
Μαθηματικά

Ε΄ Δημοτικού

Τοκμακίδου Ελπίδα 
2ο Περιφερειακό Κέντρο 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)



Μαθηματικά περιεχόμενα

Οι βασικές θεματικές ενότητες στις οποίες
αναπτύσσονται τα μαθηματικά περιεχόμενα και τα
προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα (στόχοι)
ανταποκρίνονται πλήρως στο ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ και στο
ΝΠΣ και είναι:

Αριθμοί και πράξεις – Άλγεβρα

Χώρος και Γεωμετρία-Μετρήσεις

Στοχαστικά Μαθηματικά (στατιστική – πιθανότητες)



Μαθηματικά περιεχόμενα

Οι κλασματικοί αριθμοί

Πολλαπλασιασμός φυσικού αριθμού ή

κλάσματος με κλάσμα – Αντίστροφοι αριθμοί

Αριθμοί-Άλγεβρα

(Αριθμοί): Ενότητες 1, 2, 3, 5

 3η από τις 8 ενότητες

 19ο από τα 52 κεφάλαια

 προηγείται του 3ου επαναληπτικού κεφαλαίου (από τα 8)

Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες για κάθε κεφάλαιο,
αντιστοιχούν σε 120 διδακτικές ώρες συνολικά, που είναι περίπου και οι
πραγματικές διδακτικές ώρες του σχολικού έτους (οι διατιθέμενες είναι
140).





Στάδια της πορείας διδασκαλίας

1. Διερεύνηση

2. Βασικές μαθηματικές έννοιες και διεργασίες

Παραδείγματα

3. Εφαρμογή

4. Αναστοχασμός



Οι μαθητές/τριες διερευνούν και συζητούν τις μαθηματικές

ιδέες, όπως αυτές προκύπτουν μέσα από δραστηριότητες με

καταστάσεις που μπορεί να κινήσουν το ενδιαφέρον τους.

Οι δραστηριότητες ενσωματώνουν την εννοιολογική και

διαδικαστική γνώση των μαθηματικών και στηρίζονται στην

προηγούμενη γνώση των μαθητών/τριών.

Σελ..52-53



Βασικές μαθηματικές έννοιες και διεργασίες

Σε χρωματικό πλαίσιο διατυπώνονται με ακρίβεια,

σαφήνεια αλλά ταυτόχρονα με απλά λόγια, οι βασικές

μαθηματικές έννοιες και διεργασίες που προέκυψαν από τη

διερεύνηση στις δραστηριότητες της πρώτης σελίδας και

συνοδεύονται από παραδείγματα.



Παραδείγματα

Τα παραδείγματα για μεγαλύτερη διευκόλυνση
καταγράφονται σε αντιστοίχιση με τις βασικές
μαθηματικές έννοιες και διεργασίες.



Σε 2-3 κεφάλαια παρουσιάζονται κάποιες στρατηγικές 

διαχείρισης αριθμών ή επίλυσης προβλημάτων. 

17

21



Εφαρμογή

Εφαρμογή των βασικών μαθηματικών εννοιών και

διεργασιών στην επίλυση προβληματικών καταστάσεων.

Υπόδειξη στρατηγικών επίλυσης ή τεχνικών που δύσκολα θα

ανακάλυπτε ο/η μαθητής/τρια χωρίς υποστήριξη.



Αναστοχασμός

Οι προβληματισμοί που τίθενται στους αναστοχασμούς

αποτελούν σύντομη ανακεφαλαίωση των εννοιών, τις

οποίες οι μαθητές/τριες διδάχτηκαν στο κεφάλαιο.

Παράλληλα, δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές και τις

μαθήτριες να αναστοχαστούν πάνω στις μαθηματικές

διαδικασίες, να αναπτύξουν τη μαθηματική διαίσθηση και

να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη, ώστε να γίνουν

πραγματικοί «ιδιοκτήτες» και πραγματικές «ιδιοκτήτριες»

της νέας γνώσης.



Επαναληπτικά Κεφάλαια



Σελ..52-53

10-0210-01_Mathimatika-E-Dimotikou_Tetradio-Ergasion-T1.pdf


Ασκήσεις

Ασκήσεις αποσκοπούν:

στην εμπέδωση της νέας γνώσης και στην περίπτωση αυτή είναι
κυρίως ατομικές,

στην περαιτέρω καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης,

με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας, οπότε μπορεί να
αντιμετωπίζονται και συνεργατικά.



