Α΄

ΤΑ Ξ Η

Μαθηματικές
δραστηριότητες
για όλες τις τάξεις του
δημοτικού σχολείου
και αντίστοιχο
θεωρητικό πλαίσιο

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

προσθέσεις, μας διευκολύνει να βάζουμε πρώτο το μεγαλύτερο αριθμό.
Π.χ. αν έχουμε την πρόσθεση 2 + 6, μας διευκολύνει να την κάνουμε 6 + 2.
Δασκάλα: Μαρία, πρόσθεσε βηματίζοντας στην αριθμογραμμή 9 + 4.
Μαρία: Πάω στο 9 και κάνω 4 βήματα εμπρός… 10, 11, 12, 13. Έφτασα στο
13… Άρα 9 + 4 = 13.
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Δασκάλα: Ας κάνουμε τώρα, αφαιρέσεις. Μαρία, αφαίρεσε βηματίζοντας
στην αριθμογραμμή 8-3.
Μαρία: Πάω στο 8 και κάνω 3 βήματα προς τα πίσω… 7, 6, 5. Έφτασα στο 5…
Άρα 8 - 3 = 5.
Γιάννης: Γιατί δεν μετράς και το 8 και να πεις 8, 7, 6;
Μαρία: Γιατί τότε θα βγάλω αποτέλεσμα 6 που είναι λάθος. Κάν’ το 8-3 και
με τα δάχτυλα, να δεις. Εξάλλου, δεν μετράω στην αφαίρεση αριθμούς,
βηματίζοντας προς τα πίσω, αλλά βήματα, δηλαδή τα διαστήματα ανάμεσα σε διαδοχικούς αριθμούς.
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Δασκάλα: Πράγματι, στην αφαίρεση μετράμε βήματα προς τα πίσω. Αφαίρεσε τώρα, Γιάννη, στην αριθμογραμμή 12-4.
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Α΄
Χρησιμοποίησε τα χρωματιστά
ορθογώνια για να κάνεις τις παρακάτω
προσθέσεις. Χρωμάτισε τα τετράγωνα
όπως πρέπει.

ΤΑ Ξ Η

2+3=…
2+2=…
2+2+1=…

Μαθηματικές
δραστηριότητες
για όλες τις τάξεις του
δημοτικού σχολείου
και αντίστοιχο
θεωρητικό πλαίσιο

3+3=…
4+3=…
2+6=…
2+3+4=…
4+5=…

Με πόσους τρόπους μπορείς να φτιάξεις το
κίτρινο (5); Συμπλήρωσε τους αριθμούς που
λείπουν...

→ 1+1+1+1+1=5
→

+ =5

→

+ =5

→

+ =5
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Μαθηματικά προβλήματα
και σπαζοκεφαλιές

Δ΄
ΤΑ Ξ Η

1. Καλώς ήρθατε από τις καλοκαιρινές σας διακοπές και τις παραλίες. Παρακάτω έχουμε μερικά θαλασσινά ζωάκια που ζητούν να
τα βοηθήσετε:
▶ Είμαστε 29 αστερίες κι έχουμε μπερδευτεί, δεν μπορούμε να
βρούμε πόσα πόδια έχουμε όλοι μαζί.

Απάντηση:
............................................................................................................................................

▶ Είμαστε 72 γλάροι. Κάθε ζευγάρι έφτιαξε από μια φωλιά και το
θηλυκό γέννησε μέσα σε καθεμιά από 3 αυγουλάκια. Πόσα αυγουλάκια υπάρχουν συνολικά;

Μαθηματικές
δραστηριότητες
για όλες τις τάξεις του
δημοτικού σχολείου
και αντίστοιχο
θεωρητικό πλαίσιο

Απάντηση:

............................................................................................................................................

▶ Είμαι ένα χταπόδι. Σε κάθε πλοκάμι μου έχω 68 βεντούζες. Πόσες βεντούζες έχουμε συνολικά, εγώ και τα 38 αδέρφια μου που
είναι ίδια με μένα;
Απάντηση:

............................................................................................................................................
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Πόσες θερμίδες καίμε; Δείτε τι μπορείτε να κάνετε σε 10 λεπτά μόνο!
Σωματική
άσκηση

Περπάτημα Ποδηλασία

Αντίστοιχες
θερμίδες που
καίγονται σε
10 λεπτά

25

40

Πατινάζ

Σχοινάκι

Τρέξιμο

50

60

80

Χρόνος Σωματικής άσκησης που χρειάζεται να καούν οι θερμίδες από διάφορες λιχουδιές
Περπάτημα Ποδηλασία Πατινάζ
12-15 πατατάκια
(150θερμίδες)
μπισκότο
σοκολάτας
(55θερμ.)
μια φέτα κέικ
καρότου (240
θερμ.)
μια μερίδα (μπάλα)
παγωτού σοκολάτα
(300θερμ.)
15νιφάδες
(1φλυτζάνι) ποπκορν (120 θερμ.)
μεγάλο ποτήρι (10
oz) αναψυκτικού
(110 θερμ.)
μια μερίδα
λουκουμάδες (280
θερμ.)
100γρ. σοκολάτα
γάλακτος (600
θερμ.)
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120 λεπτά

