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Τι θα µάθωσε αυτό το τεύχος:

• Να φτιάχνω αριθµούς ως το 100 και να τους συγκρίνω.

• Να λύνω προβλήµατα µε πολλούς και διαφορετικούς τρόπους.

• Να βρίσκω το µισό και το διπλάσιο.

• Να αναγνωρίζω τα χρήµατα και να υπολογίζω τα ρέστα.

• Να µετράω το µήκος µε εκατοστόµετρα.

• Να φτιάχνω ευθύγραµµα τµήµατα.

• Να αναγνωρίζω και να φτιάχνω γεωµετρικά σχήµατα.

• Να αναγνωρίζω και να φτιάχνω γεωµετρικά µοτίβα.

• Να λύνω προβλήµατα που µπορεί να έχουν παραπάνω από µία λύσεις.

• Να αναγνωρίζω και να φτιάχνω αριθµητικά µοτίβα.

• Να υπολογίζω µε πολλούς τρόπους την προπαίδεια
 του 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 και να τη χρησιµοποιώ
 για να λύσω προβλήµατα.

 

Τι θα µάθωσε αυτό το τεύχος:



Αυτό το βιβλίο ανήκει
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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.

Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω
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Τι έµαθα στην α' τάξη
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Ασκήσεις στα Μαθηµατικά - B’ ∆ηµοτικού
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 1. Ανέβα ανά 5 µέχρι το 50.

 2. Ανέβα ανά 2 από το 20 µέχρι το 40.

 3. Κάνε τις παρακάτω προσθέσεις.

 4. Κάνε τις παρακάτω αφαιρέσεις.
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Ο αριθµός               έχει              δεκάδες  και           µονάδες.49

Ο αριθµός               έχει              δεκάδες  και           µονάδες.63

Ο αριθµός               έχει              δεκάδες  και           µονάδες.37 73

 5. Κύκλωσε τους αριθµούς που είναι µεγαλύτεροι από το 25.

 7.  Συνέχισε όπως στο παράδειγµα.

 6. Το ελεφαντάκι ανακάτεψε τους παρακάτω αριθµούς. Γράψ’ τους ξανά 
από τον µικρότερο προς τον µεγαλύτερο.
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 8. Κάνε τις κάθετες προσθέσεις και αφαιρέσεις.

 9. Γράψε τους αριθµούς που βλέπεις στους άβακες.
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 1. Συνέχισε τους αριθµούς. Αυξάνουµε κατά 1 κάθε φορά.

 2. Γράψε τον προηγούµενο και τον επόµενο από τον αριθµό που βλέπεις.

 3. Γράψε τους αριθµούς όπως στο παράδειγµα.

25 26

67 68

35 19 75

50 99 82

41 61 10

τριάντα εννέα είκοσι επτά δεκατρία

σαράντα έξι δώδεκα εξήντα οκτώ

εβδοµήντα πέντε ενενήντα εννέα ογδόντα ένα75
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 4. Αντιστοίχισε αυτά που είναι ίσα µεταξύ τους.

 5. Σύγκρινε τους αριθµούς και βάλε το σωστό σύµβολο (<, >, =) στο κουτάκι.

 6. Γράψε 8 αριθµούς που να είναι µεγαλύτεροι από το 50.

6

339

10 10 510

28

τριάντα δύο

τριάντα επτά

37

35

36

32

34

15 22 61 37 38 38

39 93 45 45 19 71

52 45 92 95 49 8

Όταν ακούµε έναν αριθµό, καταλαβαίνουµε από πόσες δεκάδες και από πόσες µονάδες 
αποτελείται. Π.χ. Τριάντα δύο: ακούµε (30) και (2) -> 3 δεκάδες και  2 µονάδες -> 32. 



www.iscool.gr

.....................................................................................................
1589+0x7=1462-:379

Φτιάχνω αριθµούς µέχρι το 100 και τους συγκρίνω
Κεφάλαιο 2

Ασκήσεις στα Μαθηµατικά - B’ ∆ηµοτικού

11

 7. Γράψε στα τετραγωνάκια της αριθµογραµµής τους αριθµούς που λείπουν.

