
 1 

  
 

 
 
 
 

 
 

 

                               

 
 
Ταχ. ∆/νση: 

 
 
Α. Παπανδρέου 37 

Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: http://www.ypepth.gr 
Πληροφορίες: Κ. Παπαχρήστος  
Τηλέφωνο: 210 344 3285 

210 344 3006 
email: spudonpe@ypepth.gr 
 
ΘΕΜA: «Αναδιάρθρωση και εξορθολογισµός της διδακτέας ύλης στα Φυσικά Ε’ 
και Στ΄∆ηµοτικού, στα Μαθηµατικά της Ε’ και Στ’ ∆ηµοτικού και στη Γεωγραφία 
Ε’ και Στ’ ∆ηµοτικού. » 
 
            Έχοντας υπόψη: 

1. Τo άρθρο 24 του Ν. 1566/85, (ΦΕΚ 188-Α/23-9-1997)  

2. Τη µε αριθµ. 17/17-06-2010 Πράξη του Τµήµατος Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 

3. Τη µε αριθµ. 18/22-06-2010 Πράξη του Τµήµατος Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 

4. Το µε αριθµ 22/21-07-2010 Πρακτικό του Συντονιστικού Συµβουλίου του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και συγκεκριµένα τα αποσπάσµατα 2,3 &4.  

5. Τις ανάγκες των µαθητών και δασκάλων στα δηµοτικά σχολεία για το σχολικό 

έτος 2010-11: 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 α)την αναδιάρθρωση και εξορθολογισµό της διδακτέας ύλης στις 

Φυσικές Επιστήµες Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού.  

Συγκεκριµένα: 

1. Για την Ε΄ Τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου να χρησιµοποιείται ως βασικό 
βιβλίο για τη συνολική οργάνωση των µαθηµάτων το «Τετράδιο Εργασιών Ε΄ 
Τάξης» 

ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Β ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

 
Να διατηρηθεί µέχρι 
Βαθµός ασφαλείας  
 
Μαρούσι,    16-08- 2010 
Αριθ.Πρωτ.           Βαθµός Προτερ. 
 
         101097/Γ1 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
 

Προς: 1. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο  
              Τµήµα Π/θµιας Εκπ/σης 
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Από το Τετράδιο Εργασιών της Ε΄ Τάξης προτείνεται να µην αξιοποιηθούν 
διδακτικά τα ακόλουθα κεφάλαια, συνολικής διάρκειας 15 διδακτικών ωρών:  

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Φύλλο εργασίας 4: Η ενέργεια 
υποβαθµίζεται (σελ. 48-50) 

 

Η υποβάθµιση της ενέργειας 
είναι έννοια που γίνεται 
δύσκολα κατανοητή από 
µαθητές/τριες ∆ηµοτικού. 

2 διδακτικές 
ώρες 

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ   

Φύλλο εργασίας 2: Τα δόντια µας - 
Η αρχή του ταξιδιού της τροφής.  

Αφαιρείται µόνο η σελίδα 62: 
δραστηριότητα για το εσωτερικό των 
δοντιών. Αφαιρείται και η εργασία 2, 
σελ. 63. 

Η σελίδα περιλαµβάνει 
λεπτοµερειακή γνώση, που 
οδηγεί σε άσκοπη 
αποστήθιση όρων. 

 

 

1 διδακτική 
ώρα 

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ   

Φύλλο εργασίας 2: Το 
ηλεκτροσκόπιο (σελ. 98-100)  

 

∆ύσκολη η υλοποίηση της 
προτεινόµενης κατασκευής 
µε όχι πάντα εµφανή 
αποτελέσµατα. Εξοικονόµηση 
χρόνου για την καλύτερη 
διαπραγµάτευση  των 
υπολοίπων. 

1 διδακτική 
ώρα 

Φύλλο Εργασίας 5: Το ηλεκτρικό 
ρεύµα (σελ. 109-111) 

 

Η έννοια του ηλεκτρικού 
ρεύµατος γίνεται δύσκολα 
κατανοητή από µαθητές/τριες 
∆ηµοτικού. 

1 διδακτική 
ώρα 

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ   

Φύλλο εργασίας 1: Η ταχύτητα (σελ. 
162-163) 

Έννοια σχετικά δύσκολα 
κατανοητή από µαθητές/τριες 
∆ηµοτικού. Θα διδαχθεί στη 
Β΄ Γυµνασίου. Εξοικονόµηση 
χρόνου για την καλύτερη 
διαπραγµάτευση  των 
υπολοίπων.  

2 διδακτικές 
ώρες 

Φύλλο εργασίας 8: Η πίεση (σελ. 
188-190) 

Έννοια που γίνεται δύσκολα 
κατανοητή από µαθητές/τριες 
∆ηµοτικού. 

2 διδακτικές 
ώρες 

Φύλλο εργασίας 9: Η υδροστατική 
πίεση (σελ. 191-193) 

Έννοια που γίνεται δύσκολα 
κατανοητή από µαθητές/τριες 
∆ηµοτικού. 

1 διδακτική 
ώρα 
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Φύλλο εργασίας 10: Η ατµοσφαιρική 
πίεση (σελ. 194-197) 

Έννοια που γίνεται δύσκολα 
κατανοητή από µαθητές/τριες 
∆ηµοτικού. 

2 διδακτικές 
ώρες 

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΙΓΜΑΤΑ*   

Φύλλο εργασίας 1: Μελετάµε τα 
µίγµατα (σελ. 30-33) 

Έχει διδαχθεί στην ∆΄ τάξη. 1 διδακτική 
ώρα 

Φύλλο εργασίας 2: Μελετάµε τα 
διαλύµατα (34-37) 

Έχει διδαχθεί στην ∆΄ τάξη. 2 διδακτικές 
ώρες 

* Η ενότητα ΜΙΓΜΑΤΑ του Τετραδίου Εργασιών και τα φύλλα εργασίας που την 
αποτελούν (φύλλο εργασίας 1: Μελετάµε τα µίγµατα, φύλλο εργασίας 2: Μελετάµε τα 
διαλύµατα) συνολικής διάρκειας 3 ωρών να µεταφερθεί και να διδαχθεί στο τέλος της 
σχολικής χρονιάς ως τελευταία ενότητα εφόσον υπάρχει ο διαθέσιµος διδακτικός 
χρόνος, ή και να παραληφθεί αν δεν υπάρχει χρόνος (οι ίδιες ακριβώς ενότητες 
περιλαµβάνονται στο εγχειρίδιο της Μελέτης Περιβάλλοντος ∆΄ τάξης ∆ηµοτικού). Η 
ενότητα να διδαχτεί απαραιτήτως εφόσον δεν έχουν διδαχτεί στη ∆΄ τάξη τα 
αντίστοιχα κεφάλαια. 

Ένας ενδεικτικός προγραµµατισµός των φύλλων εργασίας του Τετραδίου Εργασιών 
παρουσιάζεται στον επόµενο πίνακα: 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓH 

1. Ερευνώντας και ανακαλύπτοντας (σελ. 12-14) 1 διδακτική ώρα 

2. Πώς µελετάµε τον κόσµο γύρω µας (σελ. 15) 1 διδακτική ώρα 

3. Ο δεκάλογος του καλού πειραµατιστή (σελ. 16-17)  1 διδακτική ώρα 

Σύνολο 3 διδακτικές ώρες 

ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

1. Όγκος (σελ. 20-22) 2 διδακτικές ώρες 

2. Μάζα (σελ.23-25) 1 διδακτική ώρα 

3. Πυκνότητα (σελ. 26-27) 1 διδακτική ώρα 

Σύνολο 4 διδακτικές ώρες 

EΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Η ενέργεια έχει πολλά πρόσωπα (σελ. 40-42) 2 διδακτικές ώρες 

2. Η ενέργεια αποθηκεύεται (σελ. 43-44) 1 διδακτική ώρα 

3. Η ενέργεια αλλάζει συνεχώς µορφή (σελ.45-47) 1 διδακτική ώρα  
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5. Τροφές και ενέργεια  

(σελ. 51-54) 

1 διδακτική ώρα 

Ανασκόπηση της ενότητας και αξιολόγηση 2 διδακτικές ώρες 

Σύνολο 7 διδακτικές ώρες 

ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

1. Ισορροπηµένη διατροφή (σελ. 56-58) 2 διδακτικές ώρες 

2. Τα δόντια µας - Η αρχή του ταξιδιού της τροφής 
(σελ. 59-63) 

1 διδακτική ώρα 

3. Το ταξίδι της τροφής συνεχίζεται (σελ. 64-67) 1 διδακτική ώρα 

Αξιοποίηση των κειµένων του Βιβλίου Μαθητή και 
αξιολόγηση 

2 διδακτικές ώρες 

Σύνολο 6 διδακτικές ώρες 

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 

1. Το θερµόµετρο (σελ. 70-73) 1 διδακτική ώρα 

2. Θερµοκρασία - Θερµότητα: ∆ύο έννοιες διαφορετικές 
(σελ. 74-77) 

2 διδακτικές ώρες 

3. Τήξη και Πήξη (σελ. 78-81) 2 διδακτικές ώρες 

4. Εξάτµιση και συµπύκνωση (σελ. 82-83) 1 διδακτική ώρα  

5. Βρασµός (σελ. 84-86) 1 διδακτική ώρα 

6. Θερµαίνοντας και ψύχοντας τα στερεά (σελ. 87-88) 1 διδακτική ώρα 

7. Θερµαίνοντας και ψύχοντας τα υγρά (σελ. 89-90) 1 διδακτική ώρα 

8. Θερµαίνοντας και ψύχοντας τα αέρια  

(σελ. 91-92) 

1 διδακτική ώρα 

Αξιοποίηση των κειµένων του Βιβλίου Μαθητή και 
αξιολόγηση 

3 διδακτικές ώρες 

Σύνολο 13 διδακτικές ώρες 

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 

1. Στατικός ηλεκτρισµός (σελ. 94-97) 2 διδακτικές ώρες 

3. Πότε ανάβει το λαµπάκι; (σελ. 101-103) 1 διδακτική ώρα 

4. Ένα απλό κύκλωµα (σελ. 104-108) 1 διδακτική ώρα 

6. Αγωγοί και µονωτές (σελ. 112-114) 1 διδακτική ώρα 
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7. Ο διακόπτης (σελ.115-118) 1 διδακτική ώρα 

8. Σύνδεση σε σειρά και παράλληλη σύνδεση; (σελ. 
119-122) 

2 διδακτικές ώρες 

 

9. Ηλεκτρικό ρεύµα - Μια επικίνδυνη υπόθεση (σελ. 
123-125) 

1 διδακτική ώρα 

Αξιοποίηση των κειµένων του Βιβλίου Μαθητή και 
αξιολόγηση 

3 διδακτικές ώρες 

Σύνολο 12 διδακτικές ώρες 

ΦΩΣ 

1. ∆ιάδοση του φωτός (σελ. 128-130) 1 διδακτική ώρα 

2. ∆ιαφανή, ηµιδιαφανή και αδιαφανή σώµατα  

(σελ. 131-132) 

1 διδακτική ώρα 

 

3. Φως και σκιές (σελ. 133-135) 1 διδακτική ώρα 

4. Ανάκλαση και διάχυση του φωτός (σελ. 136-139) 1 διδακτική ώρα 

5. Απορρόφηση του φωτός (140-141) 1 διδακτική ώρα 

Αξιοποίηση των κειµένων του Βιβλίου Μαθητή και 
αξιολόγηση 

2 διδακτικές ώρες 

Σύνολο 7 διδακτικές ώρες 

ΗΧΟΣ 

1. Πώς παράγεται ο ήχος (σελ. 144-146) 1 διδακτική ώρα 

2. ∆ιάδοση του ήχου (σελ. 147-149) 2 διδακτικές ώρες 

3. Ανάκλαση του ήχου (σελ. 150-152) 1 διδακτική ώρα 

4. Απορρόφηση του ήχου (σελ. 153-154) 2 διδακτικές ώρες 

5. Άνθρωπος και ήχος - Το αφτί µας (σελ. 155-157) 1 διδακτική ώρα 

6. Ηχορρύπανση - Ηχοπροστασία (158-160) 1 διδακτική ώρα 

Αξιοποίηση των κειµένων του Βιβλίου Μαθητή και 
αξιολόγηση 

2 διδακτικές ώρες 

Σύνολο 10 διδακτικές ώρες 

MHXANIKH   

2. Οι δυνάµεις (σελ. 164-168) 2 διδακτικές ώρες 

3. ∆υνάµεις µε επαφή - ∆υνάµεις από απόσταση 
(σελ. 169-173) 

2 διδακτικές ώρες 
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4. Πώς µετράµε τη δύναµη (σελ. 174-176) 2 διδακτικές ώρες 

5. Τριβή - Μία σηµαντική δύναµη (σελ. 177-179) 1 διδακτική ώρα 

6. Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η τριβή 
(σελ. 180-183) 

2 διδακτικές ώρες 

7. Τριβή: επιθυµητή ή ανεπιθύµητη; (σελ. 184-187) 2 διδακτικές ώρες 

Αξιοποίηση των κειµένων του Βιβλίου Μαθητή και 
αξιολόγηση 

2 διδακτικές ώρες 

Σύνολο 13 διδακτικές ώρες 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ  75 ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 

 

Το ΑΠΣ για την Ε΄ ∆ηµοτικού προβλέπει για τη διδασκαλία του µαθήµατος συνολικά 
75 διδακτικές ώρες. Οι ώρες οι οποίες θεωρητικά προκύπτουν για το σχολικό έτος 
από τη διδασκαλία 3 διδακτικών ωρών την  εβδοµάδα υπολογίζονται περίπου σε 90 
και είναι βέβαια πιθανόν, για διάφορους λόγους, να µην γίνουν όλες.  

Αν υπάρξει πλεονάζων χρόνος µπορεί: α) να αξιοποιηθεί για τη µελέτη των µιγµάτων 
(3 ώρες) και β) να διατεθεί για την υλοποίηση διαθεµατικού σχεδίου εργασίας. 
Ενδεικτικά θέµατα από το ΑΠΣ της Ε΄ ∆ηµοτικού: Πηγές ενέργειας στον τόπο µου, Η 
διατροφή του σύγχρονου ανθρώπου.  

Tο Βιβλίο Μαθητή «ΦΥΣΙΚΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ» 
προτείνεται να αποτελεί συνοδευτικό υλικό και τα κείµενα που περιλαµβάνει να µην 
ανατίθενται στους µαθητές και στις µαθήτριες για αποστήθιση.  

 
Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας των φύλλων εργασίας του «Τετραδίου Εργασιών» σε 
συνδυασµό µε τις ενοτήτες/υποενότητες του «Βιβλίου του Μαθητή» που προτείνεται 
να αξιοποιηθούν διδακτικά αλλά και αυτών που προτείνεται να αφαιρεθούν. 
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«ΦΥΣΙΚΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ», Ε΄ ΤΑΞΗ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 
 
ΤΕΤΡΑ∆ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ)  ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ (ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) 

ΚΕΦ. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ / ΣΥΣΤΑΣΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ/ 

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΤΑΣΗ / ΣΥΣΤΑΣΗ 

1. Ερευνώντας και 
ανακαλύπτοντας (σελ. 
12-14) 

Να διδαχθεί  

(1 διδακτική ώρα) 

∆ιόρθωση της πρότασης 
«…τα φυτά µεγαλώνουν 
παίρνοντας τροφή από το 
έδαφος…» η οποία δεν είναι 
επιστηµονικά ορθή, σελ. 12. 

 

2. Πώς µελετάµε τον 
κόσµο γύρω µας (σελ. 
15) 

Να διδαχθεί  

(1 διδακτική ώρα) 

 

Ε
ΙΣ
Α
Γ
Ω
Γ

H
 

3. Ο δεκάλογος του 
καλού πειραµατιστή (σελ. 

Να διδαχθεί 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ (σελ. 10-11) Κείµενο το οποίο µπορεί να 
αξιοποιηθεί διδακτικά. 
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16-17)  (1 διδακτική ώρα) 

 

      

ΕΙΣΑΓΩΓΗ (σελ. 12-13) Να µην αξιοποιηθεί. 1. Όγκος (σελ. 20-22) Να διδαχθεί  

(2 διδακτικές ώρες) 
∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ (σελ. 14-15) Να µην αξιοποιηθεί. 

2. Μάζα (σελ.23-25) Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

Υ
Λ
ΙΚ
Α

 Σ
Ω
Μ
Α
Τ
Α

 3. Πυκνότητα (σελ. 26-27) Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

 

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 
(σελ. 16-17) 

Να µην αξιοποιηθεί. 

      

ΕΙΣΑΓΩΓΗ (σελ. 18-19) 

 

Μπορεί να αξιοποιηθεί αφού 
ολοκληρωθεί από το Τετράδιο 
Εργασιών όλη η ενότητα. 

 

Μ
ΙΓ
Μ
Α
Τ
Α

 

 1. Μελετάµε τα µίγµατα  

(σελ. 30-33) 

 

 

Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

 

Η ενότητα να διδαχθεί στο 
τέλος της σχολικής χρονιάς 
ως τελευταία ενότητα εφόσον 

 

ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΜΙΓΜΑΤΑ: 
Εισαγωγικό (σελ. 20) 

Να µην αξιοποιηθεί. 



 9 

Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση 
(σελ. 20) 

Κείµενο το οποίο µπορεί να 
αξιοποιηθεί. 

∆ιαχωρίζοντας τα συστατικά των 
µιγµάτων (σελ. 20) 

Κείµενο το οποίο µπορεί να 
αξιοποιηθεί. Εκτός από τι 
µικροσκοπική θεώρηση, σελ. 
21. 

