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Νηπιαγωγείο 

 

Βαςικά θζματα   Προςδοκώμενα Μαθηςιακά Αποτελζςματα (ΠΜΑ) 

Αριθμοί και Πράξεισ – Άλγεβρα 

Φυςικοί αριθμοί 
Αρικμθτικά ςφμβολα 

Άμεςθ αναγνϊριςθ 
 

Καταμζτρθςθ ποςοτιτων 
 
 

Διάταξθ ποςοτιτων και 
αρικμϊν  

 
 

Πρόςκεςθ-Αφαίρεςθ 
 
 
 
 
 

Πολλαπλαςιαςμόσ-Διαίρεςθ 
 
 

Τα παιδιά: 
Aρ1.  Απαγγζλλουν, διαβάηουν     και γράφουν αρικμοφσ μζχρι το 10. 
Αρ2.  Αναγνωρίηουν αρικμοφσ χρθςιμοποιϊντασ ςτρατθγικζσ άμεςθσ 

αναγνϊριςθσ  και αντιςτοίχιςθσ. 
Αρ3.  Καταμετροφν πραγματικά αντικείμενα και αντικείμενα ςε 

εικόνεσ και άλλεσ μορφζσ ςυμβολικϊν παραςτάςεων μζχρι το 
10. 

Αρ4.  Συγκρίνουν και διατάςςουν ποςότθτεσ και αρικμοφσ και 
αναπαριςτοφν ςτθν αρικμογραμμι.  

Αρ5.  Διερευνοφν πϊσ καταςκευάηονται οι αρικμοί μζχρι το 10, τουσ 
αναλφουν και τουσ ςυνκζτουν. 

Αρ6.  Διερευνοφν καταςτάςεισ «βάηω μαηί», «βάηω ακόμα» και 
«ςυγκρίνω» για να προςεγγίςουν τισ πράξεισ πρόςκεςθ και 
αφαίρεςθ και καταςκευάηουν απλά προβλιματα πρόςκεςθσ και 
αφαίρεςθσ.  

Αρ7.  Διερευνοφν ςυνδυαςμοφσ που δίνουν τα ακροίςματα ι τισ 
διαφορζσ των αρικμϊν ωσ το 10. 

Αρ8.  Ομαδοποιοφν αντικείμενα ςε δυάδεσ, τριάδεσ, τετράδεσ και 
πεντάδεσ και τισ καταμετροφν. 

Αρ9.  Μοιράηουν αντικείμενα ςε δυάδεσ, τριάδεσ και καταμετροφν. 

Μοτίβα 
Αναγνϊριςθ, ςυμπλιρωςθ, 

περιγραφι/εξιγθςθ μοτίβου 
Καταςκευι μοτίβων 

Τα παιδιά: 
Α1.  Αναγνωρίηουν,  περιγράφουν και ςυμπλθρϊνουν μοτίβα με 

χειραπτικό υλικό και ςε εικόνεσ. 
Α2.  Καταςκευάηουν  δικά τουσ απλά μοτίβα με υλικό. 

Συναρτήςεισ 
Εξερεφνθςθ ςχζςεων μεταξφ 

ςυμμεταβαλόμενων μεγεκϊν 

 
Α3.  Εξερευνοφν ςχζςεισ ανάμεςα ςε  ςυμμεταβαλόμενα ι 

αντίςτροφα μεταβαλόμενα μεγζκθ ςε απλζσ καταςτάςεισ 
Ιςότητα/ανιςότητα: 

 Ζννοια τθσ ιςότθτασ και 
ανιςότθτασ 

 
Α4.  Διερευνοφν τθν ζννοια τθσ ιςότθτασ και ανιςότθτασ ςε 

διαφορετικά πλαίςια 
 (Στόχοσ από γεωμετρία, μζτρθςθ και αρικμοφσ) 

Χώροσ και Γεωμετρία – Μζτρηςη 
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Χώροσ 
Θζςεισ διευκφνςεισ και  

διαδρομζσ  
 

Ανάγνωςθ  χαρτϊν 
 

Δόμθςθ  
χϊρου και ςυντεταγμζνεσ 

Τα παιδιά: 
Γ1. Εντοπίηουν  και περιγράφουν κζςεισ,  διευκφνςεισ και  διαδρομζσ 

ςτο  χϊρο ωσ προσ  διαφορετικά  ςυςτιματα  αναφοράσ, με  τθ 
 χριςθ  χωρικϊν  εννοιϊν. 

Γ2.  Αναγνωρίηουν   οικείουσ  απλοφσ χάρτεσ   εντοπίηονταικζςεισ και  
διαδρομζσ. 

Γ3.  Εντοπίηουν,    περιγράφουν  και αναπαριςτοφν κζςεισ, διευκφνςεισ        
και διαδρομζσ ςε τετραγωνιςμζνα   περιβάλλοντα. 

Γεωμετρικά ςχήματα 
Αναγνϊριςθ, ονομαςία 

και ταξινόμθςθ γεωμετρικϊν 
ςχθμάτων και ςτερεϊν 
Ανάλυςθ γεωμετρικϊν 

ςχθμάτων και ςτερεϊν ςε 
ςτοιχεία και ιδιότθτεσ 

Καταςκευζσ  γεωμετρικϊν  
ςχθμάτων και ςτερεϊν 

Σφνδεςθ μεταξφ γεωμετρικϊν 
ςχθμάτων και ςτερεϊν 

Ανάλυςθ ι  ςφνκεςθ 
γεωμετρικϊν ςχθμάτων 

και ςτερεϊν  ςε άλλα 
ςχιματα ι  μζρθ 

 
Γ4.  Αναγνωρίηουν και ταξινομοφν τα βαςικά επίπεδα και  ςτερεά 

ςχιματα με βάςθ  γενικά χαρακτθριςτικά και ςε ποικιλία κζςεων, 
μεγεκϊν  και  προςανατολιςμϊν. 

Γ5. Περιγράφουν απλά   επίπεδα γεωμετρικά ςχιματα        
χρθςιμοποιϊντασ τα ςτοιχεία τουσ και ιδιότθτεσ. 

 
Γ6.  Καταςκευάηουν επίπεδα και ςτερεά γεωμετρικά ςχιματα με 

διάφορα μζςα. 
Γ7.  Συνδζουν επίπεδα   και ςτερεά ςχιματα (με αποτυπϊματα  

και ενςφθνϊματα). 
Γ8.  Συνκζτουν και  αναλφουν απλά επίπεδα γεωμετρικά  

ςχιματα και ςτερεά ςε 2 ι περιςςότερα  μζρθ. 
 

Μεταςχηματιςμοί  
Μετατόπιςθ  και ςτροφι 

 
Αξονικι ςυμμετρία 

 

Τα παιδιά: 
Γ9.  Παρατθροφν  μετατοπίςεισ και ςτροφζσ (90, 180) και  μποροφν να  

προβλζψουν το αποτζλεςμα. 
Γ10.  Αναγνωρίηουν  απλά και οικεία  ςυμμετρικά  διςδιάςτατα  

και τριςδιάςτατα              ςχιματα και  
ςχιματα με άξονεσ ςυμμετρίασ.    

Γ11. Εντοπίηουν  τουσ  άξονεσ με δίπλωςθ. 
Γ12. Κάνουν απλζσ       καταςκευζσ ςυμμετρικϊν ςχθμάτων. 
Γ13.  Προςεγγίηουν  εμπειρικά τισ  ιδιότθτεσ  τθσ  ςυμμετρίασ. 

Οπτικοποίηςη  
Αναγνϊριςθ οπτικϊν γωνιϊν,  
δθμιουργία οπτικοποιιςεων 

 
Γ14. Αναγνωρίηουν  απλζσ καταςτάςεισ  από διαφορετικζσ  οπτικζσ  
γωνίεσ.  
Γ15. Πραγματοποιοφν  καταςκευζσ απλϊν  τριςδιάςτατων  

ςυνκζςεων από  εικόνεσ ςχζδια ι άλλεσ  αναπαραςτάςεισ. 
Μζτρηςη μήκουσ 
Άμεςεσ και ζμμεςεσ ςυγκρίςεισ  

 
 

Μζτρθςθ με επικαλφψεισ, με 
και χωρίσ επανάλθψθ μονάδασ  

 
 

Χριςθ τυπικϊν οργάνων  
μζτρθςθσ μικουσ 

Εκτιμιςεισ αποςτάςεων και 
μθκϊν 

Τα παιδιά: 
Μ1.  Πραγματοποιοφν άμεςεσ και ζμμεςεσ ςυγκρίςεισ και διατάξεισ 

ίςων και άνιςων μθκϊν. 
Μ2.  Αναλφουν και  ςυνκζτουν μικθ ςε δφο μζρθ. 
Μ3. Πραγματοποιοφν    επικαλφψεισ και ςτθ ςυνζχεια επικαλφψεισ με 

επαναλιψεισ με μθ τυπικζσ και τυπικζσ   μονάδεσ. 
Μ4.  Πραγματοποιοφν τθ   ςφνδεςθ των επικαλφψεων ι  επαναλιψεων  

με το αρικμθτικό αποτζλεςμα. 
Μ5.  Προςεγγίηουν τθν ανάγκθ χριςθσ τυπικϊν μονάδων μζτρθςθσ. 
Μ6.  Χρθςιμοποιοφν  χάρακα για  επικαλφψεισ ι  επαναλιψεισ. 
Μ7.  Κάνουν απλζσ  εκτιμιςεισ και  ςυγκρίςεισ.  
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Πιθανότητεσ 
Πείραμα τφχθσ 

Δειγματικόσ χϊροσ  
 

Π1.  Περιγράφουν ζνα γεγονόσ ωσ βζβαιο, πικανό, αδφνατο. 
Π2.  Πραγματοποιοφν απλά πειράματα τφχθσ ενόσ ςταδίου και 

περιγράφουν το δειγματικό χϊρο. 
Π3.  Χαρακτθρίηουν ζνα παιχνίδι τφχθσ ωσ δίκαιο-άδικο. 

 

Μζτρηςη επιφάνειασ 
Άμεςεσ και ζμμεςεσ ςυγκρίςεισ  

Δόμθςθ επιφανειϊν  
 
 

Χριςθ οργάνων (τετραγϊνων) 
μζτρθςθσ 

Εκτιμιςεισ επιφανειϊν 

 
Μ8.  Πραγματοποιοφν απλζσ  άμεςεσ και ζμμεςεσ ςυγκρίςεισ 

επιφανειϊν. 
Μ9.  Δομοφν επιφάνειεσ με τετράγωνα και μετροφν το αποτζλεςμα. 
 
Μ10.  Χρθςιμοποιοφν  τετράγωνα για να δομιςουν ορκογϊνιεσ 

περιοχζσ ςε γραμμζσ   και ςτιλεσ. 
Μ11.  Εκτιμοφν το μζγεκοσ απλϊν επιφανειϊν και κάνουν      

ςυγκρίςεισ.  
Μζτρηςη όγκου: 
Άμεςεσ και ζμμεςεσ ςυγκρίςεισ 

Μζτρθςθ με τθ χριςθ μθ 
τυπικϊν και τυπικϊν μονάδων 

μζτρθςθσ όγκου 
Εκτιμιςεισ όγκων 

 
Μ12. Συγκρίνουν άμεςα κι ζμμεςα τθ χωρθτικότθτα δφο  δοχείων. 
Μ13.  Συγκρίνουν όγκουσ καταςκευϊν που αποτελοφνται από μικρό 

αρικμό δομικϊν υλικϊν (κφβοι). 
Μ14.  Μετροφν τθ  χωρθτικότθτα δοχείων με   επανάλθψθ μθ τυπικϊν ι 

τυπικϊν μονάδων. 
Μ15   Εκτιμοφν τον όγκο απλϊν ςτερεϊν και κάνουν ςυγκρίςεισ 

Στατιςτική – Πιθανότητεσ 

Στατιςτική 
Κατθγορικά δεδομζνα 

Διαγράμματα με υλικά 
Εικονογράμματα  

 

Σ1.  Θζτουν ερωτιματα που μποροφν να απαντθκοφν με δεδομζνα 
(κατθγορικά). 

 Σ2.  Συλλζγουν δεδομζνα μζςω μικρϊν ερευνϊν και τα οργανϊνουν 
χρθςιμοποιϊντασ υλικά, καταμζτρθςθ με γραμμζσ. 

 Σ3.  Καταςκευάηουν διαγράμματα με υλικά, εικονογράμματα. 
Σ4.   Διαβάηουν πλθροφορίεσ ςε διαγράμματα με υλικά, 

εικονογράμματα. 
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Α΄ Δημοτικοφ 
 

Βαςικά θζματα  Προςδοκώμενα Μαθηςιακά Αποτελζςματα (ΠΜΑ) 

Αριθμοί- Άλγεβρα 

Φυςικοί Αριθμοί  
Άμεςθ αναγνϊριςθ 

 
 
 

Καταμζτρθςθ ποςοτιτων και 
αρίκμθςθ 

 
 
 

Διάταξθ ποςοτιτων και 
αρικμϊν 

Ανάλυςθ και ςφνκεςθ 
αρικμϊν 

 
Θεςιακι αξία ψθφίων 

 
 

Εκτιμιςεισ 
Πράξεισ ςτουσ φυςικοφσ 

αρικμοφσ 
Προςκζςεισ και αφαιρζςεισ 

αρικμϊν  
 
 

Πολλαπλαςιαςτικζσ 
καταςτάςεισ 

Πολλαπλαςιαςμόσ και 
διαίρεςθ αρικμϊν 

Τα παιδιά: 
Αρ1. Απαγγζλλουν, διαβάηουν και γράφουν αρικμοφσ μζχρι το 100 

(ψθφία και λζξεισ) 
Αρ2. Αναγνωρίηουν αρικμοφσ (μζχρι το 100) χρθςιμοποιϊντασ 

ςτρατθγικζσ άμεςθσ αναγνϊριςθσ  και αντιςτοίχιςθσ. 
Αρ3.   Καταμετροφν πραγματικά αντικείμενα και αντικείμενα ςε 

εικόνεσ και άλλεσ μορφζσ ςυμβολικϊν παραςτάςεων κι 
αναπτφςςουν ςτρατθγικζσ μζτρθςθσ. 

Αρ4. Μετροφν μζχρι το 100 και μετροφν με βιματα εμπρόσ και πίςω 
(ανά 2, 5, 10). 

