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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Απαγγέλλει, διαβάζει και γράφει αριθµούς
µέχρι το 10 (αναγνώριση αριθµητικού
συµβόλου)
Αναγνωρίζει αριθµητικές ποσότητες µε µια
µατιά (στρατηγική άµεσης αναγνώρισης)
Καταµετρά πραγµατικά αντικείµενα και
αντικείµενα σε εικόνες ή άλλες µορφές
συµβολικών παραστάσεων µέχρι το 10
(καταµέτρηση ποσοτήτων)
Συγκρίνει και διατάσσει
(∆ιάταξη ποσοτήτων)

ποσότητες

Συγκρίνει και διατάσσει αριθµούς σε
αριθµογραµµή (∆ιάταξη αριθµών)
Αναλύει
και
συνθέτει
ποσότητες
(διερεύνηση κατασκευής αριθµών)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΜΕ
ΒΟΗΘΕΙΑ

Παρατηρήσεις

Αναγνωρίζει σύµβολα
∆ιερευνά καταστάσεις
αφαίρεσης

πρόσθεσης

∆ιερευνά
συνδυασµούς
που
άθροισµα ή διαφορά ως το 10
Κατασκευάζει
απλά
πρόσθεσης και αφαίρεσης

και

δίνουν

προβλήµατα

Οµαδοποιεί αντικείµενα σε δυάδες,
τριάδες,
τετράδες
και
πεντάδες
(πολλαπλασιασµός)
Μοιράζει αντικείµενα σε δυάδες και
τριάδες (διαίρεση)
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΛΓΕΒΡΑ
Αναγνωρίζει
και
συµπληρώνει
κανονικότητες µε χειραπτικό ή εικονιστικό
υλικό
Περιγράφει λεκτικά το σχέδιο µιας
κανονικότητας, εξηγεί τη δράση του
Κατασκευάζει δικές του κανονικότητες µε
υλικό
Εξερευνά
σχέσεις
µεταβαλλόµενα
ή
µεταβαλλόµενα µεγέθη 1

ανάµεσα
σε
αντίστροφα

∆ιερευνά την έννοια της ισότητας και της
ανισότητας σε διαφορετικά πλαίσια
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ - ΜΕΤΡΗΣΗ
Εντοπίζει
και
περιγράφει
θέσεις,
διευθύνσεις και διαδροµές στο χώρο ως
προς διαφορετικά συστήµατα αναφοράς
Αναγνωρίζει απλούς
θέσεις και διαδροµές

χάρτες,

εντοπίζει

Εντοπίζει, περιγράφει και αναπαριστά
θέσεις, διευθύνσεις και διαδροµές σε
τετραγωνισµένα περιβάλλοντα (δόµηση
χώρου - συντεταγµένες)

1

∆ιάταξη υλικού µεταβαλλόµενου ως προς δυο διαστάσεις: π.χ. µήκος - πλάτος

Αναγνωρίζει και ταξινοµεί τα βασικά
στερεά γεωµετρικά σχήµατα σύµφωνα µε
τα χαρακτηριστικά τους, σε διάφορες
θέσεις, µεγέθη και προσανατολισµοί
Αναγνωρίζει και ταξινοµεί τα βασικά
επίπεδα γεωµετρικά σχήµατα σύµφωνα µε
τα χαρακτηριστικά τους, σε διάφορες
θέσεις, µεγέθη και προσανατολισµοί
Χρησιµοποιεί τα στοιχεία και τις ιδιότητες
για να περιγράψει στερεά και επίπεδα
σχήµατα
Κατασκευάζει στερεά και επίπεδα σχήµατα
Συνδέει στερεά και επίπεδα γεωµετρικά
σχήµατα
Συνθέτει και αναλύει απλά επίπεδα και
στερεά σχήµατα σε δυο ή περισσότερα
µέρη
Παρατηρεί µετατοπίσεις και στροφές και
προβλέπει τα αποτελέσµατα (Συµµετρία)
Αναγνωρίζει απλά συµµετρικά σχήµατα
(δισδιάστατα ή τρισδιάστατα)
Αναγνωρίζει
σχήµατα
µε
αξονική
συµµετρία και εντοπίζει τους άξονες
Κατασκευάζει συµµετρικά σχήµατα και
προσεγγίζει εµπειρικά τις ιδιότητες της
συµµετρίας
Αναγνωρίζει απλές καταστάσεις από
διαφορετικές
οπτικές
γωνίες
(οπτικοποίηση)
Πραγµατοποιεί
κατασκευές
απλών
τρισδιάστατων συνθέσεων από εικόνες,
σχέδια ή άλλες αναπαραστάσεις
Πραγµατοποιεί άµεσες και έµµεσες
συγκρίσεις και διατάξεις ίσων και άνισων
µηκών (µέτρηση µήκους)
Αναλύει και συνθέτει µήκη σε δύο µέρη

