
Παράδειγμα 1 

Γράψε ένα δεκαδικό αριθμό μεταξύ του 2 
και του 3 

που δεν περιέχει το 5 

που περιέχει το 7 και  

που βρίσκεται όσο πιο κοντά γίνεται με το 
5/2  
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Παράδειγμα 2: 

 

Γράψε ένα κλάσμα που χρησιμοποιεί όλα τα 
ψηφία απο 0 έως 9 

που βρίσκεται μεταξύ 3 και 4, και 

που είναι όσο πιο κοντά γίνεται με το 10/3  
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Παράδειγμα 3: 
 

Σχεδίασε ένα τετράπλευρο, 
που έχει ένα ζευγάρι παράλληλες πλευρές 
και ένα ζευγάρι ίσες πλευρές, και ένα ζευγάρι ίσες γωνίες. 
Πόσα διαφορετικά τετράπλευρα μπορείς να σχεδιάσεις;   
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Παράδειγμα 3  

(Το θαύμα των Κινέζων: ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ) 
Το 50% απο κάτι είναι 20 

 
Περισσότερο Το αποτέλεσμα 

Ίδιο, δηλ.20 
Λιγότερο 

Περισσότερο 

 

Το ίδιο 

ποσοστό 

Λιγότερο 

Αποτέλεσμα 

Το 50% του 

40 είναι 20 

Το 50% 
του...είναι 30 

40% ....24 

60% ....36 Το 40% 

του....είναι 12 
60% 

....20 

40% 

....20 

40% ....16 

50% ....15 
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Παράδειγμα 4: Εμβαδόν=Περίμετρος 

Πάρε ένα ορθογώνιο, διαστάσεων 6Χ3   

Εύκολα υπολογίζουμε ότι   Εμβαδόν =Περίμετρος=18 

Διερεύνησε τα παρακάτω ερωτήματα: 

• Υπάρχουν άλλα ορθογώνια που έχουν αυτήν την 
ιδιότητα; Εξήγησε 

• Υπάρχουν κύκλοι με αυτήν την ιδιότητα; 

• Διάλεξε οποιοδήποτε σχήμα και διερεύνησε αυτήν την 
ιδιότητα, αγνοώντας τις μονάδες μέτρησης 
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• Παράδειγμα 5 

 
• Η Αλίκη οργανώνει παιδικά πάρτυ. Έχει όλον τον εξοπλισμό. Τετράγωνα 

τραπεζάκια, καρέκλες, πιάτα και ποτήρια. Δυστυχώς για τα 18 παιδιά του 
σημερινού πάρτυ, δεν της φτάνουν τα τραπέζια. Αναγκαστικά πρέπει να 
αγοράσει μερικά ακόμα. Επειδή κοστίζουν αρκετά, θέλει να αγοράσει όσο το 

δυνατόν πιο λίγα. Πόσα τραπέζια θα χρειατούν συνολικά για τα 18 
παιδιά, αν σε κάθε πλευρά του τραπεζιού καθίσει μόνον ένα παιδί;  

• Γενικευμένη μορφή: Ποιό είναι το μικρότερο εμβαδόν ορθογωνίου με 
περίμετρο 18;  

6 



Παράδειγμα 6: 
 
• Χρησιμοποίησε τους αριθμούς 1, 2, 3 και 4 για να φτιάξεις 

αθροίσματα δύο διψήφιων. Πόσα διαφορετικά αθροίσμα τα 
μπορείς να βρεις;  

• Πως ξέρεις ότι βρήκες όλα τα πιθανά αθροίσματα;  
• Δοκίμασε με τους αριθμούς 2, 3, 6, 7. 
• Αν ξέρεις τους 4 αριθμούς, μπορείς να προβλέψεις τα 

αθροίσματα;  
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• Παράδειγμα 7:  
Γράψε 4 διαδοχικούς αριθμούς και πρόσθεσέ τους. 
Γράψε 4 άλλους. 
Άλλους 4. 
• Τι είναι ίδιο και τι διαφορετικό στις απαντήσεις σου;  
Γράψε 5 διαδοχικούς αριθμούς και πρόσθεσέ τους. 
• Τι είναι ίδιο και τι διαφορετικό με την περίπτωση των τεσσάρων; 
Αν ξέρεις το άθροισμα, μπορείς να βρεις τους 4 διαδοχικούς 

αριθμούς;  
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• Παράδειγμα 8: 

Πόσα τρίγωνα βλέπεις; Σε τι μοιάζουν και σε τι 
διαφέρουν;  
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Παράδειγμα 9: 
 
