΛααννθθαασσμμέέννηη  εερργγαασσίίαα    
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ΠΠρροοττεείίννεεττααιι  νναα  ααφφιιεερρώώννεεττααιι  ππεερριισσσσόόττεερροοςς  χχρρόόννοοςς  γγιιαα  ττηηνν  
κκααλλύύττεερρηη  κκααττααννόόηησσηη  ττηηςς  ππρρόόσσθθεεσσηηςς  κκααιι  ττηηςς  ααφφααίίρρεεσσηηςς  ..    
  

33..  ΚΚεεφφ..  33  ,,  ΒΒ..ΜΜ..    
  

Στην εισαγωγική δραστηριότητα ζητείται από τους μαθητές να 
επιλέξουν το πρόβλημα που τους αρέσει και να φτιάξουν ένα ίδιο.  
Όμως τα προβλήματα είναι ίδια. 
 
Προτείνεται να ζητηθεί ένα άλλο πρόβλημα με νέα δεδομένα. 
 
Εργ. 1 , σελ. 16  
 
Οι μαθητές δε θα προσδιορίσουν κόμβους για να κινηθούν στο 
καρτεσιανό επίπεδο. Απλώς θα αντιγράψουν το σχέδιο.  
 
Προτείνεται να δοθεί ένας πίνακας χωρίς παράδειγμα και να 
εργαστούν οι μαθητές μόνοι τους ακολουθώντας τις οδηγίες του 
δασκάλου. 
π.χ. Ζωγράφισε ένα λουλούδι στο (2 , Β) 
 
ΕΕρργγ..  44  ,,  σσεελλ..  1177    

ΕΕππεειιδδήή  υυππάάρρχχεειι  ππρρόόββλληημμαα  μμεε  ττοονν  ππρροοσσδδιιοορριισσμμόό  ττοουυ  ««δδεεξξιιάά  ––  
ααρριισσττεερράά»»  κκοοιιττάάζζοοννττααςς  ττηηνν  εειικκόόνναα  ήή  ««ππεερρππααττώώννττααςς»»  μμέέσσαα  σσττοο  
λλααββύύρριιννθθοο  κκααιι  αακκοολλοουυθθώώννττααςς  ττοο  ζζωωάάκκιι,,  ααυυττήή  ηη  εερργγαασσίίαα  θθαα  
μμπποορροούύσσεε  νναα  λλεείίππεειι..  

ΠΠρροοττεείίννεεττααιι  νναα  ζζηηττηηθθεείί  ααππόό  ττοουυςς  μμααθθηηττέέςς  νναα  κκιιννηηθθοούύνν  σσεε  
ππρρααγγμμααττιικκόό  χχώώρροο  ((σσττηηνν  ττάάξξηη  ήή  σσττηηνν  ααυυλλήή)),,  σσηημμεειιώώννοοννττααςς  κκάάθθεε  
φφοορράά  τταα  ββήήμμααττάά  ττοουυςς  ..  
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44..  ΚΚεεφφ..  44  ,,  ΤΤ..ΕΕ..  ,,  εερργγ..  ββ  ,,  σσεελλ..  1122    

ΤΤαα  εευυθθύύγγρρααμμμμαα  ττμμήήμμαατταα  ττωωνν  γγρρααμμμμώώνν  δδεενν  εείίννααιι  μμεε  αακκέέρρααιιοο  ααρριιθθμμόό  
ααλλλλάά  μμεε  δδεεκκααδδιικκόό  ..    
ΑΑππααιιττεείίττααιι  ηη  χχρρηησσιιμμοοπποοίίηησσηη  γγααλλλλιικκοούύ  μμέέττρροουυ  ήή  χχάάρραακκαα  κκιι  όόχχιι  οοιι  
ππρροοττεειιννόόμμεεννοοιι  χχάάρραακκεεςς  πποουυ  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττοο  ττέέλλοοςς  ττοουυ  ΤΤεεττρρααδδίίοουυ  
ΕΕρργγαασσιιώώνν  ..  
  

55..  ΚΚεεφφ..  55  ,,  ΒΒ..ΜΜ..  κκααιι  ΤΤ..ΕΕ..    

Οι μαθητές δυσκολεύονται να εντοπίσουν και κατά συνέπεια να 
αξιοποιήσουν τις πληροφορίες ενός προβλήματος που δίδονται 
μέσα από την εικόνα. 
 
Η έννοια του «περισσότερου – λιγότερου» και ο υπολογισμός με 
πρόσθεση ή αφαίρεση δε γίνεται ιδιαίτερα κατανοητή. 
 
Η χρήση εποπτικού υλικού φαίνεται να εξυπηρετεί καλύτερα την 
κατανόηση των παραπάνω εννοιών. 
 
ΤΤ..ΕΕ..  ,,  εερργγ..  αα  ,,  σσεελλ..  1144  

ΛΛααννθθαασσμμέέννηη  εερργγαασσίίαα  ..    
  

66..  ΚΚεεφφ..  77  ,,  ΒΒ..ΜΜ..  κκααιι  ΤΤ..ΕΕ..    

ΟΟιι  μμααθθηηττέέςς  δδυυσσκκοολλεεύύοοννττααιι  νναα  κκααττααννοοήήσσοουυνν  ττοο  μμιισσόό  ττωωνν  ααρριιθθμμώώνν  
3300  ,,  5500  ,,  7700  κκααιι  9900  ..  
  

77..  ΚΚεεφφ..  99  ,,  ΤΤ..ΕΕ..  ,,  εερργγ..  ββ  ,,  σσεελλ..  2244    

ΛΛααννθθαασσμμέέννηη  εερργγαασσίίαα  ((λλάάθθοοςς  σστταα  ββέέλληη))  ..    
  

88..  ΕΕππααννααλληηππττιικκόό  ΚΚεεφφάάλλααιιοο  ,,  ΒΒ..ΜΜ..  ,,  εερργγ..  44  

ΛΛααννθθαασσμμέέννηη  εερργγαασσίίαα  ((  ΧΧααρράάζζωω  δδρρόόμμοουυςς  μμεε  ττοο  χχάάρραακκαα  ))  ..  
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99..  ΚΚεεφφ..  1111  κκααιι  1122  ,,  ΒΒ..ΜΜ..  κκααιι  ΤΤ..ΕΕ..    

ΟΟιι  μμααθθηηττέέςς  δδυυσσκκοολλεεύύοοννττααιι  νναα  δδώώσσοουυνν  ρρέέσστταα  μμεε  ττοο  ννόόμμιισσμμαα  ττοουυ  
εευυρρώώ  ..    
  
ΠΠρροοττεείίννεεττααιι  ::  --  ηη  ππααρρααμμοοννήή    ππααρρααππάάννωω  δδιιδδαακκττιικκώώνν  ωωρρώώνν  σστταα  
κκεεφφάάλλααιιαα  ααυυττάά..    
  

1100..  ΚΚεεφφ..  1144  ,,  ΤΤ..ΕΕ..  ,,  εερργγ..  δδ  ,,  σσεελλ..  3355    

ΔΔυυσσκκοολλίίαα  κκαατταασσκκεευυήήςς  πποολλυυγγώώννοουυ  ..  
  

1111..  ΚΚεεφφ..  1155  ,,  ΒΒ..ΜΜ..  ,,  σσεελλ..  4422    

ΔΔεενν  εείίννααιι  εεύύκκοολλοο  γγιιαα  ττοουυςς  μμααθθηηττέέςς  νναα  υυπποολλοογγίίσσοουυνν  ττοο  μμιισσόό  
ζζυυμμααρριικκόό  πποουυ  ααννααλλοογγεείί  σσεε  κκάάθθεε  κκάάθθεεττηη  ππλλεευυρράά  ττηηςς  κκοορρννίίζζααςς  ..    
  

  ΤΤ..ΕΕ..  ,,  εερργγ..  ββ  ,,  δδ  ,,  σσεελλ..  3366    

ΔΔεενν  οοννοομμάάζζοοννττααιι  τταα  σσχχήήμμαατταα  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  ζζηηττεείίττααιι  ηη  ππεερρίίμμεεττρροοςς  ..    
  

1122..  ΚΚεεφφ..  1166  ,,  ΒΒ..ΜΜ..  κκααιι  ΤΤ..ΕΕ..    
  

Η έννοια του μοτίβου συναντάται πολύ συχνά στο βιβλίο των 
μαθητών της Β΄  τάξης αλλά και στα βιβλία των άλλων τάξεων. 
Πρόκειται για μια επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα των νέων 
βιβλίων. 
Το μοτίβο είναι μια διαδικασία με επαναληπτικό χαρακτήρα.  Το να 
ζητάμε από το μαθητή να ανακαλύψει τον «κώδικα» με τον οποίο 
έχει δημιουργηθεί ένα μοτίβο αριθμών, σχημάτων κ.τ.λ. είναι 
χρήσιμο και παρακινεί το μαθητή να ανακαλύψει μαθηματικές 
σχέσεις με παιγνιώδη τρόπο. 
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Η υπερβολή όμως θα καλλιεργήσει στους μαθητές την πεποίθηση 
ότι η κανονικότητα κάθε ακολουθίας είναι νόμος της φύσης και της 
κοινωνίας. 
 

13. Κεφ. 17 , Τ.Ε. , δραστηριότητα β , σελ. 9 
 

Δύσκολα γίνεται η αναπαράσταση των γραμματοσήμων πάνω στους 
φακέλους.  Η αντίστροφη πορεία από τη ζητούμενη θα ήταν πιο 
κατανοητή. 
π.χ. Πόσο κοστίζουν συνολικά τρία γραμματόσημα των 8λ. ; 
 

14. Κεφ. 19 , Τ.Ε. , εργ. ε , σελ. 13  
 

Οι μαθητές δεν μπορούν να ανταποκριθούν χωρίς την ουσιαστική 
παρέμβαση του δασκάλου. 
Θα ήταν προτιμότερο να τους ζητηθεί να φτιάξουν ένα δικό τους 
μοτίβο. 
 

15. Κεφ. 20 , Τ.Ε. , εργ. α,β, σελ. 14  
 
ΤΤαα  εελλλλιιππήή  ππρροοββλλήήμμαατταα  εείίννααιι  δδύύσσκκοολλαα  ααφφοούύ  οοιι  μμααθθηηττέέςς  ββρρίίσσκκοοννττααιι  
αακκόόμμαα  σσττηη  φφάάσσηη  ττηηςς  κκααττααννόόηησσηηςς  ττωωνν  δδεεδδοομμέέννωωνν  κκααιι  ττωωνν  
ζζηηττοούύμμεεννωωνν  εεννόόςς  ππρροοββλλήήμμααττοοςς..  
  
ΘΘαα  ήήτταανν  ππεερριισσσσόόττεερροο  σσκκόόππιιμμοο  ηη  εεππιιμμοοννήή  σσττοο  δδιιααχχωωρριισσμμόό  ττωωνν  
γγννωωσσττώώνν  κκααιι  ααγγννώώσσττωωνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  ήή  έέσσττωω  σσττηηνν  εεππιιλλοογγήή  ττωωνν  
ααννααγγκκααίίωωνν  δδεεδδοομμέέννωωνν  κκααιι  όόχχιι  ττόόσσοο  σσττηη  σσυυμμππλλήήρρωωσσηη  ττωωνν  
ππρροοββλληημμάάττωωνν..  
  

1166..  ΚΚεεφφ..  2211  ,,  ΤΤ..ΕΕ..  ,,  εερργγ..  γγ  ,,  σσεελλ..  1177    
  
Το πρόβλημα λύνεται με διαίρεση. 
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Οι μαθητές δεν έχουν διδαχθεί ούτε την έννοια ούτε το μηχανισμό 
της διαίρεσης. Επομένως είναι άστοχο και άκαιρο να τους ζητείται 
κάτι τέτοιο τη συγκεκριμένη ενότητα . 
  

17. Κεφ. 22 , Τ.Ε. , εργ. δ , σελ. 19  

ΔΔύύσσκκοολληη  εερργγαασσίίαα  ,,  ααππεευυθθύύννεεττααιι  σσεε  λλίίγγοουυςς  μμααθθηηττέέςς  ..    
  

1188..  ΚΚεεφφ..  2233  ,,  ΒΒ..ΜΜ..  ,,  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  ,,  σσεελλ..  6600    
  
ΙΙδδιιααίίττεερραα  ππεερρίίππλλοοκκηη  κκααιι  εεξξααιιρρεεττιικκάά  ααππααιιττηηττιικκήή..  
  
ΤΤ..ΕΕ..  ,,  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  ,,  σσεελλ..  2200    
  
ΙΙδδιιααίίττεερραα  δδύύσσκκοολληη  κκααιι  χχωωρρίίςς  οουυσσιιαασσττιικκόό  ννόόηημμαα..  
ΤΤααλλααιιππωωρρεείί  κκααιι  ααπποοθθααρρρρύύννεειι  ττοουυςς  μμααθθηηττέέςς  κκααθθώώςς  ττοουυςς  
δδυυσσκκοολλεεύύεειι    κκααιι  ττοουυςς  κκάάννεειι  νναα  χχάάννοουυνν  ττοο  σσττόόχχοο  ττοουυςς,,  πποουυ  εείίννααιι  ηη  
εεξξάάσσκκηησσήή  ττοουυςς  σσεε  υυπποολλοογγιισσμμοούύςς,,  ννοοεερρώώςς  ..  
  
ΠΠρροοττεείίννεεττααιι  νναα  ααννττιικκαατταασσττααθθεείί  μμεε  εεππιιμμέέρροουυςς  κκααιι  ααππλλοούύσσττεερραα  
εερρωωττήήμμαατταα..  
  

1199..  ΚΚεεφφ..  2244  ,,  ΒΒ..ΜΜ..  ,,  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  ,,  σσεελλ..  6666  
  
ΑΑφφοούύ  ηη  ππρροοσσππάάθθεειιαα  εεππιικκεεννττρρώώννεεττααιι  σσττοο  νναα  κκααττααννοοήήσσοουυνν  οοιι  
μμααθθηηττέέςς  ττηηνν  έέννννοοιιαα  ττοουυ  πποολλλλααππλλαασσιιαασσμμοούύ    ηη  ππααρροουυσσίίαασσηη  ((μμεε  ττοο  
ππααρράάδδεειιγγμμαα  1111xx22))  ττηηςς  εεππιιμμεερριισσττιικκήήςς  ιιδδιιόόττηηττααςς  ττοουυ  
πποολλλλααππλλαασσιιαασσμμοούύ  κκρρίίννεεττααιι  άάσσττοοχχηη..  
  
ΠΠρροοττεείίννεεττααιι    ττοο  ααννααφφεερρόόμμεεννοο  ππρρόόββλληημμαα  τταα  ««ψψααρράάκκιιαα»»  νναα  εείίννααιι  1100  
κκααιι  όόχχιι  1111..      
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ΤΤ..ΕΕ..  ,,  εερργγ..  δδ  ,,  σσεελλ..  2255    
  
ΤΤοο  ππααρράάδδεειιγγμμαα  μμεε    33  xx  2255    δδεενν  εεξξυυππηηρρεεττεείί  ττοο  σσττόόχχοο  πποουυ  εείίννααιι  ηη  
εεκκμμάάθθηησσηη  ττηηςς  ππρροοππααίίδδεειιααςς  ττοουυ    1100..  
  

2200..  ΚΚεεφφ..  2277  κκααιι  2288  ,,  ΒΒ..ΜΜ..  ,,  εερργγ..  11  ,,  σσεελλ..  7777  

ΘΘαα  έέππρρεεππεε  νναα  υυππάάρρχχοουυνν  δδιιααφφοορρεεττιικκάά  ππλλέέγγμμαατταα  ααννττίίσσττοοιιχχαα  γγιιαα  
κκάάθθεε  γγιιννόόμμεεννοο  ..    
  
ΤΤ..ΕΕ..  ,,  εερργγ..  δδ  ,,  σσεελλ..  3355    
ΑΑννττιισσττρροοφφήή  σσττοονν  πποολλλλααππλλαασσιιαασσμμόό  ,,  ααννττίί  γγιιαα  22  ••  1199  ,,  1199  ••  22  ..    
  

2211..  ΚΚεεφφ..  3300  ,,  ΒΒ..ΜΜ..  ,,  σσεελλ..  88  

ΔΔιιόόρρθθωωσσηη  ττηηςς  εερργγαασσίίααςς  ««  οο  ΝΝιικκόόλλααςς  δδεε  δδίίννεειι  σσεε  κκάάθθεε  ππααιιδδίί  ααλλλλάά  
μμόόννοο  σσττηηνν  ΕΕλλέέννηη  33  μμππίίλλιιεεςς  κκααιι  κκρρααττάάεειι  οο  ίίδδιιοοςς  66  »»  ..    
  
ΕΕρργγ..  33  ,,  σσεελλ..  99    
  
ΤΤαα  66  κκααιι  όόχχιι  τταα  1166  γγλλυυκκάά  κκοοσσττίίζζοουυνν  2244  €€  ..  
  

2222..  ΚΚεεφφ..  3333,,  ΒΒ..ΜΜ..  ,,  εερργγ..  11  ,,  σσεελλ..  1155    

ΑΑνναακκοολλοουυθθίίαα  σσττηηνν  εερργγαασσίίαα  ..    
  

2233..  ΚΚεεφφ..  3377  ,,  ΤΤ..ΕΕ..  ,,  εερργγ..  ββ  ,,  σσεελλ..  2244    

ΤΤυυπποογγρρααφφιικκόό  λλάάθθοοςς  ,,  ααννττίί  γγιιαα  4455++3300  ,,  4455++3377      
  
ΕΕρργγ..  γγ    
  
ΛΛααννθθαασσμμέέννηη  ηη  ππρρώώττηη  κκάάθθεεττηη  ππρρόόσσθθεεσσηη  ((  δδεενν  έέππρρεεππεε  νναα  υυππάάρρχχεειι  
κκρρααττοούύμμεεννοο  σσττιιςς  δδεεκκάάδδεεςς  ))    ..    
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2244..  ΚΚεεφφ..  4422  ,,  ΤΤ..ΕΕ..  ,,  εερργγ..  δδ  ,,  σσεελλ..  88    

ΛΛααννθθαασσμμέέννηη  ηη  ααρρίίθθμμηησσηη  σσττοο  άάλλμμαα  σσεε  ύύψψοοςς  ..  ΔΔιιοορρθθώώννοοννττααιι  οοιι  ττιιμμέέςς  
κκααιι  λλύύννεεττααιι  ηη  εερργγαασσίίαα  ..    
  

2255..  ΚΚεεφφ..  4433  ,,  ΤΤ..ΕΕ..  ,,  εερργγ..  αα  ,,  σσεελλ..  1100    

ΣΣεε  δδύύοο  ααρριιθθμμοοσσεειιρρέέςς    εεννώώ  ηη  ααρριιθθμμοοσσεειιρράά    εείίννααιι  κκααττιιοούύσσαα  έέχχεειι  ττοο  
σσύύμμββοολλοο  ττηηςς  ππρρόόσσθθεεσσηηςς    ((  ++  ))  ..    
  

2266..  ΚΚεεφφ..  5544  ,,  ΤΤ..ΕΕ..  ,,  εερργγ..  δδ  ,,  σσεελλ..  3377    

ΣΣττηηνν  εερργγαασσίίαα  σσχχηημμααττοοπποοιιεείίττααιι  ηη  σσχχοολλιικκήή  χχρροοννιιάά  22000066  ––  22000077  ..  
ΌΌτταανν  φφττάάννεειι  σσττοονν  ΙΙααννοουυάάρριιοο  ππρρέέππεειι  ηη  χχρροοννιιάά  νναα  ααλλλλάάξξεειι  σσεε  22000077  ,,  
ππρράάγγμμαα  πποουυ  δδεε  γγίίννεεττααιι,,  οοππόόττεε  δδιιοορρθθώώννεεττααιι  ..    
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Ερευνητική Ομάδα Εργασίας Εκπαιδευτικών Γ΄ Τάξης  

της 4ης Εκπ. Περιφέρειας  
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Νομού Αρκαδίας . 

 

 

 

 

Συντονίστριες  : Κωσταντινοπούλου Μαρία –                       
Μανιάτη Σταυρούλα – Πιερρακέα Ξανθιάννα 

Μέλη :    Κωσταντινοπούλου Μαρία   
            Λυμπεροπούλου Βασιλική  

       Μανιάτη Σταυρούλα  
Νάνου Ελένη  

    Πάγκα Καλλιόπη  
          Πιερρακέα Ξανθιάννα 

      Σκούτα Νικολέτα 
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Φ.Ε.Κ.τεύχος Β΄αρ.φύλλου 303/13-03-03 
σ. 3984 

Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος (ΔΕΠΠΣ) 
 

Ο σκοπός της διδασκαλίας των Μαθηματικών εντάσσεται στους 
γενικότερους σκοπούς της Εκπαίδευσης και αφορά τη συμβολή στην 
ολοκλήρωση της προσωπικότητας του μαθητή και την επιτυχή κοινωνική 
ένταξή του, εφόσον τα Μαθηματικά:  

Ασκούν τον μαθητή στην μεθοδική σκέψη, στην ανάλυση, στην 
αφαίρεση, στη γενίκευση, στην εφαρμογή, στην κριτική και στις λογικές 
διεργασίες και τον διδάσκουν να διατυπώνει τα διανοήματά του με τάξη, 
σαφήνεια, λιτότητα και ακρίβεια.  

Αναπτύσσουν την παρατηρητικότητα, την προσοχή, τη δύναμη 
αυτοσυγκέντρωσης, την επιμονή, την πρωτοβουλία, τη δημιουργική φαντασία, 
την ελεύθερη σκέψη, καλλιεργούν την αίσθηση της αρμονίας, της τάξης και 
του ωραίου και διεγείρουν το κριτικό πνεύμα.  

Είναι απαραίτητα στην καθημερινή ζωή και ιδιαίτερα στο χώρο 
εργασίας αλλά και για την ανάπτυξη και εξέλιξη των άλλων επιστημών και 
ιδιαίτερα της Τεχνολογίας, της Οικονομίας και των Κοινωνικών Επιστημών.  
 
Άξονες, Γενικοί Στόχοι, Θεμελιώδεις Έννοιες Διαθεματικής 
προσέγγισης. 
 

Τάξη 
Άξονες 

γνωστικού 
περιεχομένου 

Γενικοί στόχοι 
(γνώσεις, δεξιότητες, 
στάσεις και αξίες) 

Ενδεικτικές 
Θεμελιώδεις 

έννοιες 
Διαθεματικής 
προσέγγισης 

Α, Β, Γ, 
Δ, Ε, ΣΤ  
Δημοτικού 

Επίλυση 
προβλημάτων 

Οι μαθητές εξερευνούν μία 
κατάσταση, δημιουργούν 
ερωτήσεις και προβλήματα με 
βάση συγκεκριμένα δεδομένα, 
διατυπώνουν διαφορετικά το 
ίδιο πρόβλημα, αναγνωρίζουν 
και περιγράφουν ανάλογες 
καταστάσεις, ερευνούν 
ανοιχτές προβληματικές 

Μεταβολή 
Αλληλεπίδραση 

Σύστημα 
Επικοινωνία 

Άτομο – Σύνολο 
Ομοιότητα - Διαφορά 
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καταστάσεις, χρησιμοποιούν 
τα μαθηματικά στην 
καθημερινή ζωή και 
εξοικειώνονται με τις νέες 
τεχνολογίες. 

Γ 
Δημοτικού 

Αριθμοί και 
πράξεις 

Να απαγγέλλουν, να 
διαβάζουν, να γράφουν και να 
διατάσσουν αριθμούς μέχρι το 
10.000. 
Να εκτελούν τις πράξεις της 
πρόσθεσης και της αφαίρεσης 
φυσικών αριθμών που δεν 
ξεπερνούν το 1.000. 
Να γνωρίσουν τα κλάσματα και 
τους δεκαδικούς αριθμούς 
στους δεκαδικούς αριθμούς. 
Να εξοικειωθούν με τον 
αλγόριθμο του 
πολλαπλασιασμού και της 
διαίρεσης φυσικών αριθμών .  

Μεταβολή 
Αλληλεπίδραση 

Σύστημα 
Άτομο – Σύνολο 

Ομοιότητα-Διαφορά 

 Μετρήσεις 

Να γνωρίζουν και να 
χρησιμοποιούν τις μονάδες 
μέτρησης μήκους, χρόνου και 
μάζας. 
Να αναγνωρίζουν ένα μοτίβο 
και να διαπιστώνουν ότι η 
διαδικασία επανάληψης 
συνεχίζεται επ’ άπειρον .  

Μεταβολή 
Αλληλεπίδραση 

Σύστημα 
Χώρος-Χρόνος 

 Γεωμετρία 

Να εξασκούνται στην 
περιγραφή, αναπαραγωγή και 
σχεδιασμό γεωμετρικών 
σχημάτων και στερεών 
σωμάτων καθώς και στην 
εφαρμογή τεχνικών σχεδίασης 
κάθετων ευθειών με τη 
βοήθεια των γεωμετρικών 
οργάνων. 

Σύστημα 
Χώρος-Χρόνος 

Συμμετρία 
Άτομο – Σύνολο 

Ομοιότητα- 
Διαφορά 
Έδρα 



Ερευνητική Ομάδα Εργασίας 4ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας  
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Νομού Αρκαδίας  

 

 60 

Να γνωρίσουν τις έννοιες, 
κορυφή, ακμή, ορθή γωνία και 
έδρα. 
Να εξασκηθούν στην 
κατασκευή συμμετρικών 
σχημάτων ως προς άξονα .  

 
Φ.Ε.Κ.τεύχος Β΄αρ.φύλλου 303/13-03-03 

σσ. 3987, 3993-3996  
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
Γ΄ Τάξης   

 

1. Ειδικοί σκοποί  
 
Με τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο επιδιώκεται:  
Η απόκτηση βασικών μαθηματικών γνώσεων και ικανοτήτων.  
Η καλλιέργεια της μαθηματικής γλώσσας ως μέσου επικοινωνίας.  
Η κατανόηση στοιχειωδών Μαθηματικών μεθόδων.  
Η εξοικείωση με τη διαδικασία παραγωγής συλλογισμών και την αποδεικτική 
διαδικασία.  
Η ανάπτυξη της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.  
Η ανάδειξη της δυνατότητας εφαρμογής και πρακτικής χρήσης των 
Μαθηματικών.  
Η ανάδειξη της δυναμικής διάστασης της μαθηματικής επιστήμης (ιστορική 
εξέλιξη των μαθηματικών εργαλείων, συμβόλων και εννοιών).  
Η καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στα Μαθηματικά.  

 

. Στόχοι, Θεματικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες   
 

Στόχοι  
Θεματικές Ενότητες  

(διατιθέμενος χρόνος)  
Ενδεικτικές Δραστηριότητες  

Πριν από τους άξονες: 1. 
Αριθμοί και πράξεις 2. 
Μετρήσεις 3. Γεωμετρία, 
γίνονται επαναληπτικές 
δραστηριότητες και αυτο-
αξιολόγηση, ώστε οι μαθητές: 

 
Επίλυση προβλήματος 
Επίλυση προβλημάτων 

 
(18 ώρες) 

Αναγνώριση προβλημάτων 
παρόμοιων ή ανάλογων με 
ένα δοσμένο πρόβλημα. 
Έλεγχος των διαδικασιών 
επίλυσης προβλήματος. 
Σκέψη πάνω στις δικές τους 
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Να ενεργοποιούν, να 
εφαρμόζουν και να 
σταθεροποιούν τις ήδη 
αποκτημένες γνώσεις για τη 
διατήρηση της συνέχειας και 
για την ομαλή μετάβαση στις 
νέες έννοιες. 
Να εργάζονται ατομικά ή 
ομαδικά χωρίς καθοδήγηση 
για μια στερεότυπη λύση. 
Να ερευνούν ανοιχτές 
προβληματικές καταστάσεις 
σχετικές με τις έννοιες της 
τάξης αυτής. 
Να κάνουν δοκιμές και 
επαληθεύσεις. 
Να ξεχωρίζουν τα δεδομένα 
και τα ζητούμενα του 
προβλήματος και να 
επιλέγουν τα αναγκαία 
δεδομένα για την επίλυσή του. 
Να επιχειρηματολογούν ως 
προς την αλήθεια μιας λύσης. 
Να παρουσιάζουν στους 
συμμαθητές τους με σαφήνεια 
την απάντησή τους, η οποία 
περιλαμβάνει τη στρατηγική 
επίλυσης και το αποτέλεσμα. 
Να προβλέπουν την απάντηση 
του προβλήματος και 
διατυπώνουν υποθέσεις 
σχετικά με την ύπαρξη ή όχι 
μιας ή περισσότερων λύσεων. 
Να αξιολογούνται στις 
γνώσεις και ικανότητες που 
απέκτησαν ώστε να γίνεται 
ανατροφοδότηση στη 
μαθησιακή διαδικασία. 

 

στρατηγικές επίλυσης 
προβλήματος. 
Ευρετικές στρατηγικές 
επίλυσης προβλήματος, 
όπως: 
σχεδιάζω έναν πίνακα, ένα 
διάγραμμα ή μια γραφική 
παράσταση 
δοκιμάζω απλούστερους 
αριθμούς 
Ενδεικτικές διαθεματικές 
δραστηριότητες επίλυσης 
προβλήματος αναφέρονται 
παρακάτω στον κάθε 
επιμέρους άξονα. 
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Οι μαθητές πρέπει να 
μπορούν: 
Να γράφουν και να ονομάζουν 
τους φυσικούς αριθμούς μέχρι 
το 10.000 και να περνούν από 
τη λεκτική στη συμβολική 
γραφή, και αντίστροφα. 
Να διακρίνουν τη διαφορετική 
αξία καθενός από τα ψηφία 
που σχηματίζουν ένα φυσικό 
αριθμό. 
Να γράφουν το δεκαδικό 
ανάπτυγμα ενός τετραψήφιου 
αριθμού. 
 

 
 

Αριθμοί και πράξεις 
Δεκαδικό σύστημα 

αρίθμησης, γνώση των 
ακέραιων αριθμών 
μέχρι το 1.000, το 
2.000, το 3.000, … 
και τέλος μέχρι το 

10.000. 
 

