
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ώρα-ώρα) 

1η  ώρα Άλγεβρα 

Συστηνόμαστε, καλωσορίζουμε, καθησυχάζουμε, εμψυχώνουμε, απειλούμε , καθησυχάζουμε ξανά – με αυτή 

τη σειρά. Εξηγούμε τους στόχους του μαθήματος, τον τρόπο που θα το διδάξουμε, τη μέθοδο με την οποία 

θα βαθμολογήσουμε.  

Περνάμε στις απαιτήσεις υλικού που έχουμε (τετράδια, όργανα) και τις απαιτήσεις για την επίδοση τους σε 

καθημερινή βάση. Αναφερόμαστε στη συνέπεια που πρέπει να επιδείξουν ως μαθητές, τονίζουμε τη 

σπουδαιότητα του μαθήματος και δεν απειλούμε τους πιθανά μη συμμορφούμενους- απλά τους λέμε ότι δεν 

περνά από το μυαλό μας ότι κάποιος θα επιδείξει ασυνέπεια με τόσο λίγες απαιτήσεις που έχουμε. 

Ενδιάμεσα απαντάμε σε οποιαδήποτε ερώτηση μας τεθεί σχετικά με το μάθημα, δε πειράζει αν διακόπτει 

τη ροή λόγου ή τη σκέψη μας: Δείχνουμε την καλή μας θέληση και την προσπάθεια μας για γόνιμο διάλογο. 

Τονίζουμε τα προαπαιτούμενα: Να μπορούν να κάνουν τις τέσσερεις πράξεις της αριθμητικής (έστω , τις 

τρεις!) και να γνωρίζουν άψογα την προπαίδεια. Εξαγγέλλουμε διαγνωστικό τεστ σε απλές πράξεις την 

πρώτη Δευτέρα μετά τον αγιασμό και ερωτήσεις προπαίδειας τυχαία σε κάθε μάθημα μέχρι εκείνη τη μέρα. 

Α !  Ενδιάμεσα, φροντίζουμε να μαθαίνουμε τα ονόματα τα παιδιών – όλων των παιδιών – από τον κατάλογο 

κι όχι μόνο όσων σηκώνουν χέρι.  

2η – 3η  ώρα Άλγεβρα 

Ξαναδείτε τα παιδιά ένα-ένα και αντιστοιχήστε τα με τα ονόματά τους – μέχρι την 4η διδακτική ώρα πρέπει 

να τα έχετε μάθει όλα. Μην αλλάζετε το όνομα ενός παιδιού για κανένα λόγο. Αυτός που τον έχουνε 

βαφτίσει Βρασίδα, θέλει να τον φωνάζουνε «Δάκη». Αν εσείς θέλετε να τον φωνάζετε με το βαφτιστικό 

του και οι συμμαθητές του να γελούν με τη ξινισμένη του έκφραση, έχετε αποκτήσει αυτόματα ένα εχθρό 

που θα υπονομεύει κάθε σας προσπάθεια με κάθε ευκαιρία. Στο μάθημα τώρα: 

Εξηγήστε καλά τις έννοιες: Φυσικός αριθμός, άρτιος, περιττός, διάταξη και ευθεία με φυσικούς αριθμούς. 

Τονίστε τη σημασία του θεσιακού συστήματος αρίθμησης. Να είστε σύντομοι, είναι οικείες έννοιες στα 

παιδιά και αν επιμένετε θα βαρεθούν. Περάστε στη στρογγυλοποίηση. Αφήστε τα πολλά θεωρητικά και 

δείξτε τρία επιλεγμένα παραδείγματα   στρογγυλοποίησης σε δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες, δεκάδες 

χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες χρησιμοποιώντας ένα πινακάκι που φτιάχνετε στον πίνακα. Στη συνέχεια 

ζητήστε τους να κάνουν το ίδιο με αντίστοιχο πινακάκι στο τετράδιό τους και περάστε από όλους για να 

ελέγξετε. Σηκώστε στον πίνακα έναν μαθητή για να το συμπληρώσει (χωρίς το τετράδιό του) και όση ώρα 

εσείς κοιτάτε τετράδια, ζητήστε από την τάξη να ελέγξει το μαθητή που γράφει στον πίνακα. Μην αργείτε 

στον έλεγχο τετραδίων, δεν είναι ανάγκη να τα διορθώσουμε όλα σε όλους, αλλά να δείξουμε ότι είμαστε 

εκεί βοηθοί σε όλους όσους έχουν πρόβλημα κατανόησης. Λύνουμε στην τάξη τις ασκήσεις 1,3,5 και 7  και 

κάνουμε μια δικιά μας παρόμοια με την άσκηση 6 του σχολικού. Οι υπόλοιπες ασκήσεις (2,4,6,8,9) για το 

σπίτι. 

