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Υπέρβαση της 
δεκάδας



Η υπέρβαση της δεκάδας είναι η διαδικασία της 
πρόσθεσης μονοψήφιων αριθμών που το άθροισμά 
τους υπερβαίνει το 10, δηλαδή είναι μεγαλύτερο 
από το 10. Είναι μία διαδικασία δύσκολη, το ξέρω 
φίλοι μου, αλλά υπάρχει τρόπος να γίνει εύκολη. Θα 
σας δώσω μερικές συμβουλές. Πρώτον, πρέπει να 
ξέρετε τα ζευγαράκια, δηλαδή τα ζευγαράκια των 
οποίων το άθροισμα μας κάνει 10. Αν κατανοήσετε 
αυτά, τότε θα σας είναι εύκολο να υπερβαίνετε και 
τη δεκάδα όποτε χρειαστεί. Πάμε να δούμε παρέα…

υπέρβαση της δεκάδας

Έχω 8 μπλε νερόμπαλες και 5 
κόκκινες νερόμπαλες. Πόσες 
νερόμπαλες έχω συνολικά;
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σελίδα 1η



Μμ, πρέπει να προσθέσω τις 8 μπλε νερόμπαλες και τις 5 κόκκινες 
νερόμπαλες,δηλαδή να βρω πόσο μας κάνει…

8 + 5

Συνηθώς χρησιμοποιώ τα δάχτυλά μου, βάζω στο μυαλό μου τον μεγαλύτερο 
αριθμό και προσθέτω τον άλλο. Υπάρχει όμως κι άλλος τρόπος., αρκεί να ξέρω 
καλά τα ζευγαράκια των αριθμών που μας κάνουν 10.

Τι κάνω…
Αναλύω τον ένα από τους δύο προσθετέους, π.χ. το 5 σε ένα 
ζευγαράκι (δύο) αριθμών, τέτοιο ώστε ο ένας από τους δύο αυτούς
αριθμούς όταν προστεθεί στον άλλο προσθετέο, να μας κάνει 
10. Άρα, το 5 θα το αναλύσω σε 2 + 3, αφού ο άλλος προσθετέος
είναι το 8 και θα μας κάνει 8 + 2 = 10.

Θα προσθέσω πρώτα 8 + 2 = 10 γιατί το θυμάμαι καλά 
από τα ζευγαράκια του 10. Μετά προσθέτω τον άλλο αριθμό 
από το ζευγαράκι στο 10.  Επομένως, έχω συνολικά:

10 + 3 = 13 νερόμπαλες10 + 3 = 13 νερόμπαλες
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υπέρβαση της δεκάδας
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προσθετέος προσθετέος

Το ίδιο μπορείτε να κάνετε 
αναλύοντας το 8, για να φτιάξετε 
ζευγαράκι με το 5που να μας κάνει 
10. Διαλέξτε ό,τι σας βολεύει 

περισσότερο!

8+ 5= 8 + (2 + 3) = (8 + 2) + 3 = 10+ 3 = 13



Όροι χρήσης του παρόντος 
ηλεκτρονικού αρχείου

Δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει αντικείμενο 
πώλησης, διαπραγμάτευσης, τροποποίησης, μετάδοσης ή/ 
και διανομής με κάθε τρόπο. Το υλικό του ιστοτόπου 

διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-
Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές.

Επιτρέπεται σε άλλους διαδικτυακούς τόπους ΜΟΝΟ η 
αποσπασματική αναδημοσίευση εκπαιδευτικού 

υλικού/αρχείου, με την προϋπόθεση να συνοδεύονται και 
από τους σχετικούς υπερσυνδέσμους που ανακατευθύνουν 
στο www.thrania.com. Το υλικό διατίθεται αφιλοκερδώς για μη 

εμπορική προσωπική χρήση.