υπάρχει ο διαθέσιµος 
διδακτικός χρόνος, αλλιώς να 
παραληφθεί. Οι ίδιες ακριβώς 
ενότητες περιλαµβάνονται 
στο εγχειρίδιο της Μελέτης 
Περιβάλλοντος ∆΄ τάξης 
∆ηµοτικού. Η ενότητα να 
διδαχτεί απαραιτήτως εφόσον 
δεν έχουν διδαχτεί στη ∆΄ 
τάξη τα αντίστοιχα κεφάλαια. 

Σκουπίδια ένα µίγµα που µπορεί να 
είναι χρήσιµο … (σελ. 21) 

Κείµενο το οποίο µπορεί να 
αξιοποιηθεί. 

∆ΙΑΛΥΜΑΤΑ: Εισαγωγή (σελ.22) Να µην αξιοποιηθεί. 

Αέρια και στερεά διαλύµατα (σελ.22) Να µην αξιοποιηθεί. 

Ζεστό ή κρύο (σελ.22) 

Νερό, ο παγκόσµιος διαλύτης (σελ. 23) 

Κείµενα τα οποία µπορούν να 
αξιοποιηθούν. Εκτός από τις 
µικροσκοπικές θεωρήσεις. 

2. Μελετάµε τα διαλύµατα 
(σελ. 34-37) 

Να διδαχθεί 

(2 διδακτικές ώρες) 

 Γλωσσάρι… Με µια µατιά… (σελ. 23) Να µην αξιοποιηθούν. 

   

 

   

ΕΙΣΑΓΩΓΗ (σελ. 24-25) Να µην αξιοποιηθεί. E
Ν
Ε
Ρ
Γ

Ε
ΙΑ

 

1. Η ενέργεια έχει πολλά 
πρόσωπα (σελ. 40-42) 

 Να διδαχθεί 

(2 διδακτικές ώρες) 

 

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  
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2. Η ενέργεια 
αποθηκεύεται (σελ. 43-
44) 

Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

ΖΩΗ (σελ. 26-27) 

ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (σελ. 28-29) 

ΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: εισαγωγή και 
µικρόκοσµος (σελ. 30) 

 

 

Να µην αξιοποιηθούν. 

Ενέργεια και τροφές (σελ. 30) Κείµενο το οποίο µπορεί να 
αξιοποιηθεί. 

3. Η ενέργεια αλλάζει 
συνεχώς µορφή (σελ.45-
47) 

Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

 
 

 

 

∆ίαιτα: οικονοµία ενέργειας (σελ. 31) 

Κείµενο το οποίο µπορεί να 
αξιοποιηθεί. Προσοχή η 
φράση «Η σωστή διατροφή 
είναι αυτή … όση ενέργεια 
είναι απαραίτητη ούτε 
περισσότερη ούτε λιγότερη» 
δεν είναι σωστή από άποψη 
υγιεινής διατροφής. 

E
Ν
Ε
Ρ
Γ
Ε
ΙΑ

 

4. Η ενέργεια 
υποβαθµίζεται (σελ.48-
50) 

Να µη διδαχθεί.  

Η υποβάθµιση της ενέργειας 
είναι έννοια που γίνεται 
δύσκολα κατανοητή από 
µαθητές/τριες ∆ηµοτικού. 

Καθηµερινές ενεργειακές του 
ανθρώπινου οργανισµού (σελ. 31) 

Άρση βαρών: Ο πιο δυνατός κερδίζει 
(σελ. 31) 

 

Κείµενα τα οποία µπορούν να 
αξιοποιηθούν. 
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5. Τροφές και ενέργεια  

(σελ. 51-54) 

Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

Γλωσσάρι… Με µια µατιά… (σελ. 23) Να µην αξιοποιηθούν. 

      

1. Ισορροπηµένη 
διατροφή (σελ. 56-58) 

 

Να διδαχθεί 

(2 διδακτικές ώρες) 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ (σελ. 32-33) Μπορεί να αξιοποιηθεί αφού 
ολοκληρωθεί από το Τετράδιο 
Εργασιών όλη η ενότητα. 

 

Π
Ε
Π
Τ
ΙΚ
Ο

 Σ
Υ
Σ
Τ
Η
Μ
Α

 

2. Τα δόντια µας - Η αρχή 
του ταξιδιού της τροφής  

(σελ. 59-63) 

 

 

 

Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

Αφαιρείται µόνο η σελίδα 62: 
δραστηριότητα για το 
εσωτερικό των δοντιών. Η 
σελίδα περιλαµβάνει 
λεπτοµερειακή γνώση, που 
οδηγεί σε άσκοπη 
αποστήθιση όρων. Αφαιρείται 
η εργασία 2, σελ. 63.  

 

ΤΑ ∆ΟΝΤΙΑ ΜΑΣ. Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ 
ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ: Εισαγωγικό 
(σελ. 34), Προσέχω τα δόντια µου (σελ. 
34) 

Το σωστό βούρτσισµα των δοντιών 
(σελ. 35), Η µάσηση δηµιουργεί µίγµατα 
(σελ.35), Ένας τραπεζίτης στο στόµα 
µας (σελ. 35) 

 

 

Κείµενα τα οποία µπορούν να 
αξιοποιηθούν. 

Π
Ε
Π
Τ
ΙΚ

Ο
  

3. Το ταξίδι της τροφής 
συνεχίζεται (σελ. 64-67) 

Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

 ΤΟ ΤΑΞΙ∆Ι ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ (σελ. 36) 

Να αξιοποιηθεί οπωσδήποτε 
σε συνδυασµό µε το Τετράδιο 
Εργασιών. 
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Το ταξίδι από τη σκοπιά του 
µικρόκοσµου (σελ. 37) 

Να µην αξιοποιηθεί. 

Η γεύση (σελ.37), Γιατί γουργουρίζει το 
στοµάχι µας (σελ. 37), Ισορροπηµένη 
διατροφή: Μικρόκοσµος (σελ. 38) 

Κείµενα τα οποία µπορούν να 
αξιοποιηθούν. 

ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ: Σιτηρά 
- Γάλα - Κρέας - Φρούτα και λαχανικά 
(σελ. 38), Πρόσθετα τροφίµων (σελ. 
39), 

Υγιεινές συνήθειες (σελ. 39) 

Κείµενα τα οποία µπορούν να 
αξιοποιηθούν. 

Γλωσσάρι… Με µια µατιά… (σελ. 39) Να µην αξιοποιηθούν. 

      

1. Το θερµόµετρο 

 (σελ. 70-73) 

Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ (σελ. 40-41) Μπορεί να αξιοποιηθεί αφού 
ολοκληρωθεί από το Τετράδιο 
Εργασιών όλη η ενότητα. Θ

Ε
Ρ
Μ
Ο
Τ
Η
Τ
Α

 

2. Θερµοκρασία - 
Θερµότητα: ∆ύο έννοιες 
διαφορετικές (σελ. 74-77) 

 

Να διδαχθεί 

(2 διδακτικές ώρες) 

 

 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ: ∆ΥΟ 
ΕΝΝΟΙΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ 

Εισαγωγικό-Μικρόκοσµος (σελ. 42) 

Η θερµοκρασία του χρώµατος (σελ. 42) 

 

Να µην αξιοποιηθούν. 
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Θερµά και ψυχρά συναισθήµατα (σελ. 
43) 

Η ιστορία του θερµοµέτρου (σελ. 43) 

Κείµενα τα οποία µπορούν να 
αξιοποιηθούν. 

Ανάποδα στο µονόδροµο: τα ψυκτικά 
µηχανήµατα (σελ.44), 

Θερµοκρασία και θερµότητα στα 
στερεά, υγρά και αέρια σώµατα (σελ. 
44) 

 

Να µην αξιοποιηθούν. 

Το ιατρικό θερµόµετρο (σελ. 45) Κείµενο το οποίο µπορεί να 
αξιοποιηθεί. 

ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ: Εισαγωγικό (σελ.46) 

 

Να µην αξιοποιηθεί. 

Θερµοκρασίες τήξης και πήξης (σελ. 
46) 

Χυτήρια (σελ.47), Το γυαλί: Λίγη άµµος 
και πολλή θερµότητα (σελ. 47), Η τήξη 
και η πήξη φτιάχνουν προφιτερόλ (σελ. 
48) 

 

Κείµενα τα οποία µπορούν να 
αξιοποιηθούν. 

Θ
Ε
Ρ

Μ
Ο
Τ

Η
Τ
Α

 

3. Τήξη και Πήξη 

(σελ. 78-81) 

 

Να διδαχθεί 

(2 διδακτικές ώρες) 

 

 

Τήξη και πήξη από την πλευρά του 
µικρόκοσµου … (σελ. 48) 

Να µην αξιοποιηθεί. 
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Το νερό στη φύση (σελ. 49) Κείµενο το οποίο µπορεί να 
αξιοποιηθεί. 

ΕΞΑΤΜΙΣΗ, ΒΡΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗ: Εισαγωγικό (σελ. 50) 

Να µην αξιοποιηθεί. 

4. Εξάτµιση και 
συµπύκνωση (σελ. 82-
83) 

 

 

Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

 

 

Αλυκές (σελ. 50) 

Κείµενο το οποίο µπορεί να 
αξιοποιηθεί. Να τονιστούν και 
οι αρνητικές συνέπειες από 
την υπερβολική κατανάλωση 
αλατιού. 

5. Βρασµός (σελ. 84-86) 

 

 

 

Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

Η φυσική της … µπουγάδας (σελ.51), 
Ιδρώτας: το ψυκτικό υγρό του 
ανθρωπίνου σώµατος (σελ. 51), Το 
θάµπωµα των τζαµιών (σελ. 52), 
Θερµοκρασίες βρασµού (σελ. 52) 

 

Κείµενα τα οποία µπορούν να 
αξιοποιηθούν. 

Εξάτµιση, βρασµός και υγροποίηση 
από την σκοπιά του µικρόκοσµου  (σελ. 
53) 

Να µην αξιοποιηθεί. 

 

6. Θερµαίνοντας και 
ψύχοντας τα στερεά  

(σελ. 87-88) 

Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

Κολόνιες: ευτυχώς που κάποια υγρά 
εξατµίζονται εύκολα. (σελ.53) 

Κείµενο το οποίο µπορεί να 
αξιοποιηθεί. 

7. Θερµαίνοντας και 
ψύχοντας τα υγρά  

Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

∆ΙΑΣΤΟΛΗ-ΣΥΣΤΟΛΗ: 

Εισαγωγικό (σελ.54) 

Να µην αξιοποιηθεί. 
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(σελ. 89-90) Συµπτώσεις µε µεγάλη σηµασία 
(σελ.54) 

Κείµενο το οποίο µπορεί να 
αξιοποιηθεί. 

∆ιαστολή και συστολή από τη σκοπιά 
του µικρόκοσµου (σελ. 55) 

Να µην αξιοποιηθεί. 

∆ιαστολή και συστολή: ένας 
πονοκέφαλος για τους µηχανικούς. 
(σελ. 55) 

Κείµενο το οποίο µπορεί να 
αξιοποιηθεί. 

8. Θερµαίνοντας και 
ψύχοντας τα αέρια  

(σελ. 91-92) 

Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

Γλωσσάρι… Με µια µατιά… (σελ. 55) Να µην αξιοποιηθούν. 

      

Εισαγωγή (σελ. 56-57) Μπορεί να αξιοποιηθεί αφού 
ολοκληρωθεί από το Τετράδιο 
Εργασιών όλη η ενότητα. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ: ∆ΙΑΡΚΩΣ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ 

Εισαγωγή (σελ. 58) 

Στατικός ηλεκτρισµός (σελ. 58) 

Κείµενα τα οποία µπορούν να 
αξιοποιηθούν. 

Το ηλεκτρικό ρεύµα (σελ. 59) Να µην αξιοποιηθεί. 

Η
Λ
Ε
Κ
Τ
Ρ
ΙΣ
Μ
Ο
Σ

 

 1. Στατικός ηλεκτρισµός 
(σελ. 94-97) 

Να διδαχθεί 

(2 διδακτικές ώρες) 

Για να εργαστούν οι 
µαθητές/τριες στο φύλλο 
εργασίας ο/η δάσκαλος/α 
είναι απαραίτητο να εισάγει 
την έννοια του ατόµου και των 
φορτισµένων σωµατιδίων 
από τα οποία αυτό 
αποτελείται. 

 

Παράτολµα πειράµατα (σελ. 59) Κείµενο το οποίο µπορεί να 
αξιοποιηθεί. 
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2. Το ηλεκτροσκόπιο  

(σελ. 98-100) 

Να µη διδαχθεί  

∆ύσκολη η υλοποίηση της 
προτεινόµενης κατασκευής µε 
όχι πάντα εµφανή 
αποτελέσµατα. Επιπλέον, 
εξοικονοµείται χρόνος για τη 
διδασκαλία των επόµενων 
Φύλλων Εργασίας που 
αναφέρονται στον 
ηλεκτρισµό. 

Ο ∆ηµόκριτος (σελ. 59) Κείµενο το οποίο µπορεί να 
αξιοποιηθεί. 

3. Πότε ανάβει το 
λαµπάκι; (σελ. 101-103) 

Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

 

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ  

Παράλληλη σύνδεση 

Σύνδεση σε σειρά (σελ. 60) 

Κείµενο το οποίο µπορεί να 
αξιοποιηθεί. 

4. Ένα απλό κύκλωµα 

 (σελ. 104-108) 

Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

Μικροσκοπικά κυκλώµατα (σελ. 61) Να µην αξιοποιηθεί. 

5. Το ηλεκτρικό ρεύµα  

(σελ. 109-111) 

Να µη διδαχθεί  

Η έννοια του ηλεκτρικού 
ρεύµατος γίνεται δύσκολα 
κατανοητή από µαθητές/τριες 
∆ηµοτικού. 

ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΕΣ:  

Εισαγωγή (σελ. 62) 

Να µην αξιοποιηθεί. 
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Εφαρµογές των αγωγών (σελ. 62), 

Οι ηµιαγωγοί (σελ. 62), Μονωτές: 
«ντύνοντας» τους αγωγούς (σελ. 63), 

Ένας πολύτιµος αγωγός (σελ. 63) 

Κείµενα τα οποία µπορούν να 
αξιοποιηθούν. 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

Εισαγωγή (σελ. 64) 

Να µην αξιοποιηθεί. 

6. Αγωγοί και µονωτές  

(σελ. 112-114) 

Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

Ένα τεράστιο κύκλωµα (σελ. 64), 

Οι µπαταρίες (σελ. 64), Η γεννήτρια 
(σελ. 65), Οι φωτοβολταϊκοί 
µετατροπείς (σελ. 65) 

Κείµενα τα οποία µπορούν να 
αξιοποιηθούν. 

7. Ο διακόπτης (σελ.115-
118) 

Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ: Εισαγωγή (σελ. 66) Κείµενο το οποίο µπορεί να 
αξιοποιηθεί. 

∆ιακοπή µε αέρα (σελ. 66) Να µην αξιοποιηθεί. 

Η
Λ
Ε
Κ
Τ
Ρ
ΙΣ
Μ
Ο
Σ

 

 

8. Σύνδεση σε σειρά και 
παράλληλη σύνδεση;  

(σελ. 119-122) 

Να διδαχθεί 

(2 διδακτικές ώρες) 

 

 

 

 

Ένας … ανάποδος διακόπτης (σελ. 66) 

∆ιπλοί … ανάποδοι διακόπτες (σελ. 66) 

∆ιακόπτες που προστατεύουν (σελ. 67) 

∆ιακόπτες διπλής διαδροµής (σελ. 67) 

Ένα µικρό µπέρδεµα (σελ. 67) 

 

Κείµενα τα οποία µπορούν να 
αξιοποιηθούν. 
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ: Εισαγωγή 
(σελ. 68) 

Κείµενο το οποίο µπορεί να 
αξιοποιηθεί. 

Ενέργεια ηλεκτρικού ρεύµατος (σελ. 68) Να µην αξιοποιηθεί. 

Οι ηλεκτρικές συσκευές µετατρέπουν 
την ενέργεια (σελ. 68) 

Οι πρώτες ηλεκτρικές συσκευές (σελ. 
68) 

Μια σηµαντική εφεύρεση: η λάµπα 
πυράκτωσης (σελ. 69), Μπλακ άουτ 
(σελ. 69) 

 

Κείµενα τα οποία µπορούν να 
αξιοποιηθούν. 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΜΙΑ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ ΥΠΟΘΕΣΗ: Εισαγωγή 
(σελ. 70) 

Να µην αξιοποιηθεί. 

Ηλεκτροπληξία και πρώτες βοήθειες 
(σελ. 70), Κεραυνός: ένα επικίνδυνο 
φαινόµενο (σελ. 70) 

Κείµενα τα οποία µπορούν να 
αξιοποιηθούν. 

Ασφάλεια: ένας αυτόµατος διακόπτης 
(σελ. 71) 

Να µην αξιοποιηθεί. 

9. Ηλεκτρικό ρεύµα - Μια 
επικίνδυνη υπόθεση  

(σελ. 123-125) 

Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

Γλωσσάρι… Με µια µατιά… (σελ. 71) Να µην αξιοποιηθούν. 

      



 19 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ (σελ. 72-73) Μπορεί να αξιοποιηθεί αφού 
ολοκληρωθεί από το Τετράδιο 
Εργασιών όλη η ενότητα. 

∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ: Εισαγωγή 
(σελ. 74), Φως και γιορτές (σελ. 74) 

Κείµενα τα οποία µπορούν να 
αξιοποιηθούν. 

Φωτόνια ή ηλεκτροµαγνητικό κύµα 
(σελ. 74) 

Να µην αξιοποιηθεί. 

