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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Ζ παξνχζα εξγαζία πξνηείλεη κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε δηδαζθαιίαο ζηα 

καζεκαηηθά, ηελ Παηγληψδε Γηδαζθαιία. Μέζα απφ  29 παηρλίδηα πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ κε γλψκνλα ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο ηνπ Α.Π.. (Νέν ρνιείν, 

2011) γίλεηαη ε πξνζπάζεηα γηα θάιπςε ηεο δηδαθηέαο χιεο ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ 

Α’ Σάμε ηνπ Γεκνηηθνχ. Αξρηθά παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ θαιχπηεη 

ηηο ζεσξίεο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο βάζε γηα ηε δεκηνπξγία ησλ παηρληδηψλ, 

αθνινπζεί ε εθηελήο παξνπζίαζε ησλ παηρληδηψλ θαη ηέινο πξαγκαηνπνηείηαη 

εθαξκνγή-κηθξήο έθηαζεο έξεπλα ζε δχν απφ ηα παηρλίδηα, ζε ηάμε κε ζθνπφ λα 

θαλεί ζηελ πξάμε θαηά πφζν ε πξνθεηκέλε δηδαθηηθή πξφηαζε είλαη ηθαλή λα 

απνθέξεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα.   

ABSTRACT  

 The specific paper suggests a different kind of teaching, Playful Teaching. Having in 

mind the learning targets that the Greek Ministry of Education (2011) has suggested, 

29 games were constructed so as to cover the mathematical curriculum of the first 

class of Primary School. Firstly there is an effort to show the theoretical framework 

which is the base of the specific games. After that someone would find the extensive 

version of the games and finally then an application-small scale research of two of the 

games that shows how effective the teaching proposal is when applied.  

ΛΔΞΔΙ – ΚΛΔΙΓΙΑ  

παηρλίδη, καζεκαηηθή, εθπαίδεπζε, κάζεζε, δηδαζθαιία, δεκνηηθφ ζρνιείν  
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1
Ο
 ΜΔΡΟ – ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

Διζαγωγή 

 

Ζ δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα γίλεηαη έρεη 

απαζρνιήζεη θαη ζπλερίδεη λα απαζρνιεί ηνλ εξεπλεηηθφ θφζκν ηεο «Γηδαθηηθήο ησλ 

Μαζεκαηηθψλ». Γηαθνξέο ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο αιιά θαη ζηε ζεκαληηθφηεηα ησλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ πξέπεη λα δηδαρζνχλ εληνπίδνληαη απφ ρψξα ζε ρψξα, απφ 

πνιηηηζκφ ζε πνιηηηζκφ (Campbell, 1992). Σν κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ παίδεη γηα ην 

παηδί θεληξηθφ ξφιν ζηελ αθαδεκατθή ηνπ επηηπρία θαη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ. 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξνηείλεηαη ε ρξήζε παηγλησδνχο δηδαζθαιίαο 

ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ ηεο Α’ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Με ζθνπφ λα 

γίλεη πην θαηαλνεηή θαη ελδηαθέξνπζα ε δηαδηθαζία, δεκηνπξγήζεθαλ 29 παηρλίδηα, 

ηθαλά λα θαηαζθεπάζνπλ ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο πνπ πξνβιέπεη ην ΑΠ 2011. 

Κξίλεηαη αλαγθαίν πξηλ ηελ έξεπλα λα απνζαθεληζηνχλ νη θαηά κειέηε φξνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη, θαζψο θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα αλαζθφπεζε γηα ηελ ηζρχνπζα 

θαηάζηαζε.  

Αξρηθά, ηη είλαη ην παηρλίδη; Ζ απάληεζε ζε απηφ ην εξψηεκα δελ είλαη απιή. Σν 

παηρλίδη είλαη έλα ζχλζεην θαηλφκελν. Πνιινί κειεηεηέο ππνζηήξημαλ φηη δελ είλαη 

απαξαίηεην λα δνζεί έλαο νξηζκφο γηα απηφ. Άιινη πάιη πξνζπάζεζαλ λα ην νξίζνπλ 

βάζεη κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίαο (Απγεηίδνπ, 2001). 

Έρεη δηαηππσζεί πνηθηιία απφςεσλ γηα ηελ έλλνηα ηνπ παηρληδηνχ. Απφ απηφ 

δηαθαίλεηαη, πσο δελ ππάξρεη ζαθέο πιαίζην αλαθνξάο, αιιά πνιιέο πξνζεγγίζεηο γηα 

ηελ κειέηε ηνπ. Mε ζθνπφ ηελ δηαζαθήληζε ηνπ φξνπ παηρλίδη, ν Huizinga (1995) 

έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο κειεηεηέο ηνπ, γξάθεη: «Δίλαη κηα ειεχζεξε πξάμε, 

βησκέλε σο θαληαζηηθή, πνπ βξίζθεηαη έμσ απφ ηα ζπλεζηζκέλα, αιιά, παξφια απηά, 

ηθαλή λα απνξξνθήζεη ηειείσο απηφλ πνπ παίδεη. Μηα δξαζηεξηφηεηα απνγπκλσκέλε 

απφ θάζε πιηθφ ζπκθέξνλ θαη ρξεζηκφηεηα, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε ζαθή, 

ζηαζεξά φξηα ηφπνπ θαη ρξφλνπ, αλαπηχζζεηαη κε ηάμε, ζχκθσλα κε δεδνκέλνπο 

θαλφλεο θαη δηακνξθψλεη νκαδηθέο ζρέζεηο, νη νπνίεο πεξηβάιινληαη απφ κπζηήξην ή 
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ππνγξακκίδνπλ κε κεηακθηέζεηο ηνλ παξάδνμν ραξαθηήξα ηνπ σο πξνο ηνλ 

ζπλεζηζκέλν θφζκν» (Γεξκαλφο, 1998). 

ε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηρληδηνχ ζπκθσλνχλ φινη νη εξεπλεηέο. To παηρλίδη 

απνηειεί κηα θπζηθή, παλαλζξψπηλε αλάγθε. Δίλαη ειεχζεξν θαη απζφξκεην, 

απαγθηζηξσκέλν απφ εμσηεξηθνχο ζθνπνχο κε κνλαδηθφ ζηφρν ηελ επραξίζηεζε. 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη ε θαληαζία, αλ θαη ν «παίρηεο» βξίζθεηαη ζηνλ 

πξαγκαηηθφ ρσξνρξφλν. Σν παηρλίδη απνηειεί εξγαιείν κάζεζεο, βνεζά ην άηνκν λα 

αλαπηχμεη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, λα κάζεη λα επηθνηλσλεί, λα ζπλεξγάδεηαη θαη λα 

κάζεη λα ηεξεί θαλφλεο (Απγεηίδνπ, 2001; Κσλζηαληηλφπνπινο, 2007).  Σν παηρλίδη 

είλαη κηα παλαλζξψπηλε ελαζρφιεζε, πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ επνρή ζε επνρή θαη 

απφ πνιηηηζκφ ζε πνιηηηζκφ, βάζεη ησλ εθάζηνηε παηδαγσγηθψλ, θνηλσληθψλ θαη 

θηινζνθηθψλ αληηιήςεσλ. Παξά ην φηη κεγάινη ζεσξεηηθνί ηεο αγσγήο φπσο ν 

Πιάησλ θαη ν Αξηζηνηέιεο είραλ ηνλίζεη ηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπ παηρληδηνχ γηα ην 

παηδί, απηφ δελ θαηάθεξε γηα αηψλεο λα ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ζρνιηθφ ρψξν 

(Γθνπγθνπιή, 1993). 

Ζ δηδαζθαιία είλαη έλα αλζξσπνινγηθφ θαη θνηλσληθφ θαηλφκελν θαη σο ηέηνην 

ππάξρεη θαη έρεη απνηέιεζκα. Ζ δηδαζθαιία ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί σο «ε 

ζπζηεκαηηθή θαη κεζνδεπκέλε δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθφο 

ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε πξνθαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο θαη πεξηερφκελα θαη κε ηε ρξήζε 

εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ επηρεηξεί λα επεξεάζεη θνηλσληθά, ςπρνινγηθά, λνεηηθά θαη 

πνιηηηζηηθά ην καζεηή ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε». Γεληθφηεξα, ππάξρνπλ 

πνηθίινη νξηζκνί ηεο δηδαζθαιίαο αιιά αλήθνπλ θπξίσο ζηελ παξαδνζηαθή-

λεσηεξηθή αληίιεςε (Κνζζπβάθε, 2003). 

χκθσλα κε ην Cambridge Dictionary ηα καζεκαηηθά είλαη ε κειέηε ησλ αξηζκψλ, 

ησλ ζρεκάησλ (shapes) θαη ηνπ ρψξνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ινγηθή θαη ζπλήζσο έλα 

εηδηθφ ζχζηεκα ζπκβφισλ θαη δνκεκέλσλ θαλφλσλ.  

Ζ ζέζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, φπσο απηή εθθξάδεηαη ζην Νέν ρνιείν (ρνιείν 

21
νπ

 αηώλα) - Νέν Πξνγξάκκα πνπδώλ γηα ηα Μαζεκαηηθά ζηελ Τπνρξεσηηθή 

Δθπαίδεπζε (ΝΠ, 2011), είλαη φηη ε ζπλεθηηθφηεηα θαη ε ζπλνρή πνπ ραξαθηεξίδνπλ 

ηελ καζεκαηηθή επηζηήκε θαη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ηζρχ θαη ζην εχξνο ησλ εθαξκνγψλ 

ηεο νθείιεηαη ζε απηφ αθξηβψο ην γεγνλφο, δειαδή, φηη ηα καζεκαηηθά είλαη κηα 
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επηζηήκε δνκψλ, ε θαηαλφεζε ησλ νπνίσλ ραξαθηεξίδεη απηφ πνπ ιέκε καζεκαηηθφ 

ηξφπν ζθέςεο θαη ζπιινγηζκφ. 

Βάζεη ησλ ζχγρξνλσλ ζεσξηψλ ζην πεδίν ηεο Μαζεκαηηθήο Δθπαίδεπζεο, έλα 

ζχγρξνλν Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηα καζεκαηηθά νθείιεη λα απνζαξξχλεη ηελ 

έκθαζε ζηελ απιή γλψζε θαη ηελ εθαξκνγή ελλνηψλ θαη δηαδηθαζηψλ, εζηηάδνληαο 

ζηε κειέηε ησλ κεηαμχ ηνπο ζπλδέζεσλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ, ζηάζεσλ θαη 

πεπνηζήζεσλ ζηα καζεκαηηθά, έηζη ψζηε λα βνεζεζνχλ νη καζεηέο λα 

αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηα πξνβιήκαηα ηφζν ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ 

φζν θαη άιισλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ, κε ηελ βνήζεηα ησλ 

καζεκαηηθψλ. Απηή ε πξνζέγγηζε βνεζά ηελ ίδηα ηελ επηζηήκε ησλ καζεκαηηθψλ 

ζηελ πξνζπάζεηά ηεο γηα εξκελεία θαη θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ (ΝΠ, 2011). 

ηελ παξνχζα εξγαζία, αξρηθά γίλεηαη απνζαθήληζε ησλ βαζηθψλ νξηζκψλ ηνπ 

παηρληδηνχ, ηεο δηδαζθαιίαο θαη ησλ καζεκαηηθψλ. ηε ζπλέρεηα ζην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην ηεο εξγαζίαο, γίλεηαη κηα αλαζθφπεζε ηεο ζέζεο ησλ καζεκαηηθψλ ζην Νέν 

ρνιείν (2011) ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ παξνχζα ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Δπίζεο, αθνινπζεί αλαζθφπεζε θάπνησλ ζεκαληηθψλ ζεσξηψλ 

κάζεζεο, ηεο παηγλησδνχο δηδαζθαιίαο θαη ηέινο ηεο ζέζε ηνπ παηρληδηνχ ζηε 

καζεκαηηθή εθπαίδεπζε. ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο, παξνπζηάδνληαη ηα 

παηρλίδηα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ σο δηδαθηηθή πξφηαζε. ην ηξίην θαη ηειεπηαίν 

κέξνο ηεο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη ε εθαξκνγή – κηθξή έθηαζεο έξεπλα ζηελ 

νπνία ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή δπν απφ ηα παηρλίδηα ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ζε έλα ηνπηθφ 

δεκνηηθφ ζρνιείν . 

Σα 29 παηρλίδηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ βαζίδνληαη ζην Νέν Πξφγξακκα πνπδψλ 

(2011) θαη ηηο αξρέο πνπ ην δηέπνπλ. Γηα απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν θξίλεηαη αλαγθαίν 

ζε απηφ ην ζεκείν λα γίλεη κηα γλσξηκία κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ. 

Νέο τολείο (τολείο 21οσ αιώνα) - Νέο Πρόγραμμα ποσδών για ηα 

Μαθημαηικά ζηην Τποτρεωηική Δκπαίδεσζη 

ΣΟΥΟΗ 

Ζ καζεκαηηθή εθπαίδεπζε, ζήκεξα, ζηνρεχεη ζηελ ζπγθξφηεζε ζθεπηφκελσλ 

πνιηηψλ. Έηζη, αξρηθά ζηνρεχεη ζε θάπνηεο γεληθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο. Οη 

ζηφρνη απηνί ζην ΝΠ (2011) γηα ηα καζεκαηηθά πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ζηα εμήο:  
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 Γεκηνπξγία Ηθαλφηεηαο απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο εξγαιείσλ θνηλσληθν- 

πνιηηηζκηθώλ θαη ςεθηαθώλ, 

 Γεκηνπξγία Ηθαλφηεηαο αιιειεπίδξαζεο θαη ζπλεξγαζίαο ζε εηεξνγελείο 

νκάδεο, 

 Γεκηνπξγία Ηθαλφηεηα απηόλνκεο θαη ππεύζπλεο ιεηηνπξγίαο. 

Έπεηηα, ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε καζεκαηηθήο ζθέςεο ζηνπο καζεηέο. Ζ αλάπηπμε 

ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο κπνξεί λα εηδσζεί βάζεη ησλ παξαθάησ ζπληζησζψλ: 

 Γεκηνπξγηθή ζθέςε. Γειαδή λα έρεη θαλείο αλνηρηφ λνπ. 

 Αλαζηνραζηηθή ζθέςε. Μεηαγλψζε. 

 Κξηηηθή ζθέςε. Ζ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηεο θαηάζηαζεο, ε αλάπηπμε 

ζηξαηεγηθψλ δξάζεο θαη ε επηθπιαθηηθφηεηα. 

Σέινο, ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ηδηαίηεξσλ καζεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ (δηεξγαζία 

ζπιινγηζκνχ θαη επηρεηξεκαηνινγίαο, δηεξγαζία δεκηνπξγίαο ζπλδέζεσλ, δηεξγαζία 

επηθνηλσλίαο, δηεξγαζία επηινγήο θαη ρξήζεο εξγαιείσλ, δηεξγαζία κεηαγλσζηηθήο 

ελεκεξφηεηαο) (ΝΠ, 2011). 

ΓΟΜΖ 

Ζ δνκή ηνπ ΝΠ (2011) βαζίδεηαη ζηηο παξαθάησ επηινγέο: 

 Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ κε βάζε ηεο «ηξνρηέο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο». 

 Δπηινγή θαη ρξήζε ρεηξαπηηθψλ θαη ςεθηαθψλ εξγαιείσλ γηα ηε δηεξεχλεζε 

ησλ καζεκαηηθψλ ηδεψλ. Γηα αηψλεο, ε εθκάζεζε θαη ε αλάπηπμε ελλνηψλ έρεη 

ππνζηεξηρζεί απφ ηε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ην ρεηξηζκφ ησλ θπζηθψλ 

αληηθεηκέλσλ. Με ηελ εηζαγσγή ελζψκαησλ ηερλνινγηψλ, έρνπλ πξνθχςεη 

επθαηξίεο γηα ηελ εθαξκνγή απηψλ ή ελζψκαησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 

εθκάζεζε θαη ηελ αλάπηπμε (Bakker, Antle, Van de Hoven, 2014). 

 Αλάδεημε ηεο «καζεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο». 

 Δηζαγσγή ηεο «ζπλζεηηθήο εξγαζίαο». Ζ ζπλζεηηθή εξγαζία νξίδεηαη σο κηα 

δξαζηεξηφηεηα πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα έλα 

ζχλνιν δηδαθηηθψλ σξψλ θαη δίλεη έκθαζε ζηελ αλάδεημε ησλ δηαζπλδέζεσλ 

ησλ καζεκαηηθψλ κε άιιεο επηζηήκεο θαη γλσζηηθέο πεξηνρέο θαη ζηελ 

παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο. 
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 ρεδηαζκφο ηεο αμηνιφγεζεο ζπλδένληαο ηελ κε ηε δηδαζθαιία.  

ην ΝΠ (2011) γηα ηα καζεκαηηθά νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ δηδάζθνληαη ζηελ Α΄ 

ηάμε είλαη: 

 Αξηζκνί 

 Άιγεβξα 

 Υψξνο θαη Γεσκεηξία 

 Μεηξήζεηο 

 ηνραζηηθά Μαζεκαηηθά (ηαηηζηηθή θαη Πηζαλφηεηεο) 

ε θάζε ελφηεηα ππάξρνπλ θάπνηα πξνζδνθψκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (ΠΜΑ). 

ην Νέν ρνιείν (ΝΠ, 2011) βξίζθνληαη νη πίλαθεο ζεκαηηθψλ ελνηήησλ κε ηα 

ΠΜΑ ηηο θαζεκίαο.  

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη ε επαξθήο θάιπςε απηψλ ησλ ΠΜΑ γηα ηα 

καζεκαηηθά ηεο Α’ ηάμεο κε παηγληψδε δηδαζθαιία.  

Θεωρίες Μάθηζης 

Ο ΚΟΝΣΡΟΤΚΣΗΒΗΜΟ ΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΝΝΟΗΧΝ  

 

Με ηηο ζεσξίεο κάζεζεο γίλεηαη ε πξνζπάζεηα γηα κηα ζπζηεκηθή πεξηγξαθή ηνπ 

ηξφπνπ θαηά ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη απνθηνχλ γλψζε. Σα θπξηφηεξα θηινζνθηθά 

θηλήκαηα, ζηα νπνία βαζίδνληαη νη ζεσξίεο κάζεζεο, είλαη ηξία: ν ζπκπεξηθνξηζκφο, 

ν γλσζηηθηζκφο θαη ν θνλζηξνπθηηβηζκφο (Jonassen, 1991).  

Ο ζπκπεξηθνξηζκφο εζηηάδεη κφλν ζηηο αληηθεηκεληθά παξαηεξήζηκεο πιεπξέο ηεο 

κάζεζεο. Ο γλσζηηθηζκφο εζηηάδεη ζηηο κε παξαηεξήζηκεο λνεηηθέο δηεξγαζίεο, πέξα 

απφ ηελ ζπκπεξηθνξά, πνπ εκπιέθνληαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Ο 

θνλζηξνπθηηβηζκφο αλ θαη απνδέρεηαη  ηελ κειέηε κε παξαηεξήζηκσλ λνεηηθψλ 

δηεξγαζηψλ ζεσξεί, επηπιένλ, ηε κάζεζε σο απηφλνκε πξνζσπηθή δηαδηθαζία θαηά 

ηελ νπνία ν καζεηήο δελ αθνκνηψλεη αιιά θαηαζθεπάδεη ηε γλψζε ελεξγά (Jonassen, 

1991). 

Βάζεη ηνπ θνλζηξνπθηηβηζµνχ, νη µαζεηέο θαηαζθεπάδνπλ ηελ δηθή ηνπο 

πξαγµαηηθφηεηα ή έζησ ηελ εξµελεχνπλ έρνληαο  σο αξρή ηελ αληίιεςε ησλ 
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εµπεηξηψλ ηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε γλψζε ελφο αηφµνπ είλαη ην ζχλνιν ησλ 

πξνυπαξρνπζψλ εµπεηξηψλ ηνπ, ησλ κε παξαηεξήζηκσλ λνεηηθψλ δνµψλ θαη ησλ 

πεπνηζήζεσλ πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη γηα λα εξµελεχζεη ηα αληηθείκελα θαη ηα 

γεγνλφηα. ηη γλσξίδεη θαλείο είλαη βαζηζµέλν ζηελ αληίιεςε ησλ θπζηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ εµπεηξηψλ πνπ θαηαλννχληαη απφ ην λνπ (Jonassen, 1991). Ο 

θνλζηξνπθηηβηζκφο ινηπφλ απνδέρεηαη ηξεηο βαζηθέο αξρέο:  

1. Ζ γλψζε είλαη κηα δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ζην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ θαη φρη αλαθάιπςε ελφο πξνυπάξρνληνο θφζκνπ αλεμάξηεηνπ 

απφ ηνλ γλψζηε.  

2. Ζ γλψζε θαηαζθεπάδεηαη ελεξγεηηθά απφ ην άηνκν θαη δελ ζπιιακβάλεηαη 

παζεηηθά απφ ην πεξηβάιινλ.  

3. Ζ γλψζε ρξεζηκεχεη γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ θφζκνπ καο θαη φρη ηεο 

«αληηθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο» (Κνηνπνχιεο, 2009; Σνπκάζεο, 1994).  

Ο θνλζηξνπθηηβηζκφο είλαη κία ζεσξία κάζεζεο κε πνιιά παξαθιάδηα (Perkins, 

1992). Τπάξρνπλ ηξία δηαθνξεηηθά ξεχµαηα ζηνλ θνλζηξνπθηηβηζµφ, ν γλσζηηθφο, ν 

θνηλσληθφο θαη ν ξηδνζπαζηηθφο. Ο γλσζηηθφο θνλζηξνπθηηβηζµφο έρεη ηηο βάζεηο ηνπ 

ζηελ ππφζεζε φηη ε γλψζε είλαη θαηαζθεπάζηκε απφ ηνλ θαζέλα πνπ ζέιεη λα 

ηθαλνπνηήζεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ αλάγθε. ηεξίδεηαη ζηε ζεσξία ηνπ Piaget πεξί 

γλσζηηθψλ δνµψλ. Ο Piaget πεξηγξάθεη ηελ αλάπηπμε ηεο ινγηθήο ζθέςεο ηνπ 

παηδηνχ σο µηα εμειηθηηθή δηαδηθαζία πνπ δηαµνξθψλεηαη µέζα απφ δηαθνξεηηθά 

ζηάδηα. Σα ζηάδηα απηά πξνζδηνξίζηεθαλ ρξνλνινγηθά:  

• Μέρξη 2 εηψλ ην παηδί βξίζθεηαη ζην αηζζεζηνθηλεηηθφ ζηάδην.  

• Απφ 2 έσο 6 εηψλ βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο πξνινγηθήο ζθέςεο.  

• Απφ 6 έσο 12 εηψλ ην ζηάδην ησλ ζπγθεθξηµέλσλ πξάμεσλ θαη  

• Απφ 12 εηψλ ην ζηάδην ησλ ινγηθψλ ηππηθψλ πξάμεσλ (Cole & Cole, 2011).  

