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Τ.Μ. 5

Να συμπληρωθεί
λέξη ή η φράση:
Να συμπληρωθεί η
πρόταση:

η Με τη λέξη ή τη φράση:
Θα μπορούσαμε, για
παράδειγμα, στην
περίπτωση της
διαίρεσης να
προτείναμε ως
ερώτημα: «Πόσο
κοστίζει το 1 κ.
σοκολατάκια από τα 22
κ. σοκολατάκια;» είτε
εναλλακτικά «Πόσο
κοστίζουν τα 11 κ.
σοκολατάκια από τα 22
κ. σοκολατάκια;».
Σχετικά με το δεύτερο
σκέλος του
προβλήματος που
αφορά τον
πολλαπλασιασμό, το
ερώτημα θα σχετίζεται
με την εύρεση ενός
πολλαπλάσιου της
ποσότητας. Για
παράδειγμα, «Πόσο
κοστίζουν τα 44, τα 66,
… κ. σοκολατάκια;»

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
σελίδα σημείο
8

Στο υποσέλιδο

17

εργασία 3

19

εργασία β, στο
ραβδόγραμμα

Να αντικατασταθεί η Με τη λέξη ή τη φράση:
λέξη ή η φράση:
∆ιερεύνηση –
∆ιερεύνηση –
υπενθύμιση βασικών
υπενθύμιση βασικών
γνώσεων από την Α΄
γνώσεων από τη Γ΄
τάξη.
τάξη.
Να συμπληρωθεί στην
πάνω πλευρά του
μεσαίου τετραπλεύρου:
2 εκ.
Μέσα στο κόκκινο
τετραγωνάκι να
σημειωθεί «∆1» και στο
πράσινο «∆2».

1

21

εργασία 1

21

εργασία 2

22

εργασία 2 (γ),
κάτω από τις
αριθμογραμμές,
στο πλαίσιο του 3.600:30=360
Λαμπίτσα, στην
3η στήλη
στο πλαίσιο του Πολλαπλασίασε το 132
Λαμπίτσα
με το 10 ή το 100 ή το
1000…
1ος πίνακας,
> 4.000.000
στην
Οικονομική
Βοήθεια

31
105
122

Την απογευματινή
παράσταση παρακολούθησαν 32
ενήλικες…
Για την απογευματινή
και βραδινή
παράσταση…
5.650 - 3.750.

Προχθές την
απογευματινή
παράσταση παρακολούθησαν 32 ενήλικες…
Χθες για την
απογευματινή και
βραδινή παράσταση…
5.650 + 3.750
3.600:30=120
Πολλαπλασίασε το 13 με
το 10 ή το 100 ή το
1000…
4.000.000

ΤΕΤΡΑ∆ΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Τεύχος α΄
σελ.

σημείο

Να αντικατασταθεί
λέξη ή η φράση:
+90.

η Με τη λέξη ή τη φράση:

9
19

Εργασία 4β,
στη 2η
αριθμογραμμή
Εργασία 3γ
… από το ιστόγραμμα …

29

Εργασία 6α

+990

…
από
το
σημειόγραμμα …
Για τον Πέτρο έκοψε τη Για τον Πέτρο έκοψε τη
μια σανίδα σε πέντε ίσα μια σανίδα σε έξι ίσα
ράφια.
ράφια.

Τεύχος β΄
σελ.

σημείο

23

∆ραστηριότητα
8 πάνω στο
βελάκι

Να αντικατασταθεί η Με τη λέξη ή τη φράση:
λέξη ή η φράση:
1000 ×
1000 χιλιοστά ×

2