 

 

1. ∆ιάδοση του φωτός 
(σελ. 128-130) 

Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

Πιο γρήγορα δεν γίνεται… (σελ. 74), 
∆ιάδοση του φωτός και επικοινωνία: 
Φρυκτωρίες και φάροι (σελ. 75), Κατά 
βάθος είναι ζήτηµα φωτός (σελ. 75) 

 

Κείµενα τα οποία µπορούν να 
αξιοποιηθούν. 

ΦΩΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ: Εισαγωγή 
(σελ. 76), Η διαφάνεια στην καθηµερινή 
µας ζωή (σελ. 77) 

Κείµενα τα οποία µπορούν να 
αξιοποιηθούν. 

2. ∆ιαφανή, ηµιδιαφανή 
και αδιαφανή σώµατα  

(σελ. 131-132) 

Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

 Το φως µεταφέρει πληροφορία (σελ. 
77) 

Να µην αξιοποιηθεί. 

Φ
Ω
Σ

 

 

3. Φως και σκιές  

(σελ. 133-135) 

Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

 

 

Τα ηλιακά ρολόγια (σελ. 77), Οι σκιές 
παίζουν θέατρο (σελ. 78), Σκιές στη 
ζωγραφική (σελ. 78), Σκιές στο 
διάστηµα (σελ. 79), Παιχνίδι µε τις σκιές 
(σελ. 79) 

 

Κείµενα τα οποία µπορούν να 
αξιοποιηθούν. 
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ΑΝΑΚΛΑΣΗ, ∆ΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ: 
Εισαγωγή (σελ. 80), Ανάκλαση του 
φωτός και οδική ασφάλεια (σελ. 80), 
Ανεπιθύµητη ανάκλαση (σελ. 81) 

 

Κείµενα τα οποία µπορούν να 
αξιοποιηθούν. 

Απορρόφηση και ενέργεια (σελ. 81) Να µην αξιοποιηθεί. 

4. Ανάκλαση και διάχυση 
του φωτός (σελ. 136-139) 

Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

Φως στην οµίχλη (σελ. 81), Καθρέπτες 
από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα (σελ. 
82) 

Κείµενα τα οποία µπορούν να 
αξιοποιηθούν. 

Μαύρες τρύπες: δεν είναι …µαύρες και 
προπάντων δεν είναι τρύπες! (σελ. 82) 

Να µην αξιοποιηθεί. 

Ο καθρέπτης στην τέχνη (σελ. 82) 

Λευκά και σκούρα ρούχα (σελ. 83) 

Ο µύθος του Νάρκισσου (σελ. 83) 

Κείµενα τα οποία µπορούν να 
αξιοποιηθούν. 

5. Απορρόφηση του 
φωτός (140-141) 

Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

 

Γλωσσάρι …Με µια µατιά … (σελ. 83) Να µην αξιοποιηθούν. 

      

Η
Χ
Ο
Σ

 

 

1. Πώς παράγεται ο ήχος 
(σελ. 144-146) 

Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ (σελ. 84-85) Μπορεί να αξιοποιηθεί αφού 
ολοκληρωθεί από το Τετράδιο 
Εργασιών όλη η ενότητα. 
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ΠΩΣ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ Ο ΗΧΟΣ 

Μια ηχητική πηγή µε ξεχωριστή 
σηµασία: ο λάρυγγας (σελ. 86), 
∆ιαβάζοντας τους ήχους (σελ. 87), 
Παραγωγή του ήχου (σελ. 87), 
Βλέπουµε την ταλάντωση; (σελ. 87), 
Παίξε µε τους ήχους (σελ. 87) 

 

Κείµενα τα οποία µπορούν να 
αξιοποιηθούν. 

Ο ήχος του χορού (σελ. 88), Φυσικές 
ηχητικές πηγές (σελ. 88), Ο ήχος της 
βροχής (σελ. 88), Τεχνητές ηχητικές 
πηγές (σελ. 89) 

Ονοµασίες των ήχων (σελ. 89), Νιώσε 
τον ήχο (σελ. 89) 

 

Κείµενα τα οποία µπορούν να 
αξιοποιηθούν. 

2. ∆ιάδοση του ήχου  

(σελ. 147-149) 

 

Να διδαχθεί  

(2 διδακτικές ώρες) 

 

Επειδή στο φύλλο εργασίας 
εισάγεται η έννοια «ηχητικό 
κύµα» ο/η δάσκαλος/α είναι 
απαραίτητο να εισάγει την 
έννοια του µορίου στον αέρα. 
Σε περίπτωση που ο/η 
δάσκαλος/α θεωρεί ότι η 
έννοια «ηχητικό κύµα» είναι 
µη κατανοητή από τους/τις 
µαθητές/τριες του προτείνεται 
στη θέση της η χρήση του 
όρου «ήχος».  

ΠΩΣ ∆ΙΑ∆Ι∆ΕΤΑΙ Ο ΗΧΟΣ: Εισαγωγικό 
(σελ. 90), Τηλέφωνο από δυο κουτιά 
γάλα … (σελ. 91), Ο ήχος στο κενό 
(σελ. 91), Συγχρονισµένη κολύµβηση 
(σελ. 91), Το νησί των Σειρήνων και οι 
σειρήνες (σελ. 92), Γίνε … κι εσύ ένας 
γιατρός … των φρούτων (σελ. 92), Ο 
ήχος γκρεµίζει τείχη (σελ. 93), 
Υπερηχητικά µέσα µεταφοράς (σελ. 
93), Οι τραγουδιστές των ωκεανών 
(σελ. 93) 

 

 

 

Κείµενα τα οποία µπορούν να 
αξιοποιηθούν. 
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3. Ανάκλαση του ήχου  

(σελ. 150-152) 

 

Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

 

ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ 
ΗΧΟΥ: Εισαγωγικό (σελ. 94), Ένας 
µύθος για την Ηχώ (σελ. 94), Ηχητικά 
κύµατα στην υπηρεσία της τεχνολογίας 
(σελ. 95), Το ηχητικό κύµα βλέπει τα 
µωρά πριν από τους γονείς … (σελ. 
95), Τα πορώδη υλικά απορροφούν τον 
ήχο (σελ. 96), Αρχαία και σύγχρονα 
θέατρα (σελ. 96), Η γαλήνη ενός 
χιονισµένου τοπίου (σελ. 97) 

 

 

 

 

Κείµενα τα οποία µπορούν να 
αξιοποιηθούν. 

 

4. Απορρόφηση του ήχου 
(σελ. 153-154) 

Να διδαχθεί 

(2 διδακτικές ώρες) 

Απορρόφηση του ήχου από τη σκοπιά 
του µικρόκοσµου (σελ. 97) 

 

Να µην αξιοποιηθεί. 

Τα φυτά απορροφούν τους θορύβους 
… (σελ. 97), Ηχοµόνωση (σελ. 97) 

Κείµενα τα οποία µπορούν να 
αξιοποιηθούν. 

ΤΟ ΑΦΤΙ (σελ. 98-99), Ασυνήθιστα 
αυτιά (σελ. 99), Υπέρηχοι και υπόηχοι 
(σελ. 100), 

Ένας µεγάλος συνθέτης (σελ. 100) 

 

Κείµενα τα οποία µπορούν να 
αξιοποιηθούν. 

Η
Χ
Ο
Σ

 

 

5. Άνθρωπος και ήχος - 
Το αφτί µας (σελ. 155-
157) 

 

 

 

 

Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

 

Το αυτί: ένας µετατροπέας ενέργειας 
(σελ. 101) 

Να µην αξιοποιηθεί. 
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Υγιεινές συνήθειες (σελ. 101) Κείµενο το οποίο µπορεί να 
αξιοποιηθεί. 

ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ – ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: 

Εισαγωγικό (σελ. 102) 

Ηχορύπανση ... µε παρελθόν (σελ. 102) 

Κείµενα τα οποία µπορούν να 
αξιοποιηθούν. 

Η µάζα των µορίων κάνει τη διαφορά 
(σελ. 102) 

Να µην αξιοποιηθεί. 

Ηχοµόνωση (σελ. 102) 

Ηχοπροστασία (σελ. 103) 

Κείµενα τα οποία µπορούν να 
αξιοποιηθούν. 

6. Ηχορρύπανση – 
Ηχοπροστασία (158-160) 

 

Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

 

Γλωσσάρι … Με µια µατιά … (σελ. 103) Να µην αξιοποιηθούν. 

      

Εισαγωγή (σελ. 104-105) Μπορεί να αξιοποιηθεί αφού 
ολοκληρωθεί από το Τετράδιο 
Εργασιών όλη η ενότητα. 

1. Η ταχύτητα (σελ. 162-
163) 

Να µη διδαχθεί  

Εξοικονοµείται χρόνος για τη 
διδασκαλία των επόµενων 
Φύλλων Εργασίας. 

 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ (σελ. 106-107) Αφαιρείται 

M
H

X
A

N
IK

H
 

 

2. Οι δυνάµεις (σελ. 164-
168) 

Να διδαχθεί 

 

∆ΥΝΑΜΗ: Εισαγωγικό (σελ. 108) Κείµενο το οποίο µπορεί να 
αξιοποιηθεί 
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(2 διδακτικές ώρες) Η δύναµη … της γλώσσας (σελ.108) Κείµενο το οποίο µπορεί να 
αξιοποιηθεί 

∆υνάµεις στο µακρόκοσµο και στο 
µικρόκοσµο (σελ.108) 

 

3. ∆υνάµεις µε επαφή - 
∆υνάµεις από απόσταση 
(σελ. 169-173) 

Να διδαχθεί 

(2 διδακτικές ώρες) 

Άλλο µάζα κι άλλο βάρος! (σελ.109) 

 

Να µην αξιοποιηθούν. 

∆υνάµεις σε επαφή και από απόσταση 
(σελ.109) 

Κείµενο το οποίο µπορεί να 
αξιοποιηθεί. 

4. Πώς µετράµε τη 
δύναµη (σελ. 174-176) 

Να διδαχθεί 

(2 διδακτικές ώρες) 
∆υνάµεις στα φυτά (σελ. 110) Να µην αξιοποιηθεί. 

Επιδόσεις ζώων και φυτών για 
παγκόσµιο ρεκόρ (σελ. 110) 

 

Κείµενο το οποίο µπορεί να 
αξιοποιηθεί 

5. Τριβή: µία σηµαντική 
δύναµη (σελ. 177-179) 

Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

 
∆υναµόµετρα (σελ. 111) 

 

Κείµενο το οποίο µπορεί να 
αξιοποιηθεί 

6. Παράγοντες από τους 
οποίους εξαρτάται η 
τριβή (σελ. 180-183) 

Να διδαχθεί 

(2 διδακτικές ώρες) Ο δυνατότερος κερδίζει (σελ. 111) Να µην αξιοποιηθεί καθόλου. 
(Περιέχει επιστηµονικό λάθος 
µε βάση τον 3ο Νόµο του 
Νεύτωνα.) 
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ΤΡΙΒΗ: Εισαγωγή (σελ. 112) 

 

Κείµενο το οποίο µπορεί να 
αξιοποιηθεί 

7. Τριβή: επιθυµητή ή 
ανεπιθύµητη; (σελ. 184-
187) 

Να διδαχθεί 

(2 διδακτικές ώρες) 

Πόσο λείες είναι οι «λείες» επιφάνειες; 
(σελ. 112) 

Να µην αξιοποιηθεί. 

Λιπαντικά υγρά για τα αυτοκίνητα, τους 
µεντεσέδες αλλά και τις αρθρώσεις µας 
(σελ. 112) 

Κείµενο το οποίο µπορεί να 
αξιοποιηθεί. 

8. Η πίεση (σελ. 188-190) Να µη διδαχθεί 

 

Έννοια δύσκολο να 
κατανοηθεί από µαθητές/τριες 
∆ηµοτικού. 

Η τριβή ανάβει φωτιές (σελ. 113) 

 

Κείµενο το οποίο µπορεί να 
αξιοποιηθεί. 

9. Η υδροστατική πίεση  

(σελ. 191-193) 

Να µη διδαχθεί 

 

Έννοια δύσκολο να 
κατανοηθεί από µαθητές/τριες 
∆ηµοτικού. 

Προσοχή, γλιστράει … (σελ. 113) 

 

Κείµενο το οποίο µπορεί να 
αξιοποιηθεί. 

ΠΙΕΣΗ (σελ. 114-115) 

 

Αφαιρείται. 

M
H

X
A

N
IK

H
 

 

10. Η ατµοσφαιρική 
πίεση (σελ. 194-197) 

Να µη διδαχθεί 

 

Έννοια δύσκολο να 
κατανοηθεί από µαθητές/τριες 
∆ηµοτικού. 

Γλωσσάρι … 

Με µια µατιά … (σελ. 115) 

Να µην αξιοποιηθούν. 
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2. Για την ΣΤ΄ Τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου να χρησιµοποιείται ως βασικό βιβλίο για τη 
συνολική οργάνωση των µαθηµάτων το «Τετράδιο Εργασιών ΣΤ΄ Τάξης» 

Από το Τετράδιο Εργασιών της ΣΤ΄ Τάξης προτείνεται να µην αξιοποιηθούν διδακτικά τα 
ακόλουθα κεφάλαια, συνολικής διάρκειας 13 διδακτικών ωρών:  

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Φύλλο Εργασίας 1: 
Ερευνώντας και 
ανακαλύπτοντας (σελ. 12-14) 

Έχει διδαχθεί στην Ε΄ 
τάξη. 

1 διδακτική ώρα 

Φύλλο Εργασίας 2: Πώς 
µελετάµε τον κόσµο γύρω µας 
(σελ. 15) 

Έχει διδαχθεί στην Ε΄ 
τάξη. 

1 διδακτική ώρα 

Φύλλο Εργασίας 3: Ο 
δεκάλογος του καλού 
πειραµατιστή (σελ. 16-17) 

Έχει διδαχθεί στην Ε΄ 
τάξη. 

1 διδακτική ώρα 

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ   

Φύλλο Εργασίας 4: 
Επεξεργασία του αργού 
πετρελαίου (σελ. 28-30)  

Λεπτοµερειακή γνώση, η 
οποία δεν προάγει την 
καλλιέργεια ικανοτήτων 
µέσω πειραµατικών 
διαδικασιών. Η αφαίρεσή 
της προσφέρει χρόνο για 
την καλύτερη 
διαπραγµάτευση  των 
υπολοίπων.   

2 διδακτικές ώρες 

Φύλλο Εργασίας 5: Το 
πετρέλαιο ως πηγή ενέργειας 
(σελ. 31-32) 

Όπως παραπάνω.  1 διδακτική ώρα 

Φύλλο Εργασίας 6: Το 
πετρέλαιο ως πρώτη ύλη (σελ. 
33-34) 

Όπως παραπάνω. 1 διδακτική ώρα 

Φύλλο Εργασίας 8: Οι ορυκτοί 
άνθρακες ως πηγή ενέργειας 
(σελ. 37-38) 

Όπως παραπάνω. 1 διδακτική ώρα 

Φύλλο Εργασίας 10: Το 
φυσικό αέριο ως πηγή 
ενέργειας (σελ. 41-42) 

Όπως παραπάνω. 1 διδακτική ώρα 
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Φύλλο Εργασίας 11: 
Πετρέλαιο, ορυκτοί άνθρακες ή 
φυσικό αέριο; (σελ. 43-44)  

Όπως παραπάνω. 2 διδακτικές ώρες 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΤΑ:    

Φύλλο Εργασίας 2: Η 
φωτοσύνθεση (σελ. 72-75) 

Με βάση αναφορές 
εκπαιδευτικών δεν  
«παράγουν» µε ευκολία 
εµφανή αποτελέσµατα. 

2 διδακτικές ώρες 

 

Στην ενότητα «Έµβια - Άβια», το φύλλο εργασίας 2  «Το κύτταρο» (σελ. 65-68), για το οποίο 
προβλέπονται από το Βιβλίο του ∆ασκάλου 2 διδακτικές ώρες προτείνεται να διδαχτεί σε 1 
διδακτική ώρα. Να συζητηθεί το κύτταρο ως βασική µονάδα των ζωντανών οργανισµών. Να 
µην γίνει συζήτηση για τα βασικά µέρη του κυττάρου (κυτταρόπλασµα, κυτταρική µεµβράνη, 
µιτοχόνδρια, κυτταρικό τοίχωµα, χυµοτόπιο, χλωροπλάστες). Αναλυτικά τα µέρη του κυττάρου 
θα µελετηθούν στην Βιολογία Α΄ Γυµνασίου. 

Στην ενότητα Φυτά να διατεθεί 1 διδακτική ώρα ώστε να διδαχθεί η έννοια της φωτοσύνθεσης 
από το Βιβλίο Μαθητή (αξιοποίηση των κειµένων «Φυτοπλαγκτόν: ο µικροσκοπικός 
ευεργέτης», «Ένα ιστορικό πείραµα» (σελ. 60) και ολόκληρη η σελίδα 61 (διαδικασία 
φωτοσύνθεσης).  

Σηµειώνεται ότι οι ενότητες «Κυκλοφορικό Σύστηµα», «Η αναπνοή στον άνθρωπο» και 
«Αναπαραγωγή» περιλαµβάνονται και στο βιβλίο Βιολογίας της Α΄ Γυµνασίου. Εκεί γίνονται σε 
πιο θεωρητικό επίπεδο και είναι σηµαντικό οι µαθητές να τις προσεγγίσουν και µέσω των 
δραστηριοτήτων που προτείνονται στα φύλλα εργασίας του Τετραδίου Εργασιών.  

