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Στόχοι της επιμορφωτικής 
συνάντησης/εργαστήριο

Να εξοικειωθείτε με τη 
μεθοδολογική 

προσέγγιση των 
μαθηματικών εννοιών 
στο Νηπιαγωγείο και 
στην πρώτη σχολική 

ηλικία.

Να αναγνωρίζετε τα 
βασικά κριτήρια μιας 

μαθηματικής 
δραστηριότητας.  

Να αξιοποιείτε 
κατάλληλες διδακτικές 
πρακτικές στα πλαίσια 

του αναδυόμενου 
μαθηματικού 

εγγραμματισμού.

Να συνεργαστείτε σε 
ομάδες για τη 

δημιουργία σεναρίων 
μαθηματικών 

δραστηριοτήτων για 
συγκεκριμένες 

μαθηματικές έννοιες.



Μαθαίνω μαθηματικά
Αλλάζουν οι αντιλήψεις για το μαθηματικό 
εγγραμματισμό

Μαθηματικά για μικρά παιδιά;

Τα παιδιά χρειάζεται να αναπτύξουν 
«σημαντικές » μαθηματικές ικανότητες;

Η ανάπτυξη των μαθηματικών εννοιών :
1. ξεκινά από τις μικρές ηλικίες;
2. είναι μια προοδευτική διαδικασία;

Τι σημαίνει μαθαίνω
μαθηματικά;

• Τα Μαθηματικά είναι ένα ένας
συνδυασμός από  παιχνίδι και
πνευματική διέγερση.

• Είναι διασκεδαστικά,
γιατί αφορούν μια  
αναζήτηση στοάγνωστο.

• Είναι ανταποδοτικά γιατί
δημιουργούν την
ικανοποίηση τηςεπιτυχίας.

CedricVillani, Professor

Institut Poincare



Μαθηματικά για μικρά

παιδιά;

➢Στόχος της

διδασκαλίας των

Μαθηματικών, όπως 

εμφανίζεται στα

σύγχρονα

προγράμματα, είναι

να μάθουν τα 

παιδιά, να

σκέφτονται και να

λειτουργούν με  

μαθηματικό τρόπο.

Μαθηματική Εκπαίδευση
Επιδιώκουμε τα παιδιά να:
• ασχολούνται, 
• κατασκευάζουν, 
• παίζουν,
• διερευνούν, 
• κάνουν υποθέσεις, 
•συνεργάζονται,
• συζητούν και 
• βγάζουν συμπεράσματα
Γιατί με αυτόν τον τρόπο 
αναπτύσσουν ικανότητες όπως, 
γρήγορη αντίληψη,  αναλογική, 
συγκριτική  και κριτική σκέψη, 
σχηματοποίηση και η οργάνωση 
δεδομένων.



Περιεχόμενο μαθηματικής εκπαίδευσης

Οι σύγχρονεςπροσεγγίσεις

 «…το πρόγραμμα σπουδών για την προσχολική και πρώτη
σχολική ηλικία πρέπει να βοηθήσει τα παιδιά να
αναγνωρίσουν τα μαθηματικά στοιχεία μέσα στις
καθημερινές δραστηριότητες, να πάρουν ευχαρίστηση και
να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη σε αυτά … με
δραστηριότητες που έχουν για αυτά νόημα…»
 Αντισταθμιστικό όφελος και ανάγκη για ισότητα ευκαιριών
για μαθηματική δράση των παιδιών «η ελλιπής αρχική
μαθηματική εκπαίδευση δεν μειώνει μόνο τις επιδόσεις των
παιδιών στα αρχικά στάδια, αλλά συχνά αποκλείει και
οποιαδήποτε μελλοντική μαθηματική μάθηση….Οι
καθυστερήσεις οδηγούν σε συστηματικές υστερήσεις, ενώ οι
διαφορές που εντοπίζονται στις μικρές ηλικίες διατηρούνται
και μεταγενέστερα στα παιδιά» (Τζεκάκη, 2010).