(12 ώρες)  

Καταμέτρηση με διάφορους 
τρόπους φυσικών αριθμών 
μέχρι το 10.000. 
Διάκριση της διαφορετικής 
αξίας του ίδιου ψηφίου 
ανάλογα με τη θέση. 
Προϋπολογισμός 
οικογενειακών δαπανών 
(Γλώσσα, Μελέτη 
Περιβάλλοντος). 

Να συγκρίνουν δύο φυσικούς 
αριθμούς και αν δεν είναι ίσοι 
να τους διατάσσουν από το 
μικρότερο προς το 
μεγαλύτερο, και αντίστροφα. 
Να χρησιμοποιούν αριθμούς, 
για να εντοπίζουν τη θέση 
ενός σημείου της 
αριθμογραμμής. 

Αριθμοί και πράξεις 
Διάταξη και σύγκριση 
φυσικών αριθμών. 
Τα σύμβολα >, < 

= 
 

(4 ώρες) 

Παρεμβολή ενός ή 
περισσότερων φυσικών 
αριθμών ανάμεσα σε δύο 
άλλους. 
Τοποθέτηση φυσικών 
αριθμών στην αριθμογραμμή. 

Να γνωρίσουν τα κέρματα και 
τις σχέσεις τους και να 
εξοικειωθούν με καταστάσεις 
ανταλλαγών. 
Να εμπλουτίσουν τις 
εμπειρίες τους στην επίλυση 
πραγματικών προβλημάτων 
κάνοντας χρήση των 
νομισμάτων. 
Διαισθητικά να 
χρησιμοποιούν σωστά τους 
συνήθεις κανόνες γραφής των 
δεκαδικών αριθμών 
Να διακρίνουν τη σημασία 
καθενός από τα ψηφία της 

 
 

Μετρήσεις 
Τα νομίσματα 

 
(3 ώρες) 

 
 

Εισαγωγή στους 
δεκαδικούς αριθμούς 

 
(6 ώρες) 

Διαισθητική προσέγγιση των 
δεκαδικών αριθμών με τη 
βοήθεια τιμών προϊόντων 
που είναι οικεία στους 
μαθητές. 
Χρήση της αριθμογραμμής 
ως οπτικής αναπαράστασης. 
Οι τρόποι συναλλαγής πριν 
και μετά το «ευρώ», 
δυσκολίες που προέκυψαν 
και αντιμετώπισή τους. 
Επισκέπτονται την καντίνα 
του σχολείου ή την αγορά της 
γειτονιάς και κάνουν 
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γραφής με κόμμα ενός 
δεκαδικού αριθμού 
Να προσθέτουν και να 
αφαιρούν δεκαδικούς 
αριθμούς μέχρι δύο δεκαδικά 
ψηφία. 
 

παρατηρήσεις για τις τιμές 
των προϊόντων σε σχέση με 
το εβδομαδιαίο χαρτζιλίκι 
τους κ.λπ. (Γλώσσα, Μελέτη 
Περιβάλλοντος, Ιστορία). 

 
 
 
Να μπορούν να χρησιμοποιούν 
συνήθη εργαλεία μέτρησης. 
Να γνωρίζουν τις συνήθεις 
μονάδες μήκους και 
επιφάνειας. 
Να γνωρίζουν τις συνήθεις 
μονάδες μάζας. 
Να γνωρίζουν τις μονάδες 
χρόνου. 
Να μπορούν να διατάσσουν 
μεγέθη 

 
 
 
 

Μετρήσεις (μήκος, 
επιφάνεια, μάζα, 

χρόνος) 
 

(6 ώρες) 

Αρχικά πειραματίζονται με 
τη χρήση αυθαίρετων 
μονάδων μέτρησης μηκών και 
επιφανειών. Εκτελούν 
απλούς υπολογισμούς (π.χ. 
περίμετρος ενός πολυγώνου 
με σπιρτόξυλα). Στη 
συνέχεια εισάγονται στις 
συμβατικές μονάδες 
μέτρησης και χρησιμοποιούν 
συνήθη εργαλεία μέτρησης 
(μέτρο μήκους, ζυγαριά, 
ρολόι). 
Μετρούν διαστάσεις: 
αίθουσας, σχολείου, 
παραθύρων, θρανίων, 
πόρτας κτλ., Χρονομετρούν 
γεγονότα και ζυγίζουν 
αντικείμενα (Γλώσσα, 
Μελέτη Περιβάλλοντος). 

Να εκτελούν προσθέσεις και 
αφαιρέσεις νοερά ή με τη 
βοήθεια της γραφής. 
Να εφαρμόζουν τις 
συνηθισμένες τεχνικές 
εκτέλεσης των πράξεων της 
πρόσθεσης και της αφαίρεσης 
με τριψήφιους ή τετραψήφιους 
αριθμούς, με ή χωρίς 
κρατούμενα. 
Να τοποθετούν προσθετέους 

 
 
Αριθμοί και πράξεις 

Υπολογισμοί με 
αριθμούς από 0 έως 

1.000 
 

(18 ώρες) 

Διεύρυνση των γνώσεών 
τους για την πρόσθεση και 
την αφαίρεση με 
μεγαλύτερους αριθμούς. 
Στην αφαίρεση θα πρέπει να 
δοθεί έμφαση στον 
αλγόριθμο, που έχει 
επικρατήσει πολιτισμικά στη 
χώρα μας. 
Εξάσκηση σε νοερούς 
υπολογισμούς. Στην πορεία 
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από την οριζόντια στην 
κάθετη πρόσθεση (ιδιαίτερα 
όταν έχουν διαφορετικό 
πλήθος ψηφίων). 
Να μετατρέπουν και να 
εκτελούν μια οριζόντια 
αφαίρεση σε κάθετη (ιδιαίτερα 
όταν ο μειωτέος και ο 
αφαιρετέος έχουν 
διαφορετικό πλήθος ψηφίων). 
Να διακρίνουν ότι η πρόσθεση 
και η αφαίρεση είναι 
αντίστροφες πράξεις. 
Να εξοικειωθούν με τις 
ιδιότητες της πρόσθεσης και 
της αφαίρεσης. 

μπορούν να υποβοηθούνται 
από τη χρήση κατάλληλου 
διδακτικού υλικού. 
Κατασκευή δικών τους 
υπολογιστικών διαδικασιών 
για την αφαίρεση. 
Γνωριμία με περιπτώσεις 
αδύνατων αφαιρέσεων. 
Επαλήθευση της πρόσθεσης 
χρησιμοποιώντας την 
αφαίρεση. 
Παιγνίδια με προβληματικές 
καταστάσεις (π.χ. ποιος θα 
φτάσει πρώτος στο εκατό 
ακολουθώντας τον κανόνα: ο 
καθένας προσθέτει έναν 
αριθμό από το 1 έως το 9 ) 

 
 
Να αναγνωρίζουν ένα μοτίβο 
επανάληψης αριθμών όπως 
στο σχήμα του τριγώνου του 
Pascal και να διαπιστώσουν 
ότι η διαδικασία αυτή 
συνεχίζεται επ’ άπειρον. 
Να μπορούν να διπλασιάζουν 
φυσικούς αριθμούς και να 
προβλέπουν τους επόμενους 
όρους στη σειρά. 

 
 
 

Μετρήσεις 
Μοτίβα 

 
(4 ώρες) 

Συμπλήρωση των αριθμών 
σε ένα τρίγωνο Pascal 

1 
1  1 

  1  2  1 … 
στο οποίο είναι 
συμπληρωμένες οι πρώτες 3 
γραμμές. Δίνονται στα 
παιδιά:ο κανόνας 
“πολλαπλασίασε επί 2” και η 
σειρά των αριθμών 1,2,4,..και 
ζητείται να συνεχίσουν τη 
σειρά των αριθμών αυτών με 
τον προηγούμενο κανόνα και 
να βρουν τον 13ο όρο. 

Οι μαθητές πρέπει: 
Να σταθεροποιήσουν και να 
ολοκληρώσουν τη συνήθη 
προφορική πρακτική του 
νοερού πολλαπλασιασμού 
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(προπαίδεια) και των 
γραπτών οριζόντων 
γινομένων. 
Να εξοικειωθούν με την 
αντιμεταθετική και την 
προσεταιριστική ιδιότητα του 
πολλαπλασιασμού, ως προς 
την πρόσθεση και την 
αφαίρεση. 
Να γνωρίσουν τον αλγόριθμο 
του πολλαπλασιασμού 
φυσικών διψήφιο με 
μονοψήφιο, διψήφιο με 
διψήφιο. 
Να μπορούν να χρησιμοποιούν 
τον κανόνα των μηδενικών, 
για να πολλαπλασιάσουν με το 
10, το 100 ή το 1.000. 

 
Αριθμοί και πράξεις 
Υπολογισμοί (πρώτη 

εισαγωγή στον 
αλγόριθμο του 

πολλαπλασιασμού) 
 

(15 ώρες) 

Να καταγράψουν πόσες ώρες 
την εβδομάδα βλέπουν 
παιδικές εκπομπές στην 
τηλεόραση και να 
υπολογίσουν πόσες ώρες 
συνολικά βλέπουν τις 
τελευταίες δέκα ημέρες , 
δέκα εβδομάδες κ.λ.π. 
(Γλώσσα, Μελέτη 
Περιβάλλοντος). 

 
 
Να μπορούν να εκτελούν 
διαιρέσεις με μονοψήφιο 
διαιρέτη. 

 
 

Αριθμοί και πράξεις 
Εισαγωγή στη διαίρεση 

 
(15 ώρες) 

Εισαγωγή στη διαίρεση με 
οριζόντιες γραπτές 
διαιρέσεις (αντιστροφή της 
προπαίδειας), καθώς και με 
προφορικές διαιρέσεις. 
Εμπειρικές μέθοδοι επίλυσης 
προβλημάτων διαίρεσης, για 
αξιοποίηση των 
προηγούμενων γνώσεων των 
μαθητών. 
Συγκρότηση του αλγορίθμου 
της διαίρεσης με χρήση των 
άλλων αριθμητικών πράξεων 
(πρόσθεση, διαδοχικές 
αφαιρέσεις). 
Εξοικείωση με 
δραστηριότητες που 
παραπέμπουν στη διαίρεση. 
Να οργανώσουν, να 
κοστολογήσουν την ημερήσια 
εκδρομή του σχολείου τους 
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και να υπολογίσουν το 
κόστος κάθε μαθητή 
(Γλώσσα). 

 
 
Να γνωρίσουν τις απλές 
κλασματικές μονάδες ( π.χ. 
1/2, 1/4, 1/3, 1/8, 1/16, 1/5, 
1/10 κτλ.). 
Να μπορούν να συγκρίνουν, 
με τη βοήθεια κατάλληλων 
αναπαραστάσεων, απλές 
κλασματικές μονάδες. 

 
 
 

Αριθμοί και πράξεις 
Εισαγωγή στα «απλά» 

κλάσματα. 
 

(10 ώρες) 

Εισαγωγή στα κλάσματα με 
τη βοήθεια κατάλληλων 
αναπαραστάσεων ή φυσικών 
μοντέλων όπως: το ρολόι με 
τις υποδιαιρέσεις του, τα 
γεωμετρικά σχήματα με 
άξονες συμμετρίας , οι 
υποδιαιρέσεις μηκών, το 
κόψιμο ενός μήλου ή μιας 
σοκολάτας και η ζωγραφική 
τους, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για μια 
πρώτη εισαγωγή στα 
κλάσματα (Αισθητική Αγωγή, 
Μελέτη Περιβάλλοντος). 

Να σχεδιάζουν γεωμετρικά 
σχήματα με τη βοήθεια 
οργάνων. 
Να αναπαράγουν, να 
περιγράφουν και να 
σχεδιάζουν ορισμένα συνήθη 
επίπεδα γεωμετρικά σχήματα 
(ορθογώνιο, τετράγωνο). 
Να περιγράφουν και να 
αναπαριστάνουν ορισμένα 
συνήθη γεωμετρικά στερεά 
(κύβος, σφαίρα). 
Να αναπαράγουν τα 
αναπτύγματα του κύβου, του 
ορθογώνιου 
παραλληλεπίπεδου, της 
τετραγωνικής πυραμίδας. 
Να χαράζουν κάθετες με τη 
βοήθεια οργάνων. Να 

 
 
 
 

Γεωμετρία 
 

(9 ώρες) 

Εργασία πάνω σε διάφορα 
στερεά (αναπαραγωγή, 
περιγραφή, αναπαράσταση), 
χρησιμοποιούν έννοιες όπως: 
έδρα, κορυφή, ακμή. 
Επίσης, εργασία πάνω σε 
διάφορα επίπεδα σχήματα, 
χρησιμοποιούν έννοιες, 
όπως: πλευρά, ευθεία, 
ευθύγραμμο τμήμα, μέσο, 
γραμμή, κάθετος, γωνία, 
ορθή γωνία. 
Αναγνώριση σχημάτων μέσα 
σε ένα σύνθετο σχήμα και 
καταμέτρηση του αριθμού 
τους στο σύνθετο σχήμα. 
Παιχνίδια με κομμάτια πάζλ 
(τάγκραμ), πλακόστρωτα, 
μωσαϊκά, πάζλ, 
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αντιληφθούν την έννοια της 
ορθής γωνίας. 
Να κατασκευάζουν το 
συμμετρικό ενός επίπεδου 
σχήματος ως προς άξονα 
συμμετρίας. 

επαναληπτικές 
κανονικότητες, γρίφους, 
μαγικά τετράγωνα. 
Σχετικά με την αξονική 
συμμετρία οι μαθητές 
χρησιμοποιούν τη δίπλωση, 
για να κατασκευάζουν το 
συμμετρικό ενός επίπεδου 
σχήματος ως προς άξονα 
συμμετρίας. Επίσης, 
αναγνωρίζουν άξονες 
συμμετρίας ενός επίπεδου 
σχήματος και με τη βοήθεια 
πλαστικού καθρέφτη. 
Σχεδιασμός της αίθουσας, 
του σχολείου κλπ. 
(Αισθητική Αγωγή). 

 
 

Σύνολο ωρών: 120 
Προτεινόμενα διαθεματικά σχέδια εργασίας 

Θέμα: Η κατοικία μου. Οι μαθητές εντοπίζουν γεωμετρικά σχήματα που 
βρίσκονται στον χώρο του σπιτιού τους. Εκπονούν ατομικές κατ’ αρχάς και 
μετά ομαδικές εργασίες με εικαστική αποτύπωση στην οποία συγκρίνουν την 
κατοικία τους με άλλα είδη κατοικιών (π.χ. ιgloo). 
 
 Θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες: Χώρος, Χρόνος, Ομοιότητα, Διαφορά, 
Πολιτισμός. Προεκτάσεις στην Αισθητική Αγωγή. 
 
Θέμα: Η βιβλιοθήκη μας. Οι μαθητές μιλούν για τα υλικά κατασκευής της 
βιβλιοθήκης και το ρόλο της, δημιουργώντας ένα μικρό κείμενο. Καταμετρούν 
και καταγράφουν το πλήθος των βιβλίων και όποιων άλλων αντικειμένων 
βρίσκονται σε αυτήν. Κατηγοριοποιούν τα είδη των βιβλίων και δημιουργούν 
προβληματικές καταστάσεις προσθαφαιρέσεων ή πολλαπλασιασμών αφού τα 
ομαδοποιήσουν σε σχολικά εγχειρίδια, παραμύθια, φυτά και ζώα κ.λπ. 
Ζωγραφίζουν την βιβλιοθήκη και συνοδεύουν την ζωγραφική τους με το 
κείμενο που δημιούργησαν.  
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Θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες: Χώρος, Ποσότητα, Μεταβολή, 
Πολιτισμός. Προεκτάσεις στην Αισθητική Αγωγή, Γλώσσα, Μελέτη 
Περιβάλλοντος. 
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Περιεχόμενα του Βιβλίου των Μαθηματικών 
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Ερευνητικά δεδομένα – πορίσματα : καταγραφές , παρατηρήσεις 
και προτάσεις 

 
ΑΑΞΞΟΟΝΝΕΕΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  

ΧΧρρόόννοοςς  //  ΧΧρροοννιικκοοίί  
ΠΠεερριιοορριισσμμοοίί//  

ΔΔιιδδαακκττιικκέέςς  ΏΏρρεεςς  

Οι 4 διδακτικές ώρες που προβλέπονται, δεν 
κρίνονται χρόνος επαρκής  για την ολοκληρωμένη 
προσέγγιση και εμβάθυνση. 
Βέβαια ο χρόνος επαρκεί για την ολοκλήρωση της 
ύλης των βιβλίων .   

ΕΕπποοππττιικκόό  ΥΥλλιικκόό  

Το εποπτικό υλικό του Βιβλίου Μαθητή και 
Τετραδίου Εργασιών κρίνεται χρήσιμο , 
αξιοποιήσιμο και εφαρμόσιμο πλήρως για την 
κατανόηση των μαθηματικών εννοιών .  
 
Προτείνεται : - η χρήση του μέτρου , γεωμετρικών 
οργάνων και στερεών .  

ΑΑννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττωωνν  
ΔΔιιααφφοορρεεττιικκώώνν  

ΕΕππιιππέέδδωωνν  ΜΜααθθηησσιιαακκήήςς  
ΕΕττοοιιμμόόττηηττααςς  κκααιι  

ΑΑπποοττεελλεεσσμμααττιικκόόττηηττααςς  
ττωωνν  μμααθθηηττώώνν  

  

Τα διαφορετικά επίπεδα μαθησιακής ετοιμότητας 
αντιμετωπίζονται με εξατομίκευση της διδασκαλίας. 

ΣΣυυμμββααττόόττηητταα  μμεεττααξξύύ  
ΑΑΠΠΣΣ  κκααιι  ΔΔιιδδαακκττιικκοούύ  

ΕΕγγχχεειιρριιδδίίοουυ  

Οι στόχοι των αξόνων του ΑΠΣ συνδέονται μ’ 
αυτούς των διδακτικών εγχειριδίων .  

ΓΓρρααμμμμιικκήή  ΕΕξξέέλλιιξξηη  ττηηςς  
ΎΎλληηςς  

Δεν υπήρξε παρέκκλιση από την προτεινόμενη  
( γραμμική ) εξέλιξη της ύλης .  

ΕΕρργγαασσίίεεςς  

Πραγματοποιήθηκε εμπλουτισμός και επέκταση 
των προτεινόμενων εργασιών και δραστηριοτήτων . 
 
Προτείνεται : - τα δυσκολονόητα προβλήματα να 
απλοποιηθούν ή και να αντικατασταθούν .  
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ΔΔιιααθθεεμμααττιικκήή  
ΠΠρροοσσέέγγγγιισσηη  

Εφαρμόστηκε όπου ήταν δυνατό . ( π.χ. Κεφάλαιο 3 
νύξη για τον Πάμπλο Πικάσο , Κεφάλαιο 6 νύξη για 
τον Πυθαγόρα κ.ά. ) 

ΣΣυυμμββααττόόττηητταα  ΒΒιιββλλίίοουυ  
ΜΜααθθηηττήή  κκααιι  ΤΤεεττρρααδδίίοουυ  

ΕΕρργγαασσιιώώνν  

Δε διαπιστώθηκε ασυμβατότητα μεταξύ Βιβλίου 
Μαθητή και Τετραδίου Εργασιών.   

ΧΧωωρροοττααξξιικκήή  ΚΚααττααννοομμήή  
ττηηςς  ΎΎλληηςς  

Χωροταξικά και εικονογραφικά οι εργασίες 
κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών .  

ΒΒιιββλλίίοο  ΔΔαασσκκάάλλοουυ  

Αξιοποιήσιμο αλλά σε μικρό βαθμό βοηθητικό.  
 
Προτείνεται : - το Βιβλίο του Δασκάλου να είναι 
πιο αναλυτικό, να υπάρχουν οι λύσεις των 
ασκήσεων, τράπεζα προσθέτων προβλημάτων και 
να ανταποκρίνεται σε καθημερινή χρήση . 
 

ΜΜοορρφφέέςς  κκααιι  ΤΤρρόόπποοιι  
ΑΑνναακκεεφφααλλααίίωωσσηηςς  ––  
ΑΑννααττρροοφφοοδδόόττηησσηη  

Η ανακεφαλαίωση γινόταν στο τέλος κάθε 
ενότητας. Χρησιμοποιήθηκαν επιπλέον εργασίες και 
δραστηριότητες  ίδιου ή παρόμοιου τύπου με αυτές 
που υπάρχουν στο σχ. βιβλίο. Σε τακτά χρονικά 
διαστήματα γινόταν ανατροφοδότηση με τη μορφή 
επανάληψης των προηγούμενων μαθημάτων .  

ΤΤρρόόπποοιι  ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηηςς  
Η αξιολόγηση στηρίχτηκε στη συμμετοχή και στην 
παρακολούθηση των μαθητών στην τάξη. 

ΧΧρρήήσσηη  ΜΜααθθηημμααττιικκήήςς  
ΟΟρροολλοογγίίααςς  

Προσπάθεια  κατανόησης , εξοικείωσης και 
εμπλουτισμού - σε κάθε μάθημα - της μαθηματικής 
γλώσσας .   
 
Προτείνεται : - η παράθεση μαθηματικής ορολογίας 
στο τέλος κάθε κεφαλαίου .  

ΝΝέέεεςς  ΜΜοορρφφέέςς  
ΕΕρργγαασσιιώώνν  κκααιι  

ΔΔρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  

Ιδιαίτερα ελκυστικές και ενδιαφέρουσες . 
Αποτελούν βοηθητικό υλικό για την επίτευξη του 
στόχου .  

ΚΚααλλλλιιέέρργγεειιαα  ΚΚρριιττιικκήήςς  
ΣΣκκέέψψηηςς  

Καλλιεργείται μέσα από την ενθάρρυνση για 
διατύπωση λύσεων περισσότερων της  μιας .  
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ΣΣυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  ττοουυςς  
ΓΓοοννεείίςς  κκααιι  ΚΚηηδδεεμμόόννεεςς  

Κρίνεται σημαντική . Αποτελεί μεγάλη βοήθεια για 
τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς . 
Προτάθηκε στους γονείς να μη δίνουν στους 
μαθητές έτοιμες λύσεις .  
 
Προτείνεται : - άμεση και συχνή επικοινωνία με 
τους γονείς και κηδεμόνες καθώς και η από κοινού 
αντιμετώπιση των δυσκολιών, 
                     -  η  περαιτέρω ενασχόληση των 
μαθητών  με νοερούς  υπολογισμούς και με απλές 
οικονομικές συναλλαγές, υποβοηθούμενοι (αν είναι 
εφικτό) από τους  γονείς τους. 
  
 

 

Γενική Παρατήρηση  
 

Το  Βιβλίο των Μαθηματικών :  
 

 είναι ενδιαφέρον, ευχάριστο, ευκολονόητο  
εύστοχο, παραγωγικό και λειτουργικό .  

  βοηθά:                                                                      
στην ανάπτυξη και καλλιέργεια της κριτικής 
σκέψης,                                                                      
στη διαθεματική προσέγγιση της μαθηματικής 
γνώσης                                                            
και στην καλλιέργεια μαθηματικών και 
κοινωνικών δεξιοτήτων .   
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ΕΕππιιμμέέρροουυςς  ΠΠααρρααττηηρρήήσσεειιςς  σσττηηνν  ΎΎλληη  ττοουυ  ΒΒιιββλλίίοουυ  
ΜΜααθθηηττήή  κκααιι  ΤΤεεττρρααδδίίοουυ  ΕΕρργγαασσιιώώνν        

  
11..  ΚΚεεφφάάλλααιιοο  ((  ΚΚεεφφ..  ))  11  ,,  ΒΒιιββλλίίοο  ΜΜααθθηηττήή  ((  ΒΒ..ΜΜ..))  ,,  

σσεελλίίδδαα  ((  σσεελλ..  ))  1122  ,,  ππρρόόββλλ..((  ππρρόόββλληημμαα  ))  11      

ΜΜηη  λλεειιττοουυρργγιικκόό  κκααιι  δδυυσσννόόηηττοο  ππρρόόββλληημμαα  ..    
  
ΠΠρροοττεείίννεεττααιι  νναα  ααππλλοουυσσττεευυθθεείί  οο  ππίίνναακκααςς  ήή  νναα  ααννττιικκαατταασσττααθθεείί  μμεε  
ππιιοο  ααππλλόό  ππρρόόββλληημμαα  ..    
  
ΤΤεεττρράάδδιιοο  ΕΕρργγαασσιιώώνν  ((  ΤΤ..ΕΕ..))  ,,  σσεελλίίδδαα  ((  σσεελλ..))  1100  ,,  
εερργγαασσίίαα  ((  εερργγ..))  33  
    
ΔΔυυσσκκοολλίίαα  μμεεττααττρροοππήήςς  εεννόόςς  ττρριιψψήήφφιιοουυ  ααρριιθθμμοούύ  σσεε  ΔΔεεκκάάδδεεςς  κκααιι  
ΜΜοοννάάδδεεςς..    
  

22..  ΚΚεεφφ..  22,,  ΒΒ..ΜΜ..  ,,  σσεελλ..  1144    

ΟΟ  υυπποολλοογγιισσμμόόςς  μμεε  ττοο  ννοουυ  ((  ττρρόόπποοςς  ΚΚοορρίίννααςς  ))  εείίννααιι  ααππααιιττηηττιικκόόςς  ..    
  
ΠΠρροοττεείίννεεττααιι    νναα  δδιιδδααχχττεείί  σσεε  ξξεεχχωωρριισσττόό  μμάάθθηημμαα  μμεε  πποολλλλάά  
ππααρρααδδεείίγγμμαατταα  ..    
  

ΣΣεελλ..  1155    
  
ΥΥππάάρρχχεειι  κκααιι  έένναα  ττυυπποογγρρααφφιικκόό  λλάάθθοοςς  σσττοο  μμααθθααίίννωω  ««κκάάττωω  ααππόό  ττιιςς  
μμοοννάάδδεεςς»»  εεννώώ  ττοο  σσωωσσττόό  εείίννααιι  δδεεκκάάδδεεςς..  
  
ΤΤ..ΕΕ..  ,,  εερργγ..  33  
  
ΔΔύύσσκκοολληη  γγιιαα  ττοουυςς  μμααθθηηττέέςς  ..  
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33..  ΚΚεεφφ..  33  ,,  ΤΤ..ΕΕ..  ,,  σσεελλ..  1144  ,,  εερργγ..  11    

ΑΑππααιιττηηττιικκήή  κκααιι  χχρροοννοοββόόρραα  εερργγαασσίίαα  ..    
  

44..  ΚΚεεφφ..  44  ,,  ΒΒ..ΜΜ..  κκααιι  ΤΤ..ΕΕ..    
  

Συσσώρευση της ύλης, αφού παρατίθενται συγχρόνως προπαίδειες 
5 αριθμών. Οι μαθητές στην αρχή της σχολικής χρονιάς, 
χρειάζονται ένα μάθημα για την καθεμιά. Θα μπορούσαν λοιπόν να 
τοποθετηθούν ξεχωριστά και να συνοδεύονται και από 
προβλήματα πολλαπλασιασμού τα οποία λείπουν . 
  

55..    ΚΚεεφφ..  66  ,,  ΒΒ..ΜΜ..  ,,  σσεελλ..2222    

ΑΑππόόττοομμηη  εειισσααγγωωγγήή  σσττηη  δδιιααίίρρεεσσηη  ..    
  
ΠΠρροοττεείίννεεττααιι  ηη  ππρράάξξηη  ττηηςς  δδιιααίίρρεεσσηηςς  γγιιαα  νναα  γγίίννεειι  κκααττααννοοηηττήή  νναα  
δδοοθθεείί  μμέέσσαα  ααππόό  ππααρρααδδεείίγγμμαατταα  ππρροοββλληημμάάττωωνν  ..    
  

66..  ΚΚεεφφ..  88  ,,  ΤΤ..ΕΕ..  ,,  σσεελλ..  2255  ,,  εερργγ..  55    

ΠΠρροοττεείίννεεττααιι  ηη  μμέέττρρηησσηη  νναα  γγίίννεειι  σσεε  εεκκααττοοσσττάά  κκιι  όόχχιι  σσεε  χχιιλλιιοοσσττάά  ..    

  
77..  ΚΚεεφφ..  99  ,,  ΒΒ..ΜΜ..  ,,  σσεελλ..  3311    

ΠΠρροοααππααιιττεείίττααιι    ηη  γγννώώσσηη  ττωωνν  εεννννοοιιώώνν  ::  έέδδρραα  ,,  αακκμμήή  ,,  κκοορρυυφφήή  ..    
  

88..  ΚΚεεφφ..  1100  ,,  ΒΒ..ΜΜ..  ,,  σσεελλ..  3322    

ΔΔυυσσκκοολλίίαα  σσττοονν  υυπποολλοογγιισσμμόό  μμεε  ττοονν  ττρρόόπποο  ττηηςς  ΚΚοορρίίννααςς  ..    
  
ΤΤ..ΕΕ..  ,,  σσεελλ..  2299  ,,  εερργγ..  66    
  
ΧΧρροοννοοββόόρραα  εερργγαασσίίαα  ..  
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99..  ΚΚεεφφ..  1111  ,,  ΒΒ..ΜΜ..    

  
ΜΜααζζίί  μμεε  ττοουυςς  πποολλλλααππλλαασσιιαασσμμοούύςς  ττοουυ  1111,,  1122,,  1133  κκααλλόό  θθαα  ήήτταανν  νναα  
υυππάάρρχχεειι  κκααιι  οο  πποολλλλααππλλαασσιιαασσμμόόςς  ττοουυ  2255..  

  
ΕΕρργγ..  33    

  
  335566  ==  330000  ++  5500  ++  66  ==  ((33xx110000))  ++  ((55XX1100))  ++  66    --  σσωωσσττόό  θθαα  ήήτταανν  
((66XX11))    
  

1100..  ΚΚεεφφ..  1122  ,,  ΒΒ..ΜΜ..  ,,  σσεελλ..3366  ,,  ππρροοββλλ..  11    

ΠΠοολλύύππλλοοκκοο  ππρρόόββλληημμαα  μμεε  πποολλλλέέςς  έέννννοοιιεεςς  ..    
  