Αρ5. Συγκρίνουν και διατάςςουν αρικμοφσ (μζχρι το 100) και βρίςκουν 
τθ κζςθ ενόσ αρικμοφ (μζχρι το 100) ςτθν αρικμογραμμι 

Αρ6. Διερευνοφν τισ ςχζςεισ των αρικμϊν αρχικά μζχρι το 20 και ςτθ 
ςυνζχεια μζχρι το 100, αναλφουν και ςυνκζτουν αρικμοφσ μζχρι 
το 100 

Αρ7. Διερευνοφν τθ ςχζςθ μεταξφ ενόσ ψθφίου και τθσ αξίασ του. 
Βρίςκουν τθν αξία κζςθσ των αρικμϊν ςτουσ διψιφιουσ 
αρικμοφσ (και του μθδενόσ). 

Αρ8. Εκφράηουν εκτίμθςθ για ποςότθτεσ μζχρι 50 αντικειμζνων 
Αρ9. Διερευνοφν και δθμιουργοφν ακροιςτικζσ καταςτάςεισ. 

Αρ10. Διερευνοφν ςυνδυαςμοφσ που δίνουν τα ακροίςματα ι τισ 
διαφορζσ των αρικμϊν ωσ το 10 και των δεκάδων ωσ το 100. 

Αρ11. Κάνουν νοερζσ και γραπτζσ προςκζςεισ και αφαιρζςεισ 
χρθςιμοποιϊντασ τα ςφμβολα με μονοψιφιουσ και διψιφιουσ 
αρικμοφσ. 

Αρ12. Ομαδοποιοφν αντικείμενα ςε δυάδεσ, πεντάδεσ και δεκάδεσ. 
Βρίςκουν το διπλάςιο (και το μιςό) μονοψιφιων και διψιφιων 
αρικμϊν. 

Αρ13. Μοιράηουν αντικείμενα ςε δυάδεσ, τριάδεσ και καταμετροφν 
Κλαςματικοί αριθμοί 
 
 
 

 

Αρ.14. Συγκρίνουν δφο ποςότθτεσ με απλι ςχζςθ μεγζκουσ 1/2 , 1/4 και 
περιγράφουν τθ ςχζςθ λεκτικά (μιςι/διπλάςια…) 

Αρ14. Χωρίηουν εμπράγματεσ διακριτζσ και ςυνεχείσ ποςότθτεσ 
(γραμμζσ, δυςδιάςτατα ςχιματα) ςε ίςα μζρθ: 2, 4, 8.ωρίηουν 
εμπράγματεσ και μθ, διακριτζσ και ςυνεχείσ ποςότθτεσ (γραμμζσ, 
δυςδιάςτατα ςχιματα) ςε ίςα μζρθ: 3, 6, 5, 10  

Κανονικότητα - Συναρτήςεισ 
Διερεφνθςθ: αναγνϊριςθ, 

ςυμπλιρωςθ, περιγραφι και 
καταςκευι επαναλαμβανόμενων 

και μεταβαλλόμενων 
κανονικοτιτων 

Αναγνϊριςθ αντιςτοιχιϊν  

 
Α1. Αναγνωρίηουν τθν φπαρξθ μιασ κανονικότθτασ. 
Α2. Συμπλθρϊνουν, επαναλαμβανόμενεσ κανονικότθτεσ 
Α3. Περιγράφουν και εξθγοφν  επαναλαμβανόμενεσ κανονικότθτεσ 

και τθ διαδικαςία δθμιουργίασ τουσ. 
Α4. Καταςκευάηουν  επαναλαμβανόμενεσ κανονικότθτεσ. 
Α5. Δθμιουργοφν και περιγράφουν αντιςτοιχίεσ. 
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Σχζςεισ ςυμμεταβολισ Α6. Αναγνωρίηουν, αναπαριςτάνουν και περιγράφουν ςχζςεισ μεταξφ 
ςυμμεταβαλομζνων μεγεκϊν. 

Αλγεβρικζσ παραςτάςεισ 
 
. 

Α7. Αντιλαμβάνονται το ςφμβολο τθσ ιςότθτασ ωσ ςχζςθ ανάμεςα ςε 
ςφνκετεσ αρικμθτικζσ παραςτάςεισ. 

Α8. Εκφράηουν ςυμβολικά ζνα απλό πρόβλθμα με αρικμθτικι 
παράςταςθ ι ςχζςθ. 

Α9.  Διατυπϊνουν ζνα πρόβλθμα που να δθμιουργείται  από 
δεδομζνθ αρικμθτικι παράςταςθ ι ςχζςθ. 

Ιςότητα –Ανιςότητα 
 

Α10. Διερευνοφν τθν ζννοια τθσ ιςότθτασ και ανιςότθτασ ςε διάφορα 
πλαίςια: αρικμθτικά, μεγεκϊν και διατυπϊνουν τθ ςχζςθ 
ςυμβολικά. 

Α11. Συγκρίνουν αρικμοφσ και κάνουν πράξεισ με αυτοφσ 
χρθςιμοποιϊντασ τακατάλλθλα ςφμβολα 

Χώροσ και Γεωμετρία -  Μετρήςεισ 

Χώροσ 
Θζςεισ διευκφνςεισ και 

διαδρομζσ ςε χάρτεσ 
 
 
 

Δόμθςθ χϊρου, επικαλφψεισ και  
ςυντεταγμζνεσ  

 
 

Τα παιδιά: 
Γ1. Εντοπίηουν, περιγράφουν και αναπαριςτοφν κζςεισ, διευκφνςεισ 

και διαδρομζσ ςτο χϊρο ωσ προσ διαφορετικά ςυςτιματα 
αναφοράσ, με τθ χριςθ ποικίλων χωρικϊν εννοιϊν.  

Γ2. Αναγνωρίηουν και δθμιουργοφν οικείουσ χάρτεσ, εντοπίηοντασ 
κζςεισ και διαδρομζσ. 

Γ3. Επικαλφπτουν το επίπεδο με διάφορα ςχιματα και μελετοφν 
απλζσ ςχζςεισ. 

Γ4. Εντοπίηουν, περιγράφουν και αναπαριςτοφν κζςεισ, διευκφνςεισ 
και διαδρομζσ ςε τετραγωνιςμζνα περιβάλλοντα. 

Γ5.  Προςεγγίηουν τισ διςδιάςτατεσ ςυντεταγμζνεσ με τθ χριςθ 
αυκαίρετων ςυμβόλων. 

Γεωμετρικά ςχήματα 
Ταξινόμθςθ 

 
 

Ανάλυςθ ςε ςτοιχεία και 
ιδιότθτεσ 

Καταςκευζσ και ςχεδιαςμόσ  
 

Σφνδεςθ επιπζδων και ςτερεϊν 
ςχθμάτων 

Ανάλυςθ ι ςφνκεςθ 

 
Γ6. Αναγνωρίηουν και ταξινομοφν επίπεδα και ςτερεά ςχιματα με 

βάςθ τα γεωμετρικά τουσ χαρακτθριςτικά ςε ποικιλία κζςεων, 
μεγεκϊν και προςανατολιςμϊν. 

Γ7.  Περιγράφουν απλά επίπεδα γεωμετρικά ςχιματα με τθ χριςθ 
όρων όπωσ κορυφι και πλευρά. 

Γ8.  Καταςκευάηουν γνϊριμα επίπεδα και ςτερεά γεωμετρικά 
ςχιματα με διάφορα μζςα και ςυηθτοφν ιδιότθτεσ. 

Γ9.  Συνδζουν επίπεδα και ςτερεά ςχιματα προςεγγίηοντασ ζδρεσ 
και ακμζσ.  

Γ10. Συνκζτουν και αναλφουν επίπεδα γεωμετρικά ςχιματα και 
ςτερεά ςε 2 ι περιςςότερα μζρθ 

Μεταςχηματιςμοί 
Μετατοπίςεισ, ςτροφζσ   

 
Αξονικι ςυμμετρία 

 

 

 
Γ11. Παρατθροφν μετατοπίςεισ και ςτροφζσ (90, 180, 360) και 

μποροφν να προβλζψουν το αποτζλεςμα. 
Γ12. Αναγνωρίηουν ςυμμετρικά διςδιάςτατα και τριςδιάςτατα 

ςχιματα και ςχιματα με άξονεσ ςυμμετρίασ. Εντοπίηουν τουσ 
άξονεσ. 

Γ13. Καταςκευάηουν ςυμμετρικά ςχιματα και ςυνεχίηουν ςυμμετρικά 
μοτίβα 

Γ14. Προςεγγίηουν τισ ιδιότθτεσ τθσ ςυμμετρίασ 
Οπτικοποίηςη 

Αναγνϊριςθ οπτικϊν γωνιϊν  
 

 
Γ15. Αναγνωρίηουν τριςδιάςτατεσ καταςκευζσ από διαφορετικζσ 

οπτικζσ γωνίεσ 
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Δθμιουργία οπτικοποιιςεων 

Γ16. Πραγματοποιοφν καταςκευζσ τριςδιάςτατων καταςτάςεων από 
εικόνεσ, ςχζδια ι άλλεσ αναπαραςτάςεισ 

Μζτρηςη γωνίασ 
 

Μ1. Συγκρίνουν γωνίεσ με τθν ορκι. 
Μ2. Αναγνωρίηουν ίςεσ γωνίεσ με άμεςθ ςφγκριςθ. 

Μζτρηςη μήκουσ  
Άμεςεσ και ζμμεςεσ ςυγκρίςεισ 

 
 

Επικαλφψεισ 
 

 
 

Μζτρθςθ με χριςθ μθ τυπικϊν 
και τυπικϊν μονάδων 

Χριςθ οργάνων μζτρθςθσ 
μικουσ 

Εκτιμιςεισ  

Τα παιδιά: 
Μ3. Πραγματοποιοφν ζμμεςεσ ςυγκρίςεισ και διατάξεισ ίςων και 

άνιςων μθκϊν. 
Μ4.  Αναλφουν και ςυνκζτουν μικθ ςε δφο ι περιςςότερα μζρθ. 
Μ5.   Πραγματοποιοφν επικαλφψεισ με και χωρίσ επανάλθψθ, με μθ 

τυπικζσ και τυπικζσ μονάδεσ. 
Μ6.   Συνδζουν τισ επικαλφψεισ ι τισ επαναλιψεισ  με το αρικμθτικό 

αποτζλεςμα. 
Μ7.   Διαπιςτϊνουν τθν ανάγκθ χριςθσ τυπικϊν μονάδων μζτρθςθσ 

και πραγματοποιοφν μετριςεισ μικουσ με τυπικζσ μονάδεσ. 
Μ8.  Χρθςιμοποιοφν χάρακα για να μετριςουν μικοσ. 

 
Μ9. Εκτιμοφν και ςυγκρίνουν μικθ 

Μζτρηςη επιφάνειασ  
Άμεςεσ και ζμμεςεσ ςυγκρίςεισ 

Επικαλφψεισ 
Μζτρθςθ επιφανειϊν με χριςθ 

μθ τυπικϊν και τυπικϊν 
μονάδων 

Χριςθ οργάνων μζτρθςθσ 
επιφάνειασ για τθ δόμθςθ 

επιφανειϊν 
Εκτιμιςεισ επιφανειϊν 

 
Μ10. Πραγματοποιοφν άμεςεσ και ζμμεςεσ ςυγκρίςεισ επιφανειϊν. 
Μ11. Πραγματοποιοφν ςυγκρίςεισ με ανάλυςθ και ςφνκεςθ απλϊν 

επιφανειϊν 
Μ12. Κάνουν επικαλφψεισ επιφανειϊν με μθ τυπικζσ ι τυπικζσ μονάδεσ 

μζτρθςθσ. 
Μ13. Συνδζουν τθν επικάλυψθ με ζνα αρικμθτικό αποτζλεςμα 
Μ14. Χρθςιμοποιοφν τετράγωνα 1 cm και 1dm για να δομιςουν 

ορκογϊνιεσ περιοχζσ ςε γραμμζσ και ςτιλεσ. 
Μ15. Εκτιμοφν το μζγεκοσ απλϊν επιφανειϊν και κάνουν ςυγκρίςεισ 

Μζτρηςηχωρητικότητασ όγκου 
Ζμμεςεσ ςυγκρίςεισ 

Μζτρθςθ όγκων με χριςθ μθ 
τυπικϊν και τυπικϊν μονάδων 

Εκτίμθςθ χωρθτικότθτασ και 
όγκου 

 
Μ16. Συγκρίνουν ζμμεςα τθ χωρθτικότθτα δφο δοχείων 
Μ17. Συγκρίνουν όγκουσ καταςκευϊν που αποτελοφνται από μικρό 

αρικμό δομικϊν υλικϊν. 
Μ18. Μετροφν το πλικοσ των κφβων που δομοφν μια απλι καταςκευι ι 

γεμίηουν ζνα κουτί. 
Μ19. Εκτιμοφν τον όγκο απλϊν ςτερεϊν και κάνουν ςυγκρίςεισ 

Στοχαςτικά Μαθηματικά (Στατιςτική-Πιθανότητεσ) 

Δεδομζνα 
Συλλογι οργάνωςθ και 

αναπαράςταςθ διακριτϊν 
ποςοτικϊν δεδομζνων  

 

Τα παιδιά: 
Σ1. Διατυπϊνουνερωτιματα που μποροφν να απαντθκοφν με 

δεδομζνα (κατθγορικά) 
Σ2. Συλλζγουν δεδομζνα μζςω μικρϊν ερευνϊν και τα οργανϊνουν 

(υλικά, καταμζτρθςθ με γραμμζσ)  
Σ3. Επεκτείνουν τισ αναπαραςτάςεισ των δεδομζνων και ςε 

διαγράμματα όπωσ τα ραβδογράμματα 
Σ4. Κάνουν μετατροπζσ από μία μορφι αναπαράςταςθσ δεδομζνων ςε 

μία άλλθ 
Σ5. Συγκρίνουν πλθροφορίεσ ςτισ διαφορετικζσ μορφζσ 

αναπαράςταςθσ δεδομζνων 
Πιθανότητεσ 

Πείραμα τφχθσ 
Πικανότθτα ενδεχομζνου 

Π1. Περιγράφουν όλα τα δυνατά αποτελζςματα (δειγματικόσ χϊροσ) 
ςε απλά πειράματα τφχθσ ενόσ ςταδίου  

Π2. Χαρακτθρίηουν ζνα παιχνίδι τφχθσ ωσ δίκαιο-άδικο (τριϊν ι 
περιςςότερων ενδεχομζνων) 
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 Π3. Συνδυάηουν μικρό αρικμό αντικειμζνων 
Π4. Περιγράφουν  ζνα ενδεχόμενο ωσ βζβαιο,  πικανό, απίκανο, 

αδφνατο 
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Β΄ Δημοτικοφ 
 

Βαςικά θζματα  Προςδοκώμενα Μαθηςιακά Αποτελζςματα (ΠΜΑ) 

Αριθμοί - Άλγεβρα 

Φυςικοί Αριθμοί (ωσ το 1000) 
Αρικμθτικά ςφμβολα 

Άμεςθ αναγνϊριςθ 
 
 
 

Καταμζτρθςθ ποςοτιτων και 
αρίκμθςθ 

 
 

Διάταξθ αρικμϊν 
Σχζςεισ αρικμϊν 

 
 
 

Θεςιακι αξία ψθφίων 
 
 

Εκτιμιςεισ 
 

Πράξεισ ςτουσ φυςικοφσ 
αρικμοφσ 

Πρόςκεςθ και αφαίρεςθ 
αρικμϊν  

Πολλαπλαςιαςμόσ και 
διαίρεςθ φυςικϊν αρικμϊν 

Προςκετικζσ και 
πολλαπλαςιαςτικζσ 

καταςτάςεισ 
 
 
 
 
 
 

Τα παιδιά: 

Αρ1. Απαγγζλουν, διαβάηουν και γράφουν αρικμοφσ (μζχρι το 1000,  
ψθφία και λζξεισ) 

Αρ2. Αναγνωρίηουν αρικμοφσ (μζχρι το 1000) ςε μια ποικιλία από 
πλαίςια και ςχθματιςμοφσ χρθςιμοποιϊντασ ςτρατθγικζσ άμεςθσ 
αναγνϊριςθσ  και αντιςτοίχιςθσ 

Αρ3. Καταμετροφν αντικείμενα και αναπτφςςουν ςτρατθγικζσ μζτρθςθσ. 
Αρ4. Αρικμοφν και καταμετροφν μζχρι 1000 αντικείμενα ανά 20, 50, 100 

αναπαριςτϊντασ τισ αντίςτοιχεσ διαδικαςίεσ με διαφορετικοφσ 
τρόπουσ 

Αρ5. Συγκρίνουν και διατάςςουν αρικμοφσ (μζχρι το 1000) και βρίςκουν 
τθ κζςθ ενόσ αρικμοφ (μζχρι το 1000) ςτθν αρικμογραμμι. 