Ο θνηλσληθφο θνλζηξνπθηηβηζµφο δίλεη έκθαζε ζηελ επηξξνή ηνπ θνηλσληθνχ 

πεξίγπξνπ ζηελ γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. πλδέεηαη θπξίσο µε ηνλ Vygotsky, 

ηνπ νπνίνπ ε ζέζε ήηαλ φηη ε ηθαλφηεηα ηεο ζθέςεο θαη ηεο µάζεζεο αλαπηχζζεηαη 

ζε µεγάιν βαζµφ ππφ ηελ επίδξαζε ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ. χµθσλα µε ηνλ 

θνηλσληθφ θνλζηξνπθηηβηζµφ ε γλσζηηθή αλάπηπμε θαηαλνείηαη µφλν µέζα ζηα 
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ηζηνξηθά θαη πνιηηηζµηθά πιαίζηα ζηα νπνία δεη ην παηδί θαη εμαξηάηαη απφ ηα 

ζπµβνιηθά ζπζηήµαηα πνπ είλαη ζε ρξήζε. Ο Vygotsky ελ αληηζέζεη κε ηνλ Piaget, 

ππνζηήξημε φηη ε γλσζηηθή αλάπηπμε εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα 

πνπ δέρνληαη ηα παηδηά, ζπκθψλεζε σζηφζν καδί ηνπ ζην φηη ηα ζπκβνιηθά 

ζπζηήκαηα θαηαθηψληαη βάζεη κίαο ζπγθεθξηκέλεο ζεηξάο θαη αθνινπζίαο νη θάζεηο 

ηεο νπνίαο δελ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ. Ζ πξνζσπηθή αλάπηπμε εκπεξηέρεη ηελ 

εζσηεξίθεπζε δηαθφξσλ ζπκβνιηθψλ ζπζηεκάησλ πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα 

ζθέθηνληαη θαη λα ιχλνπλ πξνβιήκαηα ρσξίο ηε βνήζεηα άιισλ Ζ εζσηεξίθεπζε 

απηή νλνκάδεηαη απηνξξχζκηζε (Καςάιεο, 2009). 

Ο ξηδνζπαζηηθφο θνλζηξνπθηηβηζµφο ζπλδέεηαη µε ην έξγν ηνπ Von Glasersfeld ν 

νπνίνο ζεµειίσζε ηε ζεσξία ηνπ ζε δχν αξρέο:  

1) Ζ γλψζε δελ ιαµβάλεηαη παζεηηθά, ρηίδεηαη ελεξγά απφ ην ίδην ην 

ππνθείµελν.  

2) Ο ζθνπφο ηεο γλψζεο είλαη λα νξγαλσζνχλ νη πξνζσπηθέο εµπεηξίεο γηα ηνλ 

θφζµν έηζη ψζηε λα έρνπλ θάπνην λφεµα.  

ηνλ ξηδνζπαζηηθφ θνλζηξνπθηηβηζµφ ε γλψζε εμππεξεηεί ηελ νξγάλσζε ηνπ 

εµπεηξηθνχ θφζµνπ ηνπ µαζεηεπφµελνπ (Mergel, 1998). Κχξηνο εθθξαζηήο ηνπ 

ξηδνζπαζηηθνχ θνλζηξνπθηηβηζκνχ είλαη ν Von Glasersfeld. Τπνζηεξίδεηαη φηη ε 

γλψζε δελ βξίζθεηαη ζηελ αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα, αιιά θαηαζθεπάδεηαη απφ 

ην άηνκν. Ζ γλσζηηθή δηαδηθαζία απνζθνπεί ζηελ νξγάλσζε ηνπ εκπεηξηθνχ θφζκνπ 

ηνπ αηφκνπ θαη φρη ζηελ αλαθάιπςε κηαο αληηθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, θαζψο 

απηή δελ κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή θαη δελ ππάξρεη αλεμάξηεηα απφ ην άηνκν. Σέινο, 

ε γλσζηηθή δηαδηθαζία είλαη πξνζαξκνζηηθή, δειαδή νη γλψζεηο πξέπεη λα 

εμππεξεηνχλ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ ζην πεξηβάιινλ ηνπ (Κνιεδά, 2006). 

 

ΕΧΝΖ ΔΠΗΚΔΗΜΔΝΖΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 

Ο Vygotsky (1997, 144) εηζάγεη κηα θαηλνχξηα έλλνηα, ε νπνία είλαη ην επίπεδν ζην 

νπνίν ην παηδί κπνξεί ζρεδφλ, αιιά φρη εληειψο, αλεμάξηεηα λα δηεθπεξαηψζεη έλα 

έξγν εθηφο ησλ αηνµηθψλ νξίσλ δψλεο δξάζεο ηεο νµάδαο, ηελ απνθαιεί «δψλε 

επηθείµελεο αλάπηπμεο» (zone of proximal development). Σελ ζηηγκή πνπ ζα 
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πξνζθεξζεί ε θαηάιιειε βνήζεηα κέζα ζηε Εψλε Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο νη 

λνεηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ παηδηνχ ζα εμειηρζνχλ (ηεθαλίδεο, 2005).   

Οη δπλαηφηεηεο γηα γλσζηηθή αλάπηπμε νξηνζεηνχληαη αλάκεζα ζην ήδε ππάξρνλ 

εμειηθηηθφ επίπεδν θαη απφ ην επίπεδν δπλεηηθήο αλάπηπμεο, δειαδή απφ ηε ιχζε 

πξνβιεκάησλ κε ηε βνήζεηα ελειίθσλ ή απφ ηε ζπλεξγαζία ή ην παηρλίδη κε 

ηθαλφηεξνπο ζπλνκειίθνπο. Σα φξηα κηαο ηέηνηαο απφζηαζεο νξίδνπλ ηε Εψλε 

Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο (ΕΔΑ). ηε Εψλε Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο γίλεηαη 

δηεξεχλεζε ησλ γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ παηδηψλ κέζα απφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

πνπ πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ηνπο, κε επίπεδν δπζθνιίαο ηφζν ψζηε λα κελ πξνθαιεί 

καηαίσζε. Με ηελ βνήζεηα ελειίθσλ ή θαη άιισλ ζπλνκηιήθσλ δεκηνπξγνχληαη 

δξαζηεξηφηεηεο θαιά δνκεκέλεο θαη νξγαλσκέλεο, έηζη ψζηε λα βνεζνχλ ηνλ 

εθπαηδεπφκελν λα θηάζεη κφλνο ηνπ ζηε ιχζε (Hedegaard, 2012).  

Καηαιεθηηθά, ε Εψλε Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο, πεξηγξάθεηαη σο ε δψλε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηα νπνία ηα παηδηά δελ είλαη ζε ζέζε λα ηα επηιχζνπλ αθφκε, αιιά 

είλαη ζε ζέζε λα ηα κάζνπλ κε ηελ πξψηε επθαηξία θαη νξίδεηαη απφ φζα ηα παηδηά 

κπνξνχλ λα θάλνπλ κφλα ηνπο θαη φζα ρξεηάδνληαη βνήζεηα. Ο Vygotsky θάλεη 

δηάθξηζε αλάκεζα ζηε ζπληειεζζείζα θαη ζηε δπλεηηθή αλάπηπμε. Ζ ζπληειεζζείζα 

αλάπηπμε θαζνξίδεη φζα κπνξνχλ λα θάλνπλ κφλα ηνπο ηα παηδηά θαη ε δπλεηηθή 

εθείλα πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ κε ηελ θαζνδήγεζε ελφο ελειίθνπ ή ελφο άιινπ 

παηδηνχ πνπ πξνεγείηαη ζηε κάζεζε θαη ζηε γλψζε. Ζ Εψλε Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο 

απνηειεί ηελ πεξηνρή ηεο δπλεηηθήο αλάπηπμεο (Hedegaard, 2012). 

Σέινο, θαηά ηνλ Bruner, ζε θάζε πεξίπησζε, γηα λα ραξαθηεξηζηεί έλα είδνο 

δηδαζθαιίαο ή δηαδηθαζία κάζεζεο σο θνλζηξνπθηηβηζηηθή, πξέπεη λα πιεξεί κία ή 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαθάησ αξρέο: ν καζεηεπφκελνο πξέπεη λα είλαη ελεξγφο (the 

active learner), δεκηνπξγηθφο (the creative learner), θαη θνηλσληθφο (the social learner) 

(Perkins, 1999; Phillips, 1995). 

Παιγνιώδης Γιδαζκαλία  

ΤΝΓΔΖ ΠΑΗΥΝΗΓΗΟΤ ΜΔ ΜΑΘΖΖ  

Αξρηθά, ηα παηδηά καζαίλνπλ θαζψο βιέπνπλ, αγγίδνπλ, κπξίδνπλ, γεχνληαη θαη 

θηλνχληαη ζην ρψξν. Δπηπξφζζεηα, θαζψο κηινχλ, αθνχλ ηνπο άιινπο, 

παξαθνινπζνχλ, ξσηνχλ θαη απαληνχλ. Σα παηδηά καζαίλνπλ επίζεο φηαλ 
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πεηξακαηίδνληαη κε κηα επξεία πνηθηιία πιηθψλ. Αθνινχζσο, ε κάζεζε ησλ παηδηψλ 

βειηηψλεηαη, θαζψο ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο άιινπο ελειίθνπο θαη ζπλνκειίθνπο θαη 

ελεξγνχλ απφ θνηλνχ θαη φηαλ κηκνχληαη θαη αληηγξάθνπλ πξάμεηο, ζηάζεηο θαη ηελ 

γιψζζα ησλ άιισλ. ηελ ζπλέρεηα, ε ζέιεζε ηνπο γηα κάζεζε θηλεηνπνηείηαη θαζψο 

πξνζπαζνχλ λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα θαη λα δίλνπλ απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηά ηνπο 

θαη θαζψο δνθηκάδνπλ ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ηηο ιχζεηο πνπ δίλνπλ θαη 

αμηνινγνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ πξάμεψλ ηνπο. Σέινο, ε κάζεζε ησλ παηδηψλ είλαη 

απνδνηηθφηεξε, φηαλ ζπλδένπλ πξάγκαηα φκνηα θαη αλφκνηα θαη αλαθαιχπηνπλ ηελ 

ζρέζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο, θαζψο θαη φηαλ πξνζπνηνχληαη θαη δνθηκάδνπλ 

ξφινπο (Γαθέξκνπ & Κνπινχξε & Μπαζαγηάλλε, 2006; Παληαδήο, 2004). 

Έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο κέζα απφ ηνλ νπνίν κπνξεί λα επηηεπρζεί ε κάζεζε είλαη ην 

παηρλίδη. Σν παηρλίδη είλαη απζφξκεην, επράξηζην θαη δεκηνπξγηθφ. Γελ είλαη ράζηκν 

ρξφλνπ, είλαη έλα πιαίζην εξγαζίαο, κέζα απφ ην νπνίν ηα παηδηά καζαίλνπλ 

θαιχηεξα. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ, εμεξεπλνχλ θαη πεηξακαηίδνληαη, 

αμηνπνηψληαο ηελ πεξηέξγεηα θαη ηελ δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο. Δπηιέγνπλ κφλα ηνπο, 

ηελ εμέιημή ηνπ, θαζψο πξέπεη λα ληψζνπλ ζεκαληηθφ φ, ηη θάλνπλ θαη ηθαλνπνίεζε 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Σα παηδηά βξίζθνπλ ρξφλν λα παίδνπλ κφλα ηνπο θαη λα 

γλσξίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, αζρνινχκελα κε ηα άκεζα ελδηαθέξνληά ηνπο, ελψ κέζα 

απφ ην παηρλίδη βξίζθνπλ επθαηξίεο ζπλεξγαζίαο κε ζπλνκειίθνπο θαη ελειίθνπο. 

Υξεζηκνπνηνχλ φιεο ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα κηα απνδνηηθή κάζεζε (Γαθέξκνπ et. al, 

2006; Παληαδήο, 2004). 

ην πέξαζµα ησλ ρξφλσλ ε ζέζε ηνπ παηρληδηνχ κπνξεί λα δηαθξηζεί, ζε ζρέζε µε ηηο 

αληηιήςεηο γηα ηελ παηδηθή ειηθία, δεκηνπξγψληαο έηζη ηξεηο ραξαθηεξηζηηθέο 

πεξηφδνπο (θνπµπνπξδή & Καιαβάζεο, 2007). ηελ πξψηε πεξίνδν (έσο ηνλ 18ν 

αηψλα), ην παηρλίδη δηαρσξίδεηαη απφ ηελ εθπαίδεπζε. Καηά ηελ πεξίνδν απηή, ν 

ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ην παηδί είλαη παζεηηθφο. Θεσξείηαη φηη ην παηδί δελ έρεη 

δπλαηφηεηα ινγηθήο θξίζεο θαη µφλν µέζσ ηεο εθπαίδεπζεο µπνξεί λα απνθηήζεη 

νξζφ ζπιινγηζµφ. Ζ αξηζηνηειηθή άπνςε πνπ θπξηαξρνχζε απηή ηελ πεξίνδν 

ππνζηήξηδε φηη ην παηρλίδη δελ εµπεξηέρεη ζθνπφ, αιιά είλαη έλα αλαγθαίν δηάιεηµµα 

γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ησλ δπλάµεσλ θαη ηελ αλαλέσζε ηεο ελέξγεηαο. Γηα ηε 

ζπγθεθξηµέλε πεξίνδν ην παηρλίδη δελ έρεη εθπαηδεπηηθή αμία, ζεσξείηαη φηη πξέπεη λα 

ππάξρεη ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξαµµα γηα λα πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνχ. 

Oη δεκηνπξγηθέο επηδφζεηο ηνπ παηδηνχ εληζρχνληαη σο θαηαζηάζεηο πνπ κνηάδνπλ κε 
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παηρλίδη, γη’ απηφ ην ιφγν ν ρσξηζκφο ηνπ παηρληδηνχ θαη ηεο εξγαζίαο, ε ζχλδεζε ηεο 

εξγαζίαο κε ηελ πεηζαξρία θαη ε ππνβάζκηζε ηνπ παηρληδηνχ ζε «αλάπαπζε» θαη 

ράζηκν ρξφλνπ, είλαη έλαο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. Ζ 

αιεζηλή δεκηνπξγηθφηεηα απαηηεί ειεπζεξία, παηρλίδη, ραξνχκελε δηάζεζε θαη 

θαληαζία. Απηφ πνπ καζαίλνπλ ηα παηδηά ζην παηρλίδη δελ είλαη ε θαηαλφεζε ησλ 

δνκψλ ηνπ θφζκνπ ησλ ελειίθσλ, αιιά ε δηθή ηνπο ζεψξεζε, ηελ νπνία δεκηνπξγνχλ 

κφλα ηνπο κέζα ζην παηρλίδη (Κσλζηαληηλφπνπινο, 2007; Παληαδήο, 2004). 

ηε δεχηεξε πεξίνδν (18νο θαη θπξίσο 20νο αηψλαο έσο ηε δεθαεηία ηνπ ’70), αξρίδεη 

γηα πξψηε θφξα λα αλαγλσξίδεηαη ε ζεµαζία ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Ζ ζέζε ηνπ  

παηδηθνχ παηρληδηνχ αιιάδεη θαη πιένλ ζεσξείηαη πνιχ ζνβαξή δξαζηεξηφηεηα, ε 

νπνία ζπλδέεηαη ελ µέξεη µε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, απνθηψληαο ζεσξεηηθφ 

ελδηαθέξνλ. Απφ απηήλ ηε λέα ζεψξεζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη µε ηε ζπµβνιή ηεο 

ςπρνινγίαο, αιιά θαη ηε δεµηνπξγία ζεζµψλ θαη επηζηεµψλ γχξσ απφ ηελ αγσγή ηνπ 

παηδηνχ, γελληέηαη έλα λέν εθπαηδεπηηθφ θίλεµα ζχµθσλα µε ην νπνίν ην µηθξφ παηδί 

είλαη ελεξγφ ππνθείµελν.  ε απηή ηελ πεξίνδν, ην παηρλίδη,  ζεσξείηαη ε πξψηε 

εθδήισζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ παηδηνχ, ην μχπλεµα ησλ ζσµαηηθψλ θαη 

πλεπµαηηθψλ ηνπ ηθαλνηήησλ, θαζψο θαηέρεη θεληξηθφ ξφιν ζηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ. 

Τπνζηεξίδεηαη φηη ην παηδί έρεη αλάγθε λα παίμεη γηα λα απνθηήζεη εµπεηξία θαη λα 

πξνεηνηµαζηεί γηα ηε δσή. Παξφια απηά, παξαηεξείηαη φηη ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο 

παξαµέλεη ε αληηδηαζηνιή µεηαμχ ςπραγσγίαο θαη εξγαζίαο ή µεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ 

παηρληδηψλ θαη ειεχζεξσλ παηρληδηψλ (Fournier, 2004; James, 2001; Smith, 2001).  

ηελ ηξίηε πεξίνδν (απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’70 θαη έπεηηα), νη λεφηεξεο επηζηεµνληθέο 

πξνζεγγίζεηο ηξνθνδνηνχλ ηελ παηδαγσγηθή ζθέςε. Σν παηρλίδη πιένλ ζπλδέεηαη 

ιεηηνπξγηθά µε ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη έηζη απνθηά εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε 

αθφµε θαη ζηελ ειεχζεξε θαη απζφξµεηε µνξθή ηνπ (Fournier, 2004; James, 2001 ; 

Smith, 2001). Απηή είλαη ε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία δηαµνξθψλνληαη νη ζεσξίεο γηα 

ην παηρλίδη. 

Καηά ηνλ Twellmann (1983), ε ζρέζε αλάκεζα ζηε δηαδηθαζία ηνπ παηρληδηνχ θαη ηε 

κάζεζε απνδίδεηαη κε έλαλ ηξηπιφ ηξφπν: 

1. Πξέπεη θαλείο λα κάζεη θάηη, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα παίμεη. 

2. Σν παηρλίδη βνεζά ζηελ ζαθέζηεξε θαηαλφεζε απηνχ πνπ έρεη κάζεη ήδε 
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θάπνηνο.  

3. Ζ δηαδηθαζία κάζεζεο ηειεηψλεη κε κηα θάζε ζηελ νπνία φ, ηη έρεη κάζεη 

θαλείο δηαζθαιίδεηαη θαηά ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε απηφ λα είλαη θάζε θνξά ζηε 

δηάζεζε ηνπ κε ηε «κνξθή παηρληδηνχ» (Παληαδήο, 2004). 

 

ΣΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΣΖΝ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  

χκθσλα κε ηηο απφςεηο ηεο ζχγρξνλεο αληίιεςεο, ην ζηπι δηδαζθαιίαο απφ 

θαζνδεγεηηθφ γίλεηαη ειεχζεξν. ην πξψην ηα καζεζηαθά βήκαηα ησλ καζεηψλ είλαη 

πεξηνξηζκέλα, νη απαηηήζεηο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνιιέο, νη ελέξγεηεο ησλ καζεηψλ 

θαη νη αηνκηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο είλαη πεξηνξηζκέλεο, ππάξρεη ζπγθιίλνπζα 

ζθέςε, ε εξγαζία γίλεηαη κε ηππηθέο  κεζφδνπο θαη δίλνληαη κνλνζήκαληεο ιχζεηο.  

ην ειεχζεξν ζηπι, απμάλνληαη ηα καζεζηαθά βήκαηα ησλ καζεηψλ, πεξηνξίδνληαη νη 

απαηηήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, απμάλνληαη νη ελέξγεηεο ησλ καζεηψλ θαη νη 

ππεχζπλεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, ππάξρεη απνθιίλνπζα πιένλ ζθέςε, ε εξγαζία 

γίλεηαη κε κε ηππηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη δίλνληαη δηαθνξεηηθνί δξφκνη 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ πνπ νδεγνχλ ζε λέα επξήκαηα (Κνζζπβάθε, 2003). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα αλαπηχρζεθε κηα λέα Γηδαθηηθή, ε νπνία έρεη σο αληηθείκελν ηηο 

κεζφδνπο κάζεζεο κέζα απφ ην παηρλίδη. Απηή ε δηδαθηηθή, εκθαλίδεηαη κε ηνπο 

φξνπο παηγληψδεο δηδαζθαιία ή αιιηψο παηδαγσγηθή ηνπ παηρληδηνχ. Ζ παηγληψδεο 

δηδαζθαιία είλαη κία απφ ηηο ελαιιαθηηθέο δηδαθηηθέο. «Ζ παηδαγσγηθή ηνπ 

παηρληδηνχ πεξηιακβάλεη ή θαιχηεξα πξνηείλεη ην παηρλίδη σο κέζν αγσγήο θαη απφ 

ηελ άιιε σο κέζνδν δηδαζθαιίαο. ηελ πξψηε πεξίπησζε ε παηδαγσγηθή πξναγσγή 

ησλ παηδηψλ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ελαζρφιεζεο ηνπ παηδηνχ κε ην παηρλίδη. ηε 

δεχηεξε πεξίπησζε ην παηρλίδη πξνηείλεηαη σο κέζνδνο γηα ηηο νξγαλσκέλεο 

δηαδηθαζίεο κάζεζεο» (Παληαδήο, 2004). 

Έρεη αξρίζεη λα γίλεηαη απνδεθηή, φιν θαη πεξηζζφηεξν, ε ζεηηθή επηξξνή ηνπ 

παηρληδηνχ ζηε δηδαθηηθή θαη µαζεζηαθή δηαδηθαζία εθφζνλ εληζρχεη ηελ επηζπµία 

ησλ παηδηψλ γηα ζπµµεηνρή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηάμεο θαη ηε µάζεζε 

(Απγεηίδνπ, 2001; Bennett, Wood & Rogers, 1997; Kamii & DeVries, 1980; Hanline, 

Milton & Phelps, 2008; Ρεθαιίδνπ, 2004; Scrafton & Whitington, 2015).    
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΠΑΗΥΝΗΓΗΧΝ  

ηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη πξνζπάζεηεο ηαμηλφκεζεο ησλ 

παηρληδηψλ πνπ έρνπλ γίλεη θαηά θαηξνχο ζε θαηεγνξίεο. Μία απφ απηέο είλαη γηα 

παξάδεηγκα απηή ηεο Buhler, κε βάζε ην πεξηερφκελν ηνπ παηρληδηνχ. ε απηήλ 

πξνηείλνληαη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: ην ιεηηνπξγηθφ, ην θαληαζηηθφ, ην δεθηηθφ θαη ην 

θαηαζθεπαζηηθφ. Γεληθφηεξα νη απφπεηξεο ηαμηλφκεζεο ησλ παηρληδηψλ είλαη πάξα 

πνιιέο. Γηα παξάδεηγκα, ινηπφλ ππάξρνπλ ηα παηρλίδηα πεξηπέηεηαο, ξφισλ, 

ζηξαηεγηθήο, πξνζνκνίσζεο, επηηξαπέδηα, ιέμεσλ θ.ά., ελψ ε αλαπηπμηαθή ζεηξά ησλ 

παηρληδηψλ πνπ ζηεξίδεηαη ζε έξεπλεο ηεο Charlotte Buhler (1928) θαη επηβεβαηψζεθε 

κεηέπεηηα απφ άιιεο αλαπηπμηνςπρνινγηθέο έξεπλεο είλαη: ιεηηνπξγηθά παηρλίδηα 

(παηρλίδηα αζθήζεσλ, ςπρνθηλεηηθά θ.ά.), θαηαζθεπψλ, θαλφλσλ, κάζεζεο, ειεχζεξν 

παηρλίδη, δξακαηηθφ, ξφισλ, ζεαηξηθφ, ειεθηξνληθφ, παηρλίδη κε ηε βνήζεηα Ζ/Τ 

(Αγγειίδνπ, 2011, Κσλζηαληηλφπνπινο, 2007).  

