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ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ
ΓΙΝΟΥΝ ΤΑ 

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΙΤΑ

Οδηγίες για τις
ακόλουθες ασκήσεις

Ασκήσεις

Ανατρέξτε στα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ αρ:

Χρησιμοποιήστε αυτούς τους πόρους
του TOOLBOX: 

Θα μάθετε πώς να
χρησιμοποιείτε το λογισμικό
"The number race".
Θα μάθετε να χρησιμοποιείτε το
λογισμικό "Geogebra".
Θα μάθετε να χρησιμοποιείτε το
λογισμικό "Photomath".

Διαβάστε το πρακτικό
φύλλο αριθ. 26:

N°10

Παράδειγμα 1 : Η κούρσα των αριθμών

 Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα "The number race" : 

Κατεβάστε το παιχνίδι

Εκτελέστε το λογισμικό

Στη συνέχεια θα βρεθείτε σε μια σελίδα με το
λογότυπο του παιχνιδιού, πατήστε τον αριθμό 1
για να ξεκινήσετε. 

Επιλέξτε το όνομα του παίκτη σας και αρχίστε να
παίζετε.

Θα έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε τα
στοιχεία του παίκτη (εκτός από το όνομα) ή να
δημιουργήσετε έναν νέο αργότερα.

Θα μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο
διαφορετικούς κόσμους για να παίξετε: Τον
"υποβρύχιο κόσμο" ή τον "κόσμο της ζούγκλας".
Και οι δύο κόσμοι λειτουργούν με την ίδια λογική
και το ίδιο επίπεδο δυσκολίας. Μόνο ο
σχεδιασμός αλλάζει.

Στη συνέχεια θα βρείτε τις οδηγίες του
παιχνιδιού.

Ξεκινήστε να παίζετε! 

https://www.lacourseauxnombres.com/nr/nr_info.php
?lang=en

Οι μαθητές με ειδικές
μαθησιακές ανάγκες μπορεί
να αντιμετωπίζουν ποικίλες
δυσκολίες στην εκμάθηση
των μαθηματικών.

Για την αντιμετώπιση αυτών
των δυσκολιών, είναι
μερικές φορές ενδιαφέρον
να χρησιμοποιηθεί
λογισμικό υπολογιστή για
την ενίσχυση ορισμένων
δεξιοτήτων ή για την
αντιστάθμιση ορισμένων
δυσκολιών.

Υπενθύμιση : 
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Ασκήσεις

Ανατρέξτε στα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ αρ:

Χρησιμοποιήστε αυτούς τους πόρους
του TOOLBOX: 
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Παράδειγμα 2 : Geogebra

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
"Geogebra" : 

Μπορείτε είτε να
παρακολουθήσετε τα
μαθήματα στην ιστοσελίδα είτε
να κατεβάσετε την εφαρμογή

θα συναντήσετε πολλά
μαθήματα από τα οποία
μπορείτε να μάθετε, σεμινάρια
και μια ποικιλία εργαλείων

Μπορείτε επίσης να
δημιουργήσετε έναν
λογαριασμό για να
παρακολουθείτε την πρόοδό
σας

Παράδειγμα. 3: Photomath

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
"Photomath" :
https://photomath.com/en/help/wha
t-is-photomath, στο αγαπημένο σας
app store ή σαρώστε τον παρακάτω
κωδικό QR και κατεβάστε την
εφαρμογή 

Θα πρέπει να γράψετε την ηλικία σας

Στη συνέχεια, θα πρέπει να επιλέξετε
αν είστε μαθητής, γονέας ή
καθηγητής.

Στη συνέχεια θα εμφανιστεί ένα
σεμινάριο 

Σαρώστε και μάθετε! 

Το Photomath είναι μια εφαρμογή όπου
μπορείτε να σαρώσετε ένα μαθηματικό
πρόβλημα και θα λάβετε μια βήμα προς
βήμα εξήγηση για το πώς να το λύσετε. 
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