ΠΠρροοττεείίννεεττααιι  νναα  ααννττιικκαατταασσττααθθεείί  ..  
  
  

1111..  ΚΚεεφφ..  1133  ,,  ΤΤ..ΕΕ..  ,,  σσεελλ..  3311  ,,  εερργγ..  22    

ΑΑππααιιττεείίττααιι  κκααθθοολλιικκήή  κκααθθοοδδήήγγηησσηη  ααππόό  ττοονν  εεκκππααιιδδεευυττιικκόό  ..    
  

1122..  ΚΚεεφφ..  1144  ,,  ΤΤ..ΕΕ..  ,,  σσεελλ..1144    

ΠΠρροοττεείίννεεττααιι  ηη  ππρροοσσθθήήκκηη  ππεερριισσσσόόττεερρωωνν  ππααρρααδδεειιγγμμάάττωωνν  μμεε  σσττόόχχοο  
ττηη  ββααθθύύττεερρηη  κκααττααννόόηησσηη  ττοουυ  ππρροοηηγγοούύμμεεννοουυ  κκααιι  εεππόόμμεεννοουυ  ααρριιθθμμοούύ  ..    
  

1133..  ΚΚεεφφ..  1155  ,,  ΒΒ..ΜΜ..  ,,  σσεελλ..  4444    

ΛΛααννθθαασσμμέέννηη  δδιιααττύύππωωσσηη  εερρώώττηησσηηςς  ««  ΠΠόόσσοο  ααυυξξήήθθηηκκεε  οο  ααρριιθθμμόόςς  
ττωωνν  μμααθθηηττώώνν  ααππόό  ττοο  11998800  μμέέχχρριι  ττοο  11999900  ;;  »»  
  

1144..  ΚΚεεφφ..  1166,,  ΒΒ..ΜΜ..  ,,  σσεελλ..  4466    

ΜΜεεγγάάλληηςς  δδυυσσκκοολλίίααςς    
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ΤΤ..ΕΕ..  ,,  σσεελλ..  1144  ,,  εερργγ..  22  
  
ΑΑππααιιττεείίττααιι  ηη  πποολλύύ  κκααλλήή  χχρρήήσσηη  γγννώώμμοονναα  ..    
  

1155..  ΚΚεεφφ..  1177  ,,  ΒΒ..ΜΜ..  ,,  σσεελλ..  4488  ,,    
ΔΔρραασσττηηρριιόόττηητταα    αα’’  ..  

ΑΑππααιιττεείίττααιι  πποολλύύ  χχρρόόννοοςς  ..    
  

1166..  ΚΚεεφφ..  1188  ,,  ΤΤ..ΕΕ..  ,,  σσεελλ..  1188  ,,    
ΔΔρραασσττηηρριιόόττηητταα  55  ..  

ΔΔυυσσκκοολλίίαα  αανναακκάάλλυυψψηηςς  δδύύοο  δδιιααδδοοχχιικκώώνν  γγιιννοομμέέννωωνν  ..    
  

1177..  ΚΚεεφφ..  2200  ,,  ΒΒ..ΜΜ..  ,,  σσεελλ..  5555  ,,  εερργγ..  55    

ΠΠοολλύύππλλοοκκοο  σσχχέέδδιιοο  ..    
  
ΠΠρροοττεείίννεεττααιι  νναα  ααππλλοοπποοιιηηθθεείί  ..    
  

1188..  ΚΚεεφφ..  2255  ,,  ΒΒ..ΜΜ..  ,,  σσεελλ..  6644    

ΔΔυυσσκκοολλίίαα  σσττηηνν  κκααττααννόόηησσηη  ττηηςς  έέννννοοιιααςς  ««  ιισσοοδδύύννααμμαα  κκλλάάσσμμαατταα  »»  ..  
    

1199..  ΚΚεεφφ..  2277  ,,  ΤΤ..ΕΕ..  ,,  εερργγ..  33    
  
ΣΣττιιςς  οορριιζζόόννττιιεεςς  ππρράάξξεειιςς  υυππάάρρχχεειι  ππρράάξξηη  μμεε  κκρρααττοούύμμεεννοο  πποουυ  
χχρρεειιάάζζεεττααιι  κκάάθθεεττηη  λλύύσσηη  ..  
  

2200..  ΚΚεεφφ..  2288  ,,  ΒΒ..ΜΜ..  ,,  σσεελλ..  7722  ,,  εερργγ..  44    

ΑΑππααιιττοούύννττααιι  δδιιααδδοοχχιικκοοίί  μμααθθηημμααττιικκοοίί  υυπποολλοογγιισσμμοοίί  ..  ΔΔυυσσκκοολλίίαα  σσττηη  
εεύύρρεεσσηη  ττοουυ  ττεελλιικκοούύ  ααπποοττεελλέέσσμμααττοοςς  ..    
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2211..  ΚΚεεφφ..  2299  ,,  ΤΤ..ΕΕ..  ,,  σσεελλ..  1155  ,,  εερργγ..  66    

ΧΧρροοννοοββόόρραα  εερργγαασσίίαα  ..  
  

2222..  ΚΚεεφφ..  3300  ,,  ΒΒ..ΜΜ..  ,,  σσεελλ..7766    

ΔΔεείίχχττηηκκεε  ηη  ττεεχχννιικκήή  ααλλλλάά  δδεενν  εεππιιμμέέννοουυμμεε  σσττηη  κκααττααννόόηησσηη  ..    
  
ΤΤ..ΕΕ..  ,,  σσεελλ..  1166  ,,  εερργγ..  33    
  
ΕΕίίννααιι  ππιισσττήή  εεφφααρρμμοογγήή  ττηηςς  ττεεχχννιικκήήςς  ττοουυ  ΒΒιιββλλίίοουυ  κκααιι  δδυυσσκκοολλοοννόόηηττηη  
γγιιαα  ττοουυςς  μμααθθηηττέέςς  ..    
  

2233..  ΚΚεεφφ..  3344,,  ΒΒ..ΜΜ..  ,,  σσεελλ..  8866    

ΘΘαα  έέππρρεεππεε  νναα  γγίίννεειι  εειισσααγγωωγγήή  σστταα  δδεεκκααδδιικκάά  κκλλάάσσμμαατταα  μμεε  ααφφεεττηηρρίίαα  
ττοο  μμέέττρροο  ((  υυπποοδδιιααιιρρέέσσεειιςς  ))  ..    
  
ΤΤ..ΕΕ..  ,,  σσεελλ..2244  ,,  εερργγ..  22  κκααιι  33    
  
ΕΕννττοοππίίσσττηηκκεε  δδυυσσκκοολλίίαα  σσττοο  ππρροοσσδδιιοορριισσμμόό  ττηηςς  θθέέσσηηςς  ττωωνν  δδεεκκααδδιικκώώνν  
κκλλαασσμμάάττωωνν  ππάάννωω  σσττηη  ββααθθμμοολλοογγηημμέέννηη  κκλλίίμμαακκαα  ..    
  

2244..  ΚΚεεφφ..  3355  ,,  ΒΒ..ΜΜ..  ,,  σσεελλ..  8888  ,,  εερργγ..  22    

ΔΔυυσσκκοολλίίαα  σσττηη    ααννττιισσττοοίίχχιισσηη  δδεεκκααδδιικκοούύ  κκλλάάσσμμααττοοςς  μμεε  δδεεκκααδδιικκόό  
ααρριιθθμμόό  ..    
  
ΠΠρροοττεείίννεεττααιι    ηη  ααππλλοούύσσττεευυσσηη  ήή  ππααρράάλλεειιψψηη  ττηηςς  εερργγαασσίίααςς  ..    
  
ΤΤ..ΕΕ..  ,,  σσεελλ..  2266  ,,  εερργγ..  22  κκααιι  33    
  
ΠΠρροοττεείίννεεττααιι  ηη  ααππλλοοπποοίίηησσηη  ..    
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2255..  ΚΚεεφφ..  3366  ,,  ΒΒ..ΜΜ..  ,,  σσεελλ..  9900  ,,  εερργγ..  44    
((  υυπποοεερρώώττηημμαα  22οο  ))  

ΠΠααρρααττηηρρήήθθηηκκεε  δδυυσσκκοολλίίαα  σσττηηνν  ααννααζζήήττηησσηη  ττοουυ  δδεεκκααδδιικκοούύ  ααρριιθθμμοούύ  
σσττοο  μμέέσσοο  ττηηςς  ααππόόσστταασσηηςς  δδύύοο  ααρριιθθμμώώνν  ..    
  
ΤΤ..ΕΕ..  ,,  σσεελλ..  2299  ,,  εερργγ..  66    
  
ΔΔυυσσκκοολλίίαα  σσττηη  ττοοπποοθθέέττηησσηη  εεννόόςς  δδεεκκααδδιικκοούύ  ααρριιθθμμοούύ  ααννάάμμεεσσαα  σσεε  δδύύοο  
άάλλλλοουυςς  δδεεδδοομμέέννοουυςς  ..    
  

2266..  ΚΚεεφφ..  3388  ,,  ΒΒ..ΜΜ..  ,,  σσεελλ..  9944  ,,  εερργγ..  11    

ΠΠααρρααττηηρρήήθθηηκκεε  δδυυσσκκοολλίίαα  σσττιιςς  μμεεττααττρροοππέέςς  ..    
  

2277..  ΚΚεεφφ..  4411  ,,  ΒΒ..ΜΜ..  ,,  σσεελλ..  110000  ,,  εερργγ..  11  

ΔΔυυσσκκοολλίίαα  σσττοο  ττεελλεευυττααίίοο  εερρώώττηημμαα  όόπποουυ  υυππάάρρχχοουυνν  πποολλλλοοίί  
ππρροοσσθθεεττέέοοιι  ..    
  

2288..  ΚΚεεφφ..  4499  ,,  ΒΒ..ΜΜ..  ,,  σσεελλ..  111188  ,,  εερργγ..  11    

ΠΠοολλλλάά  δδεεδδοομμέένναα  μμεε  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  οοιι  μμααθθηηττέέςς  νναα  μμππεερρδδεεύύοοννττααιι  ..  
ΔΔυυσσκκοολλίίαα  εεννττοοππίίζζεεττααιι  κκααιι  σσττηη  μμεεττααττρροοππήή  σσυυμμμμιιγγοούύςς  ααρριιθθμμοούύ  σσεε  
αακκέέρρααιιοο  ..    
  

ΕΕρργγ..  33    
  
ΔΔυυσσδδιιάάκκρριιτταα  δδεεδδοομμέένναα  ..    
  

2299..  ΚΚεεφφ..  5500  ,,  ΒΒ..ΜΜ..  ,,  σσεελλ..  112211  ,,  εερργγ..  33    

ΔΔυυσσκκοολλίίαα  εεννττοοππίίζζεεττααιι  σσττηη  μμέέττρρηησσηη  ττηηςς  εεππιιφφάάννεειιααςς  ..    
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ΤΤ..ΕΕ..  ,,  σσεελλ..  1199  ,,  εερργγ..  44    
  
ΗΗ  μμέέττρρηησσηη  ττωωνν  ττεεττρρααγγώώννωωνν  γγίίννεεττααιι  κκααττάά  ππρροοσσέέγγγγιισσηη  ..    
  

3300..  ΚΚεεφφ..  5555  ,,  ΒΒ..ΜΜ..,,  σσεελλ..  113322  ,,  εερργγ..  11    

ΔΔυυσσκκοολλίίαα  σσττοο  ττεελλεευυττααίίοο  εερρώώττηημμαα  ..  ΠΠρροοσσέέγγγγιισσηη  ττοουυ  ττρρίίττοουυ  μμεε  
πποολλλλααππλλάάσσιιαα  ττοουυ  2255  ..    
  
ΤΤ..ΕΕ..  ,,  σσεελλ..  2299  ,,  εερργγ..  66    
  
ΕΕννττοοππίίζζεεττααιι  δδυυσσκκοολλίίαα  σσττηη  δδιιααίίρρεεσσηη  μμεε  δδιιψψήήφφιιοο  δδιιααιιρρέέττηη  ..    
  

3311..  ΚΚεεφφ..  5566  ,,  ΤΤ..ΕΕ..  ,,  σσεελλ..  3300  ,,  εερργγ..  22    

ΔΔυυσσκκοολλίίαα  εεππίίλλυυσσηηςς  ττοουυ  ππρροοββλλήήμμααττοοςς  λλόόγγωω  ττηηςς  δδιιααίίρρεεσσηηςς  μμεε  ττοο  2211..    
  

3322..  ΚΚεεφφ..  5588  ,,  ΤΤ..ΕΕ..  ,,  σσεελλ..  3355  ,,  εερργγ..  22    

ΔΔυυσσκκοολλίίαα  σσττηη  δδιιααίίρρεεσσηη  μμεε  μμεεγγάάλλοουυςς  ααρριιθθμμοούύςς  ..    
  
ΠΠρροοττεείίννεεττααιι  οοιι  ααρριιθθμμοοίί  ((  111144  ,,  5511  ))  νναα  ααννττιικκαατταασσττααθθοούύνν  μμεε  ππιιοο  
μμιικκρράά  ήή  ππιιοο  εεύύκκοολλαα  πποολλλλααππλλάάσσιιαα  ττοουυ  33  ..    
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Ερευνητική Ομάδα Εργασίας Εκπαιδευτικών Δ΄ Τάξης  
της 4ης Εκπ. Περιφέρειας  

Δημοτικής Εκπαίδευσης του Νομού Αρκαδίας. 
 

 

 

Συντονιστές : Μπαμζέλη Ελένη – Τσαγκόγεωργα Δήμητρα – 
Καλόγερος Κωνσταντίνος     

Μέλη : Αλεξάκος Γεώργιος  
        Γιαννίδου Ολυμπία 

          Γιαννόπουλος Ηλίας 
               Καλόγερος Κωνσταντίνος  

       Μπαμζέλη Ελένη 
           Παγκράτης Γεώργιος  

              Τσαγκόγεωργα Δήμητρα  
                    Χριστοδουλόπουλος Νικόλαος 
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Φ.Ε.Κ.τεύχος Β΄αρ.φύλλου 303/13-03-03 
σ. 3984  

 
Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος(ΔΕΠΠΣ) 

 
Ο σκοπός της διδασκαλίας των Μαθηματικών εντάσσεται στους 

γενικότερους σκοπούς της Εκπαίδευσης και αφορά τη συμβολή στην 
ολοκλήρωση της προσωπικότητας του μαθητή και την επιτυχή κοινωνική 
ένταξή του, εφόσον τα Μαθηματικά:  

Ασκούν τον μαθητή στην μεθοδική σκέψη, στην ανάλυση, στην 
αφαίρεση, στη γενίκευση, στην εφαρμογή, στην κριτική και στις λογικές 
διεργασίες και τον διδάσκουν να διατυπώνει τα διανοήματά του με τάξη, 
σαφήνεια, λιτότητα και ακρίβεια.  

Αναπτύσσουν την παρατηρητικότητα, την προσοχή, τη δύναμη 
αυτοσυγκέντρωσης, την επιμονή, την πρωτοβουλία, τη δημιουργική φαντασία, 
την ελεύθερη σκέψη, καλλιεργούν την αίσθηση της αρμονίας, της τάξης και 
του ωραίου και διεγείρουν το κριτικό πνεύμα.  

Είναι απαραίτητα στην καθημερινή ζωή και ιδιαίτερα στο χώρο 
εργασίας αλλά και για την ανάπτυξη και εξέλιξη των άλλων επιστημών και 
ιδιαίτερα της Τεχνολογίας, της Οικονομίας και των Κοινωνικών Επιστημών.  
 
Άξονες, Γενικοί Στόχοι, Θεμελιώδεις Έννοιες Διαθεματικής 

προσέγγισης .  
 

 

Τάξη 
Άξονες 

γνωστικού 
περιεχομένου 

Γενικοί στόχοι 
(γνώσεις, δεξιότητες, 
στάσεις και αξίες) 

Ενδεικτικές 
Θεμελιώδεις 

έννοιες 
Διαθεματικής 
προσέγγισης 

Α, Β, Γ, 
Δ, Ε, ΣΤ  
Δημοτικού 

Επίλυση 
προβλημάτων 

Οι μαθητές εξερευνούν μία 
κατάσταση, δημιουργούν 
ερωτήσεις και προβλήματα με 
βάση συγκεκριμένα δεδομένα, 
διατυπώνουν διαφορετικά το 
ίδιο πρόβλημα, αναγνωρίζουν 
και περιγράφουν ανάλογες 
καταστάσεις, ερευνούν 

Μεταβολή 
Αλληλεπίδραση 

Σύστημα 
Επικοινωνία 

Άτομο – Σύνολο 
Ομοιότητα - Διαφορά 
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ανοιχτές προβληματικές 
καταστάσεις, χρησιμοποιούν 
τα μαθηματικά στην 
καθημερινή ζωή και 
εξοικειώνονται με τις νέες 
τεχνολογίες. 

Δ 
 

Δημοτικού 

Αριθμοί και 
πράξεις 

Να μπορούν να απαγγέλλουν, 
να διαβάζουν, να γράφουν και 
να διατάσσουν αριθμούς μέχρι 
το 1.000.000. 
Να εκτελούν τις πράξεις της 
πρόσθεσης, της αφαίρεσης, 
του πολλαπλασιασμού και της 
διαίρεσης φυσικών αριθμών 
που δεν ξεπερνούν το 1000. 
Να εξασκηθούν στις πράξεις 
με δεκαδικούς αριθμούς και 
δεκαδικά κλάσματα .  

Μεταβολή 
Σύστημα 

Άτομο – Σύνολο  
Ομοιότητα-Διαφορά 

 Μετρήσεις 

Να εξασκούνται στη μέτρηση 
μήκους, επιφάνειας, χρόνου, 
χρήματος, μάζας και 
διαισθητικά της 
χωρητικότητας. 
Να εξασκηθούν σε απλές 
μετατροπές μονάδων μέτρησης 
και να μπορούν να εκτελούν 
προσθέσεις και αφαιρέσεις με 
συμμιγείς αριθμούς. 
Να διαπιστώνουν την ύπαρξη 
απλών αριθμητικών και 

Μεταβολή 
Σύστημα 

Χώρος-Χρόνος 
Πολιτισμός 

Άτομο – Σύνολο 
Ομοιότητα- Διαφορά 

 Γεωμετρία 

Να εξασκούνται με τη βοήθεια 
οργάνων στην χάραξη 
παράλληλων και κάθετων 
ευθειών και στο σχεδιασμό 
γεωμετρικών σχημάτων. 
Επίσης στον υπολογισμό 
περιμέτρου απλών σχημάτων. 

Σύστημα 
Χώρος-Χρόνος 
Άτομο – Σύνολο 

Ομοιότητα- 
Διαφορά 
Συμμετρία 
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Να κατανοήσουν διαισθητικά 
την έννοια του εμβαδού. 
Να εξασκηθούν στην 
κατασκευή συμμετρικών 
σχημάτων ως προς άξονα σε 
τετραγωνισμένο χαρτί .  

 
Συλλογή και 
επεξεργασία 
δεδομένων 

Να εξασκούνται στη συλλογή, 
οργάνωση, αναπαράσταση και 
ερμηνεία ερευνητικών 
δεδομένων. 
Να γνωρίσουν την έννοια της 
πιθανότητας. 

Μεταβολή 
Σύστημα 
Οργάνωση 

 

 
Φ.Ε.Κ.τεύχος Β΄αρ.φύλλου 303/13-03-03 

σσ. 3987, 3996-4000  
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  
Δ’ Τάξης  

 

1. Ειδικοί σκοποί  
 
Με τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο επιδιώκεται:  
Η απόκτηση βασικών μαθηματικών γνώσεων και ικανοτήτων.  
Η καλλιέργεια της μαθηματικής γλώσσας ως μέσου επικοινωνίας.  
Η κατανόηση στοιχειωδών Μαθηματικών μεθόδων.  
Η εξοικείωση με τη διαδικασία παραγωγής συλλογισμών και την αποδεικτική 
διαδικασία.  
Η ανάπτυξη της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.  
Η ανάδειξη της δυνατότητας εφαρμογής και πρακτικής χρήσης των 
Μαθηματικών.  
Η ανάδειξη της δυναμικής διάστασης της μαθηματικής επιστήμης (ιστορική 
εξέλιξη των μαθηματικών εργαλείων, συμβόλων και εννοιών).  
Η καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στα Μαθηματικά.  
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Στόχοι, Θεματικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες   
 

Στόχοι  
Θεματικές Ενότητες  

(διατιθέμενος χρόνος)  
Ενδεικτικές Δραστηριότητες  

Πριν από τους άξονες: 1. 
Αριθμοί και πράξεις 2. 
Μετρήσεις 3. Γεωμετρία, 4. 
Συλλογή και επεξεργασία 
δεδομένων γίνονται 
επαναληπτικές 
δραστηριότητες και αυτο-
αξιολόγηση, ώστε οι μαθητές: 
Να ενεργοποιούν, να 
εφαρμόζουν και να 
σταθεροποιούν τις ήδη 
αποκτημένες γνώσεις, για τη 
διατήρηση της συνέχειας και 
για την ομαλή μετάβαση στις 
νέες έννοιες. 
Να εργάζονται ατομικά ή 
ομαδικά χωρίς καθοδήγηση 
για μια στερεότυπη λύση. 
Να ερευνούν ανοιχτές 
προβληματικές καταστάσεις 
σχετικές με τις έννοιες της 
τάξης αυτής. 
Να κάνουν δοκιμές και 
επαληθεύσεις. 
Να ξεχωρίζουν τα δεδομένα 
και τα ζητούμενα του 
προβλήματος και να 
επιλέγουν τα αναγκαία 
δεδομένα για την επίλυσή του. 
Να επιχειρηματολογούν ως 
προς την αλήθεια μιας λύσης. 
Να παρουσιάζουν στους 
συμμαθητές τους με σαφήνεια 
την απάντησή τους, η οποία 
περιλαμβάνει τη στρατηγική 

 
 
 
 
 
 
 
 

Επίλυση προβλήματος 
Επίλυση προβλημάτων 

 
(18 ώρες) 

Αναγνώριση προβλημάτων 
παρόμοιων ή ανάλογων με 
ένα δοσμένο πρόβλημα. 
Έλεγχος των διαδικασιών 
επίλυσης προβλήματος. 
Σκέψη πάνω στις δικές τους 
στρατηγικές επίλυσης 
προβλήματος. 
Ευρετικές στρατηγικές 
επίλυσης προβλήματος, 
όπως: 
σχεδιάζω έναν πίνακα, ένα 
διάγραμμα ή μια γραφική 
παράσταση 
δοκιμάζω απλούστερους 
αριθμούς και εργάζομαι με 
ειδικές περιπτώσεις 
Ενδεικτικές διαθεματικές 
δραστηριότητες επίλυσης 
προβλήματος αναφέρονται 
παρακάτω στον κάθε 
επιμέρους άξονα. 
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επίλυσης και το αποτέλεσμα. 
Να βρίσκουν ενδιάμεσα 
ερωτήματα που υποβοηθούν 
την πορεία προς τη λύση. 
Να θέτουν δικά τους 
ερωτήματα και παρόμοια 
προβλήματα. 
Να αυτο-αξιολογούνται στις 
γνώσεις και ικανότητες που 
απέκτησαν ώστε να γίνεται 
ανατροφοδότηση στη 
μαθησιακή διαδικασία. 

Οι μαθητές πρέπει: 
Να μπορούν να γράφουν και 
να ονομάζουν τους φυσικούς 
αριθμούς μέχρι το 1.000.000. 
Να μπορούν να συνδέουν τη 
λεκτική με τη συμβολική 
γραφή των αριθμών και να 
περνούν από τη μια μορφή 
στην άλλη. 
Να μπορούν να διακρίνουν τα 
ψηφία ενός αριθμού ως προς 
τη θέση τους στον αριθμό. Να 
μπορούν να διαβάζουν τον 
αριθμό των δεκάδων, των 
εκατοντάδων κτλ. 
Να γνωρίσουν τα βασικά 
χαρακτηριστικά του 
δεκαδικού συστήματος 
αρίθμησης (σύστημα θέσης). 
Να εφαρμόζουν διαδικασίες 
ομαδοποιήσεων ή ανταλλαγών 
με δεκάδες, εκατοντάδες, 
χιλιάδες κτλ. 
Να γράφουν το δεκαδικό 
ανάπτυγμα ενός φυσικού 
αριθμού. 

Αριθμοί και πράξεις 
Δεκαδικό σύστημα 

αρίθμησης: Γνώση των 
φυσικών μέχρι το 

10.000, στη συνέχεια 
μέχρι το 20.000, το 
30.000 …, μετά μέχρι 

τις 100.000 τις 
200.000, τις 300.000 
… και τέλος μέχρι το 

1.000.000. 
 

(8 ώρες) 

Καταμέτρηση με διάφορους 
τρόπους φυσικών αριθμών 
μέχρι το 10.000, μετά μέχρι 
τις 100.000 και τέλος μέχρι 
το 1.000.000. 
Καταμέτρηση φυσικών 
αριθμών μεταξύ δύο άλλων. 
Διάκριση της διαφοράς της 
αξίας των ψηφίων π.χ. του 
αριθμού 77.777 ή να 
γράψουν τον επόμενο των 
αριθμών 40.000 και 
714.999. 
Να γράφουν το δεκαδικό 
ανάπτυγμα αριθμών π.χ.: 

237.654= 2⋅100.000 + 

3⋅10.000 + 7⋅1.000 +6⋅100 + 
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5⋅10 + 4. 

Να γνωρίζουν τα νομίσματα 
και τις σχέσεις τους και να 
εξοικειωθούν με καταστάσεις 
ανταλλαγών. 
Να εμπλουτίσουν τις 
εμπειρίες τους στην επίλυση 
πραγματικών προβλημάτων 
κάνοντας χρήση των 
νομισμάτων. 

 
Μετρήσεις 

Τα νομίσματα 
 

(2 ώρες) 

 
Συνδυασμοί αγορών. 
Καταστάσεις ανταλλαγών 
μέσα από δραματοποίηση ή 
εικαστική παρουσίαση 
(Μελέτη Περιβάλλοντος, 
Αισθητική Αγωγή)) 

Να συγκρίνουν δύο φυσικούς 
αριθμούς και αν δεν είναι ίσοι 
να τους διατάσσουν από το 
μικρότερο προς το 
μεγαλύτερο. 

Αριθμοί και πράξεις 
Διάταξη και σύγκριση 

φυσικών 
 

(2 ώρες) 

Παρεμβολή ενός ή 
περισσότερων φυσικών 
αριθμών ανάμεσα σε δύο 
άλλους εφόσον είναι δυνατόν. 
Τοποθέτηση φυσικών 
αριθμών στην αριθμογραμμή. 

Να μπορούν να χρησιμοποιούν 
αυθαίρετες μονάδες για τις 
μετρήσεις. 
Να μπορούν να χρησιμοποιούν 
συνήθη εργαλεία μέτρησης. 
Να γνωρίζουν τις συνήθεις 
μονάδες μήκους, μάζας, 
εμβαδού, όγκου και χρόνου. 
Να μπορούν να εκτελούν 
μετατροπές μονάδων ανάμεσα 
σε συνήθεις μονάδες. 
Να γνωρίσουν διαισθητικά την 
έννοια του λίτρου (l) και του 
(ml), τη σχέση τους και να 
λύνουν πραγματικά 
προβλήματα. 
Να διενεργούν μετρήσεις 
μηκών ή μαζών 

 
 
 
 
 

Μετρήσεις (μήκος, 
μάζα, χρόνος, 

επιφάνεια, 
χωρητικότητα) 

 
(10 ώρες) 

Διαισθητική προσέγγιση των 
μεγεθών: μήκους, επιφάνειας 
και χωρητικότητας με χρήση 
αυθαίρετων μονάδων 
μέτρησης επιφανειών και 
χωρητικότητας, όπως για 
παράδειγμα τετραγωνάκια 
και κυβάκια. 
Σύγκριση της χωρητικότητας 
ενός μικρού-ατομικού 
κουτιού με φυσικό χυμό και 
ενός μεγάλου οικογενειακού. 
Διερεύνηση για τη 
συμφέρουσα τιμή αγοράς 
μεταξύ μεγάλου και μικρού 
κουτιού (Γλώσσα, Μελέτη 
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χρησιμοποιώντας τις 
αντίστοιχες μονάδες με τις 
υποδιαιρέσεις τους για να 
κατανοήσουν τους συμμιγείς 
αριθμούς. 
Να μπορούν να διενεργούν 
μετρήσεις μηκών και μαζών 
και να εκφράζουν τα 
αποτελέσματα με μορφή 
φυσικού, συμμιγούς και 
δεκαδικού. 
Να εκτελούν προσθέσεις και 
αφαιρέσεις με συμμιγείς 
αριθμούς. 
 

Περιβάλλοντος). 

Να μπορούν να διαπιστώνουν 
την ύπαρξη απλών 
γεωμετρικών μοτίβων. 
Να μπορούν να τριπλασιάζουν 
(τετραπλασιάζουν κ.λπ.) 
φυσικούς αριθμούς και να 
προβλέπουν τους επόμενους 
όρους μιας τέτοιας 
αριθμητικής ακολουθίας. 

 
 
 

Μετρήσεις 
Μοτίβα 

 
( 4 ώρες ) 

Αναγνωρίζουν το μοτίβο 
επανάληψης αριθμών σε ένα 
σχήμα (π.χ. τρίγωνο Pascal), 
να διαπιστώσουν ότι η 
διαδικασία αυτή συνεχίζεται 
επ’ άπειρον. 
Δίνονται στα παιδιά: ο 
κανόνας “πολλαπλασίασε επί 
3” και η σειρά των αριθμών 
1, 3, 6, 9, 12…και ζητείται να 
συνεχίσουν τη σειρά των 
αριθμών αυτών και να βρουν 
τον 10ο όρο. 