Βασικό ερώτημα
Πώς θα επιτύχουμε να

αυξηθούν οι ευκαιρίες

μαθηματικής μάθησης στα  

μικρά παιδιά, να 

θεμελιωθούν  οι βασικές 

ικανότητες και να  

ενισχυθεί η φυσική τους 

τάση για αναζήτηση και  

δημιουργία;



Τροχιές μάθησης της μαθηματικής 
εκπαίδευσης
Ως τροχιές μάθησης εννοούνται οι 

τρεις ηλικιακοί κύκλοι: α΄κύκλος (4-8 
χρονών), β’ κύκλος (8-12 χρονών) και 
γ’ κύκλος (12-15 χρονών). Σε κάθε 
τροχιά μάθησης οι μετρήσεις 
προσεγγίζονται διδακτικά:

 Με μαθηματικούς στόχους 
(συστάδες εννοιών, δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων),

 μέσω μιας διαδρομής (επάλληλα, 
προοδευτικά σε πιο ανώτερα 
επίπεδα σκέψης)

 με ένα σύνολο διδακτικών 
δραστηριοτήτων αντίστοιχες των 
επιπέδων σκέψης.

4-8 
χρονών

8-12 
χρονών

12-15 
χρονών



Ποιες μαθηματικές έννοιες;
Κοινό πλαίσιο περιεχομένου της μαθηματικής εκπαίδευσης σε 
όλες τις τροχικές με πέντε άξονες μαθηματικών εννοιών:

Αριθμοί και πράξεις 
Χώρος και 
Γεωμετρία

Μετρήσεις Άλγεβρα

Στοχαστικά 
Μαθηματικά 



Περιεχόμενο Μαθηματικής εκπαίδευσης*

(Τζεκάκη , 2010)











Περιεχόμενο μαθηματικής 
εκπαίδευσης
Από τι καθορίζεται το επίπεδο προσέγγισης;

• Το επίπεδο καθορίζεται από
την προηγούμενη εμπειρία του παιδιού,

• τις προϋπάρχουσες γνώσεις του,
• την επιδίωξη διεύρυνσης της 

προϋπάρχουσας γνώσης  του.
Για την επίτευξη της προσέγγισης 

δημιουργούμε συνθήκες ανάπτυξης  
των μαθηματικών εννοιών  (ζώνη  
επικείμενης ανάπτυξης, scaffolding -
σκαλωσιά).



Περιεχόμενο μαθηματικής 
εκπαίδευσης
Τι προσέχουμε;

Ποικιλία δραστηριοτήτων:

- Βιωματικές, με δράση στον υλικό χώρο με όλο το σώμα.

- Εμπράγματες, με μεταφορά της δράσης στα αντικείμενα

με τα μέλη του σώματος, τα χέρια, τα δάχτυλα.

- Αναπαραστατικές δραστηριότητες που μεταφέρουν τη

δράση σε εικόνες, σχήματα, σύμβολα, γενικότερα σε

πραγματικές ή νοερές αναπαραστάσεις.

- Επίλυση προβλήματος, ανάπτυξη συλλογιστικής  

ικανότητας, τεκμηρίωση.



Πορεία ανάπτυξης μαθηματικών εννοιών
Γενίκευση εννοιών  

1. Από τα παιχνίδια στο 
πλακόστρωτο 

(βιωματική)

2. Στα παιχνίδια με 
πιόνια 

(εμπράγματη)

3. Στο 
τετραγωνισμένο 

χαρτί 
(αναπαρασταστική)

4. Σε σχεδιαστικές 
κατασκευές 

(πίνακας διπλής 
εισόδου)



Μαθηματική μάθηση
Εάν και φαίνεται απλή,

• η επιλογή των κατάλληλων
δραστηριοτήτων,

• η καθοδήγηση της δράσης των
παιδιών προς ένα  
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα,

• όπως και ο ρόλος που καλείται
να παίξει ο εκπαιδευτικός μέσα
σε αυτή τη διαδικασία,

δεν είναι καθόλου απλές, ούτε
αυτονόητες διαδικασίες.





