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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ 

 
Aϋ Μζροσ 

Α. ΦΤΙΟΓΝΩΜΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Τα Mακθματικά αναγνωρίηονται ωσ ζνασ από τουσ πλζον κρίςιμουσ τομείσ του 
ανκρϊπινου πολιτιςμοφ, εξαιτίασ του ιςχυροφ τρόπου ερμθνείασ του κόςμου που 
προςφζρουν και τθσ ςθμαντικισ, ωσ ςυνζπεια, ςυνειςφοράσ τουσ ςτθν ανάπτυξθ τθσ 
ατομικισ αλλά και τθσ ςυλλογικισ ςκζψθσ. Αυτι θ παρατιρθςθ αιτιολογεί τθν κεντρικι 
κζςθ που κατζχουν διαχρονικά ςτα Ρρογράμματα Σπουδϊν (ΡΣ) όλων των εκπαιδευτικϊν 
ςυςτθμάτων, κακιςτϊντασ τθν επιτυχθμζνθ ςχολικι μακθτεία ςε αυτά κακοριςτικό 
παράγοντα τθσ γνωςτικισ και τθσ ακαδθμαϊκισ ανάπτυξθσ, τθσ επαγγελματικισ ανζλιξθσ 
και τθσ κοινωνικισ επιτυχίασ κάκε πολίτθ και κατ’ επζκταςθ τθσ εξζλιξθσ των κοινοτιτων 
ςτισ οποίεσ αυτόσ ςυμμετζχει. 

Αντικείμενο των Μακθματικϊν είναι θ μελζτθ δομϊν και ςχζςεων, θ κατανόθςθ των 
οποίων χαρακτθρίηει αυτό που ονομάηεται μακθματικόσ τρόποσ ςκζψθσ και ςυλλογιςμοφ. 
Η μακθματικι ςκζψθ προχποκζτει τθν ικανότθτα διαχείριςθσ των βαςικϊν δομικϊν 
ςτοιχείων των Μακθματικϊν, κακϊσ και των τρόπων τεκμθρίωςθσ και «νομιμοποίθςθσ» 
του μακθματικοφ ςυλλογιςμοφ. Οι μακθματικοί ςυλλογιςμοί κακιςτοφν φανερζσ τισ 
ςχζςεισ των μακθματικϊν οντοτιτων και των μεταξφ τουσ ςυνδζςεων, δθλαδι τθ κζςθ 
τουσ ςε ζνα δίκτυο ιδεϊν που δομείται ςτθ βάςθ διαφανϊν, αυςτθρά και λογικά 
κακοριςμζνων ςυνδζςεων. Η ςυνεκτικότθτα και θ ςυνοχι που χαρακτθρίηουν τθ 
μακθματικι επιςτιμθ και ςυνειςφζρουν ςτθν ιςχφ και ςτο εφροσ των εφαρμογϊν τθσ 
οφείλονται ςε αυτιν ακριβϊσ τθ διαπίςτωςθ.  

Τα Μακθματικά ςτο παρόν ΡΣ γίνονται αντιλθπτά ωσ ανκρϊπινο δθμιοφργθμα που 
μπορεί να προςφζρει ςε όλουσ/-εσ τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ τισ γνϊςεισ και τα εργαλεία 
ϊςτε να γίνουν ενεργοί, χειραφετθμζνοι και κριτικοί πολίτεσ του αφριο, που κα είναι ςε 
κζςθ να λειτουργοφν δυναμικά και αποτελεςματικά τόςο ωσ άτομα όςο και ωσ μζλθ μιασ 
ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενθσ κοινωνίασ. 

 

Β. ΚΟΠΟΘΕΙΑ 

Το νζο ΡΣ φιλοδοξεί να προςφζρει ςε όλουσ/-εσ τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ τθν ευκαιρία να 
είναι ςε κζςθ, μζςα από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτα μακιματα, να:  

− εκτιμοφν και να αποδίδουν αξία ςτα Μακθματικά μζςα από τθ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ 
φφςθσ τθσ μακθματικισ γνϊςθσ και των κρίςιμων/μεγάλων ιδεϊν τθσ που ςυνδζουν και 
ενοποιοφν τα επιμζρουσ πεδία τθσ μακθματικισ επιςτιμθσ με τρόπουσ που ςυμβάλλουν 
ςε μια βακφτερθ και πιο ιςχυρι κατανόθςι τθσ.  

− αναπτφςςουν μακθματικζσ διεργαςίεσ και πρακτικζσ, όπωσ ο ςυλλογιςμόσ, θ 
μοντελοποίθςθ, θ επικοινωνία και ο αναςτοχαςμόσ, που ενδυναμϊνουν τθ μάκθςθ των 
Μακθματικϊν και υποςτθρίηουν ςθμαντικζσ ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ για τον πολίτθ του 
21ου αιϊνα.  

− αξιοποιοφν ποικιλία πόρων και εργαλείων, όπωσ θ γλϊςςα, τα ςφμβολα, τα χειραπτικά 
και ψθφιακά εργαλεία για να διαχειριςτοφν κατάλλθλα, μζςα από προςεγγίςεισ 
διερεφνθςθσ αλλά και μακθτείασ, αλλαγζσ, κρίςεισ και προκλιςεισ ςτο ακαδθμαϊκό, 
προςωπικό, επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον δράςθσ τουσ. Τα διάφορα 
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«εργαλεία» ενζχουν πολλαπλζσ ερμθνείεσ και είναι απαραίτθτα για ζναν ενεργό διάλογο 
με το περιβάλλον.  

− αναγνωρίηουν ςυνδζςεισ μεταξφ των Μακθματικϊν και άλλων πεδίων τθσ ανκρϊπινθσ 
γνϊςθσ και δράςθσ και να εκτιμοφν τα Μακθματικά ωσ προςπελάςιμο και ενδιαφζρον 
πεδίο μελζτθσ.  

− χρθςιμοποιοφν με αυτοπεποίκθςθ και εμπιςτοςφνθ τα Μακθματικά για να κατανοοφν 
με κριτικό τρόπο τον κόςμο γφρω τουσ. Στθν κατεφκυνςθ αυτι ςυλλζγουν, αναλφουν, 
οργανϊνουν και αξιολογοφν δεδομζνα ελζγχοντασ τισ πθγζσ προζλευςισ τουσ και 
υπεραςπίηονται τισ απόψεισ τουσ. Ζτςι, δρουν ωσ υπεφκυνοι πολίτεσ ςτουσ χϊρουσ 
δράςθσ τουσ, ςυμβάλλοντασ δυναμικά ςτθ δθμοκρατικι και ιςότιμθ ανάπτυξθ των 
κοινωνιϊν ςε μικρο- και μακρο- επίπεδο.  

− κατανοοφν και είναι ςε κζςθ να αξιοποιιςουν τον μακθματικό λόγο εντοπίηοντασ 
κρίςιμεσ μακθματικζσ ιδζεσ, αναλφοντασ και ερμθνεφοντασ διαφορετικά 
αναπαραςταςιακά ςυςτιματα. Μια τζτοια προςζγγιςθ βοθκά τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ να 
αναπτφςςουν πολυτροπικζσ προςεγγίςεισ ςτθν επικοινωνία και να χρθςιμοποιοφν τθ 
μακθματικι γλϊςςα με ακρίβεια και ευελιξία. 

Τα Μακθματικά τθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, όπωσ αυτά αναπτφςςονται ςτο 
Πρόγραμμα πουδϊν, ειςάγουν τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ ςε ζννοιεσ, δεξιότθτεσ και 
ςτρατθγικζσ ςκζψθσ που είναι απαραίτθτεσ ςτθν κακθμερινι ηωι και υποςτθρίηουν τθ 
μάκθςθ. Βοθκοφν τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ να προςδϊςουν νόθμα ςτουσ αρικμοφσ, τα 
μοτίβα και τα ςχιματα που ςυναντοφν ςτον κόςμο γφρω τουσ, προςφζρουν τρόπουσ 
διαχείριςθσ δεδομζνων ςε ζναν ψθφιακά προςανατολιςμζνο κόςμο και ςυμβάλλουν με 
κακοριςτικό τρόπο ςτθν ανάπτυξι τουσ ωσ επιτυχθμζνων διά βίου «μακθτϊν/-τριϊν». Τα 
παιδιά τθσ ςυγκεκριμζνθσ θλικιακισ ομάδασ χαίρονται να χρθςιμοποιοφν τα Μακθματικά 
για να επιλφςουν ζνα πρόβλθμα, ειδικά όταν οδθγοφνται ςε μια απροςδόκθτθ ανακάλυψθ 
ι όταν πραγματοποιοφν νζεσ ςυνδζςεισ. Κακϊσ αυξάνεται θ αυτοπεποίκθςι τουσ, 
αναηθτοφν μοτίβα, χρθςιμοποιοφν λογικό ςυλλογιςμό, προτείνουν λφςεισ και δοκιμάηουν 
διαφορετικζσ προςεγγίςεισ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων. Μακαίνουν να επικοινωνοφν 
μακθματικά, διερευνϊντασ και επεξθγϊντασ τισ ιδζεσ τουσ χρθςιμοποιϊντασ ςφμβολα, 
διαγράμματα και προφορικό και γραπτό λόγο. Αρχίηουν να ανακαλφπτουν πϊσ τα 
Μακθματικά ζχουν αναπτυχκεί με τθν πάροδο του χρόνου και πϊσ ςυμβάλλουν ςτθν 
οικονομία, τθν κοινωνία και τον πολιτιςμό μασ.  

Η ανάπτυξθ τθσ μακθματικισ γνϊςθσ αποτελεί μια προοδευτικι διεργαςία. Τα 
κεμελιϊδθ χαρακτθριςτικά των κρίςιμων μακθματικϊν εννοιϊν, διαδικαςιϊν και 
διεργαςιϊν αλλά και δεξιοτιτων, ικανοτιτων και ςυμπεριφορϊν ειςάγονται ςτισ πρϊτεσ 
τάξεισ (Αϋ και Βϋ), ενδυναμϊνονται ςτισ ενδιάμεςεσ τάξεισ (Γϋ και Δϋ) και 
ςυςτθματοποιοφνται ςτισ τελευταίεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ. Η μετάβαςθ από τα 
Μακθματικά τθσ Ρρωτοβάκμιασ ςτα Μακθματικά τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
κεωρείται πολφ ςθμαντικι για τθν ανάπτυξθ τθσ αυτοπεποίκθςθσ και των ικανοτιτων των 
μακθτϊν/-τριϊν ςτα Μακθματικά αλλά και ευρφτερα. Το Ρρόγραμμα Σπουδϊν τθσ Αϋ τάξθσ 
του Γυμναςίου βαςίηεται ςτο ςϊμα τθσ μακθματικισ γνϊςθσ και ςτο επίπεδο τθσ 
μακθματικισ ςκζψθσ που αναμζνεται να ζχουν αναπτφξει οι μακθτζσ/-τριεσ ςτο τζλοσ τθσ 
ςτοιχειϊδουσ εκπαίδευςθσ. Τα Θεματικά Ρεδία του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν των 
Μακθματικϊν του Γυμναςίου είναι παρόμοια με αυτά του Δθμοτικοφ, με προςαρμογζσ που 
αντικατοπτρίηουν τθν αφθρθμζνθ φφςθ των Μακθματικϊν ςτθν οποία θ Δευτεροβάκμια 
Εκπαίδευςθ μυεί τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ, ενϊ τα δφο προγράμματα ακολουκοφν ςυμβατζσ 
αρχζσ ανάπτυξθσ, ϊςτε να διευκολφνεται θ μετάβαςθ από τθ μακθματικι εκπαίδευςθ τθσ 
μιασ βακμίδασ ςτθ μακθματικι εκπαίδευςθ τθσ άλλθσ. 
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Το νζο Ρρόγραμμα Σπουδϊν για τα Μακθματικά τθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
ζχει ςχεδιαςτεί για να υποςτθρίξει τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ να ςυγκροτιςουν μια ςτακερι 
εννοιολογικι βάςθ ςτα Μακθματικά, που κα τουσ επιτρζψει να αξιοποιιςουν τισ γνϊςεισ 
τουσ και να εξελιχκοφν μακθςιακά. Βαςίηεται ςτθν πεποίκθςθ ότι οι μακθτζσ/-τριεσ 
μακαίνουν μακθματικά αποτελεςματικά, όταν τουσ δίνεται θ ευκαιρία να διερευνιςουν 
ιδζεσ και ζννοιεσ μζςω τθσ επίλυςθσ προβλθμάτων και οδθγοφνται προςεκτικά ςτθν 
κατανόθςθ των μακθματικϊν αρχϊν ςτισ οποίεσ εμπλζκονται. Τζλοσ, το νζο Ρρόγραμμα 
Σπουδϊν αναγνωρίηει ότι ςε μια ςχολικι τάξθ υφίςτανται διαφορετικά ςτιλ μάκθςθσ, 
ενκαρρφνει προςδοκίεσ που απαιτοφν τθ χριςθ ποικίλων εργαλείων και ςτρατθγικϊν 
διδαςκαλίασ και αξιολόγθςθσ και προςφζρει ςε όλουσ/-εσ τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ 
μακθματικζσ προκλιςεισ για προοδευτικι ανάπτυξθ ςκζψθσ ανϊτερθσ τάξθσ. 

 

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΘΕΜΑΣΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 

Τα τρία Θεματικά Ρεδία που περιλαμβάνει το ΡΣ είναι: 

Αρικμόσ, Άλγεβρα και Ανάλυςθ 

Η ανάπτυξθ τθσ αίςκθςθσ του αρικμοφ από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ από τθν 
υποχρεωτικι εκπαίδευςθ ζωσ και το Λφκειο περιλαμβάνει τθν αξιοποίθςθ τθσ 
εννοιολογικισ και τθσ διαδικαςτικισ αρικμθτικισ γνϊςθσ για τθ μοντελοποίθςθ 
καταςτάςεων, τθν επίλυςθ προβλθμάτων και τθν επικοινωνία με τουσ άλλουσ. Η μάκθςθ 
των αρικμϊν περιλαμβάνει τθν προοδευτικι μελζτθ των φυςικϊν, των ακεραίων, των 
ρθτϊν και των άρρθτων αρικμϊν και ολοκλθρϊνεται με τθ μελζτθ του ςυνόλου των 
πραγματικϊν αρικμϊν.  

Τα ςτοιχεία και οι κανόνεσ τθσ Άλγεβρασ αποτελοφν αφαιρζςεισ των αντίςτοιχων 
ςτοιχείων και κανόνων τθσ αρικμθτικισ και επομζνωσ θ κατανόθςι τουσ ζχει ιδιαίτερεσ 
απαιτιςεισ. Οι μακθτζσ/-τριεσ αναπτφςςουν τθν αλγεβρικι κατανόθςι τουσ μζςα από τθ 
μελζτθ μεταβλθτϊν, κανονικοτιτων, εξιςϊςεων, ανιςοτιτων και επίλυςθ προβλθμάτων 
που θ επίλυςι τουσ βαςίηεται ςτα παραπάνω εργαλεία. Ραράλλθλα ειςάγονται ςτθν ζννοια 
τθσ ςυμμεταβολισ, κακϊσ και τθσ ςυνάρτθςθσ και χρθςιμοποιοφν διαφορετικά ςυςτιματα 
αναπαράςταςισ τθσ. 

Η Ανάλυςθ πραγματεφεται προβλιματα τα οποία δεν μποροφν να αντιμετωπιςτοφν 
ςτο πλαίςιο τθσ Άλγεβρασ και τθσ Γεωμετρίασ. Επικεντρϊνεται ςτθ μελζτθ ςυναρτιςεων και 
των ιδιοτιτων τουσ. Με τθν ειςαγωγι τθσ ςφγκλιςθσ, τθσ διαφόριςθσ και τθσ ολοκλιρωςθσ 
ςυναρτιςεων κακίςτανται δυνατζσ θ μοντελοποίθςθ και θ επίλυςθ ςφνκετων 
προβλθμάτων ςε ζνα εφροσ καταςτάςεων και κεμάτων.  
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Γεωμετρία, Μζτρθςθ και Αναλυτικι Γεωμετρία 

Η μελζτθ του πεδίου Γεωμετρία, Μζτρθςθ και Αναλυτικι Γεωμετρία ςυμβάλλει ςτθν 
ανάπτυξθ τθσ χωρικισ αντίλθψθσ προςφζροντασ δυνατότθτεσ ερμθνείασ και παρζμβαςθσ 
ςτο φυςικό και δομθμζνο περιβάλλον. Επιπλζον, υποςτθρίηει τθν αξιοποίθςθ εργαλείων 
μελζτθσ άλλων κεμάτων ςτα Μακθματικά και τθν επιςτιμθ. Το πιο ςθμαντικό, ωςτόςο, 
είναι ότι με τθ μελζτθ τθσ γεωμετρίασ αναπτφςςεται θ μακθματικι ςυλλογιςτικι, με τθν 
οποία αναπτφςςεται επίςθσ τόςο θ λογικι επιχειρθματολογία και τεκμθρίωςθ, θ οποία 
είναι ςθμαντικι για κάκε πολίτθ, όςο και θ δθμιουργικι ςκζψθ ςε πολλοφσ τομείσ.  

Το περιεχόμενο τθσ Γεωμετρίασ που αναπτφςςεται ςτο Δθμοτικό αφορά κυρίωσ τθ μη 
τυπική Γεωμετρία. Στο Γυμνάςιο οι μακθτζσ/-τριεσ ειςάγονται ςτθν προςζγγιςθ των 
χωρικϊν και των γεωμετρικϊν εννοιϊν ςε αφαιρετικό επίπεδο, ενϊ ςτο Λφκειο θ Γεωμετρία 
και θ μζτρθςθ αναπτφςςονται ςε επαρκζσ επίπεδο πλθρότθτασ, ςυνδζοντασ τον χωρικό, 
γεωμετρικό και οπτικοποιημένο ςυλλογιςμό με τθν τυπικι αποδεικτικι διαδικαςία. Η 
Αναλυτικι Γεωμετρία αναπτφςςεται κυρίωσ ςτο Λφκειο ςτα μακιματα κετικοφ 
προςανατολιςμοφ και ολοκλθρϊνεται με τθ μελζτθ των γεωμετρικϊν μεταςχθματιςμϊν με 
χριςθ πινάκων. 
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τοχαςτικά Μακθματικά (τατιςτικι – Πικανότθτεσ) 

Ο βαςικόσ ςκοπόσ τθσ διδαςκαλίασ τθσ Στατιςτικισ και των Ρικανοτιτων είναι να 
αναπτφξει τθν ικανότθτα του/τθσ μακθτι/-τριασ να αξιολογεί κριτικά πλθροφορίεσ, να 
εξάγει ςυμπεράςματα, να κάνει προβλζψεισ και να λαμβάνει αποφάςεισ κάτω από 
αβζβαιεσ ςυνκικεσ. Η βαςικι διαφορά των Στοχαςτικϊν Μακθματικϊν από τισ άλλεσ 
κεματικζσ περιοχζσ των Μακθματικϊν είναι ότι μελετά προβλιματα που ςχετίηονται με τθ 
μεταβλθτότθτα δεδομζνων, δθλαδι με τθ διαφορετικότθτα που υπάρχει γφρω μασ (π.χ. τα 
άτομα διαφζρουν, οι ςυνκικεσ ενόσ πειράματοσ διαφζρουν).  

Το περιεχόμενο τθσ Στατιςτικισ εξελίςςεται από τθ ςυλλογι και παρουςίαςθ 
δεδομζνων από μικρζσ ςτατιςτικζσ ζρευνεσ ςτο Δθμοτικό, ςτθ μελζτθ ςυνεχϊν ποςοτικϊν 
δεδομζνων και μζτρων κζςθσ και μεταβλθτότθτασ ςτο Γυμνάςιο, μζχρι τθ μελζτθ ςχζςεων 
εξάρτθςθσ μεταξφ δφο μεταβλθτϊν ςτο Λφκειο. 

Το περιεχόμενο των Ρικανοτιτων αναπτφςςεται από τθν αβεβαιότθτα διαφόρων 
γεγονότων και τθν ζννοια τθσ πικανότθτασ ςτο Δθμοτικό, ςτον υπολογιςμό πικανοτιτων με 
τον κλαςικό οριςμό ςτο Γυμνάςιο και ςτισ ζννοιεσ τθσ δεςμευμζνθσ πικανότθτασ ςτο 
Λφκειο. 
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Δ. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΛΑΙΙΩΗ – ΧΕΔΙΑΜΟ ΜΑΘΗΗ  

Το ΡΣ για τα Μακθματικά υποςτθρίηει τθ γνωςτικι-ατομικι και τθν 
κοινωνικοπολιτιςμικι-ςυμμετοχικι προςζγγιςθ ςτθ μάκθςθ των Μακθματικϊν, 
αντιμετωπίηοντάσ τεσ ωσ ςυμπλθρωματικζσ και ςε ςυνεχι αλλθλεπίδραςθ. Λαμβάνοντασ 
υπόψθ τθ ςυηιτθςθ και τθν ζρευνα που διεξάγονται διεκνϊσ αναφορικά με τισ αρχζσ που 
κα πρζπει να διζπουν ζνα ςφγχρονο ΡΣ για τα Μακθματικά, υιοκετείται θ άποψθ ότι, ςε 
μια τάξθ Μακθματικϊν, θ μάκθςθ και θ διδαςκαλία εξελίςςονται τόςο ςε ατομικό όςο και 
ςε ςυλλογικό επίπεδο.  

Το ΡΣ, αναγνωρίηοντασ τθν κριςιμότθτα τθσ μακθματικισ γνϊςθσ ςε όλουσ τουσ 
τομείσ τθσ ανκρϊπινθσ δράςθσ, επενδφει ςτθ δθμιουργία περιβαλλόντων μάκθςθσ που 
δίνουν τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ ςυνδζςεων μεταξφ τθσ γνϊςθσ του περιεχομζνου των 
Μακθματικϊν και τθσ εφαρμογισ των εννοιϊν και των διαδικαςιϊν που το χαρακτθρίηουν. 
Επιπλζον, υποςτθρίηει τθν ανάπτυξθ υψθλοφ επιπζδου μακθματικοφ ςυλλογιςμοφ, 
μακθματικϊν ικανοτιτων διατφπωςθσ και επίλυςθσ ολοζνα και πιο περίπλοκων 
προβλθμάτων, τθ διαμόρφωςθ ςτάςεων και πεποικιςεων που βοθκοφν τουσ/τισ 
μακθτζσ/-τριεσ να αντιμετωπίςουν με αποτελεςματικό τρόπο προβλιματα ςτα 
Μακθματικά, όπωσ και εκτόσ αυτϊν. Σε αυτιν τθν κατεφκυνςθ, το ΡΣ για τα Μακθματικά 
αναγνωρίηει ωσ ςθμαντικι τθν ανάδειξθ των μακθματικϊν πρακτικϊν ταυτόχρονα με τθ 
μάκθςθ του μακθματικοφ περιεχομζνου. Οι διαδικαςίεσ μάκθςθσ που λαμβάνουν χϊρα 
ςτθν τάξθ των Μακθματικϊν ςυνδζονται ςτενά με τθν ζννοια του μακθματικοφ 
γραμματιςμοφ. Ρρόκειται για τθν ικανότθτα του ατόμου α) να αναλφει, να ερμθνεφει και 
να επεμβαίνει ςτο κοινωνικό του περιβάλλον, χρθςιμοποιϊντασ ωσ εργαλείο τα 
Μακθματικά και β) να αναλφει και ερμθνεφει τον τρόπο που χρθςιμοποιοφνται τα 
Μακθματικά για τθ λιψθ αποφάςεων ςτο κοινωνικό περιβάλλον. Τζλοσ, το ΡΣ επιδιϊκει να 
προςφζρει ευκαιρίεσ για πολλαπλοφσ τρόπουσ ςυμμετοχισ ςτθ μακθματικι 
δραςτθριότθτα μζςα ςτθ ςχολικι τάξθ αναδεικνφοντασ τα Μακθματικά που είναι 
«χριςιμα», αλλά «παραμζνουν μακθματικά», δθλαδι πλοφςια ςε μακθματικά νοιματα.  

Το ΡΣ των Μακθματικϊν αναγνωρίηει ότι θ μάκθςι τουσ είναι μια δυναμικι, 
ςταδιακι και ςυνεχισ διαδικαςία, ςτθν οποία ο ρόλοσ του/τθσ εκπαιδευτικοφ είναι 
κακοριςτικόσ και καίριασ ςθμαςίασ. Επιπρόςκετα ςτοχεφει ςε όλουσ/-εσ τουσ/τισ μακθτζσ/-
τριεσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ διαφορετικοφσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ νοθματοδοτοφν 
τισ εμπειρίεσ τουσ και τισ μακθματικζσ ζννοιεσ και διαδικαςίεσ ςτισ τάξεισ των 
Μακθματικϊν, αλλά και τισ διαφορετικζσ τουσ κοινωνικζσ, πολιτιςμικζσ και 
ςυναιςκθματικζσ αφετθρίεσ. Το ΡΣ υποςτθρίηει διδακτικζσ ςτρατθγικζσ ςυμπερίλθψθσ και 
διαφοροποίθςθσ αναγνωρίηοντασ ότι οι μακθτζσ/-τριεσ διαφζρουν μεταξφ τουσ ωσ προσ 
τον τρόπο και τον ρυκμό που μακαίνουν, τα ενδιαφζροντά τουσ, τισ προθγοφμενεσ γνϊςεισ 
και τισ εμπειρίεσ τουσ, τθν κουλτοφρα και τθ γλϊςςα τουσ. Συνεπϊσ, κάκε μακθτισ/-τρια, 
ανάλογα με τισ γνωςτικζσ ι άλλεσ ανάγκεσ του/τθσ, προςκαλείται να εμπλακεί ςε ζργα 
μάκθςθσ που οδθγοφν ςε αυκεντικι μακθματικι δραςτθριότθτα, θ οποία προςφζρει 
προκλιςεισ ανάπτυξθσ τθσ μακθματικισ του/τθσ ςκζψθσ και ςυμβάλλουν ςτθ ςυλλογικι 
ςυγκρότθςθ του μακθματικοφ νοιματοσ μζςα από τθ ςυμμετοχι του/τθσ ςτα δρϊμενα τθσ 
τάξθσ. Το ΡΣ ενκαρρφνει τθν προςζγγιςθ τθσ πολιτιςμικά ευαιςκθτοποιθμζνθσ 
διδαςκαλίασ των Μακθματικϊν, που ςυνδζεται με τθν επίγνωςθ των διαφορετικϊν 
πολιτιςμικϊν αξιϊν, παραδόςεων και κατανοιςεων που κάκε μακθτισ/-τρια «φζρνει» ςτθν 
τάξθ. 

Μια κεντρικι διδακτικι πρακτικι του/τθσ εκπαιδευτικοφ αφορά τθν επιλογι και 
διαχείριςθ του κατάλλθλου μακθματικοφ ζργου που κα πυροδοτιςει τθν επικυμθτι 
μακθματικι δραςτθριότθτα. Ρρόκειται για τθν εργαςία που ανακζτει ο/θ εκπαιδευτικόσ 
ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ και ςτα μακθματικά χαρακτθριςτικά τθσ δράςθσ που 
αναδεικνφεται ςτθν πορεία εκπόνθςισ τθσ. Το μακθματικό ζργο ςυνδζεται άμεςα, αλλά όχι 
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αποκλειςτικά, με τισ μακθματικζσ πρακτικζσ που κα αναπτφξει ο/θ μακθτισ/-τρια. Ο/Η 
εκπαιδευτικόσ καλείται να μθν περιορίηει τισ επιλογζσ του/τθσ ςε ζργα που εςτιάηουν ςτθν 
εφαρμογι αλγορίκμων και μακθματικϊν τφπων, αλλά να επιλζγει ζργα που 
ανταποκρίνονται ςτα ενδιαφζροντα ι/και τισ εμπειρίεσ των μακθτϊν/-τριϊν, αντλοφν 
προβλθματιςμοφσ από πραγματικζσ καταςτάςεισ τθσ κακθμερινότθτασ, επιδζχονται 
διαφορετικζσ μεκόδουσ επίλυςθσ και απαιτοφν τεκμθριωμζνεσ επεξθγιςεισ και παραδοχζσ. 
Γενικότερα, το ηθτοφμενο είναι ζργα που εμπλζκουν τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ ςτθν 
αναηιτθςθ ιδιοτιτων και ςχζςεων, ςτθ δθμιουργία ςυνδζςεων και ςε δράςεισ διερεφνθςθσ, 
πειραματιςμοφ και αναςτοχαςμοφ.  

Το μακθματικό ζργο μπορεί να είναι ζνα παιχνίδι ι μια άςκθςθ ι ζνα πρόβλθμα ι 
ακόμα και μια ερϊτθςθ που κα κζςει ο/θ εκπαιδευτικόσ ςτθν τάξθ. Ωςτόςο, θ απλι 
εμπλοκι των μακθτϊν/-τριϊν ςε ζνα μακθματικό ζργο (π.χ. επίλυςθ εξίςωςθσ) δεν είναι 
αρκετι για να κεωρθκεί ότι αναπτφςςουν μια πλοφςια μακθματικι δραςτθριότθτα, θ 
οποία τουσ προςφζρει τθν ευκαιρία να αναπτφξουν ποικιλία μακθματικϊν και 
κοινωνικοπολιτιςμικϊν πρακτικϊν, που κα τουσ/τισ οδθγιςουν ςτισ μεγάλεσ ιδζεσ των 
Μακθματικϊν (όπωσ είναι θ απόδειξθ, θ ιςοδυναμία και οι μεταςχθματιςμοί), ςτθν 
ανάπτυξθ των αντίςτοιχων μακθματικϊν νοθμάτων και, τελικά, τθσ αυκεντικισ 
μακθματικισ ςκζψθσ.  

 

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Μια από τισ βαςικζσ επιδιϊξεισ του νζου ΡΣ των Μακθματικϊν αποτελεί θ 
αναβάκμιςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ αξιολόγθςθσ. Η αξιολόγθςθ διατρζχει το ςφνολο τθσ 
διδακτικισ διαδικαςίασ, ελζγχει τθν πορεία επίτευξθσ των προςδοκϊμενων μακθςιακϊν 
αποτελεςμάτων (ΡΜΑ) και ανατροφοδοτεί τθν πορεία μάκθςθσ των μακθτϊν/-τριϊν ςε 
ατομικό αλλά και ςε ςυλλογικό επίπεδο. Δεν πρόκειται για «βακμολογία», «μζτρθςθ», 
«ςυμπλιρωμα διδαςκαλίασ», αλλά για μια πολφπλοκθ διαδικαςία, πλιρωσ ενςωματωμζνθ 
ςτθ διδαςκαλία, που ςυνιςτά μθχανιςμό ςυνεχοφσ αποτίμθςθσ και ανατροφοδότθςθσ των 
δφο κεντρικϊν όψεων τθσ εκπαιδευτικισ πράξθσ, δθλαδι τθσ μάκθςθσ και τθσ διδαςκαλίασ. 
Με αυτι τθν ζννοια, θ πρόταςθ που υιοκετείται από το ΡΣ είναι θ διαμορφωτικι 
προςζγγιςθ ςτθ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ και ειδικότερα τθσ «αξιολόγθςθσ για μάκθςθ». 