 
Τα πλακάκια πωλούνται σε διαφορετικά μεγέθη. Ένα απο αυτά είναι το 
παρακάτω 
 

 
2 cm 
 
 
                     3 cm 
 
Α) Πόσα πλακάκια χρειαζόμαστε για μια επιφάνεια 6 cm Χ 4 cm;(4) 
Β) Για μια επιφάνεια 27cm Χ 18 cm; (81) 
Γ) Εάν το μήκος και το πλάτος του πλακακιού αυξηθεί κατά 2 cm, πόσα τέτοια 
μεγάλα  πλακάκια θα χρειαστούν για να καλύψουν ένα τετρ. μέτρο; (100 cm Χ 
100 cm); 
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• 5 βασικά είδη υψηλού επιπέδου 
δραστηριοτήτων/Ικανότητες 

•  Αξιολόγηση αποφάνσεων (Κριτική) 

• Ταξινόμηση (Ομαδοποίηση) 

• Ερμηνεία πολλαπλών αναπαραστάσεων (Μεταφραστική) 

• Αξιολόγηση αποφάνσεων (Κριτική) 

• Δημιουργία και επίλυση προβλημάτων (Δημιουργική) 

• Ανάλυση συλλογισμών και λύσεων (Λογική) 
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Αξιολόγηση αποφάνσεων 
 
 
Ισχύει πάντα, μερικές φορές ή ποτέ; 
 
  
• Όταν πολλαπλασιάζεις το 12 με έναν αριθμό, η απάντηση είναι μεγαλύτερη από το 12.  
  
• Όταν κόβεις ένα κομμάτι από ένα σχήμα, μειώνεις το εμβαδόν και την περίμετρό του. 
  
• Το σχήμα με το μικρότερο εμβαδόν πρέπει επίσης να έχει και τη μικρότερη περίμετρο. 
  
• Μπορείς να προσθέσεις δυο κλάσματα προσθέτοντας τους αριθμητές και τους 

παρονομαστές. 
 

• Οι αριθμοί με περισσότερα ψηφία είναι μεγαλύτεροι σε αξία 
 

• Ο Γιώργος θα πάρει μια αύξηση 30%. Ο Γιάννης θα πάρει μια αύξηση 25%. Άρα ο Γιώργος 
θα πάρει μεγαλύτερη αύξηση. 
 

• Στις εκπτώσεις κάθε τιμή μειώθηκε 25%. Μετά τις εκπτώσεις κάθε τιμή αυξήθηκε 25%. 
Άρα οι τιμές επέστρεψαν πάλι σε αυτό που ήταν στην αρχή. 
 

• Αν αφαιρέσεις  απο αριθμητή και τον παρονομαστή ενός κλάσματος τον ίδιο αριθμό, το 
κλάσμα γίνεται μικρότερο σε αξία. 
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x2 + y 2 = x + y( )
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a
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c
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b + d



• Αποφασίστε αν είναι ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ  
•                                                                            Εξηγείστε!! 
• 1)  Το ότι το A είναι το 25% του B σημαίνει ότι το Β είναι το 75% του Α  
• 2) Εάν το  A είναι 5%  περισσότερο απο το B, τότε το B είναι 5%  λιγότερο απο 

το A 
• 3) Εάν το A αυξάνεται κατά 10%  και στη συνέχεια αυξάνεται κατά 5%, τότε η 

συνολική αύξηση είναι  15% του A. 
• 4) Το A  αυξάνεται κατά 5%  και στη συνέχεια μειώνεται κατά 10%. Το 

αποτέλεσμα είναι το ίδιο αν πρώτα μειωνόταν κατά  10%  και στη συνέχεια 
αυξανόταν κατά 5%.  

• 5) Σε μια τάξη ο λόγος των αγοριών προς τα κορίτσια είναι 3:4. Ο αριθμός των 
αγοριών είναι το  75% του συνόλου των μαθητών της τάξης.  

• 6) Ο αριθμός των αγοριών σε μια τάξη είναι το 45% του συνόλου και ο 
αριθμός των κοριτσιών είναι το 55%. Αυτό σημαίνει ότι τα κορίτσια είναι κατά  
10% περισσότερα απο τα αγόρια. 

• 7) Σε μια τάξη υπάρχουν 20% περισσότερα κορίτσια απο αγόρια. Αυτό 
σημαίνει ότι σε αυτήν την τάξη το 60% είναι κορίτσια και το  40% είναι 
αγόρια. 

