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1) Επιλέγω βάρη και συμπληρώνω κατάλληλα τις ζυγαριές, ώστε να ισορροπούν:

4,8 κ.          4 κ. 2.600 γραμμ.           48 κιλά            400 γραμμ.          2,600 γραμμ.

Ένα αποτέλεσμα μέτρησης που είναι 

εκφρασμένο με δεκαδικό αριθμό μπορεί 

να μετατραπεί σε συμμιγή και αντίστροφα.

2.000 γραμμ. 600 γραμμ.+

2.600 γραμμ.

2.600 γραμμ. 

4.000 γραμμ. 800 γραμμ.+

4 κ.. 800 γραμμ.

4,8 κ.

4,8 κ. 

0 κ. 400 γραμμ.+

400 γραμμ.

400 γραμμ. 



2) Η ομάδα του Πέτρου έφτιαξε έναν πίνακα με πλοία από την αρχαιότητα. Τα

παιδιά υπολογίζουν πόσο καραβόσκοινο θα χρειαστούν για να πλαισιώσουν

τον πίνακά τους.

Ο Πέτρος

22 δεκ.

2,2 μ.

Για να υπολογίσουμε την 
περίμετρο ενός πολυγώνου, 

προσθέτουμε όλες τις 
πλευρές του.

Συμπληρώνουμε:●
Η Ηρώ υπολόγισε ............. μ.13,4

Εξηγούμε πώς σκέφτηκε το κάθε παιδί:●

...............................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Η Ηρώ μετέτρεψε πρώτα τα μήκη όλων των πλευρών του 

εξαγώνου σε μ.. Στη συνέχεια βρήκε την περίμετρό του. 

22 δεκ. 22 : 10 = 2,2 μ. 

3.500 χιλ. 3.500  : 1.000 = 3,5 μ. 

350 εκ. 350  : 100 = 3,5 μ. 

100 εκ. 100  : 100 = 1 μ. 

2,2
1,0
3,5
2,2

3,5
1,0+

43,1 μ.



2) Η ομάδα του Πέτρου έφτιαξε έναν πίνακα με πλοία από την αρχαιότητα. Τα

παιδιά υπολογίζουν πόσο καραβόσκοινο θα χρειαστούν για να πλαισιώσουν

τον πίνακά τους.

Ο Πέτρος

22 δεκ.

2,2 μ.

Για να υπολογίσουμε την 
περίμετρο ενός πολυγώνου, 

προσθέτουμε όλες τις 
πλευρές του.

Συμπληρώνουμε:●
Η Ηρώ υπολόγισε ............. μ.13,4

Εξηγούμε πώς σκέφτηκε το κάθε παιδί:●

Ο Πέτρος υπολόγισε ............. δεκ.134

Ο Πέτρος μετέτρεψε πρώτα τα μήκη όλων 

των πλευρών του εξαγώνου σε δεκ.. Στη 

συνέχεια βρήκε την περίμετρό του. 

1 μ. 1 Χ 10 = 10 δεκ. 

3.500 χιλ. 3.500  : 100 = 35 δεκ.

2,2 μ. 2,2 Χ 10 = 22 δεκ. 

350 εκ. 350  : 10 = 35 δεκ.

100 εκ. 100  : 10 = 10 δεκ.

22
10
35
22

35
10+

431 δεκ.



2) Η ομάδα του Πέτρου έφτιαξε έναν πίνακα με πλοία από την αρχαιότητα. Τα

παιδιά υπολογίζουν πόσο καραβόσκοινο θα χρειαστούν για να πλαισιώσουν

τον πίνακά τους.

22 δεκ.

2,2 μ.

Για να υπολογίσουμε την 
περίμετρο ενός πολυγώνου, 

προσθέτουμε όλες τις 
πλευρές του.

Συμπληρώνουμε:●
Η Ηρώ υπολόγισε ............. μ.13,4

Εξηγούμε πώς σκέφτηκε το κάθε παιδί:●

Ο Πέτρος υπολόγισε ............. δεκ.134

Η Στέλλα υπολόγισε ............. εκ.1.340

Η Στέλλα μετέτρεψε πρώτα τα μήκη όλων των 

πλευρών του εξαγώνου σε εκ.. Στη συνέχεια 

βρήκε την περίμετρό του. 

22 δεκ.

. 
22 Χ 10 = 220 εκ. 

1 μ. 1 Χ 100 = 100 εκ.

3.500 χιλ 3.500 : 10 = 350 εκ. 

2,2 μ. 2,2 Χ 100 = 220 εκ. 

220
100
350
220

350
100+

04.31 εκ.



2) Η ομάδα του Πέτρου έφτιαξε έναν πίνακα με πλοία από την αρχαιότητα. Τα

παιδιά υπολογίζουν πόσο καραβόσκοινο θα χρειαστούν για να πλαισιώσουν

τον πίνακά τους.

22 δεκ.

2,2 μ.

Για να υπολογίσουμε την 
περίμετρο ενός πολυγώνου, 

προσθέτουμε όλες τις 
πλευρές του.

Συμπληρώνουμε:●
Η Ηρώ υπολόγισε ............. μ.13,4

Εξηγούμε πώς σκέφτηκε το κάθε παιδί:●

Ο Πέτρος υπολόγισε ............. δεκ.134

Η Στέλλα υπολόγισε ............. εκ.1.340

Ο Νικήτας μετέτρεψε πρώτα τα μήκη όλων 

των πλευρών του εξαγώνου σε χιλ.. Στη 

συνέχεια βρήκε την περίμετρό του. 