Η ςαφισ οργάνωςθ των ΡΜΑ ςε διακριτζσ ομάδεσ και θ εξελικτικι πορεία ανάπτυξισ 
τουσ ςε κάκε τάξθ, από τάξθ ςε τάξθ και από βακμίδα ςε βακμίδα εκπαίδευςθσ, 
επιτρζπουν ςτον/ςτθν εκπαιδευτικό με τθν αξιοποίθςθ διαγνωςτικϊν εργαλείων 
αξιολόγθςθσ, να καταγράφει και να ενθμερϊνεται για τον βακμό κατάκτθςθσ τθσ 
μακθματικισ γνϊςθσ από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ ςτθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ, να 
εντοπίηει τισ δυςκολίεσ και τισ ελλείψεισ τουσ και να ςχεδιάηει τον τρόπο ςτιριξθσ και 
ανατροφοδότθςισ τουσ.  

Η αξιολόγθςθ του επιπζδου τθσ μάκθςθσ που ζχουν επιτφχει οι μακθτζσ/-τριεσ 
πραγματοποιείται τόςο ανεπίςθμα (άτυπα) κατά τθν εξζλιξθ του μακιματοσ μζςα ςτθ 
ςχολικι τάξθ όςο και επίςθμα (τυπικά: τεςτ, διαγωνίςματα, ζργα, ςυνκετικζσ εργαςίεσ). 
Ο/Η εκπαιδευτικόσ καλείται να προςαρμόηει τθν αξιολογικι διαδικαςία ςτισ 
«ιδιαιτερότθτεσ» και τισ ανάγκεσ των μακθτϊν/-τριϊν τθσ τάξθσ του/τθσ, να διαμορφϊνει 
ανάλογα το πϊσ και το τι προτίκεται να αξιολογιςει και να αξιοποιεί τα κατάλλθλα 
εργαλεία αξιολόγθςθσ. 
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Βϋ Μζροσ 

Αναλυτικι Απεικόνιςθ του Προγράμματοσ πουδϊν 

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ – Αϋ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 

Θεματικά 
Πεδία 

Θεματικζσ 
Ενότθτεσ 

Προςδοκϊμενα 
Μακθςιακά 

Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ 
Δραςτθριότθτεσ 

  Οι μακθτζσ/-τριεσ:  

ΑΡΙΘΜΟΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φυςικοί αρικμοί. Aρ.Φ.1.1. 
Καταμετροφν 
πραγματικά 
αντικείμενα και 
αντικείμενα ςε 
εικόνεσ και ςε άλλεσ 
μορφζσ ςυμβολικϊν 
παραςτάςεων και 
αναπτφςςουν 
ςτρατθγικζσ 
καταμζτρθςθσ ςτθν 
πρϊτθ εκατοντάδα. 

 Ραιχνίδια που 
υποςτθρίηουν δεξιότθτεσ 
εναρίκμθςθσ (φιδάκι, 
δεκαδικά ντόμινο κ.ά.).   
 

 Επίδειξθ αρικμϊν με χριςθ 
χειραπτικοφ υλικοφ.  
 

 Τοποκζτθςθ ςε ςειρά 
αρικμϊν, αρχίηοντασ από 
τον μικρότερο.  
 

 Κάρτεσ που οι μακθτζσ/-
τριεσ χρωματίηουν για να 
δϊςουν αποτζλεςμα 
μεγαλφτερο από ζναν 
αρικμό.  
 

 Υπολογιςμόσ 
αποτελζςματοσ με τον νου 
(υπολογιςμόσ, για 
παράδειγμα, του ςυνολικοφ 
αρικμοφ των τροχϊν ςε 
ποδιλατα).  
 

 Ρροβλιματα ακροιςτικισ 
και πολλαπλαςιαςτικισ 
δομισ. 
 

 Ρροβλιματα πρόςκεςθσ με 
βάςθ τθ δομι τουσ:  

 
i) Ζνωςθσ: «Η Μαρία ζχει 3 
παιχνίδια και τθσ ζδωςαν 
άλλα 2 παιχνίδια.  Ρόςα 
παιχνίδια ζχει τϊρα;». 
 

ii) Τφπου «βάηω»: «Ο 
Γιάννθσ ζχει 3 μολφβια και 
αγόραςε άλλα 2.  Ρόςα 
μολφβια ζχει τϊρα;». 
 
iii) Σφγκριςθσ: «Ο Γιάννθσ 
ζχει 3 ςοκολάτεσ και θ 
Μαρία 2 περιςςότερεσ.  
Ρόςεσ ζχει θ Μαρία;». 

Αρ.Φ.1.2. Αρικμοφν 
μζχρι το 100 ανά 1, 2, 
5 και 10 εμπρόσ και 
πίςω. 

Αρ.Φ.1.3. Εκτιμοφν 
ποςότθτεσ μζχρι 50 
αντικειμζνων. 

Αρ.Φ.1.4. 
Αναπαριςτοφν 
φυςικοφσ αρικμοφσ 
μζχρι το 100 με 
αντικείμενα, εικόνεσ, 
λζξεισ, ςθμεία ςτθν 
αρικμογραμμι και με 
ςφμβολα. 

Αρ.Φ.1.5. 
Απαγγζλλουν, 
διαβάηουν και 
γράφουν αρικμοφσ 
μζχρι το 100 (ψθφία 
και λζξεισ). 

Αρ.Φ.1.6. 
Αναγνωρίηουν 
αρικμοφσ μζχρι το 
100 χρθςιμοποιϊντασ 
ςτρατθγικζσ άμεςθσ 
αναγνϊριςθσ και 
αντιςτοίχιςθσ. 

Αρ.Φ.1.7. Διερευνοφν 
τθ ςχζςθ μεταξφ ενόσ 
ψθφίου και τθσ αξίασ 
του ςε διψιφιουσ 
αρικμοφσ (του 
μθδενόσ 
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ΑΡΙΘΜΟΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ςυμπεριλαμβανομζ-
νου). 

 
iv) Συμπλθρωματικισ 
αφαίρεςθσ: «Ο Γιάννθσ 
ζδωςε 2 βιβλία ςτθ Μαρία.  
Τϊρα ζχει 3.  Ρόςα είχε 
ςτθν αρχι;». 
 
v) Διανυςματικισ 
αφαίρεςθσ: «Η Μαρία 
ζχαςε ςτο ςχολείο 2 από τισ 
μπογιζσ τθσ. Το απόγευμα 
είχε 3 μπογιζσ 
περιςςότερεσ από αυτζσ 
που είχε όταν ζφυγε από το 
ςχολείο.  Ρόςεσ μπογιζσ 
βρικε;». 

 

 Ρροβλιματα 
πολλαπλαςιαςμοφ με βάςθ 
τθ δομι τουσ:  

 
i)  Ρολλαπλαςιαςτικοφ 
παράγοντα: «Ο Νίκοσ ζχει 
τρία μολφβια και θ Ελζνθ 
τζςςερισ φορζσ 
περιςςότερα. Ρόςα 
μολφβια ζχει θ Ελζνθ;». 
 
ii)  υκμοφ μεταβολισ: «Σε 
μια παρζα 4 παιδιϊν, το 
κακζνα ζχει τρία μολφβια.  
Ρόςα μολφβια ζχουν όλα 
μαηί;». 
 
iii)  Καρτεςιανοφ γινομζνου:  
«Ζνα μολφβι φτιάχνεται ςε 
3 διαφορετικά μεγζκθ και 
ςε 4 διαφορετικά χρϊματα.  
Ρόςα διαφορετικά μολφβια 
κα μποροφςεσ να 
αγοράςεισ;». 

Αρ.Φ.1.8. Διερευνοφν 
τισ ςχζςεισ των 
φυςικϊν αρικμϊν 
αρχικά μζχρι το 20 και 
ςτθ ςυνζχεια μζχρι το 
100, αναλφουν και 
ςυνκζτουν φυςικοφσ 
αρικμοφσ μζχρι το 
100. 

Αρ.Φ.1.9. Συγκρίνουν 
και διατάςςουν 
αρικμοφσ μζχρι το 
100 και βρίςκουν τθ 
κζςθ τουσ ςτθν 
αρικμογραμμι. 

Αρ.Φ.1.10. 
Διερευνοφν και 
δθμιουργοφν 
καταςτάςεισ 
πρόςκεςθσ και 
αφαίρεςθσ μζςα ςτθν 
πρϊτθ εκατοντάδα. 

Αρ.Φ.1.11. 
Διερευνοφν 
ςυνδυαςμοφσ που 
δίνουν τα 
ακροίςματα ι τισ 
διαφορζσ των 
αρικμϊν ωσ το 10 και 
των δεκάδων ωσ το 
100. 

Αρ.Φ.1.12. 
Ομαδοποιοφν 
αντικείμενα ςε 
δυάδεσ, πεντάδεσ και 
δεκάδεσ. Βρίςκουν το 
διπλάςιο (και το μιςό) 
μονοψιφιων και 
διψιφιων αρικμϊν. 

Αρ.Φ.1.13. 
Καταμετροφν 
αντικείμενα 
μοιράηοντάσ τα ςε 
δυάδεσ και τριάδεσ. 

Αρ.Φ.1.14. 
Υπολογίηουν το 
άκροιςμα και τθ 
διαφορά αρικμϊν 
εντόσ τθσ δεκάδασ και 
αρικμϊν που είναι 
πολλαπλάςια του 10 
μζχρι το 100. 

Αρ.Φ.1.15. 
Διατυπϊνουν και 
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ΑΡΙΘΜΟΙ εφαρμόηουν 
ςτρατθγικζσ 
εκτζλεςθσ νοερϊν 
υπολογιςμϊν 
πρόςκεςθσ και 
αφαίρεςθσ. 

Αρ.Φ.1.16. Εκτελοφν 
νοερϊσ και γραπτϊσ 
προςκζςεισ και 
αφαιρζςεισ με 
μονοψιφιουσ και 
διψιφιουσ αρικμοφσ. 

Αρ.Φ.1.17. 
Αναπτφςςουν 
ςτρατθγικζσ επίλυςθσ 
και καταςκευισ 
προβλθμάτων και 
χρθςιμοποιοφν 
μοντζλα και 
αναπαραςτάςεισ για 
να τισ τεκμθριϊςουν 
και να τισ 
κοινοποιιςουν ςε 
άλλουσ. 

Αρ.Φ.1.18. 
Αναπτφςςουν τθν 
ζννοια του 
πολλαπλαςιαςμοφ ωσ 
ακροιςτικισ 
επανάλθψθσ ίςων 
προςκετζων και 
διαιςκθτικά τθν 
ζννοια τθσ διαίρεςθσ. 

Θετικοί ρθτοί αρικμοί. Αρ..1.1. 
Αναγνωρίηουν και 
αναπαριςτοφν απλζσ 
κλαςματικζσ μονάδεσ 
(1/2, 1/3, 1/4) μιασ 
επιφάνειασ και ενόσ 
ςυνόλου, 
χρθςιμοποιϊντασ 
πραγματικά 
αντικείμενα, 
χειραπτικό υλικό και 
εικόνεσ. 

 Αναηιτθςθ κλαςματικϊν 
μερϊν ςε ςθμαίεσ κρατϊν.  
 

 Σκίαςθ του μζρουσ που 
αντιπροςωπεφει ζνα 
κλάςμα.  
 

 Επιλογι ςχθμάτων που 
ζχουν ςκιαςμζνο το 1/2 τθσ 
επιφάνειάσ τουσ.  

Αρ..1.2. Συγκρίνουν 
δφο ποςότθτεσ με 
απλι ςχζςθ μεγζκουσ 
1/2 , 1/4 και 
περιγράφουν τθ 
ςχζςθ λεκτικά 
(μιςι/διπλάςια…). 

ΑΛΓΕΒΡΑ 
 
 
 

Κανονικότθτεσ. Αλ.Κ.1.1. 
Αναγνωρίηουν τθν 
φπαρξθ μιασ 
κανονικότθτασ. 

 Αναγνϊριςθ και καταςκευι 
απλϊν 
επαναλαμβανόμενων 
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ΑΛΓΕΒΡΑ Αλ.Κ.1.2. 
Συμπλθρϊνουν 
επαναλαμβανόμενεσ 
κανονικότθτεσ. 

κανονικοτιτων.  Ρ.χ.: 
Για να γίνει ζνα κομπολόι, 
χρειάηονται 2 κόκκινεσ 
χάντρεσ και 4 πράςινεσ. Για 
να γίνουν 2 κομπολόγια, 3 
κομπολόγια, 4 
κομπολόγια... 

Αλ.Κ.1.3. 
Ρεριγράφουν  
επαναλαμβανόμενεσ 
κανονικότθτεσ και 
εξθγοφν τθ 
διαδικαςία 
δθμιουργίασ τουσ. 

Αλ.Κ.1.4. 
Καταςκευάηουν 
επαναλαμβανόμενεσ 
κανονικότθτεσ.  

Συναρτιςεισ. Αλ.Σρ.1.1. 
Αναγνωρίηουν και 
περιγράφουν 
αντιςτοιχίεσ. 

 Καταγραφι και περιγραφι 
δεδομζνων ςυμμεταβολισ. 
Ρ.χ.: 
α) Για να γεμίςω ζνα 
τετράγωνο, κζλω 4 μικρά 
τετραγωνάκια. Αν 
προςκζςω ςτθν άκρθ ζνα 
τετραγωνάκι, πόςα 
χρειάηομαι ακόμα για να 
ςυμπλθρϊςω το 
τετράγωνο. 
β) Ζχουμε 30 κυβάκια και 
κζλουμε να φτιάξουμε 
πφργουσ.  Αν φτιάξουμε 
ζναν πφργο, πόςα 
πατϊματα κα ζχει αυτόσ, 
αν φτιάξουμε 2 πφργουσ, 3 
πφργουσ…. 

Αλ.Σρ.1.2. 
Αναγνωρίηουν ςχζςεισ 
μεταξφ 
ςυμμεταβαλλόμενων 
μεγεκϊν. 

Αλγεβρικζσ 
παραςτάςεισ. 

Αλ.Ρ.1.1. Εκφράηουν 
ςυμβολικά (με 
αρικμθτικι 
παράςταςθ ι ςχζςθ) 
ζνα απλό πρόβλθμα 
(πρόςκεςθσ ι 
αφαίρεςθσ) και το 
επιλφουν. 

 Επίλυςθ απλϊν 
προβλθμάτων μιασ 
προςκετικισ κατάςταςθσ. 

Αλγεβρικζσ ςχζςεισ. Αλ.Σχ.1.1. 
Αντιλαμβάνονται το 
ςφμβολο τθσ ιςότθτασ 
ωσ ζκφραςθ ςχζςθσ 
ανάμεςα ςε απλζσ 
αρικμθτικζσ 
παραςτάςεισ. 

 Ανάλυςθ και ςφνκεςθ 
αρικμϊν ςε ςχζςεισ 
ιςότθτασ και ανιςότθτασ 
(αρικμοί ζωσ το 10 αρχικά). 

Αλ.Σχ.1.2. Διερευνοφν 
τθν ζννοια τθσ 
ιςότθτασ ςε 
διαφορετικά πλαίςια. 

Αλ.Σχ.1.3. Διερευνοφν 
τθν ζννοια τθσ 
ανιςότθτασ ςε 
διαφορετικά πλαίςια. 
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ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γεωμετρία του 
επιπζδου.  

Γ.Ε.1.1. Αναγνωρίηουν 
και ταξινομοφν 
τρίγωνα, 
τετράπλευρα, 
πολφγωνα με βάςθ τα 
γεωμετρικά και μθ 
γεωμετρικά 
χαρακτθριςτικά τουσ, 
ςε ποικιλία κζςεων, 
μεγεκϊν και 
προςανατολιςμϊν. 

 Ομαδοποίθςθ επίπεδων 
γεωμετρικϊν ςχθμάτων με 
βάςθ ζναν κανόνα που τα 
παιδιά επιλζγουν και ςτθ 
ςυνζχεια εξθγοφν 
ςτουσ/ςτισ ςυμμακθτζσ/-
τριζσ τουσ ι ςτισ άλλεσ 
ομάδεσ. 
 

 Αντιςτοίχιςθ όμοιων 
ςχθμάτων που βρίςκονται 
ςε διαφορετικζσ κζςεισ και 
προςανατολιςμοφσ. 
 

 Χριςθ τάνγκραμ για τθν 
ανάλυςθ και τθ ςφνκεςθ 
ςχθμάτων. 

Γ.Ε.1.2. 
Καταςκευάηουν 
τρίγωνα και 
τετράπλευρα με 
φυςικά υλικά και 
ςυηθτοφν ιδιότθτεσ. 

Γ.Ε.1.3. Συνκζτουν και 
αναλφουν επίπεδα 
γεωμετρικά ςχιματα 
ςε δφο ι περιςςότερα 
μζρθ (π.χ. ςε 
ορκογϊνια τρίγωνα 
και τετράγωνα) με τθ 
χριςθ χειραπτικοφ 
υλικοφ. 

Γεωμετρία του χϊρου. Γ.Χ.1.1. Εντοπίηουν, 
περιγράφουν και 
αναπαριςτοφν κζςεισ, 
διευκφνςεισ και 
διαδρομζσ ςτον χϊρο 
ωσ προσ διαφορετικά 
ςυςτιματα 
αναφοράσ, με τθ 
χριςθ απλϊν 
χωρικϊν εννοιϊν 
όπωσ πάνω/κάτω, 
μζςα/ζξω, 
δίπλα/μεταξφ, 
δεξιά/αριςτερά. 

 Ρεριγραφι τθσ κζςθσ 
αντικειμζνων ι προςϊπων 
που οι μακθτζσ/-τριεσ 
ζχουν κρφψει ςε 
ςυγκεκριμζνα ςθμεία τθσ 
τάξθσ ι τθσ αυλισ 
αποκλειςτικά με εκφράςεισ 
του τφπου «μπροσ-πίςω», 
«πάνω-κάτω», «δεξιά-
αριςτερά». Τζτοιεσ 
δραςτθριότθτεσ μποροφν 
εφκολα να ενταχκοφν ςε 
παιχνίδια «Κρυμμζνου 
κθςαυροφ». 
 

 Ομαδοποίθςθ γεωμετρικϊν 
ςτερεϊν με βάςθ ζναν 
κανόνα που τα παιδιά 
επιλζγουν και ςτθ ςυνζχεια 
εξθγοφν ςτουσ/ςτισ 
ςυμμακθτζσ/-τριζσ τουσ ι 
ςτισ άλλεσ ομάδεσ. 

 

 Ψθλάφθςθ γεωμετρικϊν 
ςτερεϊν με κλειςτά μάτια 
και αναγνϊριςι τουσ. 

Γ.Χ.1.2. Αναγνωρίηουν 
τριςδιάςτατεσ 
ςυνκζςεισ από 
διαφορετικζσ οπτικζσ 
γωνίεσ.      

Γ.Χ.1.3. 
Καταςκευάηουν 
τριςδιάςτατεσ 
ςυνκζςεισ από 
εικόνεσ, ςχζδια ι 
άλλεσ 
αναπαραςτάςεισ με 
χριςθ χειραπτικοφ 
υλικοφ. 
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ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γ.Χ.1.4. Αναγνωρίηουν 
και ταξινομοφν 
πρίςματα και 
πυραμίδεσ με βάςθ 
κριτιρια που 
επιλζγουν μζςω 
παρατιρθςθσ. 

Γ.Χ.1.5. Συνδζουν 
επίπεδα ςχιματα με 
πρίςματα και 
πυραμίδεσ. 

Γ.Χ.1.6. Συνκζτουν και 
αναλφουν κφβουσ 
αποτελοφμενουσ από 
2 μζρθ με τθ χριςθ 
χειραπτικοφ υλικοφ. 

Γ.Χ.1.7. Αναγνωρίηουν 
και ταξινομοφν 
κυλίνδρουσ, κϊνουσ 
και ςφαίρεσ με βάςθ 
τα γεωμετρικά τουσ 
χαρακτθριςτικά ςε 
ποικιλία κζςεων, 
μεγεκϊν και 
προςανατολιςμϊν. 

Μεταςχθματιςμοί. Γ.Μ.1.1. 
Αναγνωρίηουν 
ςυμμετρικά 
διςδιάςτατα ςχιματα 
ωσ προσ οριηόντιουσ ι 
κατακόρυφουσ άξονεσ 
που εφάπτονται ςτο 
ςχιμα 
χρθςιμοποιϊντασ 
χειραπτικό υλικό και 
δίπλωςθ. 

 Σχεδιαςμόσ ςυμμετρικϊν 
ςχθμάτων ςε διαφανζσ 
χαρτί, ϊςτε να μποροφν οι 
μακθτζσ/-τριεσ να ελζγξουν 
τα ςυμμετρικά ςχιματα με 
δίπλωςθ. 
 

 Αναγνϊριςθ ςυμμετρικϊν 
ςχθμάτων ςε φωτογραφίεσ, 
ζργα τζχνθσ και ςτον 
περιβάλλοντα χϊρο. 

Γ.Μ.1.2. Διερευνοφν 
τισ ιδιότθτεσ τθσ 
ςυμμετρίασ, 
χρθςιμοποιϊντασ 
χειραπτικό υλικό και 
δίπλωςθ. 

Γ.Μ.1.3. 
Καταςκευάηουν ι 
ςχεδιάηουν 
ςυμμετρικά ςχιματα 
ωσ προσ οριηόντιουσ ι 
κατακόρυφουσ άξονεσ 
ςυμμετρίασ που 
εφάπτονται ςτο 
ςχιμα και ςυνεχίηουν 
ςυμμετρικά μοτίβα 
χρθςιμοποιϊντασ 
χειραπτικό υλικό. 
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ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ Γ.Μ.1.4. Ραρατθροφν 
μετατοπίςεισ (πάνω, 
κάτω, δεξιά, 
αριςτερά) με τθ 
χριςθ υλικϊν και 
προβλζπουν το 
αποτζλεςμα. 

Γ.Μ.1.5. Ραρατθροφν 
ςτροφζσ 180

ο
 και 

360
ο
 με τθ χριςθ 

υλικϊν και 
προβλζπουν το 
αποτζλεςμα. 

ΜΕΣΡΗΕΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μικοσ. Μ.Μ.1.1. Αναλφουν 
μικθ ςε μζρθ και 
ςυνκζτουν μικθ με 
χριςθ χειραπτικοφ 
υλικοφ. 

 Ρραγματοποίθςθ 
ςυγκρίςεων μικουσ, π.χ. 
Ροιο αντικείμενο είναι 
μακρφτερο/ψθλότερο; Ροια 
διαδρομι είναι 
ςυντομότερθ; Η ςφγκριςθ 
γίνεται άμεςα ι ζμμεςα με 
άτυπεσ μονάδεσ, π.χ. 
καλαμάκια, ςυνδετιρεσ, 
γόμεσ κ.λπ.   
 

 Καταςκευι μθ τυπικϊν 
οργάνων μζτρθςθσ, π.χ. μια 
αλυςίδα με 10 ςυνδετιρεσ. 
 

 Σφγκριςθ μθ τυπικϊν 
οργάνων μζτρθςθσ, π.χ. τθσ 
αλυςίδασ των 10 
ςυνδετιρων και τυπικϊν 
οργάνων μζτρθςθσ, π.χ. 
ενόσ χάρακα 10 εκατοςτϊν. 

Μ.Μ.1.2. 
Ρραγματοποιοφν 
επικαλφψεισ με μθ 
τυπικζσ μονάδεσ 
μικουσ και ςυνδζουν 
το αρικμθτικό 
αποτζλεςμα τθσ 
επικάλυψθσ με το 
μικοσ. 

Μ.Μ.1.3. 
Καταςκευάηουν μθ 
τυπικά όργανα 
μζτρθςθσ μικουσ και 
πραγματοποιοφν 
μετριςεισ με αυτά. 

Μ.Μ.1.4. Ρροβαίνουν 
ςε εκτιμιςεισ και 
ςυγκρίςεισ μθκϊν και 
ςυηθτοφν για τθν 
ανάγκθ χριςθσ κοινισ 
μονάδασ μζτρθςθσ. 

Μζτρο γωνιϊν.  Μ.Γ.1.1. Συγκρίνουν 
γωνίεσ άμεςα με 
υπζρκεςθ ι ζμμεςα 
με χριςθ χειραπτικοφ 
υλικοφ. 

 Ομαδοποίθςθ γωνιϊν με 
διαφορετικά μεγζκθ και 
προςανατολιςμοφσ με 
κριτιριο τθν ιςότθτα. Για τθ 
ςφγκριςθ γίνεται 
ςχεδιαςμόσ των γωνιϊν ςε 
ρυηόχαρτο και υπζρκεςθ. 

Εμβαδόν. Μ.Ε.1.1. 
Ρραγματοποιοφν 
άμεςεσ και ζμμεςεσ 
ςυγκρίςεισ μεγζκουσ 
επιφανειϊν. 

 Συγκρίςεισ επιφανειϊν, 
αφοφ πρϊτα οι μακθτζσ/-
τριεσ τισ γεμίςουν με 
άτυπεσ μονάδεσ που κα 
προτείνουν οι ίδιοι/-εσ, π.χ. 
sticky notes. 

 

 Συγκρίςεισ επιφανειϊν, 

Μ.Ε.1.2. 
Ρραγματοποιοφν 
ςυγκρίςεισ μεγζκουσ 
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ΜΕΣΡΗΕΙ επιφανειϊν μζςω 
ανάλυςθσ και 
ςφνκεςισ τουσ με τθ 
χριςθ χειραπτικοφ 
υλικοφ. 

αφοφ πρϊτα οι μακθτζσ/-
τριεσ τισ καλφψουν με 
τετράγωνεσ μονάδεσ. 

Μ.Ε.1.3. 
Ρραγματοποιοφν 
επικαλφψεισ 
επιφανειϊν με μθ 
τυπικζσ μονάδεσ 
μζτρθςθσ και 
ςυνδζουν τθν 
επικάλυψθ με ζνα 
αρικμθτικό 
αποτζλεςμα. 

Μ.Ε.1.4. Εκτιμοφν το 
μζγεκοσ απλϊν 
επιφανειϊν 
πραγματοποιϊντασ 
άμεςεσ ςυγκρίςεισ. 

Μ.Ε.1.5. Μετροφν και 
ςυγκρίνουν 
επιφάνειεσ με τθ 
χριςθ χειραπτικοφ 
υλικοφ και 
αναπαραςτάςεων. 

Πγκοσ. Μ.Ο.1.1. Συγκρίνουν 
όγκουσ ορκογϊνιων 
καταςκευϊν 
γεμίηοντάσ τεσ με 
φυςικά υλικά. 

 Εκτιμιςεισ τθσ μορφισ 
«Ροιο κουτί είναι πιο 
μεγάλο; Ροιο δοχείο χωρά 
περιςςότερο νερό;». 

 

 Γζμιςμα δοχείων με υλικά, 
π.χ. κφβουσ ι μπαλάκια, 
καταμζτρθςθ και 
ςυγκρίςεισ. 

Μ.Ο.1.2. 
Καταμετροφν το 
πλικοσ των κφβων 
που δομοφν μια απλι 
καταςκευι ι γεμίηουν 
ζνα κουτί. 

Μ.Ο.1.3. Εκτιμοφν τον 
όγκο απλϊν ςτερεϊν 
και πραγματοποιοφν 
ςυγκρίςεισ με τθ 
χριςθ δομθμζνου 
χειραπτικοφ υλικοφ. 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ 
ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ 

Θζςεισ ςτο επίπεδο.  ΑΓ.Θ.1.1. 
Αναγνωρίηουν και 
δθμιουργοφν χάρτεσ 
για το οικείο 
περιβάλλον τουσ, 
όπου εντοπίηουν 
κζςεισ και διαδρομζσ. 

 Εντοπιςμόσ κζςθσ οικείων 
αντικειμζνων και 
διαδρομϊν.   Οι μακθτζσ/-
τριεσ εντοπίηουν τθ κζςθ 
του ςχολείου τουσ, του 
ςπιτιοφ τουσ, κακϊσ και 
απλζσ διαδρομζσ ςε χάρτεσ. 

ΣΑΣΙΣΙΚΗ 
 
 
 

Διαχείριςθ δεδομζνων. Σ.Δ.1.1. Διατυπϊνουν 
ερωτιματα που 
μποροφν να 
απαντθκοφν με 

 Συλλογι και οργάνωςθ 
πραγματικϊν δεδομζνων 
ςτθν τάξθ (π.χ. προτιμιςεισ 
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ΣΑΣΙΣΙΚΗ κατθγορικά 
δεδομζνα.  

ςε χρϊματα, παιχνίδια, 
φροφτα). 

Σ.Δ.1.2. Συλλζγουν 
κατθγορικά δεδομζνα 
μζςω μικρϊν 
ερευνϊν ςτο οικείο 
περιβάλλον τουσ και 
τα οργανϊνουν 
χρθςιμοποιϊντασ 
χειραπτικό υλικό και 
καταμζτρθςθ με 
γραμμζσ. 

Σ.Δ.1.3. 
Καταςκευάηουν απλά 
εικονογράμματα και 
ραβδογράμματα. 

 Καταςκευι 
εικονογραμμάτων και 
ραβδογραμμάτων με 
δεδομζνα τθσ 
κακθμερινότθτασ (π.χ. 
είδοσ καιροφ). 
 

 Μεταςχθματιςμόσ  μιασ 
αναπαράςταςθσ 
δεδομζνων ςε μία άλλθ 
(π.χ. από εικονόγραμμα ςε 
ραβδόγραμμα). 

Σ.Δ.1.4. Διερευνοφν 
πλθροφορίεσ από 
εικονογράμματα, 
ραβδογράμματα και 
εξάγουν 
ςυμπεράςματα. 

ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΕ Ρειράματα τφχθσ και 
Ρικανότθτεσ. 

Ρ.Ρ.1.1. Ρεριγράφουν 
όλα τα δυνατά 
αποτελζςματα ςε 
απλά πειράματα 
τφχθσ ενόσ ςταδίου.  

 Διερεφνθςθ όλων των 
δυνατϊν αποτελεςμάτων 
εξζλιξθσ μιασ κατάςταςθσ, 
πραγματοποιϊντασ 
πειράματα τφχθσ με ζναν 
τροχό ι ζνα ηάρι με 
χρϊματα ι αρικμοφσ. 

Ρ.Ρ.1.2. Ρεριγράφουν 
ζνα ενδεχόμενο ωσ 
βζβαιο, πικανό, 
αδφνατο.  

 Ρεριγραφι κακθμερινϊν 
γεγονότων που ςυμβαίνουν 
πάντοτε, ποτζ ι μερικζσ 
φορζσ. 

Ρ.Ρ.1.3. 
Χαρακτθρίηουν ζνα 
παιχνίδι τφχθσ δφο ι 
περιςςότερων 
πικανϊν 
αποτελεςμάτων ωσ 
δίκαιο-άδικο. 

 Ρραγματοποίθςθ 
παιχνιδιϊν τφχθσ και 
πικανόσ μεταςχθματιςμόσ 
τουσ για να είναι δίκαια. 
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ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ – Βϋ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 

Θεματικά 
Πεδία 

Θεματικζσ 
Ενότθτεσ 

Προςδοκϊμενα 
Μακθςιακά 

Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ 
Δραςτθριότθτεσ 

  Οι μακθτζσ/-τριεσ:  

ΑΡΙΘΜΟΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φυςικοί αρικμοί. Αρ.Φ.2.1. 
Καταμετροφν 
αντικείμενα και 
αναπτφςςουν 
ςτρατθγικζσ 
καταμζτρθςθσ ςτθν 
πρϊτθ χιλιάδα. 