Αλληλεπίδραση των γνωστικών πεδίων και ανάδυση της 
Μαθηματικής Παιδαγωγικής Γνώσης του εκπαιδευτικού 

(Κολιπέτρη, 2016)

Μαθηματική Παιδαγωγική 

Γνώση

Μαθηματική Ποιότητα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας

Γνώση του 

περιεχομένου  

των 

μαθηματικών 

εννοιών (Τι ;) Γνώση των  διδακτικών  

μεθόδων/πρακτικών                           

(Πώς;)

Γνώση της σκέψης 

του παιδιού και των 

δυνατοτήτων του 

(Ποιος μαθαίνει;)



Μαθηματική Εκπαίδευση
Η νέα αντίληψη για τη διδασκαλία των μαθηματικών 

(Τζεκάκη, 2010):
➢ Δραστηριότητες: Ο/η εκπαιδευτικός προτείνει 

ενδιαφέρουσες δραστηριότητες που τα κινητοποιούν, 
κοντά στην εμπειρία τους, όπου καλούνται τα παιδιά 
να οδηγηθούν σε κάποιο αποτέλεσμα, χωρίς την 
παρέμβασή του/της, όπου αυτό είναι εφικτό.

➢ Μαθηματική δράση: στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 
τα παιδιά αναζητούν ιδιότητες, σχέσεις, 
κανονικότητες, ομοιότητες και διαφορές, λύση 
προβλημάτων και γενικότερα εντοπισμό σχεδίων και 
κανόνων. Δεν περιορίζονται στην απλή ενασχόληση με 
μαθηματικά αντικείμενα.

➢ Σκέψη πάνω στη δράση: τα παιδιά καλούνται να 
συζητήσουν, να εξηγήσουν τι έκαναν (λεκτική 
διατύπωση) και γιατί και να βγάλουν ένα συμπέρασμα 
(γενίκευση), το οποίο θα αποτελέσει το πρώτο 
στοιχείο μαθηματικής ανάπτυξης που επιδιώκεται.



Παράδειγμα
 Ο εκπαιδευτικός φέρνει ένα κύβο και εξηγεί στα παιδιά ότι ο κ. 

Κύβος χρειάζεται ένα κουστούμι, που θα πρέπει να τον καλύπτει 
ολόκληρο. Μοιράζονται χαρτιά στα παιδιά για το κουστούμι και 
αναζητούν τρόπους για την κατασκευή. Αποτυπώνουν τις έδρες 
και στη συνέχεια τις κόβουν και τις φορούν στον κ. Κύβο με 
σελοτέιπ. Όταν βγάζουν το κουστούμι έχουν το ανάπτυγμα του 
κύβου. Ο εκπαιδευτικός ξεκινά συζήτηση «Ποιο μας φαίνεται 
καλύτερο;», «ποιο είναι πιο εύκολο να θυμόμαστε ή να 
ξαναφτιάξουμε εάν θέλουμε;». Στο τέλος μπορεί να  ρωτήσει τα 
παιδιά πιο συμπέρασμα έβγαλαν από τη δράση τους και εάν 
μπορούν να ενεργήσουν με το ίδιο τρόπο π.χ. σε μια πυραμίδα 
(γενίκευση και μεταφορά).

