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     το  μάκθμα τθσ ευζλικτθσ ηϊνθσ ,τα παιδιά 

χωρίςτθκαν  ςε ομάδεσ  και ζφτιαξαν τθν δικι 

τουσ  ηωγραφιά χρθςιμοποιϊντασ γεωμετρικά 

ςχιματα. 

 

ΟΜΑΔΑ: ΘΕΟΚΛΗΣΩ-ΑΝΣΡΕΑ-ΝΕΦΕΛΗ 

 

 

 



 

ΤΜΜΕΣΡΙΑ: 10 ΚΑΙ 13 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2014 

 

Σα παιδιά ηωγράφιςαν ζνα ςυμμετρικό ςχζδιο με 

τθ βοικεια του λογιςμικοφ και εμπζδωςαν 

καλφτερα τθν ζννοια τθσ ςυμμετρίασ. 

 

 



 

τθν ενότθτα 12 μάκαμε να υπολογίηουμε τα 

ρζςτα. Αφοφ τελειϊςαμε τισ αςκιςεισ του βιβλίου 

ςτθ ςυνζχεια δουλζψαμε με προβλιματα  ςτον 

υπολογιςτι. Εδϊ βλζπετε τθν δουλειά των 

παιδιϊν. 

 

Και μία επανάλθψθ: 



 

ΘΕΟΚΛΗΣΩ-ΚΤΡΙΑΚΗ 

 

ΘΕΟΚΛΗΣΩ-ΧΡΗΣΟ ΠΑΤΛΙΔΗ 

 



 

        

τθν προςπάκειά μασ να μάκουμε τθν 

προπαίδεια, τα παιδιά ζπαιξαν διάφορα παιχνίδια 

(που ζπαιρναν τθν μορφι διαγωνιςμοφ) όπωσ 

αντιςτοίχθςθ,  

       



 ντόμινο, 

    

     παηλ , 

      

 

 



Ακόμα ζνα με τρία κομμάτια  

    

 Σροχόσ του πολλαπλαςιαςμοφ. Γυρίηεισ το μολφβι 

και όπου ςταματιςει ο ςυνδετιρασ, διαβάηουμε 

το γινόμενο και γράφουμε ςτο φφλλο εργαςίασ το 

αποτζλεςμα. 

     



παιχνίδι με ηάρια (taksiasterati.blogspot.gr) 

Ρίχνουμε το ηάρι και γράφουμε τον αρικμό ςτο 

κουτάκι. Πολλαπλαςιάηουμε με τον χοντρό 

αρικμό και το αποτζλεςμα το γράφουμε ςτο 

διπλανό κουτάκι και το κυκλϊνουμε (π.χ. τα ηάρια 

δείχνουν 2-εικόνα) άρα 2χ2 = 4 .Σο γράφω ςτουσ 

πόντουσ. Όταν ςυμπλθρϊςω τθν ςειρά προςκζτω 

τα κυκλωμζνα νοφμερα ςτο ςφνολο. Εξάςκθςθ 

ςτουσ νοεροφσ υπολογιςμοφσ και ςτθν 

προπαίδεια. 

 

ι προβλιματα πολλαπλαςιαςμοφ με τα 

πιγκουινάκια  που τοποκετιςαμε ςτθν πόρτα μασ. 

Π.χ. 2 πιγκουινάκια πιγαν για ψάρεμα. Ζπιαςαν 



από 3 ψάρια το κακζνα. Όμωσ άλλα 4 

πιγκουινάκια ζπιαςαν από 5 ψάρια το κακζνα. 

Ποια ζπιαςαν περιςςότερα; Πόςα ζπιαςαν όλα 

μαηί; Επίςθσ τα χρθςιμοποιιςαμε για να φτιάξουν 

τα παιδιά δικά τουσ προβλιματα πρόςκεςθσ και 

αφαίρεςθσ με δοςμζνα νοφμερα (άςκθςθ βιβλίου) 

 

      

    Επίςθσ αναλφςαμε διάφορα γινόμενα ϊςτε τα 

παιδιά να καταλάβουν τι ςθμαίνει 

πολλαπλαςιαςμόσ και να το δείχνουν με μζτρθμα 

πρόςκεςθ, ανάλυςθ, ομάδεσ… 



 

Ή φτιάχνοντασ  τα ‘’ορκογϊνια’’ του 

πολλαπλαςιαςμοφ, για να καταλάβουν τα 

γινόμενα και να μποροφν να τα ςχθματοποιοφν. 

