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ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ 

 

 
Εισαγωγή 

 
 

Όλοι ξέρουμε ότι 2 +2=4, είναι το πιο απλό πρόβλημα μαθηματικών. Πως το μάθατε 

αυτό; Πως είστε όσο σίγουρος ότι είναι αλήθεια; Απλά το απομνημονεύσατε στην 

πρώτη τάξη; Ή μήπως το διδαχθήκατε με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο;  Η ζυγαριά 

αριθμών είναι ένα εργαλείο για τους δασκάλους το οποίο χρησιμοποιούν για να 

κάνουν έμφυτα τα μαθηματικά σε κάθε μαθητή. Η ζυγαριά μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για να λυθούν απλές ερωτήσεις μαθηματικών, και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 

για να διδαχθεί η άλγεβρα. 

Η ζυγαριά αριθμών έχει σχήμα Τα και περιλαμβάνει βάρη. Επιτρέπει σε παιδιά να 

κρεμούν βάρη κάτω από κάθε αριθμό και στις δύο πλευρές της ζυγαριάς. Τα 

καλύτερα παραδείγματα χρήσης της ζυγαριάς αριθμών είναι: 

 

Μεγαλύτερο από/ Μικρότερο από 

5>3 / 3<5 
Κρεμάστε ένα βάρος κάτω από τον αριθμό 

5 στην αριστερή πλευρά, και ένα κάτω 

από τον αριθμό 3 στην δεξιά πλευρά. Ο 

μαθητής μπορεί να δει την διαφορά του 

αριθμού 5 και του αριθμού 3 η οποία είναι 

ότι το 5 είναι μεγαλύτερο από το 3, ή το 3 

μικρότερο του 5. 

 

 

Πρόσθεση 

5 +3 =8 
Κρεμάστε από ένα βάρος κάτω από το 3 

και το 5στην αριστερή πλευρά, και δώστε 

ένα βάρος στον μαθητή. Αφήστε τον 

μαθητή να αποφασίσει που να κρεμάσει το 

βάρος στην δεξιά πλευρά. 

 

 

Αφαίρεση 

6 -2= 4 
Κρεμάστε από ένα βάρος κάτω από το 6 

στην αριστερή πλευρά και στο 2στην 

δεξιά πλευρά. Δώστε ένα βάρος στον 

μαθητή και αφήστε τον να αποφασίσει 

που να κρεμάσει το βάρος στην δεξιά 

πλευρά προκειμένου να φέρει ισορροπία. 

http://www.why.gr/
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Πολλαπλασιασμός 

4 Χ 2= 2 Χ 4 
Πάρτε 2 βάρη, και κρεμάστε τα 

κάτω από το 4 στην αριστερή 

πλευρά, και πάρτε άλλα 4 βάρη και 

κρεμάστε τα κάτω από το 2 στην 

δεξιά πλευρά. Οι μαθητές μπορούν 

να παρατηρήσουν την εξίσωση. 

 

 

4 Χ 2 = 8 
Μπορούμε επίσης να πάρουμε 2 βάρη, να τα κρεμάσουμε κάτω από το 4 στην 

αριστερή πλευρά, και δώστε μόνο ένα βάρος στον μαθητή. Αφήστε τον μαθητή να 

αποφασίσει που να κρεμάσει το βάρος στην δεξιά πλευρά. 

 

http://www.why.gr/

