
ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Για την χρονική περίοδο Φεβρουάριος – Ιούνιος 2021 

(Συμπεριλαμβάνονται και οι οδηγίες του ΥΠΑΙΘ) 

Ενό-
τητα  

ΥΠΑΙΘ 
Κεφάλαια ή 
εργασίες στο Βιβλίο 
Μαθητή 

4ο ΠΕΚΕΣ  
Κεφάλαια ή Εργασίες  στο ΒΜ 

Παρατηρήσεις/ 
Εναλλακτικά 

Β΄ ΤΕΥΧΟΣ 

 ΙΕΠ  
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
(Συμπεριλαμβάνονται και 
ορισμένες οδηγίες του ΙΕΠ 
που αφορούν στο τι βγαίνει 
από το ΤΕ) 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ή/και 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 
 

 

5Η Κ33ο  
Ναι,  να διδαχθεί 
(2Διδακτικές 
περιόδους: 
1ΒΜ/1ΤΕ)  
 

Ναι, να διδαχθεί όλο  ΝΠΣ* ,ΑρΔ3 Α΄ τάξη σελ.44 

 Κ34 ο  
Ναι,  να διδαχθεί  
όλο 

 

Ναι, όλο να διδαχθεί όλο   

 Κ35ο    

Ναι, να διδαχθεί 
όλο 
 
εκτός 
(ΤΕ σ.15, δραστ. 5) 

Ναι να διδαχθεί όλο 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΓΕΙ η 4η 
δραστηριότητα:εμπέδωση- 
επέκταση 

Δυσκολία κατανόησης 

 Κ36ο  
Ναι,  να διδαχθεί 
όλο 
εκτός 
(ΤΕ σ.17, δραστ. 5) 

Κ36ο:  
Πρόταση: Κίνηση σε 
τετραγωνισμένο χαρτί. Να 
διδαχθούν  μαζί (ΒΜ+ΤΕ). 
Δραστηριότητα 2η να αριθμηθούν 
και οριζόντια τα τετράγωνα, για 
καλύτερη κατανόηση. 
Ναι βγει μόνο η 3η 
δραστηριότητα στο ΒΜ υπάρχουν 
παρόμοιες στο ΤΕ (η 1η και η 3η ) 

«Σωστό: «Προς τα 
αριστερά 2» 
ΝΠΣ ΓΔ1,Α΄τάξη σελ.46 

 Κ37ο  
Ναι, να διδαχθεί  
όλο 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ:  
Ναι, να διδαχθεί όλο 

 

 Κ38ο  
Ναι  να διδαχθεί  

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ  
Ναι,  να διδαχθεί όλο εκτός από 
την 1η δραστηριότητα. ( Η κίνηση  

 



δεξιά αριστερά στο χαρτί να 
διδαχθεί ως παιχνίδι σε άλλη 
διδακτική ώρα).  Έμφαση: 
διψήφιοι, ανάλυση,  άβακες.  

    

6Η Κ39ο  
 
Ναι όλο 
εκτός: 
σελ.26, δραστ.1 

Ό,τι ορίζει το ΙΕΠ 
 
Ναι όλο 
εκτός: 
σελ.26, δραστ.1 

Υλικό κυβάκια/ξυλάκια 
 
Οδηγός Δασκάλου: σελ 55 
«Φτιάχνω αριθμούς με 
δεκάδες» 
 

 Κ40ο  
 
Ναι 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΓΕΙ ΟΛΟ 
Γεωμετρικά σχήματα 
Ύλη που επαναλαμβάνεται 
 Από το 1ο τεύχος ΒΜ  
1 διδακτική ώρα (ΒΜ+ΤΕ) ή να 
βγει. Να αξιοποιηθεί σε άλλη 
διδακτική π.χ. Ε.Ζ. 

