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

Υλικά - Μέσα

Διδακτική προσέγγιση

Β5  Αλυσίδες αριθμών για διαίρεση και πολ/σμό

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ

Φωτοτυπούμε τη σελίδα σε κάπως χοντρό χαρτί και την πλαστικοποιούμε (αν υπάρχει δυνατότητα) 
πριν την ψαλιδίσουμε.

Στόχος των παιδιών είναι να ενώσουν τα κομμάτια σωστά μεταξύ τους για να σχηματιστεί 
μία αλυσίδα. Οι κάρτες έχουν πάνω δύο αριθμούς. Ο πρώτος αριθμός μιας κάρτας δείχνει την 
προηγούμενη κάρτα και ο δεύτερος αριθμός της ίδιας κάρτας δείχνει την επόμενη κάρτα.

Για τις υπολογιστικές πράξεις ενθαρρύνουμε τα παιδιά να χρησιμοποιούν, βοηθητικά, κυβάκια σε 
δεκάδες και μονάδες.

√ Β5 (α΄) Αλυσίδα διαίρεσης και πολ/σμού με το 5 και το 10

√ Β5 (β΄) Αλυσίδα διαίρεσης και πολ/σμού με το 2 και το 3

√ Β5 (γ΄) Αλυσίδα διαίρεσης και πολ/σμού με τον αριθμό ...

•  Φωτοτυπίες φύλλων εργασίας
•  Ψαλίδι.
•  Υλικό βάσεων, π.χ. κυβάκια Dienes ή ραβδάκια.

•  Εξάσκηση στη διαίρεση και τον πολλ/σιασμό.
                        (ΠΜΑ: Αρ.Φ.2.14,15,17,18.)



ΑΡΧΗ

ΣΤΟΧΟΣ

3•5    = 15      15:5   = 3       8•10          

= 6        4•5  = 20      20: 5  = 4          

= 80    80:10   = 8       8•5    = 40      7•10         

= 70    70:10   = 7       7• 5   = 35        6•5          

= 30    10:10   = 1       5•10  = 50      30:5          

Αλυσίδα αριθμών με διαίρεση και πολλαπλασιασμό του 5 και του 10

 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή της σελίδας αυτής για σχολική χρήση.
© www.sporikos.com
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Β5 (α΄)



ΑΡΧΗ

ΣΤΟΧΟΣ

3•2    = 6           6:2  = 3         4•4          

= 2        4•5  = 20       18: 2  = 9          

= 16     16:4   = 4        10•2  = 20      20:2         

= 10      3•4   = 12      40:4   = 10       7•2          

= 14      10:2   = 5        6•4   = 24       8:4          

Αλυσίδα αριθμών με διαίρεση και πολλαπλασιασμό του 2 και του 4
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Β5 (β΄)



Αλυσίδα κενή

ΑΡΧΗ

ΣΤΟΧΟΣ
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Β5 (γ΄)