Ένας ενδεικτικός προγραµµατισµός των φύλλων εργασίας του Τετραδίου Εργασιών 
ακολουθεί στον επόµενο πίνακα: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Μορφές ενέργειας (σελ. 20-22) 1 διδακτική ώρα 

2. Πηγές ενέργειας (σελ. 23-25) 1 διδακτική ώρα 

3. Πετρέλαιο - Από το υπέδαφος στο σπίτι µας 
(σελ. 26-27) 

1 διδακτική ώρα 

 

7. Ορυκτοί άνθρακες - Ένα πολύτιµο στερεό (σελ. 
35-36) 

1 διδακτική ώρα 

 

9. Φυσικό αέριο - Ένα πολύτιµο αέριο (σελ. 39-40) 1 διδακτική ώρα 

12. Ανανεώσιµες και µη πηγές ενέργειας (σελ. 45- 1 διδακτική ώρα 
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46)  

13. Οικονοµία στη χρήση της ενέργειας (σελ. 47-
49) 

2 διδακτικές ώρες 

Αξιοποίηση των κειµένων του Βιβλίου Μαθητή και 
αξιολόγηση 

3 διδακτικές ώρες 

Σύνολο 11 διδακτικές ώρες 

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 

1. Η θερµότητα µεταδίδεται µε αγωγή (σελ. 52-53) 1 διδακτική ώρα 

2. Η θερµότητα µεταφέρεται µε ρεύµατα (σελ. 54-
56) 

2 διδακτικές ώρες 

3. Η θερµότητα διαδίδεται µε ακτινοβολία (σελ. 57-
59) 

1 διδακτική ώρα 

Αξιοποίηση των κειµένων του Βιβλίου Μαθητή και 
αξιολόγηση 

1 διδακτική ώρα 

Σύνολο 5 διδακτικές ώρες 

ΕMBIA - ΑΒΙΑ 

1. Χαρακτηριστικά της ζωής (σελ. 62-64) 1 διδακτική ώρα 

2. Το κύτταρο (σελ. 65-68) 1 διδακτική ώρα 

ΦΥΤΑ 

1. Τα µέρη του φυτού (σελ. 70-71) 1 διδακτική ώρα 

2. Η φωτοσύνθεση (διδάσκεται από το Βιβλίο 
Μαθητή) 

1 διδακτική ώρα  

3. Η αναπνοή (σελ. 76-78) 1 διδακτική ώρα 

4. Η διαπνοή (σελ. 79-82) 1 διδακτική ώρα 

Αξιοποίηση των κειµένων του Βιβλίου Μαθητή των 
ενοτήτων ΕΜΒΙΑ-ΑΒΙΑ, ΦΥΤΑ  και αξιολόγηση 

2 διδακτικές ώρες 

Σύνολο 8 διδακτικές ώρες 

ΖΩΑ 

1. Ζώα ασπόνδυλα και σπονδυλωτά (σελ. 84-88) 2 διδακτικές ώρες 

2. Τα θηλαστικά  (σελ. 89-92) 1 διδακτική ώρα 

3. Προσαρµογή των ζώων στο περιβάλλον (σελ. 
93-96) 

1 διδακτική ώρα 

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  
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1. Τροφικές αλυσίδες και τροφικά πλέγµατα (σελ. 
98-101) 

2 διδακτικές ώρες 

2. Επίδραση του ανθρώπου στα οικοσυστήµατα 
(σελ. 102-104) 

1 διδακτική ώρα 

Αξιοποίηση των κειµένων του Βιβλίου Μαθητή των 
ενοτήτων ΖΩΑ, ΟΙΚΟΣΥΤΣΗΜΑΤΑ  και αξιολόγηση 

2 διδακτικές ώρες 

Σύνολο 9 διδακτικές ώρες 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

1. Η αναπνοή (σελ. 106-109) 2 διδακτικές ώρες 

2. Αναπνοή και υγεία (σελ. 110-112) 1 διδακτική ώρα 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

1. Ένας ακούραστος µυς - Η καρδιά (σελ. 114-117) 1 διδακτική ώρα 

2. Μικρή και µεγάλη κυκλοφορία (σελ. 118-120) 2 διδακτικές ώρες 

Αξιοποίηση των κειµένων του Βιβλίου Μαθητή των 
ενοτήτων ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ και αξιολόγηση 

2 διδακτικές ώρες 

Σύνολο 8 διδακτικές ώρες 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ  

1. Ο µαγνήτης (σελ. 122-125) 2 διδακτικές ώρες 

2. Ο µαγνήτης προσανατολίζεται (σελ. 126-128) 1 διδακτική ώρα 

3. Από τον ηλεκτρισµό στο µαγνητισµό - Ο 
ηλεκτροµαγνήτης (σελ. 129-132) 

2 διδακτικές ώρες 

 

4. Από το µαγνητισµό στον ηλεκτρισµό - Η 
ηλεκτρογεννήτρια (σελ. 133-135) 

2 διδακτικές ώρες 

Αξιοποίηση των κειµένων του Βιβλίου Μαθητή και 
αξιολόγηση 

2 διδακτικές ώρες 

Σύνολο 9 διδακτικές ώρες 

ΦΩΣ  
1. Η διάθλαση του φωτός (σελ. 138-142) 2 διδακτικές ώρες 

2. Φως και χρώµατα (σελ. 143-147) 2 διδακτικές ώρες 

3. Μια απλή φωτογραφική µηχανή (σελ. 149-152) 2 διδακτικές ώρες 

4. Το µάτι µας (σελ. 153-156) 2 διδακτικές ώρες 

5. Πώς βλέπουµε (σελ. 157-158) 1 διδακτική ώρα 
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Αξιοποίηση των κειµένων του Βιβλίου Μαθητή και 
αξιολόγηση 

2 διδακτικές ώρες 

Σύνολο 11 διδακτικές ώρες 

ΟΞΕΑ-ΒΑΣΕΙΣ-ΑΛΑΤΑ  
1. Στα ίχνη των οξέων και των βάσεων (σελ. 160-
163) 

1 διδακτική ώρα 

2. Τα άλατα (σελ. 164-165) 1 διδακτική ώρα 

3. Τα οξέα και οι βάσεις στην καθηµερινή ζωή 
(σελ.166-168) 

2 διδακτικές ώρες 

 

Αξιοποίηση των κειµένων του Βιβλίου Μαθητή και 
αξιολόγηση 

2 διδακτικές ώρες 

Σύνολο 6 διδακτικές ώρες 

ΜΕΤΑ∆ΟΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ  
1. Προστασία από τα µικρόβια (σελ. 170-172) 1 διδακτική ώρα 

2. Πρόληψη και αντιµετώπιση ασθενειών (σελ. 173-
175) 

2 διδακτικές ώρες 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
1. Η αρχή της ζωής (σελ. 178-181) 1 διδακτική ώρα 

2. Η ανάπτυξη του εµβρύου (σελ. 182-185) 2 διδακτικές ώρες 

Αξιοποίηση των κειµένων του Βιβλίου Μαθητή στις 
ενότητες ΜΕΤΑ∆ΟΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ, 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ και αξιολόγηση 

2 διδακτικές ώρες 

Σύνολο 8 διδακτικές ώρες 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ  75 ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 

 
Να σηµειωθεί ότι το ΑΠΣ της ΣΤ΄ ∆ηµοτικού προβλέπει για τη διδασκαλία του µαθήµατος συνολικά 
75 διδακτικές ώρες. Οι ώρες οι οποίες θεωρητικά προκύπτουν για το σχολικό έτος από τη 
διδασκαλία 3 διδακτικών ωρών την  εβδοµάδα υπολογίζονται περίπου σε 90 και είναι βέβαια 
πιθανόν, για διάφορους λόγους, να µην γίνουν όλες.  
Αν υπάρξει πλεονάζων χρόνος µπορεί: α) να διατεθεί περισσότερος χρόνος στην µελέτη των 
υπολοίπων φύλλων εργασίας του Τετραδίου Εργασιών, µε έµφαση πάντα στην εµπλοκή των 
µαθητών και µαθητριών σε επιθυµητές για το µάθηµα πρακτικές, όπως η εξοικείωσή τους µε 
επιστηµονικές διαδικασίες (υπόθεση, πρόβλεψη, διατύπωση συµπερασµάτων κ.λπ.). β) να διατεθεί 
για την υλοποίηση διαθεµατικού σχεδίου εργασίας. Ενδεικτικά θέµατα από το ΑΠΣ της ΣΤ΄ 
∆ηµοτικού: Τα πολλά πρόσωπα της ενέργειας, Άνθρωπος και φάρµακα. 
Tο Βιβλίο Μαθητή «ΦΥΣΙΚΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ» προτείνεται να αποτελεί 
συνοδευτικό υλικό και τα κείµενα που περιλαµβάνει να µην ανατίθενται στους µαθητές και στις 
µαθήτριες για αποστήθιση.  

 
Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας των φύλλων εργασίας του «Τετραδίου Εργασιών» σε συνδυασµό µε 
τις ενοτήτες/υποενότητες του «Βιβλίου του Μαθητή» που προτείνεται να αξιοποιηθούν διδακτικά 
αλλά και αυτών που προτείνεται να αφαιρεθούν. 
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 «ΦΥΣΙΚΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ», ΣΤ΄ ΤΑΞΗ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ∆ΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 

ΤΕΤΡΑ∆ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ)  ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ (ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ  /  ΣΥΣΤΑΣΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ/ 

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΤΑΣΗ  /  ΣΥΣΤΑΣΗ 

1. Ερευνώντας και 
ανακαλύπτοντας (σελ. 12-14) 

Να µη διδαχθεί  

Επανάληψη της Ε΄ 
τάξης. 

2. Πώς µελετάµε τον κόσµο 
γύρω µας (σελ. 15) 

Να µη διδαχθεί  

Επανάληψη της Ε΄ 
τάξης. 

3. Ο δεκάλογος του καλού 
πειραµατιστή (σελ. 16-17)  

Να µη διδαχθεί 

Επανάληψη της Ε΄ 
τάξης. 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ (σελ. 10-11) Αφαιρείται. 

     

1. Μορφές ενέργειας (σελ. 20-
22) 

Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ (σελ. 12-13) Να µην αξιοποιηθεί. 

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Τρόφιµα, 
πετρέλαιο, κ.ά. (σελ. 14-15) 

Κείµενο το οποίο µπορεί να 
αξιοποιηθεί. 

2. Πηγές ενέργειας (σελ. 23-25) Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

 

 

Μορφές ενέργειας - Μικρόκοσµος (σελ. 
15) 

Να µην αξιοποιηθεί. 
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 ΣΧΕ∆ΟΝ ΟΛΗ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ (σελ. 
16-17) 

3. Πετρέλαιο - Από το υπέδαφος 
στο σπίτι µας (σελ. 26-27) 

Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ: ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕ∆ΑΦΟΣ 
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ (σελ. 18-19) 

 

Κείµενα το οποία µπορεί να 
αξιοποιηθούν. Εκτός από το 
µικρόκοσµο των σελ. 16 και 18. 

4. Επεξεργασία του αργού 
πετρελαίου (σελ. 28-30) 

Να µη διδαχθεί 

Λεπτοµερειακή γνώση, η 
οποία δεν προάγει την 
καλλιέργεια ικανοτήτων 
µέσω πειραµατικών 
διαδικασιών. Η αφαίρεσή 
της προσφέρει χρόνο για 
την καλύτερη 
διαπραγµάτευση  των 
υπολοίπων.   

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  (σελ. 20-21) 

Αφαιρείται. 

5. Το πετρέλαιο ως πηγή 
ενέργειας (σελ. 31-32) 

Να µη διδαχθεί.  

Όπως παραπάνω. 

ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΩΣ ΠΗΓΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (σελ. 22-23) 

Αφαιρείται. 

ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ (σελ. 
24-25) 

 

Αφαιρείται. 

ΟΡΥΚΤΟΙ ΑΝΘΡΑΚΕΣ ΕΝΑ 
ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΣΤΕΡΕΟ: Μικρόκοσµος & 
Μολύβι … από άνθρακα (σελ. 26) 

 

Να µην αξιοποιηθεί. 

6. Το πετρέλαιο ως πρώτη ύλη 
(σελ. 33-34) 

Να µη διδαχθεί 

Όπως παραπάνω. 

Μεταφορά ορυκτών ανθράκων (σελ.  
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7. Ορυκτοί άνθρακες - Ένα 
πολύτιµο στερεό (σελ. 35-36) 

Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

 

26), Το διαµάντι: ένας ορυκτός 
άνθρακας στο κοσµηµατοπωλείο (σελ. 
27), Εξόρυξη του άνθρακα (σελ. 27) 

Κείµενα τα οποία µπορεί να 
αξιοποιηθούν. 

8. Οι ορυκτοί άνθρακες ως πηγή 
ενέργειας (σελ. 37-38) 

Να µη διδαχθεί 

Όπως παραπάνω. 

 

ΟΙ ΟΡΥΚΤΟΙ ΑΝΘΡΑΚΕΣ ΩΣ ΠΗΓΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (σελ. 28-29) 

Αφαιρείται. 

9. Φυσικό αέριο - Ένα πολύτιµο 
αέριο (σελ. 39-40) 

Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ 
ΑΕΡΙΟ: Εισαγωγή (σελ. 30) 

Κείµενο το οποίο µπορεί να 
αξιοποιηθεί. 

Από τι αποτελείται το φυσικό αέριο 
(σελ. 30)  

Κείµενο το οποίο µπορεί να 
αξιοποιηθεί. Εκτός από το 
µικρόκοσµο. 

10. Το φυσικό αέριο ως πηγή 
ενέργειας (σελ. 41-42) 

Να µη διδαχθεί 

Όπως παραπάνω. 

Αναζήτηση και άντληση του φυσικού 
αερίου (σελ. 31) 

Το µακρύ ταξίδι του … φυσικού αερίου 
(σελ. 31) 

Κείµενα τα οποία µπορεί να 
αξιοποιηθούν. 

11. Πετρέλαιο, ορυκτοί 
άνθρακες ή φυσικό αέριο; (σελ. 
43-44) 

Να µη διδαχθεί 

Όπως παραπάνω. 

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΩΣ ΠΗΓΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (σελ. 32-33) 

Αφαιρείται. 
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ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΗΓΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Αντλούνται και 
εξαντλούνται & Η ρύπανση από τη 
σκοπιά του µικρόκοσµου … (σελ. 34) 

 

Να µην αξιοποιηθούν. 

Ο ∆εκάλογος του ιδανικού καυσίµου, 
Χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
στην Ελλάδα, Ένας οικολογικός 
ηλιακός φούρνος … (σελ. 35) 

 

Κείµενα τα οποία µπορεί να 
αξιοποιηθούν 

Η τεχνολογία συναντά τον … Ήλιο και 
το … νερό! (σελ. 36) 

 

Κείµενο το οποίο µπορεί να 
αξιοποιηθεί. Εκτός από το 
µικρόκοσµο. 

12. Ανανεώσιµες και µη πηγές 
ενέργειας (σελ. 45-46)  

Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

 

Μια εντυπωσιακή σύνθεση υψηλής 
τεχνολογίας, τέχνης και οικολογίας (σελ. 
36), Πηγές ενέργειας (σελ. 37) 

 

Κείµενα τα οποία µπορεί να 
αξιοποιηθούν. 

13. Οικονοµία στη χρήση της 
ενέργειας (σελ. 47-49) 

Να διδαχθεί 

(2 διδακτικές ώρες) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Εισαγωγή & Η µελέτη 
µικρόκοσµου βοηθά στην προστασία 
του περιβάλλοντος (σελ.  38) 

Να µην αξιοποιηθούν. 
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Το «ενεργειακό αστέρι» (σελ. 38) 

Βιοκλιµατικός σχεδιασµών κτηρίων 
(σελ. 39), Οι ταµπέλες σ’ ένα προϊόν 
δεν πληροφορούν µόνο για την … τιµή 
του! (σελ. 39), Αλλάζοντας µια λάµπα 
µπορεί να αλλάξουµε τον κόσµο… (σελ. 
40), Θερµοµόνωση: οικονοµία 
ενέργειας και προστασία του 
περιβάλλοντος (σελ. 40), Ηλεκτρικός 
θερµοσίφωνας, µπόιλερ ή ηλιακός 
θερµοσίφωνας; (σελ. 40), Κατανάλωση 
καυσίµων στα µέσα µεταφοράς: µια 
περίεργη αριθµητική (σελ. 41) 

 

 

 

 

 

Κείµενα τα οποία µπορεί να 
αξιοποιηθούν. 

Γλωσσάρι… Με µια µατιά… (σελ. 41) Να µην αξιοποιηθούν. 

Το παιχνίδι της ενέργειας (σελ. 42-43) Κείµενο το οποίο µπορεί να 
αξιοποιηθεί. 

  

 

   

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  (σελ. 44-45) Να µην αξιοποιηθεί. 1. Η θερµότητα µεταδίδεται µε 
αγωγή (σελ. 52-53) 

 

Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

 

ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 
ΑΓΩΓΗ: Εισαγωγή (σελ. 46) 

Κείµενο το οποίο µπορεί να 
αξιοποιηθεί. Εκτός από το 
µικρόκοσµο. 
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Το καλύτερο υλικό για τη θερµοµόνωση 
είναι ο … αέρας (σελ. 46) 

Καλοί και κακοί αγωγοί της θερµότητας 
(σελ. 47) 

Τα µυστικά του κολονάτου ποτηριού 
(σελ. 47) 

 

 

Κείµενα τα οποία µπορεί να 
αξιοποιηθούν. 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 
ΡΕΥΜΑΤΑ: Εισαγωγή (σελ. 48) 

 

Κείµενο το οποίο µπορεί να 
αξιοποιηθεί. Εκτός από το 
µικρόκοσµο. 

Το αερόστατο (σελ. 48) 

Σύστηµα κεντρικής θέρµανσης (σελ. 49) 

Και τα θαλάσσια ρεύµατα µεταφέρουν 
ενέργεια (σελ. 49) 

 

Κείµενα τα οποία µπορεί να 
αξιοποιηθούν. 

