ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β’ ΤΑΞΗΣ

41. ΓΝΩΡΙΖΩ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ
ΜΕΧΡΙ ΣΟ 1.000

ΟΝΟΜΑ:...............................................

Παρατήρησε προσεκτικά τους άβακες και γράψε σε κάθε κουτάκι τον αριθμό που
δείχνουν:

1

Ε Δ Μ

2

Ε Δ Μ

Ε Δ Μ

Ε Δ Μ

Ε Δ Μ

Σοποθέτησε τώρα τους αριθμούς που έγραψες στην προηγούμενη εργασία, με τη
σειρά, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο:

....... < ……. < ……. < ……. < …….

3

Τπολόγισε πόσοι είναι οι κύβοι σε κάθε περίπτωση, γράψε τους με αριθμούς και
με το όνομά τους και σχεδίασέ τους στους άβακες:

Αριθμόσ

Ε Δ Μ
Αριθμόσ με λζξεισ

Αριθμόσ

Αριθμόσ

Ε Δ Μ

Ε Δ Μ
Αριθμόσ με λζξεισ

Αριθμόσ με λζξεισ
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ΕΝΟΣΗΣΑ 7η

4

Μπορείς να αντιστοιχίσεις όσα είναι ίσα μεταξύ τους;
Εννιακόςια είκοςι πζντε

•

•

400

Εξακόςια εφτά

•

•

514

100 + 100 + 100 + 100

•

•

925

Πεντακόςια δεκατζςςερα

•

•

607

Εκατό + εκατό

•

• 1.000

Εφτακόςια ςαράντα

•

•

740

400 + 300 + 200 + 100

•

•

200

5

Με βάση τις οδηγίες προσπάθησε να σχεδιάσεις στους κάτω άβακες και να
γράψεις τους αντίστοιχους αριθμούς στις τελίτσες:

324
Σχεδίαςε ςτη ςωςτή ςτήλη
ακόμα 5 Εκατοντάδες και γράψε
ςτισ τελίτςεσ το νζο αριθμό:

………….

213

625

Σχεδίαςε ςτη ςωςτή ςτήλη
ακόμα 4 Δεκάδες και γράψε
ςτισ τελίτςεσ το νζο αριθμό:

Σχεδίαςε με τζτοιον τρόπο ό,τι
χρειάζεται ϊςτε να προκύψει ο
αριθμόσ 758:

………….

…………

6
Χμ! παράξενη εικόνα, ε!
Ένωσε τις τελίτσες για να
δεις τι είναι (αν θέλεις,
μπορείς έπειτα να
ζωγραφίσεις την εικόνα):
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7
Μπορείς να ενώσεις τους
αριθμούς με τη σειρά,
ξεκινώντας από το 50;
Σότε θα δεις τι είναι και
αν θέλεις, μπορείς έπειτα
να ζωγραφίσεις την εικόνα:

8

Μπορείς να βρεις με ποια χρήματα θα μπορούσε κάποιος να αγοράσει τις
επόμενες συσκευές; Τπολόγισε και ένωσε τις τελίτσες με τις συσκευές:

•

9

•

•

•

Σα τρενάκια κουβαλούν αριθμούς. Μερικοί όμως τους πέσανε στη διαδρομή.
Μπορείς να τους συμπληρώσεις;

Σο Φφλλο Εργαςίασ παρζχεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔEΤΣΙΚΗ ΧΡΗΗ
ςφμφωνα με τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτην ιςτοςελίδα www.stintaxi.com
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