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Τι θα µάθωσε αυτό το τεύχος:
σε αυτό το τεύχος:
Τι θα µάθωσε αυτό το τεύχος:

• Να υπολογίζω µε πολλούς τρόπους την προπαίδεια του 9 και     
           του 11 και να τη χρησιµοποιώ για να λύσω προβλήµατα.

• Να λύνω προβλήµατα δίκαιης µοιρασιάς.

• Να υπολογίζω ένα αποτέλεσµα κάνοντας κάθετη πρόσθεση     
           µε κρατούµενο και αφαίρεση µε δανεικό.

• Να ζυγίζω και να υπολογίζω το βάρος σε κιλά
           και σε γραµµάρια.

• Να χρησιµοποιώ τους µήνες, τις εβδοµάδες και τις εποχές
           για να µετρώ τον χρόνο.

• Να χρησιµοποιώ και να φτιάχνω αριθµούς µέχρι το 1.000.

• Να αναγνωρίζω παράλληλες και κάθετες ευθείες.

• Να διαβάζω και να υπολογίζω την ώρα.

• Να λύνω σύνθετα προβλήµατα.

Μαθηµατικά
Β’ ∆ηµοτικού, B’ τεύχος
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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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Βρίσκω την προπαίδεια του 9 και του 11
Κεφάλαιο 29

Ασκήσεις στα Μαθηµατικά - B’ ∆ηµοτικού

06

 1. Γράψε τις προσθέσεις σε µορφή πολλαπλασιασµού και κάνε τις πράξεις.

 2. Τώρα το να ανεβαίνεις ανά 9 θα είναι πιο εύκολο. Συνέχισέ το:

Λέµε: 1 φορά  το 9

  2 φορές το 9
         ...

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

9 9 9 9 9 9 9 9 9

9 9 9 9 9 9 9 9

9 9 9 9 9 9 9

9 9 9 9 9 9

9 9 9 9 9

9 9 9 9

9 9

9

9

9
9

9 9

9 1 9 9

2 9 18

3 9

9

9

27

9 18 27

9 9 9
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Βρίσκω την προπαίδεια του 9 και του 11
Κεφάλαιο 29

Ασκήσεις στα Μαθηµατικά - B’ ∆ηµοτικού
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 3. Γράψε τις προσθέσεις σε µορφή πολλαπλασιασµού και κάνε τις πράξεις.

 4. Τώρα το να ανεβαίνεις ανά 11 θα είναι πιο εύκολο. Συνέχισέ το:

Λέµε: 1 φορά  το 11

  2 φορές το 11
         ...

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

11 11 11 11 11 11 11 11 11

11 11 11 11 11 11 11 11

11 11 11 11 11 11 11

11 11 11 11 11 11

11 11 11 11 11

11 11 11 11

11 11 11

11 11

11
11

11

11

1 11 11

2 11 22

3 11

11

11

33

11 22 33

11 11 11
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Βρίσκω την προπαίδεια του 9 και του 11
Κεφάλαιο 29

Ασκήσεις στα Μαθηµατικά - B’ ∆ηµοτικού
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 5. Συνέχισε όπως στο παράδειγµα για την προπαίδεια του 11.

 6. Συνέχισε όπως στο παράδειγµα για την προπαίδεια του 9.

8 10

8 1
8 11

10

1
88

80

8

6

6
6 11

10

1

4 11

Τις προπαίδειες του 10 και του 1 τις έχεις µάθει. 
Το 11 µπορούµε να το γράψουµε: 11 = 10 + 1 και το 9 να το γράψουµε: 9 = 10 - 1 

7 10

7 1
7 9

10

1
63

7

70

5

5
5 9

10

1

8 9



12 34

4οµάδες από λουλουδάκια

3οµάδες από αλογάκια

12 λουλουδάκια

15 αλογάκια

15 3

18 6

20 5

14 2

3

Μοιραζόµαστε “δίκαια” όταν µοιραζόµαστε όσα έχουµε, έτσι ώστε να πάρει ο 
καθένας µας ακριβώς την ίδια ποσότητα.

www.iscool.gr
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Μοιράζοµαι δίκαια µε τους φίλους µου
Κεφάλαιο 30

Ασκήσεις στα Μαθηµατικά - B’ ∆ηµοτικού
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 1. Κάνε τις διαιρέσεις όπως στο παράδειγµα.
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Μοιράζοµαι δίκαια µε τους φίλους µου
Κεφάλαιο 30

Ασκήσεις στα Μαθηµατικά - B’ ∆ηµοτικού
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 2. Κάνε τις διαιρέσεις µε τη βοήθεια της προπαίδειας.

6 32 6

15 53 15

12 4 12

24 8 24

35 7 35

50 5 50

5 1 5

36 6 36

40 10

3

5

40

2

3

4

8

7

5

1

6

10

γιατί:

γιατί:

γιατί:

γιατί:

γιατί:

γιατί:

γιατί:

γιατί:

γιατί:

Όταν θέλεις να κάνεις διαίρεση, θα σκέφτεσαι την προπαίδεια.
Π.χ. για να βρεις το               θα σκεφτείς: 
“Με ποιον αριθµό πρέπει να πολλαπλασιάσω το 2 για να πάρω 6;” Με το 3 !
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Μοιράζοµαι δίκαια µε τους φίλους µου
Κεφάλαιο 30

Ασκήσεις στα Μαθηµατικά - B’ ∆ηµοτικού

 3. Ο Μάνος θέλει να µοιράσει τα γραµµατόσηµά του σε 4 φίλους του. 
Πόσα γραµµατόσηµα θα πάρει ο καθένας από αυτούς;

 4. Ο κύριος Νίκος έχει στην τάξη του 30 παιδιά. Αν τα χωρίσει σε οµάδες 
των 5 παιδιών, πόσες οµάδες θα φτιάξει;

11

Όταν σε ένα πρόβληµα διαβάζεις τη λέξη “µοιράζω” ή “χωρίζω”,
θα σκέφτεσαι την πράξη της διαίρεσης.
Π.χ. µοιράζω       παιχνίδια σε       παιδιά. Κάνω:               . 

