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Οι εικόνεσ ανακτικθκαν από https://gr.pinterest.com/pin/421579215111368998/ και μερικϊσ τροποποιικθκαν για τισ ανάγκεσ τθσ 

εξατομίκευςθσ  
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Η εικόνα ανακτικθκε από: https://gr.pinterest.com/pin/571605377679397888/ 

και μερικϊσ τροποποιικθκε για τισ ανάγκεσ τθσ εξατομίκευςθσ 

https://gr.pinterest.com/pin/571605377679397888/
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 Δραςτθριότθτα 1. Κφκλωςε τα προϊόντα που κοςτίηουν 2 €. Πόςα προϊόντα είναι; 

Μπορείσ να τα μετριςεισ;  
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Υπολογίηω το ςυνολικό ποςό που πρζπει να πλθρϊςω όταν αγοράηω πάνω από ζνα 

προϊόν.  

Η πράξθ που πρζπει να κάνω είναι θ πρόςθεςη.  

Παράδειγμα:  

Αν κζλω να αγοράςω από τον τιμοκατάλογο ζνα ςαμπουάν και ζνα χυμό πόςο κα 

πλθρϊςω ςτο ταμείο;  

 

Σκζφτομαι πρϊτα ότι πρζπει να βρω πόςο κάνουν μαηί αυτά τα δφο πράγματα.  

 

Κάνω δθλαδι πρόςκεςθ.  

 

Προςκζτω τθν τιμι του ςαμπουάν και τθν τιμι του χυμοφ.  

 

Δθλαδι:  

Το ςαμπουάν ζχει 2 € και ο χυμόσ 1 € 

      2 € 

˖ 1 € 

     3 €             

 

Μαηί τα δφο πράγματα, δθλαδι ςυνολικά, κοςτίηουν 3 € οπότε ςτο ταμείο πρζπει 

να πλθρϊςω 3 €.  

 

 

 

 



Μάκθμα: Κοινωνικι και Επαγγελματικι Αγωγι            Εκπαιδευτικόσ: Λουΐηα Βουγιουκλάκθ  

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Πειραιά Σχ. Ζτοσ 2020- 2021 

 

Δραςτθριότθτα 2. Υπολόγιςε πόςο κα πλθρϊςω ςυνολικά αν αγοράςω μια 

οδοντόκρεμα και ζνα αφρόλουτρο; Χρθςιμοποίθςε τον τιμοκατάλογο για να βρεισ 

τισ τιμζσ των προϊόντων.  

 

-Συμβουλζψου το παραπάνω παράδειγμα, ςκζψου και υπολόγιςε. 

 

Ποια είναι θ τιμι τθσ οδοντόκρεμασ;   ___________________________ 

 

Ποια είναι θ τιμι του αφρόλουτρου;   ___________________________ 

 

Αφοφ ζγραψεσ τισ τιμζσ από το κάκε προϊόν, τϊρα προςπάκθςε να κάνεισ τθν 

πρόςκεςθ.  

Γράψε τθν τιμι του κάκε προϊόντοσ ςτθν πράξθ τθσ πρόςκεςθσ.  

 

               € 

˖          € 

              € 

 

Στο ταμείο κα πλθρϊςω ςυνολικά: _______________________ 
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Υπολογίηω τα ρζςτα. Όταν δεν ζχω ακριβϊσ τα κζρματα ι τα χαρτονομίςματα που 

πρζπει να δϊςω αλλά ζχω λίγο παραπάνω. Θα πρζπει να πάρω πίςω ζνα υπόλοιπο. 

Τι ςθμαίνει αυτό;  

Όταν για παράδειγμα κζλω να αγοράςω από τον τιμοκατάλογο μια ςοκολάτα που θ 

τιμι τθσ είναι 1 € και δεν ζχω ςτο πορτοφόλι μου ακριβϊσ  όμωσ ζχω 

 μπορϊ να αγοράςω τθ ςοκολάτα;  

Μπορϊ να αγοράςω τθ ςοκολάτα γιατί τα  είναι περιςςότερα χριματα από το 

 

Θα χρειαςτεί να πλθρϊςω με τα  και να πάρω ρζςτα.  

 

Δθλαδι, κα πλθρϊςω τθν τιμι τθσ ςοκολάτασ και κα πάρω πίςω ζνα υπόλοιπο.  

Για να υπολογίςω τα ρζςτα χρθςιμοποιϊ τθν πράξθ τθσ αφαίρεςθσ.  

Αφαιρϊ από το μεγαλφτερθσ αξίασ κζρμα δθλαδι τα 2  €, εδϊ, το μικρότερθσ αξίασ 

κζρμα το 1 €. 

           2  € 

˗      1 € 

           1  € 

Τα ρζςτα που κα πάρω (το υπόλοιπο δθλαδι) είναι  1  €.  
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Δραςτθριότθτα 3.   Ζχω ςτο πορτοφόλι μου  

Υπολόγιςε τα ρζςτα, αν αγοράςω από τον τιμοκατάλογο χαρτί υγείασ  

Πόςο κοςτίηει το χαρτί υγείασ: __________________ 

Πόςο ζχω ςτο πορτοφόλι μου: ___________________ 

 

Προςπάκθςε τϊρα να κάνεισ τθν αφαίρεςθ.  

 

               € 

˗          € 

              € 

 

Τα ρζςτα μου κα είναι:  
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Δραςτθριότθτα 4.   Ζχω ςτο πορτοφόλι μου  

Υπολόγιςε τα ρζςτα αν αγοράςω από τον τιμοκατάλογο λάδι  

 Πόςο κοςτίηει το λάδι: __________________ 

Πόςο ζχω ςτο πορτοφόλι μου: ___________________ 

 

Προςπάκθςε τϊρα να κάνεισ τθν αφαίρεςθ.  

 

               € 

˗          € 

              € 

 

Τα ρζςτα μου κα είναι:  

 

 

 

 

 

 

 


