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Τι θα µάθωσε αυτό το τεύχος:

• Να διαχειρίζοµαι τους φυσικούς αριθµούς ως το 20.000.

• Να κάνω  τις πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης µε   

 µεγάλους αριθµούς.

• Να πολλαπλασιάζω µε διάφορους τρόπους.

• Να διαιρώ µε διάφορους τρόπους και να αναγνωρίζω την τέλεια  

 και την ατελή διαίρεση.

• Να προσθέτω και να αφαιρώ  µε δεκαδικούς αριθµούς.

• Να µετατρέπω  τις µονάδες µέτρησης του µήκους και του βάρους.

• Να αναγνωρίζω και να διαχειρίζοµαι τους συµµιγείς αριθµούς.

• Να αναγνωρίζω και να σχεδιάζω τις παράλληλες, τις τεµνόµενες   

 και τις κάθετες ευθείες.

• Να διαχειρίζοµαι προβλήµατα µε χρήµατα.

• Να αξιολογώ και να οργανώνω πληροφορίες.

• Να επιλύω σύνθετα προβλήµατα.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ∆΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΤΕΥΧΟΣ Α΄
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Αγαπητοί γονείς,

Αυτή η σειρά βιβλίων της iScool µπορεί να αποτελέσει ένα βοηθητικό εργαλείο στα χέρια 

των γονέων, αλλά και των εκπαιδευτικών, µε σκοπό να στηρίξουν τους µικρούς µαθητές 

να εµπεδώσουν και να εξασκηθούν στην ύλη που αντιστοιχεί στην τάξη τους.

Τα φύλλα εργασίας της iScool µπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά κατά τη διάρκεια 

της σχολικής χρονιάς, εµπλουτίζοντας το υλικό των µαθητών προς εξάσκηση, αλλά και 

επαναληπτικά κατά τη διάρκεια των διακοπών ή του ελεύθερου χρόνου των παιδιών. 

Επιπλέον, εµπεριέχονται τα βασικά σηµεία της θεωρίας κάθε µαθήµατος, καθώς και 

βοηθητικά παραδείγµατα, καθιστώντας έτσι τη µελέτη  στο σπίτι ευκολότερη.
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1. Συµπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα, όπως στο παράδειγµα.

1589+0x7=1462-:379
Θυµάµαι ό,τι έµαθα από την Γ΄ τάξη

Κεφάλαιο 1
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Αριθµός

Πέντε χιλιάδες είκοσι τρία

Έξι χιλιάδες πεντακόσια δώδεκα

Τρεις χιλιάδες διακόσια εξήντα πέντε

Ανάλυση αριθµού Αριθµολέξεις

5.023

3.050

6.530

5.000 + 20 + 3

7.000 + 200 + 10 + 3

9.000 + 400 + 30

2. Συµπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα, όπως στο παράδειγµα.

3. Βάλε το κατάλληλο σύµβολο σύγκρισης (< ή >).

Αριθµός Χιλιάδες Εκατοντάδες ∆εκάδες

8.407

998

1.008

581

Μονάδες

6.450 6 4 5 0

125 215 863 368 3.004 3.400

3.462 3.426 4.540 4.504 5.152 5.102

694 649 1.207 1.270 9.406 9.460



4. Κάνε τις πράξεις µε τον παρακάτω τρόπο.

5. Κάνε κάθετα τις παρακάτω πράξεις.

1589+0x7=1462-:379
Θυµάµαι ό,τι έµαθα από την Γ΄ τάξη
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6. Βρες τον κανόνα και συµπλήρωσε τα παρακάτω αριθµητικά µοτίβα.

7. 