Προβλήματα

Είναι κλιμακούμενης δυσκολίας και αποτελούν τον πυρήνα της

διαδικασίας ανάπτυξης της μαθηματικής γνώσης και του

μαθηματικού τρόπου σκέψης.

Οι μαθητές/ήτριες διερευνούν οι ίδιοι/ες μαθηματικές ιδέες

μέσω της επίλυσης προβλημάτων, εφαρμόζουν τη νέα γνώση,

αναζητούν ιδιότητες και σχέσεις, κανόνες, αναστοχάζονται και

γενικεύουν.



Διερεύνηση - επέκταση

Οι μαθητές/ήτριες συνεργάζονται, για να επιλύσουν θέματα της

καθημερινής ζωής ή από διαφορετικούς τομείς των επιστημών

εφαρμόζοντας τις νέες μαθηματικές έννοιες.

Με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα διερευνάται και

επεκτείνεται η γνώση περαιτέρω, ώστε οι μαθητές/ήτριες να

κατανοήσουν σε βάθος το θέμα που εξετάζουν και να

προσεγγίσουν τη γνώση κυρίως με βιωματικό τρόπο.



Σελ. 48-78

10-0213-01_Mathimatika_E-Dimotikou_Vivlio-Ekpaideutikou.pdf


Σχέδιο Διδασκαλίας 

Α. Θεωρητικό μέρος

Η έννοια του κλασματικού αριθμού

- Το κλάσμα ως μέρος του όλου

- Το κλάσμα ως λόγος

- Το κλάσμα ως μέτρο

- Το κλάσμα ως διαίρεση – πηλίκο

- Το κλάσμα ως πολλαπλασιαστής, τελεστής



Προηγούμενες γνώσεις των μαθητών/ριών

- Εμπλοκή σε δραστηριότητες σύγκρισης εμπράγματων

ποσοτήτων, διακριτών και συνεχών, διερεύνησης της σχέσης

μεγέθους τους και της λεκτικής περιγραφής τους.

- Εισαγωγή στη συμβολική γραφή απλών κλασμάτων.

Οι δραστηριότητες αυτές στο παρόν βιβλίο επαναλαμβάνονται, αλλά περιλαμβάνουν,

πλέον, και εικονικές και συμβολικές ποσότητες, ενώ προστίθενται και κλάσματα

μεγαλύτερα της μονάδας και μεικτοί αριθμοί.

Οι μαθητές/τριες κατασκευάζουν ισοδύναμα κλάσματα και αναπαριστάνουν την ίδια

σχέση μεγεθών με διαφορετικές κλασματικές αναπαραστάσεις, βρίσκουν οποιοδήποτε

κλάσμα ανάμεσα σε άλλα και συγκρίνουν κλάσματα με διαφορετικούς τρόπους.

Αναφορικά με τις πράξεις με κλασματικούς αριθμούς, οι μαθητές/τριες μαθαίνουν να

κάνουν όλες τις πράξεις με κλασματικούς αριθμούς.

Και για τις τέσσερις πράξεις, αξιοποιούνται και ενθαρρύνονται διάφορες μέθοδοι/

στρατηγικές εκτέλεσης, ενώ προοδευτικά εισάγεται ο καθιερωμένος αλγόριθμος.

Σχέδιο Διδασκαλίας 



Πιθανές δυσκολίες (Ι)

Πολλά παιδιά δυσκολεύονται στην κατανόηση και στον αποτελεσματικό χειρισμό

των κλασμάτων, επειδή δεν αντιλαμβάνονται την αφηρημένη φύση τους, την

ποικιλία των ερμηνειών τους, την ιδιαίτερη γλώσσα που χρησιμοποιείται στη

μελέτη τους και τους αλγορίθμους που απαιτεί η αριθμητική τους.

Οι μαθητές/ήτριες αντιμετωπίζουν δυσκολίες εννοιολογικής κατανόησης των

κλασμάτων που σχετίζονται με το φαινόμενο της μεταφοράς χαρακτηριστικών και

ιδιοτήτων των φυσικών αριθμών σε μη φυσικούς αριθμούς.