Σχοινάκι

Τρέξιμο

Από τα κλάσματα στα δεκαδικά κλάσματα,
στους δεκαδικούς αριθμούς
και στα ποσοστά

Ε΄
ΤΑ Ξ Η

Παιδιά, ας σκιάσουμε σε κάθε πλέγμα
(10X10) τον χώρο που καταλαμβάνουν
τα κλάσματα και ας βρούμε μετά το
δεκαδικό κλάσμα, το δεκαδικό αριθμό
και το ποσοστό που αντιστοιχεί. Σας
δίνω στο πρώτο πλέγμα ένα παράδειγμα.

Σκιάζουμε πρώτα το χώρο που καταλαμβάνει το κλάσμα ¼ στο
πλέγμα (10X10). Χωρίζουμε δηλαδή τη συνολική επιφάνεια σε 4
ίσα μέρη και σκιάζουμε το 1 μέρος. Μπορούμε να σκιάσουμε με
πολλούς διαφορετικούς τρόπους μαυρίζοντας διαφορετικές περιοχές του πλέγματος. Μετράμε μετά τα σκιασμένα τετραγωνάκια και
βρίσκουμε ότι είναι τα 25 από τα 100 που έχει συνολικά το πλέγμα
(10X10). Άρα το κλάσμα ¼ αντιστοιχεί (είναι ισοδύναμο) με το δεκαδικό κλάσμα 25/100. Το δεκαδικό κλάσμα 25/100 όπως γνωρίζουμε, αντιστοιχεί στο δεκαδικό αριθμό 0,25 του πλέγματος ή στο
ποσοστό 25 % (τοις εκατό) που σημαίνει ότι το 25 % των συνολικών
τετραγώνων του πλέγματος είναι σκιασμένα.

Μαθηματικές
δραστηριότητες
για όλες τις τάξεις του
δημοτικού σχολείου
και αντίστοιχο
θεωρητικό πλαίσιο

¼=25/100=0,25= 25 %
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1η προσπάθεια: Για να φτάσω το διάστημα-στόχο (300330), εκτιμώ πως πρέπει να πολλαπλασιάσω το 17 με το 10.
Θα πληκτρολογήσω, λοιπόν, 1 0 = . Χμ, το αποτέλεσμα
είναι 170, περίπου το μισό του στόχου.
2η προσπάθεια: Θα πολλαπλασιάσω το 17 με το 20. Πληκτρολογώ, λοιπόν, 2 0 = . Το αποτέλεσμα είναι 340, πλησίασα, αλλά βρήκα 10 μονάδες περισσότερες από το 330.
3η προσπάθεια: Το βρήκα! Θα πολλαπλασιάσω το 17 με
το 19. Πληκτρολογώ 1 9 = .
Ναι, το αποτέλεσμα είναι μέσα στο διάστημα-στόχο!
Το πέτυχα με τρεις προσπάθειες.

Ε΄
ΤΑ Ξ Η

Φανή: Μπράβο, Μωυσή! Η σειρά μου!
Μωυσής: Αριθμός εκκίνησης: 21. Πράξη: Πολλαπλασιασμός.
Διάστημα-στόχος: 810-830. Ξεκίνα.

819

Φανή: Πληκτρολογώ 2 1 Χ = , και αποθηκεύεται στην αριθμομηχανή το 21 ως παράγοντας γινομένου.
Με ποιον αριθμό πρέπει τώρα να πολλαπλασιάσω το 21
για να φτάσω το διάστημα-στόχο 810-830;
1η προσπάθεια: Για να φτάσω το διάστημα-στόχο (810830), εκτιμώ πως πρέπει να πολλαπλασιάσω το 21 με το 40.
Θα πληκτρολογήσω, λοιπόν, 4 0 = . Χμ, το αποτέλεσμα
είναι 840, βρήκα 10 μονάδες παραπάνω από το στόχο.
2η προσπάθεια: Θα πολλαπλασιάσω το 21 με το 39. Πληκτρολογώ, λοιπόν, 3 9 = . Το αποτέλεσμα είναι 819. Το βρήκα,
το αποτέλεσμα είναι μέσα στο διάστημα-στόχο και το πέτυχα
με δυο προσπάθειες.

