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—Λέμε σπαζοκεφαλιές να περάσει η ώρα;
—Αρχίζω!

—Ένα καράβι έφτασε στην Πάρο με 580 επιβάτες. Όταν έφυγε, είχε 420 επιβάτες.  
Ανέβηκαν ή κατέβηκαν επιβάτες; Και πόσοι;

 
—Τώρα εγώ!

—Το πρωί ήταν αραγμένα στο λιμάνι 125 καΐκια.  
Το βράδυ ήταν αραγμένα 152 καΐκια. Έφυγαν ή ήρθαν καΐκια και πόσα;

 
 

—Πάνω στη συκιά είναι 9 δεκάδες σύκα.  
Κάτω στο χώμα έχουν πέσει 5 πεντάδες σύκα.  

Πού είναι πιο πολλά τα σύκα; Στο δέντρο ή στο χώμα και πόσα;
 

  

—Όταν άρχισε το πανηγύρι, στην πλατεία ήταν 470 άνθρωποι.  
Όταν τέλειωνε, ήταν 580. Έφυγαν ή ήρθαν κι άλλοι και πόσοι; 

 
 

—Η μυθολογία που διαβάζω έχει 149 σελίδες.  
Έχω φτάσει στη σελίδα 57.  

Πόσες έχω ακόμη;

 

—Ποια μυθολογία διαβάζεις;
—Τους 12 θεούς. 

—Τους μάθαμε στη Γ. 
—Έλα να τους θυμηθούμε! Ενώνουμε;

Σπαζοκεφαλιές Μυθολογία

  —Ο Απόλλωνας και η  ήταν αδέλφια. 
  —Το ξέρω! Και ο Δίας είχε γυναίκα του την .

Δίας	 	 •	

Ήρα	 	 •	

Αθηνά	 	 •	

Αφροδίτη	 	 •	

Ποσειδώνας		 	 •	

Άρτεμη		 	 •		

Απόλλωνας	 	 •	

Άρης	 	 •	

Εστία	 	 •	

Ήφαιστος	 	 •	

Ερμής		 	 •	

Δήμητρα		 	 •

•		 σοφία	

•		 θάλασσα	

•		 αρχηγός	των	θεών	

•		 κυνήγι	

•		 βασίλισσα	

•		 ομορφιά

•		 σπίτι	

•		 πόλεμος	

•		 μουσική	

•		 αγγελιαφόρος	

•		 γεωργία	

•		 φωτιά

-
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—Το κρουαζιερόπλοιο δεν έχει και «πλήρωμα»;

—Βέβαια! Χωρίς πλήρωμα πώς θα ταξιδέψει; 

—2.394 άτομα είναι το πλήρωμα.

—Πόσοι είναι όλοι μαζί στο κρουαζιερόπλοιο, επιβάτες και πλήρωμα;

—Θα κάνω πρόσθεση.  +

—Όσοι επιβάτες θέλουν να απολαύσουν ήλιο έχει και 750 ξαπλώστρες.

—Αν γεμίσουν όλες οι ξαπλώστρες, πόσοι επιβάτες θα περιμένουν τη σειρά τους;

—Θα κάνω αφαίρεση.   -

—Έχει και 20 εστιατόρια.

—Στις 2 το μεσημέρι έτρωγαν 40 άτομα σε κάθε εστιατόριο.  
Πόσα ήταν όλα τα άτομα που έτρωγαν στις 2 η ώρα;

—Θα το βρω...

Ένα πολύ μεγάλο κρουαζιερόπλοιο μπορεί  
να φιλοξενήσει μέχρι 5.400 επιβάτες. 

—Χρωμάτισε τώρα με κόκκινο μόνο τους αριθμούς  
που έχουν 3 μηδενικά. 

—Πολύ εύκολο! Τέλειωσα κιόλας!
 

—Μπορείς τώρα να τους γράψεις από τον πιο μικρό στον πιο μεγάλο;
 

—Κι αυτό πανεύκολο! Αρχίζω από το 1.000.

Κρουαζιέρα στα νησιά!

Χρωμάτισε με 
μπλε χρώμα  
τον αριθμό  

των επιβατών.

4.017 4.000 1.476 5.341 2.000

6.000 7.005 7.000 1.030 8.571

1.000 8.140 3.000 1.250 7.362

4.250 9.000 8.509 8.001 8.000

5.000 1.004 1.500 5.400 6.035

1.000

1.000

—Ξέρω κι έτσι!