Η Στέλλα και η Μαίρη πήγαν σινεµά. Η ταινία ξεκίνησε στις 7:00 µ.µ. και 
διήρκησε δύο ώρες. Όταν έφτασαν στο σπίτι τους, το ρολόι έδειχνε 9:30 µ.µ. 
Πόση ώρα έκαναν η Στέλλα και η Μαίρη για να φτάσουν από το σινεµά στο 
σπίτι;

8. 
Ο µπαµπάς του Γιώργου πήγε σε ένα κατάστηµα ηλεκτρονικών και αγόρασε 
µία τηλεόραση και ένα ψυγείο. Αν είχε µαζί του 1.550 €, πόσα ρέστα πήρε;

1589+0x7=1462-:379
Θυµάµαι ό,τι έµαθα από την Γ΄ τάξη

Κεφάλαιο 1
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2.548 2.648

4.752 5.752

3.033 3.013

7.000 6.950

789 €
658 €



1. Συµπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα, όπως στο παράδειγµα.

2. Γράψε τον προηγούµενο και τον επόµενο αριθµό.

3. Γράψε τον αριθµό που είναι:

• κατά µία δεκάδα µεγαλύτερος

1589+0x7=1462-:379
∆ιαχειρίζοµαι αριθµούς ως το 10.000

Κεφάλαιο 2
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Αριθµός Χιλιάδες Εκατοντάδες ∆εκάδες

9.073

853

3.267

2.890

Μονάδες

6.152 6 1 5 2

2.648 4.999

9.569 6.520

3.724 1.009

8.000 4.500

4.586

7.493

9.898

• κατά µία δεκάδα µικρότερος

1.482

6.769

4.007

• κατά µία εκατοντάδα µεγαλύτερος

5.760

1.930

8.917

• κατά µία χιλιάδα µικρότερος

5.690

1.726

10.000
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4. Βρες το διπλάσιο των παρακάτω αριθµών, όπως στο παράδειγµα.

5. Βρες το µισό των παρακάτω αριθµών όπως στο παράδειγµα.

4.600 4.000 600+ 4.000 600++ = =διπλάσιο 8.000 9.2001.200+

3.900 + + + = =+διπλάσιο 

2.700 + + + = =+διπλάσιο 

1.900 + + + = =+διπλάσιο 

6.200

6.000

3.100

3.000 3.000 100 100

200

3.500

4.600 7.100



6. 
Ο µισθός της Καίτης είναι 1.200 €. Τον προηγούµενο µήνα ξόδεψε 897€. 
Πόσα χρήµατα τής έµειναν;

7. 
Έχω έναν αριθµό που, αν του προσθέσω 20, θα είναι µικρότερος κατά 50 
µονάδες από το 5.035. Μπορείς να βρεις ποιον αριθµό σκέφτοµαι;

1589+0x7=1462-:379
∆ιαχειρίζοµαι αριθµούς ως το 10.000
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900 €897 €
1.000 € 1.200 €

Περίπου:

Ακριβώς:

4.500 5.035

Η παρακάτω αριθµογραµµή 
µπορεί να σε βοηθήσει!

Σκέψου ανάποδα! Με δύο 
αφαιρέσεις το βρήκες...
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∆ιαχειρίζοµαι αριθµούς ως το 10.000

8. Συµπλήρωσε τα κενά για να φτάσεις στον αριθµό-στόχο.

9. Υπολόγισε το αποτέλεσµα των παρακάτω πράξεων.

8.400

2 x ............ 9.000 - ........ 

10.000 - ...... 4.000 + ........ 

4.500

2 x ............ 5.000 - ........ 

4.900 - ....... 3.250 + ........ 

5.500 + 3.990
5.500 9.500+ =4.000

5.500 9.490+ =4.000 10-
περίπου

ακριβώς

3.000 + 4.009 περίπου

ακριβώς

6.500 - 90 περίπου

ακριβώς

4.600 + 497 περίπου

ακριβώς

7.800 - 296 περίπου

ακριβώς

Για να κάνουµε πιο εύκολα πράξεις, µπορούµε να αντικαταστήσουµε τους αριθµούς µε 
άλλους κοντινούς «στρογγυλούς» αριθµούς.  Όσο πιο κοντά είναι ο «στρογγυλός» στον 
αρχικό αριθµό, τόσο µεγαλύτερη είναι η ακρίβεια στην εκτίµησή µας.



1. Συµπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα, όπως στο παράδειγµα.

2. Συµπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα, όπως στο παράδειγµα.

3. Βρες τον κανόνα και συµπλήρωσε τα παρακάτω αριθµητικά µοτίβα.

1589+0x7=1462-:379
Γνωρίζω τους αριθµούς ως το 20.000
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Αριθµός

∆εκαπέντε χιλιάδες έξι

Τέσσερις χιλιάδες εξακόσια έντεκα

∆εκαεννιά χιλιάδες πεντακόσια τρία

Ανάλυση αριθµού Αριθµολέξεις

15.006

12.030

16.207

10.000 + 5.000 + 6

10.000 + 200 + 40 + 8

10.000 + 7.000 + 600

Αριθµός
Μονάδες
Χιλιάδων Εκατοντάδες ∆εκάδες

8.503

12.008

19.562

10.060

16.537 6

∆εκάδες
Χιλιάδων

1 5 3

Μονάδες

7

12.539 12.639

17.025 17.015

19.063 18.063

14.352 15.352



12.500

4. Κάνε την παρακάτω αντιστοίχιση.

5. Βάλε το κατάλληλο σύµβολο σύγκρισης (< ή >).

6. Ποια είναι η αξία του ψηφίου 9 στους παρακάτω αριθµούς;

1589+0x7=1462-:379
Γνωρίζω τους αριθµούς ως το 20.000
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5 µονάδες χιλιάδων

9 δεκάδες

9 µονάδες

5 εκατοντάδες

50 µονάδες

90 εκατοντάδες

5.000

50

9.000

500

9

90
Θυµάµαι!

10 µονάδες= 1 δεκάδα

10 δεκάδες= 1 εκατοντάδα

10 εκατοντάδες= 1 µονάδα χιλιάδων

10 µονάδες χιλιάδες= 1 δεκάδα χιλιάδων

12.500 14.499

6.450 6.409

19.023 19.215

15.560 1.556

17.506 17.560

14.009 14.900

12.162 12.612

8.405 8.500

15.000 9.876

19.634

15.918

16.729

18.496

6.921

19.807

12.509

13.897
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Γνωρίζω τους αριθµούς ως το 20.000

7. 
Σε ποιον από τους παρακάτω αριθµούς το ψηφίο 8 έχει τη µεγαλύτερη 
αξία. Κύκλωσέ το!

18.763
9.843

16.978
13.918 14.983

17.283

Πολλές φορές για να κάνουµε πιο εύκολα προσθέσεις, πηγαίνουµε πρώτα στην πιο 
µεγάλη κοντινότερη δεκάδα, εκατοντάδα ή χιλιάδα του µεγαλύτερου προσθετέου.
Για να κάνουµε αφαιρέσεις, πηγαίνουµε στην πιο κοντινή µικρότερη δεκάδα, εκατοντά-
δα ή χιλιάδα του µειωτέου.

8. Γράψε τον προηγούµενο και τον επόµενο αριθµό.

9. Κάνε τις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις όπως στο παράδειγµα.

15.269 9.999

19.465 18.460

13.804 16.109

15.000 19.999

1.800 + 500

+ 200 + 300

1.800 2.000 2.300 9.300 - 400

- 300 - 100

9.300 9.000 8.900

2.900 + 700 14.500 - 800

15.600 + 800 6.250 - 300

17.950 + 120 18.400 - 600



1. Βάλε τους παρακάτω αριθµούς στη σειρά από τον µεγαλύτερο στον µικρότερο.

3. Κάνε τις παρακάτω πράξεις µε τον νου.

2. 
Με τα παρακάτω ψηφία σχηµάτισε τον µεγαλύτερο και τον µικρότερο 
πενταψήφιο αριθµό, χρησιµοποιώντας κάθε ψηφίο µόνο µία φορά.

1589+0x7=1462-:379
Aναλύω και συγκρίνω αριθµούς ως το 20.000
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18.592
18.928

18.295
18.229

19.509
19.225

Ο µικρότερος είναι ο

Ο µεγαλύτερος είναι ο

6 1

1

4

7 3

.