 Μζτρθςθ 5-5 προσ τα κάτω 
μζχρι το 50, αρχίηοντασ από 
το 80.  
 

 Χριςθ ψθφίων, μία φορά 
το κακζνα, για να 
ςχθματιςτοφν διψιφιοι 
αρικμοί και να 
τοποκετθκοφν ςτθν 
αρικμογραμμι.  
 

 Τοποκζτθςθ ςε ςειρά 
δοςμζνων αρικμϊν, 
αρχίηοντασ από τον 
μικρότερο.  
 

 Αξία δοςμζνων ψθφίων ςε 
ςυγκεκριμζνουσ αρικμοφσ.  
 

 Επίλυςθ προβλθμάτων: 
 

Μοιραςιάσ: «Ο Δθμιτρθσ 
ζχει 12 αυτοκόλλθτα και 
κζλει να τα τοποκετιςει 
ςτο τετράδιό του ςε 4 ίςεσ 
ςειρζσ.  Ρόςα αυτοκόλλθτα 
κα πρζπει να βάλει ςε κάκε 
ςειρά;». 

 
Ομαδοποίθςθσ: «Ο 
Δθμιτρθσ ζχει 12 
αυτοκόλλθτα και κζλει να 
τα τοποκετιςει ςτο 
τετράδιό του ςε ςειρζσ των 
4.  Ρόςεσ ςειρζσ κα 
φτιάξει;». 

 
Επίλυςθ προβλθμάτων 
διαίρεςθσ μεριςμοφ:  
«Να μοιράςεισ 18 φροφτα 
ςε 3 κουτιά. Ρόςα φροφτα 
κα μπουν ςε κάκε κουτί, αν 
κάκε κουτί χωράει τον ίδιο 
αρικμό φροφτων;».  

 
Ρροβλιματα διαίρεςθσ ωσ 
επαναλαμβανόμενθσ 
αφαίρεςθσ:  
«Η Νάντια ζχει 10€. Ρόςα 
μολφβια μπορεί να 

Αρ.Φ.2.2. Αρικμοφν 
και καταμετροφν 
μζχρι το 1.000 
αντικείμενα ανά 20, 
50, 100, 
αναπαριςτϊντασ τισ 
αντίςτοιχεσ 
διαδικαςίεσ με 
διαφορετικοφσ 
τρόπουσ. 

Αρ.Φ.2.3. Εκτιμοφν με 
διαφορετικοφσ 
τρόπουσ τθν 
πλθκικότθτα ενόσ 
ςυνόλου που 
περιλαμβάνει μζχρι 
100 ςτοιχεία. 

Αρ.Φ.2.4. 
Αναπαριςτοφν 
φυςικοφσ αρικμοφσ 
μζχρι το 1.000 με 
αντικείμενα, εικόνεσ, 
λζξεισ, ςθμεία ςτθν 
αρικμογραμμι και 
ςφμβολα. 

Αρ.Φ.2.5. 
Απαγγζλουν, 
διαβάηουν και 
γράφουν αρικμοφσ 
μζχρι το 1.000 (ψθφία 
και λζξεισ). 

Αρ.Φ.2.6. 
Αναγνωρίηουν 
αρικμοφσ μζχρι το 
1.000 ςε ποικιλία από 
πλαίςια και 
ςχθματιςμοφσ, 
χρθςιμοποιϊντασ 
ςτρατθγικζσ άμεςθσ 
αναγνϊριςθσ και 
αντιςτοίχιςθσ. 

Αρ.Φ.2.7. Διερευνοφν 
τθ ςχζςθ μεταξφ ενόσ 
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ΑΡΙΘΜΟΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ψθφίου και τθσ αξίασ 
του ςε τριψιφιουσ 
αρικμοφσ (του 
μθδενόσ 
ςυμπεριλαμβανομζ-
νου).  

αγοράςει, αν το κάκε 
μολφβι ςτοιχίηει 2€;».  

Αρ.Φ.2.8. Διερευνοφν 
τισ ςχζςεισ των 
φυςικϊν αρικμϊν, 
αναλφουν και 
ςυνκζτουν φυςικοφσ 
αρικμοφσ μζχρι το 
1.000. 

Αρ.Φ.2.9. Συγκρίνουν 
και διατάςςουν 
αρικμοφσ μζχρι το 
1.000 και βρίςκουν τθ 
κζςθ ενόσ αρικμοφ 
μζχρι το 1.000 ςτθν 
αρικμογραμμι. 

Αρ.Φ.2.10. 
Διερευνοφν 
ςυνδυαςμοφσ που 
δίνουν τα 
ακροίςματα ι τισ 
διαφορζσ των 
δεκάδων και των 
εκατοντάδων ωσ το 
1.000. 

Αρ.Φ.2.11. 
Διερευνοφν και 
εφαρμόηουν 
καταςτάςεισ 
πρόςκεςθσ, 
αφαίρεςθσ και 
πολλαπλαςιαςμοφ 
ςτθν πρϊτθ χιλιάδα. 

Αρ.Φ.2.12. 
Ρροςκζτουν και 
αφαιροφν διψιφιουσ 
και τριψιφιουσ 
αρικμοφσ. 

Αρ.Φ.2.13. 
Διερευνοφν και 
εφαρμόηουν 
ςτρατθγικζσ νοερϊν 
υπολογιςμϊν 
προςκζςεων και 
αφαιρζςεων 
διψιφιων αρικμϊν με 
τριψιφιο 
αποτζλεςμα. 

Αρ.Φ.2.14. 
Αναπτφςςουν και 
εφαρμόηουν 
ςτρατθγικζσ για να 
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ΑΡΙΘΜΟΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

υπολογίςουν το 
αποτζλεςμα τζλειασ 
διαίρεςθσ διψιφιου 
αρικμοφ με το 2, 4, 5 
και 10 (όχι τυπικοί 
αλγόρικμοι). 

Αρ.Φ.2.15. 
Αναπαριςτοφν 
καταςτάςεισ 
πρόςκεςθσ, 
αφαίρεςθσ, 
πολλαπλαςιαςμοφ, 
τζλειασ και ατελοφσ 
διαίρεςθσ, 
χρθςιμοποιϊντασ 
χειραπτικό υλικό, 
εικόνεσ και ςφμβολα. 

Αρ.Φ.2.16. 
Αναπτφςςουν 
ςτρατθγικζσ επίλυςθσ 
και καταςκευισ 
προβλθμάτων και 
χρθςιμοποιοφν 
μοντζλα και 
αναπαραςτάςεισ για 
να τισ τεκμθριϊςουν 
και να τισ 
κοινοποιιςουν ςε 
άλλουσ. 

Αρ.Φ.2.17. 
Χρθςιμοποιοφν ςε 
πράξεισ και 
προβλιματα με 
διψιφιουσ αρικμοφσ:  
α) το μθδζν ωσ 
ουδζτερο ςτοιχείο τθσ 
πρόςκεςθσ και τθσ 
αφαίρεςθσ 
β) το ζνα ωσ 
ουδζτερο ςτοιχείο 
του 
πολλαπλαςιαςμοφ 
γ) το μθδζν ωσ το 
απορροφθτικό 
ςτοιχείο του 
πολλαπλαςιαςμοφ 
δ) τθν αντιμετακετικι 
ιδιότθτα τθσ 
πρόςκεςθσ. 

Αρ.Φ.2.18. Βρίςκουν 
τα πολλαπλάςια των 
αρικμϊν 2, 5, 10.  

Θετικοί ρθτοί αρικμοί. Αρ..2.1. Διερευνοφν 
με χειραπτικά υλικά 
και αναπαραςτάςεισ 
και προςεγγίηουν 

 Σκίαςθ του μζρουσ που 
αντιπροςωπεφει ζνα από τα 
κλάςματα 1/2, 1/3, ¼. 
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ΑΡΙΘΜΟΙ διαιςκθτικά τα 
κλάςματα 2/4, ¾, 2/3.  

 

 Επιλογι ςχθμάτων που 
ζχουν ςκιαςμζνο το 1/2, 
1/3, ¼ τθσ επιφάνειάσ τουσ. 

 

 Γραφι ποςϊν με χριςθ του 
νομιςματικοφ ςυςτιματοσ, 
του τφπου: «Να 
αντιςτοιχίςεισ τα κζρματα 
με τθν αξία τουσ». 

Αρ..2.2. Αναγνωρίηο
υν δεκαδικοφσ 
αρικμοφσ ςε μια 
ποικιλία από 
κακθμερινά πλαίςια.  

Αρ..2.3. 
Αναπαριςτοφν 
κλαςματικζσ μονάδεσ 
ωσ μζροσ μιασ 
επιφάνειασ και ενόσ 
ςυνόλου, 
χρθςιμοποιϊντασ 
πραγματικά 
αντικείμενα, 
χειραπτικό υλικό και 
εικόνεσ. 

Αρ..2.4. Ειςάγονται 
διερευνθτικά ςτθ 
γραφι και ςτθν 
ορολογία που αφορά 
δεκαδικοφσ αρικμοφσ 
με ζνα δεκαδικό 
ψθφίο ςε κακθμερινά 
πλαίςια (π.χ. 
αντιςτοίχιςθ 
κερμάτων με τθ 
δεκαδικι γραφι τθσ 
αξίασ τουσ). 

Αρ..2.5. Συγκρίνουν 
δφο ποςότθτεσ, 
προςδιορίηουν τθ 
ςχζςθ μεγζκουσ και 
τθν περιγράφουν 
λεκτικά (τριπλάςια/ 
ζνα τρίτο, 
πενταπλάςια/ζνα 
πζμπτο, 
δεκαπλάςια/ζνα 
δζκατο) και 
ςυμβολικά (1/3, 1/5, 
1/10).  

ΑΛΓΕΒΡΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κανονικότθτεσ. Αλ.Κ.2.1. 
Αναγνωρίηουν τθν 
φπαρξθ μιασ 
μεταβαλλόμενθσ 
κανονικότθτασ. 

 Συνκζςεισ γεωμετρικϊν 
ςχθμάτων με 
μεταβαλλόμενθ 
κανονικότθτα, 
επαναλαμβανόμενθ 
κανονικότθτα και  χωρίσ 
κανονικότθτα. Για 
παράδειγμα, αναγνϊριςθ 
και μελζτθ τθσ επανάλθψθσ 
των μοτίβων ςε ζργα 
τζχνθσ,  αξιοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ γνϊςθσ για 
ςχετικζσ καταςκευζσ. 

Αλ.Κ.2.2. 
Συμπλθρϊνουν 
μεταβαλλόμενεσ 
κανονικότθτεσ. 

Αλ.Κ.2.3. 
Ρεριγράφουν 
μεταβαλλόμενεσ 
κανονικότθτεσ και 
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ΑΛΓΕΒΡΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

εξθγοφν τθ 
διαδικαςία 
δθμιουργίασ τουσ. 

 

 Μελζτθ τθσ κανονικότθτασ 
ςτον πίνακα του 100. 

Αλ.Κ.2.4. 
Καταςκευάηουν 
μεταβαλλόμενεσ 
κανονικότθτεσ. 

Συναρτιςεισ. Αλ.Σρ.2.1. Δθμιουργο
φν και περιγράφουν 
αντιςτοιχίεσ. 

 Αναγνϊριςθ ςχζςεων 
ςυμμεταβαλόμενων 
μεγεκϊν: για 1 μπουκάλι 
γάλα πλθρϊνεισ 1,20€, για 
2 μπουκάλια γάλα 
πλθρϊνεισ 2,40€... 

Αλ.Σρ.2.2. 
Αναγνωρίηουν και 
περιγράφουν ςχζςεισ 
μεταξφ 
ςυμμεταβαλλόμενων 
μεγεκϊν. 

Αλγεβρικζσ 
παραςτάςεισ. 

Αλ.Ρ.2.1. 
Χρθςιμοποιοφν 
ςφμβολα ωσ 
αγνϊςτουσ και τα 
αντικακιςτοφν με 
αρικμοφσ ςε 
«κλειςτζσ» 
αρικμθτικζσ 
προτάςεισ (π.χ. 

 

 Ραιχνίδια με κάρτεσ του 
τφπου «ποιοσ αρικμόσ 
ταιριάηει ςτο κουτί;». 

Αλ.Ρ.2.2. 
Διατυπϊνουν ζνα 
πρόβλθμα πρόςκεςθσ 
ι/και αφαίρεςθσ που 
να μοντελοποιείται 
από δεδομζνθ 
αρικμθτικι 
παράςταςθ. 

Αλ.Ρ.2.3. Εκφράηουν 
ςυμβολικά (με 
αρικμθτικι 
παράςταςθ ι ςχζςθ) 
ζνα απλό πρόβλθμα 
(πρόςκεςθσ, 
αφαίρεςθσ ι 
πολλαπλαςιαςμοφ) 
και το επιλφουν. 

Αλγεβρικζσ ςχζςεισ. Αλ.Σχ.2.1. Αντιλαμβάν
ονται το ςφμβολο τθσ 
ιςότθτασ ωσ ζκφραςθ 
ςχζςθσ ανάμεςα ςε 
αρικμθτικζσ 
παραςτάςεισ 
πρόςκεςθσ και 
αφαίρεςθσ. 

 Συγκρίςεισ με χριςθ 
ηυγαριάσ ι ςε ψθφιακό 
περιβάλλον. Για 
παράδειγμα, 
χρθςιμοποιϊντασ τθ 
ηυγαριά με δίςκουσ, οι 
μακθτζσ/-τριεσ προχωροφν 
άμεςα ςε ςυγκρίςεισ 
αντικειμζνων και 
καταγράφουν τθ ςχζςθ 
ανάμεςά τουσ, 
χρθςιμοποιϊντασ τα 

Αλ.Σχ.2.2. Διερευνοφν 
τθν ζννοια τθσ 
ιςότθτασ ςε 
διαφορετικά πλαίςια 
και διατυπϊνουν τθ 
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ΑΛΓΕΒΡΑ ςχζςθ ιςότθτασ 
ςυμβολικά. 

ςφμβολα ιςότθτασ και 
ανιςότθτασ. 
 

 Σε ψθφιακό περιβάλλον 
μπορεί το «αντικείμενο» 
ςτον κάκε δίςκο τθσ 
ηυγαριάσ να είναι μια 
αρικμθτικι παράςταςθ 
(πρόςκεςθσ ι αφαίρεςθσ). 

Αλ.Σχ.2.3. Διερευνοφν 
τθν ζννοια τθσ 
ανιςότθτασ ςε 
διαφορετικά πλαίςια 
και διατυπϊνουν τθ 
ςχζςθ ανιςότθτασ 
ςυμβολικά. 

ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γεωμετρία του 
επιπζδου. 

Γ.Ε.2.1. Αναγνωρίηουν 
και ταξινομοφν 
τρίγωνα και 
τετράπλευρα με βάςθ 
κριτιρια που 
επιλζγουν μζςω 
παρατιρθςθσ. 

 Συνκζςεισ με ποικιλία 
ςχθμάτων που μποροφν να 
ςυνδυαςτοφν με 
διαφορετικοφσ τρόπουσ, με 
ςτόχο οι μακθτζσ/-τριεσ να 
προςεγγίςουν ιδιότθτεσ και 
ςχζςεισ αυτϊν των 
ςχθμάτων, π.χ. 
παραλλθλίεσ και 
κακετότθτεσ, διατιρθςθ 
εμβαδοφ, μικθ πλευρϊν 
κ.λπ. 

 

 Ζργο «φλασ»: Σε μια αφίςα 
ι ςτον πίνακα είναι 
αναρτθμζνθ μεγάλθ 
ποικιλία ςχθμάτων ςε 
διάφορα μεγζκθ και 
προςανατολιςμοφσ. Ο/Η 
εκπαιδευτικόσ δείχνει για 
μερικά δευτερόλεπτα ζνα 
ςχιμα και οι μακθτζσ/-
τριεσ προςπακοφν να το 
εντοπίςουν ςτθν αφίςα. 

 
 Μια ομάδα παιδιϊν 

περιγράφει ζνα ςχιμα και 
οι άλλεσ πρζπει να το 
εντοπίςουν ςε μια ομάδα 
ςχθμάτων που ζχουν ςτθ 
διάκεςι τουσ, με βάςθ τθν 
περιγραφι. Το 
ςυγκεκριμζνο ζργο μπορεί 
να λάβει και τθν παιγνιϊδθ 
μορφι αινίγματοσ, όπωσ, 
για παράδειγμα: «Είμαι ζνα 
ςχιμα που ζχω τρεισ ίςεσ 
πλευρζσ. Ροιο ςχιμα 
είμαι;». 

Γ.Ε.2.2. Αναπαριςτοφν 
τρίγωνα και 
τετράπλευρα με 
χειραπτικά υλικά με 
βάςθ τισ ιδιότθτζσ 
τουσ. 

Γ.Ε.2.3. Αναγνωρίηουν 
γωνίεσ ςε διάφορα 
κακθμερινά 
περικείμενα. 

Γ.Ε.2.4. Συνκζτουν και 
αναλφουν επίπεδα 
γεωμετρικά ςχιματα 
ςε δφο ι περιςςότερα 
μζρθ (π.χ. ςε τρίγωνα 
και ορκογϊνια 
παραλλθλόγραμμα) 
με τθ χριςθ 
χειραπτικοφ υλικοφ. 

Γεωμετρία του χϊρου.  Γ.Χ.2.1. Αναγνωρίηουν 
τριςδιάςτατεσ 
ςυνκζςεισ και ςτερεά 
ςχιματα από 
διαφορετικζσ οπτικζσ 
γωνίεσ. 

 Ραίηω τον φωτογράφο: Μια 
ομάδα φτιάχνει διάφορεσ 
καταςκευζσ από κφβουσ και 
κατόπιν τραβά 
φωτογραφίεσ από 
διαφορετικζσ οπτικζσ 
γωνίεσ. Μια άλλθ ομάδα Γ.Χ.2.2. 

Καταςκευάηουν 
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ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

τριςδιάςτατεσ 
ςυνκζςεισ από 
εικόνεσ, ςχζδια ι 
άλλεσ 
αναπαραςτάςεισ με 
χριςθ χειραπτικοφ 
υλικοφ. 

πρζπει να βρει ποφ 
ςτεκόταν ο φωτογράφοσ, 
όταν τράβθξε τθ 
φωτογραφία. 

 

 Ανακαταςκευι ςυνκζςεων 
από κφβουσ που οι 
μακθτζσ/-τριεσ 
παρατθροφν ςε εικόνεσ. 

 

 Εφρεςθ του κανόνα με 
βάςθ τον οποίο ζχει γίνει 
μια κατθγοριοποίθςθ 
αντικειμζνων/γεωμετρικϊν 
ςτερεϊν, π.χ. ςυςκευαςιϊν 
προϊόντων. 

Γ.Χ.2.3. Αναγνωρίηουν 
και ταξινομοφν 
πρίςματα και 
πυραμίδεσ με βάςθ το 
ςχιμα των εδρϊν. 

Γ.Χ.2.4. 
Καταςκευάηουν 
πρίςματα και 
πυραμίδεσ με 
διάφορα υλικά και 
διερευνοφν ιδιότθτζσ 
τουσ. 

Γ.Χ.2.5. Συνδζουν τισ 
ζδρεσ πριςμάτων και 
πυραμίδων με 
επίπεδα ςχιματα και 
αναγνωρίηουν απλά 
αναπτφγματα. 

Γ.Χ.2.6. Συνκζτουν και 
αναλφουν ορκογϊνια 
παραλλθλεπίπεδα 
αποτελοφμενα από 2 
μζρθ με χριςθ 
χειραπτικοφ υλικοφ. 

Γ.Χ.2.7. Αναγνωρίηουν 
και ταξινομοφν 
κυλίνδρουσ, κϊνουσ 
και ςφαίρεσ με βάςθ 
κριτιρια που 
επιλζγουν μζςω 
παρατιρθςθσ. 

Μεταςχθματιςμοί.  Γ.Μ.2.1. 
Αναγνωρίηουν 
ςυμμετρικά 
διςδιάςτατα ςχιματα 
και εντοπίηουν τουσ 
άξονεσ ςυμμετρίασ, 
οριηόντιουσ ι 
κατακόρυφουσ, που 
εφάπτονται ςτα 
ςχιματα, 
χρθςιμοποιϊντασ 
χειραπτικό υλικό και 
δίπλωςθ, κακϊσ και 
διάςτικτουσ 
καμβάδεσ. 

 Εντοπιςμόσ ςυμμετρικϊν 
ηευγϊν. Δίνονται ςτουσ/ςτισ 
μακθτζσ/-τριεσ διάφορεσ 
καταςκευζσ και ςχζδια και 
προςκαλοφνται να 
αποφαςίςουν αν είναι 
ςυμμετρικά ι όχι. Ελζγχουν 
τισ αρχικζσ εικαςίεσ με 
διάφορα μζςα: δίπλωςθ, 
κακρεφτάκια κ.λπ. 

 

 Καταςκευι ςυμμετρικϊν 
ηευγϊν. Δίνονται ςτουσ/ςτισ 
μακθτζσ/-τριεσ διάφορεσ 
καταςκευζσ από χειραπτικά 
υλικά, π.χ. από γεωμετρικά 
ςχιματα, και ηθτείται να 

Γ.Μ.2.2. Ρεριγράφουν 
τισ ιδιότθτεσ τθσ 
ςυμμετρίασ, 
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ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ χρθςιμοποιϊντασ 
χειραπτικό υλικό και 
δίπλωςθ. 

καταςκευάςουν το 
ςυμμετρικό τουσ ωσ προσ 
κάκετο άξονα που 
εφάπτεται ςτθν καταςκευι. Γ.Μ.2.3. 

Καταςκευάηουν ι 
ςχεδιάηουν 
ςυμμετρικά ςχιματα 
ωσ προσ οριηόντιουσ ι 
κατακόρυφουσ άξονεσ 
και ςυνεχίηουν 
ςυμμετρικά μοτίβα 
χρθςιμοποιϊντασ 
χειραπτικό υλικό και 
τετραγωνικοφσ 
καμβάδεσ. 

Γ.Μ.2.4. Ραρατθροφν 
μετατοπίςεισ προσ 
οποιαδιποτε 
διεφκυνςθ με τθ 
χριςθ υλικϊν και 
προβλζπουν το 
αποτζλεςμα. 

Γ.Μ.2.5. Ραρατθροφν 
ςτροφζσ 90

ο
, 180

ο
, 

360
ο
 με τθ χριςθ 

υλικϊν και 
προβλζπουν το 
αποτζλεςμα. 

ΜΕΣΡΗΕΙ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μικοσ.  Μ.Μ.2.1. Αναλφουν 
και ςυνκζτουν μικθ 
αποτελοφμενα από 
δφο ι περιςςότερα 
μζρθ. 

 Σφγκριςθ του μικουσ 
διαφορετικϊν αντικειμζνων 
με άτυπεσ μονάδεσ, π.χ. 
πόςουσ 
ςυνδετιρεσ/καλαμάκια 
μακρφτερο είναι ζνα 
αντικείμενο ςε ςχζςθ με 
ζνα άλλο; 

 

 Μζτρθςθ του ίδιου μικουσ 
με διαφορετικζσ άτυπεσ 
μονάδεσ, π.χ. με 
ςυνδετιρεσ και γόμεσ, και 
ςυηιτθςθ ςχετικά με το 
γιατί τα αποτελζςματα 
διαφζρουν. 

Μ.Μ.2.2. 
Ρραγματοποιοφν 
επικαλφψεισ, με και 
χωρίσ επανάλθψθ, με 
μθ τυπικζσ και 
τυπικζσ μονάδεσ και 
ςυνδζουν τισ 
επικαλφψεισ ι τισ 
επαναλιψεισ με το 
αρικμθτικό 
αποτζλεςμα. 

Μ.Μ.2.3. 
Καταςκευάηουν μθ 
τυπικοφσ και τυπικοφσ 
χάρακεσ και τουσ 
χρθςιμοποιοφν για να 
πραγματοποιιςουν 
μετριςεισ μικουσ. 

Μ.Μ.2.4. 
Διαπιςτϊνουν τθν 
ανάγκθ χριςθσ 
τυπικϊν μονάδων 
μζτρθςθσ και 
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ΜΕΣΡΗΕΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

πραγματοποιοφν 
μετριςεισ μικουσ με 
τυπικζσ μονάδεσ. 

Μ.Μ.2.5. Διατάςςουν 
διάφορα μικθ 
πραγματοποιϊντασ 
ζμμεςεσ ςυγκρίςεισ. 

Μ.Μ.2.6. Εκτιμοφν και 
ςυγκρίνουν μικθ. 

Μζτρο γωνιϊν.  Μ.Γ.2.1. 
Αναγνωρίηουν ίςεσ 
γωνίεσ με υπζρκεςθ. 

 Αναγνϊριςθ γωνιϊν ςε 
διάφορα φυςικά 
αντικείμενα και 
αναπαραςτάςεισ, π.χ. ςτθν 
πόρτα που ανοιγοκλείνει, 
ςτθ βεντάλια, ςτο ψαλίδι, 
ςτο ςταυροδρόμι κ.λπ. 

 

 Αντιςτοίχιςθ ίςων γωνιϊν 
με υπζρκεςθ: Δίνεται ζνα 
ςφνολο γωνιϊν με 
διαφορετικοφσ 
προςανατολιςμοφσ και 
μικθ πλευρϊν και οι 
μακθτζσ/-τριεσ πρζπει να 
αντιςτοιχίςουν τισ ίςεσ 
γωνίεσ χρθςιμοποιϊντασ 
ρυηόχαρτο και υπζρκεςθ. 

Μ.Γ.2.2. Συγκρίνουν 
γωνίεσ με τθν ορκι 
γωνία με υπζρκεςθ 
(π.χ. 
χρθςιμοποιϊντασ 
ρυηόχαρτο). 

Εμβαδόν. Μ.Ε.2.1. 
Ρραγματοποιοφν 
ζμμεςεσ ςυγκρίςεισ 
επιφανειϊν. 

 Αναςφνκεςθ και ςφγκριςθ 
επιφανειϊν.  Δίνονται 
διάφορεσ επιφάνειεσ και οι 
μακθτζσ/-τριεσ δοκιμάηουν 
να τισ ςυγκρίνουν κόβοντασ 
και μετακινϊντασ μζρθ των 
επιφανειϊν αυτϊν. 

 

 Επικαλφψεισ επιφανειϊν με 
τετράγωνα και 
υπολογιςμόσ του αρικμοφ 
των τετραγϊνων που 
χρειάηονται, εςτιάηοντασ 
τθν προςοχι: α) ςτο να μθν 
υπάρχουν κενά ι 
αλλθλοεπικαλφψεισ και β) 
ςτισ γραμμζσ και τισ ςτιλεσ 
από τετράγωνα που ζχουν 
ςχθματιςτεί κατά τθν 
επικάλυψθ. 

Μ.Ε.2.2. 
Ρραγματοποιοφν 
ςυγκρίςεισ με 
ανάλυςθ και ςφνκεςθ 
απλϊν επιφανειϊν με 
χειραπτικό υλικό και 
ςε διάφορουσ 
καμβάδεσ. 

Μ.Ε.2.3. 
Ρραγματοποιοφν 
επικαλφψεισ 
επιφανειϊν με μθ 
τυπικζσ ι τυπικζσ 
μονάδεσ μζτρθςθσ και 
ςυνδζουν το 
αρικμθτικό 
αποτζλεςμα που 
προζρχεται από τθν 
επικάλυψθ με τθν 
επιφάνεια. 

Μ.Ε.2.4. 
Χρθςιμοποιοφν 
τετράγωνα 1 δεκ. για 
να δομιςουν 
ορκογϊνιεσ περιοχζσ 
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ΜΕΣΡΗΕΙ ςε γραμμζσ και 
ςτιλεσ. 

Μ.Ε.2.5. Εκτιμοφν το 
μζγεκοσ απλϊν 
επιφανειϊν κάνοντασ 
ςυγκρίςεισ με χριςθ 
μθ τυπικϊν μονάδων. 

Πγκοσ.  Μ.Ο.2.1. Συγκρίνουν 
άμεςα και ζμμεςα τθ 
χωρθτικότθτα δφο 
δοχείων με τθ χριςθ 
ενόσ τρίτου 
ογκομετρικοφ 
δοχείου. 

 Σφγκριςθ του όγκου 
διαφόρων δοχείων με βάςθ 
ζνα δοχείο-ςτόχο. Οι 
μακθτζσ/-τριεσ χωρίηουν ςε 
ομάδεσ τα δοχεία 
ςυγκρίνοντάσ τα με το 
δοχείο-ςτόχο: Δοχεία με 
μεγαλφτερο όγκο από το 
δοχείο-ςτόχο, δοχεία με 
μικρότερο όγκο, δοχεία με 
τον ίδιο όγκο. 

 

 Ελζγχουν τισ εκτιμιςεισ 
τουσ γεμίηοντασ τα δοχεία 
με υλικά: κομμάτια 
φελιηόλ, μπαλάκια, κυβάκια 
κ.λπ. 

 

 Συηθτοφν ςχετικά με τα 
υλικά που μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν για να 
ςυγκρίνουν τον όγκο δφο 
δοχείων. Χριςθ των υλικϊν 
που προτείνουν οι 
μακθτζσ/-τριεσ για τθ 
μζτρθςθ του όγκου και 
ςυηιτθςθ ςχετικά με τα 
αποτελζςματα.  Για 
παράδειγμα, ανάλογα με τα 
υλικά που 
χρθςιμοποιοφνται, αλλάηει 
το ποιο δοχείο είναι 
μεγαλφτερο; Αλλάηει ο 
αρικμόσ των υλικϊν που 
χωράνε μζςα ςτο δοχείο; 
Γιατί; 

Μ.Ο.2.2. Συγκρίνουν 
όγκουσ καταςκευϊν 
γεμίηοντάσ τεσ με 
φυςικά υλικά. 

Μ.Ο.2.3. 
Καταμετροφν με 
ςυςτθματικό τρόπο 
το πλικοσ των κφβων 
που δομοφν μια 
καταςκευι ι γεμίηουν 
ζνα κουτί. 

Μ.Ο.2.4. Εκτιμοφν τον 
όγκο απλϊν ςτερεϊν 
και πραγματοποιοφν 
ςυγκρίςεισ με τθ 
χριςθ δομθμζνου 
χειραπτικοφ υλικοφ. 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ 
ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θζςεισ ςτο επίπεδο. ΑΓ.Θ.2.1. Εντοπίηουν, 
περιγράφουν κι 
αναπαριςτοφν κζςεισ, 
διευκφνςεισ και 
διαδρομζσ ςε 
αναπαραςτάςεισ και 
ςε χάρτεσ οικείων 
περιοχϊν με τθ χριςθ 
απλϊν χωρικϊν 
εννοιϊν, όπωσ 
πάνω/κάτω, 
μζςα/ζξω, 
δίπλα/μεταξφ, 

 Εντοπιςμόσ κζςεων και 
διαδρομϊν.  Για 
παράδειγμα, οι μακθτζσ/-
τριεσ εντοπίηουν τθ 
διαδρομι από το ςχολείο 
μζχρι το ςπίτι τουσ ςε 
χάρτθ και δίνουν οδθγίεσ 
ςε ζναν επιςκζπτθ. 

