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https://nrich.maths.org/4921  

Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, προϊόν συνεργασίας των τμημάτων Μαθηματικών και 

Εκπαίδευσης, του Πανεπιστημίου του Cambridge παρουσιάζονται μαθηματικές 

δραστηριότητες για μαθητές και μαθήτριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης καθώς και διδακτικές προτάσεις προς εκπαιδευτικούς που διδάσκουν 

μαθηματικά σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/search/all/field_cl_discipline/1821  

Το «επίσημο» ψηφιακό αποθετήριο εκπαιδευτικού υλικού για όλα τα γνωστικά 

αντικείμενα. Ο συγκεκριμένος σύνδεσμος οδηγεί στην επιλογή μαθηματικών, και όχι μόνο, 

«περιοχών». Περιέχει μαθηματικές δραστηριότητες για όλες τις σχολικές τάξεις. 

https://www.nctm.org/Classroom-Resources/Illuminations/Interactives/Ten-Frame/  

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα ανήκει στην Εθνική Ένωση Δασκάλων των Μαθηματικών των 

Η.Π.Α. (N.C.T.M.) Ο συγκεκριμένος σύνδεσμος οδηγεί σε δραστηριότητες με την «κορνίζα 

του 10» για παιδιά Νηπιαγωγείου, Πρώτης και Δευτέρας τάξης δημοτικού. 

http://www.mathdoku.com/  

Το mathdoku είναι ένα λογικο-μαθηματικό παιχνίδι-παζλ που απευθύνεται σε παιδιά και 

ενήλικες με διαβαθμισμένη δυσκολία και παραλλαγές. Πολύ χρήσιμο για νοερούς 

συλλογισμούς και όχι μόνο. 

http://www.hms.gr/  

Η ιστοσελίδα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Θα βρείτε πληροφορίες για τις 

δραστηριότητες της Εταιρείας, τους μαθητικούς διαγωνισμούς και τις περιοδικές ή άλλες 

εκδόσεις της. 

https://www.geogebra.org/geometry  

Με το λογισμικό αυτό οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να σχεδιάσουν, να 

μεταβάλλουν, να συγκρίνουν γεωμετρικά σχήματα.  

http://www.aaamath.com/  

Ιστοσελίδα με μαθηματικές δραστηριότητες και εφαρμογές για όλες τις σχολικές τάξεις. 

http://www.counton.org/  

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα περιέχει πρωτότυπες δραστηριότητες και υλικό για τα 

μαθηματικά.  

https://www.eduportal.gr/sindesmi-2/mathimatika/  

Εδώ θα βρείτε πολλούς συνδέσμους για ιστοσελίδες μαθηματικού περιεχομένου για όλες 

τις ηλικίες 

http://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/subsets/rekenmaar/  

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα ανήκει στο Freudenthal Institute του Πανεπιστημίου της 

Ουτρέχτης και περιέχει πλήθος μαθηματικών δραστηριοτήτων και «παιχνιδιών» για όλες τις 
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ηλικιακές ομάδες της εκπαίδευσης. Δεν δίδεται όμως ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις 

δραστηριότητες. 

http://emathima.gr/  

Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα περιέχεται εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις τάξεις του 

δημοτικού σχολείου και το νηπιαγωγείο καθώς και υλικό για θέματα ειδικής και 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Για παράδειγμα ο επόμενος σύνδεσμος οδηγεί σε διδακτικό 

υλικό-εγχειρίδια για γλώσσα και μαθηματικά που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του 

Ερευνητικού προγράμματος  «Ένταξη των τσιγγανοπαίδων στο σχολείο». 

http://emathima.gr/?tag=%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%

BC%CE%B1-

%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%

B9%CE%B4%CF%89%CE%BD 

Εκτός από διδακτικό υλικό ο/η εκπαιδευτικός θα βρει και άλλα θέματα που πιθανόν 

τον/την ενδιαφέρουν. 

https://www.ixl.com/?partner=google&campaign=226672985&adGroup=18360498665&gcli

d=EAIaIQobChMI6bOHg6W44AIVzZZ3Ch2fBw_yEAEYASAAEgJTKfD_BwE  

Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα θα βρείτε μαθηματικές δραστηριότητες και εφαρμογές για 

όλες τις σχολικές τάξεις 
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