.

15.600 + = =700 15.600 + +400 300 16.000 = 16.300+ 300

14.900 + =260 12.900 + =400

15.700 + =1.200 11.200 + =1.750

400 300 1.000

19.200 - =650 16.400 - =550

- - --18.350 = =450 18.350 350 100 10018.000 = 17.900

350 100
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Προτεραιότητα
 της iSCOOL είναι να 

προσφέρουμε ένα 
ελκυστικό περιβάλλον 

μάθησης, με χρώμα, 
έμπνευση και 

γνώση!

Στην iSCOOL 
πιστεύουμε ότι
οι βάσεις της 
εκπαίδευσης 

“χτίζονται” στο 
∆ημοτικό.

iSCOOL: Για 
τους γονείς του 
“Σήμερα” και την 
έξυπνη γενιά του 

“Αύριο”!

C L
 Tips

Στις μικρές 
τάξεις του 
∆ημοτικού 

συνδυάζουμε το μάθημα 
του σχολείου και τη 

γνώση μαζί με τη 
δημιουργική 
απασχόληση!



Με θεωρία, συμβουλές και παραδείγματα,  
ο γονιός να μπορεί να βοηθήσει το παιδί 
του με την κατάλληλη μεθοδολογία.

Το ∆ημοτικό μου είναι COOL! Τα βιβλία 
της iSCOOL είναι ιδανική παρέα και στις 
διακοπές των παιδιών!

Σχεδιάζουμε με στόχο τα παιδιά να 
εξασκούν την κριτική τους σκέψη και 
αντίληψη, παρέα με το άμεσα γνωστικό 
αντικείμενο!

Τα βιβλία μας κολουθούν βήμα - βήμα τις 
ενότητες και τα κεφάλαια των σχολικών 
βιβλίων κάθε τάξης.

Τα βιβλία µας είναι...“άλλο ένα απλό βοήθηµα”
... ένας ελκυστικός  τρόπος εµπέδωσης του σχολικού µαθήµατος
και πολλά παραπάνω...



Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω

Αγαπητοί γονείς,

σχεδιάζοντας την iSCOOL, είχαµε ως όραµα ένα µαθησιακό 
περιβάλλον που να είναι πρώτα απ’ όλα αφιερωµένο στα 
ίδια τα παιδιά. Στόχος µας είναι να µπορούµε να 
συνεισφέρουµε στην ανάπτυξη της αγάπης τους για 
µάθηση, να βοηθήσουµε τα παιδιά να εξερευνήσουν τα ατοµικά ταλέντα 
και τις δεξιότητές τους, να αναπτύξουν την ευφυΐα και την 
αυτοπεποίθησή τους.

Οι εκδόσεις µας ακολουθούν βήµα-βήµα την ύλη του σχολείου. Τα 
θεωρούµε όµως το ίδιο εξαιρετικά και για τη δηµιουργική απασχόληση 
των παιδιών στον ελεύθερό τους χρόνο, ιδίως για τις µικρές τάξεις του 
∆ηµοτικού, όπου η εξάσκηση έχει κυρίαρχο ρόλο στην αφοµοίωση της 
γνώσης και θέτει σταθερές βάσεις στην εξελικτική τους πορεία. 

Πρώτιστα, θέλουµε η iSCOOL να είναι πάνω απ’ όλα δηµιουργικός 
χρόνος µε τους γονείς, να συµπληρώσουµε το δεσµό παιδιών, γονέων 
και σχολείου, ώστε να συµβάλλουµε ενεργά σε ένα µαθησιακό 
περιβάλλον που διεγείρει την προσωπική, πνευµατική και κοινωνική 
ανάπτυξη.

      
    Με εκτίµηση
   H εκπαιδευτική οµάδα της iScool



iSCOOL: Με αξία
που θα φανεί στο µέλλον

Μ Ε Λ Ε Τ Α Μ Ε  Π Α Ρ Ε Α  !


