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5η ∆ραστηριότητα 

 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μαθηµατικά Α΄ τάξης  

ΕΝΟΤΗΤΑ: 1η  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 7o 

ΜΑΘΗΜΑ: Πρόσθεση και ανάλυση των αριθµών µέχρι το 5.  

ΣΤΟΧΟΣ: Η εξάσκηση των µαθητών:  

• στην πρόσθεση αριθµών µέχρι το 5, 

• στην εύρεση του συµπληρώµατος αθροισµάτων ως το 5 (ζευγαράκια του 5), 

• στην ανάλυση των αριθµών µέχρι το 5 σε άθροισµα δύο ή περισσότερων όρων. 

ΧΡΟΝΟΣ: 20 λεπτά. 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: Οι µαθητές αναγνωρίζουν τους αριθµούς ως το 5, 
µπορούν να καταµετρούν συλλογές αντικειµένων και έχουν αντιληφθεί ότι κάθε αριθµός 
προκύπτει από τον προηγούµενό του µε την πρόσθεση µιας µονάδας.  

Οι µαθητές/τριες γνωρίζουν τη χρήση του πληκτρολογίου και του ποντικιού. 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Πρακτικής και εξάσκησης, online εκπαιδευτικό παιχνίδι, «Πρόσθεση και 
ανάλυση των αριθµών µέχρι το 5» από τη διεύθυνση: http://blogs.sch.gr/ 
persidou/2013/09/22/1-07-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B8% 
CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7-
%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8% 
CE%BC%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%AD%CF%87/ (ανάκτηση 31-10-2013) 

ΜΑΘΗΤΕΣ: 16  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η παραπάνω ιστοσελίδα είναι ανοιχτή στον υπολογιστή (µε το 
λογισµικό σε πλήρη οθόνη) και δίνονται προφορικά οι οδηγίες που υπάρχουν στο φύλλο 
εργασίας. Ελλείψει σχολικού εργαστηρίου µε Η/Υ, η δραστηριότητα θα εκπονηθεί από 
οµάδες των 4 µαθητών στον υπολογιστή της τάξης τους µε την υποστήριξη 
βιντεοπροβολέα. Οι υπόλοιπες οµάδες, παρακολουθώντας την πορεία της 
δραστηριότητας, θα παρεµβαίνουν ενεργά µε τους εκπροσώπους τους, όποτε χρειαστεί. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:1-11-13
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Φύλλο Εργασίας 

Ανοίγουµε το λογισµικό πρακτικής και εξάσκησης και εµφανίζεται ένα εκπαιδευτικό 
παιχνίδι, όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα:  

  

Παρατηρούµε προσεχτικά την εικόνα και επιλέγουµε µε αριστερό κλικ τον αριθµό που 
πιστεύουµε πως είναι ο σωστός.  

 

Αν η απάντηση είναι σωστή ακούγεται ένας ευχάριστος ήχος και οι λάθος αριθµοί 
φεύγουν. ∆ιαφορετικά ακούµε ένα απογοητευτικό ήχο και επιλέγουµε νέο αριθµό. 

 

Στη συνέχεια ακολουθούν κι άλλες παρόµοιες ασκήσεις ή ασκήσεις αντιστοίχισης, όπου 
πατώντας πρώτα σε µια κουκίδα στην αριστερή στήλη κι έπειτα σ΄ αυτήν που νοµίζουµε 
πως είναι η σωστή από δεξιά, αντιστοιχίζουµε τις εικόνες µε τους αριθµούς.  

  

 

Έπειτα ασκούµαστε σε ασκήσεις µε νοµίσµατα που έχουν άθροισµα ως το 5 
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ή αναλύουµε τους αριθµούς σε 2 ή περισσότερους όρους. 

Τελειώνοντας η παρουσίαση εµφανίζονται και ακούγονται πολύχρωµα πυροτεχνήµατα 
που µας επιβραβεύουν για την πετυχηµένη προσπάθειά µας.  
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