4η  ώρα Άλγεβρα 

Ξεκινάμε ελέγχοντας τετράδια και λύνοντας – εξηγώντας με τη βοήθεια μαθητών, όσες από τις ασκήσεις 

που είχαν τους δυσκόλεψαν. Αν δείτε ότι με τη στρογγυλοποίηση δυσκολεύτηκαν πολλοί μαθητές, 

ξανακάντε παραδείγματα  και ξαναβάλτε τους ασκήσεις να τις λύσουν μπροστά σας μέσα στην τάξη. Ας 

πάρουμε την καλή περίπτωση: Πάμε παρακάτω ! Γράψτε στον πίνακα τις ιδιότητες πρόσθεσης και 

πολλαπλασιασμού και φροντίστε να δείξετε δικά σας καλά παραδείγματα της επιμεριστικής. Κάντε στην 



τάξη τις ασκήσεις 1, 4, 5 και 7 – φροντίστε να μιλήσουν ΟΛΟΙ οι μαθητές (τους οποίους πλέον 

προσφωνείτε με τα ονόματά τους- ελπίζω). Στις ασκήσεις που θα τους αφήσετε, φροντίστε να υπάρχει και 

μια δική σας σε επιμεριστική όπου θα χρησιμοποιούν την έκφραση «κοινός παράγοντας». 

5η  ώρα Άλγεβρα 

Μετά τον έλεγχο τετραδίων και τη λύση ασκήσεων του προηγούμενου μαθήματος όπου συνάντησαν 

δυσκολίες, είναι η ώρα για το πρώτο τεστ. Ζητήστε τους να βρουν το αποτέλεσμα σε απλές πράξεις, 

τσεκάρετε τις γνώσεις τους σε πρόσθεση – αφαίρεση – πολλαπλασιασμό και σε μέσα σε χρόνο που δεν 

ξεπερνά τα 15 λεπτά. Εννοείτε ότι έχετε από πριν προετοιμάσει το τεστ και το έχετε σε φωτοτυπίες. 

Παίρνετε τα γραπτά μέσα στο χρόνο που έχετε εξαγγείλει και παρηγορείτε όσους έχουν ψιλοβουρκώσει 

(συνήθως είναι αρκετοί), τονίζοντας τους ότι θα έχουν πολλές ευκαιρίες βελτίωσης στη συνέχεια. 

Πάτε σε ορισμό δύναμης και προτεραιότητα πράξεων. Πείτε τα βασικά για την αναπτυγμένη μορφή ενός 

φυσικού αριθμού και αφήστε για το σπίτι μόνο τις ασκήσεις 2 έως και 5. 

6η  ώρα Άλγεβρα 

 Αφιερώστε τη στην προτεραιότητα πράξεων και λύστε πολλές ασκήσεις μέσα στην τάξη, τις τρεις πρώτες 

μόνος στον πίνακα εξηγώντας λεπτομερώς τη διαδικασία και στη συνέχεια ασκήσεις που θα λύνουν τα 

παιδιά στα τετράδιά τους και θα περνάτε ελέγχοντας εσείς. Συνεχίστε βάζοντας ασκήσεις που να 

περιέχουν τα πράγματα που βλέπετε να τους δυσκολεύουν και βοηθείστε τους να κατανοήσουν. Βάλτε τους 

τις 7 , 11 και 12 και τη δραστηριότητα 1 (εξαιρετικά χρήσιμη). Αν το τμήμα «τσουλάει» προσθέστε και δύο 

τρεις δικές σας. 

7η  ώρα Άλγεβρα 

Βάλτε ένα σύντομο τεστ (1ο τεστ Άλγεβρα) στην προτεραιότητα πράξεων και πάτε σε ορισμούς: Πρώτοι και 

σύνθετοι αριθμοί, ΜΚΔ και ΕΚΠ (με ανάλυση σε γινόμενο πρώτων παραγόντων και έτοιμα δικά σας 

παραδείγματα – όπως η εφαρμογή 2) .  

Ασκήσεις 1,3, 7, 4, 5, 6 (οι 4,5 και 6 απαιτούν να έχετε λύσει παρόμοιες – δικές σας φυσικά - στην τάξη). 