Αρ6. Διερευνοφν τισ ςχζςεισ των αρικμϊν, αναλφουν και ςυνκζτουν 
αρικμοφσ μζχρι το 1000. 

Αρ7. Διερευνοφν τθ ςχζςθ μεταξφ ενόσ ψθφίου και τθσ αξίασ του. 
Βρίςκουν τθν αξία κζςθσ των αρικμϊν (και του μθδενόσ) ςτουσ 
διψιφιουσ αρικμοφσ 

Αρ8. Εκτιμοφν με διαφορετικοφσ τρόπουσ τθν πλθκικότθτα ενόσ ςυνόλου 
που περιλαμβάνει μζχρι 100 ςτοιχεία 

Αρ9. Προςκζτουν και αφαιροφν διψιφιουσ αρικμοφσ και διερευνοφν 
ακροίςματα και διαφορζσ εκατοντάδων μζχρι το 1000 

Αρ10. Διερευνοφν κι εφαρμόηουν ςτρατθγικζσ νοερϊν υπολογιςμϊν  
προςκζςεων κι αφαιρζςεων διψιφιων αρικμϊν.  

Αρ11.  Βρίςκουν τα πολλαπλάςια των αρικμϊν 2, 4, 5, 10.  
Αρ12. Αναπτφςςουν και εφαρμόηουν ςτρατθγικζσ για να υπολογίςουν το 

αποτζλεςμα διαίρεςθσ διψιφιου αρικμοφ με το 2, 4, 5 και 10 
(διαίρεςθ τζλεια) (όχι τυπικοί αλγόρικμοφ 

Αρ13.  Διερευνοφν ςυνδυαςμοφσ που δίνουν τα ακροίςματα ι τισ 
διαφορζσ των δεκάδων και των εκατοντάδων ωσ το 1000. 

Αρ14. Διερευνοφν προςκετικζσ και πολλαπλαςιαςτικζσ καταςτάςεισ.   
Αρ15.  Αναπτφςςουν ςτρατθγικζσ  ςτθν  επίλυςθ καταςκευι και 

προβλθμάτων και χρθςιμοποιοφν μοντζλα και αναπαραςτάςεισ για 
να τισ τεκμθριϊςουν και να τισ κοινοποιιςουν ςε άλλουσ. 

Κλαςματικοί αριθμοί 
 
 
 

 

 
Αρ16. Χωρίηουν εμπράγματεσ και μθ, διακριτζσ και ςυνεχείσ ποςότθτεσ 

(γραμμζσ, δυςδιάςτατα ςχιματα) ςε ίςα μζρθ: 3, 6, 5, 10  
Αρ17.  Συγκρίνουν δφο ποςότθτεσ, προςδιορίηουν τθ ςχζςθ μεγζκουσ και 

τθ ςυνδζουν λεκτικά (τριπλάςια/ ζνα τρίτο, πενταπλάςια/ζνα 
πζμπτο, εξαπλάςια/ζνα ζκτο, δεκαπλάςια/ζνα δζκατο) και 
ςυμβολικά 1/3, 1/6, 1/5, 1/10  

Αρ18.  Διερευνοφν με χειραπτικά υλικά και αναπαραςτάςεισ και 
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προςεγγίηουν διαιςκθτικά τα κλάςματα 2/4, ¾, 2/3  
Δεκαδικοί αριθμοί 
 

 

 
Αρ19. Αναγνωρίηουν δεκαδικοφσ αρικμοφσ ςε μια ποικιλία από 

κακθμερινά πλαίςια (τιμζσ προϊόντων, μετριςεισ με χάρακα, 
χρόνοσ) 

Αρ20. Ειςάγονται διερευνθτικά ςτθ γραφι και ςτθν ορολογία που αφορά 
απλοφσ δεκαδικοφσ αρικμοφσ μζςα ςε κακθμερινά πλαίςια, όπωσ 
τα χριματα, αντιςτοιχίηοντασ τα κζρματα με τθ δεκαδικι τουσ 
μορφι και γραφι. 

Κανονικότητα - Συναρτήςεισ 
Διερεφνθςθ: αναγνϊριςθ, 

ςυμπλιρωςθ, περιγραφι και 
καταςκευι 

επαναλαμβανόμενων και 
μεταβαλλόμενων 

κανονικοτιτων 
 
 

Αναγνϊριςθ αντιςτοιχιϊν  
Σχζςεισ ςυμμεταβολισ 

 
Α1. Αναγνωρίηουν τθν φπαρξθ μεταβαλλόμενθσ κανονικότθτασ 
Α2. Συμπλθρϊνουν, επαναλαμβανόμενεσ και μεταβαλλόμενεσ 

(αυξανόμενα ι μειοφμενα)  κανονικότθτεσ 
Α3. Περιγράφουν και εξθγοφν επαναλαμβανόμενεσ και 

μεταβαλλόμενεσ (αυξανόμενεσ ι μειοφμενεσ) κανονικότθτεσ και τθ 
διαδικαςία τουσ,  

Α4. Καταςκευάηουν επαναλαμβανόμενεσ και μεταβαλλόμενεσ  
κανονικότθτεσ. 

Α5. Δθμιουργοφν και περιγράφουν αντιςτοιχίεσ 
Α6. Αναγνωρίηουν, αναπαριςτάνουν και περιγράφουν ςχζςεισ μεταξφ 

ςυμμεταβαλομζνων μεγεκϊν 

Αλγεβρικζσ παραςτάςεισ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Α7. Αντιλαμβάνονται το ςφμβολο τθσ ιςότθτασ ωσ ςχζςθ ανάμεςα ςε 
ςφνκετεσ αρικμθτικζσ παραςτάςεισ. 

Α8. Χρθςιμοποιοφν ςφμβολα (ωσ μεταβλθτζσ) και τα αντικακιςτοφν με 

αρικμοφσ ςε «κλειςτζσ» (πχ 3+=9) και ςε ανοιχτζσ αρικμθτικζσ. 

προτάςεισ (πχ +=8). 
Α9. Εκφράηουν ςυμβολικά ζνα απλό πρόβλθμα με αρικμθτικι 

παράςταςθ ι ςχζςθσ. 
Α10.  Διατυπϊνουν ζνα πρόβλθμα που να μοντελοποιείται από 

δεδομζνθ αρικμθτικι παράςταςθ ι ςχζςθ. 

Ιςότητα –Ανιςότητα 
Γενίκευςθ τθσ ιςότθτασ και 
ανιςότθτασ και ςυμβολικι 

ζκφραςθ των ςχζςεων. Χριςθ 
των ςυμβόλων =, >, <.  
Ιδιότθτεσ ιςότθτασ και 

ανιςότθτασ. 

 
Α11. Διερευνοφν τθν ζννοια τθσ ιςότθτασ και ανιςότθτασ ςε διάφορα 

πλαίςια: αρικμθτικά, μεγεκϊν και διατυπϊνουν τθ ςχζςθ 
ςυμβολικά. 
 

Α12. Συγκρίνουν αρικμοφσ και κάνουν πράξεισ με αυτοφσ 
χρθςιμοποιϊντασ τα κατάλλθλα ςφμβολα 

Χώροσ και Γεωμετρία -  Μετρήςεισ 

Χώροσ 
Θζςεισ διευκφνςεισ και 

διαδρομζσ ςε χάρτε 
 

Δόμθςθ χϊρου, 
επικαλφψεισ και 

ςυντεταγμζνεσ 

Τα παιδιά: 
Γ1. Εντοπίηουν, περιγράφουν κι αναπαριςτοφν κζςεισ, διευκφνςεισ και 

διαδρομζσ ςε αναπαραςτάςεισ και ςε χάρτεσ οικείων περιοχϊν. 
Γ2. Επικαλφπτουν το επίπεδο με ποικιλία ςχθμάτων και μελετοφν 

χωρικζσ ςχζςεισ. 
Γ3.  Προςεγγίηουν τισ διςδιάςτατεσ ςυντεταγμζνεσ περνϊντασ από τα 

αυκαίρετα ςφμβολα ςε γράμματα και αρικμοφσ 
Γεωμετρικά ςχήματα 

Ταξινόμθςθ και ανάλυςθ ςε 
ςτοιχεία και ιδιότθτεσ 

 

 
Γ4. Αναγνωρίηουν και ταξινομοφν επίπεδα και ςτερεά ςχιματα με 

βάςθ κριτιρια που παρατθροφν. 
Γ5. Αναγνωρίηει και διερευνά χαρακτθριςτικά επίπεδων και ςτερεϊν 
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Καταςκευζσ και ςχεδιαςμόσ  

Σφνδεςθ επιπζδων, 
ανάλυςθ και ςφνκεςθ 

 

γεωμετρικϊν ςχθμάτων. 
Γ6. Καταςκευάηουν κι αναπαριςτοφν επίπεδα και ςτερεά γεωμετρικά 

ςχιματα με διάφορα μζςα με βάςθ ιδιότθτεσ. 
Γ7.  Συνδζουν τισ ζδρεσ των ςτερεϊν με τα επίπεδα ςχιματα και 

αναγνωρίηουν απλά αναπτφγματα. 
Γ8.  Συνκζτουν και αναλφουν επίπεδα γεωμετρικά ςχιματα και ςτερεά 

ςε 2 ι περιςςότερα μζρθ. 
Μεταςχηματιςμοί 

Μετατοπίςεισ και ςτροφζσ  
 

Αξονικι ςυμμετρία 
 
 

 

 
Γ9. Παρατθροφν, προβλζπουν το αποτζλεςμα και αναπαριςτοφν 

μετατοπίςεισ και ςτροφζσ (90, 180, 360 και 45). 
Γ10.   Αναγνωρίηουν ςυμμετρικά διςδιάςτατα και τριςδιάςτατα 

ςχιματα και ςχιματα με άξονεσ ςυμμετρίασ. Σχεδιάηουν τουσ 
άξονεσ. 

Γ11.   Καταςκευάηουν ςυμμετρικά ςχιματα και ςυνεχίηουν 
ςυμμετρικά μοτίβα 

Γ12.   Περιγράφουν τισ ιδιότθτεσ τθσ ςυμμετρίασ 
Οπτικοποίηςη 

Αναγνϊριςθ οπτικϊν γωνιϊν 
 

Δθμιουργία οπτικοποιιςεων 

 
Γ13. Αναγνωρίηουν τριςδιάςτατεσ ςυνκζςεισ και ςτερεά ςχιματα από 

διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ 
Γ14. Πραγματοποιοφν καταςκευζσ τριςδιάςτατων ςυνκζςεων ι ςχθμάτων από 

εικόνεσ, ςχζδια ι άλλεσ αναπαραςτάςεισ 
Μζτρηςη γωνίασ Μ1. Συγκρίνουν γωνίεσ άμεςα ι ζμμεςα με χριςθ υλικϊν και μζςων 
Μζτρηςη μήκουσ  

Συγκρίςεισ επικαλφψεισ 

Μζτρθςθ με χριςθ τυπικϊν 
μονάδων 

Χριςθ οργάνων μζτρθςθσ 
μικουσ κι εκτιμιςεισ  

 
Μ2. Αναλφουν και ςυνκζτουν μικθ ςε μζρθ. 
Μ3. Πραγματοποιοφν επικαλφψεισ με τυπικζσ μονάδεσ. 
Μ4.  Συνδζουν το αρικμθτικό αποτζλεςμα τθσ επικάλυψθσ με το μικοσ. 
Μ5.  Επιλφουν προβλιματα μζτρθςθσ μικουσ. 
Μ6.  Κάνουν εκτιμιςεισ και ςυγκρίςεισ μθκϊν. 