 

 Εντοπιςμόσ τθσ ςχετικισ 
κζςθσ ςθμείων.  Οι 
μακθτζσ/-τριεσ εντοπίηουν 
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ 
ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ 

δεξιά/αριςτερά. τθ κζςθ ενόσ χϊρου που 
επιςκζφκθκαν ςε χάρτθ 
και, χρθςιμοποιϊντασ 
αυτιν ωσ ςθμείο 
αναφοράσ, προςδιορίηουν 
τθ κζςθ άλλων ςθμαντικϊν 
ςθμείων ςτον χάρτθ, π.χ. 
ποφ βρίςκεται μια πλατεία. 

ΑΓ.Θ.2.2. Εντοπίηουν, 
περιγράφουν και 
αναπαριςτοφν κζςεισ, 
διευκφνςεισ και 
διαδρομζσ ςε 
τετραγωνιςμζνουσ 
καμβάδεσ ωσ προσ 
διαφορετικά 
ςυςτιματα 
αναφοράσ, με τθ 
χριςθ απλϊν 
χωρικϊν εννοιϊν, 
όπωσ πάνω/κάτω, 
δεξιά/αριςτερά. 

ΣΑΣΙΣΙΚΗ Διαχείριςθ δεδομζνων. Σ.Δ.2.1. Διατυπϊνουν 
ερωτιματα που 
μποροφν να 
απαντθκοφν με 
διακριτά ποςοτικά 
δεδομζνα. 

 Συλλογι και οργάνωςθ 
πραγματικϊν δεδομζνων 
ςτθν τάξθ (π.χ. αρικμόσ 
μελϊν οικογζνειασ).  

Σ.Δ.2.2. Συλλζγουν 
διακριτά ποςοτικά 
δεδομζνα μζςω 
μικρϊν ερευνϊν και 
τα οργανϊνουν ςε 
πίνακεσ. 

Σ.Δ.2.3. 
Καταςκευάηουν 
ςθμειογράμματα. 

 Καταςκευι 
ςθμειογραμμάτων με 
δεδομζνα τθσ 
κακθμερινότθτασ (π.χ. 
αρικμόσ δωματίων ςε 
κατοικίεσ). 

Σ.Δ.2.4. Διερευνοφν 
πλθροφορίεσ από 
ςθμειογράμματα και 
εξάγουν 
ςυμπεράςματα. 

 Εφρεςθ τίτλου ςε δοςμζνο 
διάγραμμα και διατφπωςθ 
ερωτθμάτων τα οποία 
αναφζρονται ςτισ 
πλθροφορίεσ του 
διαγράμματοσ.   

ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΕ Ρειράματα τφχθσ και 
Ρικανότθτεσ. 

Ρ.Ρ.2.1. Διερευνοφν 
δυνατοφσ 
ςυνδυαςμοφσ και 
δυνατζσ διατάξεισ 
ενόσ μικροφ αρικμoφ 
αντικειμζνων. 

 Εφρεςθ των δυνατϊν 
ςυνδυαςμϊν 2-4 ςτοιχείων 
ςε προβλιματα τθσ 
κακθμερινότθτασ (π.χ. 
ςυνδυαςμοί διαφορετικϊν 
υλικϊν και των τιμϊν τουσ 
για ςχεδιαςμό 
τιμοκαταλόγου). 

Ρ.Ρ.2.2. Συγκρίνουν 
ενδεχόμενα ωσ προσ 
τθν πικανότθτα 
εμφάνιςισ τουσ 
(λιγότερο πικανό, 
περιςςότερο πικανό, 
ιςοπίκανο). 

 Ρραγματοποίθςθ 
πειραμάτων τφχθσ και 
πρόβλεψθ των 
ενδεχομζνων που είναι 
περιςςότερο ι λιγότερο 
πικανό να ςυμβοφν. 
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ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ – Γϋ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 

Θεματικά 
Πεδία 

Θεματικζσ 
Ενότθτεσ 

Προςδοκϊμενα 
Μακθςιακά 

Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ 
Δραςτθριότθτεσ 

  Οι μακθτζσ/-τριεσ:  

ΑΡΙΘΜΟΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φυςικοί αρικμοί. Αρ.Φ.3.1. 
Καταμετροφν 
αντικείμενα ςε 
ομάδεσ και 
αναπτφςςουν 
ςτρατθγικζσ 
μζτρθςθσ. 

 Συμπλιρωςθ ψθφίων που 
λείπουν, ϊςτε να ιςχφουν 
δοςμζνεσ ςχζςεισ.  

 

 Κατακόρυφθ γραφι 
αρικμϊν και εκτζλεςθ 
πράξεων.  

 

 Υπολογιςμόσ γινομζνων και 
επεξιγθςθ. 

 

 Νοεροί υπολογιςμοί 
πρόςκεςθσ και αφαίρεςθσ 
τριψιφιων αρικμϊν. 

 

 Επίλυςθ προβλθμάτων 
ατελοφσ διαίρεςθσ με 
χριςθ διαφόρων υλικϊν, 
του τφπου: «Ζχω 25 
ςοκολατάκια και κα τα 
τοποκετιςω ςε κουτιά. Σε 
κάκε κουτί πρζπει να 
τοποκετιςω 10 
ςοκολατάκια. α) Ρόςεσ 
ομάδων των 10 πρζπει να 
γίνουν με τα 25 
ςοκολατάκια; β) Ρόςα 
ςοκολατάκια κα 
περιςςζψουν; Να επιλζξεισ 
από τον τιμοκατάλογο το 
πιο φκθνό και το πιο 
ακριβό ποτό (δίνεται ο 
τιμοκατάλογοσ)».  

Αρ.Φ.3.2. Αρικμοφν 
και καταμετροφν 
αντικείμενα μζχρι το 
10.000 ανά 200, 500, 
1.000, 
αναπαριςτϊντασ τισ 
αντίςτοιχεσ 
διαδικαςίεσ με 
διαφορετικοφσ 
τρόπουσ 

Αρ.Φ.3.3. Εκτιμοφν με 
διαφορετικοφσ 
τρόπουσ τθν 
πλθκικότθτα ενόσ 
ςυνόλου που 
περιλαμβάνει μζχρι 
1.000 ςτοιχεία. 

Αρ.Φ.3.4. 
Αναπαριςτοφν 
φυςικοφσ αρικμοφσ 
μζχρι 10.000 με 
αντικείμενα, εικόνεσ, 
λζξεισ, ςθμεία ςτθν 
ευκεία και ςφμβολα. 

Αρ.Φ.3.5. 
Απαγγζλουν, 
διαβάηουν και 
γράφουν φυςικοφσ 
αρικμοφσ μζχρι το 
10.000. 

Αρ.Φ.3.6. 
Αναγνωρίηουν 
αρικμοφσ μζχρι το 
10.000 ςε μια 
ποικιλία από πλαίςια 
και ςχθματιςμοφσ, 
χρθςιμοποιϊντασ 
ςτρατθγικζσ άμεςθσ 
αναγνϊριςθσ και 
αντιςτοίχιςθσ. 

Αρ.Φ.3.7. Διερευνοφν 
πϊσ καταςκευάηονται 
οι φυςικοί αρικμοί 
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ΑΡΙΘΜΟΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

και κατανοοφν τθ 
ςθμαςία του μθδενόσ 
ςτο ςφνολο των 
φυςικϊν αρικμϊν. 
Διερευνοφν τθ ςχζςθ 
μεταξφ ενόσ ψθφίου 
και τθσ αξίασ του 
ςτουσ τετραψιφιουσ 
αρικμοφσ (του 
μθδενόσ 
ςυμπεριλαμβανομζ-
νου). 

Αρ.Φ.3.8. Αναλφουν 
και ςυνκζτουν 
φυςικοφσ αρικμοφσ 
μζχρι το 10.000 με 
διαφορετικοφσ 
τρόπουσ. 

Αρ.Φ.3.9. Συγκρίνουν 
και διατάςςουν 
φυςικοφσ αρικμοφσ 
μζχρι το 10.000 και 
βρίςκουν τθ κζςθ 
ενόσ αρικμοφ ςτθν 
αρικμογραμμι. 

Αρ.Φ.3.10. 
Διερευνοφν 
ςυνδυαςμοφσ που 
δίνουν τα 
ακροίςματα ι τισ 
διαφορζσ των 
δεκάδων, των 
εκατοντάδων και των 
χιλιάδων ωσ το 
10.000 

Αρ.Φ.3.11. 
Διερευνοφν και 
εφαρμόηουν 
καταςτάςεισ 
πρόςκεςθσ, 
αφαίρεςθσ και 
πολλαπλαςιαςμοφ 
ςτθν πρϊτθ δεκάδα 
χιλιάδα. 

Αρ.Φ.3.12. Κατανοοφν 
τθν προπαίδεια του 
πολλαπλαςιαςμοφ.  

Αρ.Φ.3.13. 
Αναπτφςςουν και 
εφαρμόηουν 
αλγόρικμουσ: α) τθσ 
πρόςκεςθσ και τθσ 
αφαίρεςθσ με 
τριψιφιουσ 
αρικμοφσ,  
β) του 
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ΑΡΙΘΜΟΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

πολλαπλαςιαςμοφ 
τριψιφιων με 
διψιφιουσ αρικμοφσ 
και  
γ) τθσ τζλειασ 
διαίρεςθσ τριψιφιων 
με μονοψιφιουσ 
αρικμοφσ, 
χρθςιμοποιϊντασ μια 
ποικιλία από 
ςτρατθγικζσ, μζςα και 
αναπαραςτάςεισ.  

Αρ.Φ.3.14. 
Διερευνοφν κι 
εφαρμόηουν 
ςτρατθγικζσ νοερϊν 
υπολογιςμϊν 
προςκζςεων και 
αφαιρζςεων 
τριψιφιων αρικμϊν 
που οδθγοφν ςε 
τετραψιφιο 
αποτζλεςμα.  

Αρ.Φ.3.15. Κατανοοφν 
τθ διαίρεςθ ωσ 
αντίςτροφθ πράξθ 
του 
πολλαπλαςιαςμοφ.  

Αρ.Φ.3.16. 
Αναπτφςςουν 
ςτρατθγικζσ επίλυςθσ 
και καταςκευισ 
προβλθμάτων με 
τετραψιφιουσ 
αρικμοφσ και 
χρθςιμοποιοφν 
μοντζλα και 
αναπαραςτάςεισ για 
να τισ τεκμθριϊςουν 
και να τισ 
κοινοποιιςουν ςε 
άλλουσ. 

Αρ.Φ.3.17. 
Χρθςιμοποιοφν ςε 
πράξεισ και 
προβλιματα με 
τριψιφιουσ 
αρικμοφσ: 
α) το ζνα ωσ 
ουδζτερο ςτοιχείο 
του 
πολλαπλαςιαςμοφ 
β) το μθδζν ωσ το 
απορροφθτικό 
ςτοιχείο του 
πολλαπλαςιαςμοφ 
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ΑΡΙΘΜΟΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

γ) τθν αντιμετακετικι 
ιδιότθτα του 
πολλαπλαςιαςμοφ 

Θετικοί ρθτοί αρικμοί. Αρ..3.1. Διερευνοφν 
τθ ςχζςθ των 
φυςικϊν αρικμϊν 
μζχρι το 1.000 με 
τουσ κλαςματικοφσ 
και τουσ δεκαδικοφσ 
αρικμοφσ. 

 Χρωματιςμόσ κλαςματικοφ 
μζρουσ με προβλιματα του 
τφπου: «Να χρωματίςεισ το 
μζροσ που δείχνει το 
κλάςμα (ςε ςχιμα που 
δίνεται)».  

 

 Σφγκριςθ κλαςμάτων με 
προβλιματα του τφπου: 
«Να δείξεισ τα κλάςματα 
και να τα ςυγκρίνεισ, 
χρθςιμοποιϊντασ τα 
ςφμβολα <, >, = (ςε ςχιμα 
που δίνεται)».  

Αρ..3.2. 
Αντιλαμβάνονται 
διαιςκθτικά τθν 
ζννοια του δεκαδικοφ 
αρικμοφ μζςα από 
καταςτάςεισ τθσ 
κακθμερινισ ηωισ. 

Αρ..3.3. 
Αναγνωρίηουν και 
αναπαριςτοφν με τθ 
βοικεια εποπτικϊν 
μζςων, εικόνων και 
εφαρμογϊν τθν 
ζννοια του κλάςματοσ 
ωσ μζρουσ – όλου.  

Αρ..3.4. Εκφράηουν 
τθν ίδια (κλαςματικι) 
ςχζςθ με 
διαφορετικζσ 
κλαςματικζσ 
αναπαραςτάςεισ. 

Αρ..3.5. Κατανοοφν 
και χρθςιμοποιοφν 
τον δεκαδικό 
ςυμβολιςμό για τα 
δζκατα και τα 
εκατοςτά ςε διάφορα 
κακθμερινά πλαίςια. 

Αρ..3.6. Συγκρίνουν 
δφο κλαςματικζσ 
ποςότθτεσ, 
προςδιορίηουν τθ 
ςχζςθ μεγζκουσ τουσ 
και τθν αναπαριςτοφν 
ςυμβολικά. 

Αρ..3.7. Ρροςκζτουν 
και αφαιροφν 
τριψιφιουσ αρικμοφσ 
που περιλαμβάνουν 
και δεκαδικοφσ με 
ζνα δεκαδικό ψθφίο. 
Χρθςιμοποιοφν 
προςεγγιςτικζσ και 
άλλεσ ςτρατθγικζσ για 
να ελζγξουν αν οι 
απαντιςεισ τουσ είναι 
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ΑΡΙΘΜΟΙ λογικζσ. 

Αρ..3.8. Εκτελοφν 
απλοφσ 
πολλαπλαςιαςμοφσ 
και διαιρζςεισ 
δεκαδικϊν αρικμϊν 
(με ζνα δεκαδικό 
ψθφίο) με 
μονοψιφιο φυςικό 
αρικμό και 
χρθςιμοποιοφν 
προςεγγιςτικζσ και 
άλλεσ ςτρατθγικζσ για 
να ελζγχουν τθ 
λογικότθτα των 
απαντιςεϊν τουσ. 

ΑΛΓΕΒΡΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κανονικότθτεσ. Αλ.Κ.3.1. 
Αναγνωρίηουν και 
διερευνοφν απλζσ 
αρικμθτικζσ και 
γεωμετρικζσ 
κανονικότθτεσ. 

 Καταςκευι ακολουκιϊν με 
επαναλαμβανόμενεσ ι 
μεταβαλλόμενεσ 
κανονικότθτεσ για να 
διερευνθκοφν από τουσ/τισ 
ςυμμακθτζσ/-τριεσ.  Για 
παράδειγμα, κάκε ομάδα 
μακθτϊν/-τριϊν φτιάχνει 
μια ακολουκία και  οι 
ομάδεσ ανταλλάςςουν τισ 
ακολουκίεσ , ϊςτε θ μία 
ομάδα να  ςυμπλθρϊςει τισ 
καταγραφζσ τθσ άλλθσ. 
1θ ομάδα: 
2, 5, 11, 23, ..., ... 
2θ ομάδα: 
AB, ΑΑΒ, ΑΑΒΒ, ΑΑΑΒΒ, ..., 
... 

Αλ.Κ.3.2. 
Συμπλθρϊνουν απλζσ 
αρικμθτικζσ και 
γεωμετρικζσ 
κανονικότθτεσ. 

Αλ.Κ.3.3. 
Ρεριγράφουν απλζσ 
αρικμθτικζσ και 
γεωμετρικζσ 
κανονικότθτεσ. 

Αλ.Κ.3.4. 
Αναπαριςτοφν απλζσ 
αρικμθτικζσ και 
γεωμετρικζσ 
κανονικότθτεσ με 
διαφορετικά μζςα (με 
εικόνεσ, λεκτικά, 
αρικμθτικά). 

Αλ.Κ.3.5. 
Διατυπϊνουν τον 
κανόνα μιασ απλισ 
αρικμθτικισ και 
γεωμετρικισ 
κανονικότθτασ. 

Αλ.Κ.3.6. Συγκρίνουν 
απλζσ αρικμθτικζσ και 
γεωμετρικζσ 
κανονικότθτεσ. 

Συναρτιςεισ. Αλ.Σρ.3.1. 
Αναγνωρίηουν και 
αναπαριςτάνουν 
ςχζςεισ μεταξφ 
ςυμμεταβαλομζνων 
μεγεκϊν. 

 Καταγραφι και περιγραφι 
δεδομζνων ςυμμεταβολισ, 
π.χ.: 
Ζργα διερεφνθςθσ 
μεταβολισ εμβαδοφ 
τετραγϊνου, όταν 



Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΑνάπηςξηΑνθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
 ΠΟΤΓΩΝ

36 |  Μαθηματικά Δημοτικοφ  

 

 

ΑΛΓΕΒΡΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

μεταβάλλεται θ πλευρά με 
καταςκευι των αντίςτοιχων 
ςχθμάτων. 

Αλγεβρικζσ 
παραςτάςεισ. 

Αλ.Ρ.3.1. 
Χρθςιμοποιοφν 
ςφμβολα ωσ 
αγνϊςτουσ και ωσ 
μεταβλθτζσ και τα 
αντικακιςτοφν με 
αρικμοφσ ςε 

=9) 
και ςε ανοιχτζσ 
αρικμθτικζσ 

 

 Ραρατιρθςθ και χριςθ των 
αρικμθτικϊν ςχζςεων ςτισ 
δφο πλευρζσ του ςυμβόλου 
«=» ςε μια παράςταςθ, 
όπου οι μακθτζσ/-τριεσ 
χρειάηεται να εξθγιςουν 
πϊσ βρίςκουν τι περιζχει το 
«κενό κουτάκι» και να 
αναπτφξουν τον 
μακθματικό ςυλλογιςμό 
τουσ. 

Αλ.Ρ.3.2. 
Διατυπϊνουν ζνα 
πρόβλθμα 
πρόςκεςθσ, 
αφαίρεςθσ ι 
πολλαπλαςιαςμοφ 
που να 
μοντελοποιείται από 
δεδομζνθ αρικμθτικι 
παράςταςθ ι ςχζςθ. 

Αλ.Ρ.3.3. Εκφράηουν 
ςυμβολικά (με 
αρικμθτικι 
παράςταςθ ι ςχζςθ) 
ζνα απλό πρόβλθμα 
πρόςκεςθσ, 
αφαίρεςθσ ι 
πολλαπλαςιαςμοφ 
και το επιλφουν. 

Αλγεβρικζσ ςχζςεισ. Αλ.Σχ.3.1. 
Αντιλαμβάνονται το 
ςφμβολο τθσ ιςότθτασ 
ωσ ζκφραςθ ςχζςθσ 
ανάμεςα ςε 
αρικμθτικζσ 
παραςτάςεισ των 
τεςςάρων πράξεων. 

 Χριςθ ηυγαριάσ με δίςκουσ 
ωσ βοικθμα για τθν 
επίλυςθ ςχετικϊν 
προβλθμάτων. Για 
παράδειγμα, «Αν το 
τρίγωνο ‘‘ηυγίηει’’ 2 και το 
τετράγωνο ‘‘ηυγίηει’’ 3, να 
βάλεισ όςα ςχιματα 
χρειάηονται ςτον ζναν 
δίςκο τθσ ηυγαριάσ, ϊςτε 
να ιςορροπιςει, όταν ςτον 
άλλο δίςκο υπάρχει θ 
πράξθ 6-1». 

Αλ.Σχ.3.2. 
Χρθςιμοποιοφν το 
κατάλλθλο ςφμβολο 
(ιςότθτασ ι 
ανιςότθτασ) για τθν 
αναπαράςταςθ μιασ 
ςχζςθσ μεταξφ απλϊν 
αρικμθτικϊν 
παραςτάςεων 
πρόςκεςθσ ι/και 
αφαίρεςθσ (π.χ. 7+5 
… 10+2 ι  6-1 … 3+2 
και 7+5 … 12+2 ι  6-1 
… 5+2) 

Αλ.Σχ.3.3. 
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ΑΛΓΕΒΡΑ Συμπλθρϊνουν 
ιςότθτεσ 
προςδιορίηοντασ τον 
αρικμό που πρζπει να 
προςτεκεί (π.χ. 7+ 
...=21 ι 8+3=...+7 ι 
6+...=10-1)  

ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γεωμετρία του 
επιπζδου. 

Γ.Ε.3.1 Σχεδιάηουν 
τετράπλευρα πάνω ςε 
διάφορουσ καμβάδεσ 
και ςε λευκό χαρτί με 
χριςθ χάρακα. 

 Καταςκευι επίπεδων 
γεωμετρικϊν ςχθμάτων με 
λαςτιχάκια ςτον 
γεωπίνακα. Μεταφορά των 
ςχθμάτων που 
καταςκευάςτθκαν ςτον 
γεωπίνακα ςε διάςτικτουσ 
καμβάδεσ. 

 

 Αναγνϊριςθ ςχιματοσ. Οι 
μακθτζσ/-τριεσ ψθλαφοφν 
ζνα γεωμετρικό ςχιμα με 
κλειςτά μάτια, το 
περιγράφουν και κατόπιν 
ανοίγουν τα μάτια και 
αποφαςίηουν με ποιο από 
τα γεωμετρικά ςχιματα τθσ 
ςυλλογισ που ζχουν 
μπροςτά τουσ ταιριάηει.   

Γ.Ε.3.2 Συνκζτουν και 
αναλφουν επίπεδα 
γεωμετρικά ςχιματα 
ςε 2 ι περιςςότερα 
μζρθ (π.χ. ςε τρίγωνα 
και ορκογϊνια 
παραλλθλόγραμμα), 
με τθ χριςθ 
χειραπτικοφ υλικοφ. 

Γεωμετρία του χϊρου.  Γ.Χ.3.1. Αναγνωρίηουν 
και περιγράφουν 
πρίςματα και 
πυραμίδεσ με βάςθ 
ακμζσ, κορυφζσ και 
ζδρεσ. 

 Καταςκευι βαςικϊν 
γεωμετρικϊν ςτερεϊν, 
όπωσ παραλλθλεπιπζδων 
και πυραμίδων, από 
χειραπτικό υλικό, π.χ. 
polydron. Οι μακθτζσ/-τριεσ 
επιλζγουν τον απαραίτθτο 
αρικμό κατάλλθλων 
όψεων, καταςκευάηουν τα 
ςτερεά και ςυηθτοφν για τα 
χαρακτθριςτικά τουσ 
(κορυφζσ, ακμζσ, ζδρεσ). 

 

 Κατθγοριοποίθςθ 
διάφορων 
κουτιϊν/ςυςκευαςιϊν με 
βάςθ ζνα ςυγκεκριμζνο 
κριτιριο, π.χ. το ςχιμα τθσ 
βάςθσ τουσ. 

 

 Τριςδιάςτατεσ καταςκευζσ 
από κφβουσ με βάςθ 
λεκτικζσ οδθγίεσ που 
δίνονται από άλλουσ/-εσ 
ςυμμακθτζσ/-τριεσ/άλλεσ 
ομάδεσ. 

Γ.Χ.3.2. 
Καταςκευάηουν 
πρίςματα και 
πυραμίδεσ με 
χειραπτικά υλικά και 
τα αναπαριςτοφν με 
διάφορα μζςα. 

Γ.Χ.3.3. Ρεριγράφουν 
ςχζςεισ μεταξφ 
επίπεδων 
γεωμετρικϊν 
ςχθμάτων, πριςμάτων 
και πυραμίδων. 

Γ.Χ.3.4. Συνκζτουν και 
αναλφουν πρίςματα 
και πυραμίδεσ που 
αποτελοφνται από 2 ι 
περιςςότερα μζρθ με 
τθ χριςθ χειραπτικοφ 
υλικοφ. 

Γ.Χ.3.5. Διευρφνουν 
τθν αναγνϊριςθ 
κυλίνδρων και κϊνων 
με αναφορά ςτισ 
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ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ ακμζσ και τισ γωνίεσ. 

Μεταςχθματιςμοί.  Γ.Μ.3.1. 
Αναγνωρίηουν τθν 
ιςότθτα επίπεδων 
ςχθμάτων ι/και 
αντικειμζνων με 
ανάκλαςθ, 
χρθςιμοποιϊντασ 
χειραπτικό υλικό. 

 Επιλογι κατάλλθλου 
μεταςχθματιςμοφ. Οι 
μακθτζσ/-τριεσ επιλζγουν 
ανάμεςα ςε ςχιματα, που 
ζχουν προκφψει από 
διαφορετικοφσ 
μεταςχθματιςμοφσ ενόσ 
αρχικοφ ςχιματοσ, αυτό 
που πρζπει να 
χρθςιμοποιθκεί για να 
ςυμπλθρωκεί ζνα παηλ και 
εξθγοφν τον 
μεταςχθματιςμό από τον 
οποίο προζκυψε. 

 

 Καταςκευι ενόσ ςχιματοσ 
ςε χοντρό χαρτόνι που κα 
χρθςιμοποιθκεί ωσ 
καλοφπι/ςφραγίδα. Οι 
μακθτζσ/-τριεσ 
χρθςιμοποιοφν το καλοφπι 
για να αφιςουν 
αποτφπωμα πάνω ςε χαρτί 
ι ςε πλαςτελίνθ ανάλογα 
με τον μεταςχθματιςμό που 
κα τουσ ηθτιςει να κάνουν 
ο/θ εκπαιδευτικόσ ι κάποια 
άλλθ ομάδα μακθτϊν/-
τριϊν. 

 

 Επιλογι από μια ομάδα των 
ςχθμάτων αυτϊν που ζχουν 
προκφψει από 
ςυγκεκριμζνο 
μεταςχθματιςμό ενόσ 
αρχικοφ ςχιματοσ. 

Γ.Μ.3.2. 
Καταςκευάηουν 
ςυμμετρικά ςχιματα 
ςτον γεωπίνακα ωσ 
προσ οριηόντιουσ ι 
κατακόρυφουσ άξονεσ 
και τα ςχεδιάηουν ςε 
τετραγωνικοφσ και 
ιςομετρικοφσ 
καμβάδεσ. 

Γ.Μ.3.3. 
Αναγνωρίηουν τθν 
ιςότθτα επίπεδων 
ςχθμάτων ι/και 
αντικειμζνων με 
μεταφορά. 

Γ.Μ.3.4. 
Αναγνωρίηουν τθν 
ιςότθτα επίπεδων 
ςχθμάτων ι/και 
αντικειμζνων με 
ςτροφι. 

Γ.Μ.3.5. 
Αναγνωρίηουν 
ςχιματα με κζντρο 
ςυμμετρίασ για απλζσ 
περιςτροφζσ 180

ο
. 

ΜΕΣΡΗΕΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μικοσ.  Μ.Μ.3.1. Αναλφουν 
και ςυνκζτουν μικθ 
και μετροφν το μικοσ 
τεκλαςμζνων 
διαδρομϊν με τυπικό 
χάρακα. 

 Καταςκευι καταλόγων με 
αντικείμενα που ζχουν 
μικοσ περίπου 1 μ., 1 δεκ. 
και 1 εκ. 

 

 Υπολογιςμόσ του ςυνολικοφ 
μικουσ τεκλαςμζνων 
διαδρομϊν ωσ άκροιςμα 
των επιμζρουσ μθκϊν (και 
όχι ωσ θ απόςταςθ μεταξφ 
τθσ αρχισ και του τζλουσ 
τθσ διαδρομισ). 

 

 Χριςθ ςθμείων αναφοράσ 
για τθν εκτίμθςθ μικουσ, 
π.χ. μία παλάμθ είναι 
περίπου 10 εκ. και το 
κρανίο ζχει μικοσ περίπου 
10 παλάμεσ, άρα περίπου 

Μ.Μ.3.2. Επιλφουν 
προβλιματα 
μζτρθςθσ και 
διαπιςτϊνουν τθν 
ανάγκθ 
υποδιαιρζςεων. 

Μ.Μ.3.3. 
Ρραγματοποιοφν 
μετατροπζσ απλϊν 
μονάδων μζτρθςθσ 
(μεταξφ μζτρων και 
εκατοςτϊν). 

Μ.Μ.3.4. 



Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΑνάπηςξηΑνθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
 ΠΟΤΓΩΝ

39 |  Μαθηματικά Δημοτικοφ  

 

 

ΜΕΣΡΗΕΙ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ρραγματοποιοφν 
εκτιμιςεισ και 
μετριςεισ μθκϊν με 
τυπικζσ μονάδεσ 
μζτρθςθσ ςτον 
περιβάλλοντα χϊρο 
και ςε διςδιάςτατεσ 
αναπαραςτάςεισ. 

100 εκ. 

Μζτρο γωνιϊν.  Μ.Γ.3.1. 
Χρθςιμοποιοφν τον 
γνϊμονα για να 
ςυγκρίνουν γωνίεσ με 
τθν ορκι.  

 Σφγκριςθ και κατάταξθ 
γωνιϊν που ζχουν 
διαφορετικό μικοσ 
πλευρϊν και 
προςανατολιςμό ςε ςχζςθ 
με τθν ορκι γωνία. Οι 
γωνίεσ χωρίηονται ςε 3 
ομάδεσ: γωνίεσ 
μεγαλφτερεσ από τθν ορκι, 
γωνίεσ ίςεσ με τθν ορκι και 
γωνίεσ μικρότερεσ από τθν 
ορκι. 

 

 Αναγνϊριςθ των ορκϊν 
γωνιϊν από μια ομάδα 
γωνιϊν με διάφορα μζτρα, 
μικθ πλευρϊν και 
προςανατολιςμό και χριςθ 
γνϊμονα για επιβεβαίωςθ 
των αρχικϊν εκτιμιςεων. 

Μ.Γ.3.2. Σχεδιάηουν 
ορκζσ γωνίεσ με 
διάφορα μικθ 
πλευρϊν και 
διαφορετικοφσ 
προςανατολιςμοφσ. 

Εμβαδόν. Μ.Ε.3.1. 
Ρραγματοποιοφν 
ςυγκρίςεισ 
επιφανειϊν με 
ανάλυςθ και ςφνκεςθ 
και διαπιςτϊνουν τθ 
διατιρθςθ του 
εμβαδοφ. 

 Διαπίςτωςθ τθσ διατιρθςθσ 
του εμβαδοφ. Οι μακθτζσ/-
τριεσ χρθςιμοποιοφν 
τάνγκραμ και πεντόμινο, 
για να διαπιςτϊςουν τθ 
διατιρθςθ του εμβαδοφ. 

 

 Υπολογιςμόσ του εμβαδοφ 
διάφορων δομθμζνων 
επιφανειϊν (ορκογϊνιεσ 
επιφάνειεσ διαιρεμζνεσ ςε 
γραμμζσ και ςτιλεσ) 
χρθςιμοποιϊντασ τον 
πολλαπλαςιαςτικό 
ςυλλογιςμό. 

 

 Κυνιγι κθςαυροφ: Οι 
μακθτζσ/-τριεσ ψάχνουν να 
βρουν επιφάνειεσ με 
ςυγκεκριμζνο εμβαδόν, π.χ. 
επιφάνειεσ με εμβαδόν 1 
τ.δεκ. 

Μ.Ε.3.2. 
Χρθςιμοποιοφν 
τετράγωνα 1 εκ. και 1 
δεκ. για να δομιςουν 
ορκογϊνιεσ περιοχζσ 
ςε γραμμζσ και 
ςτιλεσ. 

Μ.Ε.3.3. Υπολογίηουν 
το εμβαδόν 
δομθμζνων 
επιφανειϊν 
πολλαπλαςιάηοντασ 
γραμμζσ και ςτιλεσ. 