Οι μαθητές/ήτριες αρκετές φορές κάνουν λάθη στις αναπαραστάσεις των

κλασματικών αριθμών, καθώς δεν συγκρατούν και τις δύο διαστάσεις που

απεικονίζει ένας κλασματικός αριθμός.

Λάθη των μαθητών/ριών παρουσιάζονται στην αναγνώριση του κλασματικού

αριθμού ως μέτρου και την αναπαράστασή του στην αριθμογραμμή. Επίσης,

δυσκολεύονται να θεωρήσουν το κλάσμα ως πηλίκο της διαίρεσης ανάμεσα σε δύο

αριθμούς.



Πιθανές δυσκολίες (ΙΙ)

Οι μαθητές/ήτριες, αν και δυσκολεύονται με τη βοήθεια της

αριθμογραμμής, κατανοούν το γεγονός ότι, ενώ κάθε αριθμός

θεωρείται μοναδικός, μπορεί να ονομαστεί με διαφορετικούς

τρόπους και επομένως το ίδιο σημείο της αριθμογραμμής, μπορεί

να εκφραστεί με δύο διαφορετικά κλάσματα.

Οι μαθητές/ήτριες συχνά θεωρούν ότι μεγαλύτερα κλάσματα

είναι εκείνα που έχουν μεγαλύτερους παρονομαστές. Επίσης, ότι

το κλάσμα με τους μικρότερους αριθμούς είναι και το μικρότερο.

Συνδέουν ελλιπώς ή λανθασμένα τα κλάσματα με τον

πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση των φυσικών αριθμών. Έτσι

θεωρούν ότι ο πολλαπλασιασμός μεγαλώνει πάντοτε τους

αριθμούς και η διαίρεση τους μικραίνει.



Εποπτικό υλικό

Οι μαθητές/ήτριες με τη χρήση διαφορετικών χειραπτικών

αντικειμένων -μοντέλων (επιφάνειας, συνόλου, μέτρησης) εξασκούνται

στην οπτικοποίηση, στον υπολογισμό και στη δημιουργία

αναπαραστάσεων των κλασμάτων.

Στην ενότητα αυτήν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω

μοντέλα (Van de Walle, 2005):

α)Τα μοντέλα περιοχής ή εμβαδού

β) Μοντέλα μήκους μέτρησης

γ) Μοντέλα συνόλων

Επιπρόσθετα, η εμπλοκή των μαθητών/ριών σε δραστηριότητες

μαθηματικών συλλογισμών και επικοινωνίας με την αξιοποίηση των

ψηφιακών εργαλείων σε πραγματικά προβλήματα και μοντελοποίηση

των κλασμάτων θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της

μαθηματικής σκέψης τους.



Ο εκπαιδευτικός και η χρήση των πόρων 

Ο εκπαιδευτικός ως σχεδιαστής του αναλυτικού

προγράμματος

Επιλέγει τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει στο

διδακτικό σχεδιασμό του (διδακτικό εγχειρίδιο,

οδηγίες, το κείμενο που περιγράφει το αναλυτικό

πρόγραμμα)

Καθορίζει το περιεχόμενο, τις βασικές μαθηματικές

ιδέες και διεργασίες και επιλέγει τις δραστηριότητες

Ο τρόπος αλληλεπίδρασης μέσα στην τάξη

διαμορφώνει τη μαθηματική δραστηριότητα στην

οποία εμπλέκονται οι μαθητές

Νέες προκλήσεις στον εκπαιδευτικό ως επαγγελματίας



Η πολυπλοκότητα της διδασκαλίας

Η διδακτική τριάδα

Διαχείριση της μάθησης

Μαθηματική πρόκληση         Ευαισθησία στους μαθητές



Στόχοι-

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Οι μαθητές/ήτριες αναμένεται :

να πολλαπλασιάζουν κλάσματα με φυσικούς

και κλάσματα με κλάσματα.
Δραστηριότητες διερεύνησης



Μαθηματική πρόκληση και διαφοροποίηση (Ι)

Η δραστηριότητα όπως τίθεται στο σχολικό εγχειρίδιο

Τι αλλαγές μπορούν να γίνουν στη δραστηριότητα;