Μζτρηςη επιφανειών 
Συγκρίςεισ επιφανειϊν 

 
Επικαλφψεισ με τυπικζσ και 

μθ τυπικζσ μονάδεσ 
 

Δόμθςθ επιφάνειασ και 
χριςθ οργάνων 

 
Εκτιμιςεισ 

 
Μ7. Πραγματοποιοφν ζμμεςεσ ςυγκρίςεισ επιφανειϊν. 
Μ8.  Πραγματοποιοφν ςυγκρίςεισ με ανάλυςθ και ςφνκεςθ επιφανειϊν 
Μ9.  Κάνουν επικαλφψεισ επιφανειϊν με τυπικζσ μονάδεσ μζτρθςθσ. 
Μ10. Συνδζουν το αρικμθτικό αποτζλεςμα με τθν επιφάνεια. 
Μ11. Επιλφουν απλά προβλιματα μζτρθςθσ επιφάνειασ με τθ χριςθ 

εμπράγματου υλικοφ και αναπαραςτάςεων. 
Μ12. Χρθςιμοποιοφν τυπικζσ μονάδεσ μζτρθςθσ επιφάνειασ για να 

δομιςουν ορκογϊνιεσ περιοχζσ ςε γραμμζσ και ςτιλεσ. 
Μ13. Εκτιμοφν το μζγεκοσ απλϊν επιφανειϊν και κάνουν ςυγκρίςεισ 

Μζτρηςη χωρητικότητασ 
όγκου 

Συγκρίςεισ και μετριςεισ 
με τυπικζσ και μθ τυπικζσ 

μονάδεσ  
Εκτίμθςθ χωρθτικότθτασ 

και όγκου 
Μζτρηςη χρόνου 

 
Μ14. Συγκρίνουν όγκουσ καταςκευϊν που αποτελοφνται από δομικά 

υλικά. 
Μ15. Μετροφν με ςυςτθματικό τρόπο το πλικοσ των κφβων που δομοφν 

μια καταςκευι ι γεμίηουν ζνα κουτί. 
Μ16. Εκτιμοφν τον όγκο ςτερεϊν και κάνουν ςυγκρίςεισ. 
Μ17. Εκτιμοφν ςυγκρίνουν και διατάςςουν χρονικά διαςτιματα με 

ακρίβεια τζταρτου. 
Μ18. Διερευνοφν τισ ςχζςεισ, θμερϊν, μινα, ζτουσ 

Στοχαςτικά Μαθηματικά (Στατιςτική-Πιθανότητεσ) 
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Δεδομζνα 
Συλλογι οργάνωςθ και  

αναπαράςταςθ διακριτϊν 
ποςοτικϊν δεδομζνων  

 

Σ1. Διατυπϊνουν ερωτιματα που μποροφν να απαντθκοφν με 
δεδομζνα (περιλαμβάνονται και διακριτά ποςοτικά) 

Σ2. Συλλζγουν δεδομζνα μζςω μικρϊν ερευνϊν και τα οργανϊνουν 
(πίνακεσ)  

Σ3. Επεκτείνουν τισ αναπαραςτάςεισ των δεδομζνων και ςτα 
ςθμειογράμματα 

Σ4. Κάνουν μετατροπζσ από μία μορφι αναπαράςταςθσ δεδομζνων ςε 
μία άλλθ 

Σ5. Διερευνοφν πλθροφορίεσ ςτισ διαφορετικζσ μορφζσ 
αναπαράςταςθσ δεδομζνων 

Πιθανότητεσ 
Πείραμα τφχθσ 

Πικανότθτα ενδεχομζνου 
 

 
Π1. Συνδυάηουν και διατάςςουν μικρό αρικμό αντικειμζνων) 
Π2. Συγκρίνουν ενδεχόμενα ωσ προσ τθν πικανότθτα εμφάνιςισ τουσ 

(λιγότερο πικανό, περιςςότερο πικανό, ιςοπίκανο 



   14  

Γ΄ Δημοτικοφ  
 

Βαςικά θζματα  Προςδοκώμενα Μαθηςιακά Αποτελζςματα (ΠΜΑ) 

Αριθμοί – Άλγεβρα 

Φυςικοί Αριθμοί (ωσ το 
10.000) 

Αρικμθτικά ςφμβολα 
Άμεςθ αναγνϊριςθ 

 
 
 
 

Καταμζτρθςθ ποςοτιτων και 
αρίκμθςθ 

 
 
 

Διάταξθ αρικμϊν 
Σχζςεισ αρικμϊν 

 
 

Θεςιακι αξία ψθφίων 
Εκτιμιςεισ 

 
 
 

Πρόςκεςθ και αφαίρεςθ 
αρικμϊν  

 
 
 
 

Πολλαπλαςιαςμόσ και 
διαίρεςθ φυςικϊν αρικμϊν 

 
 
 

Τα παιδιά: 
 
Αρ 1. Απαγγζλουν, διαβάηουν και γράφουν φυςικοφσ αρικμοφσ. 
Αρ 2.  Αναγνωρίηουν αρικμοφσ ςε μια ποικιλία από πλαίςια και 

ςχθματιςμοφσ, χρθςιμοποιϊντασ ςτρατθγικζσ άμεςθσ αναγνϊριςθσ  
και αντιςτοίχιςθσ. 

Αρ 3. Αναπαριςτοφν φυςικοφσ αρικμοφσ με αντικείμενα, εικόνεσ, λζξεισ 
και ςθμεία ςτθν ευκεία και ςφμβολα. 

Αρ 4. Καταμετροφν αντικείμενα (ςε ομάδεσ) και αναπτφςςουν 
ςτρατθγικζσ μζτρθςθσ. 

Αρ 5. Αρικμοφν και καταμετροφν αντικείμενα ανά 20, 50, 100, 
αναπαριςτϊντασ τισ αντίςτοιχεσ διαδικαςίεσ με διαφορετικοφσ 
τρόπουσ. 

Αρ 6. Συγκρίνουν και διατάςςουν φυςικοφσ αρικμοφσ και βρίςκουν τθ 
κζςθ ενόσ αρικμοφ ςτθν αρικμογραμμι. 

Αρ 7. Διερευνοφν τισ ςχζςεισ των αρικμϊν, αναλφουν και ςυνκζτουν 
αρικμοφσ με διαφορετικοφσ τρόπουσ. 

Αρ 8. Διερευνοφν πϊσ καταςκευάηονται οι φυςικοί αρικμοί, κατανοοφν 
τθ ςθμαςία του μθδενόσ ςτο ςφνολο των φυςικϊν αρικμϊν και τθ 
ςχζςθ μεταξφ ενόσ ψθφίου και τθσ αξίασ του. 

Αρ 9. Εκτιμοφν με διαφορετικοφσ τρόπουσ τθν πλθκικότθτα ενόσ 
ςυνόλου που περιλαμβάνει μζχρι 1000 ςτοιχεία. 

Αρ 10. Αναπτφςςουν και εφαρμόηουν αλγόρικμουσ τθσ πρόςκεςθσ, τθσ 
αφαίρεςθσ και του  πολλαπλαςιαςμοφ με τριψιφιουσ αρικμοφσ 
και τθσ διαίρεςθσ με μονοψιφιο διαιρζτθ, χρθςιμοποιϊντασ μια 
ποικιλία από ςτρατθγικζσ, μζςα και αναπαραςτάςεισ.  

Αρ 11. Διερευνοφν κι εφαρμόηουν ςτρατθγικζσ νοερϊν υπολογιςμϊν  
προςκζςεων κι αφαιρζςεων τριψιφιων αρικμϊν.  

Αρ 12.  Κατανοοφν τθν προπαίδεια του πολλαπλαςιαςμοφ και τθ διαίρεςθ 
ωσ αντίςτροφθ πράξθ του πολλαπλαςιαςμοφ.  

Αρ 13. Αναπτφςςουν ςτρατθγικζσ  ςτθν  επίλυςθ και  καταςκευι 
προβλθμάτων και χρθςιμοποιοφν μοντζλα και αναπαραςτάςεισ 
για να τισ τεκμθριϊςουν και να τισ κοινοποιιςουν ςε άλλουσ. 

Κλαςματικοί αριθμοί 
 
 
 
 
 
 

Αρ 14. Χωρίηουν ςε ίςα μζρθ διακριτζσ και ςυνεχείσ ποςότθτεσ  (ςε 
εικονικι και ςυμβολικι μορφι, π.χ. γραμμζσ, δυςδιάςτατα 
ςχιματα).  

Αρ 15. Συγκρίνουν δφο ποςότθτεσ, προςδιορίηουν τθ ςχζςθ μεγζκουσ 
τουσ, χρθςιμοποιοφν τθν κλαςματικι αναπαράςταςθ και τθν 
τοποκετοφν ςτθν αρικμογραμμι. 

Αρ 16. Εκφράηουν τθν ίδια ςχζςθ με διαφορετικζσ κλαςματικζσ 
αναπαραςτάςεισ. 

Αρ 17. Βρίςκουν ζναν ενδιάμεςο κλαςματικό αρικμό (μεταξφ ½ και ¼  ι 
μεταξφ 2/3 και ¾). 

Δεκαδικοί αριθμοί Αρ 18. Κατανοοφν και χρθςιμοποιοφν το δεκαδικό ςυμβολιςμό για τισ 
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δεκάδεσ και τισ εκατοντάδεσ μζςα ςε πλαίςια.  
Αρ 19. Στρογγυλοποιοφν ζναν αρικμό με ζνα ι δφο δεκαδικά ψθφία ςτον 

πλθςιζςτερο ακζραιο ι ςτθν πλθςιζςτερθ δεκάδα. 

Ακζραιοι αριθμοί 
 

Αρ 20. Αντιλαμβάνονται διαιςκθτικά τουσ ακζραιουσ αρικμοφσ μζςα από 
κακθμερινζσ καταςτάςεισ (αιςκθτοποίθςθ) 

Κανονικότητεσ/ ςυναρτήςεισ 
 

Α1. Αναγνωρίηουν, διερευνοφν, περιγράφουν και ςυμπλθρϊνουν  
αρικμθτικζσ και γεωμετρικζσ κανονικότθτεσ. 

Α2. Αναπαριςτοφν μια κανονικότθτα με διαφορετικά μζςα (λεκτικά, 
αρικμθτικά, εικονικά).  

Α3. Συγκρίνουν απλζσ κανονικότθτεσ. 
Α4. Διατυπϊνουν τον κανόνα μιασ κανονικότθτασ. 

Αλγεβρικζσ παραςτάςεισ 
 
 

Α5.  Χρθςιμοποιοφν ςφμβολα (ωσ αγνϊςτουσ και ωσ μεταβλθτζσ) και τα 
αντικακιςτοφν με αρικμοφσ ςε «κλειςτζσ» (πχ 3+ð=9) και ςε ανοιχτζσ 
αρικμθτικζσ προτάςεισ (πχ r+ð=8). 

Ιςότητεσ-ανιςότητεσ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α6. Συγκρίνουν και διατάςςουν αρικμοφσ από το μικρότερο προσ το 
μεγαλφτερο και από μεγαλφτερο προσ το μικρότερο (φυςικοφσ).  

Α7. Χρθςιμοποιοφν κατάλλθλο ςφμβολο (ιςότθτασ - ανιςότθτασ) για τθν 
αναπαράςταςθ μιασ ςχζςθσ μεταξφ αρικμϊν (π.χ. 7+5 … 10+2  ι   6-1 
… 5+2) 

Α8. Συμπλθρϊνουν ιςότθτεσ με κατάλλθλο αρικμό (π.χ. 8+3=+7 ι 
6+=10-1).  

Α9. Προςδιορίηουν τον αρικμό που πρζπει να προςτεκεί ςε ζναν άλλο για 
να προκφψει ζνασ τρίτοσ αρικμόσ (π.χ. 7+=21)  

Χώροσ και Γεωμετρία – Μετρήςεισ 

Έννοιεσ του χώρου 
Διευκφνςεισ, κζςεισ και 

διαδρομζσ 
Ανάγνωςθ και δθμιουργία 

χαρτϊν 
Δόμθςθ του χϊρου και 

ςυντεταγμζνεσ 

Τα παιδιά: 
Γ1. Γ1. Ερμθνεφουν και καταςκευάηουν απλοφσ χάρτεσ για να δείξουν τισ 

κζςεισ και τισ διαδρομζσ μεταξφ ςθμείων αναφοράσ (πρϊτθ επαφι 
με ςυντεταγμζνεσ). 

Γ2. Γ2. Χρθςιμοποιοφν ςυντεταγμζνεσ για τθν ερμθνεία και καταςκευι 
απλϊν χαρτϊν. 

Γεωμετρικά ςχήματα 
Αναγνϊριςθ, ονομαςία και 

ταξινόμθςθ 
Ανάλυςθ ςε ςτοιχεία και 

ιδιότθτεσ 
 
 
 
 

Καταςκευζσ και ςχεδιαςμόσ 
 

 
Σφνδεςθ επίπεδων  και 

ςτερεϊν ςχθμάτων  
Ανάλυςθ ι ςφνκεςθ  

 

Γ3.  
Γ4. Διευρφνουν τθν αναγνϊριςθ και κατάταξθ επίπεδων γεωμετρικϊν 

ςχθμάτων και ςτερεϊν. 
Γ5. Αναγνωρίηουν και διερευνοφν χαρακτθριςτικά επίπεδων 

γεωμετρικϊν ςχθμάτων και βαςικϊν ςτερεϊν. 
Γ6. Χρθςιμοποιοφν όρουσ όπωσ κορυφι, ακμι, ζδρα όταν περιγράφουν 

απλά γεωμετρικά ςτερεά.  
Γ7.  Διερευνοφν τισ ςχζςεισ μεταξφ  τετραπλεφρων.  
Γ8.  Συγκρίνουν γωνίεσ χρθςιμοποιϊντασ τθν ορκι ωσ μζτρο. 
Γ9. Σχεδιάηουν επίπεδα γεωμετρικά ςχιματα πάνω ςε διάφορουσ 

καμβάδεσ και ςε λευκό χαρτί με χριςθ χάρακα. 
Γ10. Καταςκευάηουν ςτερεά. 
Γ11.  Περιγράφουν ςχζςεισ μεταξφ επίπεδων γεωμετρικϊν ςχθμάτων και 

ςτερεϊν (π.χ. τετραγϊνου  -κφβου, κφκλου - ςφαίρασ, κ.ά.). 
Καταςκευάηουν ςτερεά από αναπτφγματα. 

Γ12.  Συνκζτουν και αναλφουν επίπεδα γεωμετρικά ςχιματα και ςτερεά 
ςε 2 ι περιςςότερα μζρθ.  
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Μεταςχηματιςμοί  
Μετατόπιςθ, ςτροφι  

 
Αξονικι Συμμετρία 

κεντρικι Συμμετρία 
 

Γ13.  Αναγνωρίηουν τθν ιςότθτα επίπεδων ςχθμάτων ι/και αντικειμζνων 
μζςα από ακολουκία μεταςχθματιςμϊν (μεταφορά, περιςτροφι και 
ανάκλαςθ). 

Γ14. Εντοπίηουν άξονεσ ςυμμετρίασ ςε ςχιματα δφο διαςτάςεων ι ςε 
αντικείμενα του φυςικοφ περιβάλλοντοσ. 

Γ15. Καταςκευάηουν ςυμμετρικά ςχιματα ςτο γεωπίνακα και τα 
ςχεδιάηουν ςε διάςτικτουσ καμβάδεσ (τετραγωνικό και ιςομετρικό). 

Γ16. Αναγνωρίηουν ςχιματα με κζντρο ςυμμετρίασ (απλζσ περιςτροφζσ 
180ο). 

Οπτικοποίηςη  
Αναγνϊριςθ και 

αναπαράςταςθ οπτικϊν 
γωνιϊν  

Δθμιουργία 
οπτικοποιιςεων  

 
Γ17. Βρίςκουν τον αρικμό των κφβων που απαρτίηουν τριςδιάςτατα 

ςχιματα (κτίρια) από δοςμζνεσ εικόνεσ ι ςχζδια ςε φυςικό και 
ψθφιακό περιβάλλον. 