4. Πγκοσ.  Μ.Ο.3.1. Υπολογίηουν 
το ςφνολο των κφβων 
μιασ ορκογϊνιασ 
καταςκευισ, 
μετρϊντασ το πλικοσ 
των κφβων μιασ 

 Χριςθ κφβων για τθ 
δθμιουργία ορκογϊνιων 
καταςκευϊν και 
υπολογιςμόσ του 
ςυνολικοφ αρικμοφ των 
κφβων που 
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ΜΕΣΡΗΕΙ ςτρϊςθσ και 
χρθςιμοποιϊντασ 
επαναλαμβανόμενθ 
πρόςκεςθ. 

χρθςιμοποιικθκαν με 
διάφορεσ ςτρατθγικζσ, π.χ. 
πολλαπλαςιάηοντασ τον 
αρικμό των κφβων μιασ 
ςτρϊςθσ με τον αρικμό των 
ςτρϊςεων. 

 

 Εκτίμθςθ του αρικμοφ των 
κφβων ορκογϊνιων 
καταςκευϊν που ζχουν 
καταςκευάςει άλλεσ 
ομάδεσ και ζλεγχοσ των 
εκτιμιςεων μζςα από 
αναλφςεισ και ςυνκζςεισ 
των αρχικϊν καταςκευϊν. 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ 
ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ 

Θζςεισ ςτο επίπεδο.  ΑΓ.Θ. 1. Ερμθνεφουν 
απλοφσ χάρτεσ για να 
δείξουν τισ κζςεισ και 
τισ διαδρομζσ μεταξφ 
ςθμείων αναφοράσ, 
χρθςιμοποιϊντασ 
χωρικζσ ζννοιεσ όπωσ 
δεξιά/αριςτερά, 
ανατολικά/δυτικά, 
πάνω/κάτω, 
βορράσ/νότοσ. 

 Μελζτθ και κατανόθςθ 
κατόψεων.  Οι μακθτζσ/-
τριεσ εντοπίηουν κατόψεισ 
οικείων περιοχϊν, για 
παράδειγμα του ςχολείου 
τουσ. Στθ ςυνζχεια, 
τοποκετϊντασ πάνω ςε 
αυτζσ διαφανείσ 
τετραγωνιςμζνουσ 
καμβάδεσ, εντοπίηουν 
ςθμεία αναφοράσ 
χρθςιμοποιϊντασ 
εκφράςεισ όπωσ «Το 
δζντρο τθσ αυλισ του 
ςχολείου βρίςκεται ςτθν 3θ 
γραμμι και τθν 4θ ςτιλθ». 

 

 Διατφπωςθ και αξιολόγθςθ 
οδθγιϊν 
κίνθςθσ/πλοιγθςθσ, κ.λπ. 
ςε ζναν γεωγραφικό χάρτθ, 
χάρτθ μετρό, χάρτθ 
πεηοπορικϊν διαδρομϊν 
κ.ά. 

ΣΑΣΙΣΙΚΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διαχείριςθ δεδομζνων. Σ.Δ.3.1. Διατυπϊνουν 
ερωτιματα που 
μποροφν να 
απαντθκοφν με 
κατθγορικά ι 
διακριτά ποςοτικά 
δεδομζνα. 

 Συλλογι και 
κατθγοριοποίθςθ 
πραγματικϊν  δεδομζνων 
με διαφορετικοφσ τρόπουσ 
(π.χ. ζρευνα αγοράσ 
προϊόντοσ). 

Σ.Δ.3.2. Συλλζγουν 
κατθγορικά ι 
διακριτά ποςοτικά 
δεδομζνα μζςω 
μικρϊν ερευνϊν ι 
πειραμάτων και τα 
οργανϊνουν. 

Σ.Δ.3.3. 
Καταςκευάηουν 
διαγράμματα, ςτα 

 Καταςκευι διαγραμμάτων 
με βάςθ ζναν μεγάλο 
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ΣΑΣΙΣΙΚΗ οποία θ εικόνα ι το 
ςφμβολο 
αντιπροςωπεφει 
πολλαπλάςια του 
ενόσ (τθσ μονάδασ). 

αρικμό πραγματικϊν 
δεδομζνων (π.χ. αρικμόσ 
διαφορετικϊν λουλουδιϊν 
ςε ζνα ανκοπωλείο). 

Σ.Δ.3.4. Διερευνοφν 
πλθροφορίεσ από 
διαγράμματα, ςτα 
οποία θ εικόνα ι το 
ςφμβολο 
αντιπροςωπεφει 
πολλαπλάςια του 
ενόσ (τθσ μονάδασ) 
και εξάγουν 
ςυμπεράςματα. 

Μζτρα κζςθσ και  
Μεταβλθτότθτασ. 

Σ.Μ.3.1. Ρεριγράφουν 
και προςδιορίηουν 
τθν επικρατοφςα τιμι 
και το εφροσ 
δεδομζνων. 

 Εφρεςθ τθσ τιμισ με τθ 
μεγαλφτερθ ςυχνότθτα ςε 
ζναν πίνακα δεδομζνων ι 
ςε ζνα διάγραμμα. 

 

 Συηιτθςθ τθσ 
μεταβλθτότθτασ ςε ζναν 
πίνακα δεδομζνων ι ςε ζνα 
ςθμειόγραμμα (π.χ. εφρεςθ 
τθσ διαφοράσ τθσ 
μικρότερθσ από τθ 
μεγαλφτερθ τιμι, ςε ποια 
τιμι υπάρχουν λίγα ι 
κακόλου δεδομζνα κ.ά.). 

ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΕ Ρειράματα τφχθσ και 
Ρικανότθτεσ. 

Ρ.Ρ.3.1. Συγκρίνουν 
τισ πικανότθτεσ 
εμφάνιςθσ 
ενδεχομζνων 
πραγματοποιϊντασ 
πολλζσ δοκιμζσ. 

 Ρραγματοποίθςθ 
πειραμάτων τφχθσ για τθ 
διερεφνθςθ τθσ εμφάνιςθσ 
όλων των ενδεχομζνων 
(π.χ. ςε ζναν τροχό με τρία 
χρϊματα με διαφορετικι 
πικανότθτα εμφάνιςθσ). 
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ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ – Δϋ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 

Θεματικά 
Πεδία 

Θεματικζσ 
Ενότθτεσ 

Προςδοκϊμενα 
Μακθςιακά 

Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ 
Δραςτθριότθτεσ 

  Οι μακθτζσ/-τριεσ:  

ΑΡΙΘΜΟΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φυςικοί αρικμοί. Αρ.Φ.4.1. Αρικμοφν 
και καταμετροφν 
αντικείμενα μζχρι το 
100.000 (ςε ομάδεσ). 

 Συμπλιρωςθ ψθφίου που 
λείπει, αν οι αρικμοί είναι 
ςε αφξουςα ςειρά.  

 

 Χριςθ δοςμζνων ψθφίων, 
από μία φορά το κακζνα, 
για να ςυμπλθρωκοφν κενά 
ϊςτε να ςχθματιςτοφν 
αρικμοί, οι οποίοι να είναι 
μεγαλφτεροι από δοςμζνο 
αρικμό.  

 

 Σφνκεςθ και ανάλυςθ 
εξαψιφιων αρικμϊν.  

 

 Κατακόρυφθ γραφι και 
εκτζλεςθ πράξεων με 
προβλιματα του τφπου:  
«Δίνεται πίνακασ που 
παρουςιάηει τισ πωλιςεισ 
ενόσ βιβλίου κατά το πρϊτο 
τρίμθνο τθσ κυκλοφορίασ 
του.   
α) Να υπολογίςεισ πόςα 
περίπου αντίτυπα 
πωλικθκαν κατά τθ 
διάρκεια των τεςςάρων 
μθνϊν τθσ κυκλοφορίασ 
του. 
β) Να υπολογίςεισ πόςα 
περιςςότερα αντίτυπα του 
βιβλίου πωλικθκαν τον 
Ιοφλιο ςε ςχζςθ με τον 
Οκτϊβριο.  

 

 Στρατθγικζσ υπολογιςμοφ.  
Για παράδειγμα: «Να βρεισ 
ζναν γριγορο τρόπο για να 
υπολογίςεισ ςτο μυαλό ςου 
το άκροιςμα 5318+999= 
⎕».  

Αρ.Φ.4.2. Εκτιμοφν με 
διαφορετικοφσ 
τρόπουσ τθν 
πλθκικότθτα ενόσ 
ςυνόλου που 
περιλαμβάνει μζχρι 
10.000 ςτοιχεία. 

Αρ.Φ.4.3. 
Απαγγζλουν, 
διαβάηουν και 
γράφουν αρικμοφσ 
μζχρι το 100.000. 

Αρ.Φ.4.4. 
Αναγνωρίηουν 
αρικμοφσ μζχρι το 
100.000 ςε μια 
ποικιλία από πλαίςια 
και ςχθματιςμοφσ.  

Αρ.Φ.4.5. Διερευνοφν 
τθ ςχζςθ μεταξφ ενόσ 
ψθφίου και τθσ αξίασ 
του ςε πενταψιφιουσ 
αρικμοφσ. 

Αρ.Φ.4.6. Αναλφουν 
και ςυνκζτουν 
φυςικοφσ αρικμοφσ 
μζχρι το 100.000 με 
διαφορετικοφσ 
τρόπουσ. 

Αρ.Φ.4.7 Συγκρίνουν 
και διατάςςουν 
αρικμοφσ μζχρι το 
100.000 και βρίςκουν 
τθ κζςθ τουσ ςτθν 
αρικμογραμμι. 

Αρ.Φ.4.8. Διερευνοφν 
ςυνδυαςμοφσ που 
δίνουν τα 
ακροίςματα ι τισ 
διαφορζσ των 
δεκάδων, των 
εκατοντάδων, των 
χιλιάδων και των 
δεκάδων χιλιάδων ωσ 
το 100.000 

Αρ.Φ.4.9. 



Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΑνάπηςξηΑνθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
 ΠΟΤΓΩΝ

43 |  Μαθηματικά Δημοτικοφ  

 

 

ΑΡΙΘΜΟΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αναγνωρίηουν και 
αναπαριςτοφν με 
διαφορετικοφσ 
τρόπουσ καταςτάςεισ 
πρόςκεςθσ, 
αφαίρεςθσ, 
πολλαπλαςιαςμοφ 
(με πενταψιφιο 
αποτζλεςμα) και 
(τζλειασ και ατελοφσ) 
διαίρεςθσ με διψιφιο 
διαιρζτθ.  

Αρ.Φ.4.10. 
Διερευνοφν και 
εφαρμόηουν 
ςτρατθγικζσ νοερϊν 
υπολογιςμϊν 
προςκζςεων και 
αφαιρζςεων 
τετραψιφιων 
αρικμϊν.  

Αρ.Φ.4.11. Εκτελοφν 
νοερζσ και γραπτζσ 
προςκζςεισ, 
αφαιρζςεισ και 
πολλαπλαςιαςμοφσ 
με τετραψιφιουσ 
αρικμοφσ που 
οδθγοφν ςε 
πενταψιφιο 
αποτζλεςμα, κακϊσ 
και διαιρζςεισ 
πενταψιφιων με 
μονοψιφιο και 
διψιφιο διαιρζτθ. 

Αρ.Φ.4.12. 
Αναπτφςςουν 
ςτρατθγικζσ επίλυςθσ 
και καταςκευισ 
προβλθμάτων με 
πενταψιφιουσ 
αρικμοφσ και 
χρθςιμοποιοφν 
μοντζλα και 
αναπαραςτάςεισ για 
να τισ τεκμθριϊςουν 
και να τισ 
κοινοποιιςουν ςε 
άλλουσ. 

Αρ.Φ.4.13. 
Αναπτφςςουν και 
εφαρμόηουν 
αλγόρικμουσ: 
α) τθσ πρόςκεςθσ και 
τθσ αφαίρεςθσ με 
τετραψιφιουσ 
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ΑΡΙΘΜΟΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

αρικμοφσ, 
β) του 
πολλαπλαςιαςμοφ 
τετραψιφιων με 
τριψιφιουσ αρικμοφσ 
και 
γ) τθσ τζλειασ 
διαίρεςθσ 
τετραψιφιων με 
μονοψιφιο και 
διψιφιο διαιρζτθ,  
χρθςιμοποιϊντασ 
ποικιλία ςτρατθγικϊν, 
μζςων και 
αναπαραςτάςεων. 

Αρ.Φ.4.14. 
Χρθςιμοποιοφν ςε 
πράξεισ και 
προβλιματα με 
τετραψιφιουσ 
αρικμοφσ:  
α) το ζνα ωσ το 
ουδζτερο ςτοιχείο 
του 
πολλαπλαςιαςμοφ 
και το μθδζν ωσ το 
απορροφθτικό 
ςτοιχείο του 
πολλαπλαςιαςμοφ,  
β) τθν αντιμετακετικι 
ιδιότθτα του 
πολλαπλαςιαςμοφ,  
γ) τθν 
προςεταιριςτικι 
ιδιότθτα τθσ 
πρόςκεςθσ και του 
πολλαπλαςιαςμοφ, 
και 
δ) τθν επιμεριςτικι 
ιδιότθτα του 
πολλαπλαςιαςμοφ ωσ 
προσ τθν πρόςκεςθ 
και τθν αφαίρεςθ. 

Αρ.Φ.4.15. 
Ανακαλφπτουν 
εμπειρικά, 
διατυπϊνουν και 
εφαρμόηουν τα 
κριτιρια 
διαιρετότθτασ των 
αρικμϊν 2, 3, 5 και 9. 

Αρ.Φ.4.16. Αναλφουν 
ζναv φυςικό αρικμό 
ςε γινόμενα.  

Αρ.Φ.4.17. 
Αναγνωρίηουν τον 
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ΑΡΙΘΜΟΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

αλγόρικμο τθσ 
ευκλείδειασ 
διαίρεςθσ δφο 
φυςικϊν αρικμϊν (με 
μονοψιφιο ι 
διψιφιο διαιρζτθ) και 
τον χρθςιμοποιοφν 
για τθ δοκιμι τθσ 
διαίρεςθσ.  

Θετικοί ρθτοί αρικμοί. Αρ..4.1. Διερευνοφν 
τθ ςχζςθ των 
φυςικϊν αρικμϊν 
μζχρι το 100.000 με 
τουσ κλαςματικοφσ 
και τουσ δεκαδικοφσ 
αρικμοφσ (μζχρι δφο 
δεκαδικά ψθφία). 

 Σθμείωςθ τθσ κζςθσ ενόσ 
κλάςματοσ ςτθν 
αρικμογραμμι.  

 

 Επίλυςθ προβλθμάτων του 
τφπου: «Ο Μιχάλθσ και ο 
Γιάννθσ αγόραςαν από μια 
πίτςα. Ο Μιχάλθσ τθν 
ζκοψε ςε 8 κομμάτια και ο 
Γιάννθσ ςε 4. Να 
ηωγραφίςεισ τθν πίτςα του 
κάκε παιδιοφ και να 
γράψεισ το κλάςμα που τθν 
εκφράηει. Να χρωματίςεισ 
και να ςυμπλθρϊςεισ τα 
ιςοδφναμα κλάςματα».  

Αρ..4.2. 
Αναγνωρίηουν 
δεκαδικοφσ αρικμοφσ 
(μζχρι δφο δεκαδικά 
ψθφία) ςε μια 
ποικιλία από 
κακθμερινά πλαίςια 
και ειςάγονται ςτθ 
γραφι και ςτθν 
ορολογία τουσ. 

Αρ..4.3. 
Αναπαριςτοφν 
κλάςματα ωσ 
αρικμοφσ ςτθν 
αρικμογραμμι. 

Αρ..4.4. Συγκρίνουν 
κλάςματα με 
διάφορουσ τρόπουσ. 

Αρ..4.5. 
Αναγνωρίηουν ωσ 
ειδικι περίπτωςθ τα 
δεκαδικά κλάςματα 
(με παρονομαςτι το 
10 και το 100) και τα 
μετατρζπουν ςε 
δεκαδικι μορφι 

Αρ..4.6. Συγκρίνουν 
και διατάςςουν 
δεκαδικοφσ αρικμοφσ 
με δφο δεκαδικά 
ψθφία το πολφ.  

Αρ..4.7. Ρροςκζτουν 
και αφαιροφν 
τετραψιφιουσ 
αρικμοφσ που 
περιλαμβάνουν και 
δεκαδικοφσ με δφο 
δεκαδικά ψθφία. 
Χρθςιμοποιοφν 
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ΑΡΙΘΜΟΙ προςεγγιςτικζσ και 
άλλεσ ςτρατθγικζσ για 
να ελζγξουν αν οι 
απαντιςεισ τουσ είναι 
λογικζσ. 

Αρ..4.8. Εκτελοφν 
ςφντομουσ 
πολλαπλαςιαςμοφσ 
και διαιρζςεισ 
δεκαδικϊν αρικμϊν 
με δφο δεκαδικά 
ψθφία με 
μονοψιφιουσ 
φυςικοφσ αρικμοφσ 
και χρθςιμοποιοφν 
προςεγγιςτικζσ και 
άλλεσ ςτρατθγικζσ για 
να ελζγξουν αν οι 
απαντιςεισ τουσ είναι 
λογικζσ.  

Αρ..4.9. Ρροςκζτουν 
και αφαιροφν 
ομϊνυμα και μικρά 
ετερϊνυμα κλάςματα 
(με άτυπεσ 
ςτρατθγικζσ). 

Αρ..4.10. 
Χρθςιμοποιοφν τθν 
αρικμομθχανι για 
υπολογιςμοφσ με 
περιςςότερα από δφο 
δεκαδικά ψθφία. 

Ακζραιοι αρικμοί. Αρ.Α.4.1. 
Αντιλαμβάνονται 
διαιςκθτικά τουσ 
ακζραιουσ αρικμοφσ 
μζςα από 
κακθμερινζσ 
καταςτάςεισ 
(αιςκθτοποίθςθ). 

 Νοεροί υπολογιςμοί 
πρόςκεςθσ και αφαίρεςθσ 
ακζραιων αρικμϊν μζχρι το 
100.000 

Αρ.Α.4.2. Διερευνοφν 
διαιςκθτικά απλζσ 
προςκζςεισ με 
κετικοφσ και 
αρνθτικοφσ 
ακζραιουσ αρικμοφσ. 

 

ΑΛΓΕΒΡΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κανονικότθτεσ. Αλ.Κ.4.1. 
Αναγνωρίηουν και 
διερευνοφν 
αρικμθτικζσ και 
γεωμετρικζσ 
κανονικότθτεσ. 

 Διερεφνθςθ ακολουκιϊν 
αρικμϊν, όπωσ οι 
«τριγωνικοί», οι 
«τετράγωνοι» κ.ά. 

Αλ.Κ.4.2. 
Συμπλθρϊνουν 
αρικμθτικζσ και 
γεωμετρικζσ 
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ΑΛΓΕΒΡΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

κανονικότθτεσ. 

Αλ.Κ.4.3. 
Ρεριγράφουν απλζσ 
και πιο ςφνκετεσ 
αρικμθτικζσ και 
γεωμετρικζσ 
κανονικότθτεσ. 

Αλ.Κ.4.4. 
Αναπαριςτοφν απλζσ 
και πιο ςφνκετεσ 
αρικμθτικζσ και 
γεωμετρικζσ 
κανονικότθτεσ με 
διαφορετικά μζςα (με 
εικόνεσ, λεκτικά, 
αρικμθτικά). 

Αλ.Κ.4.5. Βρίςκουν 
κάποιον 
«απομακρυςμζνο» 
όρο μιασ αρικμθτικισ 
και γεωμετρικισ 
κανονικότθτασ. 

Αλ.Κ.4.6. Συγκρίνουν 
απλζσ και πιο 
ςφνκετεσ αρικμθτικζσ 
και γεωμετρικζσ 
κανονικότθτεσ. 

Συναρτιςεισ. Αλ.Σρ.4.1. Διερευνοφν 
τθ ςυμμεταβολι 
μεγεκϊν με 
διαδικαςίεσ δοκιμισ 
και ελζγχου. 

 Ραιχνίδια όπωσ «θ μθχανι 
των ςυναρτιςεων», ςτα 
οποία οι μακθτζσ/-τριεσ 
διερευνοφν τον κανόνα τθσ 
μθχανισ, αφοφ 
καταγράψουν και 
μελετιςουν τον 
«ειςαγόμενο» και 
«εξαγόμενο» αρικμό. 

Αλγεβρικζσ 
παραςτάςεισ. 

Αλ.Ρ.4.1. 
Χρθςιμοποιοφν 
ςφμβολα (ωσ 
αγνϊςτουσ και ωσ 
μεταβλθτζσ) και τα 
αντικακιςτοφν με 
αρικμοφσ ςε ςφνκετεσ 
ανοιχτζσ αρικμθτικζσ 
προτάςεισ (π.χ. 
Δ+c=8). 

 Συμβολικι ζκφραςθ (με 
αρικμθτικι παράςταςθ) 
απλϊν κακθμερινϊν 
καταςτάςεων (και το 
αντίκετο), με ζμφαςθ ςε 
καταςτάςεισ που απαιτοφν 
τθ χριςθ τθσ 
προτεραιότθτασ των 
πράξεων.  
Για παράδειγμα, με βάςθ το 
μενοφ ενόσ εςτιατορίου, οι 
μακθτζσ/-τριεσ  
διατυπϊνουν προβλιματα 
δφο πράξεων, τα 
εκφράηουν με αρικμθτικζσ 
παραςτάςεισ, τα επιλφουν 
και τα ανταλλάςςουν  με 
προβλιματα άλλων 
ομάδων. 

 

Αλ.Ρ.4.2. Υπολογίηουν 
τθν τιμι μιασ απλισ 
αρικμθτικισ 
παράςταςθσ, με 
χριςθ τθσ 
προτεραιότθτασ των 
πράξεων χωρίσ 
παρενκζςεισ. 

Αλ.Ρ.4.3. 
Διατυπϊνουν ζνα 
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ΑΛΓΕΒΡΑ πρόβλθμα με 
ςυνδυαςμό δφο 
οποιωνδιποτε 
πράξεων που να 
μοντελοποιείται από 
δεδομζνθ αρικμθτικι 
παράςταςθ ι ςχζςθ. 

 

Είδοσ τιμι 

Ρίτα γφροσ   3 € 

Σουβλάκια 2 € 

Μπιφτζκια 2,5 € 

Σαλάτα 1,5 € 

Ρατάτεσ 1 € 

Αναψυκτικά 2 € 
 

Αλ.Ρ.4.4. Εκφράηουν 
ςυμβολικά (με 
αρικμθτικι 
παράςταςθ ι ςχζςθ) 
ζνα απλό πρόβλθμα 
(με ςυνδυαςμό δφο 
οποιωνδιποτε 
πράξεων) και το 
επιλφουν. 

Αλγεβρικζσ ςχζςεισ. Αλ.Σχ.4.1. 
Αντιλαμβάνονται το 
ςφμβολο τθσ ιςότθτασ 
ωσ ζκφραςθ ςχζςθσ 
ανάμεςα ςε ςφνκετεσ 
αρικμθτικζσ 
παραςτάςεισ. 

 Διερεφνθςθ γενικευμζνων 
ςχζςεων με παιχνίδια, 
όπωσ οι «Μθχανζσ των 
αρικμϊν» (όπου κάκε 
αρικμόσ που ειςζρχεται ςτθ 
μθχανι επταπλαςιάηεται) ι 
αντιςτρόφωσ θ «Χαλαςμζνθ 
μθχανι», όπου δεν είναι 
γνωςτό με ποιον αρικμό 
πολλαπλαςιάηεται ο 
αρικμόσ που ειςζρχεται). 

Αλ.Σχ.4.2. 
Ρροςδιορίηουν τον 
αρικμό που πρζπει να 
πολλαπλαςιαςτεί με 
ζναν άλλο για να 
προκφψει ζνασ τρίτοσ 
αρικμόσ (π.χ. 
7•...=21). 

Αλ.Σχ.4.3. 
Συμπλθρϊνουν 
ανιςότθτεσ με 
κατάλλθλουσ 
αρικμοφσ (π.χ. 8+3 
<...+7 ι 6+...>10-1). 

Αλ.Σχ.4.4. Συνδζουν 
ανιςοτικζσ ςχζςεισ 
μεταξφ φυςικϊν και 
δεκαδικϊν αρικμϊν 
(με ζνα δεκαδικό 
ψθφίο) με τθ κζςθ 
τουσ ςτθν 
αρικμογραμμι. 

ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γεωμετρία του 
επιπζδου. 

Γ.Ε.4.1. Αναγνωρίηουν 
ςθμεία, ευκείεσ, 
θμιευκείεσ, 
ευκφγραμμα 
τμιματα, τεμνόμενεσ, 
παράλλθλεσ και 
κάκετεσ ευκείεσ. 

 Αναγνϊριςθ παράλλθλων 
ευκειϊν, τεμνόμενων 
ευκειϊν και κάκετων 
ευκειϊν ςε αντικείμενα τθσ 
κακθμερινισ ηωισ, π.χ. 
βιβλιοκικθ τθσ τάξθσ, 
ςιδθροδρομικζσ γραμμζσ, 
δρόμοι ςτον χάρτθ τθσ 
πόλθσ τουσ κ.λπ. 

 

Γ.Ε.4.2. Σχεδιάηουν 
γωνίεσ ίςεσ, 
μικρότερεσ και 
μεγαλφτερεσ από μία 
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ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ορκι.  Καταςκευι απλϊν 
γεωμετρικϊν ςχθμάτων ςε 
γεωπίνακα και ζπειτα 
ςυνκζςεισ διάφορων 
γεωμετρικϊν ςχθμάτων, 
π.χ. ςπίτι που αποτελείται 
από τετράγωνο και τρίγωνο 
ι καραβάκι που 
αποτελείται από τραπζηιο 
και τρίγωνο. 

 
 Ταξινόμθςθ ςχθμάτων με 

βάςθ τισ ιδιότθτζσ τουσ. π.χ. 
Ρόςα διαφορετικά τρίγωνα 
μποροφμε να φτιάξουμε 
ςτον γεωπίνακα; Σε τι 
διαφζρουν; Είναι κριτιριο 
οι γωνίεσ; Είναι κριτιριο ο 
προςανατολιςμόσ; 

Γ.Ε.4.3. Αναγνωρίηουν 
και κατατάςςουν 
τετράπλευρα και 
πολφγωνα με βάςθ 
γεωμετρικζσ ιδιότθτεσ 
και ςχζςεισ. 

Γ.Ε.4.4. Σχεδιάηουν 
τρίγωνα και 
τετράπλευρα πάνω ςε 
διάφορουσ καμβάδεσ 
και ςε λευκό χαρτί με 
χριςθ χάρακα. 

Γ.Ε.4.5. Συνκζτουν και 
αναλφουν γεωμετρικά 
ςχιματα ςε 2 ι 
περιςςότερα μζρθ 
(π.χ. ςε τρίγωνα και 
τετράπλευρα) με τθ 
χριςθ χειραπτικοφ 
και ψθφιακοφ υλικοφ. 

Γ.Ε.4.6. Διερευνοφν 
τισ ςχζςεισ μεταξφ 
διαφορετικϊν 
τετραπλεφρων. 

Γεωμετρία του χϊρου.  Γ.Χ.4.1. 
Καταςκευάηουν 
τριςδιάςτατα 
ςχιματα (π.χ. κτίρια) 
με 
αλλθλοςυνδεόμενουσ 
κφβουσ από δοςμζνεσ 
όψεισ. 

 Καταςκευι απλϊν 
γεωμετρικϊν ςτερεϊν με 
χριςθ polydron, π.χ. 
ορκογϊνια 
παραλλθλεπίπεδα, κφβουσ, 
πυραμίδεσ.  

 

 Ρεριγραφι οδθγιϊν από 
μία ομάδα ςε άλλθ για τθν 
καταςκευι ενόσ 
γεωμετρικοφ ςτερεοφ που 
ζχει ορίςει θ ομάδα αυτι, 
με χριςθ polydron. Ρ.χ. το 
γεωμετρικό ςτερεό που κα 
φτιάξετε ζχει 12 ακμζσ και 
8 κορυφζσ και 6 ζδρεσ. Για 
τισ ζδρεσ μπορείτε να 
χρθςιμοποιιςετε 10 
τετράγωνα. Ροιο 
γεωμετρικό ςτερεό μπορεί 
να είναι;  

 

 Αναγνϊριςθ πριςμάτων 
μζςω ψθλάφθςθσ με τα 
μάτια κλειςτά, ανάλυςι 
τουσ ςε επιμζρουσ ςτερεά 
και περιγραφι τουσ με 
βάςθ ακμζσ, κορυφζσ και 
ζδρεσ. 

Γ.Χ.4.2. Αναγνωρίηουν 
ορκογϊνια πρίςματα 
και κυλίνδρουσ από 
διαφορετικζσ οπτικζσ 
γωνίεσ και τα 
περιγράφουν με βάςθ 
ακμζσ, κορυφζσ και 
ζδρεσ. 

Γ.Χ.4.3. 
Καταςκευάηουν 
πρίςματα και 
πυραμίδεσ από 
αναπτφγματα (ςε 
χειραπτικά και ςε 
ψθφιακά 
περιβάλλοντα) και 
ςχεδιάηουν 
αναπτφγματα. 

Γ.Χ.4.4. Γενικεφουν 
αναφορικά με τα 
επίπεδα γεωμετρικά 
ςχιματα ωσ όψεισ 
πριςμάτων και 
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ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ πυραμίδων και τα 
ςυνδζουν με τα 
αναπτφγματά τουσ. 

Γ.Χ.4.5. Αναλφουν 
πρίςματα και 
πυραμίδεσ ςε 2 μζρθ 
με τθ χριςθ 
χειραπτικοφ και 
ψθφιακοφ υλικοφ. 

Μεταςχθματιςμοί. Γ.Μ.4.1. Εντοπίηουν 
ίςα επίπεδα ςχιματα 
χρθςιμοποιϊντασ τθν 
ανάκλαςθ ςε φυςικό 
και ψθφιακό 
περιβάλλον.  

 Εντοπιςμόσ ίςων επιπζδων 
ςχθμάτων ςε ψθφιδωτό με 
pattern blocks, 
χρθςιμοποιϊντασ 
ανακλάςεισ, περιςτροφζσ 
και μεταφορζσ. 

 

 Σχεδιαςμόσ γεωμετρικοφ 
ςχιματοσ ςε 
τετραγωνιςμζνο καμβά, 
οριςμόσ του άξονα 
ςυμμετρίασ και ςχεδιαςμόσ 
του ςυμμετρικοφ του. Οι 
μακθτζσ/-τριεσ ελζγχουν με 
τθ χριςθ ενόσ κακρζπτθ. 

 
 Σχεδιαςμόσ ενόσ ςχιματοσ 

και τθσ ανάκλαςισ του ςε 
ιςομετρικό καμβά,  
επανάλθψθ τθσ 
διαδικαςίασ 
πραγματοποιϊντασ δφο 
περιςτροφζσ, καταλιγοντασ 
τελικά ςε μια 
ζλικα/προπζλα. Οι 
μακθτζσ/-τριεσ ελζγχουν με 
τθ χριςθ ενόσ κακρζπτθ. 

