Β30 Με τον μίτο της Αριάδνης
Επίπεδο
Β΄ Δημοτικού

Υλικά - Μέσα
• Φύλλα εργασίας.
• (Μία για κάθε παιδί.)

Βασικό θέμα - Π.Μ.Α. (Π.Σ.2021)
• Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων με τη μέθοδο
του αποκλεισμού ενδεχομένων απαντήσεων.
                                 (ΠΜΑ: Αρ.Φ.2.16.)

Διδακτική προσέγγιση
Με τον μίτο της Αριάδνης
Στο συγκεκριμένο είδος προβλημάτων, τα οποία εμφανίζονται και στο βιβλίο μαθητή,
προτιμάμε την εργασία των παιδιών σε ομάδες των τριών ή τεσσάρων, έτσι ώστε
να διαβάζουν μαζί το κάθε πρόβλημα, να συζητάνε ενδεχόμενες απαντήσεις και να
συναποφασίζουν για την τελική απάντηση που θα δώσουν.
Β30 (α΄) Σύγκριση τριψήφιων αριθμών
Οι ερωτήσεις εμπεριέχουν τους μαθηματικούς όρους μονοί / ζυγοί αριθμοί, ψηφίο /
τριψήφιοι αριθμοί, μονάδες / δεκάδες / εκατοντάδες, άθροισμα αριθμών, τους οποίους οι
μαθητές πρέπει να γνωρίζουν για να τους δοθεί η δραστηριότητα.
Β30 (β΄) Εκτίμηση και σύγκριση βαρών
Σε κάθε ερώτηση υπάρχουν 3 ή  4 εικόνες. Οι μαθητές συζητούν προκαταρκτικά για το
βάρος του κάθε εικονιζόμενου αντικειμένου χωριστά και κάνουν εκτιμήσεις για το πόσο
βαρύ ή ελαφρύ είναι το καθένα. Ύστερα διαβάζουν την ερώτηση προσεκτικά, συγκρίνουν
τα βάρη των αναφερόμενων αντικειμένων και αποφασίζουν για την απάντηση.
Β30 (γ΄) Το ένα από τα πολλά ίσα μέρη
Οι μαθητές πρέπει, προηγουμένως, να έχουν εισαχθεί στην έννοια της κλασματικής
μονάδας, ως “ένα από τα πολλά ίσα μέρη που χωρίσαμε ένα ολόκληρο πράγμα”.
Προκαταρκτικά, ενθαρρύνουμε τους μαθητές να παρατηρήσουν τα σχήματα που
βρίσκονται πάνω από κάθε ερώτηση και να συγκρίνουν τις διαφορές και τις ομοιότητες
που έχουν στο χρωματισμό τους. Ύστερα, διαβάζουν την ερώτηση, τη συζητούν
λεπτομερώς και απαντούν.
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Μαθηματικά Β΄Δημοτικού με τον Σπορίκο και τον Φουντούκο - Δραστηριότητες με φύλλα εργασίας και χειραπτικά υλικά
Σελίδα διδακτικής προσέγγισης. Ενδεικτικές προτάσεις.

Β30 (α΄) Σύγκριση τριψήφιων αριθμών

Με τον μίτο της Αριάδνης

α΄ Ποιος είναι ο αριθμός;
Ο αριθμός είναι ζυγός.
Το ψηφίο των εκατοντάδων
είναι το 5.
Τα ψηφία των μονάδων και το
δεκάδων είναι τα ίδια.
(542, 738, 566, 195)

β΄ Ποιος είναι ο αριθμός;
Ο αριθμός είναι μονός.
Τα ψηφία του αριθμού είναι σε
αριθμητική σειρά.
Το άθροισμα των τριών ψηφίων
είναι 12.
( 345, 567, 709, 534 )

γ΄ Ποιος είναι ο αριθμός;

δ΄ Ποιος είναι ο αριθμός;

Ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από
300.
Το ψηφίο των δεκάδων είναι το 8.
Το ψηφίο των μονάδων είναι το
μισό από το ψηφίο των δεκάδων.