22 δεκ.

. 
22 Χ 100 = 2.200 χιλ.

1 μ. 1 Χ 1.000 = 1.000 χιλ.

2,2μ. 2,2 Χ 1.000 = 2.200 χιλ.

350 εκ. 350 Χ 10 = 3.500 χιλ.

2.200
1.000
3.500
2.200

3.500
1.000+

00.431

Ο Νικήτας υπολόγισε ............. χιλ.13.400

χιλ.
100 εκ. 100 Χ 10 = 1.000 χιλ.

α



3) Η Ηρώ έχει ύψος 14,2 δεκ. και είναι κατά 5 εκ. ψηλότερη απ’ την αδερφή της. 

Η Ηρώ

α

14,2 δεκ.

Η αδελφή 

της Ηρούς

Πόσο

είναι το ύψος της αδερφής της;

Για να διαχειριστείς αποτελέσματα μέτρησης που αναφέρονται σε μία μονάδα, τα 

πολλαπλάσια και τις υποδιαιρέσεις της, πρέπει να κάνεις τις κατάλληλες μετατροπές.

14,2 δεκ. 14,2 Χ 10 = 142 εκ.

Για να βρούμε πόσο είναι το ύψος της αδερφής της Ηρούς, θα κάνουμε αφαίρεση.

142
5-

1

1

731 εκ.

Η αδελφή της Ηρούς έχει ύψος:

137 εκ. = 13,7 δεκ. = 1,37 μ.

13,7 δεκ.
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4)

Ο Σαλ

38 κ.

Ο Σαλ ζυγίζει 38 κ. 

Ο Νεκτάριος ζυγίζει 3 κ. και 400

γραμμ. περισσότερο από τον Σαλ.

Ο Νεκτάριος 

41,4 κ.

α

Για να διαχειριστείς αποτελέσματα μέτρησης που αναφέρονται σε μία μονάδα, τα 

πολλαπλάσια και τις υποδιαιρέσεις της, πρέπει να κάνεις τις κατάλληλες μετατροπές.

Για να βρούμε πόσο ζυγίζει ο Νεκτάριος, θα κάνουμε πρόσθεση.

3κ. και 400 γραμμ. 3κ. και  400 : 1.000 3κ. και 0,4 κ.= 3,4 κ.

38,0
3,4+

41,

Ο Νεκτάριος ζυγίζει 41,4 κ. 

1

4 κ.

Η Βασιλική ζυγίζει 1,7 κ. λιγότερο

από τον Σαλ.

Η Βασιλική 

36,3 κ.

Για να βρούμε πόσο ζυγίζει η Βασιλική, θα κάνουμε αφαίρεση.

38,0
1,7_

1

1

36,3 κ.

Η Βασιλική ζυγίζει 36,3 κ. 

Πόσο ζυγίζει το

κάθε παιδί;



5) Τα κορίτσια της ομάδας μπάσκετ του σχολείου μέτρησαν το ύψος τους και

ζυγίστηκαν σε ηλεκτρονική ζυγαριά, για να συμπληρώσουν το ιατρικό τους

δελτίο. Παρατηρούμε τα στοιχεία του πίνακα και, με τη βοήθεια των αριθμο -

γραμμών, γράφουμε το όνομα του κάθε παιδιού στην κατηγορία που ταιριάζει.

Αθλήτριες

Ηρώ

Ύψος

(μ.)

1,42
περίπου 1,40 μ.

ΗρώΜαρία 1,46
περίπου 1,45 μ.

1,46 μ.

Μαρία

Ξένια 1,49

περίπου 1,50 μ.

Ξένια

1,49 μ.

Ελένη 1,47

1,47 μ.

Ελένη

Ιωάννα 1,44

1,44 μ.

Ιωάννα

Κυριακή 1,52

Κυριακή

1,52 μ.

Αλεξάνδρα 1,39

Αλεξάνδρα

1,39 μ.

Βάρος

περίπου 37 κ.

Ηρώ

36 κ. και 800 γραμμ.

36 κ. και 900 γραμμ.
περίπου 37 κ.

36,9

Αλεξάνδρα

37 κ. και 800 γραμμ.

περίπου 38 κ.

Κυριακή

37,837 κ. και 550 γραμμ.

περίπου 37,5 κ.

Ιωάννα

37,55

37 κ. και 450 γραμμ.

Ελένη

37,45

38 κ. και 150 γραμμ.

38,15

37 κ. και 100 γραμμ.

περίπου 37 κ.

Ξένια

37,1

Μαρία



Φτιάχνουμε σημειογράμματα σημειώνοντας ένα (●) για κάθε παιδί στις κατάλληλες

θέσεις.

31

περίπου 1,40 μ.

Ηρώ

περίπου 1,45 μ.

Μαρία

περίπου 1,50 μ.

Ξένια

Ελένη
Ιωάννα

ΚυριακήΑλεξάνδρα

α

●
●

●
●
●

●
●

περίπου 37 κ.

Ηρώ
Αλεξάνδρα

περίπου 38 κ.

Κυριακή

περίπου 37,5 κ.

Ιωάννα
Ελένη Ξένια

Μαρία

ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΜΜΑ

ΥΨΟΣ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ

ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΑΡΟΣ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ

●
●
●

●
●

●
●