 

Μζτρηςη γωνίασ 
Χριςθ οργάνων μζτρθςθσ 

άμεςεσ και ζμμεςεσ ςυγκρίςεισ 

Μ1. Χρθςιμοποιοφν το γνϊμονα για να ςυγκρίνουν γωνίεσ με τθν ορκι 
και να καταςκευάςουν ορκζσ γωνίεσ με διάφορα μικθ πλευρϊν και 
διαφορετικοφσ προςανατολιςμοφσ.  

Μζτρηςη μήκουσ  
Αμεςεσ και ζμμεςεσ ςυγκρίςεισ 

Μζτρθςθ με μθ τυπικζσ και 
τυπικζσ μονάδεσ. 

Χριςθ οργάνων μζτρθςθσ 
 

Μ2. Μετροφν, ςυγκρίνουν και διατάςςουν μικθ χρθςιμοποιϊντασ 
τυπικζσ μονάδεσ μζτρθςθσ. 

Μ3. Αναλφουν και ςυνκζτουν μικθ, και μετροφν το μικοσ τεκλαςμζνων 
διαδρομϊν. 

Μ4. Επιλφουν ςχετικά προβλιματα μζτρθςθσ. 
Μ5. Πραγματοποιοφν μετατροπζσ απλϊν μονάδων μζτρθςθσ. 
Μ6. Πραγματοποιοφν εκτιμιςεισ μθκϊν ςε διαφορετικά πλαίςια. 

Μζτρηςη επιφάνειασ 
Άμεςεσ και ζμμεςεσ ςυγκρίςεισ 

Μζτρθςθ με μθ τυπικζσ και 
τυπικζσ μονάδεσ 

Εκτίμθςθ 

M7. Πραγματοποιοφν ςυγκρίςεισ επιφανειϊν με ανάλυςθ και ςφνκεςθ 
(και διαπιςτϊνουν τθ διατιρθςθ του εμβαδοφ). 

Μ8. Υπολογίηουν εμβαδό δομθμζνων επιφανειϊν χρθςιμοποιϊντασ τθν 
πολλαπλαςιαςτικι ςχζςθ μεταξφ γραμμϊν και ςτθλϊν. 

Μ9. Εκτιμοφν και ςυγκρίνουν το εμβαδόν επιφανειϊν. 

Μζτρηςη χωρητικότητασ-
όγκου 

Μζτρθςθ με μθ τυπικζσ και 
τυπικζσ μονάδεσ 
 

Μ10. Μετροφν τθ χωρθτικότθτα δοχείων με τυπικζσ μονάδεσ και 
υποδιαιρζςεισ τουσ. 

Μ11. Υπολογίηουν το ςφνολο των κφβων μιασ ορκογϊνιασ καταςκευισ, 
μετρϊντασ το πλικοσ των κφβων μιασ ςτρϊςθσ και 
χρθςιμοποιϊντασ επαναλαμβανόμενθ πρόςκεςθ. 

Μζτρηςη χρόνου 
Άμεςεσ και ζμμεςεσ ςυγκρίςεισ 

Μζτρθςθ με μθ τυπικζσ και 
τυπικζσ μονάδεσ 

Χριςθ οργάνων μζτρθςθσ 
εκτίμθςθ 

 
M12. Εκτιμοφν, ςυγκρίνουν και διατάςςουν χρονικά διαςτιματα με 

ακρίβεια πεντάλεπτου. 
Μ13. Διερευνοφν τισ ςχζςεισ μεταξφ λεπτοφ και ϊρασ, ϊρασ και θμζρασ 

και επιλφουν ςχετικά προβλιματα. 

Στοχαςτικά Μαθηματικά (Στατιςτική – Πιθανότητεσ) 

Δεδομζνα 
Συλλογι, οργάνωςθ, 

αναπαράςταςθ και ερμθνεία 
δεδομζνων 

 
 

Σ1. Διατυπϊνουν  ερωτιματα που μποροφν να απαντθκοφν με 
δεδομζνα. 

Σ2. Συλλζγουν δεδομζνα μζςω μικρϊν ερευνϊν ι πειραμάτων και τα 
οργανϊνουν. 

Σ3. Επεκτείνουν τισ αναπαραςτάςεισ των δεδομζνων και ςε  
διαγράμματα, ςτα οποία θ εικόνα ι το ςφμβολο αντιπροςωπεφει 
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πολλαπλάςια του ζνα.  
Σ4. Κάνουν μετατροπζσ από μία μορφι αναπαράςταςθσ δεδομζνων ςε 

άλλθ. 
Σ5. Διερευνοφν πλθροφορίεσ ςτισ διαφορετικζσ μορφζσ αναπαράςταςθσ 

δεδομζνων και εξάγουν ςυμπεράςματα. 

Μζτρα θζςησ  
Επικρατοφςα τιμι 

Μεταβλθτότθτα 

 
Σ6. Προςδιορίηουν και  περιγράφουν χαρακτθριςτικά των δεδομζνων.  

Πείραμα τφχησ  
 

Π1. Διερευνοφν τα αποτελζςματα ενόσ πειράματοσ τφχθσ 
πραγματοποιϊντασ πολλζσ δοκιμζσ. 

Πιθανότητα ενδεχομζνου 
 

Π2. Εκτιμοφν τθν πικανότθτα ενόσ ενδεχομζνου ςε κλίμακα με εφροσ από 
αδφνατο ενδεχόμενο ωσ βζβαιο ενδεχόμενο. 
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  Δ΄ Δημοτικοφ 
Βαςικά θζματα  Προςδοκώμενα Μαθηςιακά Αποτελζςματα (ΠΜΑ) 

Αριθμοί - Άλγεβρα 

Φυςικοί αριθμοί (μζχρι 
1.000.000)             

Αρικμθτικά ςφμβολα 
Άμεςθ αναγνϊριςθ 

 
Καταμζτρθςθ ποςοτιτων και 

αρίκμθςθ 
Διάταξθ αρικμϊν 

 
Σχζςεισ αρικμϊν 

 
 

Θεςιακι αξία ψθφίων 
εκτιμιςεισ 

 
 
 

Πρόςκεςθ και αφαίρεςθ 
αρικμϊν  

 
 
 

Πολλαπλαςιαςμόσ και 
διαίρεςθ φυςικϊν αρικμϊν 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φυςικοί αρικμοί – 
Διαιρετότθτα 

 
 
  

Τα παιδιά: 
 
Αρ1. Απαγγζλουν, διαβάηουν και γράφουν αρικμοφσ.  
Αρ2. Αναγνωρίηουν αρικμοφσ ςε μια ποικιλία από πλαίςια και 

ςχθματιςμοφσ.  
Αρ3. Καταμετροφν αντικείμενα και εξελίςςουν ςτρατθγικζσ μζτρθςθσ. 
Αρ4. Αρικμοφν και καταμετροφν αντικείμενα  (ςε ομάδεσ). 
Αρ5. Συγκρίνουν και διατάςςουν αρικμοφσ και βρίςκουν τθ κζςθ ενόσ 

αρικμοφ ςτθν αρικμογραμμι. 
Αρ6. Διερευνοφν τθ ςχζςθ των φυςικϊν αρικμϊν με τουσ κλαςματικοφσ, 

τουσ δεκαδικοφσ και τουσ ακζραιουσ αρικμοφσ και ςυνκζτουν 
αρικμοφσ. 

Αρ7. Διερευνοφν τθ ςχζςθ μεταξφ ενόσ ψθφίου και τθσ αξίασ του. 
Βρίςκουν τθν αξία κζςθσ των αρικμϊν (και του μθδενόσ) ςτουσ 
τετραψιφιουσ αρικμοφσ. 

Αρ8. Εκτιμοφν με διαφορετικοφσ τρόπουσ τθν πλθκικότθτα ενόσ 
ςυνόλου. 

Αρ9. Αναγνωρίηουν και αναπαριςτοφν με διαφορετικοφσ τρόπουσ 
καταςτάςεισ πρόςκεςθσ, αφαίρεςθσ, πολλαπλαςιαςμοφ και 
(τζλειασ και ατελοφσ) διαίρεςθσ.  

Αρ10. Διερευνοφν και εφαρμόηουν ςτρατθγικζσ νοερϊν υπολογιςμϊν  
προςκζςεων κι αφαιρζςεων τετραψιφιων αρικμϊν. 

Α11. Αναπτφςςουν και εφαρμόηουν αλγόρικμουσ τθσ πρόςκεςθσ, τθσ 
αφαίρεςθσ και του  πολλαπλαςιαςμοφ με τριψιφιουσ αρικμοφσ, 
κακϊσ και τθσ διαίρεςθσ με μονοψιφιο και διψιφιο διαιρζτθ, 
χρθςιμοποιϊντασ ποικιλία ςτρατθγικϊν, μζςων και 
αναπαραςτάςεων. 

Αρ12. Χρθςιμοποιοφν ςε πράξεισ και προβλιματα το ζνα ωσ το ουδζτερο 
ςτοιχείο του πολλαπλαςιαςμοφ, το μθδζν ωσ το απορροφθτικό 
ςτοιχείο του πολλαπλαςιαςμοφ, τθν αντιμετακετικι ιδιότθτα του 
πολλαπλαςιαςμοφ, τθν προςεταιριςτικι ιδιότθτα τθσ πρόςκεςθσ 
και του πολλαπλαςιαςμοφ, τθν επιμεριςτικι ιδιότθτα του 
πολλαπλαςιαςμοφ ωσ προσ τθν πρόςκεςθ. 

Αρ13. Αναπτφςςουν ςτρατθγικζσ  ςτθν  επίλυςθ και καταςκευι 
προβλθμάτων και χρθςιμοποιοφν μοντζλα και αναπαραςτάςεισ για 
να τισ τεκμθριϊςουν και να τισ κοινοποιιςουν ςε άλλουσ. 

Αρ.14.  Αναγνωρίηουν τον αλγόρικμο τθσ Ευκλείδειασ διαίρεςθσ δφο 
φυςικϊν αρικμϊν με μονοψιφιο και διψιφιο διαιρζτθ και με τθ 
βοικειά του κάνουν τθ δοκιμι τθσ διαίρεςθσ.   

Αρ.15. Αναλφουν ζνα φυςικό αρικμό ςε γινόμενα.   
Αρ.16. Ανακαλφπτουν, διατυπϊνουν και εφαρμόηουν τα κριτιρια 

διαιρετότθτασ των αρικμϊν 2,  3, 5 και 9. 

Κλαςματικοί αριθμοί 
 

Αρ17. Ειςάγονται ςτθν ζννοια του κλάςματοσ ωσ αρικμοφ (ωσ ζκφραςθ 
ςχζςθσ μεταξφ ποςοτιτων, ανεξαρτιτωσ αρικμθτικϊν τιμϊν, π.χ. 
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κοινόσ τελεςτισ). 
Αρ18. Συγκρίνουν κλάςματα με διάφορουσ τρόπουσ (λεκτικά και 

ςυμβολικά). 
Αρ19. Προςκζτουν και αφαιροφν ομϊνυμα και μικρά ετερϊνυμα 

κλάςματα. 

Δεκαδικοί αριθμοί  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αρ20. Αναγνωρίηουν δεκαδικοφσ αρικμοφσ ςε μια ποικιλία από 
κακθμερινά πλαίςια.  

Αρ21. Ειςάγονται ςτθ γραφι και ςτθν ορολογία δεκαδικϊν αρικμϊν 
μζςα ςε κακθμερινά πλαίςια.  

Αρ22. Αναγνωρίηουν ωσ ειδικι περίπτωςθ τα δεκαδικά κλάςματα (με 
παρονομαςτι το 10 και το 100) και τα μετατρζπουν ςε δεκαδικι 
μορφι.  

Αρ23. Συγκρίνουν και διατάςςουν δεκαδικοφσ αρικμοφσ.  
Αρ24. Τοποκετοφν/   παρεμβάλλουν ςτθν αρικμογραμμι ζνα ςφνολο 

αρικμϊν ι μετριςεων που περιλαμβάνουν δεκαδικοφσ αρικμοφσ.  
Αρ25. Προςκζτουν και αφαιροφν αρικμοφσ που περιλαμβάνουν και 

δεκαδικοφσ. Χρθςιμοποιοφν προςεγγιςτικζσ και άλλεσ ςτρατθγικζσ 
για να ελζγξουν αν οι απαντιςεισ τουσ είναι λογικζσ.  

Αρ26. Υπολογίηουν ςφντομο πολλαπλαςιαςμό και διαίρεςθ δεκαδικϊν 
αρικμϊν με ζνα μονοψιφιο ακζραιο και χρθςιμοποιοφν 
προςεγγιςτικζσ και άλλεσ ςτρατθγικζσ για να ελζγχουν τθ 
λογικότθτα των απαντιςεϊν τουσ.  

Αρ27. Χρθςιμοποιοφν τθν αρικμομθχανι για υπολογιςμοφσ με πολλά 
δεκαδικά ψθφία. 

Λόγοσ  
 

Αρ28.  Χρθςιμοποιοφν τθν αναγωγι ςτθν ακζραιθ μονάδα για τθν 
επίλυςθ προβλθμάτων.  

Ακζραιοι αριθμοί 
 
 

Αρ29. Αντιλαμβάνονται διαιςκθτικά τουσ ακζραιουσ αρικμοφσ μζςα από 
κακθμερινζσ καταςτάςεισ (αιςκθτοποίθςθ).  

Αρ30. Διερευνοφν διαιςκθτικά απλζσ προςκζςεισ με κετικοφσ και 
αρνθτικοφσ ακζραιουσ αρικμοφσ. 

Κανονικότητεσ/ ςυναρτήςεισ 
 

Α1. Αναγνωρίηουν, διερευνοφν, περιγράφουν και ςυμπλθρϊνουν 
γεωμετρικζσ, αρικμθτικζσ  και ανδρομικζσ κανονικότθτεσ. 

Α2. Αναπαριςτοφν μια κανονικότθτα με διαφορετικά μζςα (λεκτικά, 
αρικμθτικά, εικονικά). 

Α3. Συγκρίνουν κανονικότθτεσ μεταξφ τουσ. 
Α4. Βρίςκουν κάποιον "απομακρυςμζνο" όρο μιασ κανονικότθτασ. 

Αλγεβρικζσ παραςτάςεισ 
 
 

Α5. Χρθςιμοποιοφν ςφμβολα (ωσ αγνϊςτουσ και ωσ μεταβλθτζσ) και τα 
αντικακιςτοφν με αρικμοφσ ςε ςφνκετεσ ανοιχτζσ αρικμθτικζσ 
προτάςεισ (π.χ. Δ+=8). 

