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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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του συνόλου ή µέρους του παρόντος έργου. Το παρόν έργο διατίθεται µόνο για προσωπική και όχι για εµπορική χρήση.
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1. Βρες πόσες εκατοντάδες (Ε), δεκάδες (∆) και µονάδες (Μ) έχουν οι αριθµοί.

2. Ανάλυσε και σύνθεσε τους αριθµούς όπως στα παραδείγµατα.

Αριθµοί µέχρι το 1.000Κεφάλαιο 1

6 www.iscool.grΜαθηµατικά Γ΄ ∆ηµοτικού

Ο αριθµός                   έχει           Ε          ∆  και        Μ.781 8 17

Ο αριθµός                   έχει           Ε          ∆  και        Μ.

Ο αριθµός                   έχει           Ε          ∆  και        Μ.

Ο αριθµός                   έχει           Ε          ∆  και        Μ.

Ο αριθµός                   έχει           Ε          ∆  και        Μ.
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3. Γράψε τους αριθµούς που βλέπεις στους άβακες.

4. Γράψε τις αριθµολέξεις µε αριθµούς.

Αριθµοί µέχρι το 1.000Κεφάλαιο 1
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32 6

Εξακόσια σαράντα επτά Οκτακόσια ενενήντα τρία

Εννιακόσια πέντε Πεντακόσια τριάντα δύο

Εκατόν εβδοµήντα τέσσερα ∆ιακόσια εξήντα εννέα

Τριακόσια πενήντα ένα Τετρακόσια ογδόντα351

Σε έναν τριψήφιο αριθµό: το 1ο ψηφίο από τα δεξιά είναι οι µονάδες, το 2ο ψηφίο από τα δεξιά 
είναι οι δεκάδες και το 3ο ψηφίο από τα δεξιά είναι οι εκατοντάδες.



5. Γράψε τους αριθµούς µε λέξεις.

6. Ανέβα ανά 50 στην 1η σειρά, ανά 20 στη 2η και ανά 100 στην 3η.

7. Γράψε τον προηγούµενο και τον επόµενο αριθµό.

Αριθµοί µέχρι το 1.000Κεφάλαιο 1
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8. Υπογράµµισε τους αριθµούς που έχουν το 6 στη θέση των εκατοντάδων.

9. Υπογράµµισε τους αριθµούς όπου το 4 έχει αξία 40.

10. Γράψε τον αριθµό που είναι µικρότερος κατά 2 εκατοντάδες.

11. Γράψε τους αριθµούς στη σειρά από τον µικρότερο προς τον µεγαλύτερο.

Αριθµοί µέχρι το 1.000Κεφάλαιο 1
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Σε έναν τριψήφιο αριθµό ένα ψηφίο έχει διαφορετική αξία αναλόγως µε τη θέση που βρίσκεται.

Π.χ. στο 432 το 2 (µονάδες) έχει αξία 2, στο 526 το 2 (δεκάδες) έχει αξία 20 και στο 289 το 2 

(εκατοντάδες) έχει αξία 200.

678866 306 736 965 658

467674 672 426 679

492 574 145 474

864743 549 434 943 491

345

320 253 731120

695 472 517

852 771 283 429 635 948



1. Κάνε τις προσθέσεις µε τον νου.

2. Κάνε τις προσθέσεις µε τον νου.

3. Πρόσθεσε τις εκατοντάδες µε τον νου.

Προσθέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθµώνΚεφάλαιο 2
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4. Κάνε τις κάθετες προσθέσεις όπως στο παράδειγµα.

5. Κάνε κάθετα τις προσθέσεις  643 + 257 και 751 + 129.  

Προσθέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθµώνΚεφάλαιο 2
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 “Προσθετέους” λέµε τους αριθµούς που προσθέτουµε µεταξύ τους, ενώ το αποτέλεσµα που 
βρίσκουµε το λέµε “άθροισµα”.
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6. 
Κάνε τις προσθέσεις αναλύοντας τους αριθµούς σε δεκάδες και µονάδες 
όπως στο παράδειγµα.

7. Αντικατάστησε τις εικόνες µε τους αριθµούς και κάνε τις πράξεις.

Προσθέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθµώνΚεφάλαιο 2
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Όταν θέλουµε να προσθέσουµε διψήφιους αριθµούς µπορούµε να αναλύσουµε τους αριθµούς 
αυτούς σε άθροισµα δεκάδων και µονάδων. Πρώτα, προσθέτουµε τις δεκάδες µεταξύ τους, 
ύστερα τις µονάδες και, τέλος, τα δύο αθροίσµατα που βρίσκουµε τα προσθέτουµε και αυτά 
µεταξύ τους.

50 7 80 1253035 9257
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1. Γράψε τα ονόµατα των γεωµετρικών σχηµάτων.

2. Γράψε τα ονόµατα των γεωµετρικών στερεών.

3. Ζωγράφισε κόκκινα τα γεωµετρικά στερεά και µπλε τα γεωµετρικά σχήµατα.

Γεωµετρικά σχήµατα και στερεά σώµαταΚεφάλαιο 3
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4. Ποια γεωµετρικά στερεά σού θυµίζουν τα παρακάτω αντικείµενα;

5. Γράψε κάτω από κάθε στερεό µε τι µοιάζουν οι πλευρές του.

Γεωµετρικά σχήµατα και στερεά σώµαταΚεφάλαιο 3
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τρίγωνο

Μερικά γεωµετρικά στερεά είναι ο κύβος, ο κύλινδρος, η πυραµίδα, η σφαίρα, ο κώνος και το 
ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο. Μερικά γεωµετρικά σχήµατα είναι το τετράγωνο, ο κύκλος, το 
ορθογώνιο παραλληλόγραµµο, το τρίγωνο και ο ρόµβος.



6. Ποιο γεωµετρικό στερεό θα δηµιουργηθεί, αν ενώσουµε 2 κύβους;

7. Ποιο στερεό θα δηµιουργηθεί, αν κόψουµε στα 2 έναν κύβο;

8. Περίγραψε τι βλέπεις όπως στο παράδειγµα.

Γεωµετρικά σχήµατα και στερεά σώµαταΚεφάλαιο 3
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Το τετράγωνο και το ορθογώνιο παραλληλόγραµµο µοιάζουν µεταξύ τους. Να θυµάσαι ότι στο 
τετράγωνο όλες οι πλευρές είναι ίσες µεταξύ τους, ενώ στο ορθογώνιο παραλληλόγραµµο δεν είναι.

Ένα τρίγωνο µέσα σε

ένα τετράγωνο.

κύβος

κύβος κύβος+



1. Συµπλήρωσε τα κενά όπως στο παράδειγµα.

2. Χρωµάτισε µπλε τα κουτάκια µε τους αριθµούς της προπαίδειας του 4.

3. Συµπλήρωσε τα κενά µε τη βοήθεια της προπαίδειας του 3.

Πολλαπλασιασµός, προπαίδεια (Ι)Κεφάλαιο 4
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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  !