 

 Κ41ο  
Ναι,  να διδαχθεί 
όλο 
εκτός 
(ΤΕ σ.27, δραστ. 5) 

Χρόνος:  
Σημαντικό! Ναι να διδαχθεί όλο 
 
εκτός 
(ΤΕ σ.27, δραστ. 5) 

 
Δυσκολία κατανόησης 

 Κ42ο  
Ναι,  να διδαχθεί 
όλο 
Πολύ σημαντικό 
(2Διδακτικές 
περιόδους: 
1ΒΜ/1ΤΕ)  
 

 
Ναι,  να διδαχθεί όλο 
 
Πολύ σημαντικό. 
Πρόσθεση με υπέρβαση της 
δεκάδας 
 

 

 Κ43ο  
 
Ναι,  να διδαχθεί 
όλο 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ  
 
Ναι,  να διδαχθεί όλο 

 

    

7Η Κ45ο  
 
Ναι, να διδαχθεί 
όλο 

Τίτλος: Χαράξεις , παζλ, μωσαϊκά  
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΓΟΥΝ :  
Όχι 1η Δραστηριότητα  
(ΤΑΓΚΡΑΜ, μπορεί να γίνει 
εναλλακτικά στα Εικαστικά, 
Όχι 2η Δραστηριότητα, δεν 
μπορούμε να πιάσουμε τον 
χάρακά τους.  
Ναι, να διδαχθεί μόνο: 
3η δραστηριότητα σε μία 
διδακτική ώρα ΒΜ +ΤΕ) 

 

 Κ46ο  
Ναι, να διδαχθεί 
όλο 
Σημαντικό 

Ναι,  όλο να διδαχθεί όλο: 
Σημαντικό 

 



 Προσθέσεις και αφαιρέσεις 
διψήφιων και μονοψήφιων 
αριθμών. 

 Κ47ο 
Ναι, να διδαχθεί 
όλο 
Σημαντικό 
 

Ναι, να διδαχθεί όλο 
Πρόσθεση και αφαίρεση ως 
αντίστροφη πράξη-Υπέρβαση 
δεκάδας. 
Οδηγίες ΙΕΠ. Πολύ σημαντικές!! 

ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΚΑΛΑ ΤΙΣ 
ΟΔΗΓΙΕΣ (Εξορθολογισμός 
ΙΕΠ: σελίδα 55) Πολύ 
σημαντικό!! 
ΑΡΙΘΜΟΓΡΑΜΜΗ 

 Κ48ο 
Ναι, να διδαχθεί 
όλο 

 
Ναι, να διδαχθεί όλο 
Υπολογισμοί-Επιστροφή στην 
πεντάδα  

 

 Κ49ο 
Οδηγίες ΙΕΠ:  
Ναι, εκτός από 
σελ.46, δραστ.1 και 
δραστ.2 
Δυσκολία 
κατανόησης 
 

 
Δείτε Οδηγίες ΙΕΠ.  
Πολύ σημαντικές!! 
 
Ναι, εκτός από σελ.46, δραστ.1 
και δραστ.2 
Δυσκολία κατανόησης 

Δυσκολία κατανόησης 
 
ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΚΑΛΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΙΕΠ   Π.χ. ΑΡΙΘΜΟΓΡΑΜΜΗ: 
Κ49,σελ.47 δραστ4 ΒΜ  (13-9) Οι 
μαθητές προσθέτουν στο 9 
αριθμούς, «κηρομπογιές», έως 
το 13 μελετώντας την υπέρβαση 
της δεκάδας ως απόσταση του 9 
από το 13. 
Αντίστροφα οι μαθητές 
αναλύουν το πλήθος 9 
επιλέγοντας πιο εύκολες 
αφαιρέσεις με βάση το 10 (13-
3=10, 10-6=4). 
………………………………… 

 

 Κ50ο  
 
Να διδαχθεί όλο 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ:  
 
Ναι, να διδαχθεί όλο 

 

 Κ51ο 
 
Ναι εκτός από τη  
σελ.50, δραστ.1  
 

Δείτε τις Οδηγίες ΙΕΠ.  
Ναι εκτός από τη  
σελ.50, δραστ.1  
Επιπλέον μπορεί να βγει 4η 
δραστηριότητα. Σχεδιάζω την ίδια 
εικόνα. Έχει ήδη γίνει στο 
μάθημα.  