Α6. Εκφράηουν ςυμβολικά ζνα απλό πρόβλθμα με αρικμθτικι 
παράςταςθ ι ςχζςθ. 

Α7. Διερευνοφν τον αλγεβρικό χαρακτιρα των ιδιοτιτων των πράξεων 
(αντιμετακετικι, προςεταιριςτικι και επιμεριςτικι) και τθ γενίκευςθ 
τθσ ιςχφοσ τουσ. 

Α8. Υπολογίηουν τθν τιμι μιασ απλισ αρικμθτικισ παράςταςθσ, με χριςθ 
τθσ προτεραιότθτασ των πράξεων (χωρίσ παρενκζςεισ). 

Ιςότητεσ-ανιςότητεσ 
 
 
 
 

Α9. Συνδζουν ανιςοτικζσ ςχζςεισ μεταξφ φυςικϊν και δεκαδικϊν 
αρικμϊν (με ζνα δεκαδικό ψθφίο) με τθ κζςθ τουσ ςτθν 
αρικμογραμμι. 

Α10. Συμπλθρϊνουν ανιςότθτεσ με κατάλλθλουσ αρικμοφσ (π.χ. 8+3 < 
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+7 ι 6+ >10-1). 

A11. Προςδιορίηουν τον αρικμό που πρζπει να πολλαπλαςιαςτεί με ζναν 
άλλο για να προκφψει ζνασ τρίτοσ αρικμόσ (π.χ. 7•=21) 

Χώροσ και Γεωμετρία – Μετρήςεισ 

Έννοιεσ του χώρου 
Διευκφνςεισ, κζςεισ και 

διαδρομζσ 
Ανάγνωςθ και δθμιουργία 

χαρτϊν 
Δόμθςθ του χϊρου και 

ςυντεταγμζνεσ 

Τα παιδιά: 
Γ1. Ερμθνεφουν και χρθςιμοποιοφν βαςικοφσ χάρτεσ με απλζσ κλίμακεσ 

και υπομνιματα. Δίνουν κζςεισ και διευκφνςεισ μεταξφ 
ςυγκεκριμζνων ςθμείων του χάρτθ. 

Γ2. Χρθςιμοποιοφν αλφαρικμθτικζσ ςυντεταγμζνεσ (π.χ. Α5, Β1) ςε 
τετραγωνιςμζνα πλαίςια και ςτθν ερμθνεία και χριςθ βαςικϊν 
χαρτϊν. 

Γεωμετρικά Σχήματα 
Αναγνϊριςθ, ονομαςία και 

ταξινόμθςθ  
Ανάλυςθ ςε 

ςτοιχεία και ιδιότθτεσ 
 
 
 

Καταςκευζσ και ςχεδιαςμόσ  
 
 
 
 

Σφνδεςθ μεταξφ επίπεδων και 
ςτερεϊν ςχθμάτων 

Ανάλυςθ ι ςφνκεςθ ςχθμάτων  

 
Γ3.  Διευρφνουν τθν αναγνϊριςθ και κατάταξθ επίπεδων γεωμετρικϊν 

ςχθμάτων και ςτερεϊν. 
Γ4. Αναγνωρίηουν ςθμεία, ευκείεσ, θμιευκείεσ, ευκφγραμμα τμιματα, 

τεμνόμενεσ, παράλλθλεσ και κάκετεσ ευκείεσ. 
Γ5. Αναγνωρίηουν και διερευνοφν χαρακτθριςτικά επίπεδων 

γεωμετρικϊν ςχθμάτων και βαςικϊν ςτερεϊν (φυςικά υλικά, 
ςχιματα, εικόνεσ, ψθφιακό περιβάλλον). 

Γ6. Σχεδιάηουν γωνίεσ ίςεσ, μικρότερεσ και μεγαλφτερεσ από μία ορκι. 
Γ7. Γενικεφουν αναφορικά με τα επίπεδα γεωμετρικά ςχιματα ωσ όψεισ 

ςτερεϊν και τα ςυνδζει να τα αναπτφγματά τουσ. 
Γ8. Καταςκευάηουν ςτερεά από αναπτφγματα (με Polydron ι χαρτόνι και 

ςε ψθφιακά περιβάλλοντα) και ςχεδιάηει αναπτφγματα. 
Γ9. Καταςκευάηουν γεωμετρικά ςτερεά από ίςα ςχιματα (Πλατωνικά 

ςτερεά). 
Γ10. Αναλφουν επίπεδα γεωμετρικά ςχιματα και ςτερεά ςε 2 ι 

περιςςότερα μζρθ. 

Μεταςχηματιςμοί  
Μετατόπιςθ, ςτροφι  

 
 
 

Αξονικι και Κεντρικι 
Συμμετρία 

 
 

 
Γ11. Περιγράφουν ζνα μεταςχθματιςμό χρθςιμοποιϊντασ ςθμεία 

αναφοράσ ι διευκφνςεισ. 
Γ12. Εντοπίηουν ίςα επίπεδα ςχιματα χρθςιμοποιϊντασ 

μεταςχθματιςμοφσ ςε φυςικό και ψθφιακό περιβάλλον. 
Γ13. Εξαςκοφνται ςτο ςχεδιαςμό ςχθμάτων που ζχουν άξονεσ 

ςυμμετρίασ ςε ποικιλία καμβάδων. 
Γ14. Αναγνωρίηουν ςχιματα με κζντρο ςυμμετρίασ. 
Γ15. Συνδζουν τουσ μεταςχθματιςμοφσ με τθ δθμιουργία απλϊν 

ψθφιδωτϊν. 

Οπτικοποίηςη  
Αναγνϊριςθ και 

αναπαράςταςθ διαφορετικϊν 
οπτικϊν γωνιϊν  

Δθμιουργία οπτικοποιιςεων  

Γ16. Καταςκευάηουν τριςδιάςτατα ςχιματα (κτίρια) με 
αλλθλοςυνδεόμενουσ κφβουσ από δοςμζνεσ εικόνεσ ι ςχζδια, ςε 
φυςικό και ψθφιακό περιβάλλον.  

Γ17. Αναγνωρίηουν βαςικά τριςδιάςτατα ςτερεά (ορκογϊνια πρίςματα 
και κυλίνδρουσ) από διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ. 

Μζτρηςη γωνίασ 
Άμεςεσ και ζμμεςεσ 

ςυγκρίςεισ. 
Μζτρθςθ με μθ τυπικζσ και 

τυπικζσ μονάδεσ. 

 
Μ1. Μετροφν και ςυγκρίνουν γωνίεσ χρθςιμοποιϊντασ μθ τυπικζσ 

μονάδεσ μζτρθςθσ. 

Μζτρηςη μήκουσ  
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Στοχαςτικά Μαθηματικά (Στατιςτική – Πιθανότητεσ) 

Δεδομζνα 
Συλλογι, οργάνωςθ και 

αναπαράςταςθ και ερμθνεία  
δεδομζνων 

 
 
 

Τα παιδιά: 
Σ1. Διατυπϊνουν ερωτιματα που μποροφν να απαντθκοφν με δεδομζνα. 
Σ2. Συλλζγουν δεδομζνα μζςω μζςω μικρισ κλίμακασ ερευνϊν ι  

πειραμάτων και επεκτείνουν τουσ τρόπουσ οργάνωςθσ τουσ και ςε 
πίνακεσ απόλυτων ςυχνοτιτων. 

Σ3. Επεκτείνουν τισ αναπαραςτάςεισ των δεδομζνων και ςε διπλά 
ραβδογράμματα. 

Σ4. Κάνουν μετατροπζσ από μία μορφι αναπαράςταςθσ ςε άλλθ. 
Σ5. Επιχειρθματολογοφν βαςιηόμενοι ςτα δεδομζνα. 

Μζτρα θζςησ 
Διάμεςοσ 

Μεταβλητότητα 

 
Σ6. Προςδιορίηουν χαρακτθριςτικζσ τιμζσ των δεδομζνων (επικρατοφςα 

τιμι) και διερευνοφν τα χαρακτθριςτικά τουσ. 

Πείραμα τφχησ 
 

Π1.  Καταγράφουν τα χαρακτθριςτικά του πειράματοσ τφχθσ και 
προβλζπουν τθν ςυχνότθτα εμφάνιςθσ ενόσ ενδεχομζνου κατά τθν 
επανάλθψθ ενόσ πειράματοσ. 

Πιθανότητα  
ενδεχομζνο 
 

Π2. Εκτιμοφν τθν πικανότθτα ενόσ ενδεχομζνου ςε κλίμακα με από 
αδφνατο ενδεχόμενο ζωσ βζβαιο ενδεχόμενο και θ μζςθ να 
αντιπροςωπεφει το ίδιο πικανό να ςυμβεί όςο το να μθν ςυμβεί (50-
50). 

Άμεςεσ και ζμμεςεσ ςυγκρίςεισ 
 
 

Μζτρθςθ με μθ τυπικζσ και 
τυπικζσ μονάδεσ 

Χριςθ οργάνων μζτρθςθσ 
Εκτίμθςθ 

 
 

Μ2. Μετροφν και ςυγκρίνουν τθν περίμετρο πολυγωνικϊν ςχθμάτων και 
επιλφουν ςχετικά προβλιματα (όπωσ καταςκευι ςχθμάτων με 
δεδομζνθ περίμετρο). 

Μ3. Επιλφουν προβλιματα μζτρθςθσ μικουσ με τθ χριςθ οργάνων 
μζτρθςθσ. 

Μ4. Πραγματοποιοφν απλζσ μετατροπζσ μονάδων μζτρθςθσ μικουσ. 
Μ5. Συγκρίνουν και μεταφζρουν ευκφγραμμα τμιματα 

χρθςιμοποιϊντασ διαβιτθ. 
Μ6. Πραγματοποιοφν εκτιμιςεισ περιμζτρων ςε διάφορα πλαίςια. 

Μζτρηςη επιφάνειασ 
Άμεςεσ και ζμμεςεσ ςυγκρίςεισ 

Μζτρθςθ με μθ τυπικζσ και 
τυπικζσ μονάδεσ 

Χριςθ οργάνων μζτρθςθσ 
Εκτίμθςθ 

 

Μ7. Δομοφν ορκογϊνιεσ επιφάνειεσ ςε γραμμζσ και ςτιλεσ με 
ιςοδιαμζριςθ των γραμμικϊν τουσ διαςτάςεων και υπολογίηουν το 
εμβαδό. 

Μ8. Καλφπτουν επιφάνειεσ και υπολογίηουν εμβαδό χρθςιμοποιϊντασ 
υποδιαιρζςεισ τθσ μονάδασ. 

Μ9. Εκτιμοφν και ςυγκρίνουν εμβαδό επιφανειϊν. 
Μ10. Διακρίνουν τθν περίμετρο από το εμβαδό και επιλφουν ςχετικά 

προβλιματα. 

Μζτρηςη χωρητικότητασ-
όγκου 
Άμεςεσ και ζμμεςεσ ςυγκρίςεισ 

Μζτρθςθ με μθ τυπικζσ και 
τυπικζσ μονάδεσ 

Εκτίμθςθ 

Μ11. Υπολογίηουν και ςυγκρίνουν το πλικοσ των κφβων ορκογϊνιων 
καταςκευϊν, υπολογίηοντασ (μικοσ x πλάτοσ) το πλικοσ των κφβων 
ςε μια ςτρϊςθ και πολλαπλαςιάηοντασ με τον αρικμό των ςτρϊςεων. 

Μ12. Αναλφουν ςτερεά ςε δομικζσ μονάδεσ (κφβουσ) και τα 
αναςυνκζτουν ςε νζα ςτερεά, διαπιςτϊνοντασ τθ διατιρθςθ του 
όγκου. 

Μ13. Εκτιμοφν και ςυγκρίνουν τον όγκο ορκογϊνιων καταςκευϊν. 

Μζτρηςη χρόνου 
Άμεςεσ και ζμμεςεσ ςυγκρίςεισ 

Μζτρθςθ με μθ τυπικζσ και 
τυπικζσ μονάδεσ 

Χριςθ οργάνων μζτρθςθσ 
Εκτίμθςθ 

M14. Εκτιμοφν, ςυγκρίνουν και διατάςςουν χρονικά διαςτιματα με 
ακρίβεια λεπτοφ. 

Μ15. Διερευνοφν τισ ςχζςεισ μεταξφ ζτουσ, δεκαετίασ και χιλιετίασ, και 
επιλφουν ςχετικά προβλιματα.  
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Ε΄ Δημοτικοφ 

Αριθμοί – Άλγεβρα 

Φυςικοί αριθμοί 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα παιδιά: 
Αρ1. Διερευνοφν τθ ςχζςθ των φυςικϊν αρικμϊν με τουσ κλαςματικοφσ, 

τουσ δεκαδικοφσ και τουσ ακζραιουσ αρικμοφσ. 
Αρ2. Εκτιμοφν με διαφορετικοφσ τρόπουσ τθν πλθκικότθτα ενόσ ςυνόλου. 
Αρ3. Αναγνωρίηουν και αναπαριςτοφν με διαφορετικοφσ τρόπουσ 

καταςτάςεισ πρόςκεςθσ, αφαίρεςθσ, πολλαπλαςιαςμοφ και (τζλειασ 
και ατελοφσ) διαίρεςθσ. 

Αρ4. Εκτιμοφν και υπολογίηουν το αποτζλεςμα αρικμθτικϊν 
παραςτάςεων που περιλαμβάνουν και τισ τζςςερισ πράξεισ, 
ςυνειδθτοποιϊντασ το ρόλο τθσ παρζνκεςθσ. 

Αρ5. Αναγνωρίηουν, διατυπϊνουν και εφαρμόηουν ςτρατθγικζσ νοερϊν 
υπολογιςμϊν των τεςςάρων πράξεων (διαίρεςθ: τζλεια, με 
μονοψιφιο διαιρζτθ). 

Αρ6. Αναπτφςςουν και αξιοποιοφν διαδικαςίεσ εκτζλεςθσ / αλγορίκμουσ 
πρόςκεςθσ, αφαίρεςθσ, πολλαπλαςιαςμοφ και διαίρεςθσ, 
χρθςιμοποιϊντασ διάφορεσ ςτρατθγικζσ, μζςα (ανάμεςα ςτα οποία 
και αρικμομθχανι) και αναπαραςτάςεισ. 

Κλαςματικοί αριθμοί 
 

 
 
 
 
 
 

 

Αρ7. Ειςάγονται ςτα κλάςματα μεγαλφτερα τθσ μονάδασ (καταχρθςτικά) 
και ςτουσ μικτοφσ. 

