Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ

Διαύρεςη – πρώτοσ διαχωριςμόσ
 Μεριςμού

◦ Στα α ϋχω β, πόςα ϋχω ςτο 1;
 Μϋτρηςησ
Μάθημα 3ο

◦ Πόςα α χωρϊνε ςτο β;

Η διαίρεση

Μεριςμού


Ο Γιϊννησ ϋχει 1 ¼ ώρεσ ςτη διϊθεςό
του για να κϊνει τισ τρεισ δουλειϋσ που
ϋχει αναλϊβει. Αν διαιρϋςει εξύςου το
χρόνο του, πόςεσ ώρεσ πρϋπει να
αφιερώςει ςε κϊθε δουλειϊ;

Διαιρώ κϊθε
τϋταρτο ςε τρύα
ύςα μϋρη.

1

Παραδεύγματα Ι
Πόςα βερύκοκα αντιςτοιχούν ςε κϊθε
ϊτομο, αν 1 κιλό θα μοιραςτεύ ςε 12
ϊτομα; Γνωρύζουμε ότι 1 κιλό αντιςτοιχεύ
ςε περύπου 30 βερύκοκα.
2. Έχουμε να μοιρϊςουμε 4ο ςϊντουιτσ ςε
12 καλεςμϋνουσ. Πόςα αντιςτοιχούν ςε
κϊθε καλεςμϋνο; Τι θα κϊνουμε με όςα
ςϊντουιτσ περιςςϋψουν;
3. Υπϊρχει 1 κϋικ, το οπούο πρϋπει να
μοιραςτεύ ςτουσ 12 καλεςμϋνουσ ενόσ
πϊρτι. Πώσ θα το κϊνουμε;
1.

Παραδεύγματα ΙΙΙ
7.

Θϋλω να ςτολύςω με ςημαιϊκια το χώρο
που θα γύνει το πϊρτι. Πόςα ςημαιϊκια
θα χρειαςτώ για τη διαγώνιο του
χώρου, που ϋχει διαςτϊςεισ 6 m επύ 7 m;
Πρϋπει να ςκεφτεύτε το μϋγεθοσ των
ςημαιών, το ςχόμα τουσ, το πώσ θα
ςυνδϋονται μεταξύ τουσ, καθώσ και την
απόςταςη μεταξύ τουσ. Πόςα
περιςςότερα ςημαιϊκια θα χρειαςτώ αν
θϋλω να καλύψω επιπλϋον και τισ 4
πλευρϋσ του χώρου;

Παραδεύγματα ΙΙ
Υπϊρχουν 5 πύτςεσ, οι οπούεσ πρϋπει να
μοιραςτούν ςτουσ 12 καλεςμϋνουσ ενόσ
πϊρτι. Πώσ θα το κϊνουμε;
5. Έχουμε 5 λύτρα χυμού για ϋνα πϊρτι με 12
καλεςμϋνουσ. Πόςα ποτόρια των 120 ml
μπορούμε να γεμύςουμε με αυτϊ; Πόςα
ποτόρια των 120 ml αντιςτοιχούν ςε κϊθε
καλεςμϋνο;
6. Ετοιμϊζω προςκλόςεισ για ϋνα πϊρτι, οι
οπούεσ θα ϋχουν διαςτϊςεισ 10 cm επύ 12
cm. Πόςεσ μπορώ να κόψω από μια κόλλα
Α4; Πόςεσ κόλλεσ Α4 θα χρειαςτώ για 12
προςκλόςεισ;
4.

Παραδεύγματα ΙV
Αγόραςα μια τςϊντα με 30 μπαλόνια για τη
διακόςμηςη του χώρου. Πόςεσ ομϊδεσ των
4 μπαλονιών μπορώ να φτιϊξω;
9. Αν ϋρθουν 12 καλεςμϋνοι ςτο πϊρτι, πώσ
μπορώ να τουσ χωρύςω ςε ομϊδεσ; Ποιοσ
εύναι ο καλύτεροσ τρόποσ για να το κϊνω;
10. Αν ϋρθουν 12 καλεςμϋνοι ςτο πϊρτι και
μετϊ αποφαςύςουν να πϊνε με αυτοκύνητο
για μπόουλινγκ, πόςα αυτοκύνητα
χρειϊζονται αν ςε κϊθε αυτοκύνητο χωρϊνε
5 ϊτομα; Πόςα αυτοκύνητα χρειϊζονται αν
χρειϊζεται ϋνασ ενόλικοσ ωσ οδηγόσ,
επιπλϋον των νεαρών καλεςμϋνων;
8.
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