8η  ώρα Άλγεβρα 

Χαρακτήρες διαιρετότητας και παραδείγματα. Χρησιμοποιήστε φύλλο εργασίας (φύλλο εργασίας στη 

διαιρετότητα) . Λύστε τους άσκηση σαν την εφαρμογή 3 του βιβλίου. Διατυπώστε τη διαιρετότητα με τον 

αριθμό 4 πλήρως. Βάλτε τους να λύσουν ασκήσεις μέσα στην τάξη σαν τις 2 και 11. Για το σπίτι οι 2, 8, 9, 

12. 

Προτείνετέ τους να αυτοαξιολογηθούν μέσω των ερωτήσεων της σελίδας 32 και αφήστε τους να 

αναρωτιούνται αν την επόμενη φορά θα ξαναγράψουν τεστ ή βάλτε τους επανάληψη το κεφάλαιο, 

τονίζοντας όμως ποια σημεία σε θεωρία και ασκήσεις είναι τα σημαντικά. 

9η  ώρα Άλγεβρα 

Διαγώνισμα τριμήνου συνιστώ, αν όχι, προχωρήστε ! 

10η  ώρα Άλγεβρα 



Ξεκινήστε με την έννοια του κλάσματος και τις δραστηριότητες του σχολικού βιβλίου (και τις τέσσερεις) 

και τονίστε ότι ο παρονομαστής δεν πρέπει να είναι μηδέν. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιμείνετε στην 

αναγωγή στη μονάδα (το γνωρίζουν από το δημοτικό) ή να δοκιμάσετε το εξής: Όταν γνωρίζουμε όλο το 

ποσό και ζητάμε μέρος (κλάσμα) του ποσού , πολλαπλασιάζουμε το ποσό με το αντίστοιχο κλάσμα, ενώ 

όταν γνωρίζουμε ένα κλάσμα του ποσού και ζητάμε το αρχικό ποσό, διαιρούμε με το αντίστοιχο κλάσμα. 

Αυτό που προτείνω, διευκολύνει στην επίλυση προβλημάτων καθώς αυτοματοποιεί τη διαδικασία και το 

κρατάμε για να το εφαρμόσουμε αργότερα στα ποσοστά ή –πολύ αργότερα – στη λύση προβλημάτων με 

εξισώσεις. Θα χρειαστεί βέβαια να τους υπενθυμίσετε πως πολλαπλασιάζουμε κλάσματα και πως τα 

διαιρούμε. Αν έχετε χρόνο, ξεκινήστε να τους λέτε και για απλοποιήσεις (οι ασκήσεις 5 ,7 και 8 του 

σχολικού θα σας βοηθήσουν). Λύστε όλοι μαζί (και γρήγορα) τις ασκήσεις1,2,3,4 αι 5 του σχολικού και 

λύστε τους δική σας άσκηση σαν τις 9 και 10. Για το σπίτι, οι υπόλοιπες ασκήσεις. 

 

 

11η ώρα Άλγεβρα 

Αφιερώστε χρόνο για να «μαζέψετε» όσα δεν κατάφεραν την προηγούμενη φορά. Την άσκηση 12 του 

σχολικού , λύστε τη στον πίνακα και βάλτε τους να λύσουν απλές ασκήσεις στο στυλ των 9 και 10. Δείξτε 

μπόλικα παραδείγματα απλοποίησης κλασμάτων, συνδέοντας τα με τα κριτήρια διαιρετότητας του 1ου 

κεφαλαίου. Μέσα από τις απλοποιήσεις, περάστε στην έννοια των ισοδύναμων κλασμάτων και δείξτε τους 

όλους τους τρόπους να βρίσκουν την ισότητα δύο κλασμάτων – βεβαιωθείτε ότι μπορούν να κάνουν δύο 

κλάσματα ομώνυμα με το ΕΚΠ και ΟΧΙ με τους χιαστί παρονομαστές. Για το σπίτι, ζητήστε να μάθουν 

απέξω τους ορισμούς για ισοδύναμα, ανάγωγα και ομώνυμα κλάσματα και να κάνουν τις ασκήσεις 2,4,6,7 

και 8 της σελίδας 40. 