Να μπορούν να εφαρμόζουν 
τις ιδιότητες των πράξεων 
της πρόσθεσης, της 
αφαίρεσης και του 
πολλαπλασιασμού. Να κάνουν 
υπολογισμούς 
χρησιμοποιώντας κατάλληλες 
ιδιότητες για την απλούστερη 
εκτέλεση των πράξεων. 
Να γνωρίζουν την 

 
 

 
 

Αριθμοί και πράξεις 
Υπολογισμοί 

(πρόσθεση, αφαίρεση 
και πολλαπλασιασμός 

φυσικών) 
Ιδιότητες πράξεων 

Μετατροπή οριζόντιων 
γραφών, με προσθέσεις, 
αφαιρέσεις και 
πολλαπλασιασμούς, σε 
κάθετες και εκτέλεση των 
πράξεων (ιδιαίτερα όταν οι 
όροι έχουν διαφορετικό 
πλήθος ψηφίων). 
Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι έκαναν 
τον πολλαπλασιασμό των 
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προπαίδεια, να μπορούν να 
εκτελούν «απλούς» 
πολλαπλασιασμούς «με το 
μυαλό» και να αναπτύσσουν 
στρατηγικές νοερού 
υπολογισμού γινομένων με τη 
βοήθεια των ιδιοτήτων του 
πολλαπλασιασμού. 
Να μπορούν να υπολογίζουν 
τα διπλάσια, τα τριπλάσια και 
τα τετραπλάσια αριθμών και 
να χρησιμοποιούν τους 
πίνακες πολλαπλασιασμού. 
Να μπορούν να αναλύουν 
φυσικούς αριθμούς σε 
διαφορετικά γινόμενα πολλών 
παραγόντων, καθώς και να 
αναλύουν και να 
ανασυνθέτουν ένα γινόμενο, 
εφόσον είναι δυνατό, για να το 
υπολογίσουν ευκολότερα με 
τη βοήθεια των ιδιοτήτων του 
πολλαπλασιασμού. 
Να μπορούν να 
πολλαπλασιάζουν έναν 
ακέραιο με 10, 100, 1.000. 
Να μπορούν να διακρίνουν ότι 
η πρόσθεση και η αφαίρεση 
είναι αντίστροφες πράξεις. 
Να εξοικειωθούν με τις 
ιδιότητες των πράξεων. Να 
μπορούν να κάνουν 
επαλήθευση της πρόσθεσης, 
της αφαίρεσης και του 
πολλαπλασιασμού. 

 
(25 ώρες) 

φυσικών με τον εξής τρόπο: 
π.χ. για να πολλαπλασιάσουν 
11 φορές το 23 έβρισκαν το 
2-πλάσιο, 4-πλάσιο, 8-
πλάσιο του 23 δηλ. 
1 φορά το 23 =23 
1 1 φορές το 23=46 
4 φορές το 23=92 
8 φορές το 23 =184 . 
Πρόσθεταν τους 
23+46+184=253 διότι το 
άθροισμα 1+2+8=11. Να γίνει 
συζήτηση και αιτιολόγηση του 
τρόπου προτίμησης 
εκτέλεσης του 
πολλαπλασιασμού των 
αρχαίων Αιγυπτίων και του 
σημερινού αλγόριθμου του 
πολλαπλασιασμού (Γλώσσα, 
Ιστορία). 

Οι μαθητές πρέπει: 
Να σταθεροποιούν και να 
εμπλουτίζουν τις γνώσεις 
τους σχετικά με τις 

Αριθμοί και πράξεις 
Υπολογισμοί (εισαγωγή 
του αλγορίθμου της 

Ευκλείδειας διαίρεσης) 

Άσκηση των μαθητών στην 
ανάλυση ενός φυσικού 
αριθμού σε γινόμενα 
διαφορετικών παραγόντων 
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προφορικές ή γραπτές 
οριζόντιες διαιρέσεις 
(αντιστροφή της 
προπαίδειας). 
Να γνωρίζουν τα 
πολλαπλάσια του 2, του 5 και 
του 10. 
Να γνωρίζουν τον αλγόριθμο 
της ευκλείδειας διαίρεσης δύο 
φυσικών με μονοψήφιο και 
διψήφιο διαιρέτη, τον τύπο 
Δ=δ.π+υ , ο≤ υ <δ και με τη 
βοήθεια του τύπου αυτού να 
κάνουν τη δοκιμή της 
διαίρεσης. 
Να μπορούν να διακρίνουν 
καταστάσεις διαίρεσης 
μερισμού και διαίρεσης 
μέτρησης. 
Να γνωρίζουν ότι ο 
πολλαπλασιασμός και η 
διαίρεση είναι αντίστροφες 
πράξεις. 
Να μπορούν να ελέγχουν το 
αποτέλεσμα της διαίρεσης με 
δοκιμή. 
Να μπορούν να χρησιμοποιούν 
τη μέθοδο της αναγωγής στην 
ακέραιη μονάδα. 

 
(15 ώρες) 

και στον προφορικό 
υπολογισμό πηλίκων με το 2, 
το 3 και το 4. 
Η αναγωγή στη μονάδα έχει 
τις ρίζες της στην προφορική 
πολιτισμική παράδοση. Για το 
λόγο αυτόν θα πρέπει οι 
μαθητές να ασκούνται και 
στην προφορική πρακτική 
της. 
Να οργανώσουν και να 
κοστολογήσουν (στο σύνολό 
της και κατ’ άτομο) π.χ. μία 
αθλητική, πολιτιστική 
εκδήλωση του σχολείου 
(Γλώσσα). 

Οι μαθητές πρέπει να 
μπορούν: 
Να χρησιμοποιούν σωστά 
τους συνήθεις κανόνες 
γραφής των δεκαδικών 
αριθμών. 
Να διακρίνουν τη σημασία 
καθενός από τα ψηφία ενός 
δεκαδικού αριθμού. 
Να περνούν από ένα δεκαδικό 

 
 
 
 
Αριθμοί και πράξεις 

Δεκαδικά κλάσματα και 
δεκαδικοί αριθμοί. 

 
(14 ώρες) 

 
Κατανόηση, μέσα από οικείες 
καταστάσεις μοιρασιάς 
μηκών, της αναγκαιότητας 
επέκτασης των υπολογισμών 
με την εισαγωγή αριθμών, 
όπως είναι τα κλάσματα και 
οι δεκαδικοί αριθμοί. 
Χρήση της αριθμογραμμής. 
Δραστηριότητες, για 
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αριθμό σε μια κλασματική 
δεκαδική γραφή, και 
αντίστροφα. 
Να γράφουν το δεκαδικό 
ανάπτυγμα ενός δεκαδικού 
αριθμού. 
Να τοποθετούν με 
προσέγγιση δεκαδικά 
κλάσματα και δεκαδικούς 
αριθμούς στην αριθμογραμμή. 

παράδειγμα, ότι 
1,3=1,30=1,300. Επίσης ότι 
ανάμεσα στο 1,3 και 1,4 ή 
ακόμα στο 1,30 και 1,40 
υπάρχουν και άλλοι 
δεκαδικοί, όπως οι 1,31, 1,32 
…1,39... 

Να συγκρίνουν δύο 
δεκαδικούς αριθμούς. 
Να διατάσσουν δεκαδικούς 
αριθμούς από το μικρότερο 
προς το μεγαλύτερο, ή 
αντιστρόφως. 
Να παρεμβάλλουν δεκαδικούς 
ανάμεσα σε δεκαδικούς ή 
φυσικούς. 
Να χρησιμοποιούν δεκαδικούς 
αριθμούς, για να 
προσδιορίσουν θέσεις σε 
αριθμογραμμή. 

 
 
 

Αριθμοί και πράξεις 
Διάταξη και σύγκριση 
δεκαδικών αριθμών 

 
(2 ώρες ) 

Εξάσκηση ώστε να γίνει 
δυνατή η διάκριση της 
περίπτωσης, στην οποία δύο 
δεκαδικοί έχουν το ίδιο 
ακέραιο μέρος, αλλά 
διαφορετικό πλήθος 
δεκαδικών ψηφίων. 

Οι μαθητές πρέπει: 
Να κατακτήσουν τις 
συνηθισμένες τεχνικές 
εκτέλεσης της πρόσθεσης και 
της αφαίρεσης δεκαδικών 
αριθμών. 
Να μπορούν να μετατρέπουν 
οριζόντιες γραφές, με 
προσθέσεις και αφαιρέσεις 
δεκαδικών και φυσικών, σε 
κάθετες και να εκτελούν τις 
πράξεις.Να μπορούν να 
επιλύουν προβλήματα που 
αναφέρονται στις τέσσερις 

 
 
 

Αριθμοί και πράξεις 
Πρόσθεση και 

αφαίρεση δεκαδικών 
 

(5 ώρες) 

Δραματοποίησης της αγοράς 
μέσα στην τάξη και 
συναλλαγές με το Ευρώ και 
τις υποδιαιρέσεις του. 
(Γλώσσα, Μελέτη 
περιβάλλοντος) 
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πράξεις. 

Να μπορούν να σχεδιάζουν 
γεωμετρικά σχήματα και 
στερεά με τη βοήθεια 
οργάνων. 
Να κατανοήσουν διαισθητικά 
την έννοια του εμβαδού. 
Να μπορούν να υπολογίζουν 
και να συγκρίνουν 
περιμέτρους επίπεδων 
σχημάτων. 
Να μπορούν να περιγράφουν 
και να αναπαριστάνουν 
συνήθη γεωμετρικά στερεά. 
Να μπορούν να αναπαράγουν 
τα αναπτύγματα ορισμένων 
στερεών. 
Να μπορούν να περιγράφουν 
και να σχεδιάζουν τα συνήθη 
επίπεδα γεωμετρικά σχήματα. 
Να μπορούν να σχεδιάζουν 
τεμνόμενες, παράλληλες και 
κάθετες ευθείες με τη 
βοήθεια οργάνων. 
Να μπορούν να σχεδιάζουν 
την απόσταση σημείου από 
ευθεία και την απόσταση δύο 
παράλληλων ευθειών. 
Να μπορούν να σχεδιάζουν το 
συμμετρικό ενός επίπεδου 
σχήματος ως προς άξονα 
συμμετρίας. 
Να μπορούν να διενεργούν 
μεταφορά ενός σχήματος στο 
τετραγωνισμένο χαρτί κατά 
δοθέν ευθύγραμμο τμήμα. 

 
Γεωμετρία 

 
(10 ώρες) 

Χρήση συνήθων οργάνων 
όπως: το μοιρογνωμόνιο, το 
βαθμολογημένο κανόνα, το 
ορθογώνιο τρίγωνο, καθώς 
και βοηθητικά μέσα όπως: το 
διαφανές χαρτί, το 
τετραγωνισμένο χαρτί. 
Επίσης χρησιμοποιούν το 
ακριβές γεωμετρικό 
λεξιλόγιο. 
Εξέταση των επίπεδων 
σχημάτων όπως: το τρίγωνο, 
το τετραγώνου, ορθογώνιου 
παραλληλογράμμου, ρόμβου 
και πολύγωνου. 
Γνωριμία και εργασία πάνω 
στα στερεά: τον κύβο, το 
ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο 
και τη σφαίρα. 
Σχεδιασμός αναπτυγμάτων 
πιο σύνθετων στερεών απ’ 
ότι στη Γ΄ τάξη και 
αντιστρόφως όταν δοθεί το 
σχέδιο αναπτύγματος ο 
μαθητής να είναι σε θέση να 
αναπαραστήσει το στερεό. 
Κατασκευή του συμμετρικού 
ενός επίπεδου σχήματος ως 
προς άξονα συμμετρίας. 
Αναγνώριση αξόνων 
συμμετρίας ενός επίπεδου 
σχήματος και συμπλήρωση 
ενός σχήματος με άξονα 
συμμετρίας. 
Χάραξη παράλληλων και 
κάθετων ευθειών με τη 
βοήθεια οργάνων. 
Από ένα σημείο χαράζουν 
την κάθετο, την παράλληλο ή 
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μια τέμνουσα προς μια 
ευθεία. 
Αναγνώριση σχημάτων μέσα 
σε ένα σύνθετο σχήμα. 
Καταμέτρηση του αριθμού 
των σχημάτων που 
εντοπίζουν στο σύνθετο 
σχήμα. 
Παιγνίδια με αναπτύγματα 
στερεών. 
Η συμμετρία στη φύση (π.χ. 
φύλλα δένδρων) και στις 
τέχνες (π.χ. πίνακες, κτίρια). 
Γεωμετρικά χρόνια 
(Αισθητική Αγωγή, Γλώσσα, 
Μελέτη Περιβάλλοντος, 
Ιστορία). 

Να συλλέγουν, να 
οργανώνουν, να ερμηνεύουν 
και να παρουσιάζουν 
ερευνητικά δεδομένα. 
Να ερμηνεύουν γραφικές 
παραστάσεις. 

 
Συλλογή και 

επεξεργασία δεδομένων 
Συλλογή δεδομένων 

(εισαγωγή στη 
Στατιστική) 

 
(5 ώρες) 

Χρήση και ερμηνεία 
ραβδογραμμάτων και 
εικονογραμμάτων. 
Εισάγονται δραστηριότητες οι 
οποίες θα δώσουν ευκαιρίες 
στους μαθητές, ώστε να 
εργαστούν ομαδικά, για να 
συλλέξουν, να οργανώσουν 
και να ερμηνεύσουν 
ερευνητικά δεδομένα π.χ. το 
είδος του πρωινού γεύματος 
που προτιμούν κτλ. 
Το κλίμα ενός τόπου 
(βροχόπτωση, θερμοκρασία). 
Επιπτώσεις στη χλωρίδα και 
στην πανίδα. Συγκέντρωση, 
οργάνωση και παρουσίαση 
δεδομένων. Ερμηνεία 
γραφικών παραστάσεων 
(Γλώσσα, Μελέτη 
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Περιβάλλοντος). 

 
 

Σύνολο ωρών: 120 
Προτεινόμενα διαθεματικά σχέδια εργασίας 

Θέμα: Ένα φαγητό ή ένα γλύκισμα. Οι μαθητές αναζητούν συνταγές για την 
προετοιμασία φαγητών ή γλυκών, καταγράφοντας τη δοσολογία των υλικών 
όπου είναι δυνατόν σε κλασματική μορφή (1/2, 1/ 4, 3/4, κ.λ.π.). Εκπονούν 
ομαδικές εργασίες παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα με εικαστική 
αποτύπωση, σύνθεση εικόνων, συγκριτική γραφική παρουσίαση, κατασκευές.  
 
Θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες: Χώρος, Χρόνος, Ομοιότητα, Διαφορά, 
Μεταβολή, Πολιτισμός. Προεκτάσεις στην Αισθητική Αγωγή, Γλώσσα, 
Μελέτη Περιβάλλοντος. 
 
Θέμα: Το αυτοκίνητο. Οι μαθητές συλλέγουν πληροφορίες κατά ομάδες για 
την ιστορία του αυτοκινήτου , τα είδη και την προσφορά του κάθε είδους. 
Δημιουργούν κείμενα με βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας και ζωγραφίζουν 
τα αγαπημένα τους αυτοκίνητα. Δημιουργούν προβληματικές καταστάσεις 
ταχύτητας, χρόνου, απόστασης και τις επιλύουν.  
 
Θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες: Χώρος, Χρόνος, Μεταβολή, Πολιτισμός, 
Εξέλιξη. Προεκτάσεις στην Αισθητική Αγωγή, Γλώσσα, Μελέτη 
Περιβάλλοντος.
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Περιεχόμενα του Βιβλίου των Μαθηματικών 
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Ερευνητικά δεδομένα – πορίσματα : καταγραφές , παρατηρήσεις 
και προτάσεις 

ΑΑΞΞΟΟΝΝΕΕΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  

ΧΧρρόόννοοςς  //  ΧΧρροοννιικκοοίί  
ΠΠεερριιοορριισσμμοοίί//  

ΔΔιιδδαακκττιικκέέςς  ΏΏρρεεςς  

Οι 4 διδακτικές ώρες που προβλέπονται, δεν 
κρίνονται χρόνος επαρκής .  
 
Προτείνεται :  - η αύξηση των ωρών σε 5 .  
                      - εντός της εβδομάδας ένα 
συνεχόμενο δίωρο .  

ΕΕπποοππττιικκόό  ΥΥλλιικκόό  

Το εποπτικό υλικό του Βιβλίου Μαθητή και 
Τετραδίου Εργασιών κρίνεται χρήσιμο , 
αξιοποιήσιμο και εφαρμόσιμο πλήρως για την 
κατανόηση των μαθηματικών εννοιών .  

ΔΔιιδδαακκττιικκήή  ΠΠρροοσσέέγγγγιισσηη  
Κρίνονται απαραίτητες σε κάποιες ενότητες  
( π.χ. ενότητα 31 , Βιβλίο Μαθητή α,β ), 
εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις . 

ΕΕρργγαασσίίεεςς  

Οι προτεινόμενες εργασίες και ασκήσεις δεν 
αντιμετωπίζονται σε ικανοποιητικό βαθμό από 
όλους τους μαθητές . 
 
Προτείνεται : - αξιοποίηση νέων ασκήσεων και 
εργασιών ή η απλούστευση , ο εμπλουτισμός , η 
περαιτέρω ανάλυση ασκήσεων του Βιβλίου των 
Μαθηματικών .  

ΔΔιιααθθεεμμααττιικκήή  
ΠΠρροοσσέέγγγγιισσηη  

Κρίνεται δύσκολο να εφαρμοστεί .  

ΣΣυυμμββααττόόττηητταα  ΒΒιιββλλίίοουυ  
ΜΜααθθηηττήή  κκααιι  ΤΤεεττρρααδδίίοουυ  

ΕΕρργγαασσιιώώνν  

Δεν υπάρχει απόλυτη συμβατότητα . Σε πολλές 
περιπτώσεις η λύση των ασκήσεων δε στηρίζεται 
στην εφαρμογή της θεωρίας του Βιβλίου, η οποία 
είναι ελλιπής .  

ΒΒιιββλλίίοο  ΔΔαασσκκάάλλοουυ  
Ελάχιστη αξιοποίηση . Αυτά που προτείνονται δεν 
είναι κατά μεγάλο μέρος εφαρμόσιμα .  

ΧΧρρήήσσηη  ΜΜααθθηημμααττιικκήήςς  
ΟΟρροολλοογγίίααςς  

Ανάγκη για χρήση σωστής μαθηματικής ορολογίας 
σε κάθε ενότητα .  
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ΝΝέέεεςς  ΜΜοορρφφέέςς  
ΕΕρργγαασσιιώώνν  κκααιι  

ΔΔρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  

Η είσοδος νέων μορφών εργασιών και 
δραστηριοτήτων ( μοτίβα , εικονοπροβλήματα , 
τάγκραμ , κ.ά. ) προσήλκυσε τους μαθητές, κέντρισε 
το ενδιαφέρον τους και αντιμετώπισαν τις νέες 
εργασίες με ενδιαφέρον .  

ΚΚααλλλλιιέέρργγεειιαα  ΚΚρριιττιικκήήςς  
ΣΣκκέέψψηηςς  

Το Βιβλίο βοηθά στην καλλιέργεια και ανάπτυξη 
της μαθηματικής σκέψης . Οι μαθητές πριν 
προχωρήσουν στη λύση μιας άσκησης πρέπει να 
αξιολογήσουν και να αξιοποιήσουν σωστά τα 
δεδομένα . Ο τίτλος της κάθε ενότητας δεν 
κατευθύνει πια αυστηρά σε συγκεκριμένες πράξεις .  

ΑΑννττιιμμεεττώώππιισσηη  ΝΝέέωωνν  
ΒΒιιββλλίίωωνν  ααππόό  ττοουυςς  

ΓΓοοννεείίςς  ..  

Φαίνεται οι γονείς να μην είναι αρκετά θετικοί στις 
νέες διδακτικές προσεγγίσεις που προτείνει το νέο 
Βιβλίο . Επιμένουν στον παραδοσιακό τρόπο 
διδασκαλίας και αυτόν επιζητούν από τους 
εκπαιδευτικούς .  

 
 

Γενική Παρατήρηση . 
 

Το  Βιβλίο των Μαθηματικών :  
 

 δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα ,  

 δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες παραλείψεις ή λάθη  

 είναι εγχειρίδιο προσεγμένο στην 
εικονογράφηση και παρουσίαση της ύλης                     
( αρκετά καλή λειτουργικότητα ),  

 έχει σε γενικό επίπεδο  καλές προτεινόμενες 
εργασίες. 
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ΕΕππιιμμέέρροουυςς  ΠΠααρρααττηηρρήήσσεειιςς  σσττηηνν  ΎΎλληη  ττοουυ  ΒΒιιββλλίίοουυ  
ΜΜααθθηηττήή  κκααιι  ΤΤεεττρρααδδίίοουυ  ΕΕρργγαασσιιώώνν    

 
1. Κεφάλαιο(Κεφ.)2,σελίδα(σελ.)11,εργασία(εργ.) 1β.  

Εντοπίζεται δυσκολία από τους περισσότερους μαθητές στην 
πρόσθεση του 110 από το 8.890 – 9.000 .  
 

2. Κεφ. 7 ( Βιβλίο Μαθητή (Β.Μ.) εργ. 2 ) . 

Ιδιαίτερα απαιτητική εργασία . Ανάγκη οργάνωσης των 
πληροφοριών του προβλήματος και επίλυσης τους , αρχικά , με 
μικρότερους αριθμούς, με στόχο την κατανόησή του από τους 
μαθητές .  
 

3. Κεφ. 9, σελ. 26-27  

Οι εκτιμήσεις δε γίνονται επί πραγματικών τιμών, οι τιμές στους 
καταλόγους είναι εκτός πραγματικότητας .   
( π.χ. χυμός 7 € και πρωινό 12 € ) .  
 

4. Κεφ. 11, Β.Μ. , εργ. 1 .  

Ασαφείς εικόνες .  
 

5. Τετράδιο Εργασιών (Τ.Ε.), 3η Επανάληψη , 
σελ.18 , άσκηση ( ασκ. ) 5 .  

Η πραγματική απόσταση του μαραθωνίου δρόμου είναι  
42.195 μέτρα και όχι 42.150 μέτρα .  
 

6. Κεφ. 23, Β.Μ. , σελ. 60   

Αδυναμία κατανόησης του προβλήματος από τους μαθητές , η 
οποία οφείλεται στην εικονογράφηση ( επιπόλαιη παρατήρηση 
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οδηγεί σε λανθασμένα συμπεράσματα ότι η διαφορά ύψους είναι το 
ύψος της μεγάλης καμηλοπάρδαλης, συνεπώς εκτελούνται 
λανθασμένες πράξεις ) .  
 

7. Κεφ. 23  

Ανάγκη για περισσότερες ασκήσεις εμπέδωσης και επέκτασης σε 
όλες τις περιπτώσεις πρόσθεσης και αφαίρεσης συμμιγών 
αριθμών.  
 

8. Κεφ. 27, Β.Μ. ,  εργ. 1.  

Η άσκηση αυτή είναι άστοχη και λανθασμένη, γιατί οι ευθείες δεν 
ανήκουν στο ίδιο επίπεδο και  γι΄ αυτό  δεν μπορούν να 
χαρακτηριστούν ούτε παράλληλες , ούτε τεμνόμενες . 
Αντικαταστήθηκε και χρησιμοποιήθηκε σαν παράδειγμα ένα 
σταυροδρόμι .  
 
 

9. Κεφ. 33 , Β.Μ.  , σελ. 83 , εργ. 1 

Πολύπλοκο σχήμα . Δεν μπορούν να βρουν εύκολα το εμβαδό .  
 

Προτείνεται να υπάρχει το αντίστοιχο σχήμα στην τάξη φτιαγμένο 
από χαρτόνι .  

 
Εργ. δ  

 
Εντοπίζεται δυσκολία και στην εύρεση της περιμέτρου .  

 
Προτείνεται να υπάρχουν τα αντίστοιχα σχήματα σχεδιασμένα σε 
χαρτόνι .  
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Τ.Ε. , σελ. 19 , εργ. β  
 

Μεγάλη δυσκολία στη σχεδίαση τετράπλευρου με δύο ορθές και 
καθόλου παράλληλες .  
 
Προτείνεται η εργασία να παραλειφτεί .  

 
10. Κεφ. 37 , Τ.Ε. , σελ. 29 , εργ. 8  

Χρονοβόρα διαδικασία η διατύπωση κειμένου .  
 
11. Κεφ. 41 , Β.Μ. , σελ. 105 , εργ. 1 

Δημιουργήθηκε σύγχυση με τον υπολογισμό του 219 • 216 με τη 
βοήθεια του σχεδιαγράμματος .  
 
Προτείνεται ο υπολογισμός του γινομένου με τη βοήθεια του 
άβακα.  
 
Τ.Ε. , σελ. 6  
Ανάγκη περισσότερων εργασιών ( παρόμοιες με την εργασία 1 )για 
καλύτερη εμπέδωση .  
 
12. Κεφ. 42 , Β.Μ. , σελ 106-107  

Η διαίρεση με τον τρόπο που παρουσιάζεται στο βιβλίο δυσκολεύει 
τους μαθητές να την κατανοήσουν και να την αφομοιώσουν .  
Προτείνεται η διδασκαλία της να γίνει πιο απλά και πιο σύντομα 
γράφοντας μια σειρά κανόνων που θα βοηθήσει τους μαθητές να 
προχωρούν βήμα-βήμα .  
 
13. Κεφ. 44, Τ.Ε., σελ. 12 

Στο κεφάλαιο αυτό διδάσκεται η αναγωγή στη μονάδα . Ενώ οι 
μαθητές έχουν κατανοήσει τον τρόπο επίλυσης αυτών των 
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προβλημάτων στο 2ο πρόβλημα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η 
κλασματική μονάδα .  
 
Προτείνεται οι εργασίες 4 και 5 να διδαχτούν σε ξεχωριστή 
ενότητα και να εμπλουτιστούν με περισσότερες εργασίες 
εμπέδωσης .  
 
14. Κεφ. 46, Τ.Ε. , σελ. 17  

Το δεύτερο μέρος της εργασίας δε λύνεται μόνο μ΄ ένα 
πολλαπλασιασμό ( γίνονται δεκτές όλες οι ερωτήσεις που 
διατυπώθηκαν από τους μαθητές ) .  
 
15. Κεφ. 47, Β.Μ.  

Είναι ευκολότερο και πιο λειτουργικό για τους μαθητές να 
διδάσκεται και να γίνεται επανάληψη του τρόπου μετατροπής από 
τη μια μονάδα στην άλλη .  
 
16. Κεφ. 50 , Β.Μ. , σελ. 125 , εργ. 1 και 2  

Ελλιπής η εξήγηση εκτέλεσης των πράξεων . Ανάγκη για 
περισσότερες ασκήσεις εμπέδωσης .  
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Ερευνητική Ομάδα Εργασίας Εκπαιδευτικών Ε΄ Τάξης  
της 4ης Εκπ. Περιφέρειας  

Δημοτικής Εκπαίδευσης του Νομού Αρκαδίας . 
 

 

Συντονιστές : Μπελόκα Αικατερίνη – Πανοπούλου Παρασκευή 
– Πίσπας Βασίλης  

    Μέλη :  Αγγελόπουλος Παναγιώτης 
      Γιαννούλη Σουσάνα  

Καρλή Μαρία  
       Κουρούση Βασιλική  

         Μπελόκα Αικατερίνη 
         Μπουτζίκα Ευλαμπία 
         Νυχτερίδη Χριστίνα 

               Πανοπούλου Παρασκευή  
      Πίσπας Βασίλης  

         Τουμπέκη Δήμητρα 
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Φ.Ε.Κ.τεύχος Β΄αρ.φύλλου 303/13-03-03 
σσ. 3983 , 3984 - 3985  

 
Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος(ΔΕΠΠΣ) 

 
Ο σκοπός της διδασκαλίας των Μαθηματικών εντάσσεται στους 

γενικότερους σκοπούς της Εκπαίδευσης και αφορά τη συμβολή στην 
ολοκλήρωση της προσωπικότητας του μαθητή και την επιτυχή κοινωνική 
ένταξή του, εφόσον τα Μαθηματικά:  

Ασκούν τον μαθητή στην μεθοδική σκέψη, στην ανάλυση, στην 
αφαίρεση, στη γενίκευση, στην εφαρμογή, στην κριτική και στις λογικές 
διεργασίες και τον διδάσκουν να διατυπώνει τα διανοήματά του με τάξη, 
σαφήνεια, λιτότητα και ακρίβεια.  

Αναπτύσσουν την παρατηρητικότητα, την προσοχή, τη δύναμη 
αυτοσυγκέντρωσης, την επιμονή, την πρωτοβουλία, τη δημιουργική φαντασία, 
την ελεύθερη σκέψη, καλλιεργούν την αίσθηση της αρμονίας, της τάξης και 
του ωραίου και διεγείρουν το κριτικό πνεύμα.  

Είναι απαραίτητα στην καθημερινή ζωή και ιδιαίτερα στο χώρο 
εργασίας αλλά και για την ανάπτυξη και εξέλιξη των άλλων επιστημών και 
ιδιαίτερα της Τεχνολογίας, της Οικονομίας και των Κοινωνικών Επιστημών.  
 
Άξονες, Γενικοί Στόχοι, Θεμελιώδεις Έννοιες Διαθεματικής 

προσέγγισης .  

Τάξη 
Άξονες 

γνωστικού 
περιεχομένου 

Γενικοί στόχοι 
(γνώσεις, δεξιότητες, 
στάσεις και αξίες) 

Ενδεικτικές 
Θεμελιώδεις 

έννοιες 
Διαθεματικής 
προσέγγισης 

Α, Β, Γ, 
Δ, Ε, ΣΤ  
Δημοτικού 

Επίλυση 
προβλημάτων 

Οι μαθητές εξερευνούν μία 
κατάσταση, δημιουργούν 
ερωτήσεις και προβλήματα με 
βάση συγκεκριμένα δεδομένα, 
διατυπώνουν διαφορετικά το 
ίδιο πρόβλημα, αναγνωρίζουν 
και περιγράφουν ανάλογες 
καταστάσεις, ερευνούν 
ανοιχτές προβληματικές 
καταστάσεις, χρησιμοποιούν 

Μεταβολή 
Αλληλεπίδραση 

Σύστημα 
Επικοινωνία 

Άτομο – Σύνολο 
Ομοιότητα - Διαφορά 
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τα μαθηματικά στην 
καθημερινή ζωή και 
εξοικειώνονται με τις νέες 
τεχνολογίες. 