 8. Κάνε τις κάθετες προσθέσεις όπως στο παράδειγµα.

 9. Γράψε τους παρακάτω αριθµούς από τον µικρότερο προς τον µεγαλύτερο.
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τριάντα έξι
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∆ Μ
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τριάντα ένα

37 25 72 11

11

85 24 64 51
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 1. Παρατήρησε την εικόνα και συµπλήρωσε τα κενά.

 3. Πόσα γλυκά θα δώσεις σε κάθε παιδί για να τα µοιράσεις δίκαια;

 2. Πόσα περισσότερα παγωτά έχει ο Μάνος από την Εύα; Πόσα παγωτά 
έχουν και τα 2 παιδιά µαζί;

Πάνω στο δέντρο είναι πορτοκάλια

πορτοκάλια

πορτοκάλια

Στο έδαφος είναι

Συνολικά έχουµε

Ο Μάνος έχει         περισσότερα παγωτά. Και τα 2 παιδιά µαζί έχουν         παγωτά. 



Θα περισσέψουν             γραµµατόσηµα.

 4. Συµπλήρωσε πόσα φρούτα βλέπεις στα καφάσια. Ποια είναι περισσότερα;

 5. Πάνω στην κάρτα πρέπει να βάλεις 3 γραµµατόσηµα. Πόσα θα περισσέψουν;

Μήλα Πορτοκάλια Αχλάδια Ροδάκινα

Περισσότερα είναι τα             .

Πολλές φορές ένα πρόβληµα µπορεί να µην έχει λόγια. Για να το λύσουµε χρησιµοποιούµε τις 
εικόνες ή ό,τι άλλο µας βοηθάει να καταλάβουµε τι µας δίνει και τι µας ζητάει το πρόβληµα.

www.iscool.gr
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 6. Η ∆ανάη έχει 6 µπάλες και ο Γιάννης έχει 5 µπάλες περισσότερες από τη ∆ανάη. 
Ζωγράφισε πόσες µπάλες έχει ο Γιάννης και βρες πόσες έχουν και οι δύο µαζί.

 7. Οι εξερευνητές της iScool πήγαν εκδροµή. Συνολικά ήταν 17 παιδιά. 
Πόσα παιδιά έχουν κρυφτεί µέσα στο λεωφορείο;

Κάνε εδώ την πράξη για να
βρεις πόσες µπάλες έχουν και οι 2 µαζί!

Έξω από το λεωφορείο είναι              παιδιά.

Μέσα στο λεωφορείο έχουν κρυφτεί              παιδιά.

Κάνε εδώ την πράξη:
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εκ.

 1. Συµπλήρωσε τα εκατοστόµετρα που λείπουν από τον χάρακα.

 2. Συµπλήρωσε πόσα εκατοστόµετρα είναι το κάθε µολύβι.

εκ.

εκ.

εκ.
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 3. Σε ποια εικόνα έχουµε µετρήσει σωστά το γλειφιτζούρι; Βάλε    .

εκ.

εκ.Το παγωτό έχει ύψος

 4. Πόσα εκατοστόµετρα είναι το ύψος του παγωτού; 

Όταν χρησιµοποιούµε τον χάρακα, θα πρέπει να ξεκινάµε από το 0. Αν η µία άκρη του 
αντικειµένου είναι στο 0, τότε η άλλη άκρη του θα µας δείχνει το µήκος του.

Όταν δεν ξεκινάµε τη µέτρηση από 
το 0, για να βρούµε το σωστό 

µήκος, αφαιρούµε από τον 
µεγαλύτερο αριθµό της µέτρησης 

τον µικρότερο.
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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...
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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  !