12η ώρα Άλγεβρα 

Εξετάστε τους ορισμούς που είχαν, λύστε όσες ασκήσεις τους δυσκόλεψαν και ελέγξτε τις γνώσεις τους 

ζητώντας να κάνουν ομώνυμα κλάσματα στα πρόχειρά τους. Κάντε μια βόλτα από όλους και ξαναεξηγήστε 

σε όσους έχουν πρόβλημα πως γίνονται ομώνυμα κλάσματα. Αν είναι πολλοί, πάρτε βοήθεια από τους τρεις 

τέσσερεις μαθητές που ξέρουν καλά πως γίνεται αυτό. Αν δεν υπάρχουν τέτοιοι, έχετε σοβαρό πρόβλημα. 

Σταματήστε τους και δείξτε πάλι από την αρχή ΕΚΠ και ομώνυμα κλάσματα. Αν πάει καλά, λύστε μέσα 

στην τάξη την άσκηση 10 του σχολικού και αφήστε τις υπόλοιπες (1,3,5 και 9) για το σπίτι. Δώστε τους τη 

φωτοτυπία με τις συμπληρωματικές ασκήσεις στα κλάσματα και ζητήστε τους να κάνουν τη 2.  

13η  ώρα Άλγεβρα 

 Δείξτε πως συγκρίνουμε δύο κλάσματα – λογικά θα ξεμπερδέψετε γρήγορα αφού έχουν καταλάβει τα 

ομώνυμα. Οι άλλες περιπτώσεις είναι απλές. Λύστε τους την εφαρμογή 4 και ζητήστε τους να λύσουν 

παρόμοια άσκηση. Το δύσκολο έρχεται τώρα: Πρέπει να τους δείξετε πώς να τοποθετούν κλάσματα στην 

ευθεία των αριθμών. Προτείνω να λύσετε όλοι μαζί μέσα στην τάξη τις ασκήσεις 7 και 8 του σχολικού. 

Πιθανόν μετά από αυτό να αποκτήσουν μια ιδέα. Αν θέλετε να βεβαιωθείτε, εφοδιάστε τους με μιλιμετρέ 

χαρτί και δοκιμάστε να τους ζητήσετε παρόμοιες ασκήσεις. Εγώ θα προτιμούσα να μην βεβαιωθώ. Αφήστε 

για το σπίτι τις υπόλοιπες ασκήσεις της σελίδας 43. 



14η  ώρα Άλγεβρα 

Σε πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων, δείξτε δύο-τρία παραδείγματα και εξηγήστε τους τι σημαίνει μεικτό 

κλάσμα . Κάντε μερικά παραδείγματα με προσθαφαιρέσεις διαφόρων τύπων κλασμάτων και στη συνέχεια 

ζητήστε τους να υπολογίσουν παραστάσεις με προσθαφαιρέσεις κλασμάτων. Γράψτε 5 ασκήσεις στον 

πίνακα (διαλεγμένες από πριν, όχι ότι σας κατέβει, έτσι;) που να έχουν μια κλιμάκωση δυσκολίας και 

ξεκινήστε με τις πιο απλές να βοηθάτε τους λιγότερο καλούς. Εξηγήστε τους ότι η εξάσκηση είναι που θα 

κάνει τη διαφορά και προτρέψτε τους να κάνουν όσες περισσότερες ασκήσεις μπορούν από τη σελίδα 46 

και τη φωτοτυπία που έχουν στα χέρια τους. 

15η  ώρα Άλγεβρα 

Ελέγξτε τετράδια, σηκώστε τους ΟΛΟΥΣ στον πίνακα για να κάνουν μια τουλάχιστον πράξη με κλάσματα. 

Τους μαθητές τους σηκώνουμε σε τριάδες, όχι μόνους τους και έχουμε σε εγρήγορση όσους 

παρακολουθούν ώστε να μπορούν να λύσουν εκείνοι στη θέση κάποιου που δεν τα καταφέρνει. Αν κρίνετε 

ότι η μεγάλη πλειοψηφία μπορεί να κάνει βασικές πράξεις, είστε έτοιμοι να μιλήσετε για πολλαπλασιασμό 

και σύνθετα κλάσματα. Εξηγήστε τι σημαίνει αντίστροφος αριθμός και δείξτε παραδείγματα στον πίνακα. 

Προτιμήστε να φτιάξετε στον πίνακα ένα πινακάκι σαν και της άσκησης 4 και να το συμπληρώσετε όλοι 

μαζί. Για το σπίτι, οι ασκήσεις 3,4, 5 και προφορικά οι ασκήσεις 1,2 και 6. 