Μαθηματικές
δραστηριότητες
για όλες τις τάξεις του
δημοτικού σχολείου
και αντίστοιχο
θεωρητικό πλαίσιο

Παιδιά, ελάτε να συναγωνιστούμε ψάχνοντας έναν κατάλληλο παράγοντα….
Πρώτα αποθηκεύστε τον παράγοντα
του γινομένου στην
αριθμομηχανή:
Πληκτρολογήστε
τον αριθμό εκκίνησης, Χ , =

Αριθμός
εκκίνησης

Διάστημαστόχος

68

→

1.100 – 1.200

146

→

3.500 – 3.600

39

→

1.700 – 1.800

135

→

4.000 – 4.300

Παρακάτω δίνονται παραδείγματα και για τις υπόλοιπες αριθμητικές πράξεις.
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κινήτων (παραβατών και μη) που περνούν από το σημείο ελέγχου. Ο λόγος αυτός είναι ένας λόγος ....................../.................... Απ΄ αυτόν θα βρούμε και το αντίστοιχο
ποσοστό στα %.
Πρόβλημα
Ένα τηλεοπτικό κανάλι αναφέρθηκε στο πρόβλημα της υπερβολικής ταχύτητας
στις ειδήσεις των οκτώ. Στο ρεπορτάζ δόθηκαν κάποια στατιστικά ευρήματα για
να υπογραμμιστεί η σοβαρότητα της κατάστασης.

Η τροχαία ανέφερε πρόσφατα
ότι στο Πέταλο του Μαλιακού,
δύο αυτοκίνητα είχαν
υπερβολική ταχύτητα για κάθε
τρία που είχαν κανονική.

Υπερβολική ταχύτητα │ Κανονική ταχύτητα
1. Μπορείτε να συμπεράνετε ότι πάνω απ’ τα μισά αυτοκίνητα είχαν υπερβολική
ταχύτητα στο πέταλο του Μαλιακού; Γιατί ναι ή γιατί όχι;
2. Ένα άλλο τηλεοπτικό κανάλι επέλεξε το ίδιο θέμα. Ο παρουσιαστής των ειδήσεων αυτού του καναλιού θέλει να περιγράψει την αναφορά της τροχαίας για
την ταχύτητα στο Πέταλο του Μαλιακού, με τη μορφή ποσοστού. Τι ποσοστό
μπορεί να χρησιμοποιήσει;
Ασκήσεις
1. α) Σε μια σχολική τάξη υπάρχουν 5 αγόρια και 15 κορίτσια. Να βρείτε το λόγο
μέρους /όλου, των αγοριών ως προς το σύνολο των παιδιών της τάξης.
β) Γράψτε αυτό το λόγο μέρους /όλου ως ποσοστό.
2. Γράψτε ένα ποσοστό για κάθε μια απ’ τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) Ένας στους πέντε οδηγούς είναι νεαρός.
β) Τρία στα πέντε αυτοκίνητα είναι κόκκινα.
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Ακόμη περισσότερες δραστηριότητες
1. Ο Κώστας αγόρασε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι. Για να το πάρει, του έδωσε ο νονός του το ½ του ποσού που χρειαζόταν και η γιαγιά του το 1/5. Τα υπόλοιπα
χρήματα που χρειαζόταν ήταν 15 ευρώ και τα συμπλήρωσε ο ίδιος από τον
κουμπαρά του. Πόσο κόστιζε το ηλεκτρονικό παιχνίδι;
2. Η Μαρίνα τοποθέτησε τις φωτογραφίες των διακοπών της στο άλμπουμ της.
Όταν τις έβαλε ανά 5 σε κάθε σελίδα δεν της περίσσευε καμία φωτογραφία.
Όταν τις έβαλε ανά 2 της περίσσευε 1 φωτογραφία και όταν τις έβαλε ανά 3
της περίσσευε πάλι 1 φωτογραφία. Πόσες ήταν οι φωτογραφίες της Μαρίνας
αν ξέρουμε ότι ήταν λιγότερες από 50;
3. Σε έναν κήπο υπάρχουν 300 τουλίπες, ροζ, κόκκινες και λευκές. Οι ροζ και οι
λευκές είναι 240. Οι λευκές με τις κόκκινες είναι 210 και οι ροζ με τις κόκκινες
είναι 150. Πόσες τουλίπες υπάρχουν από κάθε χρώμα;
4. Ο παππούς μου έχει ένα τετράγωνο χωράφι με περίμετρο 100 μέτρα. Στο 40%
του χωραφιού θέλει να φτιάξει ένα λαχανόκηπο. α) Πόσα τετραγωνικά μέτρα
θα είναι ο λαχανόκηπος; β) Πόσα τετραγωνικά μέτρα θα μείνουν ακάλυπτα;
5. Ένα σχολείο έχει 160 μαθητές. Από αυτούς το 25 % πηγαίνει στο σχολείο με
το αυτοκίνητο, 10 μαθητές πηγαίνουν με ποδήλατο, 30 με λεωφορείο και οι
υπόλοιποι με τα πόδια. α)Πόσοι μαθητές πηγαίνουν στο σχολείο με αυτοκίνητο; β) Πόσοι μαθητές πηγαίνουν στο σχολείο με τα πόδια; γ) Τι ποσοστό % των
μαθητών πηγαίνει στο σχολείο με τα πόδια; δ) Τι ποσοστό % των μαθητών
πηγαίνει στο σχολείο με κάποιο τροχοφόρο όχημα;
6. Στο παρακάτω παρτέρι τα 5/9 της συνολικής επιφάνειας είναι φυτεμένα με γκαζόν. Να σκιάσεις στο σχήμα τη φυτεμένη επιφάνεια και να βρεις το εμβαδόν της.
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3μ
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