E 
 

Δημοτικού 

Αριθμοί και 
πράξεις 

Να απαγγέλλουν, να 
διαβάζουν, να γράφουν και να 
διατάσσουν φυσικούς μέχρι το 
1.000.000.000, καθώς επίσης 
κλασματικούς και δεκαδικούς 
αριθμούς. 
Να εκτελούν τις πράξεις της 
πρόσθεσης, της αφαίρεσης, 
του πολλαπλασιασμού και της 
διαίρεσης φυσικών, 
κλασματικών και δεκαδικών 
αριθμών. 
Να εκτελούν πρόσθεση και 
αφαίρεση συμμιγών αριθμών. 
Να υπολογίζουν τα 
πολλαπλάσια του 2, 3, 4, 5, …, 
10 και να γνωρίζουν ποιοι 
αριθμοί διαιρούνται με το 2, το 
5 και το 10. 

Σύστημα 
Άτομο – Σύνολο 

Ομοιότητα- 
Διαφορά 

 Μετρήσεις 

Να σταθεροποιήσουν τις 
γνώσεις τους σχετικά με τις 
συμβατικές μονάδες μήκους, 
μάζας, χρόνου, επιφάνειας και 
χωρητικότητας και να 
εξοικειωθούν με τη χρήση των 
μετρήσεων στην καθημερινή 
ζωή. 
Να διαπιστώνουν την ύπαρξη, 
να περιγράφουν και να 
επεκτείνουν απλά αριθμητικά 
και γεωμετρικά μοτίβα. 

Μεταβολή 
Σύστημα 

Χώρος-Χρόνος 
Πολιτισμός 
Ομοιότητα- 
Διαφορά 

 Γεωμετρία Να χαράζουν γεωμετρικά 
σχήματα με τη βοήθεια 

Μεταβολή 
Σύστημα 
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οργάνων. 
Να υπολογίζουν τις 
περιμέτρους και τα εμβαδά 
βασικών γεωμετρικών 
σχημάτων, καθώς και το 
μήκος ενός κύκλου. 
Να γνωρίζουν την ονομασία 
γωνιών και τριγώνων, να τα 
ταξινομούν και να τα 
κατασκευάζουν. 
Να εξασκούνται στη 
κατασκευή αναπτυγμάτων 
απλών στερεών. 

Χώρος-Χρόνος 
Άτομο – Σύνολο 

Ομοιότητα- 
Διαφορά 

Ταξινόμηση 

 
Συλλογή και 
επεξεργασία 
δεδομένων 

Να εισαχθούν στην έννοια του 
διατεταγμένου ζεύγους. 
Να εξασκηθούν στην 
ανάγνωση και κατασκευή 
ραβδογράμματος, 
εικονογράμματος και γραφικών 
παραστάσεων, καθώς και στην 
οργάνωση δεδομένων σε 
πίνακες. 
Να εξοικειωθούν με την 
έννοια της πιθανότητας, να 
διατυπώνουν προβλέψεις και 
να υπολογίζουν το μέσο όρο. 

Μεταβολή 
Σύστημα 

Χώρος-Χρόνος 
Άτομο – Σύνολο 

Ομοιότητα- 
Διαφορά 

Πιθανότητα 

 
 

Φ.Ε.Κ.τεύχος Β΄αρ.φύλλου 303/13-03-03 
σσ. 3987, 4001 - 4005  

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  

Ε’ Τάξης  
 

1. Ειδικοί σκοποί  
 
Με τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο επιδιώκεται:  
Η απόκτηση βασικών μαθηματικών γνώσεων και ικανοτήτων.  
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Η καλλιέργεια της μαθηματικής γλώσσας ως μέσου επικοινωνίας.  
Η κατανόηση στοιχειωδών Μαθηματικών μεθόδων.  
Η εξοικείωση με τη διαδικασία παραγωγής συλλογισμών και την αποδεικτική 
διαδικασία.  
Η ανάπτυξη της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.  
Η ανάδειξη της δυνατότητας εφαρμογής και πρακτικής χρήσης των 
Μαθηματικών.  
Η ανάδειξη της δυναμικής διάστασης της μαθηματικής επιστήμης (ιστορική 
εξέλιξη των μαθηματικών εργαλείων, συμβόλων και εννοιών).  
Η καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στα Μαθηματικά.  
 
 
2. Στόχοι, Θεματικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες  
 

Στόχοι  
Θεματικές Ενότητες  

(διατιθέμενος χρόνος)  
Ενδεικτικές Δραστηριότητες  

Πριν από τους άξονες:  
1. Αριθμοί και πράξεις 2. 
Μετρήσεις 3. Γεωμετρία, 4. 
Συλλογή και επεξεργασία 
δεδομένων, γίνονται 
επαναληπτικές 
δραστηριότητες και αυτο- 
αξιολόγηση, ώστε οι μαθητές: 
Να ενεργοποιούν, να 
εφαρμόζουν και να 
σταθεροποιούν τις ήδη 
αποκτημένες γνώσεις, για τη 
διατήρηση της συνέχειας και 
για την ομαλή μετάβαση στις 
νέες έννοιες. 
Να εργάζονται ατομικά ή 
ομαδικά χωρίς καθοδήγηση 
για μια στερεότυπη λύση. 
Να ερευνούν ανοιχτές 
προβληματικές καταστάσεις 
σχετικές με τις έννοιες της 
τάξης αυτής. 
Να κάνουν δοκιμές και 
επαληθεύσεις. 

 
 
 
 

Επίλυση προβλήματος 
Επίλυση προβλημάτων 

 
(26 ώρες) 

Αναγνώριση προβλημάτων 
παρόμοιων ή ανάλογων με 
ένα δοσμένο πρόβλημα. 
Έλεγχος των διαδικασιών 
επίλυσης προβλήματος. 
Σκέψη πάνω στις δικές τους 
στρατηγικές επίλυσης 
προβλήματος. 
Ευρετικές στρατηγικές 
επίλυσης προβλήματος, 
όπως: 
Σχεδιάζω έναν πίνακα, ένα 
διάγραμμα ή μια γραφική 
παράσταση 
Δοκιμάζω απλούστερους 
αριθμούς και εργάζομαι με 
ειδικές περιπτώσεις 
Βρίσκω ένα μοντέλο. 
Εκτιμώ και ελέγχω. 
Ενδεικτικές διαθεματικές 
δραστηριότητες επίλυσης 
προβλήματος αναφέρονται 
παρακάτω στον κάθε 
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Να ξεχωρίζουν τα δεδομένα 
και τα ζητούμενα του 
προβλήματος και να 
επιλέγουν τα αναγκαία 
δεδομένα για την επίλυσή του. 
Να επιχειρηματολογούν ως 
προς την αλήθεια μιας λύσης. 
Να βρίσκουν ενδιάμεσα 
ερωτήματα που υποβοηθούν 
την πορεία προς τη λύση. 
Να παρουσιάζουν στους 
συμμαθητές τους με σαφήνεια 
την απάντησή τους, η οποία 
περιλαμβάνει τη στρατηγική 
επίλυσης και το αποτέλεσμα. 
Να αυτο-αξιολογούνται στις 
γνώσεις και ικανότητες που 
απέκτησαν ώστε να γίνεται 
ανατροφοδότηση στη 
μαθησιακή διαδικασία. 
Να τους δίνεται η ευκαιρία να 
χρησιμοποιούν τον Η/Υ με 
ανάλογα προγράμματα π.χ. 
SketchPad, Cabri, Logo, 
Word, Excel, Paint κ.λπ. για 
την ευχερέστερη 
αντιμετώπιση των 
προβλημάτων. 

επιμέρους άξονα. 

Οι μαθητές πρέπει: 
Να μπορούν να γράφουν και 
να ονομάζουν σταδιακά τους 
φυσικούς αριθμούς μέχρι το 
1.000.000.000 και να 
περνούν από τη λεκτική στη 
συμβολική γραφή, και 
αντίστροφα. 
Να γνωρίσουν τα βασικά 
χαρακτηριστικά του 
δεκαδικού συστήματος 

Αριθμοί και πράξεις 
Δεκαδικό σύστημα 

αρίθμησης, γνώση των 
ακέραιων αριθμών 
αρχικά μέχρι τα 
10.000.000, 
20.000.000…, 
100.000.000, 

200.000.000 …, και 
τέλος μέχρι το 

1.000.000.000. 

Καταμέτρηση με διάφορους 
τρόπους φυσικών αριθμών 
μέχρι το 1.000.000.000 
Καταμέτρηση φυσικών 
αριθμών μεταξύ δύο άλλων. 
Έκφραση σε μέτρα των 
διαστάσεων της γης και των 
αποστάσεων πρωτευουσών 
νομαρχιακών διαμερισμάτων 
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αρίθμησης (σύστημα θέσης). 
Να μπορούν να παραστήσουν 
έναν αριθμό σαν άθροισμα ή 
γινόμενο δύο άλλων. 

Προφορικός και 
γραπτός συμβολισμός 

 
(12 ώρες) 

(Γεωγραφία, Γλώσσα) 

Να συγκρίνουν δύο φυσικούς 
αριθμούς και να 
χρησιμοποιούν σωστά τα 
σύμβολα σύγκρισης. 
Να συγκρίνουν δύο φυσικούς 
αριθμούς και αν δεν είναι ίσοι 
να τους διατάσσουν από το 
μικρότερο προς το 
μεγαλύτερο, και αντίστροφα. 
Να τοποθετούν φυσικούς 
αριθμούς σε μια 
αριθμογραμμή. 
Να παρεμβάλλουν έναν ή 
περισσότερους φυσικούς 
αριθμούς ανάμεσα σε δύο 
άλλους εφόσον είναι δυνατόν. 

 
 

Αριθμοί και πράξεις 
Σύγκριση και διάταξη 
ακέραιων αριθμών 

 
(4 ώρες) 

Καταγράφουν τον πληθυσμό 
των μεγάλων κρατών και των 
ηπείρων. Συγκρίνουν, 
ζωγραφίζουν και διατάσσουν 
στην αριθμογραμμή 
(Γεωγραφία, Αισθητική 
Αγωγή ). 

Να γνωρίζουν τις ιδιότητες 
των πράξεων. 
Να μπορούν να χρησιμοποιούν 
τις ιδιότητες των πράξεων 
στην επίλυση σύνθετων 
προβλημάτων 
Με τη βοήθεια του τύπου της 
Ευκλείδειας διαίρεσης 
Δ=δ.π+υ, ο≤υ<δ να κάνουν τη 
δοκιμή της. 
Να λύνουν προβλήματα τα 
αποτελέσματα των οποίων να 
μην είναι πάντα φυσικοί 
αριθμοί. 

Αριθμοί και πράξεις 
Μέθοδοι ακριβούς 

υπολογισμού 
(πρόσθεση, αφαίρεση, 
πολλαπλασιασμός και 
διαίρεση φυσικών) 

 
(8 ώρες) 

Συμπλήρωση ημιτελών 
πράξεων ή διόρθωση 
εσφαλμένων αλγορίθμων για 
εμβάθυνση στην κατανόηση 
των τεχνικών των πράξεων. 

Να χρησιμοποιούν τον 
υπολογιστή τσέπης. 

Αριθμοί και πράξεις 
Η χρήση του 

υπολογιστή τσέπης 

Ο υπολογιστής τσέπης 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί, 
κατά την κρίση του 
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(1 ώρα) 

διδάσκοντος: στην επίλυση 
προβλημάτων με αυξημένη 
υπολογιστική δυσκολία, στη 
γρήγορη εύρεση των 
αποτελεσμάτων στους 
υπολογισμούς και στην 
εστίαση της προσοχής των 
μαθητών στις διαδικασίες 
επίλυσης. Στην επαλήθευση 
των υπολογισμών που έχουν 
εκτελεστεί νοερά ή γραπτά. 

Να στρογγυλοποιούν 
φυσικούς αριθμούς, όπου 
είναι δυνατόν. 
Να ελέγχουν προσεγγιστικά 
το αποτέλεσμα μιας πράξης. 

Αριθμοί και πράξεις 
Μέθοδοι 

προσεγγιστικού 
υπολογισμού και 
στρογγυλοποίησης 

 
(4 ώρες) 

Προσεγγιστικός υπολογισμός 
στην εκτίμηση της ορθότητας 
ενός αποτελέσματος. 
Καταγράφουν την έκταση των 
μεγάλων κρατών και 
ηπείρων. Κάνουν 
στρογγυλοποίηση, συγκρίνουν 
και διατάσσουν τους 
αριθμούς (Γεωγραφία). 

Να χρησιμοποιούν σωστά 
τους συνήθεις κανόνες 
γραφής των δεκαδικών 
αριθμών. 
Να διακρίνουν τη σημασία 
καθενός από τα ψηφία ενός 
δεκαδικού αριθμού. 
Να συγκρίνουν δύο 
δεκαδικούς αριθμούς και να 
χρησιμοποιούν σωστά τα 
σύμβολα σύγκρισης. Να 
διακρίνουν την περίπτωση 
στην οποία δύο δεκαδικοί 
έχουν το ίδιο ακέραιο μέρος 
αλλά διαφορετικό πλήθος 
δεκαδικών ψηφίων. 
Να διατάσσουν δεκαδικούς 

Αριθμοί και πράξεις 
Δεκαδικοί αριθμοί: 
γραφή, ονομασία, 

διάταξη 
 

(5 ώρες) 

Διαπίστωση ότι δεν ισχύει 
13,7<13,475, δηλαδή να μη 
θεωρούν μεγαλύτερο τον 
αριθμό που έχει περισσότερα 
δεκαδικά ψηφία. 
Παρεμβολή ενός δεκαδικού 
μεταξύ δύο άλλων. 
Ζυγίζουν αντικείμενα ιδίου 
όγκου και διαφορετικής 
μάζας στην τάξη. 
Καταγράφουν τα 
αποτελέσματα. Συγκρίνουν 
και διατάσσουν (Φυσικά). 
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αριθμούς από το μικρότερο 
προς το μεγαλύτερο, και 
αντίστροφα. 
Να παρεμβάλλουν δεκαδικούς 
ανάμεσα σε δεκαδικούς ή 
φυσικούς. 
Να χρησιμοποιούν δεκαδικούς 
αριθμούς για να εντοπίζουν 
θέσεις σε αριθμογραμμή. 

Να σταθεροποιήσουν τις 
συνηθισμένες τεχνικές 
εκτέλεσης της πρόσθεσης και 
της αφαίρεσης δεκαδικών 
αριθμών. 
Να μπορούν να 
πολλαπλασιάζουν ένα φυσικό 
ή δεκαδικό αριθμό με 10, 100, 
1.000 και με 0,1, 0,01, 0,001. 
Να μπορούν να 
πολλαπλασιάζουν δεκαδικό με 
φυσικό και δεκαδικό με 
δεκαδικό. 
Να μπορούν να διαιρούν 
φυσικούς και δεκαδικούς με 
φυσικούς. 
Να μπορούν να επιλύουν 
σύνθετα προβλήματα που 
αναφέρονται εκτός των άλλων 
σε πρόσθεση και αφαίρεση 
δεκαδικών. 
Να μπορούν να συνδέσουν 
τους δεκαδικούς με το 
δεκαδικό μετρικό σύστημα. 

 
 
 
 
 
 

Αριθμοί και πράξεις 
Δεκαδικοί αριθμοί: 

πράξεις 
 

(14 ώρες) 

Νοεροί υπολογισμοί και 
προσεγγιστικές εκτιμήσεις 
και χρήση κατάλληλων 
αναπαραστάσεων. 
Έρευνα στον τρόπο 
αναγραφής των τιμών σε 
οικεία στα παιδιά προϊόντα, 
ώστε να γίνει συνειδητή η 
δεκαδική γραφή των 
υποδιαιρέσεων του ευρώ. 
Παιγνίδια με αριθμούς π.χ. 
βρείτε δύο αριθμούς που το 
γινόμενο τους μας κάνει 
33333 (3.11111), 
κ.λπ.(Γλώσσα). 

Να υπολογίζουν τα 
πολλαπλάσια του 2, 3, 4, του 
5, …, 10. 
Να μπορούν να βρίσκουν το 
ΕΚΠ. 

Αριθμοί και πράξεις 
 

Διαιρετότητα, 
πολλαπλάσια 

 

Η εύρεση του ΕΚΠ να γίνεται 
και με τη μέθοδο των 
πολλαπλασίων και με την 
κατακόρυφη τεχνική 
ανάλυσης σε γινόμενο 
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Να γνωρίζουν τα κριτήρια 
διαιρετότητας του 2, του 5 
και του 10. 

(4 ώρες) παραγόντων. 

Οι μαθητές πρέπει να 
μπορούν: 
Να δημιουργούν και να 
διακρίνουν ομώνυμα και 
ετερώνυμα κλάσματα. 
Να μετατρέπουν ετερώνυμα 
κλάσματα σε ομώνυμα. 
Να απλοποιούν κλάσματα. 
Να συγκρίνουν και να 
διατάσσουν κλάσματα. 
Να μετατρέπουν κλάσματα σε 
μεικτούς αριθμούς. 

 
 
 
 

Αριθμοί και πράξεις 
Κλάσματα 

 
(6 ώρες) 

Προσέγγιση των σχέσεων 
των κλασμάτων με το 
κατάλληλο εποπτικό υλικό. 
Παράσταση των μεικτών 
αριθμών με τη χρήση του 
«συν». 
Απλοποιήσεις με τη χρήση 
των γνωστών κριτηρίων 
διαιρετότητας. 

Οι μαθητές πρέπει να 
μπορούν : 
Να προσθέτουν και να 
αφαιρούν κλάσματα. 
Να πολλαπλασιάζουν και να 
διαιρούν κλάσματα 
Να επιλύουν απλά 
προβλήματα κλασμάτων. 
Να χρησιμοποιούν τη μέθοδο 
της αναγωγής στην 
κλασματική μονάδα. 

 
 

Αριθμοί και πράξεις 
Πράξεις με κλάσματα 

 
(15 ώρες) 

Χρήση κατάλληλων 
αναπαραστάσεων για τον 
πολλαπλασιασμό και τη 
διαίρεση κλασμάτων. 
Η μέθοδος της αναγωγής 
στην κλασματική μονάδα 
ενισχύει την κατανόηση του 
πολλαπλασιασμού και της 
διαίρεσης κλασμάτων. 
Προσέγγιση των ισοδύναμων 
κλασμάτων με κατάλληλες 
αναπαραστάσεις. 
Τα κλάσματα στη Μουσική 
(δεύτερα, τέταρτα, όγδοα) 
(Αισθητική Αγωγή). 

Να χρησιμοποιούν τα συνήθη 
εργαλεία μέτρησης (χάρακας, 
μοιρογνωμόνιο, ορθή γωνία, 
μέτρο , μετροταινία, ζυγαριά, 
ρολόι, χρονόμετρο). 
Να διενεργούν μετρήσεις 
γωνιών με μονάδα μέτρησης 

 
Μετρήσεις 

Μετρήσεις (μήκος, 
μάζα, χρόνος, 

επιφάνεια, γωνία, 
χωρητικότητα, 

νομίσματα) 

Πειραματισμός στην αρχή με 
αυθαίρετες μονάδες 
μέτρησης. 
Εξάσκηση στις πράξεις με 
τους συμμιγείς αριθμούς. 
Χρήση των κλασμάτων και 
των δεκαδικών μέσα σε 
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το ½ και το 1/4 της ορθής 
γωνίας. 
Να εκτελούν μετατροπές 
μονάδων ανάμεσα σε συνήθεις 
μονάδες μήκους, επιφάνειας, 
χρόνου και μάζας. Να 
διενεργούν μια διάταξη 
μεγεθών και να 
χρησιμοποιούν την κατάλληλη 
μονάδα σε ορισμένες οικείες 
καταστάσεις. 
Να διενεργούν μετρήσεις 
μηκών, επιφανειών, μαζών 
και χρόνου και να εκφράζουν 
τα αποτελέσματα με τη μορφή 
φυσικού, συμμιγούς και 
δεκαδικού. Να εκτελούν 
απλές πράξεις με συμμιγείς 
αριθμούς. 
Να χρησιμοποιούν τις 
εμπειρίες τους σχετικά τα 
νομίσματα στην επίλυση 
πραγματικών προβλημάτων. 

 
(5 ώρες) 

προβλήματα μέτρησης 
μήκους, μάζας, εμβαδού και 
χρόνου. 
Οι μετρήσεις από την 
αρχαιότητα μέχρι σήμερα. 
Μονάδες μέτρησης στην 
αρχαιότητα – πρακτικές 
μονάδες μέτρησης. Ιστορική 
προσέγγιση της καθιέρωσης 
του μέτρου (Ιστορία, 
Γλώσσα). 

Να αναγνωρίζουν ένα μοτίβο 
επανάληψης αριθμών, π.χ. στο 
τρίγωνο Pascal, και να 
διαπιστώσουν ότι η διαδικασία 
αυτή συνεχίζεται επ’ άπειρον. 
Να μπορούν να 
τετραπλασιάζουν φυσικούς 
αριθμούς και να προβλέπουν 
τους επόμενους όρους στη 
σειρά. 

 
Μετρήσεις 
Μοτίβα 

 
(3 ώρες) 

Οι μαθητές χρωματίζουν 
τους αριθμούς της 
αριθμογραμμής ή άλλου 
σχήματος π.χ. τρίγωνο του 
Pascal που είναι μικρότεροι 
του 50 και είναι πολλαπλάσια 
του 2,3,8 και 9. 
Δίνονται στα παιδιά: ο 
κανόνας “πολλαπλασίασε επί 
4” και η σειρά των αριθμών 
1, 4, 16 ,64, …και ζητείται να 
συνεχίσουν τη σειρά των 
αριθμών αυτών με τον 
προηγούμενο κανόνα και να 
βρουν τον 8ο όρο. 
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Να χαράζουν γεωμετρικά 
σχήματα με τη βοήθεια 
οργάνων. 
Να αναγνωρίζουν σχήματα 
που είναι μέρη ενός σύνθετου 
σχήματος . 
Να υπολογίζουν τα εμβαδά 
του τετραγώνου, του 
ορθογώνιου 
παραλληλόγραμμου και του 
ορθογώνιου τριγώνου. Να 
συγκρίνουν εμβαδά. Να 
κατανοήσουν ότι η έννοια του 
εμβαδού είναι διαφορετική 
από την έννοια της 
περιμέτρου επιλύοντας 
προβλήματα, στα οποία 
γνωρίζουν τη μία από τις δύο 
έννοιες και ζητάμε την άλλη. 
Να υπολογίζουν το μήκος 
ενός κύκλου. 
Να διακρίνουν τα είδη των 
γωνιών (ορθή, οξεία, 
αμβλεία). Να συγκρίνουν και 
να σχηματίζουν γωνίες. 
Να διακρίνουν τα είδη 
τριγώνων και τις ιδιότητές 
τους. Να εφαρμόζουν τις 
συνήθεις τεχνικές χάραξης 
των υψών ενός τριγώνου. 
Να διενεργούν μεγεθύνσεις 
και σμικρύνσεις, σε χαρτί 
μιλιμετρέ απλών 
ευθύγραμμων σχημάτων. 
Να κατασκευάζουν το 
συμμετρικό ενός σχήματος ως 
προς άξονα σε 
τετραγωνισμένο χαρτί. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γεωμετρία 
 

(8 ώρες) 

Εκμάθηση του λεξιλογίου 
που αφορά στα επίπεδα 
σχήματα, όπως στην ευθεία, 
στον κύκλο, στο κέντρο, στην 
ακτίνα, στην διάμετρο, στη 
γωνία. 
Ανάλυση ενός σύνθετου 
γεωμετρικού σχήματος, 
διατύπωση υποθέσεων για τα 
επιμέρους στοιχεία του και 
επαλήθευση με τη χρήση 
γεωμετρικών οργάνων. 
Μεγέθυνση και σμίκρυνση 
στο τετραγωνισμένο χαρτί, 
χωρίς υπολογιστικές 
διαδικασίες αναλογιών και 
κλιμάκων. Γίνονται μόνο 
μετρήσεις πάνω στο 
τετραγωνισμένο χαρτί. 
Κατασκευή συμμετρικού 
σχήματος με μορφή 
δραστηριότητας σχεδιασμού. 
Έρευνα των μαθηματικών 
εννοιών στο σχεδιασμό του 
τροχού ποδηλάτου και χρήση 
γεωμετρικών λογισμικών 
(SketchPad, Cabri) 
(Γλώσσα, Φυσικά, Νέες 
Τεχνολογίες ) 



Ερευνητική Ομάδα Εργασίας 4ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας  
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Νομού Αρκαδίας  

 

 117 

Να συλλέγουν και να 
καταγράφουν δεδομένα. 
Να πινακοποιούν δεδομένα 
(κατανομές συχνοτήτων σε 
ποσοστά ή απόλυτους 
αριθμούς απλών κατανομών, 
διαγραμμάτων και γραφικών, 
εικονόγραμμα, ραβδόγραμμα). 
Να μετατρέπουν προφορικές 
ή γραπτές περιγραφές 
δεδομένων σε γραφικές, και 
αντίστροφα. 
Να βρίσκουν το μέσο όρο 
δεδομένων. 

 
 

Συλλογή και 
Επεξεργασία 
δεδομένων - 
Στατιστική 
Στατιστική 

 
(5 ώρες) 

Οι μαθητές αναλαμβάνουν τη 
διερεύνηση ενός 
προβλήματος που προκύπτει 
από την άμεση εμπειρία τους. 
Στην εργασία αυτήν μπορούν 
οι μαθητές να συλλέξουν τα 
κατάλληλα δεδομένα και να 
τα παρουσιάσουν με τη μορφή 
στατιστικών διαγραμμάτων 
Έρευνα για το πόσες φορές 
γελούν στην τάξη, στο σπίτι. 
Καταγραφή δεδομένων, 
γραφική παρουσίαση, εύρεση 
του μέσου όρου (Γλώσσα, 
Κοινωνική και Πολιτική 
Αγωγή). 

 
Σύνολο ωρών: 120 

Προτεινόμενα διαθεματικά σχέδια εργασίας 
Θέμα: Τροχαία ατυχήματα. Οι μαθητές εργάζονται ομαδικά για τη 
συγκέντρωση πληροφοριών για τα τροχαία που συνέβησαν τα τελευταία 
χρόνια. Προχωρούν στην πινακοποίηση των δεδομένων (κατανομή 
συχνοτήτων σε ποσοστά ή απλούς αριθμούς, γραφικές παραστάσεις, 
ραβδογράμματα) στην εύρεση του μέσου όρου, κατά μήνα, κατ’ έτος. Αιτίες και 
επιπτώσεις. Συζητούν σχετικά με την αναγκαιότητα διαμόρφωσης σωστής 
συμπεριφοράς,.  
 
Θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες: Αλληλεπίδραση, Ομοιότητα, Διαφορά, 
Μεταβολή, Πολιτισμός. Προεκτάσεις στην Αισθητική Αγωγή, στη Γλώσσα, 
στην Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. 
 
Θέμα: Η συμμετρία στη ζωή μας. Οι μαθητές βρίσκουν συμμετρικά σχήματα 
από διάφορες κατηγορίες κατασκευών της καθημερινής ζωής σήμερα και στο 
παρελθόν (π.χ. κατοικίες στην αρχαία Ελλάδα, στο Μεσαίωνα κ.λπ., κτίρια, 
χαλιά, ταπετσαρίες, υφάσματα, πλακάκια κ.λπ.). Τις παρουσιάζουν σε 
ομαδικές συνθέσεις και συζητούν για το ρόλο και το είδος της συμμετρίας σε 
διάφορες περιπτώσεις.  
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Θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες: Χώρος, Χρόνος, Μεταβολή, Πολιτισμός, 
Εξέλιξη. Προεκτάσεις στην Αισθητική Αγωγή, στη Γλώσσα, στην Κοινωνική 
και Πολιτική Αγωγή, στην Ιστορία. 
 
Θέμα: Ένας γίγαντας στην τάξη . Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και 
κάθε μια αναλαμβάνει να φτιάξει μεγάλα τρίγωνα, τετράπλευρα, πεντάγωνα 
κ.λπ., και δημιουργούν συνθέτοντάς τα γίγαντες στην τάξη. Στη συνέχεια 
κάθε ομάδα κόβει χάρτινες λωρίδες, ώστε ανάλογα με την περίπτωση, να 
σχηματίσει τρίγωνο, τετράγωνο, ορθογώνια, εξάγωνο κ.λπ., στερεώνοντας τις 
άκρες με διπλόκαρφα. Υπολογίζουν την περίμετρο και το εμβαδόν καθενός 
και στη συνέχεια, κρατώντας μια κορυφή σταθερή, μετακινούν τις πλευρές 
ώστε να αλλάξει το σχήμα. Παρατηρούν τι αλλαγές γίνονται και υπολογίζουν 
ξανά περίμετρο και εμβαδόν ώστε να τα συγκρίνουν με τα προηγούμενα 
Βγάζουν γενικούς τύπους υπολογισμού περιμέτρου και εμβαδού, συγκρίνουν 
τις διαστάσεις των σχημάτων με τον γίγαντα της τάξης και βρίσκουν πού στην 
καθημερινή ζωή χρησιμοποιούμε αντικείμενα σαν αυτά που σχημάτισαν. 
Συζητούν για τα υλικά κατασκευής.  
 
Θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες: Χώρος, Μεταβολή, Σύστημα, Ομοιότητα 
– Διαφορά. Προεκτάσεις στην Πληροφορική, Αισθητική Αγωγή, στη Γλώσσα, 
στην Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, στο Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο. 
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Περιεχόμενα του Βιβλίου των Μαθηματικών 
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Ερευνητικά δεδομένα – πορίσματα : καταγραφές , παρατηρήσεις 
και προτάσεις 

 
ΑΑΞΞΟΟΝΝΕΕΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  

ΧΧρρόόννοοςς  //  ΧΧρροοννιικκοοίί  
ΠΠεερριιοορριισσμμοοίί//  

ΔΔιιδδαακκττιικκέέςς  ΏΏρρεεςς  

Ο προτεινόμενος χρόνος διδασκαλίας, ο οποίος 
ορίζεται στην αρχή κάθε κεφαλαίου, τις 
περισσότερες φορές δεν επαρκεί .   