Οπνηαδήπνηε θαηεγνξία παηρληδηνχ είλαη ζεκαληηθή γηα ην παηδί. πγθεθξηκέλα γηα 

ηηο θαηεγνξίεο παηρληδηνχ, ν Hans Glöckel (1992) δηαθξίλεη ηα παηρλίδηα ζην ζρνιείν 

ζε εθείλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζα ζε κηα δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαη ζην 

παηρλίδη σο κνληέιν δηδαζθαιίαο. Σαμηλνκεί ηα παηρλίδηα ζε ειεχζεξα παηρλίδηα 

αιιειεπίδξαζεο, ζε παηρλίδηα επέλδπζεο ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζε παηρλίδηα 

κάζεζεο: 

 1) Σα ειεχζεξα παηρλίδηα αιιειεπίδξαζεο βνεζνχλ ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ ην 

εαπηφ ηνπο θαιχηεξα θαζψο θαη ηνπο άιινπο. Έρνπλ απειεπζεξσηηθή, ραιαξσηηθή 

θαη ζεξαπεπηηθή αμία θαη πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν. Τπνζηεξίδεηαη 

φηη φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν ειεχζεξνο ρξφλνο γηα παηρλίδη έμσ απφ ην ζρνιείν, ηφζν 

πεξηζζφηεξν πξέπεη λα ελζσκαησζεί ε κνξθή απηνχ ηνπ παηρληδηνχ ζην ζρνιείν 

(αδχλαην ζε πξσηλά ζρνιεία).  

 2) Ζ επέλδπζε ηνπ καζήκαηνο κε δηάθνξα πιηθά παηρληδηψλ κπνξεί λα απνηειέζεη 

κέζo γηα δηδαθηηθή δηακφξθσζε ηνπ καζήκαηνο. Χο πιηθά κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ πιαζηειίλεο κέρξη θαη Ζ/Τ, έηζη ψζηε λα δηακνξθσζνχλ 

ζπλζήθεο απφθηεζεο εκπεηξηψλ κε ηα πξάγκαηα.  

 3) Σα παηρλίδηα κάζεζεο ρξεζηκεχνπλ θπξίσο γηα ηελ αθχπληζε λέσλ θηλήηξσλ θαη 

φρη ηφζν γηα ηελ απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ. Ζ δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο κε ηε 
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βνήζεηα παηρληδηνχ ζηα πιαίζηα ηεο ελαιιαθηηθήο δηδαθηηθήο απνηειεί ζεκαληηθφ 

εξγαιείν γηα λα κάζεη ν καζεηήο λα καζαίλεη, λα ελεξγεί, λα ππάξρεη θαη λα 

ζπλππάξρεη (Κνζζπβάθε, 2003).  

Σύποι εκπαιδεσηικού παιτνιδιού  

Οη εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο κέζα απφ ην παηρλίδη έρνπλ ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε  λα 

βνεζνχλ ηα παηδηά λα απνθηήζνπλ αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο θαη λα 

ελδπλακψζνπλ γλσζηηθέο θαη δηαδηθαζίεο απηνξξχζκηζεο. Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη 

ηξεηο αθαδεκατθά πξνζαλαηνιηζκέλνη ηχπνη δξαζηεξηνηήησλ:  

1. Σα Αληαγσληζηηθά Παηρλίδηα  

Σα αληαγσληζηηθά παηρλίδηα είλαη δξαζηεξηφηεηεο «ζηηο νπνίεο έλα άηνκν ή κηα 

νκάδα αηφκσλ παίδνπλ ή δηαγσλίδνληαη ελάληηα ζε θάπνηνλ άιιν κε κηα 

ζπκθσλεκέλε ζπλζήθε θαλφλσλ, νξηνζεηεκέλν ρξφλν θαη κηα βαζκνιφγεζε».  Σα 

πνιχ κηθξά παηδηά ζπρλά απνγνεηεχνληαη απφ εμσηεξηθνχο θαλφλεο ησλ παηρληδηψλ. 

Παξφια απηά παηρλίδηα απιψλ θηλήηξσλ βνεζνχλ ηα παηδηά ζην λα απνθηήζνπλ 

εκπεηξία ζε δξαζηεξηφηεηα κε θαλφλεο κέζσ κηαο επράξηζηεο δηαδηθαζίαο. Μέζα απφ 

ηελ εκπεηξία θαη ηελ ειηθία ηα παηδηά είλαη ζε ζέζε λα απνιαχζνπλ ρεηξαγσγεκέλα 

θαη ζπληνληζκέλα παηρλίδηα (Johnson & Christie & Wardle, 2005). Οη νκάδεο 

παηρληδηνχ πξνσζνχλ ηελ θνηλσληθή θαη ηελ εζηθή αλάπηπμε, παξέρνληαο έλα 

πιαίζην, ζην νπνίν ηα παηδηά κπνξνχλ εζεινληηθά λα πξνηείλνπλ θαλφλεο. Σα παηδηά 

είλαη ειεχζεξα λα εμαζθήζνπλ ηελ απηνλνκία ηνπο επηιέγνληαο λα παίμνπλ θαη λα 

αθνινπζήζνπλ θαλφλεο. Δπίζεο, ηα παηρλίδηα απηά πξνσζνχλ ηα παηδηά λα 

κνηξάδνληαη, λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα βιέπνπλ ηελ νπηηθή ησλ άιισλ παηρηψλ θαη λα 

απνδίδνπλ δηθαηνζχλε ζην παηρλίδη. Αθφκε ηα παηρλίδηα, πξνσζνχλ αθαδεκατθέο 

δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο. ε αληίζεζε κε ηα παξαδνζηαθά παηρλίδηα, ηα παηρλίδηα απηά 

κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ εηδηθά απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο έηζη ψζηε λα παξέρνπλ 

επθαηξίεο γηα λα κάζνπλ ηα παηδηά (Johnson & Christie & Wardle, 2005).  

 2. Σα Παηρλίδηα Ρόισλ   

Tα παηρλίδηα ξφισλ είλαη παηρλίδηα, ηα νπνία βαζίδνληαη ζε έλα κνληέιν πξαγκαηηθήο 

θαηάζηαζεο θαη είλαη ζρεδηαζκέλα λα δηδάζθνπλ αξρέο πνπ ηαηξηάδνπλ ζε απηήλ ηελ 

θαηάζηαζε. Tα παηρλίδηα ξφισλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απμήζνπλ ηελ πξνζσπηθή 

εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηελ δξαζηεξηφηεηα. ε κηα γλήζηα πξνζνκνίσζε, νη παίθηεο 
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παίδνπλ ξφινπο θαη αληηκεησπίδνπλ ηελ απφθαζε πνπ πξέπεη λα πάξνπλ γηα κηα 

θαηάζηαζε πνπ απαηηεί απφ απηνχο λα θάλνπλ κηα επηινγή. Σα παηρλίδηα ξφισλ 

ζπλήζσο ηαηξηάδνπλ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία. Σα παηρλίδηα απηά ηείλνπλ λα είλαη πην 

πνιχπινθα απφ φηη ηα δξακαηηθά παηρλίδηα. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη παίθηεο 

εκπιέθνληαη ζε έλαλ ξφιν θαληαζίαο, ηνλ νπνίν δηαζθεδάδνπλ. Σα παηρλίδηα ξφισλ 

νδεγνχλ ζε πςειά επίπεδα εκπινθήο θαη πξνζπάζεηαο (Johnsons & Christie & 

Wardle, 2005).  

3.  Σα Παηρλίδηα ηελ Απιή  

Οη δπλαηφηεηεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ παηρληδηνχ έμσ απφ ηελ ηάμε είλαη αηειείσηεο. Σν 

κπζηηθφ είλαη ν εθπαηδεπηηθφο λα παξέρεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη αλαπηπμηαθά 

θαηάιιειεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο λα πξνζαξκφδνληαη ζε θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηρληδηνχ. Ζ ειεχζεξε βνχιεζε, ε δηαδηθαζία 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ε ζεηηθή επηξξνή είλαη ηξεηο θαινί δείθηεο γηα ην εάλ ηα παηδηά 

εκπιέθνληαη ζην παηρλίδη. Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηα παηδηά ηνπο 

αξθεηά θαιά, έηζη ψζηε λα επηιέμνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα κνξθνπνηήζνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο κε λφεκα (Johnson & Christie & Wardle, 2005). 

Σο παιτνίδι ζηην μαθημαηική εκπαίδεσζη 

Πνιχ ζπρλά νη άλζξσπνη ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ζε απηνχο πνπ «αγαπνχλ» ηα 

καζεκαηηθά θαη ζε απηνχο πνπ «θνβνχληαη» ηα καζεκαηηθά (Αξβαληηάθεο, 1993). Ζ 

δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ππήξμε πάληα έλα ζέκα πνπ ρξήδεη ηδηαίηεξεο 

κεηαρείξηζεο θη έηζη ππήξμε αληηθείκελν πνιιψλ εξεπλψλ. 

Ζ Rochel Gelman θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο (Cole & Cole, 2011) ζεσξνχλ φηη ε 

εθκάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ απαηηεί ηελ απφθηεζε ηξηψλ εηδψλ γλψζεο: 

- Σεο ελλνηνινγηθήο γλψζεο, δειαδή ε ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ησλ 

ππνθείκελσλ αξρψλ ελφο πξνβιήκαηνο,  

- Σεο δηαδηθαζηηθήο γλψζεο, δειαδή ε ηθαλφηεηα εθηέιεζεο κίαο δηαδνρήο 

πξάμεσλ γηα ηε ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο θαη  

- Σεο ρξεζηηθήο γλψζεο, δειαδή ε ηθαλφηεηα γλψζεο γηα ην πφηε εθαξκφδνληαη 

ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο. 
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Μηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε, δειαδή κάζεζε κέζσ θαηαλφεζεο ππνζηεξίρζεθε 

πξψηα απφ ηνλ William Brownell, γηαηί κέζσ ηεο θαηαλφεζεο νη καζεηέο θαη νη 

καζήηξηεο ζα κπνξέζνπλ λα ππεξβνχλ ηα ζηελά φξηα ησλ πξνβιεκάησλ εμάζθεζεο 

θαη λα εθαξκφζνπλ ηε γλψζε ηνπο ζε λέεο θαηαζηάζεηο (Cole & Cole, 2011). 

Έρνληαο ππφςηλ φηη φηαλ ελεξγνπνηνχληαη  ηα παηδηά ζε θαηαζηάζεηο θαη πξνβιήκαηα 

πνπ είλαη νηθεία γηα απηνχο θαη πξνέξρνληαη απφ ην βησκαηηθφ ηνπο πεξηβάιινλ, 

δεκηνπξγνχληαη πεξηζζφηεξα θίλεηξα θαη ζπληειείηαη απνηειεζκαηηθφηεξε κάζεζε. 

Ζ επηινγή ησλ ζεκάησλ δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

δηδαρζνχλ ηα καζεκαηηθά ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο θαη πξνζνρήο. Σα ζέκαηα 

απηά ζα πξέπεη λα είλαη ειθπζηηθά γηα ηνπο καζεηέο ψζηε λα ηνπο θηλνχλ ην 

ελδηαθέξνλ γηα λα αζρνιεζνχλ κε ηα καζεκαηηθά. Δπίζεο, ε δηδαζθαιία ζα πξέπεη λα 

παίξλεη ζνβαξά ππφςε ηεο ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ θαη λα δνκεί ηηο 

λέεο έλλνηεο κε βάζε απηέο ηηο γλψζεηο (Λεκνλίδεο, 2006). ηαλ ινηπφλ έλαο καζεηήο 

αληηκέησπνο κε έλα θαζεκεξηλφ πξφβιεκα ζθέπηεηαη θαη αλαθαιχπηεη κφλνο ηνπ ηηο 

καζεκαηηθέο έλλνηεο, θαηαιαβαίλεη θαιχηεξα πνπ εθαξκφδνληαη θαη ηειηθά γηα πνηνλ 

ιφγν αζρνιείηαη κε ηα καζεκαηηθά. Σα καζεκαηηθά έηζη γίλνληαη πην ιεηηνπξγηθά γηα 

ηνλ καζεηή, έρνπλ λφεκα θαη είλαη πην δπλακηθά γηα απηφλ. 

Οη Kamii θαη Lewis (1992) εμεγνχλ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ λα ρξεζηκνπνηείο 

παηρλίδηα ζε αληίζεζε κε ηελ ηππηθή δξαζηεξηφηεηα:  

1) ηα παηρλίδηα ην θίλεηξν γηα εξγαζία πξνέξρεηαη απφ ηα παηδηά. ε αληίζεζε 

πνιιά παηδηά νινθιεξψλνπλ ηα θπιιάδηα εξγαζίαο επεηδή θνβνχληαη ηηο ζπλέπεηεο 

κηαο απνηπρίαο.   

2) ηα παηρλίδηα ηα παηδηά εθεπξίζθνπλ ηηο δηθέο ηνπο ζηξαηεγηθέο θαη ηξφπνπο γηα 

λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη δελ αθνινπζνχλ έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. 

3) ηα παηρλίδηα ηα παηδηά αμηνινγνχλ θαη βνεζνχλ ν έλαο ηνλ άιιν, δελ δνπιεχνπλ 

κφλν αηνκηθά (Johnson & Christie & Wardle, 2005).  

Ζ έληαμε ηνπ παηρληδηνχ ζην ζρεδηαζµφ ηεο µαζεµαηηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ πξψηε 

ζρνιηθή ειηθία απαηηεί ηε µειέηε ηνπ ξφινπ πνπ µπνξεί λα παίμεη ζηηο ζρέζεηο 

µεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηνπ µαζεηή, ηεο επηζηήµεο, ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηεο 

νηθνγέλεηαο, ηνπ πνιηηηζµνχ θαη ησλ ζπλδπαζµψλ ηνπο (θνπκπνπξδή & 

Καιαβάζεο, 2007). Ο ξφινο ηνπ παηρληδηνχ ζηελ µαζεµαηηθή επίδνζε ηνπ µαζεηή 
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θαη ζηε ζρέζε ησλ µαζεηψλ µεηαμχ ηνπο, αιιά θαη µε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, 

παξνπζηάδεηαη ζηα απνηειέζµαηα πνιιψλ εξεπλψλ (Ernest, 1986; Williams, 1986; 

Ceglowski, 1997; Απγεηίδνπ, 2001; Ascher, 2001). ηηο έξεπλεο απηέο θαηαγξάθεηαη 

φηη ηα παηρλίδηα ελζαξξχλνπλ ηε ζπδήηεζε ηφζν µεηαμχ ησλ µαζεηψλ φζν θαη µε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο επηζπµίαο γηα µάζεζε, επηηξέπνπλ ζε 

µαζεηέο πνπ έρνπλ δπζθνιία ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν λα εθθξαζηνχλ µε ηε ρξήζε ηεο 

γιψζζαο ηνπ ζψµαηνο θαη ζε µαζεηέο πνπ έρνπλ δπζθνιία µε ην γξαπηφ ιφγν λα 

ρξεζηµνπνηήζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ρσξίο ην 

θφβν ηνπ «γξαπηνχ ιφγνπ». Δπίζεο έρεη θαηαγξαθεί φηη αθφµα θαη φηαλ ηα παηδηά 

έρνπλ αληαγσληζηηθή ζρέζε µεηαμχ ηνπο, ζπλεξγάδνληαη ζε µεηαγλσζηηθφ επίπεδν 

γηα λα µπνξέζνπλ λα παίμνπλ ην παηρλίδη.  

ηαλ νη µαζεηέο θαηαζθεπάδνπλ νη ίδηνη παηρλίδηα θαη αζρνινχληαη µε απηά, θαίλεηαη 

φηη θαηαλννχλ πεξηζζφηεξν ηηο έλλνηεο πνπ εθαξµφδνπλ θη απηφ αθξηβψο είλαη ην 

απνηέιεζκα πνπ επηδηψθεηαη (Barta & Schaelling, 1998). Δπίζεο, ηα παηρλίδηα 

µπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηνρεπµέλε θαη ειεγρφµελε µαζεµαηηθή εµπεηξία, ε νπνία 

αλ είλαη ζηαζεξή θαη επαλαιαµβαλφµελε, αλάινγα µε ην ζθνπφ ηνπ παηρληδηνχ, ν 

εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα εζηηάζεη ζε ζπγθεθξηµέλεο ηθαλφηεηεο ηηο νπνίεο πξέπεη λα 

εμαζθήζνπλ ή ζε πξάμεηο πνπ πξέπεη λα δηδαρζνχλ (Marland, 1986).  

χκθσλα κε ηνπο θνπκπνπξδή & Καιαβάζε (2007), ηα παηρλίδηα πνπ ζρεηίδνληαη 

µε ηα µαζεµαηηθά ζπµβάιινπλ απνηειεζµαηηθά ζηελ εμάζθεζε ηεο µλήµεο, ζηελ 

ηθαλφηεηα πξφβιεςεο θαη εχξεζεο ζρέζεσλ, ζηελ φμπλζε ηεο ζπγθέληξσζεο-

πξνζνρήο θαη ηεο παξαηεξεηηθφηεηαο, ζηελ αληίιεςε ηνπ ρψξνπ, ζηελ θαιιηέξγεηα 

ηεο δεµηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο θαληαζίαο ψζηε νη γλψζεηο λα γίλνληαη βίσµα ζηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ιαλζαζµέλσλ ελεξγεηψλ ρσξίο µαηαίσζε. Ζ ελαζρφιεζε µε ηα 

παηρλίδηα επηηξέπεη ζηνπο παίθηεο - µαζεηέο λα αληηµεησπίζνπλ θαη λα ππεξληθήζνπλ 

ηνπο θφβνπο ηνπο γηα ην µάζεµα ησλ µαζεµαηηθψλ µε έλα επράξηζην ηξφπν.  

Ο Tapson (1997), ππνζηήξημε φηη πξέπεη λα παίδνληαη παηρλίδηα ζηηο ηάμεηο ησλ 

µαζεµαηηθψλ γηα ηξεηο ιφγνπο:  

α) γηαηί ζηελ πιεηνςεθία ησλ παηρληδηψλ ππάξρνπλ εζσηεξηθά µαζεµαηηθά,  

β) γηαηί ε ελαζρφιεζε µε ην παηρλίδη ελεξγνπνηεί ην θίλεηξν θαη ην ελδηαθέξνλ θαη 

ηέινο  
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γ) γηαηί µε ηελ ελαζρφιεζε µε πνηθίια παηρλίδηα επηηπγράλεηαη ε βαζηά θαηαλφεζε 

µηαο θαηάζηαζεο πάλσ ζηελ νπνία εξγάδεηαη ε εθάζηνηε ηάμε.  

πνηνο θη αλ είλαη ν ζθνπφο πνπ επηιέγνληαη θαη ρξεζηµνπνηνχληαη ηα παηρλίδηα ζηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ, είηε γηα λα πξνσζήζνπλ θαηλνχξηεο ηδέεο, είηε γηα λα 

εληζρχζνπλ ηηο παιηέο, αλ είλαη γηα λα ελεξγνπνηήζνπλ ηελ θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ 

πνπ πξνζεγγίδνληαη, ή γηα λα αμηνινγήζνπλ ηηο ήδε ηππνπνηεµέλεο ηδέεο ή ελ ηέιε 

απιά γηα λα θέξνπλ ηνπο µαζεηέο ζε επαθή µε ηνλ πγηή αληαγσληζµφ, ν 

εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ην γεγνλφο φηη ην παηρλίδη πνπ δηαιέγεη είλαη 

δηαζθεδαζηηθφ θαη επηζπµεηφ γηα ηα παηδηά πνπ ην παίδνπλ έηζη ψζηε λα δεη ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα (Williams, 1986). 

ηελ δηδαθηέα χιε ηεο πξψηεο δεκνηηθνχ, νη δηδαθηηθέο πεξηνρέο πνηθίιινπλ. Γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο έξεπλαο επηιέρζεθαλ δχν απφ απηέο. Κξίλεηαη επηηαθηηθή αλάγθε, πξηλ 

ηελ παξνπζίαζε ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο θαη ηεο εθαξκνγήο – κηθξήο έθπαζεο 

έξεπλαο, λα γίλεη κηα επεμήγεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηδαθηηθψλ πεξηνρψλ πνπ 

επηιέρζεθαλ. Οη δπν δηδαθηηθέο πεξηνρέο είλαη ε Τπέξβαζε ηεο δεθάδαο θαη ζηηο 

κεηξήζεηο ν Υξφλνο. Παξαθάησ αλαθέξνληαη πεξηιεπηηθά ε ζεκαληηθφηεηα ησλ δπν 

δηδαθηηθψλ πεξηνρψλ.  

Ζ ΤΠΔΡΒΑΖ ΣΖ ΓΔΚΑΓΑ 

Ζ επθνιία πνπ παξέρνπλ ηα αξηζκεηηθά ζπζηήκαηα ζέζεο ζηε γξαθή ησλ αξηζκψλ 

αιιά θπξίσο ζηελ εθηέιεζε αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε σο βάζε ηνπ αξηζκνχ δέθα, πνπ αληηζηνηρίδεηαη ζηα δάθηπια ησλ 

ρεξηψλ ελφο αλζξψπνπ, ζπλεηέιεζε απνθαζηζηηθά ζηελ επηθξάηεζε ηνπ δεθαδηθνχ 

ζπζηήκαηνο αξίζκεζεο (Υαζάπεο, 2000).  

Σν λα ππεξβνχλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ηελ πξψηε δεθάδα θαη λα ηελ 

ρεηξίδνληαη εμίζνπ θαιά κε ηελ πξψηε είλαη κία ζεκαληηθή θαηάθηεζε. Γη’ απηφ 

έρνπλ επηλνεζεί πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κε ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο κέζα ζηε 

ζρνιηθή ηάμε γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ζεκειησζνχλ απηέο νη γλψζεηο (Van de Walle, 

2005). 

Με ζθνπφ, ινηπφλ, λα θαηαζθεπάζνπλ νη καζεηέο ηε ζεκαζία ησλ αξηζκψλ 

πξνηάζεθαλ δξαζηεξηφηεηεο θαη θαηαζηάζεηο απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή, νη νπνίεο 

δίλνπλ λφεκα θαη επηηξέπνπλ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη ηεο 
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ζεκαζίαο ησλ αξηζκψλ. χκθσλα κε ηνλ Λεκνλίδε (2003) ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο 

κπνξεί λα είλαη:  

- ε θαηακέηξεζε ησλ αληηθεηκέλσλ κηαο ζπιινγήο (Απάληεζε ζηελ εξψηεζε πφζα 

είλαη;) 

- ε ζχγθξηζε ηεο πνζφηεηαο ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο ζπιινγέο (Πνηα είλαη 

πεξηζζφηεξα; Πνηα είλαη ιηγφηεξα;)  

- Οη ππνινγηζκνί ή ε επηθνηλσλία πνζνηήησλ αληηθεηκέλσλ ρσξίο ηα ίδηα ηα 

αληηθείκελα. θ.ά.  

ηε δηδαζθαιία ησλ αξηζκεηηθψλ ελλνηψλ παίδεη κεγάιν ξφιν ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

αλαπαξηζηάλνληαη νη αξηζκεηηθέο πνζφηεηεο. Οη πνζφηεηεο κπνξεί λα 

παξνπζηάδνληαη κε πξαγκαηηθά αληηθείκελα, κε εηθφλεο θαη κε ζχκβνια, πεξηζζφηεξν 

ή ιηγφηεξν αθεξεκέλα. Οη δηάθνξεο απηέο αλαπαξαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ θάζε θνξά 

δηαθνξεηηθή δπζθνιία ζηνπο καζεηέο αλάινγα κε ην πφζν αθεξεκέλεο είλαη, θαη 

αλάινγα κε ην αλ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηακέηξεζεο ή φρη. Έηζη, ηα 

ζπκπιεξψκαηα ηνπ 10 (1+9, 2+8, 3+7, …) είλαη ζηξαηεγηθά αζξνίζκαηα θαη πνιχ 

ρξήζηκα ζηνπο ππνινγηζκνχο (Λεκνλίδεο, 2003). 