16η ώρα Άλγεβρα 

Αφιερώστε την ώρα σε υπολογισμούς παραστάσεων που έχουν και τις τρεις πράξεις (πρόσθεση, αφαίρεση 

και πολλαπλασιασμό) . Λύστε ασκήσεις σαν και τις 8 και 9 του σχολικού . Αν τους δείτε ότι τα καταφέρνουν 

βάλτε τους να λύνουν μόνοι τους στο τετράδιο και σηκώνετε τον πιο γρήγορο να την λύνει στον πίνακα, 

αλλιώς λύνετε στον πίνακα ζητώντας από όλους (ονομαστικά!!!) να απαντούν κατά περίπτωση. Στο 

τελευταίο δεκάλεπτο, δείξτε διαίρεση και σύνθετα κλάσματα. Για το σπίτι ασκήσεις βιβλίου από τη σελίδα 

51.  

17η -18η  ώρα  Άλγεβρα  

Ελέγχετε τετράδια, λύνετε απορίες και ασκήσεις από τη διαίρεση που τους δυσκόλεψαν.  Λύστε ασκήσεις 

από τη φωτοτυπία αν δεν έχουν απορίες και εφόσον το κρίνετε απαραίτητο (που είναι!) βάλτε τους ένα 

τεστ.  Επειδή το τεστ που προτείνω μοιάζει με διαγώνισμα, ίσως είναι προτιμότερο να λύσετε και άλλες 

ασκήσεις, να τους βάλετε επανάληψη για την επόμενη φορά μαζί με τις υπόλοιπες ασκήσεις από τη 

φωτοτυπία και να αφήσετε για την επόμενη ώρα να τους απαντήσετε στις τελευταίες απορίες και να 

γράψετε το τεστ. 

 19η ώρα Άλγεβρα 

Δεκαδικά κλάσματα: Οι δραστηριότητες του βιβλίου επιεικώς άσχετες – αγνοήστε τις. Επικεντρώστε τις 

εξηγήσεις σας στο πως κάνουμε πολ/σμό και διαίρεση με 10,100,1000 και φυσικά στο πως γράφουμε ένα 

απλό δεκαδικό σε μορφή κλάσματος. Αν ρωτήσουν για περιοδικούς με την περίοδο να ξεκινά αμέσως μετά 

την υποδιαστολή, δείξτε τους εμπειρικά: 
4 23 18 2

0,444... 0,4 , 0,23 , 0,018
9 99 999 111

      

Δείτε μαζί το πινακάκι της σελίδας 57 πάνω δεξιά για να υπενθυμίσετε το πώς ονομάζονται οι δεκαδικοί 

και δείξτε πως γίνεται η στρογγυλοποίηση τους. Χρησιμοποιήστε πινακάκι αντίστοιχο με εκείνο που είχαμε 



κάνει για την στρογγυλοποίηση ακεραίων και ζητήστε τους να κάνουν κάτι αντίστοιχο στο πρόχειρό τους, 

σηκώνοντας παιδιά στον πίνακα για κάθε έναν από τους αριθμούς που ζητάτε να στρογγυλοποιήσουν. Μην 

κολλήσετε στην εφαρμογή 5 του σχολικού. Για το σπίτι οι ασκήσεις: 4, 5, 8, 11, 12, 13 γραπτά , οι 2, 6, 7 

προφορικά (σελ. 59). 

20η ώρα Άλγεβρα (εμπέδωση 3.1, παράδοση 3.2) 

Αφού λύσετε τις όποιες απορίες τους και εξετάσετε τους πιο αδύνατους στη στρογγυλοποίηση και την 

αντιστοίχηση (ασκήσεις 12,13 για να χαρούν κι αυτοί μια φορά !) , εξηγήστε και λύστε στην τάξη την άσκηση 

9 της σελίδας 59. Στη συνέχεια, οπλιστείτε με υπομονή και δείξτε πολλαπλασιασμό και ΔΙΑΙΡΕΣΗ 

δεκαδικών. Αν σας αρέσει να ζείτε επικίνδυνα, ζητήστε τους να κάνουν στο πρόχειρό τους τέτοιου είδους 

πράξεις και περάστε να κλάψετε – συγνώμη, να τις ελέγξετε ήθελα να πω.  

Δείξτε τους πως υψώνουμε σε δύναμη δεκαδικούς αριθμούς, πείτε τον αντίστοιχο κανόνα της σελίδας 61. 

Για το σπίτι, ανάλογα και με το επίπεδο της τάξης, προτείνω τις 9 , 10 και 11. Προσωπικά, τους βάζω και 

τρεις δικές μου διαιρέσεις δεκαδικού με δεκαδικό και ζητώ να μου τις φέρουν αναλυτικά λυμένες. 