ΑΑξξιιοοπποοίίηησσηη  ΔΔιιδδαακκττιικκοούύ  
κκααιι  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκοούύ  

ΥΥλλιικκοούύ  ααππόό  
ΕΕννααλλλλαακκττιικκέέςς  ΠΠηηγγέέςς..  

Σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται εμπλουτισμός 
και επαύξηση εργασιών και δραστηριοτήτων για 
καλύτερη εμπέδωση. Χρησιμοποιούνται ασκήσεις 
από βοηθήματα γιατί υπάρχουν εργασίες και 
ασκήσεις με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας. Πρέπει 
οι μαθητές (όχι μόνο οι αδύνατοι) να κατακτήσουν 
τις βασικές έννοιες και μετά να τις επεκτείνουν. 
Χρειάζεται μεγάλη προσοχή ώστε να συνάδουν με 
τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης, το Α.Π.Σ. αλλά 
και με την αυτενέργεια του μαθητή. 
 
Προτείνεται  - οι πρόσθετες ασκήσεις πρέπει να 
λειτουργούν εμπεδωτικά και όχι για κάλυψη ωρών 
εργασίας στο σπίτι. 

ΕΕπποοππττιικκόό  ΥΥλλιικκόό  

Εκτός από το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό 
χρησιμοποιήθηκε και εναλλακτικό : μοντέλα , 
γαλλικό μέτρο , γεωμετρικά όργανα και στερεά, 
αντικείμενα της τάξης, κατάλληλο λογισμικό .  

ΕΕννααλλλλαακκττιικκέέςς  
ΔΔιιδδαακκττιικκέέςς  

ΠΠρροοσσεεγγγγίίσσεειιςς  

Η σύγχρονη προσέγγιση στη διδασκαλία των 
Μαθηματικών στηρίζεται στον εποικοδομισμό . 
Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη τα παιδιά 
οικοδομούν μόνα τους τη γνώση χρησιμοποιώντας , 
ως εργαλεία , τις προϋπάρχουσες ιδέες τους . 
Αυτές αναδεικνύονται και αξιοποιούνται μέσα από 
εύστοχες ερωτήσεις και βιωματικές 
δραστηριότητες .  
Προτείνεται  – αλλαγή στη σειρά των κεφαλαίων με 
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απώτερο σκοπό μία συνέχεια στη γνώση .  
                  - διαχωρισμός Αριθμητικής – 
Γεωμετρίας όταν διακόπτει την απόκτηση βασικών 
μαθηματικών γνώσεων και ικανοτήτων  
( δεξιοτήτων ) .    

ΣΣυυμμββααττόόττηητταα  μμεεττααξξύύ  
ΑΑΠΠΣΣ  κκααιι  ΔΔιιδδαακκττιικκοούύ  

ΕΕγγχχεειιρριιδδίίοουυ  

Δε διαπιστώθηκε ασυμβατότητα μεταξύ Α.Π.Σ. 
των Μαθηματικών και των διδακτικών εγχειριδίων. 

ΣΣυυμμββααττόόττηητταα  μμεεττααξξύύ  
ΒΒιιββλλίίοουυ  ΜΜααθθηηττήή  κκααιι  
ΤΤεεττρρααδδίίοουυ  ΕΕρργγαασσιιώώνν    

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν παρατήρησαν 
ασυμβατότητα μεταξύ Βιβλίου Μαθητή και 
Τετραδίου Εργασιών .  

ΒΒιιββλλίίοο  ΔΔαασσκκάάλλοουυ  

Το Βιβλίο του Δασκάλου δεν αξιοποιήθηκε . Οι 
περισσότεροι εκπαιδευτικοί προσπάθησαν να το 
χρησιμοποιήσουν στην εκπαιδευτική πράξη π.χ. 
δοκίμασαν κάποιες προτεινόμενες δραστηριότητες, 
αλλά δεν κατόρθωσαν να το αξιοποιήσουν πλήρως.  

ΓΓρρααμμμμιικκήή  ΕΕξξέέλλιιξξηη  ττηηςς  
ΎΎλληηςς  

Κάποιοι εκπαιδευτικοί ακολούθησαν τη 
προτεινόμενη ( γραμμική ) εξέλιξη της ύλης και 
ορισμένοι παρέκλιναν . Οι τελευταίοι πρόκριναν τη 
διδασκαλία μόνο μιας γνωστικής περιοχής κάθε 
φορά. Έτσι δίδαξαν για παράδειγμα όλα τα κεφάλαια 
που αφορούν τα κλάσματα σε ακολουθία .    

ΔΔιιααθθεεμμααττιικκήή  
ΠΠρροοσσέέγγγγιισσηη  

Η διαθεματικότητα , μία μέθοδος αντιμετώπισης 
μιας έννοιας μέσα από πολλά γνωστικά πεδία 
εφαρμόστηκε ελάχιστα .  

ΕΕρργγαασσίίεεςς  

Οι προτεινόμενες εργασίες – δραστηριότητες τόσο 
στο Βιβλίο Μαθητή όσο και στο Τετράδιο Μαθητή 
είναι πολλές και διαβαθμισμένης δυσκολίας . Οι 
εκπαιδευτικοί , οι περισσότεροι , ανέθεσαν τις ίδιες 
εργασίες σε όλους τους μαθητές τους, χωρίς να 
λάβουν υπόψη το επίπεδο της μαθησιακής τους 
ετοιμότητας . Έτσι κάποιες από αυτές δυσκόλεψαν 
ιδιαίτερα τους μαθητές . Ορισμένοι εκπαιδευτικοί 
απέρριψαν τις πιο δύσκολες και πρότειναν δικές 
τους .   
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ΤΤρρόόπποοιι  ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηηςς    

Η αξιολόγηση αποτελεί μέρος της καθημερινής 
σχολικής εργασίας στην τάξη. Οι εκπαιδευτικοί 
στην πλειονότητά τους, χρησιμοποίησαν την 
παρατήρηση, τις ερωτήσεις, τις εργασίες, την 
ομαδοποίηση των λαθών, την αυτοαξιολόγηση, τα 
επαναληπτικά τεστ .   

ΧΧωωρροοττααξξιικκήή  ΚΚααττααννοομμήή  
ττηηςς  ΎΎλληηςς    

Ο προβλεπόμενος χώρος καταγραφής της λύσης 
των προβλημάτων δεν επαρκεί για την 
ολοκληρωμένη καταγραφή της συλλογιστικής του 
μαθητή .  
 
Προτείνεται  -  η δημιουργία περισσότερου χώρου 
με σκοπό την καταγραφή των  εναλλακτικών 
λύσεων των μαθητών.  

ΑΑττοομμιικκόόςς  ΦΦάάκκεελλοοςς  
ΕΕρργγαασσιιώώνν    

((ppoorrttffoolliioo  aasssseessssmmeenntt))  

Ο ατομικός φάκελος εργασιών του μαθητή ο οποίος 
προτείνεται να δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της 
χρονιάς, δεν τηρήθηκε από το σύνολο των 
εκπαιδευτικών .  

ΚΚααλλλλιιέέρργγεειιαα  
ΔΔεεξξιιοοττήήττωωνν,,  ΑΑννάάππττυυξξηη  

ΣΣττάάσσεεωωνν  κκααιι  
ΟΟιικκοοδδόόμμηησσηη  ΑΑξξιιαακκοούύ  

ΠΠλλααιισσίίοουυ  
  

Τα νέα σχολικά εγχειρίδια αγγίζουν αυτούς τους 
στόχους επιφανειακά, χωρίς να μπαίνουν στα 
ουσιαστικά προβλήματα και τις μαθησιακές 
δυσκολίες των παιδιών του Δημοτικού. 
Παρατηρείται μια προσπάθεια δημιουργίας κλίματος 
ενεργής συμμετοχής και δραστηριοποίησης. Όμως 
δεν επιτρέπουν στον εκπαιδευτικό να θέσει τη δική 
του υπογραφή, να παράγει τη γνώση και να εξάγει 
τα δικά του συμπεράσματα. 
 

ΑΑξξιιοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  
ΙΙσσττοορριικκώώνν  

ΣΣηημμεειιωωμμάάττωωνν  κκααιι  

Η διδασκαλία των Μαθηματικών πρέπει να έχει ως 
στόχο τη διασύνδεση των Μαθηματικών με τα άλλα 
γνωστικά αντικείμενα, με τα ιστορικά στοιχεία, με 
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ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν  ΣΣττοοιιχχεείίωωνν  τα βιογραφικά στοιχεία και με τις καταστάσεις της 
καθημερινής ζωής   ώστε: 

 να αυξηθεί ο βαθμός ενδιαφέροντος      
και 

 να αυξηθούν οι δυνατότητες αξιοποίησης 
της γνώσης. 

Τα Μαθηματικά βρίσκονται πίσω από κάθε απλή 
και κάθε περίπλοκη κατάσταση της ζωής μας. Αυτό 
το στοιχείο πρέπει να αξιοποιηθεί 

ΜΜααθθηημμααττιικκήή  ΓΓλλώώσσσσαα    

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ισχυρίζονται ότι 
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, υπομονή και επιμονή 
στην «καλλιέργεια της μαθηματικής γλώσσας ως 
μέσου επικοινωνίας» . Η μαθηματική γλώσσα είναι 
δύσκολη. Άλλωστε αυτό θεωρείται ένας από τους 
βασικούς λόγους της δυσκολίας των μαθηματικών .  
 
Προτείνεται  – να δίνεται ένα πρόβλημα μέσα από 
την καθημερινή ζωή, μέσα από τα βιώματα των 
μαθητών, το οποίο οδηγεί σ’ ένα μαθηματικό 
μοντέλο, όπου οι μαθητές παρατηρούν σχέσεις και 
καταλήγουν σε κάποια γενίκευση. Μάλιστα ο 
μαθητής ενθαρρύνεται να συμμετέχει ενεργά, να 
εκφράζει τις απόψεις του μέσα από διαδικασίες 
εκτίμησης στις εισαγωγικές δραστηριότητες. 
Μια δραστηριότητα θα είναι η πλέον κατάλληλη 
όταν δίνει δυνατότητες δράσης του μαθητή να 
δημιουργεί ένα περιβάλλον μαθηματικής 
επικοινωνίας και η μαθηματικοποίηση να προκύπτει 
ως ανάγκη για το μαθητή, χωρίς όμως να γίνεται 
βεβιασμένα. 
 

ΑΑννααφφοορρέέςς  κκααιι  
ααξξιιοολλόόγγηησσηη    γγιιαα  ττηηνν  
εείίσσοοδδοο  ννέέωωνν  μμοορρφφώώνν  

εερργγαασσιιώώνν--  

Αν οι μαθητές κατακτήσουν την αυτονόμηση στη 
μάθηση, αξιοποιώντας τις νέες μορφές εργασίας, 
διαχειριζόμενοι τα λάθη και αναπτύσσοντας 
στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων – πραγματικών 
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δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν      
  

και μαθηματικών –, τότε περιορίζεται η αρνητική 
τους στάση για τα μαθηματικά και ταυτόχρονα, 
απομυθοποιείται η δυσκολία του συγκεκριμένου 
αντικειμένου . 

ΑΑννάάππττυυξξηη  κκααιι  
ΚΚααλλλλιιέέρργγεειιαα  ττηηςς  

ΑΑπποοκκλλίίννοουυσσααςς  ΝΝόόηησσηηςς  
κκααιι  ΚΚρριιττιικκήήςς  ΣΣκκέέψψηηςς  

Σε πολλά κεφάλαια δίνεται έτοιμη η λύση της 
προβληματικής κατάστασης ή και ο τρόπος σκέψης 
και απλώς ο μαθητής καλείται να τις κατανοήσει ή 
να τις εφαρμόσει. [κεφ. 4, 18, 22, 27, 48, 62, 88, 
96] 
π.χ. κεφ. 27 στη δραστηριότητα ανακάλυψη ζητείται 
από το μαθητή να χρωματίσει το μέρος της ζώνης 
που θα είναι κόκκινο, ταυτόχρονα του παρουσιάζει 
τους 2 τρόπους σκέψης που είναι και οι λύσεις στο 
πρόβλημα. 
Ακόμα σε πολλές περιπτώσεις παρουσιάζεται μια 
στρατηγική λύσης και ακολούθως, ζητείται από το 
μαθητή να αναπτύξει μια δική του στρατηγική [κεφ. 
15, 19, 21, …] 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο ελλοχεύει ο κίνδυνος οι 
μαθητές να υιοθετήσουν το συγκεκριμένο τρόπο 
σκέψης ως μόνο αποδεκτό και να παραιτηθούν 
κάθε προσπάθειας εύρεσης μιας άλλης λύσης. 
Αποτέλεσμα είναι να περιορίζεται η αυτενέργεια 
των μαθητών, να καθοδηγείται η σκέψη τους, 
αποτέλεσμα που δεν αποτελεί ζητούμενο της όλης 
διαδικασίας. 
Ακόμα, σε πολλές περιπτώσεις, στον τομέα 
εφαρμογής της νέας γνώσης, δίνονται ασκήσεις 
υποδειγματικά λυμένες με αποτέλεσμα να μην 
προάγεται η ενεργή συμμετοχή του μαθητή [κεφ. 
15, 19, 23, …] 

ΣΣυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  ττοουυςς  
ΓΓοοννεείίςς  κκααιι  ΚΚηηδδεεμμόόννεεςς    

  

Είναι απαραίτητα η συνεργασία και η ενημέρωση 
των γονέων. Πρέπει να υπάρχει κοινό σχέδιο 
δράσης. Η στοχοθεσία που τίθεται από τη 
συνεργασία του μαθητή – εκπαιδευτικού πρέπει να 
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συνεχίζεται και να εμπλουτίζεται στο σπίτι. 
Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται και μπορεί να επινοεί 
ευρηματικούς τρόπους, προκειμένου να κινητοποιεί 
το ενδιαφέρον του μαθητή. Σ’ αυτή την προσπάθεια 
απαιτεί σχολικά εγχειρίδια προσαρμοσμένα στα νέα 
δεδομένα και γονείς έτοιμους για συνεργασία με 
σκοπό ν μπορέσει ο μαθητής να διαχειρίζεται 
δημιουργικά τον όγκο των πληροφοριών και να 
κατακτήσει τη μάθηση.  
Στόχος της συνεργασίας θα είναι όχι ένας απλός 
χαρακτηρισμός αξιολόγησης: ‘καλός’ , ‘αδύνατος’ , 
‘αδιάφορος’ αλλά η επιλογή διδακτικών 
προσεγγίσεων που συμβάλλουν αποτελεσματικά 
στην εκπαίδευση των μαθητών.  
Μια συνεργασία που θα εστιάζει στις προσωπικές 
κλίσεις και αδυναμίες κάθε μαθητή, με σκοπό τη 
συμμετοχή του μαθητή στην αυτο-βελτίωσή του 
μέσω της αυτο-αξιολόγησης. 
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ΕΕππιιμμέέρροουυςς  ΠΠααρρααττηηρρήήσσεειιςς  σσττηηνν  ΎΎλληη  ττοουυ  ΒΒιιββλλίίοουυ    
ΜΜααθθηηττήή  κκααιι  ΤΤεεττρρααδδίίοουυ  ΕΕρργγαασσιιώώνν..      

  
1. ΚΚεεφφάάλλααιιοο  ((ΚΚεεφφ..11))  ««ΥΥππεεννθθύύμμιισσηη  ττηηςς  ΔΔ΄́ΤΤάάξξηηςς  »», 

Βιβλίο Μαθητή (Β.Μ.) ,σελ. 12 , δραστηριότητα , 
πρόβλημα . 

Οι μαθητές δυσκολεύονται ιδιαίτερα .   
 
Εργ. 1 , σελ. 13  
 
Δε δίνεται χώρος στους μαθητές να στήσουν μια παρόμοια 
πυραμίδα με 5 σειρές, πόσο μάλλον με 9 σειρές .  
 

2. ΚΚεεφφ..  22  ,,  ««ΥΥππεεννθθύύμμιισσηη  ––  ΟΟιι  ααρριιθθμμοοίί  μμέέχχρριι  ττοο  
11..000000..000000»»,, ΒΒ.ΜΜ.  

Οι εργασίες υλοποιούν τους στόχους ενώ το συμπέρασμα στο 
τέλος του κεφαλαίου, βγαίνει αβίαστα .  
 

3. ΚΚεεφφ..  33  ,,  ««ΟΟιι  ααρριιθθμμοοίί  μμέέχχρριι  11..000000..000000..000000»»  ,,  
ΒΒ..ΜΜ..  ,, δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  ,,  σσεελλ..  1177  ..  

Στον πίνακα συμπλήρωσης λείπει μια σειρά .  
 
Εργ. 1 , σελ. 17  
 
Η δεύτερη σειρά δεν ανταποκρίνεται σε ό,τι ζητεί η άσκηση .  
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44..  ΚΚεεφφ..  44  ,,  ««ΑΑξξίίαα  θθέέσσηηςς  ψψήήφφοουυ  σσττοουυςς  μμεεγγάάλλοουυςς  
ααρριιθθμμοούύςς»»  ,,  ΒΒ..ΜΜ..  ,,  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  ((  δδρραασσττ..))  ,,  
σσεελλ..  1188    

Οι μαθητές δουλεύουν ομαδικά , χρησιμοποιούν κάρτες με ψηφία 
από το παράρτημα και ανακαλύπτουν στρατηγικές επίλυσης του 
προβλήματος . Όμως αυτή η δραστηριότητα απαιτεί αρκετό χρόνο .  
Άλλα εποπτικά υλικά : άβακας , αντίγραφα ευρώ , αριθμομηχανή .  
 
Εργ. 2 , σελ. 19  
 
Δεν υπάρχει χώρος για να γίνει η διάταξη . 
 

55..  ΚΚεεφφ..  55  ,,  ««ΥΥπποολλοογγιισσμμοοίί  μμεε  μμεεγγάάλλοουυςς  ααρριιθθμμοούύςς»»  ,,  
ΒΒ..ΜΜ..  ,,  εερργγ..  11,,  σσεελλ..2211    

Δυσκολεύει ιδιαίτερα τους μαθητές , δεν υπάρχει αρκετός χώρος 
για την εύρεση του 6ου όρου της ακολουθίας .  
 
Τετράδιο Εργασιών (Τ.Ε.) , εργ. ε , σελ. 15  
 
Είναι πολύ δύσκολη . 
 

66..  ΚΚεεφφ..66  ,,  ««ΕΕππίίλλυυσσηη  ππρροοββλληημμάάττωωνν»»  ,,  ΒΒ..ΜΜ..,,  εερργγ..  11,,  
σσεελλ..  2233    

Είναι αρκετά δύσκολη . 
 
Τ.Ε , εργ. β , σελ. 16  
 
Δε σχετίζεται με το συμπέρασμα .  
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77..  ΚΚεεφφ..  77,,  ««ΔΔεεκκααδδιικκοοίί  ––  ΔΔεεκκααδδιικκάά  κκλλάάσσμμαατταα»»  ..    

Ο τίτλος του κεφαλαίου καθώς και ο στόχος του δεν καλύπτονται 
από τις εργασίες ενώ το συμπέρασμα δε βγαίνει αβίαστα ( είναι 
ελλιπές ) .  
 

8. Κεφ. 8 , «Δεκαδικοί αριθμοί – Δεκαδικά 
κλάσματα» , Β.Μ. , δραστ. , σελ. 28-29  

 
Αντί για Ιούνιος στην εργασία γράφεται Σεπτέμβριος .  
 
Τ.Ε. , εργ. δ , σελ. 23 
 
Στην πρώτη στήλη του πίνακα έπρεπε να γράφεται «μεικτή 
γραφή» κι όχι «με λέξεις» .  
 
Ανάγκη περισσότερου χώρου στην τρίτη στήλη .  
 

9. Κεφ. 9 , «Αξία θέσης ψηφίων στους δεκαδικούς 
αριθμούς» Τ.Ε. , εργ. β , σελ. 24  

 
Άλλη τιμή είναι γραμμένη πάνω στα γραμματόσημα κι άλλη δίπλα .  
 

1100..  ΚΚεεφφ..  1100  ,,  ««ΠΠρροοββλλήήμμαατταα  μμεε  δδεεκκααδδιικκοούύςς»»  ,,  
ΒΒ..ΜΜ..  ,,  δδρραασσττ..  αανναακκάάλλυυψψηη  ,,  σσεελλ..  3322--3333  

Οι μαθητές δυσκολεύονται ιδιαίτερα καθώς τα ζητούμενα είναι 
πολλά και σε δεκαδική μορφή .  
 
Εργ., σελ. 33  
 
Ιδιαίτερα δύσκολη . Γιατί σ’ αυτή τη φάση θα πρέπει οι μαθητές να 
συμπληρώσουν αριθμητικές αλυσίδες με δεκαδικούς αριθμούς .  
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Τ.Ε. , εργ. β , σελ. 26  
 
Ο 4ος όρος της αριθμητικής αλυσίδας είναι 1,071 και όχι 1,810 . 
 

1111..  ΚΚεεφφ..  1111  ,,  ««ΗΗ  έέννννοοιιαα  ττηηςς  σσττρροογγγγυυλλοοπποοίίηησσηηςς»»,,  
ΒΒ..ΜΜ..    

Το κεφάλαιο δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να 
συνειδητοποιήσουν τη χρήση των μαθηματικών στην καθημερινή 
ζωή .  
Στις εργασίες δεν ξεκαθαρίζεται σε ποιο ψηφίο χρειάζεται να γίνει 
στρογγυλοποίηση .  
 

1122..  ΚΚεεφφ..  1122  ,,  ««ΠΠοολλλλααππλλαασσιιαασσμμόόςς  δδεεκκααδδιικκώώνν  
ααρριιθθμμώώνν»»,,  ΒΒ..ΜΜ..  κκααιι  ΤΤ..ΕΕ..    

Η προσπάθεια των μαθητών να εφαρμόσουν τις ιδιότητες των 
πράξεων στον υπολογισμό γινομένου δεκαδικών αριθμών στάθηκε 
αδύνατη .  
 
Β.Μ. , σελ. 37  
 
Οι μαθητές μπερδεύτηκαν (Υπολογίζω μόνο με την κάθετη πράξη). 
 

1133..  ΚΚεεφφ..  1133  ,,  ««ΔΔιιααίίρρεεσσηη  αακκεερρααίίοουυ  μμεε  ππηηλλίίκκοο  
δδεεκκααδδιικκόό  ααρριιθθμμόό»»  ,,  ΤΤ..ΕΕ..  ,,  εερργγ..  εε  ,,  σσεελλ..  3311    

Δε δικαιολογεί τον τίτλο του κεφαλαίου καθώς ζητά διαίρεση 
δεκαδικού με ακέραιο .  
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1144..  ΚΚεεφφ..  1144  ,,  ««ΓΓρρήήγγοορροοιι  πποολλλλααππλλαασσιιαασσμμοοίί  κκααιι  
δδιιααιιρρέέσσεειιςς  μμεε  1100  ,,  110000  ,,  11..000000»»  ,,  ΒΒ..ΜΜ..  κκααιι  ΤΤ..ΕΕ..    

Ο τίτλος του κεφαλαίου καθώς και ο στόχος του δεν καλύπτονται 
πλήρως από τις δραστηριότητες – εργασίες ενώ το συμπέρασμα 
είναι ελλιπές ( αναφέρεται μόνο στη διαίρεση ) .  
 

1155..  ΚΚεεφφ..  1155  ,,  ««ΑΑννααγγωωγγήή  σσττηη  δδεεκκααδδιικκήή  
κκλλαασσμμααττιικκήή  μμοοννάάδδαα»»  

Η στρατηγική επίλυσης προβλήματος βασισμένη στην αναγωγή στη 
δεκαδική κλασματική μονάδα είναι ιδιαίτερα δύσκολη . Δε βοηθά η 
θέση της στη γραμμική εξέλιξη της ύλης .  
 
Τ.Ε. , εργ. ε , σελ. 9  
 
Εντοπίστηκε λάθος τη διατύπωση του προβλήματος « Η ηλικία της 
Θεοδώρας είναι το  1/7 της ηλικίας του παππού Μιχάλη και όχι 
του Κωνσταντίνου» .  
 

1166..  ΚΚεεφφ..  1166  ,,  ««ΚΚλλαασσμμααττιικκέέςς  μμοοννάάδδεεςς»»    

Στα Συμπέρασμα του κεφαλαίου δεν ορίζεται σωστά η έννοια της 
κλασματικής μονάδας . Στο παράδειγμα υπάρχει λάθος .  
 
Β.Μ. , σελ. 37  
 
Το τρισδιάστατο σχήμα μπέρδεψε τα παιδιά .  
 
Τ.Ε. , εργ. ε , σελ. 11 
 
Ζητείται από τους μαθητές να φτιάξουν τα ετερώνυμα κλάσματα 
και να τα συγκρίνουν, ενώ κάτι τέτοιο δεν έχει διδαχθεί .  
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1177..  ΚΚεεφφ..  1177  ,,  ««ΙΙσσοοδδύύννααμμαα  κκλλάάσσμμαατταα»»  ,,  ΒΒ..ΜΜ..    

Το πρόσωπο «Σαΐτης» εισάγει άστοχα τους ορισμούς για τα 
ομώνυμα και ετερώνυμα κλάσματα αφού το κεφάλαιο 
επεξεργάζεται τα ισοδύναμα κλάσματα .  
 
Εργ. 3 , σελ. 49 
 
Εντοπίζεται λάθος στα κλάσματα .  
 

18. Κεφ. 18 , Β.Μ. , α’ δραστ. , σελ. 50  
 
Εντοπίζεται λάθος στα κλάσματα.  
 
Σελ. 50 ( στο πλαίσιο )  
 
Λανθασμένη διατύπωση «…το πηλίκο μικρότερο από τη μονάδα». 
 

1199..  ΚΚεεφφ..  2222  ,,  ««ΈΈννννοοιιαα  πποοσσοοσσττοούύ»»  ,,  ΒΒ..ΜΜ..  κκααιι  
ΤΤ..ΕΕ..    

Οι μαθητές μαθαίνουν να βρίσκουν το ποσοστό % και την τελική 
τιμή υπολογίζοντας την έκπτωση , μέσα σε μια ώρα . Η 
διδασκόμενη ύλη σ’ αυτό το κεφάλαιο , είναι συμπυκνωμένη .  
Στο Συμπέρασμα , ο ορισμός για το ποσοστό είναι απλοϊκός .  
 

2200..  ΚΚεεφφ..  2233  ,,  ««ΠΠρροοββλλήήμμαατταα  μμεε  πποοσσοοσσττάά»»  ,,  ΒΒ..ΜΜ..  
κκααιι  ΤΤ..ΕΕ..  

Οι μαθητές υπολογίζουν το ποσοστό % στηριζόμενοι στα 
ισοδύναμα κλάσματα και υπολογίζουν την αρχική τιμή γνωρίζοντας 
το ποσοστό . Η διδασκόμενη ύλη είναι ιδιαίτερα συμπυκνωμένη .  
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Β.Μ. , εργ. 1 , σελ. 64  
 
Οι χυμοί ( ως υγρά ) μετριούνται σε ml και όχι σε γραμμάρια .  
 

2211..  ΚΚεεφφ..  2244  ,,  ««ΓΓεεωωμμεεττρριικκάά  σσχχήήμμαατταα  ––  
ΠΠεερρίίμμεεττρροοςς  »»  ,,  ΒΒ..ΜΜ..,,  εερργγ..  22  ,,  σσεελλ..  6677    

Ο Μίλτος δε γίνεται να φτιάξει ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με 
πλευρά 3 εκ.  
 
Εργ. 4 , σελ. 67 
  
Το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ=8 εκ. δε γίνεται να τυλιχτεί εύκολα 
γύρω γύρω από το ισόπλευρο τρίγωνο ( 8:3≈2,7)  
 

2222..  ΚΚεεφφ..  2255  ,,  ««ΙΙσσοοεεμμββααδδιικκάά  σσχχήήμμαατταα»»  ,,  ΤΤ..ΕΕ..  ,,  
εερργγ..  ββ  ,,  σσεελλ..  3300    

Πολύ δύσκολη  
 

2233..  ΚΚεεφφ..  2266  ,,  ««ΕΕμμββααδδόό  ττεεττρρααγγώώννοουυ  ––  οορρθθοογγωωννίίοουυ  
ππααρρααλλλληηλλοογγρράάμμμμοουυ  ––  οορρθθοογγωωννίίοουυ  ττρριιγγώώννοουυ»»  ,,  
ΒΒ..ΜΜ..  ,,  δδρραασσττ..  ,,  σσεελλ..7700    

Στο σχήμα (α) ζητείται το εμβαδό του έχουν τα μωβ κομμάτια και 
όχι τα μπλε . 
 
Τ.Ε. , εργ. β , σελ.32  
 
Δε δίνεται πολύς χώρος για να σχεδιάσουν οι μαθητές τα σχήματα. 
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2244..  ΚΚεεφφ..  3300  ,,  ««ΜΜοοννάάδδεεςς  μμέέττρρηησσηηςς  μμήήκκοουυςς  ::  
μμεεττααττρροοππέέςς((αα))»»  ,,  ΒΒ..ΜΜ..,,  εερργγ..22  ,,  σσεελλ..8811    

Πολύ δύσκολη εργασία , απαιτείται πολύ χρόνος  
 
Τ.Ε. , εργ. γ , σελ. 7  
Ιδιαίτερα δύσκολη όταν ζητά και προσθέσεις μεικτών με κλάσματα 
( ξεφεύγει από το στόχο ) .  
 

2255..  ΚΚεεφφ..3311  ,,  ««ΜΜοοννάάδδεεςς  μμέέττρρηησσηηςς  μμήήκκοουυςς  ::  
μμεεττααττρροοππέέςς  ((ββ))»»,,  ΒΒ..ΜΜ..  ,,  δδρραασσττ..  ,,  σσεελλ..8822    

Ο χάρτης θα μπορούσε να είναι πιο φωτεινός ώστε να 
διακρίνονται ευκολότερα οι τοποθεσίες .  
 

2266..  ΚΚεεφφ..  3322  ,,  ««ΜΜοοννάάδδεεςς  μμέέττρρηησσηηςς  εεππιιφφάάννεειιααςς  ::  
μμεεττααττρροοππέέςς»»  ,,  ΒΒ..ΜΜ..  κκααιι  ΤΤ..ΕΕ..    