 

 Κάλυψθ ςυγκεκριμζνθσ 
επιφάνειασ με χριςθ 
πεντόμινο, όπου π.χ. με 3 
ςυγκεκριμζνα κομμάτια 
πρζπει να λυκεί το παηλ, 
πραγματοποιϊντασ  
ςτροφζσ, ανακλάςεισ και 
μεταφορζσ προκειμζνου να 
το επιλφςουν. 

Γ.Μ.4.2. Εξαςκοφνται 
ςτον ςχεδιαςμό 
ςχθμάτων που ζχουν 
άξονεσ ςυμμετρίασ ςε 
ποικιλία καμβάδων. 

Γ.Μ.4.3. Εντοπίηουν 
ίςα επίπεδα ςχιματα 
χρθςιμοποιϊντασ τθ 
μεταφορά ςε φυςικό 
και ψθφιακό 
περιβάλλον. 

Γ.Μ.4.4. Συνδζουν τθν 
ανάκλαςθ και τθ 
μεταφορά ςτθ 
δθμιουργία απλϊν 
ψθφιδωτϊν. 

Γ.Μ.4.5. Εντοπίηουν 
ίςα επίπεδα ςχιματα 
χρθςιμοποιϊντασ τθ 
ςτροφι ςε φυςικό και 
ψθφιακό περιβάλλον. 

Γ.Μ.4.6. 
Αναγνωρίηουν 
ςχιματα με κζντρο 
ςυμμετρίασ για 
περιςτροφζσ 90

ο
, 

180
ο
 και 360

ο
. 

Γ.Μ.4.7. Συνδζουν τθν 
ανάκλαςθ, τθ 
μεταφορά και τθ 
ςτροφι ςτθ 
δθμιουργία απλϊν 
ψθφιδωτϊν. 

ΜΕΣΡΗΕΙ  
 
 
 
 
 
 
 

Μικοσ.  Μ.Μ.4.1. 
Ρραγματοποιοφν 
απλζσ μετατροπζσ 
μονάδων μζτρθςθσ 
μικουσ (μζτρα, 
εκατοςτά, χιλιοςτά). 

 

Μ.Μ.4.2. Συγκρίνουν 
και μεταφζρουν 



Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΑνάπηςξηΑνθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
 ΠΟΤΓΩΝ

51 |  Μαθηματικά Δημοτικοφ  

 

 

ΜΕΣΡΗΕΙ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ευκφγραμμα τμιματα 
χρθςιμοποιϊντασ 
διαβιτθ. 

Μ.Μ.4.3. 
Ρραγματοποιοφν 
εκτιμιςεισ 
περιμζτρων ςε 
διάφορα πλαίςια. 

Μ.Μ.4.4 Μετροφν και 
ςυγκρίνουν τθν 
περίμετρο 
πολυγωνικϊν 
ςχθμάτων και 
επιλφουν ςχετικά 
προβλιματα, όπωσ 
καταςκευισ 
ςχθμάτων με 
δεδομζνθ περίμετρο. 

Μ.Μ.4.5. Επιλφουν 
προβλιματα 
μζτρθςθσ μικουσ με 
τθ χριςθ οργάνων 
μζτρθςθσ. 

Μζτρο γωνιϊν.  Μ.Γ.4.1. 
Καταςκευάηουν μθ 
τυπικά όργανα 
μζτρθςθσ γωνιϊν 
(άτυπα 
μοιρογνωμόνια) και 
πραγματοποιοφν 
μετριςεισ με αυτά. 

 Καταςκευι μθ τυπικοφ 
μοιρογνωμονίου από ζνα 
κομμάτι λαδόχαρτου 
κομμζνο ςε ςχιμα κφκλου 
το οποίο διπλϊνεται 
διαδοχικά ςε δεφτερα. 
Ξεδιπλϊνοντασ το χαρτί με 
τθ βεντάλια που κα ζχει 
ςχθματιςτεί, οι μακθτζσ/-
τριεσ μετροφν διάφορεσ 
γωνίεσ από το περιβάλλον 
τουσ και τισ ςυγκρίνουν. 

Μ.Γ.4.2. Μετροφν και 
ςυγκρίνουν γωνίεσ 
χρθςιμοποιϊντασ μθ 
τυπικζσ μονάδεσ 
μζτρθςθσ. 

Εμβαδόν. Μ.Ε.4.1. Διακρίνουν 
τθν περίμετρο από το 
εμβαδόν και 
επιλφουν ςχετικά 
προβλιματα. 

 Ζκφραςθ του εμβαδοφ 
ςχθμάτων με ποικίλουσ 
τρόπουσ ςε καμβάδεσ που 
αποτελοφνται από μιςά και 
τζταρτα τετραγϊνου ι 
ορκογϊνιου, ϊςτε να 
αναδειχκεί θ ανάγκθ 
υποδιαίρεςθσ τθσ μονάδασ 
μζτρθςθσ.   

 

 Δόμθςθ ορκογϊνιων 
επιφανειϊν ςε 
τετραγωνιςμζνο χαρτί (ςε 
γραμμζσ και ςτιλεσ). Οι 
μακθτζσ/-τριεσ μετροφν τθν 
περίμετρο και το εμβαδόν 
και διακρίνουν τισ 
διαφορζσ τουσ. 

Μ.Ε.4.2. Υπολογίηουν 
το εμβαδόν 
επιφανειϊν 
χρθςιμοποιϊντασ 
υποδιαιρζςεισ τθσ 
μονάδασ. 

Μ.Ε.4.3. Εκτιμοφν και 
ςυγκρίνουν το 
εμβαδόν επιφανειϊν 
με χριςθ τυπικϊν 
μονάδων (τ.δεκ.). 

Μ.Ε.4.4. Δομοφν 
ορκογϊνιεσ 
επιφάνειεσ ςε 
γραμμζσ και ςτιλεσ 
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ΜΕΣΡΗΕΙ με ιςοδιαμζριςθ των 
γραμμικϊν τουσ 
διαςτάςεων και 
υπολογίηουν το 
εμβαδόν. 

Πγκοσ. Μ.Ο.4.1. Αναλφουν 
ςτερεά ςε δομικζσ 
μονάδεσ (κφβουσ) και 
τα αναςυνκζτουν ςε 
νζα ςτερεά, 
διαπιςτϊνοντασ τθ 
διατιρθςθ του όγκου. 

 Ανάλυςθ ςτερεϊν 
καταςκευαςμζνων από 
ςφθνοτουβλάκια και 
ςφνκεςθ νζων, 
διατθρϊντασ το πλικοσ 
από ςφθνοτουβλάκια και 
κατά ςυνζπεια και τον όγκο 
τουσ. 

 

 Μζτρθςθ τθσ 
χωρθτικότθτασ με 
ογκομετρικά δοχεία και 
ςφγκριςθ μεταξφ των 
δοχείων ωσ προσ τθ 
χωρθτικότθτά τουσ, 
χρθςιμοποιϊντασ ml και l. 

 

 Καταςκευι τριςδιάςτατου 
κτιρίου με ςφθνοτουβλάκια 
(ι ςε ψθφιακό περιβάλλον) 
μετρϊντασ και 
πολλαπλαςιάηοντασ τον 
αρικμό τουσ ςτθν 
μπροςτινι, τθν πλαϊνι ι και 
τθν επάνω όψθ. 

Μ.Ο.4.2. Μετροφν τθ 
χωρθτικότθτα 
δοχείων με τυπικζσ 
μονάδεσ (ml και l) με 
τθ χριςθ 
ογκομετρικϊν 
δοχείων. 

Μ.Ο.4.3. Εκτιμοφν και 
ςυγκρίνουν τον όγκο 
ορκογϊνιων 
καταςκευϊν με τθ 
χριςθ δομθμζνου 
χειραπτικοφ υλικοφ. 

Μ.Ο.4.4. Υπολογίηουν 
και ςυγκρίνουν τον 
όγκο ορκογϊνιων 
καταςκευϊν, 
υπολογίηοντασ το 
πλικοσ των κφβων ςε 
μια ςτρϊςθ (μικοσ x 
πλάτοσ) και 
πολλαπλαςιάηοντασ 
με τον αρικμό των 
ςτρϊςεων. 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ 
ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ 

Θζςεισ ςτο επίπεδο. ΑΓ.Θ.4.1. Ερμθνεφουν 
και χρθςιμοποιοφν 
βαςικοφσ χάρτεσ με 
απλζσ κλίμακεσ και 
υπομνιματα. 
Ρεριγράφουν κζςεισ, 
διευκφνςεισ και 
διαδρομζσ μεταξφ 
ςυγκεκριμζνων 
ςθμείων του χάρτθ. 

 Σχεδιαςμόσ τθσ γειτονιάσ 
γφρω από το ςχολείο ςε 
ομάδεσ, με βάςθ οδθγίεσ 
προσ τον ςχεδιαςτι τθσ 
ομάδασ με αλφαρικμθτικζσ 
ςυντεταγμζνεσ. Το ςχολείο 
βρίςκεται αποτυπωμζνο ςε 
τετραγωνιςμζνο καμβά,  

 

 Ρεριγραφι διαδρομϊν κα 
κζςεων επιςκεπτϊν 
ςθμαντικοφ ιςτορικοφ 
ςθμείου τθσ 
πόλθσ/περιοχισ του 
ςχολείου ι των μακθτϊν/-
τριϊν, οι οποίοι/-εσ 
ενκαρρφνονται να 
χρθςιμοποιιςουν google 
maps. 

ΑΓ.Θ.4.2. 
Χρθςιμοποιοφν 
αλφαρικμθτικζσ 
ςυντεταγμζνεσ (π.χ. 
Α4, Β1) ςε 
τετραγωνιςμζνουσ 
καμβάδεσ για να 
εντοπίςουν και να 
προςδιορίςουν 
κζςεισ ςε απλοφσ 



Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΑνάπηςξηΑνθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
 ΠΟΤΓΩΝ

53 |  Μαθηματικά Δημοτικοφ  

 

 

χάρτεσ. 

ΣΑΣΙΣΙΚΗ Διαχείριςθ δεδομζνων. Σ.Δ.4.1. Διατυπϊνουν 
ερωτιματα που 
αφοροφν ςυγκρίςεισ 
κατθγορικϊν ι 
διακριτϊν ποςοτικϊν 
δεδομζνων ςε δφο 
μικρζσ ομάδεσ ίςου 
πλικουσ. 

 Συλλογι, οργάνωςθ και 
ςφγκριςθ πραγματικϊν 
δεδομζνων από δφο μικρζσ 
ομάδεσ ίςου πλικουσ  (π.χ. 
προτιμιςεισ ςε ακλιματα 
από 20 αγόρια και 20 
κορίτςια μιασ τάξθσ). 

 

 Καταγραφι των 
πλθροφοριϊν πινάκων ι 
διαγραμμάτων για να 
ςυγκρίνουν δεδομζνα τθσ 
κακθμερινότθτασ (π.χ. 
αρικμόσ τουριςτϊν δφο 
διαφορετικϊν εποχϊν) και 
ερμθνεία τουσ 

Σ.Δ.4.2. Συλλζγουν 
κατθγορικά ι 
διακριτά ποςοτικά 
δεδομζνα από δφο 
μικρζσ ομάδεσ ίςου 
πλικουσ μζςω 
ερευνϊν ι 
πειραμάτων μικρισ 
κλίμακασ και τα 
οργανϊνουν.  

Σ.Δ.4.3. 
Καταςκευάηουν 
διαγράμματα των 
δεδομζνων για δφο 
μικρζσ ομάδεσ ίςου 
πλικουσ. 

Σ.Δ.4.4. Διερευνοφν 
πλθροφορίεσ από 
αναπαραςτάςεισ 
δεδομζνων ςε ομάδεσ 
ίςου πλικουσ και 
εξάγουν 
ςυμπεράςματα. 

Μζτρα κζςθσ και  
Μεταβλθτότθτασ. 

Σ.Μ.4.1. Ρεριγράφουν 
και προςδιορίηουν τθ 
διάμεςο των 
δεδομζνων. 

 Εφρεςθ τθσ διαμζςου από 
ζναν πίνακα δεδομζνων με 
διάταξθ των τιμϊν. 

 

 Ρραγματοποίθςθ 
προβλζψεων με βάςθ ζναν 
πίνακα δεδομζνων ι ζνα 
διάγραμμα αξιοποιϊντασ 
μζτρα κζςθσ και το εφροσ 
(π.χ. για τα ανακυκλϊςιμα 
υλικά τθσ επόμενθσ 
θμζρασ). 

ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ρειράματα τφχθσ και 
πικανότθτεσ. 

Ρ.Ρ.4.1.Εκτιμοφν τθν 
πικανότθτα ενόσ 
ενδεχομζνου ςε 
κλίμακα με εφροσ από 
αδφνατο ενδεχόμενο 
ζωσ βζβαιο 
ενδεχόμενο. 

 Διατφπωςθ ερωτθμάτων 
για τθν εκτίμθςθ 
πικανότθτασ ςε μθ 
αρικμθτικι κλίμακα. 

Ρ.Ρ.4.2. Διερευνοφν 
τθ ςυχνότθτα 
εμφάνιςθσ ενόσ 
ενδεχομζνου κατά 
τθν επανάλθψθ ενόσ 

 Ρραγματοποίθςθ 
πειραμάτων τφχθσ και 
διατφπωςθ προβλζψεων  
για τθ ςυχνότθτα 
εμφάνιςθσ διαφορετικϊν 
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ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΕ πειράματοσ τφχθσ 
πραγματοποιϊντασ 
διαφορετικοφσ 
αρικμοφσ δοκιμϊν. 

ενδεχομζνων (π.χ. ρίψθ 
ενόσ κζρματοσ 10 ι 20 
φορζσ). 
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ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ – Εϋ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 

Θεματικά 
Πεδία 

Θεματικζσ 
Ενότθτεσ 

Προςδοκϊμενα 
Μακθςιακά 

Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ 
Δραςτθριότθτεσ 

  Οι μακθτζσ/-τριεσ:  

ΑΡΙΘΜΟΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φυςικοί αρικμοί. Αρ.Φ.5.1. Εκτιμοφν με 
διαφορετικοφσ 
τρόπουσ τθν 
πλθκικότθτα ενόσ 
ςυνόλου που 
περιλαμβάνει μζχρι 
1.000.000 ςτοιχεία. 

 Επίλυςθ προβλθμάτων του 
τφπου: «Δίνεται πίνακασ 
ςτον οποίο παρουςιάηονται 
τζςςερισ μεγάλεσ 
πλθκυςμιακά χϊρεσ του 
κόςμου. Μετά από τθ 
μελζτθ του πίνακα τίκενται 
ερωτιςεισ του τφπου:  
α) Ροια χϊρα ζχει 
πλθκυςμό ίςο με διακόςια 
εκατομμφρια οκτακόςιεσ 
τριάντα χιλιάδεσ;  
β) Ροιεσ είναι οι δφο χϊρεσ 
που ζχουν περίπου τον ίδιο 
πλθκυςμό;  
γ) Ρόςεσ φορζσ είναι 
μεγαλφτεροσ ο πλθκυςμόσ 
τθσ Αυςτραλίασ ςε ςχζςθ 
με τον πλθκυςμό ςτο 
Ρακιςτάν;»  

 

 Διερεφνθςθ κριτιριων 
διαιρετότθτασ.  Για 
παράδειγμα: 
«Να βάλεισ ςε κφκλο τουσ 
διαιρζτεσ του τάδε 
αρικμοφ».  
«Να κυκλϊςεισ τουσ 
αρικμοφσ που διαιροφνται 
ακριβϊσ με το 4, χωρίσ να 
κάνεισ τισ πράξεισ».  
«Να γράψεισ τουσ διαιρζτεσ 
αρικμϊν (που κα 
δίνονται)».  

Αρ.Φ.5.2. 
Απαγγζλουν, 
διαβάηουν και 
γράφουν αρικμοφσ 
μζχρι το 1.000.000.  

Αρ.Φ.5.3. Διαβάηουν, 
γράφουν και 
αναγνωρίηουν 
αρικμοφσ μζχρι το 
1.000.000 ςε μια 
ποικιλία από πλαίςια. 

Αρ.Φ.5.4. Διερευνοφν 
τθ ςχζςθ μεταξφ ενόσ 
ψθφίου και τθσ αξίασ 
του ςε εξαψιφιουσ 
αρικμοφσ.  

Αρ.Φ.5.5. Αναλφουν 
και ςυνκζτουν 
φυςικοφσ αρικμοφσ 
μζχρι το 1.000.000 με 
διαφορετικοφσ 
τρόπουσ. 

Αρ.Φ.5.6. Συγκρίνουν 
και διατάςςουν 
αρικμοφσ μζχρι το 
1.000.000 και 
βρίςκουν τθ κζςθ 
τουσ ςτθν 
αρικμογραμμι. 

Αρ.Φ.5.7. Διερευνοφν 
ςυνδυαςμοφσ που 
δίνουν τα 
ακροίςματα ι τισ 
διαφορζσ των 
δεκάδων, των 
εκατοντάδων, των 
χιλιάδων, των 
δεκάδων χιλιάδων και 
των εκατοντάδων 
χιλιάδων ςε αρικμοφσ 
μζχρι το 1.000.000. 

Αρ.Φ.5.8. 
Αναγνωρίηουν και 
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ΑΡΙΘΜΟΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

αναπαριςτοφν με 
διαφορετικοφσ 
τρόπουσ καταςτάςεισ 
πρόςκεςθσ, 
αφαίρεςθσ, 
πολλαπλαςιαςμοφ με 
εξαψιφιουσ 
αρικμοφσ και (τζλειασ 
και ατελοφσ) 
διαίρεςθσ με 
τριψιφιο διαιρζτθ. 

Αρ.Φ.5.9. 
Αναγνωρίηουν, 
διατυπϊνουν και 
εφαρμόηουν 
ςτρατθγικζσ νοερϊν 
υπολογιςμϊν των 
τεςςάρων πράξεων 
(διαίρεςθ: τζλεια, με 
τριψιφιο διαιρζτθ). 

Αρ.Φ.5.10. 
Αναπτφςςουν 
ςτρατθγικζσ επίλυςθσ 
προβλθμάτων και 
μοντελοποίθςθσ / 
αναπαράςταςθσ 
καταςτάςεων για να 
τισ τεκμθριϊςουν και 
να τισ κοινοποιιςουν.  

Αρ.Φ.5.11. 
Αναπτφςςουν και 
αξιοποιοφν 
διαδικαςίεσ 
εκτζλεςθσ / 
αλγορίκμουσ των 
τεςςάρων πράξεων, 
χρθςιμοποιϊντασ 
διάφορεσ 
ςτρατθγικζσ, μζςα 
(ανάμεςα ςτα οποία 
και αρικμομθχανι) 
και αναπαραςτάςεισ. 

Αρ.Φ.5.12. 
Διατυπϊνουν, 
αιτιολογοφν και 
εφαρμόηουν τα 
κριτιρια 
διαιρετότθτασ των 
2,3, 4, 5, 8, 9, 10 και 
25. 

Αρ.Φ.5.13. 
Διερευνοφν τον 
αλγόρικμο τθσ 
Ευκλείδειασ 
διαίρεςθσ δφο 
φυςικϊν αρικμϊν και 
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ΑΡΙΘΜΟΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

τον χρθςιμοποιοφν 
για να κάνουν τθ 
δοκιμι τθσ διαίρεςθσ. 

Θετικοί ρθτοί αρικμοί. Αρ..5.1. 
Αναγνωρίηουν ότι 
κάκε τερματιηόμενοσ 
δεκαδικόσ αρικμόσ 
είναι ζνα κλάςμα. 

 Χριςθ ψθφίων που 
δίνονται, για να γραφοφν 
δεκαδικοί αρικμοί που να 
ζχουν, για παράδειγμα, το 
ψθφίο 7 ςτθ κζςθ των 
χιλιοςτϊν.  

 

 Χριςθ ψθφίων που 
δίνονται, μία φορά το 
κακζνα, για τθ 
ςυμπλιρωςθ κενϊν ϊςτε 
να ιςχφουν (δοκείςεσ) 
ςχζςεισ. 

 

 Ερμθνεία κλάςματοσ ωσ 
πθλίκο με προβλιματα του 
τφπου: «Δφο γκοφρζτεσ 
μοιράςτθκαν ςτα ίςα ςε 3 
παιδιά. Να δείξεισ με 
ςχζδιο πόςεσ γκοφρζτεσ 
πιρε το κάκε παιδί».  

 

 Μετατροπι κλαςμάτων ςε 
δεκαδικοφσ και αντίςτροφα 
με προβλιματα του τφπου:  
«Να μετατρζψεισ τα 
κλάςματα που δίνονται ςε 
δεκαδικοφσ αρικμοφσ».  
«Να χρθςιμοποιιςεισ 
κυκλικά κλάςματα ι 
ράβδουσ κλαςμάτων, για να 
υπολογίςεισ ακροίςματα 
και διαφορζσ (που 
δίνονται)».  

Αρ..5.2. 
Αναγνωρίηουν τα 
δεκαδικά κλάςματα 
και τα μετατρζπουν 
ςε δεκαδικοφσ 
αρικμοφσ και 
αντιςτρόφωσ. 

Αρ..5.3. Διατάςςουν 
ζνα ςφνολο 
κλαςματικϊν 
αρικμϊν και βρίςκουν 
ενδιάμεςουσ, 
μικρότερουσ και 
μεγαλφτερουσ 
κλαςματικοφσ 
αρικμοφσ. 

Αρ..5.4. Ταξινομοφν 
δεκαδικοφσ αρικμοφσ 
με περιςςότερα από 
δφο δεκαδικά ψθφία. 

Αρ..5.5. 
Χρθςιμοποιοφν 
ποικίλα μζςα 
αναπαράςταςθσ και 
ςτρατθγικζσ, για να 
απλοποιοφν και να 
βρίςκουν ιςοδφναμα 
κλάςματα.  

Αρ..5.6. Ρροςκζτουν 
και αφαιροφν 
κλάςματα με τθ 
χριςθ ιςοδφναμων 
κλαςμάτων. 

Αρ..5.7. 
Ρολλαπλαςιάηουν 
κλάςματα με 
φυςικοφσ αρικμοφσ 
και κλάςματα με 
κλάςματα. 

Αρ..5.8. Διαιροφν 
φυςικοφσ με 
κλάςματα, κλάςματα 
με φυςικοφσ, 
κλάςματα με 
κλάςματα (διαίρεςθ 
ωσ αντίςτροφοσ 
πολλαπλαςιαςμόσ). 

Αρ..5.9. 
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ΑΡΙΘΜΟΙ Χρθςιμοποιοφν τθν 
αρικμομθχανι για 
υπολογιςμοφσ με 
δεκαδικοφσ αρικμοφσ. 

Aρ..5.10. Εκτιμοφν 
και υπολογίηουν το 
αποτζλεςμα πράξεων 
ςε προβλιματα με 
δεκαδικοφσ αρικμοφσ 
και ςυμμιγείσ 
αρικμοφσ. 

Αρ..5.11. Ειςάγονται 
ςτα ποςοςτά, 
μετατρζπουν 
κλαςματικοφσ και 
δεκαδικοφσ αρικμοφσ 
ςε ποςοςτά και 
χρθςιμοποιοφν τισ 
γνϊςεισ τουσ για να 
διαχειριςτοφν 
καταςτάςεισ τθσ 
κακθμερινισ ηωισ.  

Ακζραιοι αρικμοί. Αρ.Α.5.1. 
Αναγνωρίηουν και 
διερευνοφν τθν χριςθ 
των αρνθτικϊν 
ακεραίων αρικμϊν ςε 
καταςτάςεισ από τθν 
κακθμερινι ηωι. 

 Χριςθ κετικϊν και 
αρνθτικϊν αρικμϊν ςτθν 
κακθμερινι ηωι με 
προβλιματα του τφπου: 
«Να γράψεισ τον 
κατάλλθλο κετικό ι 
αρνθτικό αρικμό για τθν 
κορυφι ενόσ ουρανοξφςτθ 
ςτθ Ν. Υόρκθ που βρίςκεται 
970 μζτρα πάνω από τθν 
επιφάνεια τθσ κάλαςςασ». 

Αρ.Α.5.2. 
Αντιλαμβάνονται τθν 
ανάγκθ επζκταςθσ 
τθσ αρικμογραμμισ 
για να ςυμπεριλάβει 
αρικμοφσ 
μικρότερουσ από το 
μθδζν. 

Αρ.Α.5.3. Συγκρίνουν 
και διατάςςουν 
αρνθτικοφσ 
ακεραίουσ αρικμοφσ 
και ορίηουν τθ κζςθ 
τουσ ςτθν 
αρικμογραμμι. 

ΑΛΓΕΒΡΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κανονικότθτεσ. Αλ.Κ.5.1. Αξιοποιοφν 
τθν ζννοια τθσ 
κανονικότθτασ και τισ 
ιδιότθτεσ των 
κανονικοτιτων, για 
να κατανοιςουν 
ςχετικζσ καταςτάςεισ 
και να διαχειριςτοφν 
και να επιλφςουν 
ςχετικά προβλιματα. 

 Μελζτθ μιασ δεδομζνθσ 
κανονικότθτασ, διερεφνθςθ 
των αρικμθτικϊν ςχζςεων 
που τθν χαρακτθρίηουν και 
επζκταςθ τθσ διερεφνθςθσ  
ςε μεταγενζςτερθ (νιοςτι) 
περίπτωςθ. 
 

 Χρθςιμοποιϊντασ ωσ 
παράδειγμα κανονικότθτασ 
τθν προπαίδεια ενόσ 
αρικμοφ (π.χ. 3, 6, 9, 12, 15, 
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ΑΛΓΕΒΡΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18, 21, ...), όπου θ ςειρά με 
τθν οποία εμφανίηεται κάκε 
όροσ αποτελεί τθ κζςθ του 
ςτθν κανονικότθτα, οι 
μακθτζσ/-τριεσ καλοφνται 
να περιγράψουν τον 
κανόνα τθσ κανονικότθτασ 
ωσ εξισ: Κάκε όροσ τθσ 
κανονικότθτασ είναι ίςοσ με 
x φορζσ τθ κζςθ του (εδϊ  3 
x Θ) 

Θζςθ Θ όροσ 

Θ: 1 3 

Θ: 2 6 

Θ: 3 9 

Με βάςθ τον κανόνα τθσ 
κανονικότθτασ αυτισ, οι 
μακθτζσ/-τριεσ καλοφνται 
να βρουν ποιοσ αρικμόσ 
αποτελεί τον 20ό όρο τθσ 
κανονικότθτασ. 

Συναρτιςεισ. Αλ.Σρ.5.1. Διερευνοφν 
με διαδικαςίεσ 
δοκιμισ και ελζγχου 
τισ μεταβολζσ που 
προκαλοφνται ςε μια 
ποςότθτα λόγω 
μεταβολισ μιασ άλλθσ 
ποςότθτασ 
(ανεξάρτθτθ – 
εξαρτθμζνθ 
μεταβλθτι). 

 Διερεφνθςθ περιπτϊςεων 
όπου θ αλλαγι τθσ 
ανεξάρτθτθσ μεταβλθτισ 
οδθγεί ςε αντίςτοιχθ 
αλλαγι τθσ εξαρτθμζνθσ.  
Για παράδειγμα:  
α) θ περίμετροσ ςχιματοσ 
που αποτελείται από 
μικρότερα ςχιματα/pattern 
block  
β) κακθμερινζσ 
καταςτάςεισ, όπωσ: «Στθ 
ςυςκευαςία μιασ 
ςοκολάτασ αναφζρεται ότι 
‘‘60 κερμίδεσ τα 100 
γραμμάρια ςοκολάτασ’’. 
Ρόςεσ κερμίδεσ κα πάρει 
κάποιοσ αν φάει όλθ τθ 
ςοκολάτα (300 γραμμάρια); 
Αν φάει 50 γραμμάρια 
ςοκολάτασ; Εξιγθςε τθ 
ςκζψθ ςου»  ι  
«Ζνα κατάςτθμα που 
πουλάει ποδιλατα κάνει 
τθν εξισ διαφιμιςθ: ‘‘Ελάτε 
με τουσ φίλουσ ςασ!! Ζνα 
ποδιλατο πωλείται 150€. 
Δφο ποδιλατα πωλοφνται 
250€. Τρία ποδιλατα 
375€!’’ Ροια είναι θ πιο 
ςυμφζρουςα προςφορά; 
Εξιγθςε τθ ςκζψθ ςου». 

 

 Διερεφνθςθ «γρίφων», 
όπωσ «Να χρθςιμοποιιςετε 

Αλ.Σρ.5.2. Διερευνοφν 
τθν ζννοια τθσ 
ςυνάρτθςθσ μζςω 
απλϊν 
αναπαραςτάςεων 
μονοςιμαντων 
αντιςτοιχιϊν. 

Αλ.Σρ.5.3. Διερευνοφν 
τθ ςχζςθ μεταξφ 
ανάλογων ποςϊν ςε 
διαφορετικά πλαίςια. 
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ΑΛΓΕΒΡΑ τθν αρικμομθχανι για να 
διαιρζςετε μονοψιφιουσ ( 
ι διψιφιουσ)  αρικμοφσ με 
το 9.  Τι παρατθρείτε; Να 
επαναλάβετε τθν ίδια 
διαδικαςία με το 99, το 999 
κ.ο.κ. ι με το 0,9, 0,09, 
0,009 κτλ. Τι παρατθρείτε;» 

Αλγεβρικζσ 
παραςτάςεισ. 

Αλ.Ρ.5.1. 
Χρθςιμοποιοφν 
γράμματα για να 
εκφράςουν μεγζκθ ςε 
τφπουσ και ςχζςεισ 
από τθν κακθμερινι 
ηωι και τισ επιςτιμεσ. 

 Διερεφνθςθ καταςτάςεων 
από τθν κακθμερινι ηωι ι 
τισ επιςτιμεσ, όπου 
επιβάλλεται θ χριςθ μιασ ι 
περιςςότερων μεταβλθτϊν 
ςε μία ιςότθτα και ο 
εγγράμματοσ ςυμβολιςμόσ 
για τθν ζκφραςθ μιασ 
γενίκευςθσ.  Για 
παράδειγμα:  
«Η δθμοτικι αρχι μιασ 
πόλθσ χρθματοδοτεί  κάκε 
ςχολικι τάξθ  με 30€ για 
κάκε μακθτι ανά τρίμθνο.  
Ρόςα χριματα κα λάμβανε 
το ςχολείο ςασ, αν 
βριςκόταν ςτθ 
ςυγκεκριμζνθ πόλθ;»  ι  
«να διατυπϊςετε ζναν 
τρόπο υπολογιςμοφ του 
εμβαδοφ 
παραλλθλογράμμου, 
χρθςιμοποιϊντασ τα 
γράμματα α και β για τισ 
πλευρζσ του». 

Αλ.Ρ.5.2. Υπολογίηουν 
τθν τιμι μιασ απλισ 
αρικμθτικισ 
παράςταςθσ με 
χριςθ τθσ 
προτεραιότθτασ των 
πράξεων και με 
παρενκζςεισ. 

Αλ.Ρ.5.3. 
Ρεριγράφουν τθ δομι 
μιασ αρικμθτικισ 
παράςταςθσ 
χρθςιμοποιϊντασ 
κατάλλθλθ ορολογία 
(πχ. «άκροιςμα» και 
«όροι» του, 
«γινόμενο» και 
«παράγοντζσ» του). 

Αλ.Ρ.5.4. Εκφράηουν 
ςυμβολικά ζνα 
πρόβλθμα με 
αρικμθτικι 
παράςταςθ ι ςχζςθ 
και το επιλφουν. 