21η ώρα Άλγεβρα (εξέταση 3.2 , παράδοση 3.3) 

Τσεκάρετε αν έχουν λύσει τις ασκήσεις στους δεκαδικούς. Σηκώστε μαθητές σε τριάδες στον πίνακα και 

βάλτε τους απλές διαιρέσεις. Μην τους αφήνετε πολλή ώρα, σηκώστε όσους περισσότερους μπορείτε. Αν 

σκοπεύετε να δείξετε υπολογισμούς με κομπιουτεράκι, φροντίστε να έχετε φέρει υπολογιστή και 

χρησιμοποιήστε διαδραστικό ή/και projector για να τις δείξετε με τη βοήθεια της «Αριθμομηχανής» από 

τα «βοηθήματα» των Windows. Τελειώσαμε με τους δεκαδικούς, αφήστε τους διαιρέσεις για το σπίτι – 

δικές σας φυσικά, αλλά όχι τυχαίες: Προτείνω τις παρακάτω: 

7.1672:3.4 0.0714 : 0.42 118.03: 4.07 10.92: 0.26  

22η ώρα Άλγεβρα (Παράδοση 4.1) 

Οι δραστηριότητες 1, 2, 4 (μόνο την πρώτη στήλη)  είναι μια χαρά για να ξεκινήσετε. Εξηγήστε και όλα τα 

θεωρητικά της στήλης «Μαθαίνουμε» εκτός από την τελευταία κόκκινη βούλα και μετά περάστε στα 

δύσκολα. Τα παιδιά θα πρέπει να μάθουν το τυπολόγιο της τελευταίας κόκκινης βούλας: Όλα εξηγούνται 

με αντιστροφή πράξεων, εκτός του τελευταίου που θα στηριχτεί στην ευκλείδεια διαίρεση. Θα τα ξαναπείτε 

και στο επόμενο μάθημα με παραδείγματα, οπότε μην τρελαίνεστε ακόμα κι αν δεν τα έμαθαν όλα με τη μία. 

Για το σπίτι η θεωρία και από ασκήσεις, προφορικά τις 1, 2, 3, 4, 7. 

23η ώρα Άλγεβρα (Κατανόηση - εμπέδωση 4.1) 

Ξαναδείξτε πως λύνουμε εξισώσεις. Δικά σας παραδείγματα όπως αυτά των ασκήσεων 10 και 11. Βάλτε 

τους να λύσουν παρόμοιες μέσα στην τάξη, ΜΗΝ τους δείξετε απαλοιφή παρονομαστών (είναι σίγουρο ότι 

κάποιοι μαθητές θα θέλουν να λύσουν εξισώσεις με απαλοιφή όπως τους έδειξε «ο μπαμπάς» αλλά 

αντισταθείτε: θα χάσουν την ουσία που είναι η κατανόηση της αντιστροφής των πράξεων. 

24η ώρα Άλγεβρα (5.1-5.2) 

Ξεκινήστε με το μπλε πλαίσιο «Μαθαίνουμε» του βιβλίου και μετά πείτε τους να κλείσουν το βιβλίο . 

Δώστε τους φωτοτυπίες με τη θεωρία στα ποσοστά και εξηγήστε ότι χρειάζεται με βάση αυτή. Αν 

πιστεύετε ότι κατάλαβαν, λύστε μαζί τις εφαρμογές 1 και 3 της σελίδας 82. Δώστε τους το φύλλο εργασίας 



και ξεκινήστε – αν υπάρχει χρόνος , να το συμπληρώνετε μαζί. Μην εξαντλείτε από το φύλλο εργασίας 

όλες τις ασκήσεις κάθε κατηγορίας, ώστε να τους αφήνετε τις υπόλοιπες για το σπίτι. ΜΗΝ βάλετε τίποτα 

από το σχολικό βιβλίο, οι ασκήσεις εκτός από ακατάληπτες και πρακτικά λάθος οι περισσότερες , είναι και 

ανεπίκαιρες λόγω ΦΠΑ. 

25η ώρα Άλγεβρα (5.1-5.2) 

Αρκετοί μαθητές θα σας κάνουν την κλασική ερώτηση: Πειράζει να τα λύνουμε όπως στο Δημοτικό; Η 

απάντηση είναι : ΝΑΙ ΡΕ , ΠΕΙΡΑΖΕΙ. Αν δεν πειστούν, ζητήστε τους να λύσουν με τον τρόπο που (δεν…) 

έμαθαν στο Δημοτικό , το παρακάτω απλό πρόβλημα: Βρείτε έναν αριθμό, ώστε το 30% του 25% του 

αριθμού, να είναι ίσο με 15. Στη συνέχεια, δείξτε ότι με τον τρόπο μας βρίσκεται εύκολα κάνοντας:  

 
25 30 100 100

15 : : 15 200
100 100 25 30

    . 