Τα ψηφία του αριθμού είναι σε
αριθμητική σειρά.
Ο αριθμός είναι ζυγός.
Το άθροισμα των ψηφίων του
είναι το 15.

( 385, 863,584, 299)

ε΄

Ποιος είναι ο αριθμός;

Ο αριθμός έχει ένα ψηφίο μηδέν.
Ο αριθμός είναι μονός.
Το ψηφίο των εκατοντάδων είναι
το 7.
(607, 709, 702. 815)

(789, 346, 108, 456 )

στ΄ Ποιος είναι ο αριθμός;
Ο αριθμός είναι μικρότερος από
το 500.
Ο αριθμός είναι ζυγός.
Το άθροισμα των ψηφίων του
είναι μικρότερο του 10.
(124, 175, 372. 501)

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή της σελίδας αυτής για σχολική χρήση.
© www.sporikos.com
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Β30 (β΄) Εκτίμηση και σύγκριση βαρών

Με τον μίτο της Αριάδνης

α΄

β΄
1

1

λίτρο

- Ποιο πράγμα,

- Ποιο πράγμα,
ζυγίζει περισσότερο από 1 λίτρο γάλα,

είναι ελαφρύτερο από μία καρέκλα,

ζυγίζει περίπου 5 κιλά,

είναι βαρύτερο από μία κασετίνα.

είναι ελαφρύτερο από ένα παιδί 5 ετών.

ζυγίζει περίπου ένα κιλό.

.

.

γ΄

δ΄

1 κιλό

1

- Ποιο πράγμα,

λίτρο

- Ποιο πράγμα,

ζυγίζει περισσότερο από μία πεταλούδα.

ζυγίζει περισσότερο από μία πεταλούδα.

ζυγίζει λιγότερο από 1 κιλό αλεύρι.

συχνά ζυγίζει περισσότερο από 10 κιλά.

ζυγίζει γραμμάρια.

είναι συνήθως πιο βαρύ από ένα πεπόνι.

.

.

ε΄

στ΄
1
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λίτρο

1 κιλό
λίτρο

- Ποιο από τα παραπάνω,

- Ποιο από τα παραπάνω,

το βάρος του μετριέται σε κιλά.

το βάρος του μετριέται σε κιλά.

ζυγίζει περισσότερο από 5 πακέτα αλεύρι,

ζυγίζει περισσότερο από 15 πακέτα αλεύρι,

το βάρος του μπορεί να συγκριθεί με μία

το βάρος του μπορεί να συγκριθεί με το βάρος

σχολική τσάντα.

ενός παιδιού της Β΄τάξης

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή της σελίδας αυτής για σχολική χρήση.
© www.sporikos.com

Β30 (γ΄) Το ένα από τα πολλά ίσα μέρη

Με τον μίτο της Αριάδνης

1. Το σχήμα είναι χωρισμένο σε 4 ίσα μέρη.

2. Το σχήμα είναι χωρισμένο σε 4 ίσα μέρη.

Το ένα μέρος είναι χρωματισμένο.

Τα δύο μέρη είναι χρωματισμένα.

- Ποιο είναι το σχήμα;

- Ποιο είναι το σχήμα;

Α

Β

Γ

Δ

3. Το σχήμα είναι χωρισμένο σε 3 ίσα μέρη.

Α

Β

Γ

Δ

4. Το σχήμα είναι χωρισμένο σε 8 ίσα μέρη.

Τα δύο μέρη είναι χρωματισμένα.

Τα έξι μέρη είναι χρωματισμένα.

- Ποιο είναι το σχήμα;

- Ποιο είναι το σχήμα;

Α

Β

Γ

Δ

5. Το σχήμα είναι χωρισμένο σε 6 ίσα μέρη.

Α

Β

Γ

Δ

6. Το σχήμα είναι χωρισμένο σε 8 ίσα μέρη.

Τα δύο μέρη είναι χρωματισμένα.

Το ένα μέρος είναι χρωματισμένο.

- Ποιο είναι το σχήμα;

- Ποιο είναι το σχήμα;

Α

Β

Γ

Δ

Α

Β

Γ

Δ

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή της σελίδας αυτής για σχολική χρήση.
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