Αρ8. Μετατρζπουν ετερϊνυμα κλάςματα ςε ομϊνυμα, με χριςθ ΕΚΠ, 
διατάςςουν ζνα ςφνολο κλαςματικϊν αρικμϊν και βρίςκουν 
ενδιάμεςουσ, μικρότερουσ και μεγαλφτερουσ κλαςματικοφσ 
αρικμοφσ. 

Αρ9. Αναγνωρίηουν και καταςκευάηουν ιςοδφναμα κλάςματα και 
απλοποιοφν κλάςματα.  

Αρ10. Προςκζτουν και αφαιροφν κλάςματα. 
Αρ11. Πολλαπλαςιάηουν φυςικοφσ με κλάςματα και κλάςματα με 

κλάςματα. 
Αρ12. Διαιροφν φυςικοφσ με κλάςματα, κλάςματα με φυςικοφσ, κλάςματα 

με κλάςματα (διαίρεςθ ωσ αντίςτροφοσ πολλαπλαςιαςμόσ 

Δεκαδικοί αριθμοί  
 

 
 
 

 
 

Αρ13. Αναγνωρίηουν τα δεκαδικά κλάςματα και τα μετατρζπουν ςε 
δεκαδικοφσ αρικμοφσ και αντίςτροφα. 

Αρ14. Χρθςιμοποιοφν τον δεκαδικό ςυμβολιςμό και αναγνωρίηουν ότι 
κάκε δεκαδικόσ αρικμόσ (terminating decimal) είναι ζνα κλάςμα.  

Αρ15. Ταξινομοφν δεκαδικοφσ αρικμοφσ. 
Αρ16. Κάνουν εκτιμιςεισ για το αποτζλεςμα ςε προβλιματα με 

δεκαδικοφσ αρικμοφσ. 

Ακζραιοι αριθμοί 
 

Αρ17. Αντιλαμβάνονται τθν ανάγκθ επζκταςθσ τθσ αρικμογραμμισ, για να 
ςυμπεριλάβει αρικμοφσ μικρότερουσ από το μθδζν. 

Αρ18. Συγκρίνουν και διατάςςουν ακεραίουσ αρικμοφσ  και ορίηουν τθ 
κζςθ τουσ ςτθν αρικμογραμμι 

Κανονικότητεσ/ ςυναρτήςεισ 
 
 

Α1. Αξιοποιοφν κανονικότθτεσ και τισ ιδιότθτζσ τουσ, για να επιλφςουν 
ςχετικά προβλιματα 

Α2. Με διαδικαςίεσ δοκιμισ και ελζγχου διερευνοφν τισ μεταβολζσ που 
προκαλοφνται ςε μια ποςότθτα λόγω μεταβολισ μιασ άλλθσ 
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ποςότθτασ (ανεξάρτθτθ – εξαρτθμζνθ μεταβλθτι). 
Α3. Διερευνοφν τθ ςχζςθ μεταξφ ανάλογων ποςϊν. 
Α4. Διερευνοφν τθν ζννοια τθσ ςυνάρτθςθσ μζςω απλϊν αναπαραςτάςεων 

μονοςιμαντων αντιςτοιχιϊν. 

Αλγεβρικζσ παραςτάςεισ 
 

Α5. Εκφράηουν ςυμβολικά ζνα απλό πρόβλθμα με αρικμθτικι παράςταςθ 
ι ςχζςθ και διατυπϊνουν ζνα πρόβλθμα που να μοντελοποιείται από 
δεδομζνθ αρικμθτικι παράςταςθ ι ςχζςθ (απλζσ περιπτϊςεισ). 

Α6. Υπολογίηουν τθν τιμι μιασ απλισ αρικμθτικισ παράςταςθσ με χριςθ 
τθσ προτεραιότθτασ των πράξεων (και με παρενκζςεισ). 

Α7. Χρθςιμοποιοφν γράμματα για να εκφράςουν μεγζκθ ςε τφπουσ και 
ςχζςεισ (από τθν κακθμερινι ηωι και τισ επιςτιμεσ) 

Ιςότητεσ-ανιςότητεσ 
 

Α8. Χρθςιμοποιοφν τισ ιδιότθτεσ των αρικμϊν, για να ςυμπλθρϊςουν 
ςφνκετεσ αρικμθτικζσ προτάςεισ, όπωσ   (5+3) +  = 5+(3+4), 2 (3+4) 
=  + 8. 

Α9. Διερευνοφν τισ διαφορετικζσ χριςεισ του ςυμβόλου =  ςε αρικμθτικζσ 
ιςότθτεσ με άγνωςτθ ποςότθτα ςτο πρϊτο ι ςτο 2ο μζλοσ. 

Χώροσ και Γεωμετρία – Μετρήςεισ 

Έννοιεσ του χώρου 
Ανάγνωςθ και δθμιουργία 

χαρτϊν 
 

Δόμθςθ του χϊρου και 
ςυντεταγμζνεσ 

Τα παιδιά: 
Γ1. Καταςκευάηουν βαςικοφσ χάρτεσ χρθςιμοποιϊντασ απλζσ κλίμακεσ 

και υπομνιματα. 
Γ2. Περιγράφουν τοποκεςίεσ και διαδρομζσ ςε βαςικοφσ χάρτεσ 

χρθςιμοποιϊντασ τυπικό ςφςτθμα ςυντεταγμζνων και 
προςανατολιςμοφ ςτο χϊρο, κακϊσ και γλωςςικοφσ όρουσ 
διεφκυνςθσ και απόςταςθσ (καρτεςιανό ςφςτθμα αξόνων, κφρια 
ςθμεία του ορίηοντα). 

Γεωμετρικά ςχήματα 
Αναγνϊριςθ, ονομαςία και 

ταξινόμθςθ  
Ανάλυςθ ςε ςτοιχεία και 

ιδιότθτεσ 
 
 
 
 
 

Καταςκευζσ και ςχεδιαςμόσ  
 
 

Σφνδεςθ μεταξφ γεωμετρικϊν 
ςχθμάτων και ςτερεϊν 

Ανάλυςθ ι ςφνκεςθ  

 
Γ3. Αναγνωρίηουνκανονικά πολφγωνα. 
Γ4. Ταξινομοφν τρίγωνα βάςει των πλευρϊν και των γωνιϊν τουσ. 
Γ5. Αναγνωρίηει τθν περιφζρεια, τθν ακτίνα και τθ διάμετρο κφκλων. 
Γ6. Χρθςιμοποιοφν τθν αξονικι ςυμμετρία ςτθ διερεφνθςθ τριγϊνων και 

ορκογωνίων παραλλθλογράμμων. 
Γ7. Αντιλαμβάνονται ότι το άκροιςμα των γωνιϊν ενόσ τριγϊνου είναι 

180ο.  
Γ8. Δθμιουργοφν καταλόγουσ με τα ςτοιχεία και τισ ιδιότθτεσ επίπεδων 

γεωμετρικϊν ςχθμάτων και ςτερεϊν. 
Γ9. Σχεδιάηουν ςθμεία, ευκείεσ, θμιευκείεσ, ευκφγραμμα τμιματα, 

τεμνόμενεσ, παράλλθλεσ και κάκετεσ ευκείεσ και τα ςυνδζει με 
χάρτεσ και διαδρομζσ. 

Γ10. Σχεδιάηουν τρίγωνα με τθ βοικεια μοιρογνωμονίου. 
Γ11. Αναγνωρίηουν ςτερεά από τα αναπτφγματά τουσ. 
Γ12. Αναλφουνεπίπεδα γεωμετρικά ςχιματα και ςτερεά ςε δφο ι 

περιςςότερα  μζρθ. 

Μεταςχηματιςμοί 
Μετατόπιςθ, ςτροφι 

 
 

Αξονικι ςυμμετρία 
Κεντρικι ςυμμετρία 

 

 
Γ13. Καταςκευάηουν ςτο γεωπίνακα και ςχεδιάηει ςε διάφορουσ 

καμβάδεσ ίςα ςχιματα περιγράφοντασ τουσ μεταςχθματιςμοφσ που 
τα ςυνδζουν. 

Γ14. Εντοπίηουν όλουσ τουσ άξονεσ ςυμμετρίασ επίπεδων ςχθμάτων. 
Γ15. Αναγνωρίηουν ςχιματα με κζντρο ςυμμετρίασ (ςφνκετεσ 

περιςτροφζσ). 



   24 

 
 

Ομοιότθτα (μεγζκυνςθ, 
ςμίκρυνςθ, κλίμακεσ) 

 
 

Γ16. Σχεδιάηουν  ςχιματα με κζντρο ςυμμετρίασ ςε διάφορουσ καμβάδεσ 
(απλζσ περιςτροφζσ 90ο, 180ο). 

Γ17. Αναγνωρίηουν και περιγράφει μεγεκφνςεισ και ςμικρφνςεισ 
διςδιάςτατων ςχθμάτων. 

Γ18. Σχεδιάηουν ςε τετραγωνιςμζνο καμβά μεγεκφνςεισ και ςμικρφνςεισ 
με απλζσ κλίμακεσ και τισ ςυνδζει με τθν καταςκευι χαρτϊν.  

Οπτικοποίηςη  
Αναγνϊριςθ και 

αναπαράςταςθ διαφορετικϊν 
οπτικϊν γωνιϊν  

Δθμιουργία οπτικοποιιςεων  

 
Γ19. Αναγνωρίηουν βαςικά τριςδιάςτατα ςτερεά (ορκογϊνια και 

τριγωνικά πρίςματα,  κυλίνδρουσ, κϊνουσ και ςφαίρεσ) από 
διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ. 

Γ20. Σχεδιάηουν ςε διάφορουσ καμβάδεσ και ςε ψθφιακό περιβάλλον 
κφβουσ και ορκογϊνια παραλλθλεπίπεδα. 

Μζτρηςη γωνίασ 
Χριςθ οργάνων μζτρθςθσ 

 
Μ1. Χρθςιμοποιοφν το μοιρογνωμόνιο για να μετριςουν και να 

καταςκευάςουν γωνίεσ μζχρι 180ο. 

Μζτρηςη μήκουσ 
Άμεςεσ και ζμμεςεσ ςυγκρίςεισ 

 
Μζτρθςθ με μθ τυπικζσ και 

τυπικζσ μονάδεσ 

 
Μ2. Υπολογίηει τθν περίμετρο ςχθμάτων χρθςιμοποιϊντασ γεωμετρικζσ 

ιδιότθτεσ. 
Μ3. Διερευνοφν τθ ςχζςθ πλευρϊν και περιμζτρου επίπεδων ςχθμάτων. 
Μ4. Πραγματοποιοφν μετατροπζσ μονάδων μζτρθςθσ μικουσ 

χρθςιμοποιϊντασ τισ ςχζςεισ μεταξφ των μονάδων και επιλφουν 
ςχετικά προβλιματα. 

Μζτρηςη επιφάνειασ 
Μζτρθςθ με μθ τυπικζσ και 

τυπικζσ μονάδεσ. 
Χριςθ οργάνων μζτρθςθσ 

 

 
Μ5. Υπολογίηουν το εμβαδό ορκογωνίων και ορκογωνίων τριγϊνων 

χρθςιμοποιϊντασ τισ γραμμικζσ τουσ διαςτάςεισ και επιλφουν 
ςχετικά προβλιματα χρθςιμοποιϊντασ όργανα μζτρθςθσ. 

Μ6. Πραγματοποιοφν απλζσ μετατροπζσ μονάδων μζτρθςθσ επιφάνειασ 
και επιλφουν ςχετικά προβλιματα. 

Μ7. Υπολογίηουν το εμβαδό επιφάνειασ ορκογωνίου παραλλθλεπιπζδου. 

Μζτρηςη όγκου 
Άμεςεσ και ζμμεςεσ ςυγκρίςεισ 

Μζτρθςθ με μθ τυπικζσ και 
τυπικζσ μονάδεσ 

Χριςθ οργάνων μζτρθςθσ 
Εκτίμθςθ 

 
 

 
Μ8.  Υπολογίηουν τον όγκο εικονικϊν αναπαραςτάςεων ορκογϊνιων 

καταςκευϊν, όταν παρζχονται ενδείξεισ υποδιαίρεςθσ των 
γραμμικϊν τουσ διαςτάςεων. 

Μ9. Υπολογίηουν και ςυγκρίνουν τον όγκο ορκογωνίων 
παραλλθλεπιπζδων με βάςθ τισ γραμμικζσ τουσ διαςτάςεισ, 
χρθςιμοποιϊντασ τυπικζσ μονάδεσ όγκου και υποδιαιρζςεισ τουσ. 

 
Μ10. Εκτιμοφν και ςυγκρίνουν τον όγκο ορκογωνίων παραλλθλεπιπζδων. 

Μζτρηςη χρόνου 
Άμεςεσ και ζμμεςεσ 

ςυγκρίςεισ. 
Μζτρθςθ με μθ τυπικζσ και 

τυπικζσ μονάδεσ. 
Χριςθ οργάνων μζτρθςθσ. 

Εκτίμθςθ 

 
M11. Εκτιμοφν και ςυγκρίνουν χρονικά διαςτιματα με ακρίβεια 

δευτερολζπτου. 
Μ12. Διερευνοφν τισ ςχζςεισ μεταξφ ϊρασ, λεπτοφ και δευτερολζπτου 

και επιλφουν ςχετικά προβλιματα. 

Στοχαςτικά Μαθηματικά (Στατιςτική – Πιθανότητεσ) 

Δεδομζνα 
Συλλογι, οργάνωςθ, 

αναπαράςταςθ και ερμθνεία  
δεδομζνων 

Τα παιδιά: 
Σ1. Διατυπϊνουν  ερωτιματα που μποροφν να απαντθκοφν με δεδομζνα 

(ποςοτικά ςυνεχι δεδομζνα). 
Σ2. Συλλζγουν δεδομζνα μζςω ερευνϊν, μετριςεων ι πειραμάτων και 
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επεκτείνουν τουσ τρόπουσ οργάνωςθσ τουσ και ςτισ   απλζσ 
ομαδοποιιςεισ (π.χ. ανά δεκάδα). 

Σ3. Κάνουν μετατροπζσ από μία μορφι αναπαράςταςθσ δεδομζνων ςε 
άλλθ. 

Σ4. Επιχειρθματολογοφν βαςιηόμενοι ςτα δεδομζνα.  

Μζτρα θζςησ 
μζςθ τιμι 

Μεταβλητότητα 

 
Σ5. Προςδιορίηουν χαρακτθριςτικζσ τιμζσ των δεδομζνων (επικρατοφςα 

τιμι , διάμεςο) και διερευνοφν τα χαρακτθριςτικά τουσ. 

Πείραμα τφχησ 
 

Π1. Διερευνοφν τθν ςχετικι ςυχνότθτα εμφάνιςθσ ενόσ ενδεχομζνου 
κατά τθν επανάλθψθ ενόσ πειράματοσ. 