Πραγµατοποιεί επικαλύψεις µηκών και
επικαλύψεις µε επαναλήψεις µε τυπικές
και µη µονάδες
Επιχειρεί µετρήσεις µε τυπικά εργαλεία
µέτρησης και συγκρίνει τα αποτελέσµατα
Κάνει απλές εκτιµήσεις και συγκρίσεις
αποστάσεων και µηκών
Πραγµατοποιεί απλές άµεσες και έµµεσες
συγκρίσεις
επιφανειών
(µέτρηση
επιφανειών)
∆οµεί επιφάνεια µε τετράγωνα σε γραµµές
και στήλες και µετρά τα αποτελέσµατα
Χρησιµοποιεί
επιφανειών

τετράγωνα

για

µέτρηση

Εκτιµά το µέγεθος απλών επιφανειών και
κάνει συγκρίσεις
Συγκρίνει
άµεσα
και
έµµεσα
χωρητικότητες και όγκους µε επανάληψη
µη τυπικών µονάδων (µέτρηση όγκου)
Εκτιµά τον όγκο απλών στερεών και κάνει
συγκρίσεις
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Θέτει ερωτήµατα που απαντώνται µε
κατηγορικά δεδοµένα
Συλλέγει δεδοµένα µέσα από έρευνες και
τα οργανώνει µε τη χρήση υλικών
Κατασκευάζει διαγράµµατα µε υλικά και
εικονογράµµατα
∆ιαβάζει πληροφορίες σε εικονογράµµατα
και διαγράµµατα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
Περιγράφει ένα γεγονός ως βέβαιο, πιθανό
και αδύνατο (χρήση λεξιλογίου)
Πραγµατοποιεί απλά πετάγµατα τύχης (π.χ.
ζάρι), κάνει προβλέψεις, ανακοινώνει και
περιγράφει τα πιθανά αποτελέσµατα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Κατανοεί το πρόβληµα
Αναπτύσσει στρατηγικές επίλυσης (σχέδια
λύσης)
Οπτικοποιεί το πρόβληµα
Ελέγχει και αξιολογεί τη λύση

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Οργανώνει
τις
πληροφορίες
(συστηµατοποίηση)
Αναζητά ιδιότητες και σχέσεις που
προκύπτουν ή συνάγονται (διερεύνηση)
Εξετάζει την αλήθεια ενός γεγονότος ή µιας
θέσης (επαλήθευση)
Εξετάζει αν και γιατί ισχύει αυτή η
αλήθεια (ερµηνεία) και την παρουσιάζει
Εξηγεί, επιβεβαιώνει και δικαιολογεί τα
συµπεράσµατά του
Γενικεύει συγκεκριµένες καταστάσεις ή
αποτελέσµατα, βγάζει ένα συµπέρασµα
(επαγωγικός συλλογισµός)
Εξάγει συµπεράσµατα εφαρµόζοντας έναν
ειδικό κανόνα (εξειδίκευση – παραγωγικός
συλλογισµός)2
Εξάγει συµπεράσµατα µε βάση µία ή δυο
προϋποθέσεις
(απλός
παραγωγικός
3
συλλογισµός)
Εξάγει συµπεράσµατα στη µορφή «τι θα
γινόταν αν…» (παραγωγικός υποθετικός
συλλογισµός)
Κάνει απλές αναλογικές
(αναλογικός συλλογισµός)4

2

µεταφορές

«είναι όλα ίδια, γιατί έχουν το ίδιο σχήµα» Τζεκάκη, 2010, σ. 408
Σε κανονικότητες : είναι µπλε γιατί το προηγούµενο είναι κόκκινο, Τζεκάκη, 2010, σ. 408
4
Επίλυση προβληµάτων, δηµιουργία διαφορετικών µορφών αναπαραστάσεων
3
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