2. Η θερµότητα µεταφέρεται µε 
ρεύµατα (σελ. 54-56) 

 

Να διδαχθεί 

(2 διδακτικές ώρες) 

∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Εισαγωγή (σελ. 50) 

 

Κείµενο το οποίο µπορεί να 
αξιοποιηθεί. Εκτός από το 
µικρόκοσµο. 

3. Η θερµότητα διαδίδεται µε 
ακτινοβολία (σελ. 57-59) 

Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

Θερµοκήπια: Ντοµάτες και το χειµώνα 
(σελ. 50) 

Θερµότητα δεν ακτινοβολεί µόνο ο … 
Ήλιος! (σελ. 51) 

Ο ηλιακός θερµοσίφωνας (σελ. 51) 

 

Κείµενα τα οποία µπορεί να 
αξιοποιηθούν. 
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Γλωσσάρι… 

Με µια µατιά…(σελ. 51) 

Να µην αξιοποιηθούν. 

  

 

 

 

   

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  (σελ. 52-53) Μπορεί να αξιοποιηθεί αφού 
ολοκληρωθεί από το Τετράδιο 
Εργασιών όλη η ενότητα. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ: 
Εισαγωγή (σελ. 54) 

Κείµενο το οποίο µπορεί να 
αξιοποιηθεί. 

Λειτουργίες της ζωής (σελ. 54) Να αξιοποιηθεί οπωσδήποτε σε 
συνδυασµό µε το Τετράδιο 
Εργασιών. 

Ίδια σωµατίδια … διαφορετικά µόρια 
(σελ. 55) 

Να µην αξιοποιηθεί. 

1. Χαρακτηριστικά της ζωής 
(σελ. 62-64) 

 

 

 

 

 

Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα 

Κινείται και αντιδρά σε ερεθίσµατα, δεν 
είναι όµως ζωντανό (σελ. 55) 

Μια ειδική υποκατηγορία (σελ. 55) 

Κείµενα τα οποία µπορούν να 
αξιοποιηθούν. 

2. Το κύτταρο (σελ. 65-68) 

 

Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

 

 

ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ- Εισαγωγή (σελ. 56) Να µην αξιοποιηθεί. 

 



 

 

38 

 

Αναλυτική περιγραφή του κυττάρου 
(σελ. 56) 

 

Να µην αξιοποιηθεί. 

Όταν τα περιµένουµε όλα από έναν … 
(σελ. 57) 

 

Κείµενο το οποίο µπορεί να 
αξιοποιηθεί. 

Το DNA (σελ. 57)  Να µην αξιοποιηθεί. 

 

Να συζητηθεί το κύτταρο 
ως βασικής µονάδα των 
ζωντανών οργανισµών. 
Να µην γίνει συζήτηση 
για τα βασικά µέρη του 
κυττάρου. 

 

Αναλυτικά τα µέρη του 
κυττάρου θα µελετηθούν 
στην Βιολογία Α΄ 
Γυµνασίου. 

Γλωσσάρι… 

Με µια µατιά… (σελ. 57) 

 

Να µην αξιοποιηθούν. 

    

 

 

 

1. Τα µέρη του φυτού (σελ. 70-
71) 

Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

 ΕΙΣΑΓΩΓH (σελ. 58-59) Μπορεί να αξιοποιηθεί αφού 
ολοκληρωθεί από το Τετράδιο 
Εργασιών όλη η ενότητα. 
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ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ-Εισαγωγή (σελ. 60) 

Φυτοπλαγκτόν: Ο µικροσκοπικός 
ευεργέτης (σελ. 60) 

Ένα ιστορικό πείραµα (σελ. 60) 

 

Κείµενα τα οποία µπορεί να 
αξιοποιηθούν. 

2. Η φωτοσύνθεση (σελ. 72-75) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να µη διδαχθεί 

 

Με βάση αναφορές 
εκπαιδευτικών δεν  
«παράγουν» εµφανή 
αποτελέσµατα. 

 

 

Η διαδικασία της φωτοσύνθεσης -
Χλωροφύλλη παντού (σελ. 61) 

Κείµενο το οποίο µπορεί να 
αξιοποιηθεί. Προσοχή στις 
προτάσεις «… στα φύλλα 
παρασκευάζεται άµυλο και η 
λειτουργία αυτή ονοµάζεται 
φωτοσύνθεση» και «... το άµυλο 
που παρασκευάζεται στα φύλλα 
µεταφέρεται σε όλα τα µέρη του 
φυτού». Στα φύλλα 
παρασκευάζεται γλυκόζη. 

3. Η αναπνοή (σελ. 76-78) Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

ΑΝΑΠΝΟΗ-∆ΙΑΠΝΟΗ: εισαγωγή (σελ. 
62) 

Έχουν και τα φυτά στόµατα (σελ. 62) 

Φυτά και νερό  (σελ. 62) 

Τα φυτά έξω από το δωµάτιο (σελ. 63) 

 

 

Κείµενα τα οποία µπορεί να 
αξιοποιηθούν. 

4. Η διαπνοή (σελ. 79-82) Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) Γλωσσάρι… 

Με µια µατιά… (σελ. 63) 

Να µην αξιοποιηθούν. 
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ΕΙΣΑΓΩΓH (σελ. 64-65) Μπορεί να αξιοποιηθεί αφού 
ολοκληρωθεί από το Τετράδιο 
Εργασιών όλη η ενότητα. 

ΑΣΠΟΝ∆ΥΛΑ (σελ. 66-67) 

1. Ζώα ασπόνδυλα και 
σπονδυλωτά (σελ. 84-88) 

 

 

Να διδαχθεί 

(2 διδακτικές ώρες) 

ΣΠΟΝ∆ΥΛΩΤΑ (σελ. 68-69) 

2. Τα θηλαστικά  (σελ. 89-92) Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ (σελ. 70-71) 

 

Να αξιοποιηθούν οπωσδήποτε σε 
συνδυασµό µε το Τετράδιο 
Εργασιών. 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (σελ. 72-73) 

Κείµενα το οποία µπορεί να 
αξιοποιηθούν. 

3. Προσαρµογή των ζώων στο 
περιβάλλον (σελ. 93-96) 

Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

 

Γλωσσάρι… 

Με µια µατιά… (σελ. 73) 

Να µην αξιοποιηθούν. 

  

 

   

1. Τροφικές αλυσίδες και 
τροφικά πλέγµατα (σελ. 98-101) 

Να διδαχθεί 

(2 διδακτικές ώρες) 

 ΕΙΣΑΓΩΓH (σελ. 74-75) 

 

Μπορεί να αξιοποιηθεί αφού 
ολοκληρωθεί από το Τετράδιο 
Εργασιών όλη η ενότητα. 
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ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΚΑ 
ΠΛΕΓΜΑΤΑ (σελ. 76-77) 

Κείµενα τα οποία µπορεί να 
αξιοποιηθούν. Μη αξιοποιήσιµο 
το κείµενο «∆ιαρκής διάσπαση 
και σύνθεση», σελ. 76. 

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
(σελ. 78-79) 

Να αξιοποιηθεί οπωσδήποτε σε 
συνδυασµό µε το Τετράδιο 
Εργασιών. 

2. Επίδραση του ανθρώπου στα 
οικοσυστήµατα (σελ. 102-104) 

 

 

 

Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

Γλωσσάρι… 

Με µια µατιά… (σελ. 79) 

 

Να µην αξιοποιηθούν καθόλου. 

  

 

 

   

ΕΙΣΑΓΩΓH  (σελ. 80-81) 

 

Μπορεί να αξιοποιηθεί αφού 
ολοκληρωθεί από το Τετράδιο 
Εργασιών όλη η ενότητα. 

1. Η αναπνοή (σελ. 106-109) 

 

 

 

Να διδαχθεί 

(2 διδακτικές ώρες) 

Η ΑΝΑΠΝΟΗ (σελ. 82-83) Να αξιοποιηθεί οπωσδήποτε σε 
συνδυασµό µε το Τετράδιο 
Εργασιών. 

2. Αναπνοή και υγεία (σελ. 110-
112) 

Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

 

ΑΝΑΠΝΟΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ (σελ. 84-85) 

 

Κείµενα τα οποία µπορεί να 
αξιοποιηθούν. 
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 Γλωσσάρι… 

Με µια µατιά… (σελ. 85) 

 

Να µην αξιοποιηθούν. 

     

ΕΙΣΑΓΩΓH (σελ. 86-87) 

 

Μπορεί να αξιοποιηθεί αφού 
ολοκληρωθεί από το Τετράδιο 
Εργασιών όλη η ενότητα. 

 

1. Ένας ακούραστος µυς - Η 
καρδιά (σελ. 114-117) 

 

 

 

Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

Η ΚΑΡ∆ΙΑ (σελ. 88-89) 

 

Να αξιοποιηθεί οπωσδήποτε σε 
συνδυασµό µε το Τετράδιο 
Εργασιών. 

 

ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 
(σελ. 90-91) 

Να αξιοποιηθεί οπωσδήποτε σε 
συνδυασµό µε το Τετράδιο 
Εργασιών. 

 

ΤΟ ΑΙΜΑ: Εισαγωγή (σελ. 92) Να µην αξιοποιηθεί. 

Αρτηρίες και φλέβες (σελ. 92) Κείµενο το οποίο µπορεί να 
αξιοποιηθεί. 

2. Μικρή και µεγάλη 
κυκλοφορία. (σελ. 118-120) 

 

 

 

Να διδαχθεί 

(2 διδακτικές ώρες) 

 

Εσύ τι οµάδα είσαι; (σελ. 93) Να µην αξιοποιηθεί. 



 

 

43 

 

Γλωσσάρι… 

Με µια µατιά… (σελ. 93) 

 

Να µην αξιοποιηθούν. 

  

 

 

   

1. Ο µαγνήτης (σελ. 122-125) 

 

Να διδαχθεί 

(2 διδακτικές ώρες) 

 

ΕΙΣΑΓΩΓH (σελ. 94-95) 

 

Μπορεί να αξιοποιηθεί αφού 
ολοκληρωθεί από το Τετράδιο 
Εργασιών όλη η ενότητα. 

 

2. Ο µαγνήτης προσανατολίζεται 
(σελ. 126-128) 

Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

Ο ΜΑΓΝΗΤΗΣ: Εισαγωγή (σελ. 96) 

Βόρειος ή νότιος πόλος: ένα µικρό 
µπέρδεµα (σελ. 96) 

Το ταξίδι των πουλιών (σελ. 97) 

Μαγνήτες πουν φαίνονται (σελ. 97) 

 

 

Κείµενα τα οποία µπορεί να 
αξιοποιηθούν.  

Εκτός από το µικρόκοσµο της 
σελ. 96. 

 

3. Από τον ηλεκτρισµό στο 
µαγνητισµό - Ο 
ηλεκτροµαγνήτης (σελ. 129-132) 

 

Να διδαχθεί 

(2 διδακτικές ώρες) 

 

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΣΤΟΝ 
ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟ: Εισαγωγή (σελ. 98) 

Πετρέλαιο ή ηλεκτρική ενέργεια στα 
µέσα µεταφοράς; (σελ. 98) 

Ο ηλεκτρικός κινητήρας (σελ. 99) 

 

Κείµενα τα οποία µπορεί να 
αξιοποιηθούν.  

Εκτός από το µικρόκοσµο της 
σελ. 96. 
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Το πείραµα Oersted (σελ 99) 

Εφαρµογές των ηλεκτροµαγνητών (σελ. 
99) 

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟ ΣΤΟΝ 
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ: Εισαγωγή (σελ. 100) 

Michael Faraday: µε το µαγνήτη στο 
τσεπάκι … (σελ. 100) 

Γεννήτριες (σελ. 101) 

 

 

Κείµενα τα οποία µπορεί να 
αξιοποιηθούν.  

Εκτός από το µικρόκοσµο της 
σελ. 96. 

 

4. Από το µαγνητισµό στον 
ηλεκτρισµό - Η 
ηλεκτρογεννήτρια (σελ. 133-
135) 

Να διδαχθεί 

(2 διδακτικές ώρες) 

Γλωσσάρι… 

Με µια µατιά… (σελ.101) 

 

Να µην αξιοποιηθούν. 

    

 

 

 

 

1. Η διάθλαση του φωτός (σελ. 
138-142) 

 

Να διδαχθεί 

(2 διδακτικές ώρες) 

 

 ΕΙΣΑΓΩΓH (σελ. 101-103) 

 

Μπορεί να αξιοποιηθεί αφού 
ολοκληρωθεί από το Τετράδιο 
Εργασιών όλη η ενότητα. 
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∆ΙΑΘΛΑΣΗ: Εισαγωγή (σελ. 104) 

Εντυπωσιακές διαθλάσεις… (σελ. 104) 

Οι φακοί στη ζωή µας (σελ. 105) 

Τηλεσκόπια και µικροσκόπια (σελ. 105) 

Οι φακοί και η φακή (σελ 105) 

 

Κείµενα τα οποία µπορεί να 
αξιοποιηθούν.  

Εκτός από το µικρόκοσµο της 
σελ. 104. 

 

2. Φως και χρώµατα (σελ. 143-
147) 

 

Να διδαχθεί 

(2 διδακτικές ώρες) 

 

ΧΡΩΜΑΤΑ: Εισαγωγή (σελ. 106) 

∆ηµιούργησε … ένα ουράνιο τόξο (σελ. 
106) 

Η σηµασία των χρωµάτων 

Μικροί χρωµατικοί κόκκοι… 

 

Κείµενα τα οποία µπορεί να 
αξιοποιηθούν.  

Εκτός από το µικρόκοσµο της 
σελ. 106. 

 

3. Μια απλή φωτογραφική 
µηχανή (σελ. 149-152) 

 

Να διδαχθεί 

(2 διδακτικές ώρες) 

 

ΜΑΤΙ (σελ. 108-109) 

 

Να αξιοποιηθεί το σχεδιάγραµµα. 
Αφαιρείται η εισαγωγή (σελ. 108)  
και ο µικρόκοσµός («Φώς 
αγγελιοφόρος…», σελ. 109) 

4. Το µάτι µας (σελ. 153-156) 

 

Να διδαχθεί 

(2 διδακτικές ώρες) 

 

Προσέχω τα µάτια µου σαν τα µάτια 
µου! (σελ. 110) 

Οπτικές απάτες (σελ. 110) 

Κινούµενα σχέδια (σελ. 111). 

Ανάγλυφη γραφή για τυφλούς (σελ. 

 

 

Κείµενα τα οποία µπορεί να 
αξιοποιηθούν.  
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111) 

 

 

5. Πώς βλέπουµε (σελ. 157-158) Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

Γλωσσάρι …  

Με µια µατιά … (σελ. 111) 

Να µην αξιοποιηθούν. 

    

 

 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓH (σελ. 112-113) 

 

Μπορεί να αξιοποιηθεί αφού 
ολοκληρωθεί από το Τετράδιο 
Εργασιών όλη η ενότητα. 

 

1. Στα ίχνη των οξέων και των 
βάσεων (σελ. 160-163) 

 

Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

 

ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΩΝ ΟΞΕΩΝ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ: Εισαγωγή & 
µικρόκοσµος (σελ. 114) 

 

Να µην αξιοποιηθεί. 
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2. Τα άλατα (σελ. 164-165) 

 

Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

Το «όπλο» των µυρµηγκιών και της 
τσουκνίδας (σελ. 114) 

Μια βάση που χρησιµοποιούµε κάθε 
µέρα (σελ. 114) 

Άλατα στο νερό (σελ. 115) 

Χλωριούχο νάτριο ή αλλιώς … 
µαγειρικό αλάτι (σελ. 115) 

 

Κείµενα τα οποία µπορεί να 
αξιοποιηθούν.  

Εκτός από τις θετικές να 
συζητηθούν και οι αρνητικές 
συνέπειες µεγαλύτερων από το 
φυσιολογικό ποσοτήτων λήψης 
αλατιού από τους ανθρώπους. 

ΤΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ: Εισαγωγή (σελ. 
116) 

Καθαριστικά και απορρυπαντικά: 
µακριά από τα παιδιά (σελ. 116) 

Από τη στάχτη και το λίπος στα 
σύγχρονα απορρυπαντικά (σελ. 116) 

Η όξινη βροχή (σελ. 117) 

 

 

Κείµενα τα οποία µπορεί να 
αξιοποιηθούν.  

Εκτός από το µικρόκοσµο της 
σελ. 116. 

 

3. Τα οξέα και οι βάσεις στην 
καθηµερινή ζωή (σελ.166-168) 

Να διδαχθεί 

(2 διδακτικές ώρες) 

 

Γλωσσάρι …  

Με µια µατιά … (σελ. 117) 

Να µην αξιοποιηθούν. 

    

 

 



 

 

48 

 

ΕΙΣΑΓΩΓH (σελ. 118-119) 

 

Μπορεί να αξιοποιηθεί αφού 
ολοκληρωθεί από το Τετράδιο 
Εργασιών όλη η ενότητα. 

1. Προστασία από τα µικρόβια 
(σελ. 170-172) 

 

Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

ΜΙΚΡΟΒΙΑ: Εισαγωγή (σελ. 120) 

Ο δεκάλογος… της ατοµικής υγιεινής 
(σελ. 120), ∆ιαδεδοµένες µεταδοτικές 
ασθένειες (σελ. 121), Πρωτοπόροι 
εξερευνητές (σελ. 121) 

 

Κείµενα τα οποία µπορεί να 
αξιοποιηθούν.  

 

 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ: Εισαγωγή (σελ. 122) 

Κείµενο τα οποίο µπορεί να 
αξιοποιηθεί.  

Τα εµβόλια (σελ. 122) Να µην αξιοποιηθεί. 

Αντιβιοτικά (σελ. 122), Η αλόγιστη 
χρήση φαρµάκων (σελ. 123) 

Κείµενα τα οποία µπορεί να 
αξιοποιηθούν.  