 Ο εκπαιδευτικός πρότεινε ένα κατανοητό και πλούσιο έργο και 
δεν χρειάστηκε να εξηγήσει κάτι άλλο, άφησε τα παιδιά να 
δράσουν. Στη συνέχεια μέσω της συζήτησης τα οδήγησε σε 
συγκρίσεις και  σε σημαντικές μαθηματικές ιδέες. Τα παιδιά 
ήρθαν σε επαφή με την ιδέα του αναπτύγματος του κύβου με τη 
δράση που τα ίδια δημιούργησαν και αργότερα θα επεκταθούν 
σε αυτήν την ιδέα. (Τζεκάκη, 2010: 25)



Τι  είναι μια μαθηματική 
δραστηριότητα;
Η δραστηριότητα που εμπλέκει μόνο μια 

απάντηση (π.χ. πόσα είναι τα 
αυτοκίνητα σε μια καρτέλα;), μια 
εκτέλεση (τοποθέτησε την μπάλα πάνω 
ή κάτω), μια κατασκευή, ένα παιχνίδι 
και μαθηματικά αντικείμενα, όπως 
αριθμούς, σχήματα, πράξεις, τύπους, 
εξισώσεις, είναι μαθηματική ;

Συχνά δεν είναι 
δραστηριότητα, αλλά 
επίσης δεν αναπτύσσει 
μαθηματικά νοήματα.

Οι  εκπαιδευτικοί  μένουν  ευχαριστημένοι  όταν τα 
παιδιά  καταφέρνουν να αντιμετωπίσουν    την 
κατάσταση που τους προτείνεται και δίνουν 
σωστές απαντήσεις ή λύσεις. Αυτό πώς μπορεί να 
μας προβληματίσει;

Μια τέτοια εξέλιξη μπορεί 
να σημαίνει ότι τα παιδιά
ήδη γνωρίζουν  τη     γνώση  
που διαπραγματεύονται και 
στην ουσία δεν   
οδηγούνται στην ανάπτυξη 
μιας νέας ιδέας.



Τι είναι μια μαθηματική δραστηριότητα;

Βασικό 
χαρακτηριστικό μιας 
μαθηματικής 
δραστηριότητας  
είναι η  μαθηματική  
δράση,  την  οποία 
συναντάμε  στην  
αναζήτηση  λύσης  
σε  ένα  πρόβλημα, 
στρατηγικών σε ένα 
παιχνίδι, στις 
κατασκευές, κλπ.

Μαθηματική θα ονομάζουμε 
μια δράση που οδηγεί στον 
εντοπισμό ιδιοτήτων και 
σχέσεων, κανονικοτήτων και 
δομών, αναλύσεις και  
συνθέσεις μερών, δημιουργία 
συνδέσεων, σε σημειωτική 
δράση, όπως και εξηγήσεις, 
τεκμηριώσεις, αναστοχασμό
και γενίκευση.

Για την ανάπτυξη των μαθηματικών εννοιών 
δεν υλοποιούμε μεμονωμένες δράσεις!

Υπάρχει ανάγκη δημιουργίας ενός 
ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης 
για κάθε στοιχείο μαθηματικής 
γνώσης



Παιχνίδι ταχύτητας
 Τα παιδιά αναγνωρίζουν κάρτες με 

ποσότητες, τις οποίες ο εκπαιδευτικός 
δείχνει για λίγα δευτερόλεπτα. Κάποια 
παιδιά εντοπίζουν την ποσότητα γρήγορα 
και κάποια όχι. Τα παιδιά που τη 
βρίσκουν εξηγούν τον τρόπο που 
σκέφτηκαν π.χ. « Δεν μετράω, τα βάζω 
μαζί. Εάν έχει 2 βούλες και άλλες 2 τις 
βάζω και βρίσκω 4». Με ανάλογο παιχνίδι 
ταχύτητας όταν ο εκπαιδευτικός φωνάζει 
έναν αριθμό τα παιδιά βρίσκουν στην 
τάξη κρυμμένους αριθμούς σε κάρτες  και 
τους συνδέουν με  ποσότητες. Τα παιδιά 
παίζουν σε ομάδες. Για τις διαδικασίες 
ελέγχου υπάρχει η «ομάδα ελέγχου».