Πιθανότητα ενδεχομζνου 
 

Π2. Υπολογίηουν τθν πικανότθτα ενόσ ενδεχομζνου χρθςιμοποιϊντασ 
κλάςματα. 
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ΣΤ΄ Δημοτικοφ 

Αριθμοί – Άλγεβρα 

Φυςικοί αριθμοί:  
Εκτιμήςεισ /υπολογιςμοί   
  
 
 
 
 

Τα παιδιά: 
Αρ1. Συνδζουν τισ τζςςερισ πράξεισ μεταξφ τουσ και χρθςιμοποιοφν ιδιότθτζσ 

τουσ, για να επιλφςουν προβλιματα 
Αρ2. Εκτιμοφν το αποτζλεςμα μιασ πράξθσ, ςτρογγυλοποιϊντασ ςτθν 

πλθςιζςτερθ δφναμθ του 10. 
Αρ3. Διατυπϊνουν και επιλφουν προβλιματα με περιςςότερεσ από μία 

πράξεισ, ελζγχοντασ τθ λογικότθτα του αποτελζςματοσ και επικοινωνοφν 
τισ προςεγγίςεισ ςε άλλουσ. 

Κλαςματικοί αριθμοί:  
Εκτιμήςεισ /υπολογιςμοί 
 

Αρ4. Ειςάγονται ςτα ποςοςτά, μετατρζπουν κλαςματικοφσ αρικμοφσ ςε 
ποςοςτά και τα χρθςιμοποιοφν ςτθ μοντελοποίθςθ καταςτάςεων και τθν 
επίλυςθ προβλθμάτων 

Δεκαδικοί αριθμοί:  
Εκτιμήςεισ /υπολογιςμοί 
 
  
 
 
 

Αρ5. Προςκζτουν και αφαιροφν νοερά αρικμοφσ που ζχουν μζχρι δφο 
δεκαδικά ψθφία.  

Αρ6. Πολλαπλαςιάηουν και διαιροφν αρικμοφσ με ζνα δεκαδικό ψθφίο, 
κάνοντασ παραγοντοποίθςθ όπου αυτό είναι δυνατόν.  

Αρ7. Χρθςιμοποιοφν δεδομζνεσ/ γνωςτζσ διαδικαςίεσ για να προςκζτουν 
και να αφαιροφν δεκαδικοφσ αρικμοφσ.  

Αρ8. Χρθςιμοποιοφν δεδομζνεσ/ γνωςτζσ διαδικαςίεσ για να 
πολλαπλαςιάηουν δεκαδικοφσ αρικμοφσ, κατανοϊντασ ποφ κα 
τοποκετιςουν τθν υποδιαςτολι.  

Αρ9. Επιλφουν προβλιματα διαίρεςθσ με δεκαδικό αρικμό και τα 
μεταςχθματίηουν ςε προβλιματα διαίρεςθσ με ακζραιο αρικμό.  

Αρ10. Χρθςιμοποιοφν αποτελεςματικά τθν αρικμομθχανι για 
υπολογιςμοφσ με δεκαδικοφσ αρικμοφσ. 

Ακζραιοι αριθμοί: 
Εκτιμήςεισ /υπολογιςμοί 

Αρ11. Διερευνοφν διαιςκθτικά απλζσ προςκζςεισ με κετικοφσ και 
αρνθτικοφσ ακζραιουσ αρικμοφσ. 

Κανονικότητεσ / 
ςυναρτήςεισ 
 
 

Α1. Αναπαριςτοφν και μελετοφν κανονικότθτεσ ςε διαφορετικά 
αναπαραςτατικά ςυςτιματα   

Α2. Διερευνοφν τθ ςχζςθ μεταξφ ανάλογων και αντιςτρόφων ανάλγοων 
ποςϊν. 

Α3. Διερευνοφν τθν ζννοια τθσ ςυνάρτθςθσ μζςω διαφορετικϊν 
αναπαραςτάςεων μονοςιμαντων αντιςτοιχιϊν. 

Α4. Διερευνοφν τθν ζννοια τθσ μεταβλθτισ ςε γνωςτοφσ τφπουσ από τθ 
φυςικι και τθ γεωμετρία 

Αλγεβρικζσ παραςτάςεισ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α5. Εκφράηουν ςυμβολικά ζνα πρόβλθμα με αρικμθτικι παράςταςθ ι ςχζςθ, 
διατυπϊνουν ζνα πρόβλθμα που να μοντελοποιείται από δεδομζνθ 
αρικμθτικι παράςταςθ ι ςχζςθ. 

Α6. Συηθτοφν για τθ δομι μιασ αρικμθτικισ παράςταςθσ χρθςιμοποιϊντασ 
κατάλλθλθ ορολογία (πχ. άκροιςμα και όροι του, γινόμενο και 
παράγοντζσ του). 

Α7. Υπολογίηουν τθν τιμι μιασ αρικμθτικισ παράςταςθσ με χριςθ τθσ 
προτεραιότθτασ των πράξεων (με παρενκζςεισ και δυνάμεισ με ακζραιο 
εκκζτθ μζχρι 4). 

Α8. Χρθςιμοποιοφν γράμματα ωσ μεταβλθτζσ ςτον γενικό όρο Κανονικοτιτων 
και ςυναρτιςεων. 

Ιςότητεσ-ανιςότητεσ Α12. Χρθςιμοποιοφν γράμματα ωσ άγνωςτουσ ςε απλζσ αρικμθτικζσ 
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εξιςϊςεισ ενόσ βιματοσ και επιλφουν τισ αντίςτοιχεσ εξιςϊςεισ. 

Χώροσ και Γεωμετρία – Μετρήςεισ 

Έννοιεσ του χώρου  
Δόμθςθ του χϊρου και 

ςυντεταγμζνεσ 

Τα παιδιά: 
Γ1. Αναγνωρίηουν, τοποκετοφν και ονομάηουνςθμεία ςτο Καρτεςιανό 

ςφςτθμα, κακϊσ και ςε γεωγραφικοφσ χάρτεσ με χριςθ ςφνκετων 
ςθμείων του ορίηοντα (π.χ. ΒΔ, ΝΑ) και όρων που ςχετίηονται με το 
γεωγραφικό μικοσ και πλάτοσ.  

Γεωμετρικά Σχήματα 
Αναγνϊριςθ, ονομαςία και 

ταξινόμθςθ 
 
 
 
 
 

Ανάλυςθ ςε ςτοιχεία και 
ιδιότθτεσ 

 
 
 
 

Καταςκευζσ και ςχεδιαςμόσ  
Σφνδεςθ μεταξφ επιπζδων  και 

ςτερεϊν ςχθμάτων  
Ανάλυςθ ι ςφνκεςθ  

 
Γ2. Ταξινομοφν πολφγωνα βάςει του αρικμοφ και του μικουσ των 

πλευρϊν τουσ,  των γωνιϊν, των παράλλθλων πλευρϊν τουσ, των 
αξόνων ςυμμετρίασ και τθσ περιςτροφικισ ςυμμετρίασ. 

Γ3. Ταξινομοφν ςτερεά βάςει του ςχιματοσ τθσ βάςθσ και τθσ 
παράπλευρθσ επιφάνειασ τουσ. 

Γ4. Ταξινομεοφν τετράπλευρα και πολφγωνα βάςει τθσ αξονικισ 
ςυμμετρίασ, των γωνιϊν και των πλευρϊν τουσ. 

Γ5. Αναγνωρίηουν τθν περιφζρεια, τθν ακτίνα και τθν διάμετρο κφκλων 
και θμικυκλίων. 

Γ6. Αναγνωρίηουνομοιότθτεσ μεταξφ διάφορων πριςμάτων και διάφορων 
πυραμίδων. 

Γ7. Συηθτοφν για τα κρίςιμα χαρακτθριςτικά επίπεδων γεωμετρικϊν 
ςχθμάτων και ςυντάςςει περιγραφζσ (μθ τυπικοφσ οριςμοφσ) για 
τετράπλευρα. 

Γ8. Καταςκευάηουν και ςχεδιάηουν πολφγωνα (φυςικά υλικά, ψθφιακό 
περιβάλλον). 

Γ9. Αναλφουν  επίπεδα γεωμετρικά ςχιματα και ςτερεά ςε μζρθ. 

Μεταςχηματιςμοί 
Μετατόπιςθ, ςτροφι  

 
Αξονικι ςυμμετρία 

 
 

Κεντρικι ςυμμετρία 
 

Επικαλφψεισ επιφανειϊν και 
κανονικότθτεσ 

 

 
Γ10. Περιγράφουν ιςοδφναμουσ μεταςχθματιςμοφσ που οδθγοφν ςτθν 

καταςκευι ίςων ςχθμάτων ςε φυςικό και ψθφιακό περιβάλλον. 
Γ11. Σχεδιάηουν το ςυμμετρικό απλϊν γεωμετρικϊν ςχθμάτων ωσ προσ 

κατακόρυφο και τον οριηόντιο άξονα ςε τετραγωνιςμζνο καμβά και με 
τθ χριςθ του γνϊμονα. 

Γ12. Σχεδιάηουν ςχιματα με κζντρο ςυμμετρίασ για διάφορεσ 
περιςτροφζσ ςε καμβάδεσ και ςε ψθφιακό περιβάλλον. 

Γ13. Αναγνωρίηουν ποια ςχιματα μποροφν να δϊςουν ψθφιδωτά και 
χρθςιμοποιεί ςτοιχειϊδεισ μεταςχθματιςμοφσ για τθν καταςκευι τουσ. 

Οπτικοποίηςη  
Αναγνϊριςθ και 

αναπαράςταςθ διαφορετικϊν 
οπτικϊν γωνιϊν  

Δθμιουργία οπτικοποιιςεων  

 
Γ14. Καταςκευάηουν κτίρια από ςυνδεόμενουσ κφβουσ χρθςιμοποιϊντασ 

εικόνεσ ι ςχζδια από διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ. 
 
Γ15. Σχεδιάηουν ςε ιςομετρικό καμβά ι ςε ψθφιακό περιβάλλον δοςμζνεσ 

καταςκευζσ κτιρίων από αλλθλοςυνδεόμενουσ κφβουσ. 

Μζτρηςη γωνίασ 
Μζτρθςθ με μθ τυπικζσ και 

τυπικζσ μονάδεσ 

 
Μ1. Προςκζτουν και αφαιροφν γωνίεσ χρθςιμοποιϊντασ διάφορα μζςα 

και ςτρατθγικζσ. 

Μζτρηςη μήκουσ 
Άμεςεσ και ζμμεςεσ ςυγκρίςεισ 

Μζτρθςθ με μθ τυπικζσ και 

 
Μ2. Διερευνοφν τθ ςχζςθ μεταξφ μικουσ και διαμζτρου κφκλου και 

γενικεφουν για να διατυπϊςουν τφπο για τον υπολογιςμό του μικουσ 
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Στοχαςτικά Μαθηματικά (Στατιςτική – Πιθανότητεσ) 

Δεδομζνα 
Συλλογι, οργάνωςθ, 

αναπαράςταςθ και ερμθνεία  
δεδομζνων 

Τα παιδιά: 
Σ1. Διατυπϊνουν ερωτιματα που μποροφν να απαντθκοφν με δεδομζνα. 
Σ2. Συλλζγουν δεδομζνα μζςω ερευνϊν, μετριςεων ι πειραμάτων και 

επεκτείνουν τουσ τρόπουσ οργάνωςθσ τουσ και ςε πίνακεσ ςχετικϊν 
ςυχνοτιτων. 

Σ3. Κάνουν μετατροπζσ από μία μορφι αναπαράςταςθσ δεδομζνων ςε 
άλλθ. 

Σ5. Επιχειρθματολογοφν βαςιηόμενοι ςτα δεδομζνα.  

Μζτρα θζςησ 
Μεταβλητότητα 

Σ6. Προςδιορίηουν χαρακτθριςτικζσ τιμζσ των δεδομζνων (επικρατοφςα 
τιμι, διάμεςο, μζςθ τιμι) και διερευνοφν τα χαρακτθριςτικά τουσ. 

 

Πείραμα τφχησ Π1. Περιγράφουν τον δειγματικό χϊρο ενόσ πειράματοσ τφχθσ δφο 
ςταδίων. 

Πιθανότητα ενδεχομζνου Π2. Υπολογίηουν τθν πικανότθτα ενόσ ενδεχομζνου ωσ κλάςμα (πλικοσ 
ευνοϊκϊν περιπτϊςεων) / (πλικοσ δυνατϊν περιπτϊςεων) και τθν 
ςυγκρίνουν με τθν ςχετικι ςυχνότθτα των αποτελεςμάτων που 
προκφπτουν από τθν πραγματοποίθςθ ενόσ πειράματοσ τφχθσ. 

τυπικζσ μονάδεσ 
Εκτίμθςθ 

κφκλου. 
Μ3. Εκτιμοφν και ςυγκρίνουν μικθ κφκλων. 

Μζτρηςη επιφάνειασ 
Μζτρθςθ με μθ τυπικζσ και 

τυπικζσ μονάδεσ 
 
 

Μ4. Υπολογίηουν το εμβαδό παραλλθλογράμμων, τριγϊνων και 
τραπεηίων και γενικεφουν για να διατυπϊςουν τφπουσ. 

Μ5. Υπολογίηουν το εμβαδό ακανόνιςτων επιφανειϊν χρθςιμοποιϊντασ 
ποικιλία εργαλείων και ςτρατθγικϊν. 

Μ6. Διερευνοφν τθ ςχζςθ μεταξφ πλευρϊν, περιμζτρου, εμβαδοφ και 
όγκου ενόσ γεωμετρικοφ ςχιματοσ. 

Μ7. Πραγματοποιοφν μετατροπζσ μονάδων μζτρθςθσ επιφάνειασ 
χρθςιμοποιϊντασ τισ ςχζςεισ μεταξφ των μονάδων και επιλφουν 
ςχετικά προβλιματα. 

Μζτρηςη χωρητικότητασ 
όγκου 

Μζτρθςθ με μθ τυπικζσ και 
τυπικζσ μονάδεσ 

Μ8. Διερευνοφν περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ όγκοσ και χωρθτικότθτα 
διαφζρουν. 

Μ9. Πραγματοποιοφν μετατροπζσ μονάδων μζτρθςθσ χωρθτικότθτασ-
όγκου χρθςιμοποιϊντασ τισ ςχζςεισ μεταξφ των μονάδων και 
επιλφουν ςχετικά προβλιματα. 

Μετρήςεισ 
Μζτρθςθ με μθ τυπικζσ και 

τυπικζσ μονάδεσ 

 
M10. Προςεγγίηουν τθν ακρίβεια και το ςφάλμα ςτθ μζτρθςθ. 
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