Η 3η πρόσθεση στη σειρά 
αναφέρεται σε διψήφιους 
αριθμούς 

    

8Η Κ52ο 
 
Ναι, εκτός σελ.54, 
και δραστ.2 
 

 
Οδηγίες ΙΕΠ 
Ναι, εκτός σελ.54, και δραστ.2 
 
Οι αριθμοί μέχρι το 70 

 

 Κ53ο 
Ναι 

Ναι, να διδαχθεί όλο 
Εισαγωγή στον 
Πολλαπλασιασμό. 
 

 

 Κ54ο 
 
Ναι  
εκτός σελ.59, και 
δραστ.2 

 
Δείτε Οδηγίες ΙΕΠ 
Ναι  
εκτός σελ.59, και δραστ.2 
 

Δυσκολία κατανόησης 
Λογισμικό Α΄-Β΄, Ενότητα 
μέτρησης  
Α΄ τάξης  «το μήκος» 



 
 
εκτός 
(ΤΕ σ.14, δραστ. 3) 

 
εκτός 
(ΤΕ σ.14, δραστ. 3) 

http://ts.sch.gr/repo/onlin
e-packages/dim-
mathimatika-a-
b/d04/cd/maths/startup.s
wf 

 Κ55ο  
 
Ναι, να διδαχθεί 
όλο 

Ναι, προτείνουμε 
να βγει η δραστηριότητα 3η 
ζωγραφίζω τα λιγότερα 
νομίσματα που χρειάζομαι για να 
αγοράσω τα αντικείμενα.  
(Κατά αντιστοιχία στο Κ39ο 
δραστηριότητα 1η σελίδα 26, 
νομίσματα) 
 

 

 Κ56ο ΤΟ Κ 56 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΓΕΙ ΟΛΟ 
Αν δεν υπάρχει χρόνος 
Εισαγωγή στη Συμμετρία: 1 
διδακτική ώρα (ΒΜ+ΤΕ) ή 
εναλλακτικά επέκταση στα 
Εργαστήρια Δραστηριοτήτων 
/Ευέλικτη Ζώνη ή στα Εικαστικά. 

 

 Κ57ο 
Ναι, να διδαχθεί 
όλο 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 
Ναι, να διδαχθεί όλο  
εκτός από τη 1η δραστηριότητα 
(Είναι σχετική με τη Συμμετρία) 

 

    

9Η Κ58ο 
Ναι, να διδαχθεί 
όλο 

Οι αριθμοί μέχρι το 100- Χρήμα 
Ναι, να διδαχθεί όλο αναλυτικά 

 

 Κ59ο 
Ναι, να διδαχθεί 
όλο 

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση  
Ναι, να διδαχθεί όλο αναλυτικά 

 

 Κ60ο 
εκτός 
(ΤΕ σ.26, δραστ. 3) 

Βάρος Λειτουργία Ζυγαριάς 
Ναι, να διδαχθεί όλο 
εκτός 
(ΤΕ σ.26, δραστ. 3) 

Αντί «άδεια» να γραφεί 
«λιγότερο νερό» 

 Κ61ο 
 
εκτός 
σελ.74, δραστ.1  
 

Χαράξεις σχημάτων –Παζλ 
Παλκόστρωτο 
Ό,τι ισχύει και στις οδηγίες ΙΕΠ 
εκτός 
σελ.74, δραστ.1  
 

Δυσκολία κατανόησης 

 Κ62ο  
Ναι, να διδαχθεί 
όλο 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
Ναι, να διδαχθεί όλο 

 

 Κ63ο  
Ναι, να διδαχθεί 
όλο 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 
Ναι όλο εκτός 
της 1ης Δραστηριότητας είναι ένα 
τάγκραμ. 
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