Λεκτική διατύπωση
Παράδειγμα
Ένα παιδί έχει στα 
χέρια του μια 
κατασκευή από 
κύβους, την οποία 
έκανε για να δώσει 
μια λύση στο 
πρόβλημα που του 
ζητούσε να φτιάξει 
μια συμμετρική 
κατασκευή με 
κύβους:

Τι χρειάζεται να 
περιγράψει;

Η δημιουργία μιας έννοιας δεν 
ολοκληρώνεται χωρίς τη 
διατύπωσή της με λόγια.

Το   παιδί   διατυπώνει   με   
λόγια   τη   δράση   του   την 
απόφαση, την κατασκευή του.

Η διατύπωση οδηγεί το παιδί να 
αναστοχαστεί πάνω σε αυτή τη 
δράση.

Του επιτρέπει έτσι να αποκτήσει 
συνείδηση της δράσης του.



Οι ερωτήσεις του εκπαιδευτικού

Εξήγηση 
αποτελέσματος
Με ποιο τρόπο 
έφτασες σε αυτό 
το αποτέλεσμα, 
λύση κλπ.;

Εξήγηση συλλογισμού
Μπορείς  να  εξηγήσεις  τη  
σκέψη  σου  ή  τη  λύση  σου  ή  
την κατασκευή σου;
Τι παρατήρησες για να το κάνεις;
Τι στοιχεία σε βοηθούν να 
φτάσεις σε αυτή την απάντηση; 
Μπορείς να πεις περισσότερο 
για αυτό;
Μπορείς να εξηγήσεις στο φίλο 
σου πώς να το κάνει;



(Τζεκάκη, 2010:63)



Διαχείριση λάθους

Η σημασία του λάθους

Πώς θα καταλάβει ότι έκανε 
λάθος πώς θα διορθώσει;



 Για   το   λόγο   αυτό   
σχεδιάζουμε   δραστηριότητες   
που επιτρέπουν   στα   παιδιά   
να   ελέγξουν   μόνα   τους   το 
σωστό ή λάθος.

 Στα παιχνίδια, ελέγχει το ένα το 
άλλο.

 Στις κατασκευές, δίνουμε 
συγκρίσεις με πρότυπα.

 Στα προβλήματα, η λύση 
δοκιμάζεται.

Η διαδικασία  ελέγχου  είναι  
ένα  μέσο με  την  βοήθεια του  
οποίου  ο  μαθητής  αξιολογεί  
την  ορθότητα  της απάντησης,  
της  απόφασης  ή  της  λύση  που  
έδωσε  σε μια κατάσταση και 
κατανοεί το αποτέλεσμα αυτής 
της αξιολόγησης.

Έτσι είναι σε θέση να 
διαπιστώσει τα σωστά 
ή τα λάθη του και να 
τροποποιήσει τις ιδέες 
που το οδήγησαν σε 
αυτά.



Κατάλληλες διδακτικές πρακτικές

 Αξιοποίηση αναδυόμενων δραστηριοτήτων και κατάλληλη εισαγωγή της
δράσης.

 Να κάνουμε ορθή χρήση της μαθηματικής ορολογίας και να δηλώνεται ο
στόχος της δράσης των παιδιών, δηλ. «παιδιά σήμερα θα κάνουμε
μετρήσεις».

 Η δράση σε ομάδες των 4 παιδιών, όπου το κάθε παιδί έχει το υλικό του,
γιατί δημιουργούνται πυρήνες προβληματισμού και αλληλεπίδρασης
μεταξύ των παιδιών.

 Η υποστήριξη μέσω ερωτήσεων από τον εκπαιδευτικό της έκφρασης
ασυνήθιστων ιδεών και λύσεων από τα παιδιά.

 Η αυτοδιόρθωση των λαθών από τα παιδιά με τη βοήθεια των ερωτήσεων
που κάνει ο εκπαιδευτικός π.χ. «γιατί το έκανες έτσι;», «πως σκέφτηκες;»,
«πως θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά;».