2. Πρόληψη και αντιµετώπιση 
ασθενειών (σελ. 173-175) 

Να διδαχθεί 

(2 διδακτικές ώρες) 

 

 

Γλωσσάρι …Με µια µατιά… (σελ. 123) Να µην αξιοποιηθούν. 

     

ΕΙΣΑΓΩΓH (σελ. 124-125) 

 

Μπορεί να αξιοποιηθεί αφού 
ολοκληρωθεί από το Τετράδιο 
Εργασιών όλη η ενότητα. 

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ: Εισαγωγή (σελ.  
126) 

 

Να αξιοποιηθεί οπωσδήποτε σε 
συνδυασµό µε το Τετράδιο 
Εργασιών.  

1. Η αρχή της ζωής (σελ. 178-
181) 

 

Να διδαχθεί 

(1 διδακτική ώρα) 

 

«DNA» (σελ. 126) Να µην αξιοποιηθεί. 
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Γονιµοποίηση (σελ. 127) 

Εξωσωµατική γονιµοποίηση (σελ. 127), 
Τα δίδυµα (σελ. 127) 

Κείµενα τα οποία µπορεί να 
αξιοποιηθούν.  

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ: 
Εισαγωγή (σελ. 128), Πώς τρώει και 
πώς αναπνέει το έµβρυο (σελ. 128) 

 

Να µην αξιοποιηθούν. 

Υπερηχογράφηµα (σελ. 128) 

Παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία 
του εµβρύου (σελ. 129) 

Κείµενα τα οποία µπορεί να 
αξιοποιηθούν.  

 

2. Η ανάπτυξη του εµβρύου 
(σελ. 182-185) 

Να διδαχθεί 

(2 διδακτικές ώρες) 

 

Γλωσσάρι …Με µια µατιά …(σελ. 129) Να µην αξιοποιηθούν. 
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β)την αναδιάρθρωση και εξορθολογισµό της διδακτέας ύλης στα Μαθηµατικά Ε΄ και 

ΣΤ΄ ∆ηµοτικού 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ : 

Ε΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Κεφ. ΒΙΒΛΙΟ 
ΜΑΘΗΤΗ 
(ΒΜ) 

ΤΕΤΡΑ∆ΙΟ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

(ΤΕ) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1ο  εργασία  ε Το περιεχόµενο της συγκεκριµένης 
εργασίας, περιέχει πολλές διαδικαστικές 
πράξεις και αφαιρείται για να αφιερωθεί 
χρόνος στο  4ο πρόβληµα ο οποίο είναι 
ανοιχτό. 

2ο ολόκληρο το 
κεφάλαιο 

ολόκληρο το 
κεφάλαιο 

Η ύλη του συγκεκριµένου κεφαλαίου είναι 
χρήσιµη ως υπενθύµιση της ύλης της ∆΄ 
τάξης, αλλά καλύπτεται πλήρως από τα 
επόµενα κεφάλαια (Κεφ.3ο, Κεφ.4ο). 

3ο εργασία 1 εργασία δ εργασία 1: Το περιεχόµενο της 
συγκεκριµένης εργασίας έχει 
καλυφθεί από αντίστοιχες εργασίες. 

εργασία δ: Το περιεχόµενο της 
συγκεκριµένης εργασίας έχει καλυφθεί από 
αντίστοιχες εργασίες. 

4ο  εργασίες δ   

και ε 

Οι συγκεκριµένες εργασίες είναι 
περισσότερο υπολογιστικές (αρκεί η γ) και 
δεν προκύπτει η σχέση τους µε την αξία 
θέσης ψηφίου. 

5ο ολόκληρο το 
κεφάλαιο 

ολόκληρο το 
κεφάλαιο 

Το κεφάλαιο επικεντρώνεται στη διαδικασία 
εκτίµησης αποτελέσµατος µε νοερούς 
υπολογισµούς. Αν και αποτελεί βασική 
διαδικασία της µαθηµατικής σκέψης, στο 
βιβλίο, υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες 
οι οποίες παρέχουν ανάλογες ευκαιρίες 
εξάσκησης. 

6ο  εργασία  ε Η συγκεκριµένη εργασία παρουσιάζει 
αυξηµένη δυσκολία. 

Επ. 
1ο 

εργασία 4 εργασία γ εργασία 4: Το περιεχόµενο της 
συγκεκριµένης εργασίας έχει 
καλυφθεί από αντίστοιχες εργασίες. 
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εργασία γ:  Το περιεχόµενο της 
συγκεκριµένης εργασίας έχει επαναληφθεί 
αρκετές φορές σε συναφείς εργασίες. 

9ο  εργασία δ Το περιεχόµενο της συγκεκριµένης 
εργασίας έχει καλυφθεί σε αντίστοιχες 
εργασίες. 

10ο ολόκληρο το 
κεφάλαιο 

ολόκληρο το 
κεφάλαιο 

Στα κεφάλαια που ακολουθούν, υπάρχουν 
αρκετές δραστηριότητες µε δεκαδικούς 
αριθµούς, δεκαδικά κλάσµατα καθώς και 
εκτιµήσεις αποτελέσµατος σε σχετικά 
προβλήµατα. 

11ο  εργασία ε Το περιεχόµενο της συγκεκριµένης 
εργασίας έχει επαναληφθεί σε αντίστοιχες 
εργασίες. 

Επ. 
2ο 

εργασία 6 εργασίες  δ, ε εργασία 6: Η δυνατότητα 
κατασκευής προβλήµατος δίνεται 
σε άλλες ενότητες. 

εργασία δ, ε: Οι συγκεκριµένες εργασίες 
αφαιρούνται µε σκοπό την εξοικονόµηση 
χρόνου. Καλύπτονται (ως δεκαδικοί) από 
άλλες εργασίες. Η εργασία ε, ως 
κλασµατική µονάδα, θα αντιµετωπιστεί σε 
επόµενες ενότητες. 

15ο εργασία 2 εργασίες β, ε εργασία 2: Η συγκεκριµένη 
εργασία καλύπτεται από τη 
δραστηριότητα ανακάλυψης, 
παρουσιάζοντας σχετικά αυξηµένη 
δυσκολία. 

εργασία β:  Το περιεχόµενο της 
συγκεκριµένης εργασίας έχει καλυφθεί σε 
αντίστοιχες εργασίες.  

εργασία ε: Μπορεί να αξιοποιηθεί ως 
διαθεµατική δραστηριότητα στα πλαίσια της 
ευέλικτης ζώνης.  Η συγκεκριµένη εργασία 
αφαιρείται για να δοθεί χρόνος στην δ. 

16ο εργασία 1 εργασίες α, β, γ εργασία 1: Η µονάδα αναφοράς 
δείχνει σχήµα και όχι στερεό. Το 
περιεχόµενο της συγκεκριµένης 
εργασίας καλύπτεται από την 
εργασία 2. 

εργασίες α, β, γ: Οι συγκεκριµένες 
εργασίες είναι απλές και έχουν 
επαναληφθεί. 

17ο εργασία 1 εργασίες α, ε εργασία 1: Καλύπτεται από τη 
δραστηριότητα ανακάλυψης και τις 



 

 

52 

 

εργασίες 2,3. 
εργασία α: Η συγκεκριµένη εργασία είναι 
απλή. Το σχήµα δεν είναι ιδιαίτερα 
πετυχηµένο (το 1/5 δεν είναι εύκολα 
διακριτό). 

εργασία ε:   Η συγκεκριµένη εργασία είναι 
απλή. Το περιεχόµενο της έχει 
επαναληφθεί σε συναφείς εργασίες. 

19ο ολόκληρο το 
κεφάλαιο 

ολόκληρο το 
κεφάλαιο 

Γίνεται αρκετές φορές αναφορά στις 
στρατηγικές διαχείρισης κλασµατικών 
αριθµών  µε τις οποίες ασχολείται το 
συγκεκριµένο κεφάλαιο. Επίσης, η εστίαση 
του κεφαλαίου βρίσκεται στο τι «παθαίνει» 
η αξία του κλάσµατος, όταν 
τροποποιούνται οι όροι του µε 
συγκεκριµένους τρόπους, φαινόµενο το 
οποίο µελετάται στην επόµενη τάξη και 
στην Α΄ τάξη του Γυµνασίου. 

20ο ολόκληρο το 
κεφάλαιο 

ολόκληρο το 
κεφάλαιο 

Το συγκεκριµένο κεφάλαιο, περιέχει κατά 
το πλείστον εργασίες αυξηµένης 
δυσκολίας. Στα υπόλοιπα κεφάλαια 
υπάρχουν παραπλήσιες εργασίες οι οποίες 
σχετίζονται µε τα κλάσµατα και µπορούν να 
διευκολύνουν τους µαθητές να ασκηθούν 
και να κατανοήσουν πράξεις κλασµάτων. 

Επ. 
3ο 

εργασίες 1γ, ε εργασίες δ, ε εργασία 1 γ,ε: Πρόκειται για 
διαδικαστικές εργασίες. ∆εν κρίνεται 
απαραίτητο να καλυφθούν όλες οι 
περιπτώσεις στη συγκεκριµένη 
άσκηση. 

εργασίες δ, ε: Πρόκειται για πολλές 
διαδικαστικές εργασίες. 

22ο ολόκληρο το 
κεφάλαιο 

ολόκληρο το 
κεφάλαιο 

Η έννοια του ποσοστού, αν και χρήσιµη, 
στη συγκεκριµένη τάξη επειδή παρουσιάζει 
αυξηµένη δυσκολία για τους µαθητές, 
µπορεί να δοθεί µόνο ως εκατοστιαίο 
κλάσµα, µέσα από σχετικές 
δραστηριότητες (κεφ.18). Το ποσοστό ως 
µέρος µιας ποσότητας θα εξετασθεί 
αναλυτικά στην ΣΤ΄ τάξη. 

23ο ολόκληρο το 
κεφάλαιο 

ολόκληρο το 
κεφάλαιο 

Θα γίνει διεξοδική αναφορά στο 
περιεχόµενο του συγκεκριµένου κεφαλαίου 
στην ΣΤ΄ τάξη. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να 
χρησιµοποιήσει κατ’ εκτίµηση τον όρο ως 
εκατοστιαίο κλάσµα µέσα από 
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δραστηριότητες άλλων κεφαλαίων. 

24ο εργασία 4 εργασία α εργασία 4: Ο στόχος της 
συγκεκριµένης εργασίας καλύπτεται 
από την εργασία 3. 

εργασία α:   Τα σχήµατα δεν είναι 
ισοπεριµετρικά και η απάντηση δεν µπορεί 
να δοθεί µε µέτρηση. 

25ο εργασία 1 εργασία δ εργασία 1: Η έκταση του µιλιµετρέ 
χαρτιού στο Παράρτηµα δεν 
επαρκεί για την κατασκευή του 
πλάγιου παραλληλογράµµου και 
του τραπεζίου. 

εργασία δ: Οι στόχοι της εργασίας δ 
καλύπτονται από την εργασία γ  και την 
εργασία 2 του 4ου  επαναληπτικού. 

26ο  εργασία ε Η κατασκευή ορθογωνίου τριγώνου µε 
δεδοµένο εµβαδόν έχει πραγµατοποιηθεί 
στην εργασία α. Τα δύο τελευταία 
ερωτήµατα δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη 
δυσκολία. 

27ο  Βλέπε κείµενο 
διαχείρισης της 
ύλης 

 

28ο  εργασίες δ, ε : 
να γίνει µια 
περίπτωση σε 
καθένα 

Οι περιπτώσεις οι οποίες περιέχονται στις 
δύο εργασίες, είναι ίδιες. 

Επ. 
4ο 

εργασία  
1β,γ,δ,ε 

 

Βλέπε κείµενο 
διαχείρισης 
της ύλης. 

εργασίες α, β : 
να µη γίνουν οι 
αναφορές στα 
ποσοστά 

εργασία 1: Η συγκεκριµένη εργασία 
Αναφέρεται στα ποσοστά.  
Να γίνει µόνο η 1α. 

εργασίες α,β: οι συγκεκριµένες εργασίες 
αναφέρονται στα ποσοστά. 

30ο Εργασία  2 

Βλέπε κείµενο 
διαχείρισης 
της ύλης. 

εργασία β 

 

η µισή εργασία 
γ 

εργασία 2: Το αρχικό παράδειγµα 
της εργασίας 2 (µετατροπή από 
µικρότερη µονάδα σε µεγαλύτερη) 
δεν µπορεί να εφαρµοστεί για τη 
µετατροπή από µεγαλύτερη µονάδα 
σε µικρότερη. 
εργασία β: Πρόκειται για µη συνεχή 
γεωµετρικά σχήµατα. Ενδέχεται να 
προκύψει επιστηµολογικό εµπόδιο. 

εργασία γ: Ο µαθηµατικός στόχος της 
εργασίας καλύπτεται, αν γίνουν οι µισές 
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περιπτώσεις. 

31ο Η χρήση του 
µετατροπέα 
µήκους, 
προτείνεται να 
µην 
αξιοποιηθεί 
διδακτικά ή, 
εναλλακτικά, 
επαφίεται στη 
διακριτική 
ευχέρεια του 
εκπαιδευτικού  

το δεύτερο 
ερώτηµα από 
κάθε σκέλος 
της εργασίας ε. 

Η «σκάλα» µετατροπών µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί στη θέση του 
µετατροπέα. 

εργασία γ: Στο δεύτερο ερώτηµα κάθε 
σκέλους υπεισέρχονται οι έννοιες της 
µέτρησης, της µετατροπής µονάδων 
µήκους, της περιµέτρου, του µοτίβου. Στο 
δεύτερο σκέλος υπάρχουν τρεις λύσεις, µε 
διαφορετικό µήκος περιµέτρου η καθεµία. 
Απαιτητική και χρονοβόρος εργασία. 

Οι µαθηµατικοί στόχοι του κεφαλαίου 
καλύπτονται από το πρώτο ερώτηµα. 

32ο  Βλέπε κείµενο 
διαχείρισης 
της ύλης. 

εργασία δ εργασία δ: Στην εργασία δ η 
µονάδα µέτρησης επιφάνειας 
κατέχει περιθωριακό ρόλο. Το 
πλαίσιο δεν είναι ρεαλιστικό, αφού 
το ύφασµα χρεώνεται µε το τρέχον 
µέτρο και όχι µε το τετραγωνικό 
µέτρο. 

 

33ο  εργασίες α, δ : 
από τη δ 
εξαιρείται το 
τελευταίο 
σκέλος 

εργασία α: Οι µαθητές έχουν 
ασχοληθεί αρκετά µε εργασίες 
αυτού του είδους (τάγκραµ, 
εργασίες κεφαλαίων 25-26). Ο 
στόχος του σχήµατος µε τα τρίγωνα 
καλύπτεται από την εργασία β. 

εργασία δ: Πρόκειται για σπάνιο 
χαρτονόµισµα 

34ο  εργασίες β, γ 
Βλέπε κείµενο 
διαχείρισης της 
ύλης. 

εργασία β, γ: Το περιεχόµενο των 
συγκεκριµένων εργασιών καλύπτεται από 
τις υπόλοιπες εργασίες. 

35ο ολόκληρο το 
κεφάλαιο 

ολόκληρο το 
κεφάλαιο 

Η ενότητα αναφέρεται σε 
στρατηγικές επίλυσης προβλήµατος 
και θα έπρεπε να εστιάζεται στη 
µέθοδο επίλυσης. Ωστόσο, η 
εστίαση βρίσκεται κυρίως στο 
υπολογιστικό µέρος της πράξης του 
πολλαπλασιασµού και της 
διαίρεσης, το οποίο έχει ήδη 
καλυφθεί. ∆εν αξιοποιούνται οι 
στρατηγικές επίλυσης προβλήµατος 
ως µέρος της διαδικασίας. 

36ο εργασία 3  εργασία 3: Το περιεχόµενο της 
συγκεκριµένης εργασίας καλύπτεται 
από τη δραστηριότητα ανακάλυψης. 

37ο  εργασία 
3: 

Το περιεχόµενο της συγκεκριµένης 
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Καλύπτε
ται από 
τη 
δραστηρ
ιότητα 
ανακάλυ
ψης. 

 

εργασίας καλύπτεται από αυτό της γ. 

39ο αφαιρούνται οι 
αναφορές στα 
ποσοστά 

Βλέπε κείµενο 
διαχείρισης της 
ύλης. 

 

40ο εργασία 4. Βλέπε κείµενο 
διαχείρισης της 
ύλης. 

εργασία 4: Άσκηση ρουτίνας της οποίας το 
β µέρος δεν µπορεί να υπολογιστεί εύκολα 
(απλό για τις δυνάµεις). 

43ο  εργασία γ Η εργασία γ αναφέρεται στην 
αναπαράσταση τρίγωνων αριθµών. Παρ’ 
όλα αυτά, η εργασία δίνει µεγαλύτερη 
βαρύτητα στο µοτίβο παρά στη γεωµετρία. 

44ο  εργασία γ Στη ∆ραστηριότητα-Ανακάλυψη του Β.Μ., 
καθώς και στην εργασία β οι µαθητές έχουν 
χαράξει κάθετες ευθείες. Στην εργασία δ, οι 
µαθητές έχουν διαπραγµατευτεί το θέµα 
της απόστασης µεταξύ των παραλλήλων η 
οποία είναι σταθερή. 

 

45ο εργασία 1. 
Βλέπε κείµενο 
διαχείρισης 
της ύλης. 

εργασία δ εργασία 1: Ο στόχος της εργασίας 
1 καλύπτεται από τη 
∆ραστηριότητα-Ανακάλυψη. 