ΜΔΣΡΖΔΗ – Ο ΥΡΟΝΟ 

Καηά ην Ν. ρνιείν (Ν.Π.., 2011) «Ζ κέηξεζε είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ εηζάγεη ηελ 

έλλνηα ηνπ κεγέζνπο, ηελ έλλνηα ηεο κνλάδαο φπσο θαη ηελ έλλνηα ηεο επαλάιεςεο, 

πνπ είλαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ζε κία νπνηαδήπνηε κέηξεζε». 

Ζ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ έρεη απαζρνιήζεη δηάθνξνπο θηιφζνθνπο θαη επηζηήκνλεο απφ 

ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα. Πεξί ηα κέζα ηνπ 18νπ αηψλα, επηθξάηεζε ζηελ 

Δπξψπε ε άπνςε ηνπ γξακκηθνχ ρξφλνπ. Κχξηνο ππνζηεξηθηήο απηήο ηεο ζέζεο ήηαλ 

ν Νεχησλαο, ν νπνίνο, ζην έξγν ηνπ «Μαζεκαηηθέο Αξρέο ηεο Φπζηθήο Φηινζνθίαο» 

πνπ εθδφζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1687, ππνζηήξημε φηη ν απφιπηνο, καζεκαηηθφο, 

αιεζηλφο ρξφλνο ξέεη νκαιά θαη ηζφηξνπα ρσξίο λα επεξεάδεηαη απφ νπνηνλδήπνηε 

εμσηεξηθφ παξάγνληα. Ζ έλλνηα ηεο δηάξθεηαο αληηθαζηζηά ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή 

ηνλ ζπλερψο ξένληα ρξφλν θαη κεηξηέηαη ζε ψξεο, κήλεο θαη ρξφληα. Ο Ατλζηάηλ  

ππνζηήξημε φηη ν ρξφλνο δελ απνηειεί κηα αθαηάπαπζηα ξένπζα νπζία αιιά έλα 

ζρεηηθφ κέγεζνο, πνπ ε ηηκή ηνπ εμαξηάηαη απφ ηελ ηαρχηεηα ηνπ παξαηεξεηή, ν 
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νπνίνο θάλεη ηε κέηξεζε. ηαλ φκσο νη κεηξήζεηο γίλνληαη θάησ απφ πνιχ κηθξέο 

ηαρχηεηεο, ζαλ απηέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε Γε, ηφηε ν ρξφλνο ηαπηίδεηαη κε ηνλ 

«Νεπηψλην ρξφλν». Απφ ηε ζεσξία ηεο ζρεηηθφηεηαο αληινχκε ηελ έλλνηα ηνπ 

ππνθεηκεληθνχ ρξφλνπ, ν νπνίνο αλάινγα κε ηηο θαηαζηάζεηο βηψλεηαη κε δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν (Θενδνζίνπ - Γαλέδεο,  1994). 

Απφ ην 1920 εξεπλεηέο έρνπλ εμεηάζεη ηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ην 

ρξφλν, θαηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα φηη ε δηδαζθαιία ηεο έλλνηαο ηνπ ρξφλνπ είλαη 

κηα δχζθνιε θαη πνιχπινθε δηαδηθαζία. Γηα ην παηδί ε θαηαλφεζε ηνπ ρξφλνπ 

ζεκαίλεη απνδέζκεπζε απφ ην παξφλ θαη ζπλδέεηαη κε ηελ εθδήισζε ηεο 

αληηζηξεςηκφηεηαο. Ζ νηθνδφκεζε ηεο έλλνηαο ηνπ ρξφλνπ γίλεηαη ζηαδηαθά ζην 

παηδί, ελψ ε δηάθξηζε ηνπ παξειζφληνο θαη ηνπ παξφληνο θαη ε ζπζηεκαηηθή 

εμνηθείσζε κε απηήλ θαίλεηαη λα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απφθηεζε ηεο 

ζπλείδεζεο ηνπ ρξφλνπ (Λε Γθνθ, 1975). 
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2
Ο
 ΜΔΡΟ – ΣΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ 

Αθνινπζνχλ 29 πξνηεηλφκελα «παηρλίδηα» – δξαζηεξηφηεηεο κε παηγληψδε 

ραξαθηήξα (Χο Γηδαθηηθή Πξφηαζε) βαζηζκέλα ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Ν.Π.. 2011. 

Υξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «παηρλίδηα» κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ ζέηνληαη απφ ηελ ίδηα 

ηελ εξεπλήηξηα. Σα ζπγθεθξηκέλα παηρλίδηα δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα. Σα 

θξηηήξηα πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ θαηαζθεπή ησλ παηρληδηψλ ήηαλ: 

 Να βαζίδνληαη ζηηο ζεσξίεο κάζεζεο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην 

 Να θαιχπηνπλ ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη φιεο ηηο καζεζηαθέο πεξηνρέο 

πνπ εκπεξηέρεη ηνπ Ν.Π.. 2011  

 Να θαιχπηνπλ ηελ δηδαθηέα χιε ησλ καζεκαηηθψλ ηεο Α’ Σάμεο ηνπ 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 

 Να βαζίδνληαη ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην «Μαζεκαηηθά Α’ Γεκνηηθνύ: 

Μαζεκαηηθά ηεο Φύζεο θαη ηεο Εσήο». 

Ζ ζεηξά ησλ παηρληδηψλ επηιέρζεθε έηζη ψζηε λα ζπκβαδίδεη κε ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην 

«Μαζεκαηηθά Α’ Γεκνηηθνύ: Μαζεκαηηθά ηεο Φύζεο θαη ηεο Εσήο» κε ζθνπφ  λα 

κπνξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα παηρλίδηα σο εξγαιείν δηδαζθαιίαο 

είηε απηφλνκα είηε ζπλδπαζηηθά κε ην εγρεηξίδην.   

Σα πιηθά πνπ πξνηείλνληαη σο πξνο ρξήζε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παηρληδηψλ είλαη 

ρεηξαπηηθά θαη ηα πεξηζζφηεξα πξνυπάξρνπλ ζην παηδαγσγηθφ πιηθφ ηνπ εθάζηνηε 

ζρνιείνπ έρνληαο σο γλψκνλα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ θξάηνπο ζηελ 

δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή.  

1
Ο
  ΠΑΙΧΝΙΔΙ – «Άκα ρξεηάδεζαη νδεγό, εγώ θηηάρηεθα γη’ απηό» 

 

Θεκαηηθή ελφηεηα: Υψξνο θαη Γεσκεηξία 

Βαζηθά ζέκαηα: Υψξνο 

Πξνζδνθψκελα Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα:  
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Γ1. Δληνπίδνπλ, πεξηγξάθνπλ θαη αλαπαξηζηνχλ ζέζεηο, δηεπζχλζεηο θαη δηαδξνκέο 

ζην ρψξν σο πξνο δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα αλαθνξάο, κε ηε ρξήζε πνηθίισλ ρσξηθψλ 

ελλνηψλ.  

Γ2. Αλαγλσξίδνπλ θαη δεκηνπξγνχλ νηθείνπο ράξηεο, εληνπίδνληαο ζέζεηο θαη 

δηαδξνκέο.  

Γ3. Δπηθαιχπηνπλ ην επίπεδν κε δηάθνξα ζρήκαηα θαη κειεηνχλ απιέο ζρέζεηο.  

Γ4. Δληνπίδνπλ, πεξηγξάθνπλ θαη αλαπαξηζηνχλ ζέζεηο, δηεπζχλζεηο θαη δηαδξνκέο ζε 

ηεηξαγσληζκέλα πεξηβάιινληα.  

Γ5. Πξνζεγγίδνπλ ηηο δηζδηάζηαηεο ζπληεηαγκέλεο κε ηε ρξήζε απζαίξεησλ 

ζπκβφισλ. 

1
Ζ
 ΦΑΖ    

Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε δεπγάξηα. Σν έλα παηδί απφ θάζε νκάδα ζα έρεη ηα κάηηα 

ηνπ θιεηζηά. Πηάλνληαη ρέξη – ρέξη θαη ν άιινο ιεηηνπξγεί σο νδεγφο. Κάζε νκάδα 

έρεη δηαθνξεηηθφ ρξψκα καληήιη, ην νπνίν ζπκβνιίδεη ην ρξψκα ηεο νκάδαο ηνπο. 

Μέζα ζηελ ηάμε ππάξρνπλ ραξηφθνπηα βακκέλα ζην ρξψκα ηεο θάζε νκάδαο. 

Μπξνζηά απφ ηα ραξηφθνπηα ππάξρνπλ θάπνηα αληηθείκελα ζε φια ηα ρξψκαηα.  Σα 

αληηθείκελα πνπ έρνπλ ην ρξψκα ηεο νκάδαο πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ κέζα ζην θνπηί 

κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα ρσξέζνπλ φια. Σα αληηθείκελα είλαη ζηεξεά ζρήκαηα 

δηαθνξεηηθψλ δηαζηάζεσλ θαη κνξθψλ (ηχπνπ ηέηξηο). Ο καζεηήο κε ηα αλνηρηά 

κάηηα δίλεη νδεγίεο (δεμηά – αξηζηεξά, πάλσ – θάησ, εκπξφο – πίζσ, κέζα – έμσ) 

ζηνλ άιινλ κε ηα δεκέλα κάηηα, ν νπνίνο ηνπνζεηεί ηα αληηθείκελα. Μφιηο 

νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία, θάησ απφ ην θνπηί ππάξρεη έλα θιεηδί. Ζ νκάδα παίξλεη 

ην θιεηδί θη έξρεηαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο ηνπο δίλεη ηψξα έλα δεχηεξν θνπηί 

λα μεθιεηδψζνπλ. Μέζα ζε απηφ βξίζθεηαη έλαο ράξηεο.  

2
Ζ
 ΦΑΖ 

Ο ράξηεο δείρλεη ηνπο δξφκνπο απφ ην ζρνιείν κέρξη ην πάξθν ηεο γεηηνληάο. Μφιηο 

έρνπλ φιεο νη νκάδεο ζηα ρέξηα ηνπο ηνλ ράξηε θαζφκαζηε ζηηο ζέζεηο καο θαη 

ζπδεηάκε ηη βιέπνπκε. ρνιηάδνπκε ηα ζχκβνια πνπ ππάξρνπλ πάλσ ζηνλ ράξηε θη 

εμεγνχκε ηη ζεκαίλεη ην θαζέλα. Ο εθπαηδεπηηθφο ζέηεη εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηηο 

ζρέζεηο πνπ έρνπλ θάπνηεο  ηνπνζεζίεο (π.ρ. πνπ βξίζθεηαη ε εθθιεζία ζε ζρέζε κε 
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ην ζρνιείν). Αθνχ γίλεη αλάιπζε ηνπ ράξηε ν εθπαηδεπηηθφο δεηάεη απφ θάζε νκάδα 

λα ζρεδηάζεη ηελ δηαδξνκή πνπ ζα ήζειε λα αθνινπζήζεη κέρξη ην πάξθν. Ζ θάζε 

νκάδα παξαζέηεη ηελ πξφηαζή ηεο. Ο εθπαηδεπηηθφο θαιεί ηνπο γνλείο λα 

ζπκκεηέρνπλ γηα ηελ ηξίηε θάζε. 

3
Ζ 

ΦΑΖ 

Βγαίλνπλ φινη ζηελ απιή. Κάζε νκάδα έρεη έλαλ ελήιηθα – εκςπρσηή, ηνλ ράξηε ηεο 

θαη έλα ρξνλφκεηξν. Ξεθηλάλε φινη καδί ηαπηφρξνλα. Μφιηο θηάζνπλ φιεο νη νκάδεο 

ζην πάξθν ζεκεηψλεηαη ν ρξφλνο πνπ έθαλε ε θάζε νκάδα θαη γίλεηαη ζπδήηεζε 

ζρεηηθά κε ηελ απφζηαζε θαη πνηα ήηαλ ηειηθά ε ζπληνκφηεξε δηαδξνκή. Σψξα 

κνηξάδεηαη ζηα παηδηά έλα θχιιν ραξηί γηα θάζε νκάδα. θνπφο είλαη ε ζρεδίαζε 

ελφο ράξηε κε ηηο δηαδξνκέο κέζα ζην πάξθν. Σα παηδηά έρνπλ κηζή ψξα ζηε δηάζεζή 

ηνπο λα γπξίζνπλ φιν ην πάξθν λα ζπδεηήζνπλ θαη λα νινθιεξψζνπλ ηνπο ράξηεο 

ηνπο. Ο εθπαηδεπηηθφο καδεχεη ηνπο ράξηεο γηα λα ηνπο ζπδεηήζνπκε κέζα ζηελ ηάμε. 

ην γπξηζκφ γπξλάκε φινη καδί απφ ηε ζπληνκφηεξε δηαδξνκή. Αθνινπζεί ζπδήηεζε 

γηα αλαηξνθνδφηεζε. 

2
Ο
 ΠΑΙΧΝΙΔΙ – «Εζύ ηη ζρήκα έρεηο;» 

Θεκαηηθή ελφηεηα: Υψξνο θαη Γεσκεηξία 

Βαζηθά ζέκαηα: Γεσκεηξηθά ζρήκαηα 

Πξνζδνθψκελα Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα: 

Γ6. Αλαγλσξίδνπλ θαη ηαμηλνκνχλ επίπεδα θαη ζηεξεά ζρήκαηα κε βάζε ηα 

γεσκεηξηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά ζε πνηθηιία ζέζεσλ, κεγεζψλ θαη 

πξνζαλαηνιηζκψλ. 

Γ7. Πεξηγξάθνπλ απιά επίπεδα γεσκεηξηθά ζρήκαηα κε ηε ρξήζε φξσλ φπσο θνξπθή 

θαη πιεπξά.  

Γ8. Καηαζθεπάδνπλ γλψξηκα επίπεδα θαη ζηεξεά γεσκεηξηθά ζρήκαηα κε δηάθνξα 

κέζα θαη ζπδεηνχλ ηδηφηεηεο 

1
Ζ
 ΦΑΖ 

Μνηξάδνληαη ζηα παηδηά επίπεδα ζρήκαηα (ηεηξάγσλν, ηξίγσλν, θχθινο, νξζνγψλην). 

Γίλεηαη κηα ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηα ζρήκαηα απηά. Πάλσ ζηνλ πίλαθα έρνπλ 
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θνιιεζεί δηάθνξεο δσγξαθηέο αληηθεηκέλσλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα ζρήκαηα 

(πηλαθίδεο ηεο Σξνραίαο, βηβιία, κπάιεο θιπ). Σα παηδηά θαινχληαη λα δσγξαθίζνπλ 

ζην ζρήκα ηνπο έλα απφ απηά ηα αληηθείκελα πνπ είλαη ίδην ζρήκα. ηε ζπλέρεηα, 

βξίζθνπλ πνηνη έρνπλ ίδηα ζρήκαηα θαη ζε έλα ραξηφλη θαηεγνξηνπνηνχληαη νη 

δσγξαθηέο αλάινγα κε ην ζρήκα ηνπο.  

2
Ζ
 ΦΑΖ 

Σα παηδηά θέξλνπλ απφ ην ζπίηη ηνπο δηάθνξα αληηθείκελα. Ο θαζέλαο κε ηε ζεηξά 

εμεγεί ηη αληηθείκελν έθεξε θαη πσο ιεηηνπξγεί. Σν παξαηεξνχλε φινη γηα ιίγν θαη 

ζηε ζπλέρεηα κηιάεη ν επφκελνο. Μφιηο ηειεηψζνπλ ηα παηδηά ν εθπαηδεπηηθφο 

εκθαλίδεη ζηεξεά ζρήκαηα (ζηεξεφ νξζνγψλην, θχβνο, θχιηλδξνο, ζθαίξα, ππξακίδα) 

δεηάεη απφ ηα παηδηά λα ηα παξαηεξήζνπλ. πδεηάλε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαζέλα. 

Αλαθέξνληαη ζε φξνπο φπσο θνξπθέο θαη πιεπξέο. Σέινο νκαδνπνηνχληαη ηα 

αληηθείκελα ησλ παηδηψλ κε θάζε ζρήκα.  

3
Ζ 

ΦΑΖ 

Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε δπν νκάδεο θαη βγαίλνπκε ζηελ απιή. Τπάξρνπλ δπν ίζνη 

δξφκνη ζρεκαηηζκέλνη. ην ηέινο ηεο δηαδξνκήο είλαη ζε θάζε δξφκν απφ έλα θνπηί 

πνπ έρεη επάλσ ηνπ εζνρέο απφ επίπεδα ζρήκαηα (ηξίγσλν, ηεηξάγσλν, θχθινο, 

νξζνγψλην). Μπξνζηά απφ ην θνπηί ππάξρνπλ αληηθείκελα ζε δηαθνξεηηθά ζρήκαηα. 

Μφιηο ζθπξίμεη ν εθπαηδεπηηθφο έλα παηδί απφ θάζε νκάδα ηξέρεη κέρξη ην θνπηί. 

Δθεί φζν πην γξήγνξα κπνξεί ηνπνζεηεί ηα αληηθείκελα ζηε ζσζηή ζέζε. ηε 

ζπλέρεηα ηξέρεη πίζσ ζηελ νκάδα ηνπ θαη κφιηο θηάζεη μεθηλάεη ν επφκελνο παίρηεο 

γηα λα θάλεη ην ίδην. Ζ νκάδα πνπ ζα ηειεηψζεη πην γξήγνξα είλαη ε ληθήηξηα. Πίζσ 

ζηελ ηάμε γηα αλαηξνθνδφηεζε. 

3
Ο
 ΠΑΙΧΝΙΔΙ – «Πηάζε ηα αζηέξηα γηα λα αλέβεηο ζην θεγγάξη» 

Θεκαηηθή ελφηεηα: Αξηζκνί 

Βαζηθά ζέκαηα: Φπζηθνί Αξηζκνί 

Πξνζδνθψκελα Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα: 
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Αξ2. Αλαγλσξίδνπλ αξηζκνχο ρξεζηκνπνηψληαο ζηξαηεγηθέο άκεζεο αλαγλψξηζεο 

θαη αληηζηνίρηζεο.  

Αξ3. Καηακεηξνχλ πξαγκαηηθά αληηθείκελα θαη αληηθείκελα ζε εηθφλεο θαη άιιεο 

κνξθέο ζπκβνιηθψλ παξαζηάζεσλ θη αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο κέηξεζεο 

 

Σν εηθνληδφκελν παηρλίδη είλαη κηα παξαιιαγή ηνπ θιαζηθνχ επηηξαπέδηνπ «θηδάθη». 

Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε νκάδεο ησλ 4 γηα λα παίμνπλ ην επηηξαπέδην. Ζ ζεηξά ησλ 

παηρηψλ είλαη κε ηνπο δείθηεο ηνπ ξνινγηνχ. Κάζε παίρηεο ζε θάζε γχξν ξίρλεη κηα 

θνξά ην δάξη. θνπφο είλαη λα θηάζνπλ ζην θεγγάξη. Σα βήκαηα ηνπ θάζε παίρηε 

είλαη φζα ηχρεη ζε θάζε δαξηά. Πξνζνρή! Μφιηο βξεζεί ζε θάπνην αζηέξη πξέπεη λα 

ιχζεη ην γξίθν γηα λα μαλαπαίμεη. Σα βειάθηα δείρλνπλ ηνλ δξφκν θη αλ πέζεη θαλείο 

ζε θεξαπλφ πξέπεη λα γπξίζεη ζην λνχκεξν πνπ ζηακαηάεη ν θεξαπλφο. 

1
ν
 Αζηεξάθη 
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2
ν
 Αζηεξάθη 

 

3
ν
 Αζηεξάθη 

 

4
ν
 Αζηεξάθη 
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5
ν
 Αζηεξάθη 

 

6
ν
 Αζηεξάθη 
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4
Ο
 ΠΑΙΧΝΙΔΙ – «Ο Χισκόο Αλαλάο θαη νη αξηζκνί κέρξη ην 5» 

Θεκαηηθή ελφηεηα: Αξηζκνί 

Βαζηθά ζέκαηα: Φπζηθνί Αξηζκνί 

Πξνζδνθψκελα Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα: 

Αξ1. Απαγγέιινπλ, δηαβάδνπλ θαη γξάθνπλ αξηζκνχο κέρξη ην 5 (ςεθία θαη ιέμεηο)  

Αξ2. Αλαγλσξίδνπλ αξηζκνχο (κέρξη ην 5) ρξεζηκνπνηψληαο ζηξαηεγηθέο άκεζεο 

αλαγλψξηζεο θαη αληηζηνίρηζεο.  

Αξ3. Καηακεηξνχλ πξαγκαηηθά αληηθείκελα θαη αληηθείκελα ζε εηθφλεο θαη άιιεο 

κνξθέο ζπκβνιηθψλ παξαζηάζεσλ θη αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο κέηξεζεο. 

Ηζηνξία 

ε κηα θπιή ησλ Ηλδηάλσλ, πέξα καθξηά απφ εδψ, δνχζε έλα κηθξφ παηδί κε ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ. Ο Υισκφο Αλαλάο. Σα παηδηά ησλ Ηλδηάλσλ έρνπλ πνιιέο 
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ππνρξεψζεηο. Μφιηο μππλήζνπλ ην πξσί πξέπεη λα θαζαξίζνπλ ηε ζθελή ηνπο, λα 

ηαίζνπλ ηα άινγα θαη λα καδέςνπλ φια ηα θαιακπφθηα γηα λα ηα πάλε ζηνλ αξρεγφ. 

Έλα πξσί ν Υισκφο Αλαλάο δελ βξήθε νχηε έλα θαιακπφθη γηα λα πάεη ζηνλ αξρεγφ. 

«ηελ έβαςα ζθέθηεθε. Ο αξρεγφο ζα ζπκψζεη θαη ζα κε βάιεη λα θνηκεζψ κε ηα 

άινγα ην βξάδπ. Ζ κακά ηνπ, ηνπ είπε λα πάεη λα βξεη πέληε θαιακπφθηα κέζα απφ ην 

δάζνο γηα λα γιηηψζεη ηελ ηηκσξία. Έηξεμε ζα ζίθνπλαο ν Υισκφο Αλαλάο. Μέζα 

ζην δάζνο είρε έλαλ θίιν πνπ ήηαλ ζθίνπξνο. «Καιεκέξα, Ράθη θηνπξάθη. 

Υξεηάδνκαη ηελ βνήζεηα ζνπ. Πξέπεη λα βξσ πέληε θαιακπφθηα αιιά δελ μέξσ λα 

κεηξάσ. Γελ πήγα ζην ζρνιείν θαη δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ ηη πξέπεη λα θάλσ» είπε ν 

Υισκφο Αλαλάο θιαίγνληαο ζηνλ θίιν ηνπ. «Μκκκ ινηπφλ θίιε κνπ είλαη ε ηπρεξή 

ζνπ κέξα! Δγψ πήγα πξψηε δεκνηηθνχ θαη μέξσ ηνπο αξηζκνχο! Λνηπφλ ζα ζνπ ηνπο 

κάζσ θη έπεηηα ζα ςάμνπκε καδί γηα ηα θαιακπφθηα! χκθσλνη;» είπε ν Ράθη. 

«χκθσλνη» είπε ηφηε ν Υισκφο Αλαλάο θαη ην κάζεκα μεθίλεζε.  

«Μέηξα δπλαηά κε ηα δάρηπια απφ ην 1 κέρξη ην 5» (ΠΑΜΔ ΟΛΟΗ ΜΑΕΗ ΓΤΝΑΣΑ 

ΝΑ ΣΟΝ ΒΟΖΘΖΟΤΜΔ) 

… 

Μεηά ν Ράθη έθεξε κεξηθά βειαλίδηα θαη δήηεζε απφ ην Υισκφ Αλαλά λα ηνπ πεη 

πφζα είλαη θάζε 

θνξά.  