Δώστε τους φωτοτυπία με τα προβλήματα ποσοστών και βάλτε τους δουλειά ανάλογα με το επίπεδο 

κατανόησης που έχουν. 

26η ώρα Άλγεβρα (5.2) 

Αφιερώστε την στην επίλυση ασκήσεων, προβλημάτων με ποσοστά και λύστε τους ότι απορίες έχουν. 

Πείτε τους ότι την επόμενη φορά έχουν γραπτή δοκιμασία (εγώ βάζω διαγώνισμα συνήθως) και ζητήστε 

τους να ξαναδούν ασκήσεις που έχετε λύσει μαζί και να σεβαστούν τον τρόπο λύσης που έχετε υποδείξει. 

27η ώρα Άλγεβρα (επανάληψη – γραπτή δοκιμασία στα ποσοστά) 

28η ώρα Άλγεβρα (6.1) 

Μην ασχοληθείτε με τις δραστηριότητες, δρουν μάλλον αποπροσανατολιστικά για το αντικείμενο. Ξεκινήστε 

κατευθείαν με βαθμολογημένο σύστημα αξόνων και επιμείνετε στην έννοια του διατεταγμένου ζεύγους και 

τα ονόματα (τετμημένη-τεταγμένη). Φτιάξτε (πρόχειρα) στον πίνακα άξονες και τσεκάρετέ τους με 

ακέραιες συντεταγμένες. Πάρτε αφορμή από αυτόν που θα ρωτήσει τι γίνεται αν οι συντεταγμένες είναι 

δεκαδικοί ή κλάσματα και μιλήστε τους για χαρτί μιλιμετρέ και ακρίβεια. Μιλήστε τους για GPS, ανάγκη 

χρήσης συντεταγμένων και ορθοκανονικό σύστημα. Πείτε τους ότι ο Descartes ήταν Γάλλος , αλλά στα 

ελληνικά τον φωνάζαμε Καρτέσιο και το σύστημα καρτεσιανό. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να είχατε (με 

projector ή διαδραστικό) στον πίνακα ένα αρχείο Excel για να μιλήσετε εκεί με συντεταγμένες. Αν είστε 

εξοικειωμένοι με Function Probe ή Graphmatika ή άλλο συναφές πρόγραμμα ΠΙΘΑΝΟΝ να βοηθούσε – η 

εμπειρία μου λέει ότι απλά θα τα μπερδέψετε (τα παιδιά εννοώ) γιατί δεν γνωρίζουν ακόμα αρνητικούς 

αριθμούς. Αν προλάβετε κάντε και τις ασκήσεις του βιβλίου στην τάξη. Αφήστε για το σπίτι τη 

δραστηριότητα της σελίδας 89.  

29η  ώρα  Άλγεβρα (6.2) 

Δείξτε στα παιδιά μόνο τις δραστηριότητες 1 και 4, τις δύο και τρία αφήστε τις για τους συγγραφείς. 

Ζητήστε τους να γράψουν τη σχέση 
( !)ό ά ύ

ί
ή ό

      
 

  
  και δείξτε τους 

εφαρμογές με αυτήν (εφαρμογή 1 και μία δική σας) καθώς και ένα δικό σας παράδειγμα με φωτογραφία. 

Γράψτε μια αναλογία στον πίνακα με ακέραιους και ζητήστε τους να φτιάξουν άλλες δικές τους – συνδέστε 

το με τα ισοδύναμα κλάσματα και την επίλυση εξισώσεων. Βεβαιωθείτε ότι μπορούν να λύνουν την ισότητα 

αδ=βγ ως προς οποιοδήποτε από τα τέσσερα γράμματα. Προλαβαίνετε (;) μέσα στην τάξη να λύσετε μαζί 



τις ασκήσεις 1 και 2. Για το σπίτι οι υπόλοιπες ΕΚΤΟΣ της 5 και της 7 γιατί θα τους μπερδέψετε χωρίς 

λόγο. 

30η -31η  ώρα Άλγεβρα (6.3) 

Ξεκινάμε ελέγχοντας τις ασκήσεις καθώς και τη δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων με κλίμακες. 