Το κεφάλαιο αυτό δε δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να 
αντιληφθούν την έννοια του τ.μ. των υποδιαιρέσεων και των 
πολλαπλάσιών του , καθώς και τα σχήματα που προτείνει ως 
πρότυπα δεν αντιστοιχούν σε πραγματικές διαστάσεις .  
Το Συμπέρασμα προκαλεί σύγχυση στους μαθητές .  
 

2277..  ΚΚεεφφ..  3355  ,,  ««ΣΣττρρααττηηγγιικκέέςς  εεππίίλλυυσσηηςς  
ππρροοββλληημμάάττωωνν»»  ,,  ΒΒ..ΜΜ..  κκααιι  ΤΤ..ΕΕ..    

Ο προτεινόμενος χρόνος διδασκαλίας δεν επαρκεί .  
 

2288..  ΚΚεεφφ..  3366  ,,  ««  ΔΔιιααιιρρέέττεεςς  κκααιι  πποολλλλααππλλάάσσιιαα»»  ,,  
ΒΒ..ΜΜ..  ,,  εερργγ..22  ,,  σσεελλ..  9955    

Η εργασία ζητά που τους μαθητές να βρουν τα πολλαπλάσια 
μεγάλων αριθμών , θα μπορούσαν να είναι μικρότεροι .  
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2299..  ΚΚεεφφ..  3388  ,,  ««ΚΚοοιιννάά  πποολλλλααππλλάάσσιιαα,,  ΕΕ..ΚΚ..ΠΠ..  »»  ,,  
ΒΒ..ΜΜ..  κκααιι  ΤΤ..ΕΕ..    

Στο Συμπέρασμα προτείνεται ένας τρόπος εύρεσης του Ε.Κ.Π. δύο 
ή περισσοτέρων αριθμών ο οποίος δεν αναλύεται πουθενά .  
 

3300..  ΚΚεεφφ..  4422  ,,  ««ΕΕίίδδηη  ττρριιγγώώννωωνν  ωωςς  ππρροοςς  ττιιςς  
γγωωννίίεεςς»»  ,,  ΤΤ..ΕΕ..  ,,  εερργγ  ..  ββ  ,,  σσεελλ..3344    

Αφού ζητείται από τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν 
μοιρογνωμόνιο για να συμπληρώσουν τον πίνακα , θα πρέπει οι 
γωνίες στα σχήματα να ταυτίζονται με τις τιμές που δίνονται .  
 

3311..  ΚΚεεφφ..  4433  ,,  ««ΕΕίίδδηη  ττρριιγγώώννωωνν  ωωςς  ππρροοςς  ττιιςς  
ππλλεευυρρέέςς»»  ,,  ΒΒ..ΜΜ..  κκααιι  ΤΤ..ΕΕ..    

Το Συμπέρασμα είναι ελλιπές . Γιατί δε συγκεντρώνονται εδώ όλοι 
οι ορισμοί για τα είδη των τριγώνων ως προς τις πλευρές ;  
 
Τ.Ε. , εργ. γ , σελ. 37  
 
Τι είναι οι τρίγωνοι αριθμοί ;  
 

3322..  ΚΚεεφφ..  4444  ,,  ««ΚΚααθθεεττόόττηητταα,,  ύύψψηη  ττρριιγγώώννοουυ»»,,  
ΒΒ..ΜΜ..  κκααιι  ΤΤ..ΕΕ..    

Σ’ αυτό το κεφαλαίο η ύλη είναι ιδιαίτερα συμπυκνωμένη . Οι 
μαθητές μέσα σε μια ώρα δεν κατορθώνουν να εξοικειωθούν με το 
πώς σχεδιάζουμε και τα τρία ύψη σε όλα τα είδη τριγώνου .  
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3333..  ΚΚεεφφ..  5511  ,,  ««ΜΜοοννάάδδεεςς  μμέέττρρηησσηηςς  χχρρόόννοουυ  ––  
μμεεττααττρροοππέέςς»»  ,,  ΤΤ..ΕΕ..  ,,  εερργγ..  δδ  ,,  σσεελλ..  1199    

Οι μαθητές δεν μπορούν να βάλουν ν σε κανένα κουτάκι γιατί 
απλούστατα δεν τους προτείνεται η σωστή ώρα .  
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Ερευνητική Ομάδα Εργασίας Εκπαιδευτικών Στ΄ Τάξης  
της 4ης Εκπ. Περιφέρειας  

Δημοτικής Εκπαίδευσης του Νομού Αρκαδίας . 
 

 

 

 

Συντονιστές : Παπαϊωάννου Κωνσταντίνα –                               
Σαββόπουλος Ιωάννης 

Μέλη : Μπουρίκα Μαρία 
                   Παπαϊωάννου Κωνσταντίνα  

               Σαββόπουλος Ιωάννης  
          Σακέλης Ιωάννης  

                Σελίμης Τριαντάφυλλος  
           Στασινός Ιωάννης 
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Φ.Ε.Κ.τεύχος Β΄αρ.φύλλου 303/13-03-03 
σσ. 3983 , 3985 

 
Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος(ΔΕΠΠΣ). 

 
Ο σκοπός της διδασκαλίας των Μαθηματικών εντάσσεται στους 

γενικότερους σκοπούς της Εκπαίδευσης και αφορά τη συμβολή στην 
ολοκλήρωση της προσωπικότητας του μαθητή και την επιτυχή κοινωνική 
ένταξή του, εφόσον τα Μαθηματικά:  

Ασκούν τον μαθητή στην μεθοδική σκέψη, στην ανάλυση, στην 
αφαίρεση, στη γενίκευση, στην εφαρμογή, στην κριτική και στις λογικές 
διεργασίες και τον διδάσκουν να διατυπώνει τα διανοήματά του με τάξη, 
σαφήνεια, λιτότητα και ακρίβεια.  

Αναπτύσσουν την παρατηρητικότητα, την προσοχή, τη δύναμη 
αυτοσυγκέντρωσης, την επιμονή, την πρωτοβουλία, τη δημιουργική φαντασία, 
την ελεύθερη σκέψη, καλλιεργούν την αίσθηση της αρμονίας, της τάξης και 
του ωραίου και διεγείρουν το κριτικό πνεύμα.  

Είναι απαραίτητα στην καθημερινή ζωή και ιδιαίτερα στο χώρο 
εργασίας αλλά και για την ανάπτυξη και εξέλιξη των άλλων επιστημών και 
ιδιαίτερα της Τεχνολογίας, της Οικονομίας και των Κοινωνικών Επιστημών.  
 
Άξονες, Γενικοί Στόχοι, Θεμελιώδεις Έννοιες Διαθεματικής 

προσέγγισης .  

Τάξη 
Άξονες 

γνωστικού 
περιεχομένου 

Γενικοί στόχοι 
(γνώσεις, δεξιότητες, 
στάσεις και αξίες) 

Ενδεικτικές 
Θεμελιώδεις 

έννοιες 
Διαθεματικής 
προσέγγισης 

Α, Β, Γ, 
Δ, Ε, ΣΤ  
Δημοτικού 

Επίλυση 
προβλημάτων 

Οι μαθητές εξερευνούν μία 
κατάσταση, δημιουργούν 
ερωτήσεις και προβλήματα με 
βάση συγκεκριμένα δεδομένα, 
διατυπώνουν διαφορετικά το 
ίδιο πρόβλημα, αναγνωρίζουν 
και περιγράφουν ανάλογες 
καταστάσεις, ερευνούν 
ανοιχτές προβληματικές 
καταστάσεις, χρησιμοποιούν 

Μεταβολή 
Αλληλεπίδραση 

Σύστημα 
Επικοινωνία 

Άτομο – Σύνολο 
Ομοιότητα - Διαφορά 
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τα μαθηματικά στην 
καθημερινή ζωή και 
εξοικειώνονται με τις νέες 
τεχνολογίες. 

Στ  
 

Δημοτικού 

Αριθμοί και 
πράξεις 

Να απαγγέλλουν, να 
διαβάζουν, να γράφουν και να 
διατάσσουν φυσικούς, 
κλασματικούς και δεκαδικούς 
αριθμούς καθώς και να 
εκτελούν όλες τις πράξεις 
τους. 
Να γνωρίζουν ποιοι αριθμοί 
διαιρούνται με 2, 3, 4, 5, 9, 10 
και 25. 
Να γνωρίζουν την ανάλυση 
φυσικών αριθμών σε γινόμενο 
πρώτων παραγόντων και 
δυνάμεις αριθμών. 

Σύστημα 
Άτομο – Σύνολο 

Ομοιότητα- 
Διαφορά 

Ανάλυση-σύνθεση 

 Μετρήσεις 

Να σταθεροποιούν τις γνώσεις 
τους σχετικά με τις 
συμβατικές μονάδες μήκους, 
μάζας, χρόνου, επιφάνειας και 
χωρητικότητας και να 
εξοικειώνονται με τις χρήσης 
των μετρήσεων στην 
καθημερινή ζωή. 
Να διατυπώνουν έναν κανόνα 
για κάποιο απλό αριθμητικό ή 
το γεωμετρικό μοτίβο. 

Μεταβολή 
Σύστημα 

Χώρος-Χρόνος 
Άτομο – Σύνολο 

Ομοιότητα- 
Διαφορά 

 Γεωμετρία 

Να εξασκούνται στον 
σχεδιασμό ευθύγραμμων 
σχημάτων και κύκλων με 
κανόνα (χάρακα) και διαβήτη. 
Να υπολογίζουν το μήκος 
κύκλου και εμβαδόν κυκλικού 
δίσκου, τα εμβαδά και τους 
όγκους βασικών στερεών 

Μεταβολή 
Σύστημα 

Χώρος-Χρόνος 
Άτομο – Σύνολο 

Ομοιότητα- 
Διαφορά 
Συμμετρία 



Ερευνητική Ομάδα Εργασίας 4ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας  
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Νομού Αρκαδίας  

 

 141 

σχημάτων. 
Να αναπαράγουν, να 
κατασκευάζουν και να 
συγκρίνουν γωνίες. 
Να σχεδιάζουν το συμμετρικό 
ενός σχήματος ως προς άξονα 
και να διενεργούν μεταφορές, 
μεγεθύνσεις και σμικρύνσεις. 

 
Συλλογή και 
επεξεργασία 
δεδομένων 

Να εξασκούνται στη συλλογή 
και καταγραφή των δεδομένων 
ενός προβλήματος, στην 
κατασκευή πινάκων 
δεδομένων και γραφικών 
παραστάσεων 
(ραβδογράμματα, 
ιστογράμματα), στη μετατροπή 
προφορικών ή γραπτών 
περιγραφών δεδομένων σε 
γραφικές παραστάσεις και 
αντιστρόφως και στη 
διατύπωση προβλέψεων για 
την εξέλιξη ενός φαινομένου. 
Να εξοικειωθούν με την 
έννοια του διατεταγμένου 
ζεύγους και να υπολογίζουν το 
μέσο όρο. 

Μεταβολή 
Σύστημα 

Επικοινωνία 
Χώρος-Χρόνος 
Άτομο – Σύνολο 

Ομοιότητα- 
Διαφορά 

 
Λόγοι και 
αναλογίες 

Να γνωρίζουν την απλή 
μέθοδο των τριών. 
Να κατανοούν και να 
εφαρμόζουν τις έννοιες του 
λόγου, της αναλογίας και του 
ποσοστού. 

Σύστημα 
Άτομο – Σύνολο 

Αναλογία 

 Εξισώσεις 
Να λύνουν απλές εξισώσεις με 
τη βοήθεια του ορισμού των 
πράξεων. 

Σύστημα 
Άτομο – Σύνολο 

Ομοιότητα- Διαφορά 
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Φ.Ε.Κ.τεύχος Β΄αρ.φύλλου 303/13-03-03 
σσ. 3987 , 4005 -4008 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

Στ’ Τάξης   
 

1. Ειδικοί σκοποί  
 
Με τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο επιδιώκεται:  
Η απόκτηση βασικών μαθηματικών γνώσεων και ικανοτήτων.  
Η καλλιέργεια της μαθηματικής γλώσσας ως μέσου επικοινωνίας.  
Η κατανόηση στοιχειωδών Μαθηματικών μεθόδων.  
Η εξοικείωση με τη διαδικασία παραγωγής συλλογισμών και την αποδεικτική 
διαδικασία.  
Η ανάπτυξη της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.  
Η ανάδειξη της δυνατότητας εφαρμογής και πρακτικής χρήσης των 
Μαθηματικών.  
Η ανάδειξη της δυναμικής διάστασης της μαθηματικής επιστήμης (ιστορική 
εξέλιξη των μαθηματικών εργαλείων, συμβόλων και εννοιών).  
Η καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στα Μαθηματικά.  
 
 
2. Στόχοι, Θεματικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες  
 

Στόχοι  
Θεματικές Ενότητες  

(διατιθέμενος χρόνος)  
Ενδεικτικές Δραστηριότητες  

Πριν από τους άξονες:  
1. Αριθμοί και πράξεις 2. 
Μετρήσεις 3. Γεωμετρία, 4. 
Συλλογή και επεξεργασία 
δεδομένων - Στατιστική 5. 
Λόγοι αναλογίες 6. Εξισώσεις, 
γίνονται επαναληπτικές 
δραστηριότητες και αυτο- 
αξιολόγηση, ώστε οι μαθητές: 
Να ενεργοποιούν, να 
εφαρμόζουν και να 
σταθεροποιούν τις ήδη 
αποκτημένες γνώσεις, για τη 

 
 
 

Επίλυση προβλήματος 
Επίλυση προβλημάτων 

 
(24 ώρες) 

Αναγνώριση προβλημάτων 
παρόμοιων ή ανάλογων με 
ένα δοσμένο πρόβλημα. 
Έλεγχος των διαδικασιών 
επίλυσης προβλήματος. 
Σκέψη πάνω στις δικές τους 
στρατηγικές επίλυσης 
προβλήματος. 
Ευρετικές στρατηγικές 
επίλυσης προβλήματος, 
όπως:  
Σχεδιάζω έναν πίνακα, ένα 
διάγραμμα ή μια γραφική 
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διατήρηση της συνέχειας και 
για την ομαλή μετάβαση στις 
νέες έννοιες. 
Να εργάζονται ατομικά ή 
ομαδικά χωρίς καθοδήγηση 
για μια στερεότυπη λύση. 
Να ερευνούν ανοιχτές 
προβληματικές καταστάσεις 
σχετικές με τις έννοιες της 
τάξης αυτής. 
Να κάνουν δοκιμές και 
επαληθεύσεις. 
Να ξεχωρίζουν τα δεδομένα 
και τα ζητούμενα του 
προβλήματος και να 
επιλέγουν τα αναγκαία 
δεδομένα για την επίλυσή του. 
Να επιχειρηματολογούν ως 
προς την αλήθεια μιας λύσης. 
Να παρουσιάζουν στους 
συμμαθητές τους με σαφήνεια 
την απάντησή τους, η οποία 
περιλαμβάνει τη στρατηγική 
επίλυσης και το αποτέλεσμα. 
Να προβλέπουν την απάντηση 
του προβλήματος και 
διατυπώνουν υποθέσεις 
σχετικά με την ύπαρξη ή όχι 
μιας ή περισσότερων λύσεων. 
Να βρίσκουν ενδιάμεσα 
ερωτήματα που υποβοηθούν 
την πορεία προς τη λύση. 
Να θέτουν δικά τους 
ερωτήματα και παρόμοια 
προβλήματα. 
Να αυτο-αξιολογούνται στις 
γνώσεις και ικανότητες που 
απέκτησαν ώστε να γίνεται 
ανατροφοδότηση στη 
μαθησιακή διαδικασία. 

παράσταση 
Δοκιμάζω απλούστερους 
αριθμούς και εργάζομαι με 
ειδικές περιπτώσεις. 
Βρίσκω ένα μοντέλο. 
Εκτιμώ και ελέγχω. 
Ενδεικτικές διαθεματικές 
δραστηριότητες επίλυσης 
προβλήματος αναφέρονται 
παρακάτω στον κάθε 
επιμέρους άξονα. 
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Να τους δίνεται η ευκαιρία να 
χρησιμοποιούν τον Η/Υ με 
ανάλογα προγράμματα 
SketchPad, Cabri, Logo, 
Word, Paint κ.λπ. για την 
ευχερέστερη αντιμετώπιση 
των προβλημάτων. 

Οι μαθητές πρέπει να 
μπορούν: 
Να διακρίνουν τη διαφορετική 
αξία καθενός από τα ψηφία 
που σχηματίζουν ένα φυσικό ή 
ένα δεκαδικό αριθμό. 
Να χρησιμοποιούν τους 
συνήθεις κανόνες γραφής των 
δεκαδικών αριθμών και να 
περνούν από ένα δεκαδικό 
αριθμό σε ένα κλάσμα, και 
αντίστροφα. 

 
 
 

Αριθμοί και πράξεις 
Φυσικοί και δεκαδικοί 

αριθμοί 
 

(5 ώρες) 

Υπολογισμός του πάχους 
μιας σελίδας με τη συνεχή 
δίπλωσή της στη μέση, π.χ. 
στην 5η δίπλωση (Αισθητική 
Αγωγή). 

Να συγκρίνουν δύο φυσικούς 
ή δεκαδικούς αριθμούς και να 
χρησιμοποιούν σωστά τα 
σύμβολα σύγκρισης. 

Αριθμοί και πράξεις 
Διάταξη και σύγκριση 
φυσικών και δεκαδικών 

 
(2 ώρες) 

Δραστηριότητες παρεμβολής 
ενός ή περισσοτέρων 
αριθμών ανάμεσα σε δύο 
άλλους. 

Να εκτελούν με ευχέρεια τις 
τέσσερις βασικές πράξεις με 
ακέραιους , δεκαδικούς και 
κλασματικούς αριθμούς. 
Να πολλαπλασιάζουν και να 
διαιρούν έναν ακέραιο ή 
δεκαδικό αριθμό με 10, 100, 
1.000 και με 0,1, 0,01, 0,001. 
Να εκτελούν πράξεις με 
μεικτές αριθμητικές 
παραστάσεις φυσικών και 
δεκαδικών. 

 
 
 

Αριθμοί και πράξεις 
Μέθοδοι ακριβούς 

υπολογισμού (πράξεις 
μεταξύ φυσικών και 
δεκαδικών αριθμών) 

 
(6 ώρες) 

Εξάσκηση των μαθητών στη 
συμπλήρωση πράξεων που 
παρουσιάζονται σε ημιτελή 
μορφή και στη διόρθωση 
λανθασμένων αλγορίθμων 
Υπολογισμός θερμίδων και 
κόστους συνολικού και ανά 
άτομο ενός οικογενειακού 
γεύματος (Κοινωνική και 
Πολιτική Αγωγή, Φυσικά, 
Γλώσσα). 
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Να χρησιμοποιούν τις 
ιδιότητες των πράξεων, για 
να λύνουν σύνθετα 
προβλήματα τεσσάρων 
πράξεων. 

Οι μαθητές πρέπει να 
μπορούν να χρησιμοποιούν 
τον υπολογιστή τσέπης, για 
την επαλήθευση 
αποτελεσμάτων. 

 
 
Αριθμοί και πράξεις  

  
Η χρήση του 

υπολογιστή τσέπης 
 

(1 ώρα) 

Χρήση υπολογιστή τσέπης 
κατά την κρίση του 
διδάσκοντος: α)Στην επίλυση 
προβλημάτων με αυξημένη 
υπολογιστική δυσκολία για τη 
γρήγορη εύρεση των 
αποτελεσμάτων στους 
υπολογισμούς και την 
εστίαση της προσοχής των 
μαθητών στις διαδικασίες 
επίλυσης, β)Στην 
επαλήθευση των 
υπολογισμών που έχουν 
εκτελεστεί νοερά ή γραπτά. 

Να στρογγυλοποιούν 
φυσικούς και δεκαδικούς 
αριθμούς. 
Να ελέγχουν το αποτέλεσμα 
μιας πράξης με νοερές 
διαδικασίες, εκτιμώντας το 
μέγεθος του αποτελέσματος 
αυτού. 

Αριθμοί και πράξεις 
  

Μέθοδοι 
προσεγγιστικού 
υπολογισμού και 
στρογγυλοποίησης 

 
(2 ώρες) 

Προσεγγιστικός υπολογισμός 
στην εκτίμηση ενός 
αποτελέσματος πριν, μετά ή 
χωρίς την πραγματοποίηση 
μιας πράξης. 

Να γνωρίζουν τους πρώτους 
και σύνθετους αριθμούς και 
να παραγοντοποιούν φυσικούς 
αριθμούς. 
Να γνωρίζουν πότε ένας 
αριθμός διαιρείται με: 2, 
4,5,10,25,3,9. 
Να μπορούν να βρίσκουν το 

 
 
Αριθμοί και πράξεις 
Παραγοντοποίηση 

Δυνάμεις 
 

(12 ώρες) 

Συζήτηση για τον πληθυσμό 
Ηπείρων – Κρατών –πόλεων, 
όπου ο πληθυσμός 
εκφράζεται με τη βοήθεια 
των δυνάμεων του 10 
(Γεωγραφία, Γλώσσα, 
Κοινωνική και Πολιτική 
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ΜΚΔ και το ΕΚΠ. δύο 
αριθμών. 
Να μπορούν να γράφουν τους 
αριθμούς 10, 100, 1.000 κτλ 
με τη μορφή δυνάμεων του 10. 

Αγωγή). 

Να διακρίνουν και να 
δημιουργούν ισοδύναμα 
κλάσματα. 
Να δημιουργούν και να 
διακρίνουν ομώνυμα και 
ετερώνυμα κλάσματα. 
Να συγκρίνουν και να 
διατάσσουν κλάσματα. 
Να μετατρέπουν κλάσματα σε 
μεικτούς αριθμούς. 
Να απλοποιούν κλάσματα. 
Να μετατρέπουν κλάσματα σε 
δεκαδικούς και αντίστροφα. 
Να χειρίζονται απλές 
παραστάσεις που συνδυάζουν 
κλάσματα και δεκαδικούς. 

 
 
 
 
 

Αριθμοί και πράξεις 
Κλάσματα 

 
(8ώρες) 

Αποτυπώνουν εικαστικά τα 
κλάσματα χρησιμοποιώντας 
είδη από την καθημερινή ζωή 
π.χ. σοκολάτες, τούρτες 
κ.λ.π.(Αισθητική Αγωγή) 

Να γνωρίσουν την έννοια του 
λόγου και της αναλογίας και 
να βρίσκουν τον άγνωστο όρο 
μιας αναλογίας με τη "χιαστί" 
μέθοδο. 
Να γνωρίσουν την έννοια του 
ποσοστού ως λόγου, ως 
πηλίκου και ως δεκαδικού. 
Να μπορούν να επιλύουν απλά 
προβλήματα ανάλογων και 
αντιστρόφως ανάλογων 
ποσών. 

Λόγοι, αναλογίες 
Λόγοι, αναλογίες, 

ανάλογα και 
αντιστρόφως ανάλογα 

ποσά, ποσοστά. 
Απλή μέθοδος των 

τριών. 
 

(20 ώρες) 

Τα αντιστρόφως ανάλογα 
ποσά να προσεγγιστούν με τη 
μέθοδο της αναγωγής στη 
μονάδα. 
Συλλογή πληροφοριών και 
συζήτηση για τις διατροφικές 
ανάγκες των παιδιών 
(ποσοστά, θερμίδες, θρέψη, 
καταναλωτής, υγεία) 
(Κοινωνική και Πολιτική 
Αγωγή, Φυσικά, Γλώσσα). 

Να προσδιορίζουν τον αριθμό 
που πρέπει να προσθέσουν ή 
να αφαιρέσουν σε έναν άλλο 
για να βρουν έναν τρίτο 

 
Εξισώσεις 

Εισαγωγή στην επίλυση 
εξισώσεων 

Χρησιμοποιώντας ζυγαριά με 
δυο δίσκους, τοποθετούν 
στον ένα βάρος 100 γραμ. και 
στον άλλο 40 γραμ. 
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αριθμό. 
Να προσδιορίζουν τον αριθμό 
με τον οποίο πρέπει να 
πολλαπλασιάσουν ή να 
διαιρέσουν έναν άλλο για να 
βρουν έναν τρίτο αριθμό. 

 
(6 ώρες) 

Προβληματίζονται για το 
βάρος που πρέπει να 
τοποθετήσουν ακόμη, ώστε η 
ζυγαριά να ισορροπήσει 
παριστάνοντας τον αρχικά με 
το γράμμα χ. Στη συνέχεια 
τοποθετούν στον ένα δίσκο 
βάρος 140 γραμ. και στον 
άλλο 100 και 
προβληματίζονται για το 
πόσο βάρος θα αφαιρέσουν 
για να ισορροπήσει η ζυγαριά, 
παριστάνοντας το αρχικά με 
τον άγνωστο χ. 

Να χρησιμοποιούν συνήθη 
εργαλεία μέτρησης (μέτρο, 
ζυγαριά, ρολόι, χρονόμετρο 
κ.ά.). 
Να εκτελούν μετατροπές 
μονάδων ανάμεσα σε συνήθεις 
μονάδες μήκους, επιφάνειας, 
χωρητικότητας, μάζας, 
χρόνου και γωνιών. Να 
διενεργούν διατάξεις μεγεθών 
και να χρησιμοποιούν την 
κατάλληλη μονάδα σε 
ορισμένες οικείες 
καταστάσεις. 
Να εκφράζουν τα 
αποτελέσματα μετρήσεων με 
τη μορφή φυσικού, συμμιγούς 
και δεκαδικού. Να εκτελούν 
πράξεις με συμμιγείς 
αριθμούς και να λύνουν 
πραγματικά προβλήματα. 
Να χρησιμοποιούν τις 
εμπειρίες τους σχετικά με τα 

 
 
 
 
 
 

Μετρήσεις 
Μετρήσεις (μήκος, 

μάζα, χρόνος, 
επιφάνεια, 

χωρητικότητα, γωνία, 
νομίσματα) 

 
(8 ώρες) 

Χρήση των κλασμάτων και 
των δεκαδικών σε 
προβλήματα μετρήσεων 
μήκους, επιφάνειας, 
χωρητικότητας. 
Οι μαθητές μετρούν τα ύψη 
τους, τις διαστάσεις της 
αίθουσάς τους και τα 
εκφράζουν σε όλες τις 
υποδιαιρέσεις του μέτρου 
αλλά και με συμμιγείς 
αριθμούς. Ομοίως και για την 
επιφάνεια του δαπέδου, τις 
γωνίες και το βάρος 
διαφόρων αντικειμένων. 
Αποτυπώνουν εικαστικά και 
συζητούν για τις τυχόν 
διαφορές (Αισθητική Αγωγή, 
Φυσικά, Κοινωνική και 
Πολιτική Αγωγή). 
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νομίσματα στην επίλυση 
πραγματικών προβλημάτων 
κάνοντας χρήση των 
νομισμάτων. 

Να μπορούν να αναγνωρίζουν 
να περιγράφουν και να 
επεκτείνουν αριθμητικά και 
γεωμετρικά μοτίβα. 
Να μπορούν να διατυπώνουν 
έναν κανόνα για κάποιο απλό 
αριθμητικό ή το γεωμετρικό 
μοτίβο. 

 
Μετρήσεις 
Μοτίβα 

 
(4 ώρες) 

Να βρεθεί και να διατυπωθεί 
ο κανόνας με τον οποίο 
συνεχίζεται η παρακάτω 
ακολουθία των αριθμών: 
720, 360, 120, ..., 
Να βρεθεί ο 8ος όρος της. 

Να αναγνωρίζουν σχήματα σε 
ένα σύνθετο περιβάλλον και 
να χαράζουν γεωμετρικά 
σχήματα με τη βοήθεια 
οργάνων. 
Να χρησιμοποιούν τους 
τύπους που επιτρέπουν τον 
υπολογισμό των εμβαδών του 
τριγώνου, του 
παραλληλόγραμμου και του 
τραπεζίου. 
Να υπολογίζουν τα εμβαδά 
του τριγώνου, του 
παραλληλόγραμμου, του 
τραπεζίου και του κύκλου και 
να επιλύουν σχετικά 
προβλήματα. 
Να υπολογίζουν τους όγκους 
και τα εμβαδά παράπλευρης 
και ολικής επιφάνειας του 
κύβου, του ορθογωνίου 
παραλληλεπίπεδου και του 
κυλίνδρου και να λύνουν 
συνδυαστικά προβλήματα 
εμβαδών και όγκων. 
Να αξιοποιούν δεδομένα από 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γεωμετρία 
 

(16 ώρες) 

Σχεδιασμός και κατασκευή 
του ορθογώνιου 
παραλληλεπίπεδου, του 
κύβου και του κυλίνδρου. 
Ανάλυση των αναπτυγμάτων, 
μετρήσεις και μελέτη των 
θέσεων των εδρών. 
Για την κατανόηση της 
έννοιας του όγκου μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί η μέθοδος 
της «διαδοχικής 
πλακόστρωσης» με κυβάκια, 
που είναι ανάλογη της 
πλακόστρωσης με 
τετραγωνάκια στην 
περίπτωση του εμβαδού. 
Συγκρίνουν γωνίες με 
διάφορους τρόπους, με ολική 
αντίληψη, με εναπόθεση, με 
διαφανές χαρτί, με δίπλωση, 
με μοιρογνωμόνιο. 
Οι μαθητές έχοντας ένα 
κουτί με νιφάδες 
καλαμποκιού - το οποίο 
μερικοί χρησιμοποιούν για 
πρωινό – κατασκευάζουν 
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όγκους και εμβαδά για να 
κατασκευάζουν τα 
αναπτύγματα του κύβου, του 
κυλίνδρου και του ορθογώνιου 
παραλληλεπίπεδου. 
Να αναπαράγουν, να 
σχεδιάζουν και να συγκρίνουν 
γωνίες. 
Να διενεργούν μεταφορές, 
μεγεθύνσεις και σμικρύνσεις 
σε μιλιμετρέ χαρτί απλών 
ευθύγραμμων σχημάτων. 
Να σχεδιάζουν το συμμετρικό 
ενός σχήματος ως προς 
άξονα. 