Αλγεβρικζσ ςχζςεισ. Αλ.Σχ.5.1. Διερευνοφν 
τισ χριςεισ του 
ςυμβόλου '=' ςε 
αρικμθτικζσ ιςότθτεσ 
με άγνωςτθ ποςότθτα 
ςτο πρϊτο ι ςτο 
δεφτερο μζλοσ 

 Διερεφνθςθ καταςτάςεων 
οι οποίεσ υποςτθρίηουν τθν 
κατανόθςθ του ςυμβόλου 
«=» ωσ ζκφραςθ ιςότθτασ 
δφο παραςτάςεων που 
μπορεί να περιλαμβάνουν 
και άγνωςτεσ ποςότθτεσ.    

Αλ.Σχ.5.2. 
Χρθςιμοποιοφν τισ 
ιδιότθτεσ των 
πράξεων, για να 
ςυμπλθρϊςουν 
ςφνκετεσ αρικμθτικζσ 
παραςτάςεισ, όπωσ  
(5+3)+ ... = 5+(3+4), 
2(3+4) = ... + 8. 

ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ Γεωμετρία του Γ.Ε.5.1. Σχεδιάηουν  Αναγνϊριςθ και ταξινόμθςθ 
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επιπζδου.  ςθμεία, ευκείεσ, 
θμιευκείεσ, 
ευκφγραμμα 
τμιματα, τεμνόμενεσ, 
παράλλθλεσ και 
κάκετεσ ευκείεσ. 

επίπεδων γεωμετρικϊν 
ςχθμάτων πάνω ςε 
γεωπίνακα, με βάςθ τα 
χαρακτθριςτικά κάκε 
κατθγορίασ αλλά και τισ 
ταξινομιςεισ εντόσ τθσ 
κατθγορίασ, π.χ. 
ταξινόμθςθ τριγϊνων ωσ 
προσ τισ πλευρζσ και τισ 
γωνίεσ τουσ.  

 

 Εντοπιςμόσ ςτο google 
maps μιασ γνϊριμθσ 
τοποκεςίασ και ςχεδιαςμόσ 
επάνω ςτον χάρτθ 
διαδρομϊν που είναι 
τεμνόμενεσ, κάκετεσ και 
παράλλθλεσ προσ ζναν 
ςυγκεκριμζνο προοριςμό. 

 

 Μζτρθςθ των γωνιϊν δφο 
τριγϊνων που ζχουν 
ςχεδιαςτεί.  Οι μακθτζσ/-
τριεσ ςυηθτοφν για τισ 
μετριςεισ των γωνιϊν που 
πραγματοποίθςαν 
(ενδεχομζνωσ με απόκλιςθ 
μιασ μοίρασ ι λάκοσ χριςθ 
του μοιρογνωμονίου, άρα 
και λάκοσ μζτρθςθ) και 
προςπακοφν να βρουν τι 
κοινό ζχουν οι μετριςεισ 
τουσ με αυτζσ των 
ςυμμακθτϊν/-τριϊν τουσ, 
γενικεφοντασ (με εμπειρικό 
τρόπο) ότι το άκροιςμα των 
γωνιϊν ενόσ τριγϊνου είναι 
180

ο
.  

 

 Σφνκεςθ πολφπλοκων 
ςχθμάτων αποτελοφμενων 
από απλά γεωμετρικά 
ςχιματα, με τθ χριςθ των 
alpha shapes ι μιασ ομάδασ 
διαφορετικϊν ςχθμάτων. 
Για παράδειγμα, φτιάχνουν 
ζναν «πίνακα ηωγραφικισ» 
αποτυπϊνοντασ τθν 
απεικόνιςθ ωσ ςφνκεςθ 
γεωμετρικϊν ςχθμάτων. 

Γ.Ε.5.2. Εντοπίηουν 
και ςχεδιάηουν 
τεμνόμενεσ, κάκετεσ 
και παράλλθλεσ 
διαδρομζσ ςε χάρτεσ. 

Γ.Ε.5.3. Δθμιουργοφν 
καταλόγουσ με βάςθ 
τα ςτοιχεία και τισ 
ιδιότθτεσ τριγϊνων, 
τετραπλεφρων και 
πολυγϊνων. 

Γ.Ε.5.4. Ταξινομοφν 
τρίγωνα με βάςθ τισ 
πλευρζσ και τισ 
γωνίεσ τουσ. 

Γ.Ε.5.5. Διερευνοφν το 
άκροιςμα των γωνιϊν 
ενόσ τριγϊνου και 
καταλιγουν ςτο 
ςυμπζραςμα ότι είναι 
180

ο
. 

Γ.Ε.5.6. Διερευνοφν το 
άκροιςμα των γωνιϊν 
των ορκογωνίων 
παραλλθλογράμμων 
και καταλιγουν 
εμπειρικά ςτο 
ςυμπζραςμα ότι είναι 
360

ο
. 

Γ.Ε.5.7. Σχεδιάηουν 
τρίγωνα με τθ 
βοικεια 
μοιρογνωμονίου. 

Γ.Ε.5.8. Συνκζτουν και 
αναλφουν επίπεδα 
γεωμετρικά ςχιματα 
ςε 2 ι περιςςότερα 
μζρθ (π.χ. τρίγωνα και 
πολφγωνα) με τθ 
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χριςθ χειραπτικοφ 
και ψθφιακοφ υλικοφ. 

Γ.Ε.5.9. Αναγνωρίηουν 
τθν περιφζρεια, τθν 
ακτίνα και τθ 
διάμετρο κφκλων. 

 

Γεωμετρία του χϊρου.  Γ.Χ.5.1. 
Καταςκευάηουν 
τριςδιάςτατα 
ςχιματα (π.χ. κτιρια) 
με χειραπτικό υλικό 
και ςε ψθφιακό 
περιβάλλον από 
δοςμζνεσ όψεισ. 

 «Ρόςο μοιάηουμε, πόςο 
διαφζρουμε».  Οι 
μακθτζσ/-τριεσ 
αναγνωρίηουν όλα τα 
γεωμετρικά ςτερεά από 
διαφορετικζσ οπτικζσ 
γωνίεσ αλλά και από τα 
αναπτφγματά τουσ. Ζπειτα 
διαμορφϊνουν κατθγορίεσ 
με βάςθ τα ςτοιχεία και τισ 
ιδιότθτζσ τουσ και τελικά 
ςυγκρίνουν πϊσ μοιάηουν 
και πϊσ διαφζρουν μεταξφ 
τουσ. 

 

 Σχεδιαςμόσ ςε χαρτί με 
ιςομετρικό καμβά ςτερεϊν 
ςυνκζςεων που 
απαρτίηονται από κφβουσ. 
Στουσ/Στισ μακθτζσ/-τριεσ 
δίνονται οι επίπεδεσ όψεισ 
(μπροςτά, δεξιά, πίςω, 
αριςτερά και επάνω) και 
καλοφνται να αποδϊςουν 
το ςτερεό φτιαγμζνο από 
κφβουσ.  

 

 Καταςκευι ςφνκετων 
πριςμάτων με χριςθ του 
υλικοφ polydron από 
ομάδεσ μακθτϊν/-τριϊν, τα 
οποία μια άλλθ ομάδα 
επιχειρεί να αναγνωρίςει 
με ψθλάφθςθ και να τα 
αναλφςει ςε απλοφςτερα 
ςτερεά. 

Γ.Χ.5.2. Σχεδιάηουν 
κφβουσ και 
ορκογϊνια 
παραλλθλεπίπεδα ςε 
ιςομετρικό καμβά. 

Γ.Χ.5.3. Αναγνωρίηουν 
ορκογϊνια και 
τριγωνικά πρίςματα, 
κυλίνδρουσ, κϊνουσ 
και ςφαίρεσ από 
διαφορετικζσ οπτικζσ 
γωνίεσ και 
δθμιουργοφν 
καταλόγουσ με τα 
ςτοιχεία και τισ 
ιδιότθτζσ τουσ. 

Γ.Χ.5.4. 
Καταςκευάηουν 
γεωμετρικά ςτερεά 
από ίςα ςχιματα 
(πλατωνικά ςτερεά). 

Γ.Χ.5.5. Αναγνωρίηουν 
πρίςματα και 
πυραμίδεσ από τα 
αναπτφγματά τουσ. 

Γ.Χ.5.6. Αναλφουν 
πρίςματα και 
πυραμίδεσ ςε δφο 
μζρθ με φυςικά υλικά 
και ςε ψθφιακό 
περιβάλλον. 

Μεταςχθματιςμοί.  Γ.Μ.5.1. Εντοπίηουν 
όλουσ τουσ άξονεσ 
ςυμμετρίασ τριγϊνων 
και ορκογϊνιων 
παραλλθλογράμμων.  

 Αναηιτθςθ του μζγιςτου 
δυνατοφ αρικμοφ των 
αξόνων ςυμμετρίασ 
ςχεδιαςμζνων τριγϊνων 
και ορκογωνίων 
παραλλθλογράμμων, με τθ 
χριςθ ενόσ κακρζπτθ. 

 

 Αναγνϊριςθ του 
αποτελζςματοσ τθσ 

Γ.Μ.5.2. 
Αναγνωρίηουν ποια 
ςχιματα μποροφν να 
δϊςουν ψθφιδωτά 
και χρθςιμοποιοφν 
ανάκλαςθ και 
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ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ μεταφορά για να τα 
καταςκευάςουν. 

ςφνκεςθσ 
μεταςχθματιςμϊν.  
Καταςκευι ςτον γεωπίνακα 
ενόσ ςφνκετου ςχιματοσ. 
Οι μακθτζσ/-τριεσ 
καλοφνται να ςχεδιάςουν 
ζνα ίςο ςφνκετο ςχιμα ςε 
διαφορετικι, όμωσ, κζςθ. 
Στθ ςυνζχεια, 
περιγράφονται οι 
ανακλάςεισ, οι περιςτροφζσ 
και οι μεταφορζσ που 
ςυνδζουν τα δφο ςχιματα.  

 

 Μεγεκφνςεισ και 
ςμικρφνςεισ ςχθμάτων.  Οι 
μακθτζσ/-τριεσ 
πραγματοποιοφν 
μεγεκφνςεισ και 
ςμικρφνςεισ ςχιματοσ ςε 
τετραγωνιςμζνο καμβά, 
χρθςιμοποιϊντασ 
πολλαπλαςιαςτικι 
ςυλλογιςτικι.  Για 
παράδειγμα, μποροφν να 
ςχεδιάςουν ζνα ανκρωπάκι 
αποτελοφμενο από 
γεωμετρικά ςχιματα και 
ζπειτα να ςχεδιάςουν μζλθ 
τθσ οικογζνειάσ του. 

Γ.Μ.5.3. 
Αναγνωρίηουν 
ςχιματα με κζντρο 
ςυμμετρίασ για 
ςτροφζσ 45

ο
, 90

0
 και 

180
0
. 

Γ.Μ.5.4. Σχεδιάηουν 
ςχιματα με κζντρο 
ςυμμετρίασ ςε 
διάφορουσ καμβάδεσ 
για απλζσ 
περιςτροφζσ 90

ο
 και 

180
ο
. 

Γ.Μ.5.5. 
Καταςκευάηουν ςτον 
γεωπίνακα και 
ςχεδιάηουν ςε 
διάφορουσ καμβάδεσ 
ίςα ςχιματα 
περιγράφοντασ τουσ 
μεταςχθματιςμοφσ 
που τα ςυνδζουν. 

Γ.Μ.5.6. 
Αναγνωρίηουν και 
περιγράφουν 
μεγεκφνςεισ και 
ςμικρφνςεισ 
διςδιάςτατων 
ςχθμάτων. 

Γ.Μ.5.7. Σχεδιάηουν 
ςε τετραγωνιςμζνο 
καμβά μεγεκφνςεισ 
και ςμικρφνςεισ με 
απλζσ κλίμακεσ και τισ 
ςυνδζουν με τθν 
καταςκευι χαρτϊν. 

ΜΕΣΡΗΕΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μικοσ.  Μ.Μ.5.1. 
Ρραγματοποιοφν 
μετατροπζσ μονάδων 
μζτρθςθσ μικουσ 
χρθςιμοποιϊντασ τισ 
ςχζςεισ μεταξφ των 
μονάδων και 
επιλφουν ςχετικά 
προβλιματα. 

 Αναηιτθςθ μετρικϊν 
ςχζςεων.  Οι μακθτζσ/-
τριεσ μετροφν τα μικθ των 
πλευρϊν και τθν περίμετρο 
πολυγϊνων και 
προςπακοφν να 
προςδιορίςουν τθ ςχζςθ 
που ςυνδζει το μικοσ τθσ 
πλευράσ με το ςυνολικό 
μικοσ τθσ περιμζτρου.  

 

 Αξιοποίθςθ μετρικϊν 
ςχζςεων.  Γνωρίηοντασ το 
μικοσ τθσ πλευράσ ενόσ 
κανονικοφ πολυγϊνου αλλά 
και το πλικοσ των 
κορυφϊν, οι μακθτζσ/-τριεσ 
καλοφνται να υπολογίςουν 

Μ.Μ.5.2. Διερευνοφν 
τθ ςχζςθ πλευρϊν και 
περιμζτρου επίπεδων 
ςχθμάτων 
χρθςιμοποιϊντασ τισ 
γεωμετρικζσ τουσ 
ιδιότθτεσ. 
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νοερά τθν περίμετρό του. 
Θζτουν τον γρίφο ςτον/ςτθ 
διπλανό/-ι τουσ που 
προςπακεί να τον επιλφςει 
και ςυηθτοφν πωσ κα 
μποροφςαν να αυξιςουν τθ 
δυςκολία του γρίφου. 

Μζτρο γωνιϊν.  Μ.Γ.5.1. 
Χρθςιμοποιοφν το 
τυπικό 
μοιρογνωμόνιο για να 
μετριςουν και να 
καταςκευάςουν 
γωνίεσ 
χρθςιμοποιϊντασ 
τυπικζσ μονάδεσ 
μζτρθςθσ μζχρι 180

ο
. 

 Ταξινόμθςθ γωνιϊν.  Οι 
μακθτζσ/-τριεσ καλοφνται 
να ομαδοποιιςουν ζνα 
πλικοσ τριγϊνων με 
διαφορετικά μικθ πλευρϊν 
και διαφορετικοφσ 
προςανατολιςμοφσ, με 
κριτιριο το μζτρο των 
γωνιϊν τουσ και 
χρθςιμοποιϊντασ ωσ 
όργανο μζτρθςθσ το 
μοιρογνωμόνιο. 

Εμβαδόν. Μ.Ε.5.1. 
Ρραγματοποιοφν 
απλζσ μετατροπζσ 
μονάδων μζτρθςθσ 
επιφάνειασ και 
επιλφουν ςχετικά 
προβλιματα. 

 Καταςκευι γεωμετρικϊν 
ςχθμάτων με γνωςτά μικθ 
πλευρϊν εκφραςμζνα ςε 
διάφορεσ υποδιαιρζςεισ. 
Ρ.χ. «Ζχουμε ζνα 
ορκογϊνιο 
παραλλθλόγραμμο το 
οποίο ζχει μικοσ 6 εκ. και 
πλάτοσ 0,4 δεκ. Μπορείσ να 
το ςχεδιάςεισ;». 

 

 Διερεφνθςθ τθσ ςχζςθσ 
περιμζτρου και εμβαδοφ.  
Οι μακθτζσ/-τριεσ 
υπολογίηουν και 
ςυγκρίνουν τθν περίμετρο 
και το εμβαδόν ενόσ 
ςχιματοσ.  Για παράδειγμα: 
«Η αίκουςά ςασ ζχει μικοσ 
6,5 μ. και πλάτοσ 4,5 μ., 
ενϊ θ διπλανι ζχει μικοσ 
5,80 μ. και πλάτοσ 5 μ. Ροια 
αίκουςα ζχει μεγαλφτερο 
εμβαδόν;». 

Μ.Ε.5.2. Εκτιμοφν και 
ςυγκρίνουν το 
εμβαδόν επιφανειϊν 
με χριςθ τυπικϊν 
μονάδων (τ.δεκ., 
τ.εκ.). 

Μ.Ε.5.3. Υπολογίηουν 
το εμβαδόν 
ορκογωνίων 
παραλλθλογράμμων 
και ορκογωνίων 
τριγϊνων 
χρθςιμοποιϊντασ τισ 
γραμμικζσ τουσ 
διαςτάςεισ και 
επιλφουν ςχετικά 
προβλιματα 
χρθςιμοποιϊντασ 
όργανα μζτρθςθσ. 

Μ.Ε.5.4. Υπολογίηουν 
το εμβαδόν 
παράπλευρθσ 
επιφάνειασ 
ορκογωνίου 
παραλλθλεπιπζδου. 

Πγκοσ.  Μ.Ο.5.1. Εκτιμοφν και 
ςυγκρίνουν τον όγκο 
ορκογωνίων 
παραλλθλεπιπζδων. 

 Υπολογιςμόσ του όγκου 
ςτερεϊν με βάςθ τα 
αναπτφγματά τουσ, ςτα 
οποία οι αντίςτοιχεσ ζδρεσ 
είναι δομθμζνεσ ςε Μ.Ο.5.2. Επιλφουν 
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ΜΕΣΡΗΕΙ προβλιματα 
υπολογιςμοφ του 
όγκου ορκογωνίων 
παραλλθλεπιπζδων 
με βάςθ τισ γραμμικζσ 
τουσ διαςτάςεισ, 
χρθςιμοποιϊντασ 
τυπικζσ μονάδεσ 
όγκου και 
υποδιαιρζςεισ τουσ. 

γραμμζσ και ςτιλεσ. Ο 
υπολογιςμόσ του όγκου 
προκφπτει τελικά από τα 
μικθ των ακμϊν. 

 

Μ.Ο.5.3. Υπολογίηουν 
τον όγκο θμιτελϊν 
ορκογϊνιων 
καταςκευϊν, όταν 
παρζχονται ενδείξεισ 
για το πλικοσ των 
κφβων που 
προςδιορίηουν τισ 
γραμμικζσ τουσ 
διαςτάςεισ. 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ 
ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ 

Θζςεισ ςτο επίπεδο. ΑΓ.Θ.5.1. 
Ρεριγράφουν 
τοποκεςίεσ και 
διαδρομζσ ςε 
βαςικοφσ χάρτεσ 
χρθςιμοποιϊντασ 
τυπικό ςφςτθμα 
ςυντεταγμζνων και 
προςανατολιςμοφ 
ςτον χϊρο, κακϊσ και 
γλωςςικοφσ όρουσ 
διεφκυνςθσ και 
απόςταςθσ 
(καρτεςιανό ςφςτθμα 
αξόνων, κφρια ςθμεία 
του ορίηοντα). 

 Ρροςδιοριςμόσ ςχετικϊν 
κζςεων ςτο επίπεδο.  Στο 
google maps οι μακθτζσ/-
τριεσ αναηθτοφν τον χάρτθ 
τθσ πόλθσ τουσ. 
Σθμειϊνουν δφο ςτακμοφσ 
τθσ επιλογισ τουσ ωσ 
αφετθρία και τερματιςμό 
διαδρομισ και ζπειτα 
καταγράφουν ςε χαρτί τισ 
οδθγίεσ (με βάςθ κφρια 
ςθμεία του ορίηοντα) που 
κα πρζπει να δοκοφν για 
μαγνθτοφϊνθςθ ωσ «audio 
gps» για ζναν πικανό 
επιςκζπτθ τθσ περιοχισ. 

 

 Σχεδιαςμόσ ςε κλίμακα.  Οι 
μακθτζσ/-τριεσ ςχεδιάηουν 
τθν τάξθ τουσ ςε ιςομετρικό 
καμβά.  Μετροφν βαςικά 
αντικείμενα τθσ αίκουςασ 
που κα ςυμπεριλάβουν 
ςτθν αποτφπωςθ και με 
βάςθ μια απλι κλίμακα 
προχωροφν  ςτισ αναγκαίεσ 
μετατροπζσ. 

ΑΓ.Θ.5.2. 
Καταςκευάηουν 
βαςικοφσ χάρτεσ 
χρθςιμοποιϊντασ 
απλζσ κλίμακεσ και 
υπομνιματα.  

ΣΑΣΙΣΙΚΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διαχείριςθ δεδομζνων. Σ.Δ.5.1. Διατυπϊνουν 
ερωτιματα που 
αφοροφν ποςοτικά 
δεδομζνα, τα οποία 
ομαδοποιοφνται. 

 Συλλογι και οργάνωςθ 
πραγματικϊν δεδομζνων 
ςτθν τάξθ (π.χ. μζτρθςθ 
φψουσ παιδιϊν).  

Σ.Δ.5.2. Συλλζγουν 
ποςοτικά δεδομζνα 
που ομαδοποιοφνται 
μζςω ερευνϊν, 
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ΣΑΣΙΣΙΚΗ μετριςεων ι 
πειραμάτων και τα 
οργανϊνουν ςε 
πίνακεσ ςυχνοτιτων. 

Σ.Δ.5.3. 
Καταςκευάηουν 
φυλλογράμματα για 
να αναπαραςτιςουν 
δεδομζνα.  

 Καταςκευι 
φυλλογραμμάτων με 
δεδομζνα τθσ 
κακθμερινότθτασ και 
ςυγκρίςεισ δεδομζνων (π.χ. 
άλμα ςε μικοσ ακλθτϊν/-
τριϊν). 

Σ.Δ.5.4. Διερευνοφν 
πλθροφορίεσ από 
φυλλογράμματα και 
εξάγουν 
ςυμπεράςματα. 

Μζτρα κζςθσ και 
μεταβλθτότθτασ. 

Σ.Μ.5.1. Ρεριγράφουν 
και προςδιορίηουν 
τον μζςο όρο 
δεδομζνων. 

 Υπολογιςμόσ μζςου όρου 
ςε πραγματικζσ 
καταςτάςεισ (π.χ. 
βακμολογία, κερμοκραςία). 

 

 Διερεφνθςθ τθσ επίδραςθσ 
διαφορετικϊν  τιμϊν 
δεδομζνων ςτθ 
διαμόρφωςθ του μζςου 
όρου. 

ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΕ Ρειράματα τφχθσ και 
πικανότθτεσ. 

Ρ.Ρ.5.1. Υπολογίηουν 
τθν πικανότθτα ενόσ 
ενδεχομζνου ωσ 
κλάςμα και τθν 
αναπαριςτοφν ςε 
κλίμακα από 0 ζωσ 1. 

 Υπολογιςμόσ τθσ 
πικανότθτασ ςε μια 
ποικιλία κακθμερινϊν 
καταςτάςεων (π.χ. 
παιχνίδια με ηάρια, 
τροχοφσ, ςε πίνακεσ 
κακθμερινϊν δεδομζνων). 

Ρ.Ρ.5.2. Συγκρίνουν 
τισ πικανότθτεσ 
εμφάνιςθσ 
ενδεχομζνων ςε 
διαφορετικζσ ομάδεσ 
δυνατϊν 
αποτελεςμάτων. 

 Καταςκευι τροχϊν τφχθσ, 
ηαριϊν  κ.ά. με δεδομζνθ τθ 
πικανότθτα εμφάνιςθσ 
ενδεχομζνων 
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ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ – Σϋ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 

Θεματικά 
Πεδία 

Θεματικζσ 
Ενότθτεσ 

Προςδοκϊμενα 
Μακθςιακά 

Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ 
Δραςτθριότθτεσ 

  Οι μακθτζσ/-τριεσ:  

ΑΡΙΘΜΟΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φυςικοί αρικμοί. Αρ.Φ.6.1. Εκτιμοφν με 
διαφορετικοφσ 
τρόπουσ τθν 
πλθκικότθτα ενόσ 
ςυνόλου που 
περιλαμβάνει 
περιςςότερα από 
1.000.000 ςτοιχεία. 

 Ρροβλιματα ςφγκριςθσ και 
διάταξθσ αρικμϊν 
μεγαλφτερων από το 
1.000.000, του τφπου: «Να 
γράψεισ τουσ παρακάτω 
(δοςμζνουσ) αρικμοφσ ςε 
ςειρά αρχίηοντασ από τον 
μικρότερο».  

 

 Ρροβλιματα αξίασ κζςθσ 
ψθφίου ςε αρικμοφσ 
μεγαλφτερουσ από το 
1.000.000, του τφπου: «Να 
γράψεισ το όνομα τθσ 
κζςθσ του ψθφίου 7 ςε 
κακζναν από τουσ 
(δοςμζνουσ) αρικμοφσ». 

 

 Ρροβλιματα εκτζλεςθσ 
αλγόρικμων πρόςκεςθσ, 
αφαίρεςθσ και 
πολλαπλαςιαςμοφ του 
τφπου: «Να εκτελζςεισ τισ 
(δοςμζνεσ) πράξεισ 
κατακόρυφα», «Να 
ςυμπλθρϊςεισ τα ψθφία 
που λείπουν ςε κάκε 
αρικμό (που δίνεται) ϊςτε 
να διαιρείται με το 4», «Να 
βρεισ τον ΜΚΔ των αρικμϊν 
π.χ. ΜΚΔ (20, 35) και ΜΚΔ 
(15, 30, 45)», «Να βρεισ το 
ΕΚΡ των αρικμϊν, για 
παράδειγμα, ΕΚΡ [8, 10], 
ΕΚΡ [5, 6]  και ΕΚΡ [9, 18]».   

 

 Επίλυςθ προβλιματοσ με 
τθ χριςθ του ΜΚΔ του 
τφπου: 
«Τα παιδιά τθσ ΣΤϋ τάξθσ 
ενόσ ςχολείου φτιάχνουν 
πακζτα για μια εκδιλωςθ 
του ςχολείου τουσ. Ζχουν 
73 τετράδια, 55 μολφβια 
και 64 βιβλία. Θζλουν να 
ετοιμάςουν όςα 
περιςςότερα όμοια πακζτα 
μποροφν, τα οποία να 
περιζχουν και τα τρία είδθ. 
Ρόςα τζτοια πακζτα 

Αρ.Φ.6.2. 
Απαγγζλουν, 
διαβάηουν και 
γράφουν αρικμοφσ 
μεγαλφτερουσ από το 
1.000.000. 

Αρ.Φ.6.3. Διαβάηουν, 
γράφουν και 
αναγνωρίηουν 
αρικμοφσ 
μεγαλφτερουσ από το 
1.000.000 ςε μια 
ποικιλία από πλαίςια. 

Αρ.Φ.6.4. Αναλφουν 
και ςυνκζτουν 
φυςικοφσ αρικμοφσ 
μεγαλφτερουσ από το 
1.000.000 με 
διαφορετικοφσ 
τρόπουσ. 

Αρ.Φ.6.5. Συγκρίνουν 
και διατάςςουν 
αρικμοφσ 
μεγαλφτερουσ από το 
1.000.000 και 
βρίςκουν τθ κζςθ 
τουσ ςτθν 
αρικμογραμμι. 

Αρ.Φ.6.6. Διερευνοφν 
ςυνδυαςμοφσ που 
δίνουν τα 
ακροίςματα ι τισ 
διαφορζσ των 
δεκάδων, των 
εκατοντάδων, των 
χιλιάδων, των 
δεκάδων χιλιάδων και 
των εκατοντάδων 
χιλιάδων ςε αρικμοφσ 
μεγαλφτερουσ από το 
1.000.000. 

Αρ.Φ.6.7. Συνδζουν 
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ΑΡΙΘΜΟΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

τισ τζςςερισ πράξεισ 
μεταξφ τουσ και 
χρθςιμοποιοφν 
ιδιότθτζσ τουσ, για να 
επιλφςουν 
προβλιματα. 

μποροφν να ετοιμάςουν;». 
«Σε ζναν αγϊνα 
ποδοςφαίρου ο Ηλίασ ζριξε 
πζντε μπαλιζσ και πζτυχε 
τρία γκολ. 
α) Τι μζροσ των 
προςπακειϊν του ιταν 
επιτυχθμζνεσ μπαλιζσ;  
β) Ροιοσ είναι ο λόγοσ των 
επιτυχθμζνων 
προςπακειϊν προσ τισ 
αποτυχθμζνεσ 
προςπάκειεσ;  
γ) Ροιοσ είναι ο λόγοσ των 
επιτυχθμζνων 
προςπακειϊν προσ όλεσ τισ 
προςπάκειεσ;».  

 

 Διερεφνθςθ τθσ 
λειτουργικότθτασ του ΜΚΔ 
και του ΕΚΡ ςε μουςικά 
ζργα. 

 

Αρ.Φ.6.8. 
Διατυπϊνουν και 
επιλφουν 
προβλιματα με 
αρικμοφσ 
μεγαλφτερουσ από 
1.000.000 και με 
περιςςότερεσ από μία 
πράξεισ, ελζγχοντασ 
τθ λογικότθτα του 
αποτελζςματοσ και 
κοινοποιοφν τισ 
προςεγγίςεισ τουσ ςε 
άλλουσ. 

Αρ.Φ.6.9. Εκτιμοφν το 
αποτζλεςμα μιασ 
πράξθσ, 
ςτρογγυλοποιϊντασ 
ςτο πλθςιζςτερο 
δεκαδικό ψθφίο. 

Αρ..6.10. Διερευνοφν 
και διακρίνουν τουσ 
πρϊτουσ και τουσ 
ςφνκετουσ αρικμοφσ. 

Αρ..6.11. 
Υπολογίηουν τον ΜΚΔ 
και το ΕΚΡ δφο ι 
περιςςότερων 
αρικμϊν. 

Αρ..6.12. Ορίηουν 
τουσ πρϊτουσ 
αρικμοφσ, ελζγχουν 
αν ζνασ αρικμόσ είναι 
πρϊτοσ και 
εφαρμόηουν το 
κόςκινο του 
Ερατοςκζνθ ςτον 
προςδιοριςμό των 
πρϊτων αρικμϊν. 

Αρ.Φ.6.13. Αναλφουν 
και εκφράηουν ζναν 
αρικμό ωσ γινόμενο 
πρϊτων παραγόντων. 

Θετικοί ρθτοί αρικμοί. Αρ..6.1. Ερμθνεφουν 
το κλάςμα ωσ ςχζςθ 
μζρουσ-όλου, ωσ 
μζτρθςθ, ωσ 
διαίρεςθ, ωσ τελεςτι 
και ωσ λόγο. 

 Τοποκζτθςθ κλαςμάτων 
ςτθν αρικμογραμμι.  

 

 Τοποκζτθςθ (δοςμζνων) 
αρικμϊν ςε ςειρά 
αρχίηοντασ από τον 

Αρ..6.2. Επιλφουν 
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ΑΡΙΘΜΟΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

προβλιματα τθσ 
κακθμερινισ ηωισ και 
μοντελοποιοφν ςε 
διάφορα πλαίςια 
χρθςιμοποιϊντασ 
ποςοςτά. 

μικρότερο αρικμό. 
 

 Απλοποίθςθ κλαςμάτων με 
αςκιςεισ του τφπου: «Να 
γράψεισ τα κλάςματα που 
δίνονται παρακάτω (ο 
εκπαιδευτικόσ επιλζγει τα 
κλάςματα) ςε απλοφςτερθ 
μορφι».  

 

Αρ..6.3. 
Χρθςιμοποιοφν 
ποικίλα μζςα 
αναπαράςταςθσ και 
ςτρατθγικζσ, για να 
απλοποιοφν 
κλάςματα και να 
βρίςκουν ιςοδφναμα. 

