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Β31 Κλασματικοί αριθμοί

 Β 31 (α΄) Τούρτες
Οι τούρτες του φύλλου εργασίας είναι χαραγμένες σε διαφορετικό αριθμό ίσων μερών 
Μετράμε πρώτα πόσα παιδιά θα συμμετάσχουν στο παιχνίδι και διαλέγουμε ποιες τούρτες θα 
ψαλιδίσουμε, έτσι ώστε τα συνολικά κομμάτια τους να αντιστοιχούν στον αριθμό των παιχτών. 
Τοποθετούμε όλα τα κομμάτια σε μία σακούλα και καλούμε τους παίχτες να πάρει ο καθένας 
ένα κομμάτι. Στη συνέχεια αυτοί αναζητούν μεταξύ τους, ποιοι έχουν κομμάτια της ίδιας 
τούρτας για να τα επανενώσουν σε μία ολόκληρη τούρτα. Τέλος, συζητάμε από πόσα ίσα μέρη 
αποτελείται η κάθε τούρτα και τι μέρος της τούρτας πήρε ο καθένας ξεχωριστά (1/2,  1/3, ¼…) 
και συγκρίνουν μεταξύ τους τα κομμάτια τους.

Β 31 (β΄) Αλυσίδες με κλασματικές μονάδες
Φωτοτυπούμε και, αν υπάρχει δυνατότητα, πλαστικοποιούμε τις φωτοτυπίες σε κάπως 
πιο χοντρό χαρτί, τι ψαλιδίζουμε και τις φυλάγουμε στις μικροσυλλογές μας, για να τις 
χρησιμοποιήσουμε, όταν τις χρειαστούμε στη διδασκαλία μας.

Η σελίδα περιέχει δύο αλυσίδες, η πρώτη με ορθογώνια σχήματα και η δεύτερη με κύκλους. Οι 
μαθητές, αφού ψαλιδίσουν τις κάρτες τις ανακατεύουν και ανασυνθέτουν τις αλυσίδες.

Β 31 (γ΄) Κλασματικοί αριθμοί
Βγάζουμε πρώτα ένα φωτοαντίγραφο και γράφουμε τους αριθμητές των κλασμάτων, τα οποία 
πρόκειται να αναπαστήσουν με χρώματα οι μαθητές. Στη συνέχεια φωτοτυπούμε τον αριθμό  
αντιτύπων που χρειαζόμαστε, μία ανά μαθητή.
Β 31 (δ΄) Κλασματικοί αριθμοί
Φωτοτυπούμε τον αναγκαίο αριθμό αντιτύπων και τα μοιράζουμε στους μαθητές για να 
χρωματίσουν τους κλασματικούς αριθμούς σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω 
στη σελίδα.
Β 31 (ε΄) Κλασματικά μέρη σε χαρτοταινίες.
Φωτοτυπούμε τον αναγκαίο αριθμό αντιτύπων και τα μοιράζουμε στους μαθητές για να 
ψαλιδίσουν έτοιμες όλες τις χαρτοταινίες. Οι χαρτοταινίες είναι ίδιου μεγέθους με διαφορετικές 
διαγραμμίσεις, σε 2, 4, 8,  3, 6, καθώς και 5 και 10 ίσα μέρη. Οι δραστηριότητες με τις 
χαρτοταινίες αυτές αποσκοπούν στην αισθητοποίηση των κλασματικών αριθμών. Οι μαθητές 
διπλώνουν τις χαρτοταινίες σε ισομεγέθη μέρη σύμφωνα με τις διαγραμμίσεις καθεμιάς, 
ονομάζουν τα μέρη και τα συγκρίνουν. Συγκρίνουν, επίσης τις κλασματικές μονάδες μεταξύ των 
χαρτοταινιών για να ανακαλύψουν βασικές ιδιότητες των κλασματικών αριθμών, π.χ. μπορούν 
να διαπιστώσουν ότι στην ίδια χαρτοταινία το 1/2 είναι μεγαλύτερο από το 1/4 ή το 1/2 είναι το 
ίδιο με τα 2/4.  

•  Φύλλα εργασίας, χρώματα και 
ψαλίδι.

•  Κλασματικοί αριθμοί.
  (ΠΜΑ: Αρ.Ρ.2.1,3 και 5)
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Β 31 (β΄) Αλυσίδες με κλασματικές μονάδες
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Β 31 (γ΄) Κλασματικοί αριθμοί
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1. Χρωμάτισε:
το 1/2 με κίτρινο χρώμα και 
το άλλο δεύτερο με γαλάζιο.

2. Χρωμάτισε:
το ένα τέταρτο με κίτρινο,
ένα τέταρτο με πορτοκαλί,
ένα τέταρτο με κοκκινο και

1/4 με  γαλάζιο χρώμα. 

3. Χρωμάτισε:
το ένα τρίτο με πράσινο,

ένα τρίτο με καφέ και
1/3 πορτοκαλί χρώμα.

4. Χρωμάτισε:
το ένα πέμπτο με κίτρινο,
ένα πέμπτο με  πράσινο, 
ένα πέμπτο με κόκκινο, 

ένα πέμπτο με γαλάζιο και
1/5 με πορτοκαλί χρώμα.

5. Χρωμάτισε:
το ένα τέταρτο με πράσινο 

και το 1/2 με κίτρινο χρώμα.

6. Χρωμάτισε:
το ένα όγδοο με γαλάζιο και
το ένα δεύτερο με κίτρινο.

Β 31 (δ΄) Κλασματικοί αριθμοί
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Β 31 (ε΄) Κλασματικοί αριθμοί
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