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94 Μαθηματικά Β΄Δημοτικού με τον Σπορίκο και τον Φουντούκο - Δραστηριότητες με φύλλα εργασίας και χειραπτικά υλικά
Σελίδα διδακτικής προσέγγισης. Ενδεικτικές προτάσεις.

Υλικά - Μέσα

Διδακτική προσέγγιση

Α24  Μικρές και μεγάλες αγορές

Μικρές αγορές με λεπτά του ευρώ και μεγάλες αγορές με ευρώ
Με τις αγορές ασκούμε τους μαθητές, αφενός στις αριθμητικές πράξεις, όπως είναι η πρόσθεση και η 
αφαίρεση και αφετέρου στην εξοικείωσή τους με τη χρήση των νομισμάτων. 

Στις προτεινόμενες δραστηριότητες, η πρώτη μας ενέργεια είναι να συμφωνήσουμε τις τιμές των 
εικονιζόμενων αντικειμένων. Αφού αναγράψουμε τις τιμές των προϊόντων, έχουμε δύο επιλογές:

α) Να ψαλιδίσουμε τις εικόνες των προϊόντων με τις τιμές και να οργανώσουμε μια μικρή αγορά στην 
οποία οι αγοραστές προσέχονται με προσομοιώσεις νομισμάτων και

β) Να χρησιμοποιήσουμε φωτοαντίγραφα των φύλλων εργασίας για εξάσκηση στις τυπικές πράξεις 
πρόσθεσης.

✓ Α24 (α΄) Αγορές με λεπτά του ευρώ

 Συζητάμε με τους μαθητές και αποφασίζουμε για τις τιμές των προϊόντων ενός κυλικείου. Γράφουμε τις 
τιμές στις ετικέτες των προϊόντων. Στις εικονογραφημένες προσθέσεις, οι μαθητές κάνουν τις πράξεις, 
ενώ στις κενές προσθέσεις, κάνουν δικούς τους συνδυασμούς αγορών, από τον τιμοκατάλογο. Όταν 
οι μαθητές ολοκληρώσουν τις γραπτές πράξεις, ζητούμε να πούνε με ποια κέρματα θα πληρώσουν 
ακριβώς στην τιμή πώλησης, π.χ. με ένα πενηντάλεπτο και δύο δεκάλεπτα (70 λεπτά) και τι ρέστα θα 
πάρουν, αν πληρώσουν με ένα ευρώ (π.χ. 100 - 70 = 30 λεπτά).

✓ Α24 (β΄) Αγορές με ευρώ

 Συζητάμε με τους μαθητές και αποφασίζουμε για τις τιμές των εικονογραφημένων προϊόντων και 
γράφουμε τις τιμές στις ετικέτες τους. Στις εικονογραφημένες προσθέσεις, οι μαθητές κάνουν τις 
πράξεις, ενώ στις κενές προσθέσεις κάνουν δικούς τους συνδυασμούς αγορών από τον τιμοκατάλογο. 
Όταν οι μαθητές ολοκληρώσουν τις γραπτές πράξεις, ζητούμε να πούνε, με τι νομίσματα θα πληρώσουν, 
π.χ. με ένα εικοσάευρο, ένα πεντάευρο και δύο κέρματα του ευρώ (27 ευρώ).

✓ Α24 (γ΄) Αγορές με ευρώ

Συζητάμε με τους μαθητές και αποφασίζουμε για τις τιμές των εικονογραφημένων προϊόντων και 
γράφουμε τις τιμές στις ετικέτες τους. Στις εικονογραφημένες αφαιρέσεις οι μαθητές βρίσκουν τη 
διαφορά, ενώ στις κενές επιλέγουν και συγκρίνουν τις τιμές προϊόντων από τον τιμοκατάλογο. 

•  Φωτοτυπίες φύλλων εργασίας.
•  Ψαλίδι.
•   Προομοιώσεις νομικσμάτων

•  Προσθέσεις κι αφαιρέσεις. με νομίσματα 
του ευρώ.

                     (ΠΜΑ: Αρ.Φ.2.11 και 12.)
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