Ο εθπαηδεπηηθφο δείρλεη ην ζθίηζν κε ηα βειαλίδηα. πδεηάκε ηνπο αξηζκνχο θαη ηα 

ζχκβνιά ηνπο. Αθνχ αλαιπζεί θάζε εξψηεζε θαη ε ζρέζε πνζφηεηαο θαη 
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ζπκβνιηζκνχ ν εθπαηδεπηηθφο θαιεί ηα παηδηά λα ρσξηζηνχλ ζε 5 νκάδεο. Ζ πξψηε 

νκάδα ζα θέξεη απφ ηελ απιή έλα αληηθείκελν, ε δεχηεξε δπν, ε ηξίηε ηξία, ε ηέηαξηε 

ηέζζεξα θαη ε πέκπηε πέληε. Γπξίδνπκε θαη ζπδεηάκε ηα αληηθείκελα. Ο 

εθπαηδεπηηθφο έρεη γξάςεη ζε ραξηφληα ηα ζχκβνια ησλ αξηζκψλ. Καιείηαη ε θάζε 

νκάδα λα αθήζεη ηα αληηθείκελα ηεο ζην ζσζηφ αξηζκφ. ε απηφ ην ζεκείν γίλεηαη 

κηα ζπδήηεζε γηα ην κεδέλ. Σψξα ν εθπαηδεπηηθφο γηα λα ζπλερίζεη ηελ ηζηνξία 

δεηάεη απφ ηα παηδηά λα γξάςνπλ ηνπο αξηζκνχο απφ ην 0 – 5 κηα ζεηξά ην θαζέλα 

αθνχ ηνπο δείμεη κε παξαηεηακέλεο γξακκέο πψο λα ην θάλνπλ.  

«Σψξα ινηπφλ πνπ έκαζεο πσο λα κεηξάο κέρξη ην πέληε θαη λα μερσξίδεηο ηνπο 

αξηζκνχο ζέισ λα κε βνεζήζεηο λα κεηξήζσ ηα πνπιηά πνπ είλαη ζηα θιαδηά»  

 

 

«θαη πφζα απγά είλαη ζε θάζε θσιηά;» 
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«Ννκίδσ φηη ηψξα πηα έρεηο κάζεη θαιά ηνπο αξηζκνχο κέρξη ην 5. Πάκε λα βξνχκε ηα 

θαιακπφθηα» είπε Ο Ράθη θαη αξρίζαλε λα ςάρλνπλ καδί. «Μπνξείο λα κεηξήζεηο αλ 

είλαη πέληε ηα θαιακπφθηα πνπ βξήθακε;» είπε ν Ράθη. 

 

 «Σα θαηάθεξα! Βξήθα πέληε θαιακπφθηα θαη ην πην ζεκαληηθφ;;; Έκαζα λα κεηξάσ 

κέρξη ην πέληε!!! ’ επραξηζηψ Ράθη γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ζνπ. Γελ ζα ην μεράζσ 

πνηέ» είπε ν Υισκφο Αλαλάο θη έηξεμε γξήγνξα λα πάεη λα βξεη ηνλ αξρεγφ ηνπ. 

«Μπξάβν Υισκέ Αλαλά! Σα θαηάθεξεο θαη ζήκεξα λα είζαη ζσζηφο ζηηο 

ππνρξεψζεηο ζνπ! Έθαλεο ηνπο γνλείο ζνπ πνιχ πεξήθαλνπο» είπε ν αξρεγφο θαη 
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αγθάιηαζε ην αγφξη. Ο Υισκφο Αλαλάο θαηάιαβε φηη ηνπ αξέζνπλ πνιχ νη αξηζκνί 

θαη απνθάζηζε φηη ζηελ επφκελε πεξηπέηεηα ηνπ ζα ηαμηδέςεη γηα λα κάζεη 

καζεκαηηθά.  

5
Ο
 ΠΑΙΧΝΙΔΙ – «Τα ζπηηάθηα ησλ αξηζκώλ» 

Θεκαηηθή ελφηεηα: Αξηζκνί 

Βαζηθά ζέκαηα: Φπζηθνί Αξηζκνί 

Πξνζδνθψκελα Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα: 

Αξ1. Απαγγέιινπλ, δηαβάδνπλ θαη γξάθνπλ αξηζκνχο κέρξη ην 5 (ςεθία θαη ιέμεηο)  

Αξ2. Αλαγλσξίδνπλ αξηζκνχο (κέρξη ην 5) ρξεζηκνπνηψληαο ζηξαηεγηθέο άκεζεο 

αλαγλψξηζεο θαη αληηζηνίρηζεο.  

Αξ3. Καηακεηξνχλ πξαγκαηηθά αληηθείκελα θαη αληηθείκελα ζε εηθφλεο θαη άιιεο 

κνξθέο ζπκβνιηθψλ παξαζηάζεσλ θη αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο κέηξεζεο. 

ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΤΝΘΔΖ ΑΡΗΘΜΧΝ ΜΔΥΡΗ ΣΟ 5  

Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ. Ο εθπαηδεπηηθφο κε κηα θηκσιία 

δσγξαθίδεη ζην πάησκα ηέζζεξα ζπηηάθηα. Σν ζπηηάθη ηνπ 2 ηέζζεξηο θνξέο  ε θάζε 

ζπηηάθη ππάξρνπλ «θελά» δεπγαξάθηα απφ κηθξφηεξνπο αξηζκνχο πνπ θάλνπλ ηνλ 

αξηζκφ πνπ δεη ζην ζπηηάθη απηφ. Σα παηδηά κε αληηθείκελα απφ ηελ απιή 

(θνπθνπλάξηα ή θχιια ή πέηξεο) ζπκπιεξψλνπλ ην θάζε ζπηηάθη. 
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Ζ νκάδα πνπ θάλεη ζσζηά ην έλα ζπηηάθη ν εθπαηδεπηηθφο δσγξαθίδεη θαη ην επφκελν 

ζπηηάθη (ηνπ 3, ηνπ 4 ηνπ 5). Σν παηρλίδη ηειεηψλεη φηαλ φιεο νη νκάδεο έρνπλ 

νινθιεξψζεη θαη ηα ηέζζεξα ζπηηάθηα. Ζ πην γξήγνξε νκάδα είλαη ε ληθήηξηα. Πίζσ 

ζηελ ηάμε γηα αλαηξνθνδφηεζε. Ζ νκάδα πνπ θέξδηζε δσγξαθίδεη ηα ζπηηάθηα κε 

αξηζκνχο. ιε ε ηάμε βνεζάεη.  

6
Ο
 ΠΑΙΧΝΙΔΙ – «Οη κηθξνί θαηαζθεπαζηέο θαη ην αληζόξξνπν ζπίηη» 

Θεκαηηθή ελφηεηα: Μεηξήζεηο 

Βαζηθά ζέκαηα: Μέηξεζε κήθνπο 

Πξνζδνθψκελα Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα: 

Μ3. Πξαγκαηνπνηνχλ έκκεζεο ζπγθξίζεηο θαη δηαηάμεηο ίζσλ θαη άληζσλ κεθψλ. 

Μ9. Δθηηκνχλ θαη ζπγθξίλνπλ κήθε 

ΤΓΚΡΗΖ ΜΔΓΔΘΧΝ 

Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε νκάδεο. ε θάζε νκάδα δίλνληαη πιηθά. Ο εθπαηδεπηηθφο 

δείρλεη ζηα παηδηά κηα εηθφλα απφ έλα ζπίηη/θηήξην πνπ είλαη ρηηζκέλν ζε δηάθνξα 

ζρήκαηα (ζηξφγγπινο ζφινο, ηξίγσλα παξάζπξα δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο θιπ). Γίλεηαη 

ζπδήηεζε σο πξνο ηελ θαηαζθεπή. Μφιηο νινθιεξσζεί ε παξαηήξεζε ν 

εθπαηδεπηηθφο εμεγεί ζηα παηδηά ηη ζπκβαίλεη. «Ζ κάγηζζα Νηέια – Σαξαληέια, πνπ 

ηεο αξέζεη φιν λα ρνξεχεη, ζέιεη λα θηηάμεη έλα ζπίηη πνπ φκνηφ ηνπ δελ έρεη μαλαδεί 

θαλείο. Δθθεληξηθή θαζψο είλαη, δήηεζε απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο έλα πξάγκα 

κνλάρα: ην θηίζκα λα είλαη αληζφξξνπν. Σίπνηα λα κελ έρεη ην ίδην κέγεζνο! Θέισ 

κηα ςειή θαη κηα ρακειή θνιψλα, έλα πιαηχ θαη έλα ζηελφ μχιν ζηελ πεξίθξαμε, 

είπε θαη έθπγε πάλσ ζηελ ζθνχπα ηεο. Βηαδφηαλ, έπξεπε λα πξνιάβεη ην κάζεκα 

ρνξνχ. ηαλ ζα γπξίζσ λα ρεηε ηειεηψζεη αιιηψο ζα ζαο κεηακνξθψζσ ζε βαηξάρηα, 

θψλαμε απφ ηνλ νπξαλφ». Ο εθπαηδεπηηθφο εμήγεζε ζηα παηδηά φηη έρνπλ κηα ψξα 

κφλν γηα λα νινθιεξψζνπλ. Θα πξέπεη κέζα ζην ζπίηη λα ππάξρεη θάηη (πιαηχ – 

ζηελφ, παρχ – ιεπηφ, θνληφ – καθξχ, ρακειφ – ςειφ).  

ε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ν εθπαηδεπηηθφο έρνληαο ηνλ ξφιν ηνπ 

εκςπρσηή βνεζά φιεο ηηο νκάδεο φηαλ ηνπ δεηεζεί. 
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ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο παξνπζηάδνληαη ηα ζπίηηα θαη γίλεηαη ε ζχγθξηζε ησλ 

κεγεζψλ ζην θαζέλα. Αθνινπζεί ςεθνθνξία γηα ην θαιχηεξν ζπίηη θαη ηα παηδηά ηεο 

νκάδαο πνπ θέξδηζαλ βγαίλνπλ ζηελ απιή κέρξη νη ππφινηπνη λα ζπκκαδέςνπλ θαη λα 

ζηνιίζνπλ ζηελ ηάμε ηα ζπίηηα.  

7
Ο
 ΠΑΙΧΝΙΔΙ – «Τα κπξκήγθηα θαη ν ρηνληάο»  

Θεκαηηθή ελφηεηα: Αξηζκνί 

Βαζηθά ζέκαηα: Φπζηθνί Αξηζκνί 

Πξνζδνθψκελα Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα: 

Αξ1. Απαγγέιινπλ, δηαβάδνπλ θαη γξάθνπλ αξηζκνχο κέρξη ην 10 (ςεθία θαη ιέμεηο)  

Αξ2. Αλαγλσξίδνπλ αξηζκνχο (κέρξη ην 10) ρξεζηκνπνηψληαο ζηξαηεγηθέο άκεζεο 

αλαγλψξηζεο θαη αληηζηνίρηζεο.  

Αξ3. Καηακεηξνχλ πξαγκαηηθά αληηθείκελα θαη αληηθείκελα ζε εηθφλεο θαη άιιεο 

κνξθέο ζπκβνιηθψλ παξαζηάζεσλ θη αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο κέηξεζεο. 

Ο εθπαηδεπηηθφο εμεγεί ην πξφβιεκα ζηνπο καζεηέο. «πσο φινη μέξνπκε ηα 

κπξκήγθηα είλαη πνιχ εξγαηηθά. ιν ην θαινθαίξη καδεχνπλ ηελ ηξνθή ηνπο γηα λα 

κελ πεηλάζνπλ ηνλ ρεηκψλα. Σψξα πνπ είλαη θζηλφπσξν απνθάζηζαλ λα ρσξίζνπλ 

ηελ ηξνθή αλάινγα κε ηα πφζα άηνκα δνπλ ζε θάζε νηθνγέλεηα. Έηζη ινηπφλ μεθίλεζε 

ην κνίξαζκα πξηλ έξζεη ν βαξχο ρηνληάο γηα λα δνχλε αλ ζα θηάζεη γηα φινπο». 

1
Ζ
 ΦΑΖ  

Μνηξάδεηαη ζηνπο καζεηέο έλα θπιιάδην αληηζηνίρηζεο 



ΠΑΗΕΟΝΣΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΕΧ ΣΗ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ ΣΖ Α’ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

Αξηζκφο ζειίδαο 37 

 

Μφιηο έρνπλ γξάςεη φια ηα παηδηά ηηο απαληήζεηο ηνπο ν εθπαηδεπηηθφο θάλεη 

εξσηήζεηο γηα λα βξνπλ ηα ζσζηά απνηειέζκαηα. ε θάζε απάληεζε αξηζκνχ (πφζα 

είλαη ηα κπξκήγθηα;) ν εθπαηδεπηηθφο δεηάεη απφ έλα παηδί λα γξάςεη ζηνλ πίλαθα κε 

γξάκκαηα ηνλ αξηζκφ (π.ρ. έμη). ηε ζπλέρεηα ξσηάεη αλ γλσξίδεη θάπνηνο ην ζχκβνιν 

ηνπ αξηζκνχ θαη ην ζεκεηψλνπλ δίπια ζηελ ιέμε. 

2
Ζ 

ΦΑΖ 

Σα παηδηά βγαίλνπλ ζηελ απιή. Παίδνπκε ην παηρλίδη κε ηα ζπηηάθηα ησλ αξηζκψλ 

κφλν πνπ ηψξα νη αξηζκνί είλαη απφ ην 6 – 10.  

8
Ο
 ΠΑΙΧΝΙΔΙ – «Ο πεηλαζκέλνο θξνθόδεηινο»  

Θεκαηηθή ελφηεηα: Αξηζκνί & Άιγεβξα 

Βαζηθά ζέκαηα: Φπζηθνί Αξηζκνί & Ηζφηεηα - Αληζφηεηα 

Πξνζδνθψκελα Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα: 

Αξ1. Απαγγέιινπλ, δηαβάδνπλ θαη γξάθνπλ αξηζκνχο κέρξη ην 10 (ςεθία θαη ιέμεηο)  
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Αξ2. Αλαγλσξίδνπλ αξηζκνχο (κέρξη ην 10) ρξεζηκνπνηψληαο ζηξαηεγηθέο άκεζεο 

αλαγλψξηζεο  θαη αληηζηνίρηζεο.  

Αξ3. Καηακεηξνχλ πξαγκαηηθά αληηθείκελα θαη αληηθείκελα ζε εηθφλεο θαη άιιεο 

κνξθέο ζπκβνιηθψλ παξαζηάζεσλ θη αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο κέηξεζεο. 

Αξ5. πγθξίλνπλ θαη δηαηάζζνπλ αξηζκνχο (κέρξη ην 10). 

Α10. Γηεξεπλνχλ ηελ έλλνηα ηεο ηζφηεηαο θαη αληζφηεηαο ζε δηάθνξα πιαίζηα: 

αξηζκεηηθά, κεγεζψλ θαη δηαηππψλνπλ ηε ζρέζε ζπκβνιηθά.  

Α11. πγθξίλνπλ αξηζκνχο θαη θάλνπλ πξάμεηο κε απηνχο ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

θαηάιιεια ζχκβνια 

ΣΑ ΤΜΒΟΛΑ >, <, ΚΑΗ = 

 Ο εθπαηδεπηηθφο αθεγείηαη ζηα παηδηά ηελ ηζηνξία ηνπ πεηλαζκέλνπ θξνθφδεηινπ. Ο 

Γηνλχζεο ήηαλ έλαο ππέξνρνο θξνθφδεηινο. Πήγαηλε ζηελ πξψηε δεκνηηθνχ ζην 

ζρνιείν ηεο Κξνθνδεηιίαο. Μηα κέξα πήγε ζην ζρνιείν αιιά ήηαλ θιεηζηφ. Ο 

θχιαθαο ηνπ εμήγεζε φηη είλαη άββαην θαη κάιινλ κπέξδεςε ηηο κέξεο. Έηζη ν 

Γηνλχζεο απνθάζηζε λα θάλεη έλαλ πεξίπαην πξηλ γπξίζεη ζπίηη ηνπ. Πεξπάηεζε 

πνιχ. Πέξαζε απφ ην θαξάγγη κε ηα πνιχρξσκα πνπιηά, απφ ηελ ζπειηά ησλ 

θαληαζηηθψλ θξνθφδεηισλ, πήγε ζην κνπζείν ησλ θξνθνδεηιέλησλ δνληηψλ θαη εθεί 

πνπ είρε ηφζε εζπρία θαη έβιεπε ηα εθζέκαηα αθνχγεηαη έλα δπλαηφ «ΓΚΡΡΡΡΡ!» 

Νηξάπεθε θαη βγήθε έμσ ηξέρνληαο. Ήηαλ ην ζηνκάρη ηνπ. «Θέε κνπ ηη πείλα!» 

ζπιινγίζηεθε θη έηξεμε γξήγνξα ζηνλ θνχξλν ηεο θα Μαξηγψο πνπ ήηαλ κηα πνλεξή 

αιεπνχ. «Έρσ ππέξνρα ηζνπξεθάθηα ηνπ είπε. Δίλαη θαληαζηηθά!». κσο ε θα 

Μαξηγψ δελ ήζειε λα ηειεηψζεη ην εκπφξεπκα ηεο θαη ηνπ είπε: «Έρσ 2 

πεληαλφζηηκα θαη 8 λφζηηκα. Ση πξνηηκάο;»  ε απηφ ην ζεκείν ν εθπαηδεπηηθφο ξσηά 

ηα παηδηά ηη δηάιεμε ν Γηνλχζεο. Έπεηηα δείρλεη ηελ πξψηε εηθφλα. 

  



ΠΑΗΕΟΝΣΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΕΧ ΣΗ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ ΣΖ Α’ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

Αξηζκφο ζειίδαο 39 

\ 

Ο Γηνλχζεο θπζηθά δηάιεμε ηα 8 ηζνπξεθάθηα. Σψξα φκσο ήζειε λα θάεη θαξακέιεο. 

Ζ θα Μαξηγψ ηνπ είπε: «ζεο 4 ζνππεξν-θαληαζηηθέο θαξακέιεο ή 10 λφζηηκεο;». 

κσο ν Γηνλχζεο γηα άιιε κηα θνξά δελ έπεζε ζηελ παγίδα ηεο. Σψξα ν 

εθπαηδεπηηθφο ξσηά ηα παηδηά πάιη ηη πηζηεχνπλ θαη δείρλεη ηελ δεχηεξε εηθφλα. ην 

ηέινο, ε θα Μαξηγψ πνπ εληππσζηάζηεθε κε ηελ εμππλάδα ηνπ Γηνλχζε ηνπ είπε: 

«Θέιεηο ηξία πνηήξηα δξνζεξφ λεξφ ή ηξία πνηήξηα λεξφ;». κσο ν Γηνλχζεο ήμεξε 

φηη ην λεξφ είλαη νχησο ή άιισο δξνζεξφ θαη ζθέθηεθε ην 3 είλαη πην πνιχ απφ ην 3; 

Ο εθπαηδεπηηθφο ξσηά ηα παηδηά ηη πηζηεχνπλ θαη δείρλεη ηελ ηξίηε είθνλα. «Βάιε ηα 

πνηήξηα ζην ηξαπέδη θα Μαξηγψ. Γελ κε μεγειάο είλαη ίζα.» είπε ν Γηνλχζεο θη αθνχ 

ηελ ραηξέηεζε πήξε ηνλ δξφκν γηα ην ζπίηη.  

Ο εθπαηδεπηηθφο ζπδεηά κε ηα παηδηά ηηο εηθφλεο θαη ηνπο δείρλεη ηα ζχκβνια (>,<,=). 

Ο θξνθφδεηινο αλνίγεη πάληα ην ζηφκα ηνπ ζηνλ κεγάιν αξηζκφ. Σέινο βάδεη ζηα 

παηδηά λα θάλνπλ εμάζθεζε κε ηα λνχκεξα κέρξη ην 10 θαη ηα ζχκβνια.  
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9
Ο
 ΠΑΙΧΝΙΔΙ – «Τα κπέξδεςαλ νη αξηζκνί»  

Θεκαηηθή ελφηεηα: Άιγεβξα 

Βαζηθά ζέκαηα: Αιγεβξηθέο Παξαζηάζεηο & Ηζφηεηα - Αληζφηεηα 

Πξνζδνθψκελα Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα: 

Α7. Αληηιακβάλνληαη ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο σο ζρέζε αλάκεζα ζε ζχλζεηεο 

αξηζκεηηθέο παξαζηάζεηο.  

Α8. Δθθξάδνπλ ζπκβνιηθά έλα απιφ πξφβιεκα κε αξηζκεηηθή παξάζηαζε ή ζρέζε.  

Α9. Γηαηππψλνπλ έλα πξφβιεκα πνπ λα δεκηνπξγείηαη  απφ δεδνκέλε αξηζκεηηθή 

παξάζηαζε ή ζρέζε. 

Α10. Γηεξεπλνχλ ηελ έλλνηα ηεο ηζφηεηαο θαη αληζφηεηαο ζε δηάθνξα πιαίζηα: 

αξηζκεηηθά, κεγεζψλ θαη δηαηππψλνπλ ηε ζρέζε ζπκβνιηθά.  

Α11. πγθξίλνπλ αξηζκνχο θαη θάλνπλ πξάμεηο κε απηνχο ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

θαηάιιεια ζχκβνια 

 

ΠΡΟΘΔΖ ΜΔΥΡΗ ΣΟ 5 

Ο εθπαηδεπηηθφο δεηάεη απφ ηα παηδηά λα ζπκεζνχλ ηα δεπγαξάθηα πνπ είραλ ζηα 

ζπηηάθηα ησλ αξηζκψλ κέρξη ην 5 θαη ηα ζεκεηψλεη ζηνλ πίλαθα γξάθνληαο αλάκεζα 

ζηα ζχκβνια ησλ ςεθίσλ «θαη». ηε ζπλέρεηα ηνπο ζπκίδεη ζηελ ηζηνξία ηνπ 

Γηνλχζε πσο ζπκβνιίδακε δπν πξάγκαηα πνπ ήηαλ ίζα θαη βάδεη δίπια ζην δεπγαξάθη 

ην «=» (π.ρ. 4 θαη 1 = 5). Γίλεηαη ζπδήηεζε. Ηζρχεη απηφ πνπ έγξαςε ν εθπαηδεπηηθφο; 

Μπνξνχκε λα ην θαηαιάβνπκε; Γίλνπκε παξαδείγκαηα. Σψξα ν εθπαηδεπηηθφο δείρλεη 

ζηα παηδηά ην ζχκβνιν ηεο πξφζζεζεο «+». Σνπο εμεγεί ηη είλαη πψο ιεηηνπξγεί θαη 

πνπ ρξεζηκεχεη. Αθνχ γίλεη ε ζπδήηεζε γηα ην «+» αθνινπζεί ην παηρλίδη. 

Ο εθπαηδεπηηθφο 

έρεη θξχςεη ζηελ 

ηάμε 5 κπανχια ζε 

δηαθνξεηηθφ 

ρξψκα (ην νπνίν 
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ζπκβνιίδεη ην ρξψκα ηεο θάζε νκάδαο). Ζ θάζε νκάδα θαιείηαη λα βξεη ην κπανχιν 

ηεο θαη λα δηνξζψζεη ηα ιάζε πνπ ππάξρνπλ ζηηο παξαζηάζεηο. Σα κπέξδεςαλ νη 

αξηζκνί θαη θάπνηνο πξέπεη λα ηνπο βνεζήζεη.  