Μπορείτε –αν θέλετε – αφού λύσετε μερικές ασκήσεις να τους βάλετε ένα τεστ. Προσωπικά προτιμώ να 

διδάξω και τα ανάλογα ποσά και μετά να τους εξετάσω. Ας πούμε λοιπόν ότι έχουν κατανοήσει αυτά που 

έπρεπε. Ξεκινήστε λοιπόν με τη 2η δραστηριότητα της σελίδας96, είναι έξυπνη και πάνω στο ζητούμενο. 

Εξηγήστε όσο καλύτερα γίνεται ορισμούς και διαπιστώσεις από το μπλε πλαίσιο (μπορείτε να παραλείψετε 

ότι αφορά το % ποσοστό) . Διαψεύστε την άποψη που έχουν οι περισσότεροι μαθητές ότι δύο ποσά είναι 

ανάλογα αν απλώς αυξάνονται οι τιμές του ενός και του άλλου ποσού ταυτόχρονα. Κάντε τις εφαρμογές 1 

και 3, λύστε στην τάξη (ευκταίο !) τις ασκήσεις 1 και 2. Τα ρέστα για το σπίτι. 

32η  ώρα Άλγεβρα (6.4) 

Λύνουμε ασκήσεις του βιβλίου , δίνουμε στα παιδιά τη φωτοτυπία «ΚΛΙΜΑΚΕΣ και ΑΝΑΛΟΓΑ ποσά» και 

λύνουμε 1-2 ασκήσεις από αυτήν – προτιμήστε κλίμακες για να τα θυμηθούν. Δείχνουμε στη συνέχεια 

γραφική παράσταση αναλόγων ποσών – μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή της σελίδας 100. Κάντε 

στον πίνακα δύο τουλάχιστον δικά σας παραδείγματα για να εξηγήσετε πως πρέπει να βαθμολογούν τους 

άξονες. Για το σπίτι, οι ασκήσεις 2, 3 της σελίδας 101. Όχι, δεν είναι ανάγκη να τις φτιάξουν σε μιλιμετρέ , 

αλλά να χρησιμοποιήσουν χάρακα οπωσδήποτε. 

33η  ώρα Άλγεβρα  (6.5)  

Στα προβλήματα με ανάλογα ποσά, λύστε τους αναλυτικά την εφαρμογή 1 μόνο. Τα προβλήματα με ποσοστά 

έχουμε δείξει πως τα λύνουμε, δεν είναι ανάγκη να μπερδέψουμε τα πράγματα, οπότε τις εφαρμογές 2 και 

3 αντιμετωπίστε τις όπως έχουμε δείξει παλιότερα. Λύστε τους τις ασκήσεις 3,4 και 10 (προαιρετικά). Για 

το σπίτι, χρήσιμες οι 1,2,4,5 και 7. Μπορείτε να τους λύσετε ασκήσεις και από τη φωτοτυπία που τους 

έχετε δώσει.  

34η  ώρα Άλγεβρα 

Λύνουμε τις ασκήσεις που δεν κατάφεραν για το σπίτι. Στη συνέχεια βάζουμε τεστ και – αν υπάρχει χρόνος 

– το διορθώνουμε και μέσα στην τάξη. Μην μασήσετε στην καθυστέρηση που θα προσπαθήσουν να κάνουν 

για να λύσετε απορίες και «απορίες». 

35η  ώρα Άλγεβρα 

Προχωράμε στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά με τις δύο πρώτες δραστηριότητες. Λύστε μαζί με τα παιδιά 

τις ασκήσεις 1 , 3 και αναλυτικά την άσκηση 7. Στη συνέχεια δείξτε γραφική παράσταση , προτιμήστε την 

συνάρτηση με τύπο ψ=12/χ . Για το σπίτι οι ασκήσεις 2, 4, 5 και 6. 

36η  ώρα Άλγεβρα 

Εξετάζουμε τις ασκήσεις, τους βάζουμε μέσα στην τάξη να μας φτιάξουν τη γραφική παράσταση της 

ψ=36/χ. Αν κρίνετε ότι τα έχουν καταφέρει, ξεκινήστε να κάνετε τις ερωτήσεις της σελίδας 112 και 

κλείστε το κεφάλαιο αφήνοντας τις υπόλοιπες για το σπίτι. Δε χρειάζεται να αφιερώσετε άλλη ώρα για 

επανάληψη, αφού τα ανάλογα ποσά και τα προβλήματα εξετάστηκαν γραπτά.  

 

 