Κάθε φίλος του θα πάρει από              γραµµατόσηµα.

Ο κύριος Νίκος θα φτιάξει            οµάδες των 5 παιδιών.

Έχω 20
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Καλύπτω επιφάνειες
Κεφάλαιο 31

Ασκήσεις στα Μαθηµατικά - B’ ∆ηµοτικού
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 1. Παρατήρησε την εικόνα και απάντησε στις ερωτήσεις.

 2. Βρες µε πολλαπλασιασµό πόσα είναι τα κουτάκια της προηγούµενης εικόνας.

Τα είναι

Τα είναι

Τα είναι

Τα είναι

Τα είναι

Όλα µαζί είναι: 21

Κάνε εδώ τις προσθέσεις. Μην ξεχνάς πως µπορείς να αλλάξεις τη σειρά
των αριθµών για να κάνεις ευκολότερα τις προσθέσεις.

Σειρές Όλα µαζίΚουτάκια σε
κάθε σειρά

21



Για να καλύψουµε 1 τετραγωνάκι θέλουµε 2 τριγωνάκια.

Επειδή 10 202

2

Για να καλύψουµε αυτήν την επιφάνεια: Θα χρειαστούµε:

Θα χρειαστούµε:

10 τετραγωνάκια 20 τριγωνάκια

Για να καλύψουµε αυτήν την επιφάνεια:

www.iscool.gr
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Καλύπτω επιφάνειες
Κεφάλαιο 31

Ασκήσεις στα Μαθηµατικά - B’ ∆ηµοτικού
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 3. Πόσα τριγωνάκια θα χρειαστούµε;

τετραγωνάκια 

2

Θα χρειαστούµε:
Για να καλύψουµε αυτήν την επιφάνεια:

τετραγωνάκια 

2

Θα χρειαστούµε:
Για να καλύψουµε αυτήν την επιφάνεια:

τετραγωνάκια 
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Καλύπτω επιφάνειες
Κεφάλαιο 31

Ασκήσεις στα Μαθηµατικά - B’ ∆ηµοτικού

14

 4. Με ποιον τρόπο θα καλύψουµε µε µεγαλύτερη ακρίβεια τις επιφάνειες;
Πόσα από αυτά θα χρειαστούµε;

........ ........ ................11

........ ........ ................

........ ........ ................

 5. Κάλυψε µε ό,τι χρώµα θέλεις τις επιφάνειες. Ποια είναι µεγαλύτερη;

Η επιφάνεια Α έχει .............. τετράγωνα, ενώ η Β έχει .............. τετράγωνα.

Άρα, η µεγαλύτερη επιφάνεια είναι η .............. .

επιφάνεια Α επιφάνεια Β



 1. Πόσες µέρες έχει η εβδοµάδα και ποιες είναι αυτές;

 2. Η Εύα ανακάτεψε τους µήνες. Μπορείς να τους γράψεις µε τη σειρά;

 3. Σήµερα είναι Τρίτη 20 Φεβρουαρίου. Μπορείς να συµπληρώσεις το 
ηµερολόγιο;

1 εβδοµάδα έχει: µέρες.

1. Δευτέρα    2.

Για να µετρήσουµε τον χρόνο χρησιµοποιούµε τις µέρες, τους µήνες και τα έτη.

www.iscool.gr
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Μετρώ τον χρόνο που πέρασε
Κεφάλαιο 32

Ασκήσεις στα Μαθηµατικά - B’ ∆ηµοτικού
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ΦεβρουάριοςΦεβρουάριος Φεβρουάριος

...................... ...................... ......................

Φεβρουάριος

Τρίτη......................

20

Οκτώβριος ΙούλιοςΜάιος

∆εκέµβριοςΙανουάριος ΦεβρουάριοςΙούνιος

Αύγουστος

Μάρτιος

Απρίλιος

Σεπτέµβριος

Νοέµβριος

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

Φεβρουάριος

......................
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Μετρώ τον χρόνο που πέρασε
Κεφάλαιο 32

Ασκήσεις στα Μαθηµατικά - B’ ∆ηµοτικού
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 4. Αντιστοίχισε τους µήνες µε τις εποχές.

 5. Συµπλήρωσε τη σωστή ηµεροµηνία και απάντησε στις παρακάτω  
ερωτήσεις.

Ιανουάριος
Άνοιξη

Καλοκαίρι

Φθινόπωρο

Χειµώνας

Σεπτέµβριος

Ιούνιος

∆εκέµβριος

Αύγουστος

Μάιος

Απρίλιος

Φεβρουάριος

Νοέµβριος

Ιούλιος

Μάρτιος

Οκτώβριος

Π.χ. ∆ευτέρα Π.χ. 22 Π.χ. Φεβρουαρίου

Σήµερα είναι:

Αύριο θα είναι:

Χθες ήταν:

Σε 5 µήνες ο µήνας θα είναι:

Σε 3 µέρες η µέρα θα είναι:

Σε 2 µήνες η εποχή θα είναι:

Πριν 1 µήνα ο µήνας ήταν:
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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  !