 

 

Μφιηο νινθιεξσζνχλ νη δηνξζψζεηο θάζε νκάδαο, γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηηο ζσζηέο 

θαη ηηο ιάζνο απαληήζεηο. Σέινο ν εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ θάζε νκάδα λα δσγξαθίζεη 

έλα ζπηηάθη αξηζκνχ κε ηα ζχκβνια (+, =) γηα λα ην ζηνιίζνπλ ζηελ ηάμε ηνπο. 

10
Ο
 ΠΑΙΧΝΙΔΙ – «Παπην-πξνβιήκαηα ζην Τέμαο»  

Θεκαηηθή ελφηεηα: ηνραζηηθά Μαζεκαηηθά 

Βαζηθά ζέκαηα: Γεδνκέλα 

Πξνζδνθψκελα Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα: 

1. Γηαηππψλνπλ εξσηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα απαληεζνχλ κε δεδνκέλα 

(θαηεγνξηθά). 

2. πιιέγνπλ δεδνκέλα κέζσ κηθξψλ εξεπλψλ θαη ηα νξγαλψλνπλ (πιηθά, 

θαηακέηξεζε κε γξακκέο).   

4. Κάλνπλ κεηαηξνπέο απφ κία κνξθή αλαπαξάζηαζεο δεδνκέλσλ ζε κία άιιε. 

ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΠΡΟΘΔΖ ΜΔΥΡΗ ΣΟ 5 

Ο εθπαηδεπηηθφο θξαηάεη ζηα ρέξηα ηνπ έλα ραξηί. Δμεγεί ζηα παηδηά φηη έιαβε έλα e-

mail πνπ απεπζχλεηαη ζε φιε ηελ ηάμε. Τπάξρεη έλα πξφβιεκα πνπ ζα ρξεηαζηεί 

βνήζεηα απφ ηα παηδηά. Ο εθπαηδεπηηθφο δηαβάδεη θαη γξάθεη ην πξφβιεκα ζηνλ 

πίλαθα.  

«Καιεκέξα Α1,  

ειπίδσ λα είζηε φινη θαιά. Δίκαζηε ε ηάμε Α3 ζην δεκνηηθφ ζρνιείν ηνπ Σέμαο ζηελ 

Ακεξηθή. Δδψ πνπ κέλνπκε έρεη έλα κεγάιν ιηβάδη θαη κηα κηθξή ιίκλε κε πάπηεο. 

ην ζρνιείν καο δήηεζαλ λα θέξνπκε δπν πάπηεο θαθεηηέο θαη ηξεηο πάπηεο άζπξεο. 

Πφζεο πάπηεο πξέπεη λα πάκε ζπλνιηθά ζην ζρνιείν; Δκείο έρνπκε βξεη κηα πάπηα 
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άζπξε θαη δπν θαθεηηέο. Πφζεο πάπηεο βξήθακε κέρξη ηψξα; Μπνξείηε λα καο 

βνεζήζεηε; 

Πεξηκέλνπκε απάληεζε ζαο, 

Α3 ΣΔΞΑ» 

Ο εθπαηδεπηηθφο δεηάεη απφ ηα παηδηά λα δσγξαθίζνπλ ην πξφβιεκα. ηε ζπλέρεηα ηα 

παηδηά ιχλνπλ ην πξφβιεκα κε ηα ζχκβνια (+, =). ηαλ ηειεηψζνπλ φινη ζπδεηάλε ην 

πξφβιεκα γηα λα δνπλ πνηα είλαη ε ζσζηή ιχζε ζην απνηέιεζκα. Βγάδνπλ 

θσηνγξαθία φιεο ηηο δσγξαθηέο θαη θηηάρλνπλ φινη καδί έλα email κε ηελ απάληεζε 

θαη ηηο δσγξαθηέο. Γίλεηαη αλαηξνθνδφηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ησλ βεκάησλ πνπ 

αθνινπζήζεθαλ κέρξη ηελ επίιπζε.  

11
Ο
 ΠΑΙΧΝΙΔΙ – «Ο Χισκόο Αλαλάο ζε κπειάδεο» 

Θεκαηηθή ελφηεηα: Αξηζκνί 

Βαζηθά ζέκαηα: Φπζηθνί Αξηζκνί 

Πξνζδνθψκελα Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα: 

Αξ1. Απαγγέιινπλ, δηαβάδνπλ θαη γξάθνπλ αξηζκνχο κέρξη ην 20 (ςεθία θαη ιέμεηο)  

Αξ2. Αλαγλσξίδνπλ αξηζκνχο (κέρξη ην 20) ρξεζηκνπνηψληαο ζηξαηεγηθέο άκεζεο 

αλαγλψξηζεο θαη αληηζηνίρηζεο.  

Αξ3. Καηακεηξνχλ πξαγκαηηθά αληηθείκελα θαη αληηθείκελα ζε εηθφλεο θαη άιιεο 

κνξθέο ζπκβνιηθψλ παξαζηάζεσλ θη αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο κέηξεζεο. 

Αξ4. Μεηξνχλ κέρξη ην 100 θαη κεηξνχλ κε βήκαηα εκπξφο θαη πίζσ (αλά 2, 5, 10). 

Αξ6. Γηεξεπλνχλ ηηο ζρέζεηο ησλ αξηζκψλ αξρηθά κέρξη ην 20. 

Ο θίινο καο ν Υισκφο Αλαλάο βξέζεθε πάιη ζε κπειάδεο. ηελ θπιή ηνπ καδέςαλε 

φια ηα παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπο γηα λα δνχλε πνηνο είλαη ηθαλφηεξνο λα γίλεη ν αξρεγφο 

ηνπο. Έηζη μεθίλεζαλ νη δνθηκαζίεο. Έθιεηζαλ ηα κάηηα ηνπ Υισκνχ Αλαλά κε έλα 

καληήιη θαη ηνπ δήηεζαλ λα κεηξήζεη δπλαηά κέρξη ην 20. Πξέπεη λα θσλάμνπκε 

δπλαηά γηα λα ηνλ βνεζήζνπκε. ΠΑΜΔ! 1..2..3…..20! Σψξα ν Υισκφο Αλαλάο ζα 

πξέπεη λα κεηξήζεη κέρξη ην 20 αιιά 5 – 5!!! ΠΑΜΔ! 5…10…15…20! Δίδαλ φηη 

είλαη πνιχ θαιφο ζην κέηξεκα θαη ηνπ είπαλ φηη γηα λα ηνπ ιχζνπλ ην καληήιη ζα 
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πξέπεη λα κεηξήζεη κέρξη ην 20 10 – 10!!! ΠΑΜΔ 10…20! Σνπ έιπζαλ ην καληήιη 

θαη ηη λα δεη ν Υισκφο Αλαλάο; ινη ηνπ νη θίινη είραλ εμαθαληζηεί! Αλ ζεο λα ζνπ 

θέξνπκε πίζσ ηνπο θίινπο ζνπ, ζα γξάςεηο φινπο ηνπο αξηζκνχο κε ηε ζεηξά κέρξη ην 

20! Σα παηδηά γξάθνπλ ηνπο αξηζκνχ θαη ν εθπαηδεπηηθφο κε ζπκβνπιεπηηθφ 

ραξαθηήξα πεξλάεη θαη βνεζάεη ηα παηδηά φπνπ ρξεηάδεηαη. ηαλ έρνπλ νινθιεξψζεη 

ζπλερίδεηαη ε ηζηνξία. Πξάγκαηη κε ηε βνήζεηα ησλ παηδηψλ ν Υισκφο Αλαλάο ηα 

θαηάθεξε έηζη θέξαλε πίζσ ηνπο θίινπο ηνπ θη έγηλε έλα κεγάιν γιέληη, θαζψο έγηλε 

ν αξρεγφο!  

12
Ο
 ΠΑΙΧΝΙΔΙ – «Η κπζηηθή ζπληαγή ηεο Πεληαλνζηηκάδαο» 

Θεκαηηθή ελφηεηα: Άιγεβξα 

Βαζηθά ζέκαηα: Αιγεβξηθέο Παξαζηάζεηο & Ηζφηεηα - Αληζφηεηα 

Πξνζδνθψκελα Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα: 

Α7. Αληηιακβάλνληαη ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο σο ζρέζε αλάκεζα ζε ζχλζεηεο 

αξηζκεηηθέο παξαζηάζεηο.  

Α8. Δθθξάδνπλ ζπκβνιηθά έλα απιφ πξφβιεκα κε αξηζκεηηθή παξάζηαζε ή ζρέζε.  

Α9.  Γηαηππψλνπλ έλα πξφβιεκα πνπ λα δεκηνπξγείηαη  απφ δεδνκέλε αξηζκεηηθή 

παξάζηαζε ή ζρέζε 

Α10. Γηεξεπλνχλ ηελ έλλνηα ηεο ηζφηεηαο θαη αληζφηεηαο ζε δηάθνξα πιαίζηα: 

αξηζκεηηθά, κεγεζψλ θαη δηαηππψλνπλ ηε ζρέζε ζπκβνιηθά.   

Α11. πγθξίλνπλ αξηζκνχο θαη θάλνπλ πξάμεηο κε απηνχο ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

θαηάιιεια ζχκβνια 

ΠΡΟΘΔΖ ΜΔΥΡΗ ΣΟ 10 

Ο εθπαηδεπηηθφο εμεγεί ζηα παηδηά φηη θξαηάεη ζηα ρέξηα ηνπ ηελ κπζηηθή ζπληαγή 

ηεο Πεληαλνζηηκάδαο. κσο γηα λα θαηαθέξνπλ λα ηελ θάλνπλ ζα πξέπεη πξψηα λα 

ηελ απνθξππηνγξαθήζνπλ, θαζψο είλαη γξακκέλε ζηα …καζεκαηηθά! Οη καζεηέο 

ρσξίδνληαη ζε 4 νκάδεο. ε θάζε νκάδα δίλεηαη ε κπζηηθή ζπληαγή, ηα πιηθά γηα λα 

ηελ καγεηξέςνπλ θαη έλαο άβαθαο λα ηνπο βνεζήζεη ζηνπο ππνινγηζκνχο. ην ηέινο 

ηεο δηαδηθαζίαο ζα δνθηκαζηνχλ ηα γιπθά γηα λα δνχκε πνηα νκάδα έιπζε ηνλ γξίθν 

θαη έθαλε ηελ πην λφζηηκε Πεληαλνζηηκάδα!  
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13
Ο
 ΠΑΙΧΝΙΔΙ – «Παηρλίδηα ζην αζαλζέξ» 

Θεκαηηθή ελφηεηα: Αξηζκνί 

Βαζηθά ζέκαηα: Φπζηθνί Αξηζκνί 

Πξνζδνθψκελα Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα: 

Αξ3. Καηακεηξνχλ πξαγκαηηθά αληηθείκελα θαη αληηθείκελα ζε εηθφλεο θαη άιιεο 

κνξθέο ζπκβνιηθψλ παξαζηάζεσλ θη αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο κέηξεζεο.  

Αξ4. Μεηξνχλ κέρξη ην 20 θαη κεηξνχλ κε βήκαηα εκπξφο θαη πίζσ (αλά 2, 5, 10).  

Αξ5. πγθξίλνπλ θαη δηαηάζζνπλ αξηζκνχο (κέρξη ην 20) θαη βξίζθνπλ ηε ζέζε ελφο 

αξηζκνχ (κέρξη ην 20) ζηελ αξηζκνγξακκή. 

Αξ14. πγθξίλνπλ δχν πνζφηεηεο κε απιή ζρέζε κεγέζνπο 1/2 , 1/4 θαη πεξηγξάθνπλ 

ηε ζρέζε ιεθηηθά (κηζή/ δηπιάζηα…) 

1
Ζ 

ΦΑΖ – ΟΗ ΣΑΚΣΗΚΟΗ ΑΡΗΘΜΟΗ 

Μνηξάδεηαη ζηα παηδηά έλα θπιιάδην κε έλα πνιχ ςειφ θηήξην ζηελ Αζήλα 

(20φξνθν). Σν θηήξην είλαη άβαθν, δηφηη είλαη θαηλνχξην. Σα παηδηά ζα πξέπεη λα 

γξάςνπλ πσο ιέγεηαη ν θάζε φξνθνο, (πξψηνο, δεχηεξνο θ.ιπ) λα απνθαζίζνπλ ηη 

είλαη ν θάζε φξνθνο (π.ρ. ηαηξείν) θαη λα ην κπνγηαηίζνπλ.  
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2
Ζ
 ΦΑΖ – ΓΗΠΛΑΗΑ ΚΑΗ ΜΗΑ 

ηε ζπλέρεηα θαινχληαη λα θηηάμνπλ κηα ηζηνξία γηα φηαλ ζπλαληηνχληαη νη άλζξσπνη 

ζην αζαλζέξ. Πξνζνρή φκσο, ε ηζηνξία είλαη δσληαλή, θαζψο θάζε θνξά πνπ μεθηλά 

ε αθήγεζε ελφο παηδηνχ ν εθπαηδεπηηθφο θάλεη εξσηήζεηο πνπ αιιάδνπλ ηελ πνξεία 

ηεο. Οη εξσηήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαηαιήγνπλ ζην λα βξίζθνπλ νη καζεηέο ηα 

κηζά ή ηα δηπιάζηα θάζε θνξά ησλ αξηζκψλ κέρξη ην 10. ην ηέινο, γξάθνπκε ζε έλα 

ραξηφλη φια ηα δηπιάζηα θαη φια ηα κηζά ησλ αξηζκψλ κέρξη ην 10.  

14
Ο
 ΠΑΙΧΝΙΔΙ – «Σην Λνύλα Παξθ»  

Θεκαηηθή ελφηεηα: Αξηζκνί 

Βαζηθά ζέκαηα: Φπζηθνί Αξηζκνί 

Πξνζδνθψκελα Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα: 

Αξ1. Απαγγέιινπλ, δηαβάδνπλ θαη γξάθνπλ αξηζκνχο κέρξη ην 50 (ςεθία θαη ιέμεηο)  

Αξ2. Αλαγλσξίδνπλ αξηζκνχο (κέρξη ην 50) ρξεζηκνπνηψληαο ζηξαηεγηθέο άκεζεο 

αλαγλψξηζεο θαη αληηζηνίρηζεο.  

Αξ3. Καηακεηξνχλ πξαγκαηηθά αληηθείκελα θαη αληηθείκελα ζε εηθφλεο θαη άιιεο 

κνξθέο ζπκβνιηθψλ παξαζηάζεσλ θη αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο κέηξεζεο. 

1
Ζ 

ΦΑΖ - ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΟ 

Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη εηνηκάζεη έλα επηηξαπέδην παηρλίδη. ην επηηξαπέδην ππάξρεη 

έλαο δξφκνο κεγάινο αξηζκεκέλνο κέρξη ην 50, φπνπ βξίζθεηαη ην Λνχλα Παξθ. Σα 

παηδηά ξίρλνληαο ην δάξη θάλνπλ φζα βήκαηα πεηχρνπλ. ε θάζε αξηζκφ πνπ 

ζηακαηάλε ζα πξέπεη λα ιέλε κηα κηθξή ηζηνξία πνπ λα πεξηιακβάλεη απηφλ ηνλ 

αξηζκφ ζηνλ νπνίνλ βξίζθνληαη.  
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ηε ζπλέρεηα γίλεηαη κηα ζπδήηεζε γηα ηνπο αξηζκνχο κέρξη ην 50 θαη κνηξάζηεθε έλα 

θπιιάδην κε αζθήζεηο. 

2
Ζ
 ΦΑΖ – ΦΤΛΛΑΓΗΟ 
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3
Ζ
 ΦΑΖ - ΚΡΤΦΣΟ 

Μφιηο ηειεηψζνπλ κε ηηο αζθήζεηο ν εθπαηδεπηηθφο πξνηείλεη ζηα παηδηά λα παίμνπλ 

θξπθηφ φκσο θάζε θνξά ζα ηνπο δεηάεη λα κεηξάλε δηαθνξεηηθά κέρξη ην 50 (1 – 1, 5 

– 5, 10 – 10). 

15
Ο
 ΠΑΙΧΝΙΔΙ – «Η καγηθή γξακκνύια» 

Θεκαηηθή ελφηεηα: Άιγεβξα  

Βαζηθά ζέκαηα: Καλνληθφηεηα - πλαξηήζεηο 

Πξνζδνθψκελα Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα: 
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Α1. Αλαγλσξίδνπλ ηελ χπαξμε κηαο θαλνληθφηεηαο.  

Α2. πκπιεξψλνπλ, επαλαιακβαλφκελεο θαλνληθφηεηεο  

Α3. Πεξηγξάθνπλ θαη εμεγνχλ  επαλαιακβαλφκελεο θαλνληθφηεηεο θαη ηε δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο ηνπο.  

Α4. Καηαζθεπάδνπλ επαλαιακβαλφκελεο θαλνληθφηεηεο. 

1
Ζ 

ΦΑΖ – ΥΑΡΑΞΖ ΓΡΑΜΜΧΝ 

Σα παηδηά βιέπνπλ ην βίληεν εηζαγσγή ηεο Μαγηθήο Γξακκνχιαο ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ (http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-glossa-a-b/start.html). Ζ 

ζπλέρεηα ηνπ παηρληδηνχ ζηνλ ππνινγηζηή αλαθέξεηαη ζηελ αιθαβήηα ζα κπνξνχζε 

ίζσο λα ζπλδπαζηεί κε παηρλίδηα ζην κάζεκα ηεο Γιψζζαο. Σα παηδηά κέζα απφ απηφ 

ην βίληεν καζαίλνπλ πνηα είλαη ε Μαγηθή Γξακκνχια θαη πνηνο ηελ δεκηνχξγεζε. Ο 

εθπαηδεπηηθφο ξσηά ηα παηδηά αλ μέξνπλ πφζα είδε γξακκψλ ππάξρνπλ. Αλαθέξνληαη 

ζηελ επζεία, ζηελ θακπχιε θαη ζηελ ηεζιαζκέλε. Γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ην πψο 

θηηάρλνληαη, αλαθεξφκαζηε ζηνλ ράξαθα θαη ζε θακππισηέο επηθάλεηεο. Ο 

εθπαηδεπηηθφο δεηάεη απφ ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ εμάζθεζε ηηο γξακκνχιεο ηνπο, 

θαζψο ζα ηηο ρξεηαζηνχλ ζην παηρλίδη πνπ αθνινπζεί. 

2
Ζ
 ΦΑΖ – ΜΟΣΗΒΑ 

«Ζ Μαγηθή Γξακκνχια πεξηπιαλήζεθε πνιχ. Πέξαζε απφ ην μέθσην ησλ καγεκέλσλ 

πεηαινχδσλ, απφ ηελ θπιή ηνπ Υισκνχ Αλαλά, απφ ηε γαιάδηα ιίκλε κε ηα πξάζηλα 

ςάξηα φκσο πνπζελά δελ έλησζε φηη ηαηξηάδεη. Σν είρε πιένλ θαηαιάβεη. Μηα 

γξακκνχια αλήθεη κε ηηο αδεξθέο ηεο. Έπξεπε λα βξεη έλαλ ηξφπν λα πηάζεη δνπιεηά 

φπσο νη αδεξθέο ηεο. Έηζη ινηπφλ ζθέθηεθε λα πάεη ζην ζρνιείν γηα γξακκνχιεο λα 

πάξεη ην απνιπηήξην ηεο θαη λα πηάζεη ακέζσο δνπιεηά! Γχζθνιν φκσο ην ζρνιείν, 

γη’ απηφ δήηεζε ηε βνήζεηα καο». 

Ο εθπαηδεπηηθφο κνηξάδεη ην θπιιάδην ζηα παηδηά. Σνπο ξσηάεη ηη παξαηεξνχλε θη 

αθνχ γίλεη κηα ζπδήηεζε γηα ηα κνηίβα ηνπο αθήλεη λα ηα ζπλερίζνπλ.  

http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-glossa-a-b/start.html
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16
Ο
 ΠΑΙΧΝΙΔΙ – «Ο Δηνλύζεο ν θξνθόδεηινο ζε λένπο κπειάδεο»  

Θεκαηηθή ελφηεηα: Άιγεβξα 

Βαζηθά ζέκαηα: Αιγεβξηθέο Παξαζηάζεηο & Ηζφηεηα - Αληζφηεηα 

Πξνζδνθψκελα Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα: 

Α7. Αληηιακβάλνληαη ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο σο ζρέζε αλάκεζα ζε ζχλζεηεο 

αξηζκεηηθέο παξαζηάζεηο.  

Α8. Δθθξάδνπλ ζπκβνιηθά έλα απιφ πξφβιεκα κε αξηζκεηηθή παξάζηαζε ή ζρέζε.  

Α9. Γηαηππψλνπλ έλα πξφβιεκα πνπ λα δεκηνπξγείηαη  απφ δεδνκέλε αξηζκεηηθή 

παξάζηαζε ή ζρέζε. 

Α10. Γηεξεπλνχλ ηελ έλλνηα ηεο ηζφηεηαο θαη αληζφηεηαο ζε δηάθνξα πιαίζηα: 

αξηζκεηηθά, κεγεζψλ θαη δηαηππψλνπλ ηε ζρέζε ζπκβνιηθά.  

Α11. πγθξίλνπλ αξηζκνχο θαη θάλνπλ πξάμεηο κε απηνχο ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

θαηάιιεια ζχκβνια 



ΠΑΗΕΟΝΣΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΕΧ ΣΗ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ ΣΖ Α’ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

Αξηζκφο ζειίδαο 50 

1
Ζ
 ΦΑΖ – ΑΦΑΗΡΔΖ ΜΔ ΑΦΑΗΡΔΣΟ ΜΗΚΡΟ ΑΡΗΘΜΟ 

«Μηα κέξα πνπ κεζεκέξηαδε θη ν Γηνλχζεο δελ ζεθσλφηαλ απφ ηα θξεβάηη ε κακά 

ηνπ ζχκσζε. Γε γίλεηαη θάζε αββαηνθύξηαθν απηή ε δνπιεηά! ήθσ κελ ηεκπειηάδεηο 

πξέπεη λα κε βνεζήζεηο, ηνπ είπε. Ο Γηνλχζεο άλνημε ηα κάηηα ηνπ θαηζνπθηαζκέλνο. 

Ση πξέπεη λα θάλσ;, αλαζηέλαμε. Θα παο λα βξεηο ηα λνύθαξα ηεο ιίκλεο. Θέισ λα 

θέξεηο λνύθαξα γηα  λα δηαθνζκήζνπκε ην ζπίηη καο, κεηά ζέισ λα θέξεηο κήια γηα λα 

θάλσ κειόπηηα, είπε ε θ. Κξνθνδεηιίλα θαη άλνημε ην παληδνχξη γηα λα ζηγνπξεπηεί 

φηη ζα ζεθσζεί ν γηνο ηεο. Ο Γηνλχζεο ζεθψζεθε θαη μεθίλεζε λα πάεη πξνο ηε ιίκλε.  

 Πφζα λνχθαξα βξήθε ν Γηνλχζεο; 

Σα δπν λνχθαξα δελ κπφξεζε λα ηα 

πάξεη. Πφζα λνχθαξα πήξε;» 

 

 

ε απηφ ην ζεκείν ν εθπαηδεπηηθφο δείρλεη ζηνπο καζεηέο ην ζχκβνιν ηεο αθαίξεζεο. 