•   
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• Ταξινόμηση 
 

• Σε αυτές τις δραστηριότητες, ζητείται από τους μαθητές να 
επινοήσουν τις δικές τους ταξινομήσεις μαθηματικών αντικειμένων 
και / ή να εφαρμόσουν ταξινομήσεις που έχουν επινοηθεί από 
άλλους.   

• Τους ζητείται να διακρίνουν ομοιότητες και διαφορές (Σε τι 
μοιάζουν; Σε τι διαφέρουν;) ανάμεσα σε μαθηματικά αντικείμενα. 

• Με αυτόν το τρόπο εμβαθύνουν σε ορισμούς και  ιδιότητες και 
μαθαίνουν να χρησιμοποιούν σωστά τη μαθηματική γλώσσα.   

• Για παράδειγμα δίνονται στους μαθητές σύνολα διαφορετικών 
μαθηματικών αντικειμένων και τους ζητείται να προσδιορίσουν 
λόγους γιατί το κάθε αντικείμενο μπορεί να θεωρηθεί διαφορετικό. 
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• Παράγοντες/πολλαπλάσια 

• Πρώτοι/Σύνθετοι 

• Ρητοί Άρρητοι 

• Ρόμβος/Τετράγωνο 

• Παραβολή Υπερβολή 

• Κλπ κλπ 
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• Ταξινόμησε τα τρίγωνα σύμφωνα με 2 
κριτήρια. 
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•Δραστηριότητα 1: Γιατί μπορεί το καθένα από τα παρακάτω να θεωρηθεί 
διαφορετικό; (πχ σε σχέση με περίμετρο, σχήμα, εμβαδόν) 

 

 

 

Δραστηριότητα 2: Γιατί μπορεί το καθένα από τα παρακάτω να θεωρηθεί 

διαφορετικό;(πχ σε σχέση με μετατροπή σε δεκαδικό ή ποσοστό) 
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Κατανόηση εννοιών μέσω ποικιλίας αναπαραστάσεων 
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Δραστηριότητα 2: Ταίριαξε τις παρακάτω κάρτες 

•  
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Δημιουργία προβλημάτων 
 

Οι μαθητές: 
• Συνειδητοποιούν τους διάφορους τύπους προβλημάτων που μπορούν 

να φτιάξουν 
• Εστιάζουν στα χαρακτηριστικά του προβλήματος που τους 

δυσκολεύουν (μέγεθος αριθμών, είδος αριθμών, δομή κλπ) 
• Χρησιμοποιούν διαφορετικά πλαίσια (πχ την ώρα για τους δεκαδικούς) 
• Συνειδητοποιούν τις ελλείψεις τους 

 
Παράδειγμα 1: Αντίστροφα Προβλήματα 
• Υπολογίστε την περίμετρο και το εμβαδόν ορθογωνίου διαστάσεων 

5Χ7 
• Βρείτε ορθογώνιο με περίμετρο 24 και εμβαδόν 35 
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Ανάλυση συλλογισμών και λύσεων  
 
Παράδειγμα: Συγκρίνοντας διαφορετικές στρατηγικές επίλυσης 
• Ένα λίτρο χρώμα κοστίζει 15 ευρώ.  Πόσο κοστίζουν τα 0,6 λίτρα;  
 
Απαντήσεις μαθητών 

• Χρήστος: Είναι απλά πάνω από το μισό. Άρα θα είναι περίπου 8 ευρώ. 
• Σόνια: Θα διαιρέσω το 15 με το 0,6. Σίγουρα είναι λιγότερο απο 15.  

• Ράνια: Θα έλεγα ότι το 1/5 του λίτρου είναι 3 ευρώ, άρα τα 0,6 λίτρα θα είναι 
τρεις φορές αυτό άρα, 9 ευρώ.  

• Τίμος: Θα πολλαπλασίαζα το 15 με το 0,6.  

 
• Δάσκαλος: Οι λύσεις σας δίνουν την ίδια απάντηση; Αν αλλάξουμε τον αριθμό 

απο 0,6 σε 2,6 θα αλλάξει ο τρόπος λύσης. Γιατί; Ή Γιατί όχι; Ο τρόπος λύσης 
εξαρτάται απο τους αριθμούς; 
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•Doing Maths 
Απο όλα τα παρακάτω προκύπτει ότι: 

 

 

Εξηγήστε!!! 
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Μπορούμε να φτιάξουμε ισόπλευρα τρίγωνα σε 
γεωπίνακα; 
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Εξηγήστε 
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3/8 = 0.375 
2/5 = 0.4 
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