Αρ..6.4. Ειςάγονται 
και διερευνοφν τθν 
ζννοια του λόγου, 
διακρίνουν ανάλογα 
και μθ ανάλογα ποςά 
και τεκμθριϊνουν 
πότε μια ςχζςθ 
αφορά ανάλογα ι 
αντιςτρόφωσ 
ανάλογα ποςά. 
Επιλφουν ςχετικά 
προβλιματα. 

Αρ..6.5. 
Ρεριγράφουν και 
εφαρμόηουν 
ςτρατθγικζσ 
εκτζλεςθσ νοερϊν 
υπολογιςμϊν με 
ακζραιουσ, 
κλαςματικοφσ, 
δεκαδικοφσ αρικμοφσ 
και ποςοςτά. 

Αρ..6.6. Εκτιμοφν και 
υπολογίηουν το 
αποτζλεςμα 
αρικμθτικϊν 
παραςτάςεων που 
περιλαμβάνουν 
κετικοφσ ρθτοφσ 
αρικμοφσ. 

Αρ..6.7. 
Διατυπϊνουν και 
επιλφουν 
προβλιματα με 
κετικοφσ ρθτοφσ 
αρικμοφσ και 
ποςοςτά και ελζγχουν 
τθ λογικότθτα τθσ 
απάντθςισ τουσ, 
χρθςιμοποιϊντασ 
διάφορα μζςα 
(ςυμπεριλαμβανομζ-
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ΑΡΙΘΜΟΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

νθσ τθσ 
αρικμομθχανισ). 

Αρ..6.8. 
Χρθςιμοποιοφν τθν 
αρικμομθχανι για 
υπολογιςμοφσ με 
δεκαδικοφσ αρικμοφσ. 

Αρ..6.9. Εκτιμοφν το 
αποτζλεςμα μιασ 
πράξθσ 
ςτρογγυλοποιϊντασ 
ςτο πλθςιζςτερο 
δεκαδικό ψθφίο. 

Αρ..6.10. 
Χρθςιμοποιοφν τθ 
γνϊςθ των κετικϊν 
ρθτϊν αρικμϊν και 
τισ τζςςερισ πράξεισ 
για να μοντελοποιοφν 
και να επιλφουν 
προβλιματα ςε 
ρεαλιςτικά και 
μακθματικά πλαίςια. 

Αρ..6.11. 
Αντιλαμβάνονται τουσ 
κετικοφσ ρθτοφσ ωσ 
ζνα διακριτό ςφνολο 
αρικμϊν 
εφοδιαςμζνο με 
πράξεισ. 

Ακζραιοι αρικμοί. Αρ.Α.6.1. 
Χρθςιμοποιοφν 
ακζραιουσ αρικμοφσ 
για να περιγράψουν 
ποικίλεσ καταςτάςεισ 
τθσ κακθμερινισ 
ηωισ. 

 Χριςθ κετικϊν και 
αρνθτικϊν αρικμϊν ςε 
καταςτάςεισ τθσ 
κακθμερινισ ηωισ με 
προβλιματα του τφπου:  
α) Ο πίνακασ που 
ακολουκεί παρουςιάηει τισ 
κερμοκραςίεσ πόλεων τθσ 
Ελλάδασ μια μζρα του 
Μαρτίου.  Να απαντιςετε 
ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ:  
«Σε ποια πόλθ ςθμειϊκθκε 
θ χαμθλότερθ/ υψθλότερθ 
κερμοκραςία;»  
«Ρόςουσ βακμοφσ 
ψθλότερθ ιταν θ 
κερμοκραςία ςε μια πόλθ 
ςε ςχζςθ με μια άλλθ;». 
 

β) Σε μια πόλθ θ 
κερμοκραςία ιταν το 
μεςθμζρι 8°C. Το βράδυ θ 
κερμοκραςία ιταν -6° C. Να 
βρεισ πόςουσ βακμοφσ 
ιταν θ μεταβολι τθσ 
κερμοκραςίασ και να 
εξθγιςεισ πϊσ ςκζφτθκεσ».  

Αρ.Α.6.2. Συγκρίνουν 
και διατάςςουν 
ακζραιουσ αρικμοφσ 
(κετικοφσ και 
αρνθτικοφσ) και 
ορίηουν τθ κζςθ τουσ 
ςτθν αρικμογραμμι. 

Αρ.Α.6.3. Διερευνοφν, 
αναπτφςςουν και 
εφαρμόηουν 
ςτρατθγικζσ 
πρόςκεςθσ με 
ακζραιουσ αρικμοφσ, 
χρθςιμοποιϊντασ 
ποικιλία ςτρατθγικϊν, 
μζςων και 
αναπαραςτάςεων. 

Αρ.Α.6.4. 
Μοντελοποιοφν και 
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ΑΡΙΘΜΟΙ επιλφουν 
προβλιματα με 
ακζραιουσ αρικμοφσ 
ςε πραγματικά / 
ρεαλιςτικά και 
μακθματικά πλαίςια. 

 

ΑΛΓΕΒΡΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κανονικότθτεσ. Αλ.Κ.6.1. 
Αναπαριςτοφν και 
μελετοφν 
κανονικότθτεσ ςε 
διαφορετικά 
αναπαραςτατικά 
ςυςτιματα 
(γλωςςικά, 
ςυμβολικά, 
γεωμετρικά). 

 Μελζτθ κανονικοτιτων 
(π.χ. μουςικϊν κομματιϊν) 
και αναπαράςταςι τουσ 
ςτο ίδιο ι ςε άλλο ςφςτθμα 
αναπαράςταςθσ. 

Συναρτιςεισ. Αλ.Σρ.6.1. Διερευνοφν 
τθν ζννοια τθσ 
ςυνάρτθςθσ μζςω 
διαφορετικϊν 
αναπαραςτάςεων 
μονοςιμαντων 
αντιςτοιχιϊν. 

 Μελζτθ αντίςτροφων 
ποςϊν με τθ χριςθ 
λογιςμικοφ, ϊςτε οι 
μακθτζσ/-τριεσ  να ζχουν τθ 
δυνατότθτα να 
πειραματιςτοφν, να 
διερευνιςουν και να 
περιγράψουν τθ 
ςυμμεταβολι των 
εμπλεκομζνων μεγεκϊν. 

Αλ.Σρ.6.2. Διερευνοφν 
τθ ςχζςθ μεταξφ 
αντιςτρόφωσ 
ανάλογων ποςϊν ςε 
διαφορετικά πλαίςια. 

Αλγεβρικζσ 
παραςτάςεισ. 

Αλ.Ρ.6.1. 
Χρθςιμοποιοφν 
γράμματα ωσ 
μεταβλθτζσ ςτον 
γενικό όρο 
κανονικοτιτων και 
ςυναρτιςεων. 

 Χριςεισ και ερμθνείεσ του 
εγγράμματου ςυμβολιςμοφ 
ςε διαφορετικά πλαίςια. 

 

 Επίλυςθ προβλθμάτων τθσ 
κακθμερινισ ηωισ που 
περιλαμβάνουν 
αρικμθτικζσ παραςτάςεισ 
και απαιτοφν τθν  
εφαρμογι των ιδιοτιτων 
των πράξεων. Ρ.χ. «Κάκε 
μινα  οι γονείσ ςου δίνουν 
ζνα ςυγκεκριμζνο ποςό για 
χαρτηιλίκι (x). Τθν πρϊτθ 
βδομάδα του μινα ξόδεψεσ 
10 ευρϊ. Τθν Κυριακι ιρκε 
θ γιαγιά και ςου ζδωςε ζνα 
επιπλζον ποςό ίςο με το 
1/3 του ποςοφ που ςου είχε 
μείνει.....». 

Αλ.Ρ.6.2. Διερευνοφν 
τθν ζννοια τθσ 
μεταβλθτισ ςε 
γνωςτοφσ τφπουσ από 
τθ Φυςικι και τθ 
Γεωμετρία. 

Αλ.Ρ.6.3. Υπολογίηουν 
τθν τιμι μιασ 
αρικμθτικισ 
παράςταςθσ με 
χριςθ τθσ 
προτεραιότθτασ των 
πράξεων με 
παρενκζςεισ. 

Αλ.Ρ.6.4. Διερευνοφν 
τον αλγεβρικό 
χαρακτιρα των 
ιδιοτιτων των 
πράξεων 
(αντιμετακετικι, 
προςεταιριςτικι και 
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ΑΛΓΕΒΡΑ επιμεριςτικι) και τθ 
γενίκευςθ τθσ ιςχφοσ 
τουσ. 

Αλ.Ρ.6.5. 
Διατυπϊνουν ζνα 
πρόβλθμα που να 
μοντελοποιείται από 
δεδομζνθ αρικμθτικι 
παράςταςθ ι ςχζςθ 
και το επιλφουν. 

Αλγεβρικζσ ςχζςεισ. Αλ.Σχ.6.1. 
Χρθςιμοποιοφν 
γράμματα ωσ 
άγνωςτουσ ςε απλζσ 
(γραμμικζσ) εξιςϊςεισ 
και τισ επιλφουν μζςω 
αντιςτρόφων 
πράξεων. 

 Επίλυςθ προβλθμάτων με 
εξιςϊςεισ και εξερεφνθςθ 
τθσ επίλυςθσ μζςω 
διαγραμμάτων ροισ. 

ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γεωμετρία του 
επιπζδου. 

Γ.Ε.6.1. Συηθτοφν για 
τα κρίςιμα 
χαρακτθριςτικά 
επίπεδων 
γεωμετρικϊν 
ςχθμάτων (τα 
ελάχιςτα που τα 
ορίηουν) και 
ςυντάςςουν 
περιγραφζσ (μθ 
τυπικοφσ οριςμοφσ) 
για τετράπλευρα. 

 Καταςκευι ςτον γεωπίνακα 
και ταξινόμθςθ 
πολυγϊνων, με βάςθ 
κάποιο κριτιριο, π.χ. τισ 
γωνίεσ, το πλικοσ των 
πλευρϊν κ.λπ. 

 

 «Το τετράπλευρο άλλαξε». 
Με το υλικό polystrips οι 
μακθτζσ/-τριεσ φτιάχνουν 
ζνα ιςόπλευρο 
τετράπλευρο. Εκτιμοφν 
πόςεσ μοίρεσ μπορεί να 
είναι οι γωνίεσ του. 
Ρροςπακοφν να το 
μετατρζψουν ςε τετράγωνο 
με τθ βοικεια του 
γνϊμονα. Αν τα 
καταφζρουν, υπολογίηουν 
το ςφνολο των μοιρϊν του 
βαςιηόμενοι/-εσ ςτισ 
τζςςερισ ορκζσ γωνίεσ. Στθ 
ςυνζχεια, μεταβάλλουν το 
μικοσ δφο απζναντι 
πλευρϊν, για να 
διερευνιςουν και το 
άκροιςμα των γωνιϊν ςτο 
ορκογϊνιο 
παραλλθλόγραμμο. 
Δοκιμάηουν και ςε ζνα 
διαφορετικό ορκογϊνιο 
παραλλθλόγραμμο, 
προκειμζνου να 
γενικεφςουν (με εμπειρικό 
τρόπο). 

 

 «Ονειροπαγίδα ςτο χαρτί». 
Οι μακθτζσ/-τριεσ 

Γ.Ε.6.2. Ταξινομοφν 
πολφγωνα βάςει του 
πλικουσ των 
πλευρϊν, τθσ 
ιςότθτασ, τθσ 
παραλλθλίασ και των 
γωνιϊν τουσ. 

Γ.Ε.6.3. Διερευνοφν το 
άκροιςμα των γωνιϊν 
των τετραπλεφρων 
και καταλιγουν ςτο 
ςυμπζραςμα ότι είναι 
360

ο
. 

Γ.Ε.6.4. 
Καταςκευάηουν και 
ςχεδιάηουν πολφγωνα 
(φυςικά υλικά, 
ψθφιακό 
περιβάλλον). 

Γ.Ε.6.5. Συνκζτουν και 
αναλφουν επίπεδα 
γεωμετρικά ςχιματα 
ςε δυο ι περιςςότερα 
μζρθ ςε φυςικό ι 
ψθφιακό περιβάλλον. 

Γ.Ε.6.6. Αναγνωρίηουν 
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ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ότι κάκε διάμετροσ 
ενόσ κφκλου τον 
χωρίηει ςε δφο 
θμικφκλια.  

ςχεδιάηουν αρχικά ζναν 
κφκλο με διαβιτθ και 
χαράςςουν τθν πρϊτθ 
«κλωςτι», θ οποία περνά 
από το κζντρο του κφκλου. 
Συηθτοφν ότι πρόκειται για 
τθ διάμετρο, ότι χωρίηει τον 
κφκλο ςε δφο θμικφκλια 
αλλά και για τθ ςχζςθ 
ακτίνασ και διαμζτρου. 
Ζπειτα φτιάχνουν τθν 
ονειροπαγίδα χαράςςοντασ 
κι άλλεσ «κλωςτζσ» και 
γενικεφουν για το πλικοσ 
των διαμζτρων που μπορεί 
να ζχει ζνασ κφκλοσ. 

Γ.Ε.6.7. Διερευνοφν 
τον αρικμό των 
διαμζτρων ενόσ 
κφκλου και τθ ςχζςθ 
διαμζτρου και 
ακτίνασ. 

Γεωμετρία του χϊρου.  Γ.Χ.6.1. 
Καταςκευάηουν κτίρια 
από ςυνδεόμενουσ 
κφβουσ 
χρθςιμοποιϊντασ 
εικόνεσ ι ςχζδια από 
διαφορετικζσ οπτικζσ 
γωνίεσ. 

 3D  καταςκευζσ.  Σε 
ψθφιακό περιβάλλον οι 
μακθτζσ/-τριεσ 
προςπακοφν να φτιάξουν 
3D καταςκευι κτιρίου με 
κφβουσ. Αρχικά δίνεται 
μόνο θ μπροςτινι και μια 
πλαϊνι όψθ. Αν ηθτθκεί, 
δίνεται και άλλθ όψθ ι και 
θ κάτοψθ του κτιρίου. Πςο 
μεγαλφτερθ θ ποικιλία, 
τόςο μεγαλφτερθ θ ανάγκθ 
ςυγκεκριμενοποίθςθσ των 
όψεων του κτιρίου αλλά και 
του πλικουσ των 
διαφορετικϊν όψεων που 
χρειάηονται για μια ακριβι 
καταςκευι. 

 

 «Διαμάντια» με polydron. 
Οι μακθτζσ/-τριεσ ςε 
ομάδεσ καταςκευάηουν 
ςφνκετα «διαμάντια» 
(πρίςματα και πυραμίδεσ) 
προκαλϊντασ τισ άλλεσ 
ομάδεσ να καταςκευάςουν 
μία ακόμθ πιο ςφνκετθ 
καταςκευι που δε κα 
μποροφν εφκολα να 
αναλφςουν. Συηθτοφν τα 
ςτοιχεία που, 
μεταβάλλοντάσ τα, αυξάνει 
θ δυςκολία αναγνϊριςθσ 
των καταςκευϊν. 

Γ.Χ.6.2. Σχεδιάηουν ςε 
ιςομετρικό καμβά 
δοςμζνεσ καταςκευζσ 
κτιρίων από 
αλλθλοςυνδεόμενουσ 
κφβουσ. 

Γ.Χ.6.3. Ταξινομοφν 
πρίςματα και 
πυραμίδεσ βάςει του 
ςχιματοσ τθσ βάςθσ 
και τθσ παράπλευρθσ 
επιφάνειάσ τουσ. 

Μεταςχθματιςμοί. Γ.Μ.6.1. Ρεριγράφουν 
μεταςχθματιςμοφσ 
ανάκλαςθσ που 
οδθγοφν ςτθν 
καταςκευι ίςων 
ςχθμάτων ςε φυςικό 

 «Origami project» για 
καταςκευι π.χ. 
πεταλοφδασ, πελαργοφ, 
δράκου κ.λπ., όπου 
ολόκλθρθ θ καταςκευι 
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ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ και ψθφιακό 
περιβάλλον. 

βαςίηεται πλιρωσ ςτθν 
αναδίπλωςθ του 
τετραγωνιςμζνου χαρτιοφ 
(ανακλάςεισ) και ςτουσ 
άξονεσ ςυμμετρίασ.  

 

 Συν-καταςκευι ζργου 
ηωγραφικισ. Ανά δφο οι 
μακθτζσ/-τριεσ κάκονται 
ο/θ ζνασ/μία απζναντι 
ςτον/ςτθν άλλο/-θ και 
χωρίηουν τον 
τετραγωνιςμζνο καμβά 
ηωγραφικισ ωσ προσ ζναν 
άξονα ςυμμετρίασ τθσ 
επιλογισ τουσ. 
Ρροαποφαςίηουν ποιοσ/-α 
κα είναι ο «δθμιουργόσ» 
και ποιοσ/-α κα είναι ο 
«κακρζπτθσ». Ο 
δθμιουργόσ ςχεδιάηει απλά 
γεωμετρικά ςχιματα και ο 
κακρζπτθσ ςχεδιάηει τα 
ςυμμετρικά ωσ προσ τον 
άξονα ςυμμετρίασ, με 
ςκοπό να ςυμπίπτουν 
πλιρωσ με τθν 
αναδίπλωςθ. 

 

 Καταςκευι ψθφιδωτοφ με 
pattern blocks. Κάκε 
μακθτισ/-τρια επιλζγει αν 
το ζργο του/τθσ κα 
βαςιςτεί ςε αξονικι 
ςυμμετρία ι  περιςτροφικι 
ςυμμετρία. Δεν είναι 
απαραίτθτο να καλφψει 
ολόκλθρθ τθ διακζςιμθ 
επιφάνεια, αρκεί να μπορεί 
να υποςτθρίξει το ζργο 
του/τθσ περιγράφοντασ τα 
είδθ μεταςχθματιςμϊν που 
επζλεξε. 

 

Γ.Μ.6.2. Εντοπίηουν 
όλουσ τουσ άξονεσ 
ςυμμετρίασ 
τετραπλεφρων και 
πολυγϊνων. 

Γ.Μ.6.3. Σχεδιάηουν 
το ςυμμετρικό απλϊν 
γεωμετρικϊν 
ςχθμάτων ωσ προσ 
άξονεσ που 
εφάπτονται ι όχι ςτο 
ςχιμα ςε 
τετραγωνιςμζνο 
καμβά και με τθ 
χριςθ του γνϊμονα. 

Γ.Μ.6.4. Ρεριγράφουν 
μεταςχθματιςμοφσ 
μεταφοράσ που 
οδθγοφν ςτθν 
καταςκευι ίςων 
ςχθμάτων ςε φυςικό 
και ψθφιακό 
περιβάλλον. 

Γ.Μ.6.5. Ρεριγράφουν 
μεταςχθματιςμοφσ 
ςτροφισ που 
οδθγοφν ςτθν 
καταςκευι ίςων 
ςχθμάτων ςε φυςικό 
και ψθφιακό 
περιβάλλον. 

Γ.Μ.6.6. Σχεδιάηουν 
ςχιματα με κζντρο 
ςυμμετρίασ για 
περιςτροφζσ 
πολλαπλάςιεσ των 
45

ο
 ςε καμβάδεσ και 

ςε ψθφιακό 
περιβάλλον. 

Γ.Μ.6.7. 
Αναγνωρίηουν ποια 
ςχιματα μποροφν να 
δϊςουν ψθφιδωτά 
και χρθςιμοποιοφν 
ςτοιχειϊδεισ 
μεταςχθματιςμοφσ 
για να τα 
καταςκευάςουν. 

ΜΕΣΡΗΕΙ 
 
 
 
 
 

Μικοσ.  Μ.Μ.6.1. Εκτιμοφν και 
ςυγκρίνουν μικθ 
κφκλων. 

 «Απαγορεφεται θ 
ςτάκμευςθ». Οι μακθτζσ/-
τριεσ εργάηονται με 
ρεαλιςτικά προβλιματα, 
όπωσ: «Η ταμπζλα που 
τοποκετιςαμε ςτθ 

Μ.Μ.6.2. Διερευνοφν 
τθ ςχζςθ μεταξφ 
μικουσ και διαμζτρου 
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ΜΕΣΡΗΕΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

κφκλου και 
γενικεφουν για να 
διατυπϊςουν τον 
τφπο για τον 
υπολογιςμό του 
μικουσ κφκλου.  

γκαραηόπορτα  ξζβαψε και 
θ κόκκινθ μπογιά που 
ζχουμε δεν είναι αρκετι. Ο 
κφκλοσ χρειάηεται 
περιςςότερθ μπογιά ι θ 
διάμετρόσ του; Ρόςθ 
περιςςότερθ; Αν ‘‘ξετφλιγα’’ 
τον κφκλο  με ζνα ςχοινί τι 
μικοσ κα είχε; Η 
διάμετροσ;». 

Μζτρο γωνιϊν. Μ.Γ.6.1. Ρροςκζτουν 
και αφαιροφν γωνίεσ 
χρθςιμοποιϊντασ 
διάφορα μζςα, π.χ. με 
υπζρκεςθ/παράκεςθ 
και ςτρατθγικζσ, π.χ. 
αρικμθτικά. 

 «Από τθν ανατολι ωσ τθ 
δφςθ». Οι μακθτζσ/-τριεσ 
ςχεδιάηουν ςε χαρτί τισ 
πικανζσ κζςεισ του ιλιου 
ςε ςυγκεκριμζνεσ ϊρεσ τθσ 
θμζρασ που επιλζγουν. Με 
τθ βοικεια του 
μοιρογνωμονίου κζτουν 
ςτακμοφσ, π.χ. 1 μοίρα 
όταν αρχίηει να ανατζλλει, 
και 179 μοίρεσ όταν φτάνει 
ςτθ δφςθ του. Η ϊρα 
ανατολισ και δφςθσ 
εξαρτάται από τον τόπο και 
τθν θμζρα (βρίςκεται 
εφκολα ςτο διαδίκτυο). Η 
πρόςκεςθ και αφαίρεςθ 
του μζτρου των γωνιϊν που 
ενδεχομζνωσ ζχει ο ιλιοσ 
ςε ςυγκεκριμζνθ ϊρα είναι 
αναγκαία για τθν εκτζλεςθ 
του ζργου. 

Εμβαδόν.  Μ.Ε.6.1. Διερευνοφν 
τθ ςχζςθ μεταξφ 
πλευρϊν, περιμζτρου 
και εμβαδοφ ενόσ 
γεωμετρικοφ 
ςχιματοσ. 

 «Καινοφριο υπόςτεγο». Οι 
μακθτζσ/-τριεσ εργάηονται 
με αναφορά ςε ρεαλιςτικζσ 
καταςτάςεισ, όπωσ: «Η 
καινοφρια ζκταςθ ςτθν 
αυλι, που ζχει 6 μ. μικοσ 
και 4 μ. πλάτοσ, πρόκειται 
να πλακοςτρωκεί. Ο 
μάςτορασ ζχει πλακάκι 
60x60 αξίασ 12 ευρϊ και 
πλακάκι 30x30 αξίασ 9 
ευρϊ. Ροιο ςυμφζρει να 
αγοράςουμε;». 

 
 «Μπάμπουςκα».  Ατομικι  

ι ομαδικι εργαςία με 
«γρίφουσ», όπωσ: «Ζχουμε 
ζνα ιςοςκελζσ τραπζηιο, το 
οποίο μζςα του ζχει ζνα 
ορκογϊνιο 
παραλλθλόγραμμο και δφο 
ορκογϊνια τρίγωνα. Το 
μόνο που γνωρίηουμε είναι 

Μ.Ε.6.2. 
Ρραγματοποιοφν 
μετατροπζσ μονάδων 
μζτρθςθσ επιφάνειασ 
χρθςιμοποιϊντασ τισ 
ςχζςεισ μεταξφ των 
μονάδων και 
επιλφουν ςχετικά 
προβλιματα. 

Μ.Ε.6.3. Εκτιμοφν το 
εμβαδόν 
καμπυλόγραμμων 
επιφανειϊν 
χρθςιμοποιϊντασ 
ποικιλία εργαλείων 
και ςτρατθγικϊν. 

Μ.Ε.6.4. Υπολογίηουν 
το εμβαδόν 
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ΜΕΣΡΗΕΙ ακανόνιςτων 
επιφανειϊν 
χρθςιμοποιϊντασ 
ποικιλία εργαλείων 
και ςτρατθγικϊν. 

ότι το πλάτοσ του 
ορκογωνίου 
παραλλθλογράμμου είναι 
1,7 εκ. και θ μία κάκετθ 
πλευρά του ορκογωνίου 
τριγϊνου είναι 1 εκ. 
Μποροφμε να βροφμε το 
εμβαδόν του τραπεηίου;». 

Μ.Ε.6.5. Υπολογίηουν 
το εμβαδόν 
παραλλθλογράμμων, 
τριγϊνων και 
τραπεηίων και 
γενικεφουν για να 
διατυπϊςουν τουσ 
τφπουσ. 

Μ.Ε.6.6. Υπολογίηουν 
το εμβαδόν 
παράπλευρθσ 
επιφάνειασ 
πυραμίδων. 

Πγκοσ.  Μ.Ο.6.1. Διερευνοφν 
τθ ςχζςθ μεταξφ 
πλευρϊν, περιμζτρου, 
εμβαδοφ και όγκου 
ενόσ γεωμετρικοφ 
ςχιματοσ. 

 «Μπάνιο ςαν βαςιλιάσ (;)». 
Οι μακθτζσ/-τριεσ 
καλοφνται να εργαςτοφν ωσ 
λφτεσ ενόσ προβλιματοσ – 
γρίφου, όπωσ: «Μία 
ςυνθκιςμζνθ μπανιζρα, 
που είναι ορκογϊνιο 
παραλλθλεπίπεδο ςτο 
εςωτερικό τθσ, ζχει μικοσ 
1,60 μ., πλάτοσ 7 δεκ. και 
φψοσ 80 εκ. Αν τθ γεμίςει 
κάποιοσ ζωσ τα 60 εκ., πόςο 
νερό κα ξοδζψει;». 

Μ.Ο.6.2. Επιλφουν 
προβλιματα 
υπολογιςμοφ όγκου 
ορκογωνίων 
παραλλθλεπιπζδων, 
πραγματοποιϊντασ 
και μετατροπζσ 
μονάδων μζτρθςθσ 
όγκου. 

Μ.Ο.6.3. Υπολογίηουν 
και ςυγκρίνουν τον 
όγκο ορκογωνίων 
παραλλθλεπιπζδων 
με βάςθ τισ γραμμικζσ 
τουσ διαςτάςεισ και 
καταλιγουν ςτον 
τφπο τουσ. 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ 
ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θζςεισ ςτο επίπεδο. ΑΓ.Θ.6.1. 
Αναγνωρίηουν, 
τοποκετοφν και 
ονομάηουν ςθμεία 
ςτο Καρτεςιανό 
ςφςτθμα, κακϊσ και 
ςε γεωγραφικοφσ 
χάρτεσ με χριςθ 
ςφνκετων ςθμείων 
του ορίηοντα (π.χ. ΒΔ, 
ΝΑ) και όρων που 
ςχετίηονται με το 
γεωγραφικό μικοσ 
και πλάτοσ. 

 Ανάλθψθ ρόλου ςε 
υποκετικό ςενάριο δράςθσ.  
Για παράδειγμα, ςτο 
ςενάριο «Ναρκαλιευτισ», 
ζνασ/μία από τουσ/τισ 
μακθτζσ/-τριεσ τθσ ομάδασ 
αναλαμβάνει τον επϊνυμο 
ρόλο και άλλοι/-εσ τρεισ 
(που γνωρίηουν ποφ 
βρίςκονται οι νάρκεσ) 
δρουν ωσ βοθκοί, 
οδθγϊντασ τον/τθ ςτον 
τετραγωνιςμζνο καμβά, 
ϊςτε να βρει τισ νάρκεσ 
χωρίσ να τισ πατιςει. Οι 
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ 
ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ 

οδθγίεσ από τουσ/τισ 
βοθκοφσ δίνονται μόνο 
βάςει των ςθμείων του 
ορίηοντα και τισ 
ςυντεταγμζνεσ και είναι 
προφορικζσ, γιατί αφοροφν 
τθ ςχετικι κζςθ του 
ναρκαλιευτι. 

ΣΑΣΙΣΙΚΗ Διαχείριςθ δεδομζνων. Σ.Δ.6.1. Διατυπϊνουν 
ερωτιματα που 
μποροφν να 
απαντθκοφν με 
ςυνδυαςμό διακριτϊν 
ποςοτικϊν και 
κατθγορικϊν 
δεδομζνων. 

 Συλλογι και οργάνωςθ 
δεδομζνων μζςω 
καταςκευισ 
ερωτθματολογίου (π.χ. θ 
χριςθ του υπολογιςτι ςτον 
ελεφκερο χρόνο των 
μακθτϊν/-τριϊν). 

 
Σ.Δ.6.2. Συλλζγουν 
δεδομζνα μζςω 
ερευνϊν, μετριςεων 
ι πειραμάτων και τα 
οργανϊνουν ςε 
πίνακεσ ςχετικϊν 
ςυχνοτιτων. 

Σ.Δ.6.3. 
Καταςκευάηουν 
διαγράμματα με 
ςχετικζσ ςυχνότθτεσ 
και απλά κυκλικά 
διαγράμματα.  

 Καταςκευι κυκλικϊν 
διαγραμμάτων με 
δεδομζνα τθσ 
κακθμερινότθτασ και 
ςυγκρίςεισ δεδομζνων. 

Σ.Δ.6.4. Διερευνοφν 
πλθροφορίεσ από 
κυκλικά διαγράμματα 
και εξάγουν 
ςυμπεράςματα.  

Μζτρα κζςθσ και 
μεταβλθτότθτασ. 

Σ.Μ.6.1. Ρεριγράφουν 
και προςδιορίηουν  
τθν επικρατοφςα 
τιμι, τον μζςο όρο, τθ 
διάμεςο και το εφροσ 
δεδομζνων. 

 Μελζτθ ενόσ πίνακα 
δεδομζνων ι ενόσ 
διαγράμματοσ 
αξιοποιϊντασ τα μζτρα 
κζςθσ και το εφροσ. 

 

 Διερεφνθςθ τθσ χριςθσ των 
μζτρων ςε πραγματικζσ 
καταςτάςεισ (π.χ. 
παραγγελία  προϊόντων). 

ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ρειράματα τφχθσ και 
πικανότθτεσ. 

Ρ.Ρ.6.1. Ρεριγράφουν 
όλα τα δυνατά 
αποτελζςματα ενόσ 
πειράματοσ τφχθσ δφο 
ςταδίων. 

 Καταγραφι όλων των 
δυνατϊν αποτελεςμάτων 
ςε πειράματα τφχθσ με δφο 
τροχοφσ ι δφο ηάρια ι δφο 
κζρματα. 

Ρ.Ρ.6.2. Υπολογίηουν 
τθν πικανότθτα ενόσ 
ενδεχομζνου ωσ 
κλάςμα και τθ 
ςυγκρίνουν με τθ 
ςχετικι ςυχνότθτα 
των αποτελεςμάτων 

 Ρραγματοποίθςθ 
παιχνιδιϊν τφχθσ και 
διατφπωςθ προβλζψεων. 
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ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΕ που προκφπτουν από 
τθν πραγματοποίθςθ 
ενόσ πειράματοσ 
τφχθσ. 

 

 

 