Έηζη γξάθνπλ 6 – 2 = 4. Ο εθπαηδεπηηθφο ξσηά/ εμεγεί ζηα παηδηά φηη ε πξάμε απηή 

ιέγεηαη αθαίξεζε. Σνπο ξσηάεη ηη παξαηεξνχλ. Καηαιήγνπλ φηη 4 + 2 = 6 θαη 

ζπδεηάλε φηη ε πξφζζεζε θαη ε αθαίξεζε είλαη αληίζηξνθεο πξάμεηο. «ηε ζπλέρεηα ν 

Γηνλχζεο μεθηλάεη πξνο ην δάζνο γηα λα βξεη ηελ κειηά.  
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Πφζα κήια είρε ε κειηά; 

Ο Γηνλχζεο δελ έθηαζε 3 κήια έηζη πήξε ηα ππφινηπα. Πφζα κήια πήξε ν Γηνλχζεο; 

Κάλσ ηελ πξάμε. ην δξφκν ηεο επηζηξνθήο βξήθε έλα πεξίπηεξν θαη πήξε 8 

θαξακέιεο. Αλ δώζσ ηηο 4 ζηνλ αδεξθό κνπ, πόζεο ζα κείλνπλε γηα κέλα;, 

αλαξσηήζεθε. ηαλ έθηαζε ζην ζπίηη ε κακά ηνπ έδσζε έλα γιπθφ θηιάθη».  

2
Ζ 

ΦΑΖ – ΓΗΑΚΡΗΖ (+) ΚΑΗ (-) 

Ο εθπαηδεπηηθφο θέξλεη ζηα παηδηά έλα θνπηί γεκάην ράληξεο θαη ζπάγθνπο. «Ο 

Γηνλχζεο έρεη γελέζιηα θαη θιείλεη ηα 7. Θέιεη λα θάλεη δψξν ζηνπο θίινπο ηνπ 

βξαρηφιηα κε ηα αγαπεκέλα ηνπο ρξψκαηα. Πξέπεη λα ηνλ βνεζήζνπκε. Οη νδεγίεο 

είλαη ζηα καζεκαηηθά. 

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΒΡΑΥΙΟΛΙ 

«Παίξλνπκε 7 ράληξεο ίδην ρξψκα. Αλ βάινπκε άιιεο 3 πφζεο πξέπεη λα πεξάζνπκε; 

πκπιεξψλσ ηα θελά 7 _ 3 = _ 

Μφιηο πεξάζνπκε ζηνλ ζπάγθν ηηο ράληξεο παίξλνπκε άιιεο 5 απφ ην άιιν ρξψκα 

πνπ επηιέμακε. Αλ φκσο αθήζνπκε ηηο 2 πφζεο ζα πεξάζνπκε ζηνλ ζπάγθν; 

πκπιεξψλσ ηα θελά 5 _ 2 = _ 

πλερίδσ ην κνηίβν ή πξνζζέησ θη άιιεο πξάμεηο». 

3
Ζ
 ΦΑΖ – ΑΦΑΗΡΔΖ ΜΔ ΑΦΑΗΡΔΣΔΟ ΜΔΓΑΛΟ ΑΡΗΘΜΟ & 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑ 
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«ηαλ ήξζε ε ψξα λα κνηξάζεη ηα βξαρηνιάθηα ν Γηνλχζεο, παξαηήξεζε φηη θάπνηνη 

απφ ηνπο θίινπο ηνπ έιεηπαλ. Έηζη ινηπφλ ελψ ήηαλ 10 ηα αγφξηα ηεο ηάμεο ήξζαλ νη 

7. Πφζα βξαρηνιάθηα ηνπ πεξίζζεςαλ; Κάλσ ηελ πξάμε. 

Σα θνξίηζηα ηεο ηάμεο είλαη 10 αιιά ήξζαλ ηα 8. Πφζα βξαρηνιάθηα πεξίζζεςαλ; 

Κάλσ ηελ πξάμε». 

ε απηφ ην ζεκείν ν εθπαηδεπηηθφο δεηάεη απφ ηα παηδηά λα δσγξαθίζνπλ ην ζπηηάθη 

ηνπ 10. Ση παξαηεξνχκε; Βάδνπκε ζηελ κέζε ηεο ηάμεο ηνλ άβαθα θαη θηηάρλνπκε ηα 

δεπγαξάθηα. Παξαηεξνχκε θαη ζρνιηάδνπκε. Δδψ ν εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη ηελ ιέμε 

ζπκπιήξσκα θαη δείρλεη ζηα παηδηά πσο θηηάρλεηαη κηα δεθάδα κε ηα ζπκπιεξψκαηα. 

Όζηεξα ζπδεηάλε γηα ηα δάρηπια ησλ ρεξηψλ πνπ είλαη δέθα θαη πξνζπαζνχκε κε 

απηά θαη ην κπαιφ καο λα ππνινγίδνπκε ηα δεπγαξάθηα.  

17
Ο
 ΠΑΙΧΝΙΔΙ – «Χακόο ζηα Εξγνζηάζηα»  

Θεκαηηθή ελφηεηα: Αξηζκνί 

Βαζηθά ζέκαηα: Φπζηθνί Αξηζκνί 

Πξνζδνθψκελα Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα: 

Αξ7. Γηεξεπλνχλ ηε ζρέζε κεηαμχ ελφο ςεθίνπ θαη ηεο αμίαο ηνπ. Βξίζθνπλ ηελ αμία 

ζέζεο ησλ αξηζκψλ ζηνπο δηςήθηνπο αξηζκνχο (θαη ηνπ κεδελφο). 

Αξ10. Γηεξεπλνχλ ζπλδπαζκνχο πνπ δίλνπλ ηα αζξνίζκαηα ή ηηο δηαθνξέο ησλ 

αξηζκψλ σο ην 10 θαη ησλ δεθάδσλ σο ην 50. 

1
Ζ 

ΦΑΖ – ΟΡΓΑΝΧΖ ΤΛΛΟΓΧΝ 

«ε έλα εξγνζηάζην κε θνπκπηά θάζε κέξα ππήξρε έλαο ππάιιεινο πνπ έπξεπε λα 

κεηξάεη πφζα θνπκπηά παξήρζεζαλ. Έηζη γηα θάζε θνπκπί πνπ κεηξνχζε έβαδε έλα 

ιάζηηρν ζην θάζε ηνπ δάρηπιν. ηαλ γέκηδε θαη ηα 10 δάρηπια ησλ ρεξηψλ ηνπ απφ 

έλα ιαζηηράθη ηφηε πεξλνχζε ζηνλ θαξπφ ηνπ έλα ιαζηηράθη θη έβγαδε απηά πνπ είρε 

ζηα δάρηπια. Έηζη ινηπφλ έλα βξαρηνιάθη ήηαλ ίζν κε 10 θνπκπηά.  

Σελ Γεπηέξα κέηξεζε 2 βξαρηνιάθηα θαη 4 δαρηπιηδάθηα. Πφζα ήηαλ ηα θνπκπηά; 

Σελ Σξίηε κέηξεζε 3 βξαρηνιάθηα θαη 1 δαρηπιηδάθη. Πφζα ήηαλ ηα θνπκπηά; 
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Σελ Σεηάξηε ν ππάιιεινο πήξε άδεηα γηα λα πάεη ηα παηδηά ηνπ ζην κνπζείν κε ηα 

πην ηξεινχηζηθα θαπέια. Μπνξείο λα κεηξήζεηο εζχ;» 

Ο εθπαηδεπηηθφο κνηξάδεη ζηα παηδηά 10 δαρηπιηδάθηα, 5 βξαρηνιάθηα θαη θνπκπηά 

δηαθνξεηηθφ αξηζκφ ζηνλ θαζέλα. ην ηέινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο νη καζεηέο 

ζεκεηψλνπλ ζε έλα ραξηί πφζα βξαρηνιάθηα κέηξεζαλ θαη πφζα δαρηπιηδάθηα. Αθνχ 

επαιεζεχζνπλ φηη είλαη ζσζηά ζπλερίδνπκε ζην δεχηεξν κέξνο. 

2
Ζ
 ΦΑΖ – ΜΟΝΑΓΔ ΚΑΗ ΓΔΚΑΓΔ 

«Ο ππάιιεινο φηαλ ήζειε λα δψζεη ηα επίζεκα απνηειέζκαηα ηεο θαηακέηξεζεο ηνπ 

φπνπ ήηαλ ηα βξαρηνιάθηα ζεκείσλε έλα «Γ» απφ ηελ ιέμε Γεθάδεο, θαζψο ην έλα 

βξαρηνιάθη ήηαλ ίζν κε κηα δεθάδα δειαδή δέθα δαρηπιηδάθηα. πνπ ήηαλ ηα 

δαρηπιηδάθηα ζεκείσλε έλα «Μ» απφ ηελ ιέμε Μνλάδεο». 

Υσξηδφκαζηε ζε δπν νκάδεο ζην Πξάζηλν θαη ζην Κφθθηλν Δξγνζηάζην. Μπξνζηά 

απφ θάζε νκάδα ππάξρεη κηα ζηήιε κε ην Γ θαη κηα κε ην Μ.  Οη καζεηέο θαινχληαη 

λα ζεκεηψζνπλ πφζεο ράληξεο παξήγαγε ην εξγνζηάζην ηνπο. Ζ θάζε νκάδα ην 

αληίζηνηρν ρξψκα. Ο εθπαηδεπηηθφο θξαηάεη ρξνλφκεηξν θαη ηα παηδηά μεθηλνχλ. Ζ 

νκάδα κε ηηο πην πνιιέο ράληξεο θεξδίδεη (γίλεηαη επαιήζεπζε ησλ απνηειεζκάησλ).  

18
Ο
 ΠΑΙΧΝΙΔΙ – «Τν θαληαζκαγνξηθό ηειεπαηρλίδη ησλ εξσηήζεσλ»  

Θεκαηηθή ελφηεηα: Άιγεβξα 

Βαζηθά ζέκαηα: Αιγεβξηθέο Παξαζηάζεηο & Ηζφηεηα - Αληζφηεηα 

Πξνζδνθψκελα Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα: 

Α8. Δθθξάδνπλ ζπκβνιηθά έλα απιφ πξφβιεκα κε αξηζκεηηθή παξάζηαζε ή ζρέζε. 

Α11. πγθξίλνπλ αξηζκνχο θαη θάλνπλ πξάμεηο κε απηνχο ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

θαηάιιεια ζχκβνια. 

Ο εθπαηδεπηηθφο θηηάρλεη απφ 10 πηλαθάθηα πνπ ην θαζέλα έρεη έλαλ αξηζκφ απφ ην 0 

– 9 γηα δπν νκάδεο. Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε δπν νκάδεο θηηάρλνπκε ρψξν ζηελ ηάμε 

βάδνπκε απφ ηελ κηα πιεπξά έλα ζξαλίν γηα ηε κηα νκάδα θη έλα γηα ηελ άιιε. 

Γίλεηαη ραξηί θαη κνιχβη γηα πξφρεηξν. Ζ νκάδα πνπ απαληάεη ζσζηά πξψηε παίξλεη 

έλαλ πφλην. Οη πφληνη θαηακεηξνχληαη ζην  ηέινο. Ο παξνπζηαζηήο έρεη θηηάμεη θαη 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ηα ίδηα πηλαθάθηα. ε θάζε γχξν ζεθψλεη έλαλ αξηζκφ. Οη νκάδεο 
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θαινχληαη λα θάλνπλ πξφζζεζε ηνπιάρηζηνλ κε ηξεηο αξηζκνχο γηα λα βξνπλ ηνλ 

αξηζκφ πνπ ηνπο δίλεηαη. 

  

 

19
Ο
 ΠΑΙΧΝΙΔΙ – «Μάληεςε πνηνο»  

Θεκαηηθή ελφηεηα: Υψξνο θαη Γεσκεηξία 

Βαζηθά ζέκαηα: Υψξνο 

Πξνζδνθψκελα Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα: 

Γ1. Δληνπίδνπλ, πεξηγξάθνπλ θαη αλαπαξηζηνχλ ζέζεηο, δηεπζχλζεηο θαη δηαδξνκέο 

ζην ρψξν σο πξνο δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα αλαθνξάο, κε ηε ρξήζε πνηθίισλ ρσξηθψλ 

ελλνηψλ.   

Γ2. Αλαγλσξίδνπλ θαη δεκηνπξγνχλ νηθείνπο ράξηεο, εληνπίδνληαο ζέζεηο θαη 

δηαδξνκέο 

Γ4. Δληνπίδνπλ, πεξηγξάθνπλ θαη αλαπαξηζηνχλ ζέζεηο, δηεπζχλζεηο θαη δηαδξνκέο ζε 

ηεηξαγσληζκέλα πεξηβάιινληα.  

Γ5.  Πξνζεγγίδνπλ ηηο δηζδηάζηαηεο ζπληεηαγκέλεο κε ηε ρξήζε απζαίξεησλ 

ζπκβφισλ.  

 

Ο εθπαηδεπηηθφο δεηάεη απφ θάζε παηδί λα δσγξαθίζεη έλα πξφζσπν δηαθνξεηηθφ 

(μαλζφ, κε γπαιηά, κε κνπζηάθη, κε ειηά, κε ζηδεξάθηα θ.ιπ). ηε ζπλέρεηα ζε έλα 

θνπηί ηνπνζεηνχληαη νη εηθφλεο κπεξδεκέλεο. Δπίζεο έρνπλ γίλεη αληίγξαθα ησλ 

εηθφλσλ. Σν έλα παηδί βιέπεη ηα πξφζσπα πσο θάζνληαη θαη ην άιιν καληεχεη. Σν 

παηρίδη μεθηλά φηαλ ην παηδί πνπ καληεχεη ξσηά: (π.ρ. Πψο είλαη απηφο πνπ θάζεηαη 

ζηελ 3
ε
 ζέζε ζηελ 4

ε
 ζεηξά;). Σν παηδί πνπ βιέπεη δίλεη κηα πιεξνθνξία θάζε θνξά 

γηα ην πξφζσπν. Σα παηδηά αιιάδνπλ ζέζεηο γηα λα παίμνπλ φινη απηφλ πνπ καληεχεη.  
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20
Ο
 ΠΑΙΧΝΙΔΙ – «Σην supermarket»  

Θεκαηηθή ελφηεηα: Αξηζκνί 

Βαζηθά ζέκαηα: Φπζηθνί Αξηζκνί 

Πξνζδνθψκελα Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα: 

Αξ7. Γηεξεπλνχλ ηε ζρέζε κεηαμχ ελφο ςεθίνπ θαη ηεο αμίαο ηνπ. Βξίζθνπλ ηελ αμία 

ζέζεο ησλ αξηζκψλ ζηνπο δηςήθηνπο αξηζκνχο (θαη ηνπ κεδελφο). 

Αξ10. Γηεξεπλνχλ ζπλδπαζκνχο πνπ δίλνπλ ηα αζξνίζκαηα ή ηηο δηαθνξέο ησλ 

αξηζκψλ σο ην 10 θαη ησλ δεθάδσλ σο ην 50. 

Μέζα ζηνλ ρψξν ηεο ηάμεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί αληηθείκελα πξνο πψιεζε κε 

ηακπειάθη γηα ηελ ηηκή. Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη ν ηακίαο. Μνηξάδνληαη ζηα παηδηά 

λνκίζκαηα ηλ 50, 20, 10 ιεπηψλ θαη ραξηνλνκίζκαηα ησλ 20, 10, 5 επξψ. Σα παηδηά 

επηιέγνπλ ην πξντφλ πνπ ζέινπλ λα αγνξάζνπλ θαη πάλε ζηνλ ηακία λα ηνλ 

πιεξψζνπλ. Γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηα πνζά κε αλαθνξά ζηηο δεθάδεο θαη ηηο κνλάδεο. 

21
Ο
 ΠΑΙΧΝΙΔΙ – «Έλαο αιεζηλόο survivor»  

Θεκαηηθή ελφηεηα: Μεηξήζεηο 

Βαζηθά ζέκαηα: Μέηξεζε ρσξεηηθφηεηαο – φγθνπ  

Πξνζδνθψκελα Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα: 

Μ17. Δθηηκνχλ ζπγθξίλνπλ θαη δηαηάζζνπλ ρξνληθά δηαζηήκαηα.  

Μ18. Γηεξεπλνχλ ηηο ζρέζεηο, εκεξψλ, κήλα, έηνπο  

(ην Ν.ρνιείν 2011, νη κεηξήζεηο ηνπ ρξφλνπ σο δηδαθηηθή ελφηεηα κεηαθέξεηαη 

ζηελ Β’ Σάμε ηνπ Γεκνηηθνχ. Παξφια απηά απηή ηε ζηηγκή (2018) δηδάζθεηαη ζηα 

ζρνιεία ζηελ Α’ Σάμε ηνπ Γεκνηηθνχ, θαζψο εκπεξηέρεηαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα). 

Βγαίλνπκε ζηελ απιή. Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε δπν νκάδεο. Οη κειαληαζκέλεο 

ζνππηέο θαη ηα μπδάηα ρηαπφδηα (κπιε θαη θφθθηλνη). Μνηξάδνληαη θνξδέιεο ζηα 

παηδηά ζην ρξψκα ηεο νκάδαο ηνπο. Ο εθπαηδεπηηθφο ζε ξφιν παξνπζηαζηή εμεγεί ηελ 

δηαδηθαζία. Τπάξρεη έλαο ζηίβνο κάρεο. Έλα άηνκν απφ θάζε νκάδα δηαγσλίδεηαη ηελ 

θνξά. Ξεθηλάλε ηαπηφρξνλα κε ην ζθχξηγκα. Ο πην γξήγνξνο θεξδίδεη έλαλ πφλην γηα 

ηελ νκάδα ηνπ. Ζ νκάδα πνπ ζα θηάζεη πξψηε ζηνπο 10 πφληνπο είλαη ε ληθήηξηα. Οη 
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ληθεηέο έρνπλ δψξν ρπκνχο! Οη δνθηκαζίεο ζηνλ ζηίβν κάρεο είλαη 4. Τπάξρνπλ 

πάγθνη ζηελ πνξεία ηνπ ζηίβνπ έλαο γηα θάζε δνθηκαζία. ηελ ηειεπηαία δνθηκαζία 

ηειεηψλεη ν ζηίβνο κάρεο. Ο αζιεηήο: 

1) Βάδεη ζηε ζεηξά ηνπο κήλεο.  

 

2) Βάδεη ζηε ζεηξά ηηο εηθφλεο πνπ ηνπ δίλνληαη (ρξνλνινγηθά).  

 

3) Γξάθεη ηηο κέξεο ηεο εβδνκάδαο.  

1. ______________________ 

2. ______________________ 
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3. ______________________ 

4. ______________________ 

5. ______________________ 

6. ______________________ 

7. ______________________ 

4) Γξάθεη πφζν ρξνλψλ είλαη θέηνο, πφζν ήηαλ πέξπζη, πφζν ζα είλαη ηνπ ρξφλνπ.  

ΠΔΡΤΗ:                     ΦΔΣΟ:                 ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ: 
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 ΠΑΙΧΝΙΔΙ – «Τα παηδηά δσγξαθίδνπλ ζηνλ ηνίρν»  

Θεκαηηθή ελφηεηα: Άιγεβξα 

Βαζηθά ζέκαηα: Αιγεβξηθέο παξαζηάζεηο & Ηζφηεηα – Αληζφηεηα  

Πξνζδνθψκελα Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα: 

Α8. Υξεζηκνπνηνχλ ζχκβνια (σο κεηαβιεηέο) θαη ηα αληηθαζηζηνχλ κε αξηζκνχο ζε 

«θιεηζηέο» (πρ  

Α9. Δθθξάδνπλ ζπκβνιηθά έλα απιφ πξφβιεκα κε αξηζκεηηθή παξάζηαζε ή ζρέζε.  

Α10. Γηαηππψλνπλ έλα πξφβιεκα πνπ λα κνληεινπνηείηαη απφ δεδνκέλε αξηζκεηηθή 

παξάζηαζε ή ζρέζε. 

Α12. πγθξίλνπλ αξηζκνχο θαη θάλνπλ πξάμεηο κε απηνχο ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

θαηάιιεια ζχκβνια 

ΤΠΔΡΒΑΖ ΣΖ ΓΔΚΑΓΑ ΜΔ ΣΖΝ ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΖ ΑΓΔΗΑ 

ΑΡΗΘΜΟΓΡΑΜΜΖ  

Ο εθπαηδεπηηθφο πξνηείλεη ζηα παηδηά λα βάςνπλ καδί έλαλ ηνίρν ζηελ ηάμε ηνπο. 

Αθνχ απνθαζίζνπλ ην ζρέδην, ν εθπαηδεπηηθφο ηνπο εμεγεί φηη γηα λα πεηχρνπλ ηα 

ρξψκαηα πξέπεη λα θάλνπλ κείμεηο ρξσκάησλ. Απηφ γηα λα ην πεηχρνπλ ζα πξέπεη λα 

θάλνπλ θάπνηεο πξνζζέζεηο. Ο εθπαηδεπηηθφο ρσξίδεη ηα παηδηά ζε 5 νκάδεο, φζα θαη 

ηα ρξψκαηα πνπ ζα θηηάμνπλ. Ζ θάζε νκάδα δηαιέγεη έλα ρξψκα θαη παίξλεη ηελ 

αληίζηνηρε πξφζζεζε (π.ρ. 8 θνπηαιηέο άζπξν + 4 θνπηαιηέο πξάζηλν = ). Ο 

εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζηα παηδηά έλαλ κεγάιν θνπβά θαη κηα θνπηάια γηα λα βάινπλ 
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κέζα ηα ρξψκαηα. Δπεηδή φκσο δελ έρνπλ μαλαθάλεη πξφζζεζε κε ηφζν κεγάινπο 

αξηζκνχο, ηνπο δίλεη κηα βνήζεηα. Σελ άδεηα αξηζκνγξακκή. Γίλεη ζε θάζε νκάδα έλα 

ραξηφλη κε ηελ άδεηα αξηζκνγξακκή γηα λα θάλνπλ πάλσ ζε απηήλ ηελ πξάμε ηνπο. 

Πξψηα φκσο ηνπο εμεγεί ζηνλ πίλαθα πσο ζα κπνξνχζαλ λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ κε 

παξαδείγκαηα (γίλεηαη αλαθνξά ζηα δεπγαξάθηα ηνπ δέθα θαη ζηελ πξφζζεζε 

δεθάδσλ φπσο ηα είδαλε ζηα παηρλίδηα πνπ πξνεγήζεθαλ). ηαλ γίλνπλ φιεο νη 

πξάμεηο, θάλνπκε φινη καδί επαιήζεπζε θαη ζπδεηάκε άιινπο ηξφπνπο ιχζεο. ηε 

ζπλέρεηα μεθηλάεη ην «καγείξεκα ησλ ρξσκάησλ» θαη ην βάςηκν. 
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 ΠΑΙΧΝΙΔΙ – «Πνηνο είπε γηα θηλέδηθν;»  

Θεκαηηθή ελφηεηα: Υψξνο θαη Γεσκεηξία 

Βαζηθά ζέκαηα: Γεσκεηξηθά ζρήκαηα 

Πξνζδνθψκελα Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα: 

Γ4. Αλαγλσξίδνπλ θαη ηαμηλνκνχλ επίπεδα θαη ζηεξεά ζρήκαηα κε βάζε θξηηήξηα πνπ 

παξαηεξνχλ.  

Γ5. Αλαγλσξίδεη θαη δηεξεπλά ραξαθηεξηζηηθά επίπεδσλ θαη ζηεξεψλ γεσκεηξηθψλ 

ζρεκάησλ.  

Γ6. Καηαζθεπάδνπλ θη αλαπαξηζηνχλ επίπεδα θαη ζηεξεά γεσκεηξηθά ζρήκαηα κε 

δηάθνξα κέζα κε βάζε ηδηφηεηεο. 

