Δημοτικό Σχολείο Kλήρου
Σχολική Χρονιά 2020-2021
Παίζω και μαθαίνω:
Επειδή κάποιοι φίλοι μου έχετε ήδη ολοκληρώσει το μπλε βιβλιαράκι που σας
είχα δώσει για επανάληψη κατά τη διάρκεια των διακοπών αν θέλετε να δείτε
πόσο καλά μάθατε την πρόσθεση και την αφαίρεση μέχρι το 10 μπορείτε να
επισκεφτείτε τις πιο κάτω ιστοσελίδες και να παίξετε με τα εφαρμογίδια που
ακολουθούν!!

Καλή επιτυχία!!
1. Εφαρμογίδια για εξάσκηση στην πρόσθεση αριθμών μέχρι το 10
1.1 Ιστοσελίδα http://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?f=WaystoMake
Οι μαθητές επιλέγουν τον αριθμό που θα διαμοιραστεί. Οι μαθητές πρέπει
να κατανείμουν τα αρκουδάκια στα δύο σπίτια.
1.2 Ιστοσελίδα http://www.ictgames.com/save_the_whale_v4.html
Οι μαθητές επιλέγουν το κομμάτι του σωλήνα με το κατάλληλο μήκος έτσι ώστε
μαζί με το αρχικό κομμάτι σωλήνα να έχουν άθροισμα 10.
1.3 Ιστοσελίδα https://www.splashlearn.com/addition-games-for-1st-graders
Οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν τις μαθηματικές προτάσεις πρόσθεσης που
δίνουν το άθροισμα που δίνεται.
1.4. Ιστοσελίδα https://www.splashlearn.com/addition-games-for-1st-graders
Το εφαρμογίδιο δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να εξασκηθούν στην πρόσθεση
με τα ζευγαράκια του 10.
1.5 Ιστοσελίδα https://www.splashlearn.com/addition-games-for-1stgraders?page=2
Οι μαθητές επιλέγουν τον προσθετέο που λείπει ώστε να συμπληρωθεί ορθά η
μαθηματική πρόταση πρόσθεσης.

1.6 Ιστοσελίδα https://www.topmarks.co.uk/addition/robot-addition
Από την αρχική οθόνη, οι μαθητές επιλέγουν την πρόσθεση μέχρι το 10. Στη
συνέχεια, ταιριάζουν τη μαθηματική πρόταση σε κάθε ρομπότ με το κατάλληλο
άθροισμα.
1.7 Ιστοσελίδα https://www.topmarks.co.uk/addition/addition-to-10
Οι μαθητές επιλέγουν το ορθό άθροισμα για τη μαθηματική πρόταση πρόσθεσης
που τους δίνεται. Όταν επιλεγεί το ορθό άθροισμα, το εφαρμογίδιο
αναπαριστά το άθροισμα στην αριθμητική γραμμή.

2. Εφαρμογίδια για εξάσκηση στην αφαίρεση αριθμών μέχρι το 10
2.1 Ιστοσελίδα https://www.topmarks.co.uk/subtraction/subtraction-to-10
Οι μαθητές επιλέγουν τη σωστή διαφορά για τη μαθηματική πρόταση αφαίρεσης
που τους δίνεται. Όταν επιλεγεί η σωστή διαφορά, το εφαρμογίδιο την αναπαριστά
στην αριθμητική γραμμή.
2.2 Ιστοσελίδα https://www.topmarks.co.uk/maths-games/subtraction-grids
Από την αρχική οθόνη επιλέγουν να εργαστούν με αριθμούς μέχρι το 10. Οι
μαθητές επιλέγουν τον αριθμό που λείπει (μειωτέος ή αφαιρετέος) στις
μαθηματικής προτάσεις αφαίρεσης που τους δίνονται.
2.3 Ιστοσελίδα https://www.arcademics.com/games/mission
Οι μαθητές επιλέγουν τη μαθηματική πρόταση που έχει ως απάντηση τη διαφορά
που τους δίνεται.
2.4 Ιστοσελίδα
https://www.sheppardsoftware.com/math/subtraction/fruit-splat-game/
Οι μαθητές από την αρχική οθόνη επιλέγουν το Level 1 για να εργαστούν με
αριθμούς μέχρι το 10. Στη συνέχεια, επιλέγουν το φρούτο που έχει τη
διαφορά της μαθηματικής πρότασης αφαίρεσης που τους δίνεται.

Εκπαιδευτική Τηλεόραση
Ακόμη αξιόλογα είναι και κάποια από τα βίντεο της εκπαιδευτικής τηλεόρασης τα
οποία μπορείτε να επιλέξετε με βάση την Α΄ τάξη. Υπάρχουν βίντεο τόσο σχετικά με
τη γλώσσα όσο και με τα μαθηματικά τα οποία έχουμε ήδη κάνει στην τάξη. Για
δική σας ευκολία επισυνάπτω τον σύνδεσμο αυτό πιο κάτω.
http://elearning.schools.ac.cy/index.php/el/component/joomvideos/category/15-meno-spitimathaino-apo-tin-tileorasi-kyklos2?Itemid=101

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. mpapaevripidou@yahoo.gr