 Αποφεύγουμε να χρησιμοποιήσουμε τις εκφράσεις «δεν είναι σωστό»,
«είναι λάθος», αλλά «δοκίμασε ξανά».

 Να εκμαιεύουμε τη λεκτική διατύπωση και περιγραφή της δράσης από τα
ίδια τα παιδιά π.χ. «έβαλα το ένα κομμάτι στην αρχή δίπλα στο άλλο και
είδα ότι είναι πιο κοντό, αυτό είναι το πιο μακρύ».

 Να επεκτείνουμε τη δράση των παιδιών στην εξαγωγή συμπεράσματος
π.χ. «εάν θα θέλαμε να μιλήσουμε στους γονείς μας για αυτό που κάναμε
τι θα λέγαμε;».

 Να ενσωματώνουμε την τεχνολογία και τα νέα μέσα επεξεργασίας και
πληροφόρησης στη διδακτική πράξη.

 Να παρατηρούμε και να αξιολογούμε τη δράση των παιδιών.



Διδακτικές προτάσεις για τα 5 πεδία
Πρώτη Αρίθμηση και πράξεις
➢ Αναγνώριση αριθμητικών συμβόλων και 

λέξεων

➢ Άμεση αναγνώριση ποσοτήτων 
αρχικά από 0-5 (παιχνίδια μνήμης και 
συμπλήρωσης)

➢ Μέτρηση ως το 10 (και μέχρι το 100)

➢ Διάταξη ποσοτήτων και αριθμών

➢ Ανάπτυξη αριθμητικών σχέσεων στην πρώτη 
δεκάδα (συμπληρώνουν και ενώνουν)

➢ Προσέγγιση πολλαπλασιαστικών 
καταστάσεων και ίσου  μοιράσματος π.χ.
« Πόσα αυτοκίνητα υπάρχουν μέσα στο κουτιά 
αν μετρηθούν ένα      - ένα;»
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Έννοιες χώρου και 
γεωμετρίας

➢ Προσανατολισμός στο χώρο. 
Αντίληψη,  κατανόηση  και  
παράσταση  θέσεων,  αμοιβαίων 
σχέσεων,   διευθύνσεων   και   
διαδρομών   μέσα   στο   χώρο.    

➢ Αναγνώριση,  περιγραφή  και  
ανάλυση των  κατηγοριών,  
των ιδιοτήτων και των 
ιδιοτήτων των κατηγοριών των 
γεωμετρικών σχημάτων 
(επιπέδων και στερεών), την 
ανάλυση και σύνθεση ή 
ανασύνθεση σε άλλα σχήματα.  

➢ Μετασχηματισμούς σχημάτων 
και συμμετρία.

➢ Οπτικοποίηση «Από πού 
τραβήχτηκε η φωτογραφία;», «Που να 
κρυφτεί να μην το βλέπουν», «Μέσα 
από την τρύπα», «Ζωγραφίζω ότι 
βλέπω», «Θυμάμαι πώς ήταν»,  
«Κάνω χάρτες των διαδρομών»



Κανονικότητες
Το παιδί 
➢ αναγνωρίζει, αναπαράγει

και συνεχίζει μια 
κανονικότητα από υλικά, 
παραστάσεις, ήχους, κίνηση, 
λέξεις ή αριθμούς, 

➢ βρίσκει το στοιχείο που 
λείπει σε μία κανονικότητα 

➢ μεταφέρει από τη μια 
μορφή υλικού σε άλλη, 
παριστάνει μία 
κανονικότητα, 

➢ περιγράφει ποιοτικές και 
ποσοτικές αλλαγές στην 
εξέλιξη των κανονικοτήτων,

➢ περιγράφει και γενικεύει
τον κανόνα ο οποίος 
προσδιορίζει την 
κανονικότητα. 