 



Όλα άρεςαν ςτα παιδιά και τα ζπαιηαν με όρεξθ, 

αλλά εκείνο που τουσ άρεςε περιςςότερο ιταν τα 

τραγοφδια τθσ προπαίδειασ που ακοφγαμε ςτον 

υπολογιςτι και προςπακοφςαμε να μάκουμε. 

 

          Ακόμθ το παιχνίδι πολλαπλαςιαςμόσ από 

τθν ανάποδθ είχε μεγάλθ επιτυχία κακϊσ τα 

παιδιά ζπρεπε να πάρουν ζνα λαγουδάκι π.χ. το 

63 και να βρουν το καρότο με τθν προπαίδεια που 

του ταίριαηε (7Χ9).Ζκρυψα τα καρότα ςε διάφορα 

ςθμεία μζςα ςτθν τάξθ (διάλλειμα). Ζδινα ζνα 

λαγουδάκι ςε κάκε παιδί και ζπρεπε να ψάξουν 

και να βρουν το καρότο που κα ‘’φάει’’. Φυςικά το 

λαγουδάκι ζτρωγε μόνο το ςωςτό καρότο!!! 



 

Και θ επανάλθψθ όμωσ ζγινε παιχνίδι κακϊσ τα 

αγαπθμζνα τουσ «αυγουλάκια» ζγιναν το μζςο 

γι’αυτιν. 

 

Ακόμθ το μπρελόκ τθσ προπαίδειασ ,το οποίο 

δόκθκε εγκαίρωσ, ϊςτε τα παιδιά να το ζχουν 

ςτθν διάκεςθ τουσ από νωρίσ για να διαβάηουν. 



 

(ideesgiadaskalous.blogspot.gr) 

 

Κολλιςαμε ςτο τετράδιό μασ  τα ‘’χεράκια’’  του 

9,για να κάνουμε περιςςότερθ εξάςκθςθ και να 



βρίςκουμε ευκολότερα  τα αποτελζςματα τθσ 

προπαίδειασ του 9. 

 

Π.χ. 3χ9=….διπλϊνω το τρίτο δάχτυλο και βλζπω 

πόςα δάχτυλα είναι πριν και πόςα μετά. Σα πριν 

είναι οι δεκάδεσ του αρικμοφ και τα μετά οι 

μονάδεσ του αρικμοφ ,άρα 3χ9=27.(εικόνα) 

   Όλα αυτά βζβαια δεν κα είχαν επιτυχία αν τα 

παιδιά δεν διάβαηαν και δεν ζδειχναν τόςθ όρεξθ 

να κατακτιςουν αυτι τθν «φοβερι» προπαίδεια 

που δεν είναι και τόςο φοβερι τελικά όταν 

διαβάηεισ… 



 

Σζλοσ για να κάνουμε μία καλι επανάλθψθ, 

παίξαμε τθν ςκυταλοδρομία τθσ προπαίδειασ με 

τα γινόμενα ςτα καπάκια ,διαιτθτι ,χρονόμετρο 

και πολλι καλι διάκεςθ!!!! 

Περαιτζρω εξάςκθςθ ζγινε με τα λουλοφδια τθσ 

προπαίδειασ,όπου κάτω από κάκε πζταλο 

ζγραφαν το ςωςτό αποτζλεςμα (εξάςκθςθ ςτθν 

τάξθ αλλά και εργαςία ςτο ςπίτι). 



 

 

 

 



 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ: Η μάχθ των αρικμϊν. (ομαδικό 

παιχνίδι). Σα παιδιά ρίχνουν με τθ ςειρά το ηάρι 

και ανάλογα ποιον αρικμό φζρνουν ,παίρνουν τθν 

κάρτα με τον αρικμό και τθν τοποκετοφν ςε όποια 

κζςθ κζλουν. Σουσ αρικμοφσ  που ςχθματίηονται, 

τουσ γράφουν κάκε φορά ςε μια κάρτα .Κερδίηει 

όποιοσ καταφζρει να γεμίςει τθν κάρτα του με 

τουσ περιςςότερουσ ‘’μεγάλουσ’’ αρικμοφσ. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

(taksiasterati.blogspot.gr) 

Για να κατανοιςουν καλφτερα τθν αξία κζςθσ του 

αρικμοφ, χρθςιμοποίθςα και το παρακάτω υλικό. 

 

 



Για τουσ τριψιφιουσ: 

     

Για τουσ τετραψιφιουσ: 
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Δαςκάλα: Ευμορφία Μπάμπουρα 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

        

 