εργασία δ: Η περίπτωση µε το τρίτο 
πλακάκι είναι ιδιαίτερα απαιτητική. 

48ο ολόκληρο το 
κεφάλαιο 

ολόκληρο το 
κεφάλαιο 

Ισχύουν τα παραπάνω. Οι στόχοι του 
κεφαλαίου έχουν επανειληµµένως 
συζητηθεί σε άλλα προβλήµατα. 

49ο  εργασία γ, το 
δεύτερο 
ερώτηµα 

Το ερώτηµα είναι υπερβολικό (άθροισµα 
οκταψήφιων αριθµών) για το είδος της 
συγκεκριµένης άσκησης. 

50ο η 
δραστηριότητα 
της σελίδας 
129 Βλέπε 
κείµενο 
διαχείρισης 
της ύλης. 

 Η κλίµακα δεν είναι 1:2. Στη θέση 
της να διδαχθεί η εργασία α του 
Τετραδίου Εργασιών σε µιλιµετρέ 
χαρτί. 
 

Βλέπε και κείµενο για διαχείριση της  ύλης. 
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51ο  εργασία  δ Καλύπτεται από την εργασία 2 και την 
εργασία α. 

52ο εργασία  

 

 

όλες οι 
εργασίες. 

Βλέπε κείµενο για διαχείριση της  ύλης. 

54ο εργασία 2  

το τελευταίο 
ερώτηµα 

εργασίες γ, δ, ε. εργασία 2: Στην εργασία 2 δεν 
δίνονται επαρκείς πληροφορίες για 
την κίνηση των δύο κύκλων. Ακόµα 
και αν θεωρηθεί ότι οι κύκλοι 
περιστρέφονται ως προς σταθερό 
κέντρο, η απάντηση προϋποθέτει 
γνώσεις φυσικής. Για να 
υπολογιστεί µετά από πόσες 
στροφές οι κύκλοι θα βρίσκονται 
στην αρχική θέση, θα πρέπει να 
είναι γνωστές οι γωνιακές ταχύτητες 
των δύο κύκλων. Από τα βέλη που 
απεικονίζουν την κίνηση στο σχήµα 
φαίνεται ότι οι κύκλοι 
περιστρέφονται µε την ίδια φορά και 
συνεπώς ο ένας κύκλος δεν θα 
µπορούσε να προκαλεί την 
περιστροφή του άλλου για να 
προκύψει το συµπέρασµα ότι οι 
γωνιακές ταχύτητες έχουν λόγο 3:1. 

εργασία γ:  Ο συµβολισµός των σηµείων 
στην εκφώνηση δεν ακολουθεί την 
καθιερωµένη σύµβαση (τετµηµένη, 
τεταγµένη) και ενδεχοµένως να αποτελέσει 
διδακτικό εµπόδιο για την εκµάθηση του 
συµβολισµού σηµείων στο καρτεσιανό 
επίπεδο σε µεγαλύτερες τάξεις. 

εργασία δ, ε: Οι µαθητές έχουν διδαχθεί  
κατ’ επανάληψη εργασίες µε συναφές 
περιεχόµενο. 

55ο ολόκληρο το 
κεφάλαιο 

ολόκληρο το 
κεφάλαιο 

Η αναφορά σε αριθµούς µεγαλύτερους του 
1.000.000.000, ως επέκταση της γνώσης 
είναι εκτός ύλης. 

 

 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ  

Ε΄ ΤΑΞΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Κεφ.  
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27ο Τ.Ε.: Στην εργασία α θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί διαφορετική 
διαµέριση του δεύτερου ορθογωνίου, για να φαίνεται άµεσα ότι τα 
εµβαδά είναι ίσα και ότι, συνεπώς, ισχύει η αντιµεταθετική ιδιότητα στον 
πολλαπλασιασµό κλασµάτων. 

Επ.4ο Β.Μ.: Η εργασία 2 (α) να γίνει σε τετραγωνικό πλέγµα µε διαστάσεις 
τετραγώνου 1εκ. x 1εκ. Σε αυτή την περίπτωση, οι µαθητές µπορούν να 
υπολογίσουν την περίµετρο και το εµβαδόν µε καταµέτρηση πλευρών ή 
τετραγωνικών εκατοστών, αντιστοίχως. 

30ο Β.Μ.: Ο εκπαιδευτικός να συνδυάσει το συµπέρασµα µε την εργασία 1. 

Η διδασκαλία της εργασίας 3 επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του 
εκπαιδευτικού. ∆εν αναφέρεται το µήκος µίας από τις αποστάσεις 
(µπορούν να δοθούν διορθωτικές διευκρινίσεις από τον εκπαιδευτικό). 

32ο Β.Μ.:Συµπέρασµα: Η φράση «Όταν µετράµε µήκος, κάθε 
υποδιαίρεση…» να διορθωθεί σε: «Όταν µετράµε µήκος, κάθε 
υποδιαίρεση της βασικής µονάδας» 

Η φράση «Όταν µετράµε επιφάνεια, κάθε υποδιαίρεση…» να διορθωθεί 
σε: «Όταν µετράµε επιφάνεια, κάθε υποδιαίρεση της βασικής µονάδας»  

Τ.Ε.: Η διδασκαλία της εργασίας ε επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του 
εκπαιδευτικού.  Ο στόχος υπολογισµού εµβαδού ορθογώνιας επιφάνειας 
καλύπτεται από την εργασία α. 

33ο Τ.Ε.: Η διδασκαλία της εργασίας γ επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του 
εκπαιδευτικού. 

34ο Τ.Ε.:Η εργασία δ να διδαχθεί χωρίς τις µονάδες µέτρησης µήκους (χµ). 

Αν τα χιλιόµετρα µετατραπούν σε µέτρα, η διάταξη αντιστρέφεται. 
Αν η απάντηση δοθεί σε µέτρα, χάνεται ο στόχος της εργασίας 
σχετικά µε τη διαπραγµάτευση των πιθανών παρανοήσεων των 
µαθητών για τις πράξεις του πολλαπλασιασµού και της διαίρεσης.  
[Από τη διαίρεση µέτρησης προκύπτει αριθµός, ενώ από τον 
πολλαπλασιασµό προκύπτει αποτέλεσµα µέτρησης. Αυτή η 
εργασία αναδεικνύει τα προβλήµατα που ενδέχεται να 
προκύψουν κατά τη σύγκριση µεταξύ αριθµού και αποτελέσµατος 
µέτρησης] 
 
Β.Μ. : Η διδασκαλία της εργασίας 3 επαφίεται στη διακριτική 
ευχέρεια του εκπαιδευτικού για την εξοικονόµηση χρόνου. Οι 
στόχοι της συγκεκριµένης εργασίας έχουν ήδη καλυφθεί. 

35ο Τ.Ε.: Οι µαθητές έχουν αντιµετωπίσει επανειληµµένα προβλήµατα µε 
αντίστοιχες στρατηγικές επίλυσης. Η αξιοποίηση κάποιου προβλήµατος 
επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του εκπαιδευτικού. 

36ο Τ.Ε.: Το περιεχόµενο της εργασίας γ καλύπτεται από αυτό της εργασίας 
δ. Η διδασκαλία της επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του εκπαιδευτικού. 

39ο Τ.Ε.: Η εργασία α να µη γίνει στο Τ.Ε., γιατί το ορθογώνιο που δίνεται 
για να χρωµατίσουν οι µαθητές το αποτέλεσµα, δεν είναι ίσο µε τη 
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µονάδα αναφοράς («ολόκληρο»).  Μπορεί να συζητηθεί στην τάξη για 
ποιο λόγο οι µαθητές δεν µπορούν να χρωµατίσουν το αποτέλεσµα στο 
ορθογώνιο που δίνεται. 

40ο Τ.Ε.: Στην εργασία γ να µη γίνει αναφορά στα ποσοστά. 

41ο Τ.Ε.: Η διδασκαλία της εργασίας ε επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του 
εκπαιδευτικού. 

42ο Τ.Ε.: Στην εργασία στ χρησιµοποιείται η ιδιότητα του αθροίσµατος των 
γωνιών ενός τριγώνου για να υπολογιστούν γωνίες σύνθετων σχηµάτων 
που αποτελούνται από ορθογώνια τρίγωνα. 

Η διδασκαλία της συγκεκριµένης εργασίας επαφίεται στη διακριτική 
ευχέρεια του εκπαιδευτικού. 

45ο Β.Μ.: Οι εργασίες 2 και 3 θα γίνουν µε τη χρήση διαφανούς χαρτιού. 

47ο Οι εργασίες ολόκληρου του κεφαλαίου καλύπτονται από δραστηριότητες 
άλλων κεφαλαίων. Τονίζεται ότι το βιβλίο περιέχει πολλά και 
ενδιαφέροντα προβλήµατα διαφορετικού είδους και συχνά ανοιχτές 
προβληµατικές καταστάσεις. Η επιλογή κάποιων από αυτά επαφίεται στη 
διακριτική ευχέρεια του εκπαιδευτικού, ανάλογα και µε τα ενδιαφέροντα 
της τάξης. Με τον τρόπο αυτό δίνεται στους εκπαιδευτικούς και τους 
µαθητές η δυνατότητα για διεξοδική διερεύνηση, πειραµατισµό, 
αναζήτηση, επινόηση, δηµιουργία εικασιών, συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων και συνεργατική µάθηση. 

50ο Β.Μ.: Χρειάζεται να διορθωθεί το πινακάκι γιατί έχει λανθασµένες 
διαστάσεις. 

52ο Τ.Μ.: Ο εκπαιδευτικός να περιοριστεί σε προβλήµατα σχετικά µε τον 
ακριβή υπολογισµό της ηλικίας των µαθητών. 

53ο Β.Μ. :  Η πραγµατοποίηση της ∆ραστηριότητας – Ανακάλυψης, η οποία 
είναι βιωµατική δραστηριότητα, επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του 
εκπαιδευτικού. Εναλλακτικά,  ο εκπαιδευτικός θα µπορούσε να χωρίσει 
τους µαθητές σε οµάδες και να δώσει σε κάθε οµάδα κυλινδρικά 
αντικείµενα διαφορετικής διαµέτρου. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός θα 
µπορούσε να ζητήσει από τους µαθητές να µετρήσουν την περιφέρεια 
και τη διάµετρο του κύκλου χρησιµοποιώντας σπάγκο, να καταγράψουν 
τις µετρήσεις στον πίνακα του βιβλίου (σελ. 137) ή σε παρόµοιο πίνακα 
και να καταλήξουν στο συµπέρασµα ότι το πηλίκο (µήκος 
κύκλου/διάµετρος) είναι σταθερό. Με βάση το συµπέρασµα στο οποίο 
κατέληξαν οι µαθητές θα µπορούσαν να εκτιµήσουν το µήκος κύκλου 
όταν γνωρίζουν τη διάµετρο και να επαληθεύσουν µε µέτρηση 
χρησιµοποιώντας σπάγκο (σε συγκεκριµένο κυλινδρικό αντικείµενο που 
θα δώσει ο εκπαιδευτικός). 
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ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ : 

ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Κεφ. ΒΙΒΛΙΟ 
ΜΑΘΗΤΗ 
(ΒΜ) 

ΤΕΤΡΑ∆ΙΟ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(ΤΕ) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1ο  4η άσκηση,  
2ο πρόβληµα 

4η άσκ.: Η ύπαρξη του σταυράριθµου 
δεν προσφέρει στη µαθηµατική σκέψη.  
2ο πρ.: Το συγκεκριµένο  πρόβληµα 
είναι αντίστοιχο µε τη 2η 
δραστηριότητα. 

5ο  1η 
ασκ.(β,δ,ε,ζ,η) 
2η ασκ. (α,β,ε)  
3η  ασκ. (τα 3 
τελευταία) 

Πρόκειται για απλές αριθµητικές 
πράξεις. Οι στόχοι καλύπτονται και µε 
τον περιορισµό της ποσότητας για 
κάθε άσκηση. 

6ο 1η 
δραστηριότητα 

3η άσκηση,   
1ο πρόβληµα 

1η δρ.:Το περιεχόµενο  της 
συγκεκριµένης δραστηριότητας  έχει 
καλυφθεί σε µικρότερες τάξεις.  
3η ασκ. Το περιεχόµενο της 
συγκεκριµένης άσκησης έχει καλυφθεί 
σε µικρότερες τάξεις. 
1ο πρ.:Το συγκεκριµένο πρόβληµα 
είναι απλό και έχει σχολιαστεί αρνητικά 
για τις κοινωνικές του προεκτάσεις. 

8ο 1η 
δραστηριότητα, 
2η εφαρµογή 

1η, 3η 
άσκηση, 1ο 
πρόβληµα 

Βλέπε παρακάτω κείµενο διαχείρισης 
της ύλης. 

9ο ολόκληρο το 
κεφάλαιο 

ολόκληρο το 
κεφάλαιο 

Η διαδικασία επίλυσης προβλήµατος 
συναντάται σε κάθε κεφάλαιο. Το 
συγκεκριµένο κεφάλαιο αναφέρει τη 
διαδικασία (διαβάζω – καταστρώνω – 
εκτελώ – απαντώ – ελέγχω) η οποία 
όµως θα πρέπει να επανέρχεται και να 
συζητείται σε κάθε προβληµατική 
κατάσταση, πράγµα το οποίο έχει ήδη 
γίνει πολλές φορές µέχρι τώρα στις 
µικρότερες τάξεις. 

10ο ολόκληρο το ολόκληρο το Η χρήση της αριθµοµηχανής θα 
πρέπει να γίνεται επιλεγµένα µεν, 
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κεφάλαιο κεφάλαιο αλλά σε καθηµερινή βάση, ιδιαίτερα 
από µαθητές που δυσκολεύονται σε 
υπολογισµούς αλγορίθµων. Με τον 
τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα να 
εξαλειφθεί η µηχανιστική 
επαναλαµβανόµενη µαθηµατική 
γνώση µε αποτέλεσµα να υπάρχει 
αρκετά διαθέσιµος χρόνος για το 
«γιατί» και το «πώς» οι µαθηµατικές 
έννοιες χρησιµοποιούνται στην πράξη 
και τι συµπεράσµατα προκύπτουν από 
αυτές. Άλλωστε, αναµένεται ότι οι 
µαθητές είναι ήδη εξοικειωµένοι µε την 
αριθµοµηχανή, αφού η χρήση της 
υπάρχει στα βιβλία µικρότερων 
τάξεων. 

11ο ολόκληρο το 
κεφάλαιο 

ολόκληρο το 
κεφάλαιο 

Το περιεχόµενο του συγκεκριµένου 
κεφαλαίου έχει συζητηθεί στην Ε΄ τάξη 
(Κεφ.11) και επειδή χρησιµοποιείται 
πολλές φορές δεν παρουσιάζει 
δυσκολίες.  

Θα εµπεδωθεί µε τη συχνή χρήση 
κατά τη διαδικασία εκτίµησης 
αποτελεσµάτων έτσι ώστε να 
αποφευχθούν πιθανά σφάλµατα. 

18ο ολόκληρο το 
κεφάλαιο 

ολόκληρο το 
κεφάλαιο 

Οι στόχοι του συγκεκριµένου 
κεφαλαίου µπορούν εύκολα να 
επιτευχθούν µέσα από τη χρήση 
παραδειγµάτων για τις δυνάµεις στο 
17ο κεφάλαιο. 

21ο εφαρµογή 1η άσκηση,  
1ο πρόβληµα 

εφ.: Το περιεχόµενο της 
συγκεκριµένης εφαρµογής καλύπτεται 
από τη 2η δραστηριότητα 
1η ασκ.:Το περιεχόµενο της  
συγκεκριµένης άσκησης καλύπτεται 
από τις δραστηριότητες. 
1ο πρ.: Το περιεχόµενο του 
συγκεκριµένου προβλήµατος  
καλύπτεται από τις δραστηριότητες. 

22ο  2ο πρόβληµα Το περιεχόµενο του συγκεκριµένου 
προβλήµατος καλύπτεται από την 1η 
δραστηριότητα. 

25ο 1η, 2η 
εφαρµογή, 
ερωτήσεις για 

 Η έννοια της µεταβλητής 
προσεγγίζεται στο Γυµνάσιο. Βλέπε 
παρακάτω κείµενο διαχείρισης της 
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αυτοέλεγχο και 
συζήτηση 

ύλης. 

26ο   Βλέπε παρακάτω κείµενο διαχείρισης 
της ύλης. 

27ο   Βλέπε παρακάτω κείµενο διαχείρισης 
της ύλης. 

28ο   Βλέπε παρακάτω κείµενο διαχείρισης 
της ύλης. 

29ο   Βλέπε παρακάτω κείµενο διαχείρισης 
της ύλης. 

ανακεφ. ορισµοί 1ο πρόβληµα Να αποφευχθεί η αποµνηµόνευση 
ορισµών. 
Πρόβληµα 1ο: Να επιλυθούν 
προβλήµατα µε απλές µορφές 
εξισώσεων. 

31ο  1ο πρόβληµα Το περιεχόµενο του συγκεκριµένου 
προβλήµατος  καλύπτεται από τις 
εφαρµογές. 

33ο 1η 
δραστηριότητα,         
εφαρµογή 

2η άσκηση Η 1η δρ. και η εφαρµ. µπορούν να 
διδαχθούν µέσω της 2ης 
δραστηριότητας.  

2η ασκ.:Το περιεχόµενο της 
συγκεκριµένης άσκησης καλύπτεται 
από την 1η άσκηση. 

37ο Βλέπε 
παρακάτω 
κείµενο 
διαχείρισης της 
ύλης. 

  

38ο  2ο  πρόβληµα Το περιεχόµενο του συγκεκριµένου 
προβλήµατος  καλύπτεται από τα 
υπόλοιπα προβλήµατα. 