διαφορετικά γεωμετρικά 
στερεά της ίδιας 
χωρητικότητας. 
Χρησιμοποιούν γεωμετρικά 
λογισμικά Sketch-Pad, 
Cabri, Logo, για εξάσκηση σε 
διαφορετική αναπαράσταση 
των γεωμετρικών εννοιών 
(Αισθητική Αγωγή, Νέες 
Τεχνολογίες). 

Να συλλέγουν, να 
καταγράφουν. και να 
ταξινομούν δεδομένα 
Να πινακοποιούν δεδομένα 
(κατανομές συχνοτήτων σε 
ποσοστά ή απόλυτους 
αριθμούς απλών κατανομών, 
διαγραμμάτων και γραφικών 
εικονόγραμμα, ραβδόγραμμα). 
Να μετατρέπουν προφορικές 
ή γραπτές περιγραφές 
δεδομένων σε γραφικές, και 
αντίστροφα. 
Να βρίσκουν το μέσο όρο 
δεδομένων. 

 
 
 
 

Συλλογή και 
επεξεργασία δεδομένων 

Στατιστική 
 

(6 ώρες) 

Χρησιμοποιούν τις έννοιες 
της στατιστικής στις εκλογές 
στην τάξη τους. Συζητούν 
και καταγράφουν 
στατιστικούς όρους για τις 
Εκλογές στην Ελλάδα και 
στην Ευρωπαϊκή ένωση. 
(Συλλογή δεδομένων, 
κειμενογράφος, χρήση 
Διαδικτύου) (Κοινωνική και 
Πολιτική Αγωγή, Γεωγραφία, 
Γλώσσα, Νέες Τεχνολογίες) 

 
Σύνολο 120 ωρών 

 
Προτεινόμενα διαθεματικά σχέδια εργασίας 

 
Θέμα: Κατασκευή πυραμίδας. Οι μαθητές εργάζονται ομαδικά για τη 
συγκέντρωση πληροφοριών για τις πυραμίδες της Αιγύπτου, τον τρόπο 
κατασκευής τους και τις προσπάθειες που έγιναν για τον υπολογισμό του 
ύψους τους. Παρουσιάζουν τα ευρήματά τους και προσπαθούν να 
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κατασκευάσουν ομοιώματα των πυραμίδων ή και δικές τους κατασκευές 
παρόμοιες.  
Θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες: Αλληλεπίδραση, Ομοιότητα, Διαφορά, 
Μεταβολή, Πολιτισμός. Προεκτάσεις στην Αισθητική Αγωγή, στη Γλώσσα, 
στην Ιστορία. 
 
Θέμα: Μοτίβα στη ζωή μας. Οι μαθητές βρίσκουν διάφορα 
επαναλαμβανόμενα σχέδια (μοτίβα) από αντικείμενα της καθημερινής ζωής 
και από έργα τέχνης διαφόρων εποχών. Τα παρουσιάζουν σε ομαδικές 
συνθέσεις και συζητούν για το ρόλο και το είδος των γεωμετρικών σχημάτων 
σε διάφορες περιπτώσεις.  
 
Θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες: Χώρος, Χρόνος, Μεταβολή, Πολιτισμός, 
Εξέλιξη. Προεκτάσεις στην Αισθητική Αγωγή, στη Γλώσσα, στην Κοινωνική 
και Πολιτική Αγωγή, στην Ιστορία. 
 
Θέμα: Το μέτρο στη ζωή μας. Οι μαθητές κατά ομάδες συγκεντρώνουν 
πληροφορίες από τα σχολικά εγχειρίδια Ε΄ και Στ΄ τάξεων σχετικά με το 
μέτρο και τη μέτρηση στην αρχαιότητα και τη σύγχρονη εποχή.(καθιέρωση 
του πρότυπου μέτρου, μέτρηση χρόνου, μέτρα και σταθμά στην Ε.Ε.). Αντλούν 
πληροφορίες για το πού και σε τι αναφέρεται το μέτρο και η μέτρηση στα άλλα 
μαθήματα. Συλλέγουν σχετικό φωτογραφικό υλικό, καταγράφουν παράγωγες 
και σύνθετες λέξεις κ.λπ.  
 
Θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες: Χώρος, Χρόνος, Μεταβολή, Πολιτισμός, 
Ισορροπία. Προεκτάσεις στην Αισθητική Αγωγή, στη Γλώσσα, στην 
Τεχνολογία, στο Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο, στην Ιστορία. 
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Περιεχόμενα του Βιβλίου των Μαθηματικών   
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Ερευνητικά δεδομένα – πορίσματα : καταγραφές , παρατηρήσεις 
και προτάσεις 

ΑΑΞΞΟΟΝΝΕΕΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  

ΧΧρρόόννοοςς  //  ΧΧρροοννιικκοοίί  
ΠΠεερριιοορριισσμμοοίί//  

ΔΔιιδδαακκττιικκέέςς  ΏΏρρεεςς  

Ο διδακτικός χρόνος κρίνεται περιορισμένος .  
 
Προτείνεται : - να χωρίζεται κάθε κεφάλαιο σε 
υποενότητες .  
                      - να αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας .  

ΕΕπποοππττιικκόό  ΥΥλλιικκόό  

Το εποπτικό υλικό του Βιβλίου Μαθητή και 
Τετραδίου Εργασιών κρίνεται χρήσιμο , 
αξιοποιήσιμο και εφαρμόσιμο πλήρως για την 
κατανόηση των μαθηματικών εννοιών .  
 
Συμπληρωματικά επιλέγεται διδακτικό και 
εποπτικό υλικό από εναλλακτικές πηγές με σκοπό 
την κατανόηση της εκάστοτε ενότητας από τους 
μαθητές .  
 
Χρησιμοποιείται υλικό από το αρχείο του δασκάλου 
και από βοηθήματα του εμπορίου ( δε δίδονται με 
φωτοτυπίες ) .  

ΣΣυυμμββααττόόττηητταα  μμεεττααξξύύ  
ΑΑΠΠΣΣ  κκααιι  ΔΔιιδδαακκττιικκοούύ  

ΕΕγγχχεειιρριιδδίίοουυ  

Παρατηρείται αναντιστοιχία μεταξύ προβλεπόμενου 
διδακτικού χρόνου και αριθμού μαθητών ανά τάξη , 
απαιτήσεων ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας , 
ανακαλυπτικής μεθόδου και μαθητοκεντρικού 
μοντέλου διδασκαλίας.  

ΕΕννααλλλλαακκττιικκέέςς  
ΔΔιιδδαακκττιικκέέςς  

ΠΠρροοσσεεγγγγίίσσεειιςς  

Οι εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις που 
χρησιμοποιήθηκαν είναι : καθοδηγούμενη 
ανακάλυψη , συνεργατική μάθηση , διαθεματική 
προσέγγιση  και εναλλαγή ατομικής – ομαδικής 
εργασίας . 

ΓΓρρααμμμμιικκήή  ΕΕξξέέλλιιξξηη  ττηηςς  
ΎΎλληηςς  

Μικρές παρεκκλίσεις στη γραμμική εξέλιξη της 
ύλης ( π.χ. εναλλαγή 2ης και 3ης ενότητας και στο 
κεφάλαιο 16 μετά το 18 ) .  
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ΑΑννττιιμμεεττώώππιισσηη  
ΔΔιιααφφοορρεεττιικκώώνν  

ΕΕππιιππέέδδωωνν  ΜΜάάθθηησσηηςς  

Αντιμετωπίζονται με εναλλακτική προσέγγιση του 
αντικειμένου, επανάληψη – ανατροφοδότηση , 
διαθεματικότητα,  παιδαγωγική αξιοποίηση του 
λάθους, εφαρμογή ενισχυτικής διδασκαλίας .  

ΔΔιιααθθεεμμααττιικκήή  
ΠΠρροοσσέέγγγγιισσηη  

Εφαρμόζεται η διαθεματική προσέγγιση, τόσο με 
αφορμή το συγκεκριμένο μάθημα , όσο και 
περιστασιακά , με συλλογή πληροφοριών και 
εφαρμογή γνώσεων σε Ιστορία, Γλώσσα, 
Γεωγραφία, Φυσική κλπ.  

ΕΕρργγαασσίίεεςς  
Εμπλουτισμός και επέκταση προτεινόμενων 
εργασιών και δραστηριοτήτων . 

ΣΣυυμμββααττόόττηητταα  ΒΒιιββλλίίοουυ  
ΜΜααθθηηττήή  κκααιι  ΤΤεεττρρααδδίίοουυ  

ΕΕρργγαασσιιώώνν  

Διαπιστώθηκε μερική ασυμβατότητα μεταξύ 
Βιβλίου Μαθητή και Τετραδίου Εργασιών ( π.χ. στο 
κεφάλαιο 18 δεν υπάρχει στο Βιβλίο του Μαθητή 
παράδειγμα πολλαπλασιασμού δεκαδικού με 
μονοψήφιο ακέραιο επί δυνάμεις του 10 , ενώ αυτό 
ζητείται στις ασκήσεις 2,3,4 του Τετραδίου 
Εργασιών ) .  

ΧΧωωρροοττααξξιικκήή  ΚΚααττααννοομμήή  
ττηηςς  ΎΎλληηςς  

Αξιόλογη κατανομή της ύλης ανά κεφάλαιο . 
Συνδυασμός:  Δραστηριοτήτων – Θεωρίας – 
Εφαρμογών .  

ΟΟμμααδδοοσσυυννεερργγααττιικκάά  
ΣΣχχήήμμαατταα  

Στο πλαίσιο της καθοδηγούμενης ανακάλυψης , του 
κατασκευαστικού μοντέλου και της 
ομαδοσυνεργατικής μάθησης, η διάταξη των 
θρανίων και η τοποθέτηση των μαθητών σε ομάδες 
των τεσσάρων-έξι ατόμων . 

ΒΒιιββλλίίοο  ΔΔαασσκκάάλλοουυ  
 
Χρησιμοποιείται συμβουλευτικά .  
 

ΜΜοορρφφέέςς  κκααιι  ΤΤρρόόπποοιι  
ΑΑνναακκεεφφααλλααίίωωσσηηςς  ––  
ΑΑννααττρροοφφοοδδόόττηησσηη  

Η ανακεφαλαίωση και ανατροφοδότηση γινόταν με 
κριτήρια αξιολόγησης , επαναλήψεις , εξάσκηση 
στην αυτοαξιολόγηση και αυτοδιόρθωση ,  
επανορθωτική διδασκαλία και διαθεματική 
προσέγγιση σε πραγματικές καταστάσεις .  
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ΤΤρρόόπποοιι  ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηηςς  

Η αξιολόγηση είναι διαμορφωτική – σταδιακή και 
τελική – συνολική , άτυπη μέσω ερωτήσεων αλλά 
και τυπική με ασκήσεις και κριτήρια αξιολόγησης .  
 
Προτείνεται : - να ενισχύονται οι μαθητές για 
αυτοαξιολόγηση και αυτοδιόρθωση .  

ΚΚααλλλλιιέέρργγεειιαα  
ΔΔεεξξιιοοττήήττωωνν  

Αναπτύχθηκαν δεξιότητες  σε Μαθηματικό                    
( ανάλυση , σύνθεση κ.ά. )  – Κοινωνικό                          
( επικοινωνία, αλληλοσεβασμός  , συνεργασία κ.ά.) 
και   ατομικό επίπεδο ( αυτοέλεγχος , 
αυτοδιόρθωση).  

ΑΑξξιιοοπποοίίηησσηη  ΙΙσσττοορριικκώώνν  
ΣΣηημμεειιωωμμάάττωωνν  

Σύντομη αναφορά  

ΧΧρρήήσσηη  ΜΜααθθηημμααττιικκήήςς  
ΟΟρροολλοογγίίααςς  

Καλύπτεται από το Βιβλίο του Μαθητή κι όπου 
χρειάζεται , δίνονται συμπληρωματικά στοιχεία .   

ΝΝέέεεςς  ΜΜοορρφφέέςς  
ΕΕρργγαασσιιώώνν  κκααιι  

ΔΔρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  

Ιδιαίτερα ελκυστικές και ενδιαφέρουσες . Είναι 
οργανωτικές , αναπαραστατικές , πληροφοριακές 
και βοηθούν στην ανακάλυψη της γνώσης με 
παιγνιώδη τρόπο .  

ΚΚααλλλλιιέέρργγεειιαα  ΚΚρριιττιικκήήςς  
ΣΣκκέέψψηηςς  

Αποτελεί κατεύθυνση των νέων βιβλίων . 
Επιτυγχάνεται από την ενθάρρυνση για διαφορετικό 
τρόπο λύσης των προβλημάτων και από τις νέες 
μορφές εργασιών και δραστηριοτήτων .   

ΣΣυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  ττοουυςς  
ΓΓοοννεείίςς  κκααιι  ΚΚηηδδεεμμόόννεεςς  

Κρίνεται απαραίτητη  .  
 
Προτείνεται : - να δίνεται στους γονείς το 
ενημερωτικό σημείωμα .  
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ΕΕππιιμμέέρροουυςς  ΠΠααρρααττηηρρήήσσεειιςς  σσττηηνν  ΎΎλληη  ττοουυ  ΒΒιιββλλίίοουυ  
ΜΜααθθηηττήή  κκααιι  ΤΤεεττρρααδδίίοουυ  ΕΕρργγαασσιιώώνν    

  
11..  ΚΚεεφφάάλλααιιοο  ((ΚΚεεφφ..))  11  ,,  ΒΒιιββλλίίοο  ΜΜααθθηηττήή  ((ΒΒ..ΜΜ))    

ΟΟιι  φφυυσσιικκοοίί  ααρριιθθμμοοίί  δδεενν  ααννααλλύύοοννττααιι  δδιιεεξξοοδδιικκάά  ..    
  
ΤΤεεττρράάδδιιοο  ΕΕρργγαασσιιώώνν  ((ΤΤ..ΕΕ))    
  
ΕΕλλάάχχιισσττεεςς  αασσκκήήσσεειιςς  εεμμππέέδδωωσσηηςς  ..    
  

22..  ΚΚεεφφ..  55  ––  66,,  ΒΒ..ΜΜ..    

ΑΑννααφφέέρρθθηηκκαανν  όόλλεεςς  οοιι  ιιδδιιόόττηηττεεςς  σσττηηςς  ππρρόόσσθθεεσσηηςς  κκααιι  ττηηςς  
ααφφααίίρρεεσσηηςς..    
ΧΧρρεειιάάζζεεττααιι  ππεερριισσσσόόττεερροοςς  δδιιδδαακκττιικκόόςς  χχρρόόννοοςς  γγιιαα  ττηηνν  εεμμππέέδδωωσσηη  
ττωωνν  ιιδδιιοοττήήττωωνν  ((  ππρροοσσεεττααιιρριισσττιικκήή  ,,  ααννττιιμμεεττααθθεεττιικκήή  ,,  εεππιιμμεερριισσττιικκήή  ))..  
  

33..  ΚΚεεφφ..  66  ,,  ΒΒ..ΜΜ..  ,,    

ΔΔεενν  υυππάάρρχχεειι  σσυυμμββααττόόττηητταα  ααννάάμμεεσσαα  σσττοο  ΑΑΠΠΣΣ  κκααιι  σσττοο  δδιιδδαακκττιικκόό  
εεγγχχεειιρρίίδδιιοο  ..    
  

44..  ΚΚεεφφ..  99,,  ΒΒ..ΜΜ..  

ΠΠυυκκννοογγρρααμμμμέέννοο  κκεεφφάάλλααιιοο  ..    
  
    ΤΤ..ΕΕ..((  ααννττίίσσττοοιιχχοο  κκεεφφ..))  ,,  
    
ΧΧρρεειιάάζζοοννττααιι  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  αασσκκήήσσεειιςς  εεφφααρρμμοογγήήςς  ..    
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55..  ΚΚεεφφ..  1122  ,,  ΒΒ..ΜΜ..  ,,  εεφφααρρμμοογγήή  22  

ΠΠααρρααττηηρρεείίττααιι  λλάάθθοοςς  σσττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  ,,  οοιι  6600  κκόόκκκκιιννεεςς  ππλλαασσττεελλίίννεεςς  
ππρρέέππεειι  νναα  γγίίννοουυνν  3366  ..  ΧΧρρηησσιιμμοοπποοιιήήθθηηκκαανν  κκιι  άάλλλλεεςς  αασσκκήήσσεειιςς  
εεμμππέέδδωωσσηηςς  ..    
  

66..  ΚΚεεφφ..  1144  ,,  ΒΒ..ΜΜ..  ,,  εεφφααρρμμοογγήή  11  

ΤΤυυπποογγρρααφφιικκόό  λλάάθθοοςς  ,,  ττοο  1100  νναα  γγίίννεειι  110066  ..    
  
ΤΤ..ΕΕ..  ,,  ππρροοββλλήήμμαατταα  11οο  κκααιι  22οο    
  
ΑΑυυξξηημμέέννοοςς  ββααθθμμόόςς  δδυυσσκκοολλίίααςς  ττωωνν  ππρροοββλληημμάάττωωνν  ..    
  

77..  ΚΚεεφφ..  1122--1166,,  ΒΒ..ΜΜ..    

ΔΔόόθθηηκκαανν  κκααιι  οοιι  σσύύννττοομμοοιι  ττρρόόπποοιι  εεύύρρεεσσηηςς  ττοουυ  ΕΕΚΚΠΠ  κκααιι  ΜΜΚΚΔΔ  ..    
  

88..  ΚΚεεφφ..  1155  ––  1188,,  ΒΒ..ΜΜ..    

ΑΑννάάγγκκηη  γγιιαα  ππεερριισσσσόόττεερραα  ππααρρααδδεείίγγμμαατταα  ––  εερργγαασσίίεεςς  ..    
  

99..  ΚΚεεφφ..  1177--1188,,  ΤΤ..ΕΕ..    

ΟΟιι  δδύύοο  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  δδυυσσκκόόλλεεψψαανν  πποολλύύ  ττοουυςς  μμααθθηηττέέςς  ..    
  

1100..  ΚΚεεφφ..  2211,,  ΒΒ..ΜΜ..    

ΑΑννααφφοορράά  σσττοο  ααννάάγγωωγγοο  κκλλάάσσμμαα  ,,  χχωωρρίίςς  νναα  ααννααφφέέρρεεττααιι  ππώώςς  ττοο  
ββρρίίσσκκοουυμμεε  ..    
ΤΤυυπποογγρρααφφιικκόό  λλάάθθοοςς  σστταα  ππααρρααδδεείίγγμμαατταα  ,,  ααννττίί  γγιιαα  77••77  νναα  γγίίννεειι  77::77  
ΔΔεενν  υυππάάρρχχεειι  σσυυμμββααττόόττηητταα  ααννάάμμεεσσαα  σσττοο  ΑΑΠΠΣΣ  κκααιι  σσττοο  δδιιδδαακκττιικκόό  
εεγγχχεειιρρίίδδιιοο  ..    
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1111..  ΚΚεεφφ..  2222  ,,  ΒΒ..ΜΜ..  ,,  εεφφααρρμμοογγήή  11  

ΛΛααννθθαασσμμέέννηη  δδιιααττύύππωωσσηη  εεφφααρρμμοογγήήςς  ««  ……ττοο  κκλλάάσσμμαα  εεκκφφρράάζζεειι  ……»»  ..    
  

1122..  ΚΚεεφφ..  2244,,  ΒΒ..ΜΜ..    

ΓΓιιαα  ττηη  δδιιδδαασσκκααλλίίαα  ααυυττοούύ  ττοο  κκεεφφααλλααίίοουυ  χχρρεειιάάσσττηηκκαανν  ππρρόόσσθθεεττεεςς  
αασσκκήήσσεειιςς  ααππόό  άάλλλλαα  ββιιββλλίίαα  ..    
  

1133..  ΚΚεεφφ..  2255  ––  2299  ,,  ΒΒ..ΜΜ..  ,,    

ΕΕξξηηγγεείίττααιι  εεππααρρκκώώςς  σσττοο  κκάάθθεε  κκεεφφάάλλααιιοο  ππώώςς  λλύύννοοννττααιι  οοιι  εεξξιισσώώσσεειιςς  
ππ..χχ..  όότταανν  οο  άάγγννωωσσττοοςς  εείίννααιι  ππρροοσσθθεεττέέοοςς  κκ..λλππ..  ,,  υυππάάρρχχοουυνν  όόμμωωςς  κκααιι  
ππααρρααλλεείίψψεειιςς  ππ..χχ..  σσεελλ..  6644  ..  
  

1144..    ΚΚεεφφ..  3300  ––  3399  ,,  ΤΤ..ΕΕ..  ,,    

ΥΥππάάρρχχοουυνν  αασσκκήήσσεειιςς  κκααιι  εερρωωττήήσσεειιςς  σστταα  ««  ααννττίίσσττρροοφφαα  πποοσσάά  »»  ,,  πποουυ  
δδεενν  εείίννααιι  δδιιααττυυππωωμμέέννεεςς  σσωωσσττάά  ..    
  

1155..  ΚΚεεφφ..  4400--4444,,  ΒΒ..ΜΜ..    

ΔΔεενν  υυππάάρρχχεειι  εεππααρρκκήήςς  χχώώρροοςς  γγιιαα  ττηη  λλύύσσηη  ττωωνν  αασσκκήήσσεεωωνν  μμεε  
ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ττηη  δδυυσσαανναασσχχέέττηησσηη  ττωωνν  μμααθθηηττώώνν  ..    
  

1166..  ΚΚεεφφ..  4477  ,,  ΒΒ..ΜΜ..  κκααιι  ΤΤ..ΕΕ..  

ΠΠρροοττεείίννεεττααιι  εεμμππλλοουυττιισσμμόόςς  σσττηηνν  κκαατταασσκκεευυήή  ττοουυ  κκυυκκλλιικκοούύ    
δδιιααγγρράάμμμμααττοοςς  ,,  νναα  ττοο  κκαατταασσκκεευυάάσσοουυνν  οοιι  μμααθθηηττέέςς  κκιι  όόχχιι  νναα  δδίίδδεεττααιι  
έέττοοιιμμοο  ..    
  

1177..  ΚΚεεφφ..  4499  ,,  ΒΒ..ΜΜ..  κκααιι  ΤΤ..ΕΕ..  

ΠΠρροοττεείίννεεττααιι  ππρριινν  ττηηνν  εειισσααγγωωγγήή  σσττοο  κκεεφφάάλλααιιοο  νναα  δδοοθθεείί  φφύύλλλλοο  
εερργγαασσίίααςς  μμεε  εεππααννάάλληηψψηη  ττηηςς  θθεεωωρρίίααςς  σσττιιςς  μμεεττααττρροοππέέςς  ττοουυ  μμέέττρροουυ  
σσεε  υυπποοδδιιααιιρρέέσσεειιςς  κκααιι  πποολλλλααππλλάάσσιιαα  ..    
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ΤΤ..ΕΕ..  ,,  εερργγ..  33    
  
ΤΤυυπποογγρρααφφιικκόό  λλάάθθοοςς  ((66  χχιιλλ..  κκααιι  όόχχιι  33  χχιιλλ..))  
  

1188..  ΚΚεεφφ..  5555  ,,  ΒΒ..ΜΜ..,,  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  22    

ΔΔυυσσκκοολλίίαα  σσττηηνν  εεύύρρεεσσηη  ττοουυ  μμοοττίίββοουυ  ..    
  

1199..  ΚΚεεφφ..  5566,,  ΤΤ..ΕΕ..,,  εερργγ..  22    

ΘΘεεωωρρήήθθηηκκεε  πποολλύύ  δδύύσσκκοολληη  ..    
  

2200..  ΚΚεεφφ..  5577  ,,  ΒΒ..ΜΜ..  κκααιι  ΤΤ..ΕΕ..    

ΠΠρροοττεείίννεεττααιι  ππρριινν  ττηηνν  εειισσααγγωωγγήή  σσττοο  κκεεφφάάλλααιιοο  νναα  δδοοθθεείί  φφύύλλλλοο  
εερργγαασσίίααςς  μμεε  θθεεωωρρίίαα  κκααιι  αασσκκήήσσεειιςς  γγιιαα  όόλλαα  τταα  εείίδδηη  γγωωννιιώώνν  ,,  ττηηνν  
κκαατταασσκκεευυήή  ττοουυςς  κκααιι  ττηη  σσχχέέσσηη  μμεεττααξξύύ  ττοουυςς  ..    
  

2211..  ΚΚεεφφ..  6611  ..  6622  ,,  6644  ,,  ΒΒ..ΜΜ..  κκααιι  ΤΤ..ΕΕ..    

ΜΜεε  ττηηνν  ααπποοκκααλλυυππττιικκήή  μμέέθθοοδδοο  ααπποοδδεείίχχθθηηκκαανν  οοιι  ττύύπποοιι  ττωωνν  
εεμμββααδδώώνν  ττωωνν  ααννττίίσσττοοιιχχωωνν  σσχχηημμάάττωωνν  ..    
  

2222..  ΚΚεεφφ..  6633  ,,  ΒΒ..ΜΜ..  κκααιι  ΤΤ..ΕΕ..    

ΠΠρροοττεείίννεεττααιι  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθοούύνν  φφύύλλλλαα  εερργγαασσίίααςς  μμεε  σσττόόχχοο  οοιι  
μμααθθηηττέέςς  νναα  θθυυμμηηθθοούύνν  τταα  εείίδδηη  ττρριιγγώώννοουυ  κκααιι  νναα  εεξξαασσκκηηθθοούύνν  σσττηηνν  
κκαατταασσκκεευυήή  ιισσόόππλλεευυρροουυ  κκααιι  ιισσοοσσκκεελλοούύςς  ττρριιγγώώννοουυ  ((  κκααθθοοδδηηγγοούύμμεεννηη  
αανναακκάάλλυυψψηη  ))  ..    
  

2233..  ΚΚεεφφ..  6655,,  ΒΒ..ΜΜ..    

ΈΈγγιιννεε  υυππεεννθθύύμμιισσηη  κκααιι  εεξξάάσσκκηησσηη  γγιιαα  όόλλαα  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  εεννόόςς  κκύύκκλλοουυ  ..    
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ΤΤ..ΕΕ..    
  
ΈΈγγιινναανν  εελλάάχχιισσττεεςς  ααππόό  ττιιςς  ππρροοττεειιννόόμμεεννεεςς  αασσκκήήσσεειιςς,,  λλόόγγωω  έέλλλλεειιψψηηςς  
χχρρόόννοουυ  ..    
  

ΣΣτταα  κκεεφφάάλλααιιαα  ττηηςς  γγεεωωμμεεττρρίίααςς  υυππάάρρχχοουυνν  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  ήή  
μμέέρρηη  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  πποουυ  ααππααιιττοούύνν  υυλλιικκάά  πποουυ  σσεε  ααρρκκεεττέέςς    
ππεερριιππττώώσσεειιςς  δδεενν  εείίννααιι  δδιιααθθέέσσιιμμαα  σσττιιςς  σσχχοολλιικκέέςς  μμοοννάάδδεεςς    κκααιι  οο  
ππρροοττεειιννόόμμεεννοοςς  δδιιδδαακκττιικκόόςς  χχρρόόννοοςς  νναα  μμηηνν  εεππααρρκκεείί  ..    

ΕΕππίίσσηηςς,,  υυππάάρρχχεειι  δδυυσσκκοολλίίαα  σσύύννδδεεσσηηςς  ττηηςς  σσυυλλλλοογγιισσττιικκήήςς  
πποορρεείίααςς  ττωωνν  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  μμεε  ττηηνν  ααννττίίσσττοοιιχχηη  θθεεωωρρίίαα  ττοουυ  
κκεεφφααλλααίίοουυ  θθαα  ήήτταανν  δδιιδδαακκττιικκάά  οορρθθόό  νναα  δδίίννεεττααιι  ππρρώώτταα  ηη  θθεεωωρρίίαα  κκααιι  
νναα  έέππεεττααιι  ηη  εεφφααρρμμοογγήή  ττηηςς  ..    

  
ΒΒιιββλλίίοο  ΔΔαασσκκάάλλοουυ  ..  

11..  ΣΣεελλ..  3399    

ΕΕφφααρρμμοογγήή  σσττηηνν  αα’’  κκααιι  όόχχιι  σσττηη  ββ’’  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  ..    
  

22..  ΣΣεελλ..  4455    

ΣΣττηη  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  22ηη  εείίννααιι  οο  ααρριιθθμμόόςς  110044  κκααιι  όόχχιι  οο  ααρριιθθμμόόςς  110088  ..    
  

33..  ΣΣεελλ..  5555  

ΣΣττοο  ππρρόόββλληημμαα  11οο  εείίννααιι  1188..000000  φφοορρέέςς  κκααιι  όόχχιι  ττοο  11..880000  ..    
  

44..  ΣΣεελλ..  5577    

      11//55  ττοουυ  2200  ==  2200//110000  κκααιι  όόχχιι  4400//110000  ..    
  

55..  ΣΣεελλ..  6644  ,,  αασσκκ..  11  ..    

8877//2244  ++  3388//2244  κκααιι  όόχχιι  3366//2244    
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66..  ΣΣεελλ..  7755  ,,  ππρρόόββλληημμαα  33οο    

ΨΨ==1155--1144  άάρραα  уу  ==  11  κκααιι  όόχχιι  уу  ==  33  ..    
  

77..  ΣΣεελλ..  7777  ,,  αασσκκ..11    

22ηη  σσεειιρράά  3333  ==  9966  ––  6633  κκααιι  όόχχιι  3333  ==  9966  ––  3333  ..    
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Αντί Επιλόγου  
 
«Καμία από τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι 
διδάσκοντες δεν έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στις 
ευκαιρίες των παιδιών για μάθηση και στις αντιλήψεις 
τους σχετικά με την ουσία των μαθηματικών από την 
επιλογή ή τη δημιουργία των δραστηριοτήτων με τις 
οποίες ο διδάσκων θα ωθήσει τα παιδιά να μετάσχουν 
στη μελέτη των μαθηματικών .»  
 
 

LAPPAN-BRIARS, 1995 
 
 

 
 

«Μην ανησυχείτε για τις δυσκολίες σας στα 
Μαθηματικά , πιστέψτε με , εγώ δυσκολεύομαι 
περισσότερο.»  
 

Άλμπερτ Αϊνστάιν   
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