Πώς θα χειριστεί τη γλώσσα;

Πώς θα διαμορφώσει τα εργαλεία για να είναι προσβάσιμη η δραστηριότητα στους μαθητές;

Πώς θα βοηθήσει του μαθητές να βρούν την βασική ιδέα;
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Η δραστηριότητα όπως αντιμετωπίζεται από τους μαθητές (ατομικά ή σε ομάδες)

Τι αλλαγές μπορούν να γίνουν στη δραστηριότητα;

Είδος βοήθειας που παρέχει ο εκπαιδευτικός στους μαθητές;

Πώς διαφοροποιεί τη βοήθεια ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών;
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Η συζήτηση στη σχολική τάξη και η επέκταση της δραστηριότητας

Διαχείριση των απαντήσεων των μαθητών

Σύνθεση των βασικών ιδεών

Επέκταση της δραστηριότητας

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-6485
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1936
https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/fractions-intro


Διερευνητική δραστηριότητα/ Τετράδιο 

Εργασιών, σελ.51 

Η διερευνητική δραστηριότητα δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά

να συζητήσουν για τη διαδικασία της απλοποίησης και τον

τρόπο εύρεσης του γινομένου του κλάσματος με φυσικό αριθμό.



Διερευνητική δραστηριότητα 

Ο/Η εκπαιδευτικός ενδείκνυται να παροτρύνει τους μαθητές και

τις μαθήτριες να χρησιμοποιήσουν τα γεωμετρικά σχήματα με

ποικίλους τρόπους.



Διερευνητική δραστηριότητα/ Τετράδιο 

Εργασιών, σελ.51 

Με τη δραστηριότητα επιδιώκεται οι μαθητές/ήτριες να

συμπεραίνουν ότι, όταν πολλαπλασιάζουμε ένα κλάσμα με όλο

και μικρότερες κλασματικές μονάδες, το γινόμενο γίνεται όλο

και μικρότερο. Αποσκοπεί στην αποτροπή της λανθασμένης

σύνδεσης του πολλαπλασιασμού των κλασμάτων με αυτόν των

φυσικών αριθμών.



Διερευνητική δραστηριότητα 



Διερευνητική δραστηριότητα 

Ψηφιακά εργαλεία
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-4272

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-4272
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-4272
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-4272


Διερευνητική δραστηριότητα 



Διερευνητική δραστηριότητα /

Τετράδιο Εργασιών, σελ.51

Σύγκριση κλασμάτων/
Προηγούμενες γνώσεις 



Διερευνητική δραστηριότητα /

Ψηφιακά εργαλεία
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-1858

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-1858


Εφαρμογή, Βιβλίο Μαθητή, σελ.52 

Εφαρμογή, Βιβλίο Μαθητή, σελ.52 

Μεικτός αριθμός/Κεφ. 14 :
Προηγούμενες γνώσεις 

Αναστοχασμός



Προβλήματα, Τετράδιο Εργασιών, σελ.52



Διερεύνηση/Επέκταση, Εργασιών, σελ.52

Ισοδύναμα κλάσματα/ 
Αφαίρεση κλασμάτων/
Ομώνυμα κλάσματα/
(Κεφ. 16, 18)
Προηγούμενες γνώσεις 



Βίντεο παρουσίασης νέου βιβλίου 

Παρουσιάσεις νέου βιβλίου: 

http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/597-yliko-
paroysiasis-mathimatika-e-dimotikou

Σας ευχαριστούμε!
Αξιοποιήθηκε επιμορφωτικό υλικό από την παρουσίαση του νέου

διδακτικού πακέτου (29-10-2018), την παρουσίαση των Νέων

Προγραμμάτων Σπουδών (2011), το βιβλίο του δασκάλου και του

μαθητή όπως και του τετραδίου εργασιών.

http://www.minedu.gov.gr/dimotiko-2/didaktea-yli-dimot/37992-30-10-18-epimorfotiki-imerida-me-thema-parousiasi-tou-neou-ekpaideftikoy-paketou-ton-mathimatikon-tis-e-taksis-tou-dimotikoy-sxoleiou-3
http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/597-yliko-paroysiasis-mathimatika-e-dimotikou