Συμβολισμός και Σημειωτική δράση
Το παιδί 
 αναγνωρίζει αναπαραστάσεις με συγκεκριμένο, 

εικονιστικό ή συμβολικό υλικό, 
 δημιουργεί δικό του αναπαραστατικό υλικό για την 

οργάνωση και επικοινωνία ιδεών, 
 χρησιμοποιεί αναπαραστάσεις για να δημιουργήσει 

μοντέλα (με αντικείμενα, εικόνες ή σύμβολα) για 
φυσικές, κοινωνικές ή χωρικές και αριθμητικές 
καταστάσεις (σχέσεις και αλλαγές).

Παράδειγμα



Στατιστική και 
Πιθανότητες

Το παιδί

 συλλέγει, κατατάσσει και 
αξιοποιεί πληροφορίες,

 παρουσιάζει δεδομένα 
με συγκεκριμένα 
αντικείμενα, εικόνες, 
γραφήματα και εξάγει 
συμπεράσματα 



Μετρήσεις μήκους, επιφάνειας, όγκου, χρόνου 

Βήματα προσέγγισης 

1. Εννοιολογική προσέγγιση του μετρούμενου μεγέθους 

2. Αντίληψη του αμετάβλητου του μεγέθους (ισότητα και 
σύνθεση) 

3. Άμμεσες συγκρίσεις μεγεθών 

4.Ενδιάμεσοι, συμβατικοί ενδιάμεσοι και μονάδες 

5. Διαίρεση μεγέθους σε ίσα μέρη (επικαλύψεις, 
γεμίσματα) 

6. Επανάληψη των μονάδων 

7. Σύνδεση της επανάληψης με αριθμό 



Μέτρηση μεγέθους
➢ Για τα παιδιά της προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, η εννοιολογική

κατανόηση της διαδικασίας της μέτρησης σχετίζεται με τη μετατροπή ενός
συνεχούς χαρακτηριστικού όπως είναι π.χ. το μήκος με μια σειρά από
διακριτά στοιχεία, αρχικά μη συμβατικά, στη συνέχεια συμβατικά και τελικά
με επανάληψη.

συμβατικά 

με 

επανάληψη

μη 
συμβατικά 





Δραστηριότητες μέτρησης μήκους

2. Μεταφορά μεγέθους και να 
κάνουν έμμεσες συγκρίσεις

3. Να προσεγγίσουν την έννοια της ισότητας και του 
αθροίσματος των μεγεθών

4. Να κάνουν έμμεσες συγκρίσεις
με αυθαίρετες μονάδες και
επικαλύψεις.

1. Να αντιληφθούν το μέγεθος του 
μήκους και να κάνουν  άμεσες 
συγκρίσεις



A. Ελεύθερες δραστηριότητες
Στο κουκλόσπιτο        Στη γωνιά του οικοδομικού 

υλικού

B. Διαθεματική προσέγγιση
1. Αντίληψη του μεγέθους της επιφάνειας

3. Να μοιράσουν σε ίσα μέρη τις επιφάνειες για να 
κατασκευάσουν προσκλήσεις

2. Να ενώσουν επιφάνειες για να δημιουργήσουν 
τρίτη

Δραστηριότητες για την μέτρηση της επιφάνειας

Στην περιοχή  των 
ψυχοκινητικών 
δράσεων 

Στη γωνιά του 
μαθηματικού υλικού



7. Να προσεγγίσουν την τετραγωνική μονάδα

5. Έμμεσες συγκρίσεις με την επανάληψη της μονάδας.

4. Έμμεσες συγκρίσεις με επικαλύψεις κα «γεμίσματα» 6.Συγκρίσεις επιφανειών με τη χρήση 
τετραγωνικής μονάδας



9.Να καταμετρήσουν δομικά στοιχεία 
επιφανειών 

10.Να προσεγγίσουν την δόμηση του χώρου με 
γραμμές και στήλες 

8.Δράσεις μετασχηματισμού
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Σας ευχαριστώ, καλές μαθηματικές εμπειρίες με τα 
παιδιά.

E-mail: zetakoli@gmail.com