39ο  2ο  πρόβληµα Το περιεχόµενο του συγκεκριµένου 
προβλήµατος  καλύπτεται από τα 
υπόλοιπα προβλήµατα. 

42ο  3ο πρόβληµα Το περιεχόµενο του συγκεκριµένου 
προβλήµατος καλύπτεται από το 2ο 
πρόβληµα. 

43ο  4ο πρόβληµα Βλέπε παρακάτω κείµενο διαχείρισης 
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της ύλης. 

45ο εφαρµογή  Το περιεχόµενο της συγκεκριµένης 
εφαρµογής καλύπτεται από τις 
εργασίες των 
 κεφ. 45, 46. 

47ο εφαρµογή  To περιεχόµενο της συγκεκριµένης 
εφαρµογής καλύπτεται από τις 
δραστηριότητες και το συµπέρασµα. 

48ο εφαρµογή  To περιεχόµενο της συγκεκριµένης 
εφαρµογής καλύπτεται από την 3η 
άσκηση. 

50ο ολόκληρο το 
κεφάλαιο 

ολόκληρο το 
κεφάλαιο 

Η έννοια του βάρους (µάζας) και οι 
µονάδες µέτρησής της είναι οικείες για 
τους µαθητές καθώς τις έχουν διδαχθεί 
στην ∆΄ τάξη (κεφ.18) και σε πολλές 
συναφείς δραστηριότητες στην Ε΄ 
τάξη. Επίσης, µπορεί να συζητηθεί και 
στην ΣΤ’τάξη µέσα από κάποιο 
πρόβληµα που πραγµατεύεται το 
βάρος (π.χ. κεφ.3ο προβλ.2ο, κεφ.5ο 
προβλ.2ο , κλπ.). 

51ο ολόκληρο το 
κεφάλαιο 

ολόκληρο το 
κεφάλαιο 

Η µέτρηση του χρόνου είναι  οικεία για 
τους µαθητές. Η πιθανή δυσκολία 
εντοπίζεται στο γεγονός ότι οι 
υποδιαιρέσεις του χρόνου σε µορφή 
συµµιγών αριθµών δεν είναι δυνάµεις 
του 10. Άλλωστε, σχετικά προβλήµατα  
έχουν διδαχθεί διεξοδικά στην ∆΄ και 
στην Ε΄ τάξη. Επίσης, εύκολα µπορεί 
να συζητηθεί και στην ΣΤ’ τάξη µέσα 
από κάποιο συναφές πρόβληµα.  

 

Η ώρα Greenwich µπορεί να 
συζητηθεί στα πλαίσια του µαθήµατος 
της Γεωγραφίας (Κεφ. 2ο, σ.16-17). 

52ο 1η 
δραστηριότητα,     
1η,2η εφαρµογή 

1ο, 2ο και 3ο 
πρόβληµα. 

Η νοµισµατική µονάδα είναι οικεία 
έννοια για τους µαθητές, οι οποίοι 
έχουν έρθει σε επαφή µε αρκετές 
σχετικές δραστηριότητες, µε εξαίρεση 
τις έννοιες τόκου και επιτοκίου. 

53ο Βλέπε 
παρακάτω 
κείµενο 

Βλέπε 
παρακάτω 
κείµενο 

 



 

 

63 

 

διαχείρισης της 
ύλης. 

διαχείρισης 
της ύλης. 

54ο 1η  
δραστηριότητα, 
ο ορισµός της 
ακολουθίας και 
του όρου της 
ακολουθίας. 

 Η 1η δραστηριότητα δεν υπηρετεί το 
στόχο της έννοιας του αριθµητικού 
µοτίβου. 
Οι  σχετικοί ορισµοί (π.χ. ακολουθία) 
υπερβαίνουν τις δυνατότητες των 
µαθητών. 

55ο ολόκληρο το 
κεφάλαιο 

Βλέπε 
παρακάτω 
κείµενο 
διαχείρισης 
της ύλης. 

Οι δραστηριότητες και οι εφαρµογές 
είναι αυξηµένης δυσκολίας. 

56ο Βλέπε 
παρακάτω 
κείµενο 
διαχείρισης της 
ύλης. 

Βλέπε 
παρακάτω 
κείµενο 
διαχείρισης 
της ύλης. 

 

57ο ολόκληρο το 
κεφάλαιο 

ολόκληρο το 
κεφάλαιο 

Το συγκεκριµένο κεφάλαιο µπορεί να 
διδαχθεί µέσω του 58ου κεφ. 

58ο 1η 
δραστηριότητα 

2ο πρόβληµα 
Βλέπε κείµενο 
διαχείρισης 
της ύλης. 

Όλοι οι στόχοι του 58ου και του 57ου 
κεφ. µπορούν να διδαχθούν µέσω της 
δραστηριότητας 2.  

Ο µαθηµατικός στόχος του 2ου 
προβλήµατος  ικανοποιείται στη 
δραστηριότητα µε προεκτάσεις. 

59ο  2η άσκηση Η συγκεκριµένη άσκηση είναι 
αυξηµένης δυσκολίας για το επίπεδο 
των µαθητών.  
Βλέπε παρακάτω κείµενο διαχείρισης 
της ύλης. 

60ο 1η, 2η 
δραστηριότητα 
– 1η εφαρµογή 

1η άσκηση, 1ο 
πρόβληµα 

Η αναγνώριση και χάραξη αξόνων 
συµµετρίας και η κατασκευή 
συµµετρικών σχηµάτων ως προς 
άξονα συµµετρίας εκτείνεται από την 
Α΄ µέχρι την Ε΄ τάξη. 
Βλέπε παρακάτω κείµενο διαχείρισης 
της ύλης. 

61ο  ασκήσεις 2η, 
3η 

Το πλαίσιο της 2ης άσκησης δεν είναι 
πλήρως ρεαλιστικό. 
Το εµβαδόν της αυλής στην 3η άσκηση 
ενδεχοµένως να µην µπορεί να 
υπολογιστεί µε τις µέχρι τώρα γνώσεις 
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των µαθητών. 

62ο Βλέπε 
παρακάτω 
κείµενο 
διαχείρισης της 
ύλης. 

2η άσκηση Το σχήµα δεν ανταποκρίνεται στις 
διαστάσεις του. 

63ο Βλέπε 
παρακάτω 
κείµενο 
διαχείρισης της 
ύλης. 

  

67ο ολόκληρο το 
κεφάλαιο 

ολόκληρο το 
κεφάλαιο 

Οι ορισµοί έχουν δοθεί πολλές φορές 
µέχρι τώρα σε µικρότερες τάξεις, 
δύναται να ξαναδοθούν στο 66ο κεφ. 
και να επαναληφθούν σε διάφορά 
συναφή προβλήµατα. 

71ο  Βλέπε 
παρακάτω 
κείµενο 
διαχείρισης 
της ύλης. 

 

 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΤ’ ΤΑΞΗΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

8ο Β.Μ.&Τ.Ε.:∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει αντίστοιχο κεφάλαιο στην ΣΤ΄τάξη 
και η προσέγγιση των αριθµητικών παραστάσεων στις προηγούµενες 
τάξεις γίνεται διαισθητικά, κρίνεται σκόπιµο να υπάρξει οργανωµένη και 
µεθοδική προσέγγιση του θέµατος στην ΣΤ΄τάξη. 
Η αφαίρεση δραστηριοτήτων και ασκήσεων θα βοηθήσει, ώστε να δοθεί 
µεγαλύτερη έµφαση στην εννοιολογική κατανόηση του θέµατος και όχι 
µόνο στη διαδικαστική . 

25ο    Β.Μ.:Ο όρος «µεταβλητή» προσεγγίζεται στο Γυµνάσιο. ∆εδοµένου ότι µια 
πρώτη προσέγγιση είναι αρκετή, αφαιρείται ό,τι περιπλέκει την έννοια.  
Στα επόµενα κεφάλαια, ο εκπαιδευτικός να επικεντρωθεί στην ορολογία 
«άγνωστος όρος». 

26ο Β.Μ.:1η δραστηριότητα: Η φράση «χρησιµοποίησε µια µεταβλητή για να 
συµβολίσεις το ποσό…» να διορθωθεί σε: «χρησιµοποίησε το γράµµα x 
για να συµβολίσεις το άγνωστο ποσό…» 

Η φράση «µπορεί µε τη βοήθεια της µεταβλητής που επέλεξες…» να 
διορθωθεί σε: «µπορείς µε τη βοήθεια του γράµµατος x που επέλεξες για 
το άγνωστο ποσό….»  

Β.Μ.:2η δραστηριότητα: Η φράση «χρησιµοποίησε µια µεταβλητή για να 
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συµβολίσεις το ποσό…» να διορθωθεί σε: «χρησιµοποίησε το γράµµα x 
για να συµβολίσεις το άγνωστο ποσό…» 

Β.Μ.:Συµπέρασµα: Η φράση «Μια ισότητα που περιέχει µια µεταβλητή 
….» να διορθωθεί σε: «Μια ισότητα που περιέχει αριθµούς και ένα γράµµα 
(στη θέση ενός άγνωστου αριθµού) …».     

Β.Μ.:Παράδειγµα: Η φράση «Αν αντικαταστήσω τη µεταβλητή…. » να 
διορθωθεί σε: «Αν αντικαταστήσω το γράµµα που αντιστοιχεί στον 
άγνωστο αριθµό x …». 

Β.Μ.:Εφαρµογή 1η : Η φράση «Με τη βοήθεια µιας µεταβλητής ….» να 
διορθωθεί σε: «Με τη βοήθεια  ενός γράµµατος (άγνωστος όρος)…».     

Η φράση «Ονοµάζω την άγνωστη τιµή x» να διορθωθεί σε: «Ονοµάζω τον 
άγνωστο όρο x»  

Β.Μ.:Εφαρµογή 2η : Η φράση «Άγνωστη τιµή είναι…» να διορθωθεί σε: 
«Άγνωστος όρος είναι…» 

27ο Β.Μ.:2η δραστηριότητα: Η φράση «χρησιµοποιώντας τη µεταβλητή 
(α)….» να διορθωθεί σε: «χρησιµοποιώντας το γράµµα (α)». 

Β.Μ.:Ερωτήσεις για αυτοέλεγχο και συζήτηση: Η φράση 
«…αντικαθιστώ τη µεταβλητή…» να διορθωθεί σε: «… αντικαθιστώ το 
γράµµα, που εκφράζει τον άγνωστο αριθµό …». 

28ο Β.Μ.:1η δραστηριότητα: Η φράση «χρησιµοποιώντας µια µεταβλητή για 
το µήκος, µία για το πλάτος και µία για το εµβαδό» να διορθωθεί σε: 
«χρησιµοποιώντας ένα γράµµα για το µήκος, ένα άλλο για το πλάτος και 
ένα άλλο για το εµβαδό». 

Β.Μ.:Εφαρµογή 1η : Η φράση «Άγνωστη τιµή ….» να διορθωθεί σε: 
«Άγνωστος αριθµός…».     

Η φράση «αντικαθιστώ τη µεταβλητή…» να διορθωθεί σε: «αντικαθιστώ το 
γράµµα». 

Β.Μ.:Εφαρµογή 2η : Η φράση «Άγνωστη τιµή ….» να διορθωθεί σε: 
«Άγνωστος αριθµός…».   

29ο Β.Μ.:Εφαρµογή 1η : Η φράση «Ονοµάζω την άγνωστη τιµή σ..» να 
διορθωθεί σε: «Ονοµάζω τον άγνωστο όρο σ..»  

Β.Μ.:Εφαρµογή 2η : Η φράση «Άγνωστη τιµή είναι ….» να διορθωθεί σε: 
«Άγνωστος όρος…» 

37ο Β.Μ.:2η δραστηριότητα: Η φράση «την άγνωστη τιµή τη συµβολίζω µε x» 
να διορθωθεί σε: «τον άγνωστο όρο τον συµβολίζω µε x». 

43ο Β.Μ.:1η δραστηριότητα: Η φράση «Στη θέση των άγνωστων τιµών 
µπορείς να βάλεις µεταβλητές» να διορθωθεί σε: «Στη θέση των 
άγνωστων τιµών µπορείς να βάλεις το γράµµα x». 
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53ο Β.Μ.&Τ.Ε.:Συµπέρασµα: Μπορεί να γίνει η διαπραγµάτευσή του γενικού 
κανόνα από τον εκπαιδευτικό αλλά να µη ζητηθεί από τους µαθητές να τον 
αποµνηµονεύσουν. 

Ο εκπαιδευτικός να επικεντρωθεί στο να αποκτήσουν οι µαθητές την 
ικανότητα να διατυπώνουν έναν κανόνα για κάποιο απλό γεωµετρικό 
µοτίβο. 

55ο Τ.Ε.:Οι ασκήσεις στη σελίδα 7 µπορούν να γίνουν µε χειραπτικό υλικό 
(τουβλάκια) και να ενισχύσουν γνώσεις και δεξιότητες των µαθητών που 
σχετίζονται µε τη µετάβαση από το επίπεδο στο χώρο. 

56ο Β.Μ.&Τ.Ε.:Άσκηση 2:  Να διδαχθεί µαζί µε την κατασκευή των κανονικών 
πολυγώνων, που περιγράφεται στην Εφαρµογή του Β.Μ. 

58ο Τ.Ε.:Άσκηση 1: Να κατασκευαστεί και γωνία 180ο, εφόσον δεν 
πραγµατοποιήθηκε η Άσκηση 3 του 57ου κεφαλαίου, το οποίο  
αφαιρέθηκε ολόκληρο. 

59ο Τ.Ε.:Στη θέση της Άσκησης 2 Ο εκπαιδευτικός θα µπορούσε να ζητήσει 
από τους µαθητές να µεγεθύνουν ένα ευθύγραµµο σχήµα, το οποίο θα έχει 
σχεδιάσει σε µιλιµετρέ χαρτί. 

60ο Β.Μ.:Εφαρµογή 2η: Να δοθεί έµφαση στη χάραξη συµµετρικών σχηµάτων 
ως προς άξονα συµµετρίας.  
Τ.Ε.:Άσκηση 2η: Να δοθεί έµφαση στην αναγνώριση σχηµάτων που δεν 
είναι συµµετρικά ως προς άξονα (Άσκηση 2) και στη χάραξη συµµετρικών 
σχηµάτων ως προς άξονα συµµετρίας (Άσκηση 3). 
 
Η αναγνώριση και χάραξη αξόνων συµµετρίας και η κατασκευή 
συµµετρικών σχηµάτων ως προς άξονα συµµετρίας εκτείνεται από την Α΄ 
µέχρι την Ε΄ τάξη. 

62ο Β.Μ.:Εφαρµογή 1η: Η διαπραγµάτευσή της συγκεκριµένης εφαρµογής 
επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του εκπαιδευτικού.  
Οι µαθητές έχουν ασχοληθεί µε συναφή δραστηριότητα στην Ε΄ τάξη. 

63ο Β.Μ.:Εφαρµογή 1η: Η διαπραγµάτευσή της συγκεκριµένης εφαρµογής 
επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του εκπαιδευτικού. Οι µαθητές έχουν 
ασχοληθεί µε αυτή τη δραστηριότητα στην Ε΄ τάξη. 

71ο Τ.Ε.:Άσκηση 1η: Να διδαχθεί τελευταία, γιατί από µαθηµατικής άποψης, 
είναι πιο απαιτητική από τα προβλήµατα.  
Για την επίλυση των προβληµάτων απαιτείται εφαρµογή του τύπου 
υπολογισµού του όγκου κυλίνδρου. Αν η Άσκηση 1 λυθεί µόνο µε βάση τα 
δεδοµένα (και όχι µε µέτρηση της διαµέτρου των κυλίνδρων), χρειάζεται να 
υπολογιστεί η διάµετρος του κυλίνδρου από τον τύπο υπολογισµού του 
µήκους κύκλου. Στη συνέχεια, να υπολογιστεί το εµβαδόν της βάσης και  
τέλος, ο όγκος του κυλίνδρου. 
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α)την αναδιάρθρωση και εξορθολογισµό της διδακτέας ύλης στη Γεωγραφία Ε΄ και ΣΤ΄ 

∆ηµοτικού.  

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Ε’  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ: 

Κεφάλαιο 6ο. (Η µορφή και το σχήµα της Ελλάδας) 

Κεφάλαιο 34ο. (Τα γεωγραφικά διαµερίσµατα και οι περιφέρειες της Ελλάδας) 

Κεφάλαιο 42ο. (Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

Κεφάλαιο 43ο. (Η σηµασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

Κεφάλαιο 47ο. (Το ελληνικό στοιχείο στις αρχαίες ελληνικές εστίες) 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ’  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ: 

Κεφάλαιο 3ο. (Οι γεωγραφικές συντεταγµένες της γης) 

Κεφάλαιο 30ο. (Πολιτιστικά χαρακτηριστικά των λαών της Ευρώπης) 

Κεφάλαιο 31ο. (Αξιοθέατα, µνηµεία και ιστορική συνέχεια των λαών της Ευρώπης) 

Κεφάλαιο 32ο. (Τοµείς παραγωγής αγαθών και παροχής υπηρεσιών) 

 

        Τέλος, ο  δάσκαλος της τάξης κατά την κρίση του θα αξιοποιήσει τον διδακτικό χρόνο 
που θα εξοικονοµηθεί.   

 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή:                                                                      Η  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
1. Γραφείο κ.Υπουργού  
2. Γραφείο κ.Υφυπουργού  
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα 
4. Γραφείο κ. Ειδικού Γραµµατέα 
5. ∆/νση Σπουδών ΠΕ              

Τµήµα Β ΄ (2)                                                           ΕΥΗ    ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ       
 

 

 

 