Ο εθπαηδεπηηθφο θάλεη ζπδήηεζε ζηα παηδηά γηα ην θηλέδηθν θαγεηφ. ηε ζπλέρεηα 

ηνπο εμεγεί φηη αλ θαηαθέξνπλ λα ιχζνπλ κε επηηπρία ηηο δχν απνζηνιέο, γηα 

επηβξάβεπζε ζα έρνπλ ν θαζέλαο ηνπο απφ έλα δεζηφ πηάην κε λνχληιο! Θα ηα 

θαηαθέξνπλ φινη; πνηνο ηειεηψλεη θσλάδεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ειέγμεη ηα 

απνηειέζκαηα θαη ζην ηέινο νδεγείηαη ζηελ αίζνπζα κε ηα πεληαλφζηηκα λνχληιο! 

http://www.tangramgames.co.uk/tangramgameA/ (παηρλίδη ηαγθξάκ κε δπν επίπεδα 

δπζθνιίαο γηα θαηαζθεπή γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ κε ρξήζε γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ) 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6631?locale=el κε ηελ ζθξαγίδα ηνπ Φεθηαθνχ 

ρνιείνπ (αλαγλψξηζε γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ θαη αληηζηνίρηζε κε αληηθείκελα) 
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 ΠΑΙΧΝΙΔΙ – «Τν ζεληνύθη ηνπ Πεξνπβηαλνύ Απηνθξάηνξα»  

Θεκαηηθή ελφηεηα: Άιγεβξα 

http://www.tangramgames.co.uk/tangramgameA/
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6631?locale=el
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Βαζηθά ζέκαηα: Αιγεβξηθέο παξαζηάζεηο & Ηζφηεηα – Αληζφηεηα  

Πξνζδνθψκελα Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα: 

Α8. Υξεζηκνπνηνχλ ζχκβνια (σο κεηαβιεηέο) θαη ηα αληηθαζηζηνχλ κε αξηζκνχο ζε 

«θιεηζηέο» (πρ 3+=9) θαη ζε  

Α9. Δθθξάδνπλ ζπκβνιηθά έλα απιφ πξφβιεκα κε αξηζκεηηθή παξάζηαζε ή ζρέζε.  

Α10. Γηαηππψλνπλ έλα πξφβιεκα πνπ λα κνληεινπνηείηαη απφ δεδνκέλε αξηζκεηηθή 

παξάζηαζε ή ζρέζε. 

Α12. πγθξίλνπλ αξηζκνχο θαη θάλνπλ πξάμεηο κε απηνχο ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

θαηάιιεια ζχκβνια 

«χκθσλα κε έλαλ κχζν ν Πεξνπβηαλφο Απηνθξάηνξαο είρε αλαθαιχςεη έλα πνιχ 

ζεκαληηθφ αληηθείκελν ησλ Ίλθαο. ηαλ θαηάιαβε πεξί ηίλνο πξφθεηηαη δήηεζε λα ην 

θξχςνπλ κέζα ζε έλα ζεληνχθη γηα πξνζηαζία. Ζ αζηπλνκία ςάρλεη λα ην βξεη. Ζ 

νκάδα πνπ ζα θαηαθέξεη λα ην βξεη είλαη ληθήηξηα. Γηα λα ην βξείηε φκσο ζα πξέπεη 

λα ιχζεηε φια ηα εκπφδηα ζηνλ δξφκν ζαο». Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε δπν νκάδεο. Ο 

εθπαηδεπηηθφο κνηξάδεη ζηηο νκάδεο απηφ ην ραξηί. 

 

Σα παηδηά θνηηάδνπλ ζηνλ ρψξν. Μέζα ζηελ ηάμε ν εθπαηδεπηηθφο έρεη ηνπνζεηήζεη 

έλαλ κεγάιν ήιην. Κάησ απφ ηνλ ήιην ππάξρεη έλα ζεκείσκα γηα θάζε νκάδα.  
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Μφιηο ιχζνπλ ηηο αζθήζεηο γπξίδνπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα έιεγρν. ηαλ είλαη 

ζσζηέο ν εθπαηδεπηηθφο ηνπο ζηέιλεη ζην δσκάηην πνπ βξίζθεηαη ν επφκελνο ήιηνο. 

Οη δνθηκαζίεο είλαη ηέζζεξηο. ε θάζε κηα γίλεηαη ην ίδην. 
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ην ηέινο ν εθπαηδεπηηθφο ηνπο απνθαιχπηεη πνπ βξίζθεηαη ην ζεληνχθη θη εθεί ηνπο 

πεξηκέλεη κηα εηθφλα κε κηα ζεκείσζε.  «Απηφο είλαη ν ζεφο Ήιηνο θαη ην αγαικαηάθη 

ηνπ ην θχιαμε ν Απηνθξάηνξαο ζην πξαγκαηηθφ ηνπ ζεληνχθη. Δπεηδή ήζαζηαλ 

ηξνκεξνί εμεξεπλεηέο ηελ επφκελε ψξα ζα δνχκε ηελ ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ Ο 

Απηνθξάηνξαο έρεη θέθηα κε ηνλ απηνθξάηνξα ησλ Ίλθα πνπ ηνλ έιεγαλ Κνχδθν.  

 .  
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 ΠΑΙΧΝΙΔΙ – «Δηαθνπή ξεύκαηνο!! Έηνηκνη γηα απνγείσζε;»  

Θεκαηηθή ελφηεηα: Αξηζκνί 

Βαζηθά ζέκαηα: Φπζηθνί Αξηζκνί 

Πξνζδνθψκελα Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα: 

Αξ1. Απαγγέιινπλ, δηαβάδνπλ θαη γξάθνπλ αξηζκνχο κέρξη ην 70 (ςεθία θαη ιέμεηο)  

Αξ2. Αλαγλσξίδνπλ αξηζκνχο (κέρξη ην 70) ρξεζηκνπνηψληαο ζηξαηεγηθέο άκεζεο 

αλαγλψξηζεο θαη αληηζηνίρηζεο.  

Αξ3. Καηακεηξνχλ πξαγκαηηθά αληηθείκελα θαη αληηθείκελα ζε εηθφλεο θαη άιιεο 

κνξθέο ζπκβνιηθψλ παξαζηάζεσλ θη αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο κέηξεζεο. 
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Γηαθνπή ξεχκαηνο!!! Σψξα πξέπεη λα αλέβνπκε κε ηηο ζθάιεο. Κάζε παηδί θαιείηαη 

λα αλέβεη 70 ζθαιηά. ην ζθαιί 70 ππάξρεη έλα κπαιφλη κε ην φλνκα ηνπ θάζε 

παηδηνχ. Μέζα ζην κπαιφλη έρεη έλα θπιιάδην κε παηρλίδηα.  

1) Σα παηδηά ηνπ Α1 εηνηκάδνληαη γηα ηαμίδη! πκπιήξσζε ηηο θελέο ζέζεηο. 

(ελαιιαθηηθά θνιιάκε έλα ραξηί Α4 ζε θάζε θαξέθια ηηο αίζνπζαο. Σηο 

ηνπνζεηνχκε δίπια – δίπια φπσο ζην αεξνπιάλν θαη ζεκεηψλνπκε ηνπο 

αξηζκνχο). 

 

2) Σν αεξνπιάλν είλαη έηνηκν γηα απνγείσζε ην κφλν πνπ ιείπεη είλαη λα 

κεηξήζνπκε αληίζηξνθα απφ ην 70 κέρξη ην 0 ζε δεθάδεο!!! 

70 

__ 

__ 

40 

__ 

__ 

__ 

0! 
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 ΠΑΙΧΝΙΔΙ – «Μηα Παζραιηά θαη κηα Λακπξή»  

Θεκαηηθή ελφηεηα: Άιγεβξα 

Βαζηθά ζέκαηα: Αιγεβξηθέο παξαζηάζεηο & Ηζφηεηα – Αληζφηεηα  

Πξνζδνθψκελα Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα: 

Α3. Πεξηγξάθνπλ θαη εμεγνχλ  επαλαιακβαλφκελεο θαλνληθφηεηεο θαη ηε δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο ηνπο.  

Α4. Καηαζθεπάδνπλ  επαλαιακβαλφκελεο θαλνληθφηεηεο.  

Α5. Γεκηνπξγνχλ θαη πεξηγξάθνπλ αληηζηνηρίεο.  

Α6. Αλαγλσξίδνπλ, αλαπαξηζηάλνπλ θαη πεξηγξάθνπλ ζρέζεηο κεηαμχ 

ζπκκεηαβαινκέλσλ κεγεζψλ.  

Σα παηδηά ζηελ ηάμε απνθάζηζαλ καδί κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θηηάμνπλ ιακπάδεο.  Ο 

εθπαηδεπηηθφο έθεξε 5 θνπηηά πνπ ην θαζέλα κέζα είρε 4 ιακπάδεο. Έηζη έγξαςε 

ζηνλ πίλαθα « 5 θνξέο ην 4 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = _ ». αθνχ ζπδεηήζαλε κε πνηνλ 

ηξφπν θαηαιήμαλε ζην απνηέιεζκα, κνηξάζηεθαλ ηα θνπηηά έλα ζε θάζε νκάδα. ηε 

ζπλέρεηα, θάπνηα παηδηά ρξεηάζηεθαλ θνξδέιεο. Σα θνπηηά ήηαλ 3 θαη είραλ κέζα 5 

θνξδέιεο. ινη καδί  κε ηηο νκάδεο ηνπο κεηξήζαλε πφζεο είλαη νη θνξδέιεο « 3 θνξέο 

ην 5 = 5 + 5 + 5 = _». Απηφ γίλεηαη γηα φια ηα πιηθά, ράληξεο, θνπκπηά μχιηλα 

δηαθνζκεηηθά θ.ιπ. Μφιηο νινθιεξσζνχλ νη θαηαζθεπέο απνθαζίδνπκε φηη ζα ηηο 

κνηξάζνπκε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ. ην ζρνιείν έρεη δέθα 

εθπαηδεπηηθνχο, πψο ζα ηηο κνηξάζνπκε δίθαηα; Σνπνζεηνχκε ηηο ιακπάδεο ζε 

δεθάδεο έηζη ψζηε λα είλαη πην μεθάζαξν πφζεο αλαινγνχλ ζηνλ θαζέλα.  

ην επφκελν κάζεκα νη θαηαζθεπέο ζπλερίδνληαη κε παζραιηλά απγά. 

Υξεζηκνπνηνχκε ηηο ίδηεο δηαδηθαζίεο πνιιαπιαζηαζκνχ γηα ηα πιηθά θαη κεξηζκνχ 

ζε θαιάζηα ησλ θαηαζθεπψλ. (Δλαιιαθηηθά νη θαηαζθεπέο δελ έρνπλ Παζραιηλφ 

ζέκα, νπνηνδήπνηε άιιν π.ρ. γαληφ-θνπθιεο θαη θνπθινζέαηξν ζα κπνξνχζε λα 

ιεηηνπξγήζεη ζηελ ίδηα βάζε).  
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 ΠΑΙΧΝΙΔΙ – «Τν θπλεγεηό ζηνλ νπξαλό»  

Θεκαηηθή ελφηεηα: Μεηξήζεηο 

Βαζηθά ζέκαηα: Μέηξεζε κήθνπο & επηθάλεηαο  
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Πξνζδνθψκελα Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα: 

Μ3. Πξαγκαηνπνηνχλ έκκεζεο ζπγθξίζεηο θαη δηαηάμεηο ίζσλ θαη άληζσλ κεθψλ.  

Μ5. Πξαγκαηνπνηνχλ επηθαιχςεηο κε θαη ρσξίο επαλάιεςε, κε κε ηππηθέο θαη 

ηππηθέο κνλάδεο.  

Μ6. πλδένπλ ηηο επηθαιχςεηο ή ηηο επαλαιήςεηο  κε ην αξηζκεηηθφ απνηέιεζκα. 

Μ8. Υξεζηκνπνηνχλ ράξαθα γηα λα κεηξήζνπλ κήθνο.  

Μ9. Δθηηκνχλ θαη ζπγθξίλνπλ κήθε 

Μ10. Πξαγκαηνπνηνχλ άκεζεο θαη έκκεζεο ζπγθξίζεηο επηθαλεηψλ. 

Μ12. Κάλνπλ επηθαιχςεηο επηθαλεηψλ κε κε ηππηθέο ή ηππηθέο κνλάδεο κέηξεζεο.  

Μ13. πλδένπλ ηελ επηθάιπςε κε έλα αξηζκεηηθφ απνηέιεζκα 

Μ15. Δθηηκνχλ ην κέγεζνο απιψλ επηθαλεηψλ θαη θάλνπλ ζπγθξίζεηο 

Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε δπν νκάδεο. Σα ζχλλεθα θαη ηα αζηέξηα. Κάζε καζεηήο 

θξαηάεη κηα θηκσιία. Σα ζχλλεθα κπιε θαη ηα αζηέξηα πξάζηλε. Πεγαίλνπκε ζηελ 

απιή. Σα αζηέξηα έρνπλ κηα θσιηά πνπ ρσξίδεηαη κε κηα γξακκή απφ ηνλ ππφινηπν 

ρψξν. Κάζε θνξά πνπ βγαίλνπλ απφ ηελ θσιηά ηνπο, πξνζπαζνχλ λα γεκίζνπλ ηνλ 

«νπξαλφ» κε «αζηέξηα». Γηα λα ππνινγίζνπλ πνπ ζα δσγξαθηζηεί ην θάζε αζηέξη ζα 

πξέπεη λα κεηξάλε ηξία βήκαηα απφ ην έλα ζην άιιν. Πξνζνρή φκσο. Αλ βγνπλ ηα 

ζχλλεθα ζα ηνπο πηάζνπλ! Σα ζχλλεθα θάζε ηξία βήκαηα πξέπεη λα δσγξαθίδνπλ 

θεξαπλνχο! 

ηαλ ηειεηψζεη ην παηρλίδη, νη καζεηέο ζε δπάδεο κε κηα κεηξνηαηλία κεηξάλε ηελ 

απφζηαζε απφ ην έλα αζηέξη κέρξη ην άιιν θη απφ ηνλ έλαλ θεξαπλφ ζηνλ επφκελν.  

ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε ηεηξάδεο θη ν εθπαηδεπηηθφο ηνπο δεηάεη λα 

θηηάμεη ε θάζε νκάδα ην δηθφ ηεο «θνπηζφ» κεηξψληαο δέθα πιαθάθηα επηθάλεηα κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν ζέιεη. ην ηέινο παίδνπκε φινη ζε φια ηα θνπηζφ. 

Πίζσ ζηελ ηάμε ππάξρνπλ πιαζηηθά πνηεξάθηα θαη 4 θνπηηά ελφο ιίηξνπ ρπκφο. Κάζε 

νκάδα παίξλεη απφ έλα θνπηί θαη ππνινγίδεη πφζα πνηήξηα ρσξάλε. 
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28
Ο
 ΠΑΙΧΝΙΔΙ – «Οη κηθξνί δσγξάθνη θαη ηα θαβαιέηα ηνπο»  

Θεκαηηθή ελφηεηα: Υψξνο θαη Γεσκεηξία 

Βαζηθά ζέκαηα: Μεηαζρεκαηηζκνί 

Πξνζδνθψκελα Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα: 

Γ12. Αλαγλσξίδνπλ ζπκκεηξηθά δηζδηάζηαηα θαη ηξηζδηάζηαηα ζρήκαηα θαη ζρήκαηα 

κε άμνλεο ζπκκεηξίαο. Δληνπίδνπλ ηνπο άμνλεο.  

Γ13. Καηαζθεπάδνπλ ζπκκεηξηθά ζρήκαηα θαη ζπλερίδνπλ ζπκκεηξηθά κνηίβα.  

Γ14. Πξνζεγγίδνπλ ηηο ηδηφηεηεο ηεο ζπκκεηξίαο. 

Μηθξά επηηξαπέδηα θαβαιέηα κνηξάδνληαη ζηελ ηάμε. Γίλνληαη ζηα παηδηά 

θεξνκπνγηέο, έλα κνιχβη θαη ζβήζηξα. ηε κέζε θάζεηαη ν εθπαηδεπηηθφο. Έρεη 

δσγξαθίζεη ζην πξφζσπν ηνπ κηα θάζεηε γξακκή απφ ην κέησπν κέρξη ην πεγνχλη, 

αθξηβψο ζηε κέζε ηνπ πξνζψπνπ. Ρσηάεη ζηα παηδηά ηη παξαηεξνχλε. ηαλ 

θαηαιήμνπλ φηη ρσξίζηεθε ην πξφζσπν ζε δπν κηζά, ν εθπαηδεπηηθφο θξχβεη ην κηζφ 

πξφζσπν ηνπ κε έλα ραξηί. Σν μαλαλνίγεη θαη ην μαλαθιείλεη. ηαλ ηα παηδηά 

παξαηεξήζνπλ φηη ηα δπν κηζά είλαη ίδηα θαη απέρνπλ ηα ζεκεία ίζα απφ ηνλ άμνλα 

ζπκκεηξίαο, ν εθπαηδεπηηθφο εμεγεί πσο ιέγεηαη απηφ ην θαηλφκελν θαη ξσηά ηα 

παηδηά ηη άιιν έρνπλ παξαηεξήζεη ζπκκεηξηθφ. Αθνχ θαηαιήμνπλ ζε θάπνηα 

αληηθείκελα ν εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηα παηδηά λα δσγξαθίζνπλ θάηη ζπκκεηξηθφ 

θαη λα ηξαβήμνπλ θαη ηνλ άμνλα ζπκκεηξίαο. Ο ράξαθαο ελδείθλπηαη σο εγγπεηήο ηεο 

απφζηαζεο ησλ ζεκείσλ γηα πην αθξηβέο απνηέιεζκα. Ο εθπαηδεπηηθφο ζε ξφιν 

ζπκβνπιεπηηθφ βνεζά ηα παηδηά κε ην έξγν ηνπο.  

29
Ο
 ΠΑΙΧΝΙΔΙ – «Έλα καγαδάθη γηα πνιύ κάγνπο!»  

Θεκαηηθή ελφηεηα: Αξηζκνί & Μεηξήζεηο 

Βαζηθά ζέκαηα: Φπζηθνί Αξηζκνί & Μέηξεζε ρσξεηηθφηεηαο – φγθνπ 

Πξνζδνθψκελα Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα: 

Αξ1. Απαγγέιινπλ, δηαβάδνπλ θαη γξάθνπλ αξηζκνχο κέρξη ην 100 (ςεθία θαη ιέμεηο)  

Αξ2. Αλαγλσξίδνπλ αξηζκνχο (κέρξη ην 100) ρξεζηκνπνηψληαο ζηξαηεγηθέο άκεζεο 

αλαγλψξηζεο θαη αληηζηνίρηζεο.  
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Αξ3. Καηακεηξνχλ πξαγκαηηθά αληηθείκελα θαη αληηθείκελα ζε εηθφλεο θαη άιιεο 

κνξθέο ζπκβνιηθψλ παξαζηάζεσλ θη αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο κέηξεζεο. 

Αξ4. Μεηξνχλ κέρξη ην 100 θαη κεηξνχλ κε βήκαηα εκπξφο θαη πίζσ (αλά 2, 5, 10).  

Αξ5. πγθξίλνπλ θαη δηαηάζζνπλ αξηζκνχο (κέρξη ην 100) θαη βξίζθνπλ ηε ζέζε ελφο 

αξηζκνχ (κέρξη ην 100) ζηελ αξηζκνγξακκή  

Αξ6. Γηεξεπλνχλ ηηο ζρέζεηο ησλ αξηζκψλ αξρηθά κέρξη ην 20 θαη ζηε ζπλέρεηα κέρξη 

ην 100, αλαιχνπλ θαη ζπλζέηνπλ αξηζκνχο κέρξη ην 100  

Αξ7. Γηεξεπλνχλ ηε ζρέζε κεηαμχ ελφο ςεθίνπ θαη ηεο αμίαο ηνπ. Βξίζθνπλ ηελ αμία 

ζέζεο ησλ αξηζκψλ ζηνπο δηςήθηνπο αξηζκνχο (θαη ηνπ κεδελφο).  

Αξ9. Γηεξεπλνχλ θαη δεκηνπξγνχλ αζξνηζηηθέο θαηαζηάζεηο.  

Αξ10. Γηεξεπλνχλ ζπλδπαζκνχο πνπ δίλνπλ ηα αζξνίζκαηα ή ηηο δηαθνξέο ησλ 

αξηζκψλ σο ην 10 θαη ησλ δεθάδσλ σο ην 100.  

Αξ11. Κάλνπλ λνεξέο θαη γξαπηέο πξνζζέζεηο θαη αθαηξέζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

ζχκβνια κε κνλνςήθηνπο θαη δηςήθηνπο αξηζκνχο.  

Αξ12. Οκαδνπνηνχλ αληηθείκελα ζε δπάδεο, πεληάδεο θαη δεθάδεο. Βξίζθνπλ ην 

δηπιάζην (θαη ην κηζφ) κνλνςήθησλ θαη δηςήθησλ αξηζκψλ.  

Αξ13. Μνηξάδνπλ αληηθείκελα ζε δπάδεο, ηξηάδεο θαη θαηακεηξνχλ 

Μ16. πγθξίλνπλ έκκεζα ηε ρσξεηηθφηεηα δχν δνρείσλ. 

Μ19. Δθηηκνχλ ηνλ φγθν απιψλ ζηεξεψλ θαη θάλνπλ 

1
Ζ
 ΦΑΖ – ΟΗ ΑΡΗΘΜΟΗ ΜΔΥΡΗ ΣΟ 100 

Ο εθπαηδεπηηθφο βάδεη κηα ιεπθή θφιια Α4 ζε θάζε θαξέθια θαη ηηο ηνπνζεηεί ζηελ 

ζεηξά ζε ηξεηο δεθάδεο. ηελ πξψηε ζεκεηψλεη ηνλ αξηζκφ 70 θη αθήλεη ηνπο καζεηέο 

λα ζπλεξγαζηνχλ φινη καδί γηα βξνπλ ηε ζεηξά ησλ αξηζκψλ. ηαλ ζπκπιεξσζνχλ ηα 

θελά θσλάδνπκε φινη καδί ηνπο αξηζκνχο κε ηελ ζεηξά. Μεηά αλά 5. Μεηά αλά 10. 

Μεηά αληίζηξνθα. Ο εθπαηδεπηηθφο ιέεη ηπραία έλαλ αξηζκφ θαη δεηάεη απφ θάπνην 

παηδί λα πάεη λα θαζίζεη θη απηφ ζπλερίδεηαη κέρξη λα θάηζνπλ φια ηα παηδηά. Σψξα ν 

εθπαηδεπηηθφο δεηάεη απφ ηα παηδηά λα δψζνπλ πξνζζέζεηο κε απνηέιεζκα ην 100 
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(λνεξά ή κε ηελ βνήζεηα αξηζκνγξακκήο). Μφιηο αληηιεθζεί φηη είλαη έηνηκνη πάεη 

ζην επφκελν βήκα. 

2
Ζ
 ΦΑΖ – ΔΞΟΗΚΔΗΧΖ ΜΔ ΣΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ (ΥΡΖΜΑΣΑ & ΕΤΓΑΡΗΑ) 

Ο εθπαηδεπηηθφο εμεγεί ζηα παηδηά φηη ζα παίμνπλ έλα παηρλίδη αιιά πξψηα ζα πξέπεη 

λα μέξνπκε ηα πιηθά. Δκθαλίδνληαη «πιαζηά ρξήκαηα» απνκίκεζε επξψ. Αλαιχνληαη 

ηα θέξκαηα θαη ηα ραξηνλνκίζκαηα κε ζπδήηεζε. Πξαγκαηνπνηνχληαη κεξηθέο 

ζπλαιιαγέο. Αλαθεξφκαζηε ζηα ξέζηα θαη ζηα ιεθηά ίζεο αμίαο αιιά δηαθνξεηηθψλ 

αξηζκψ (π.ρ. 20 + 20 + 10 = 50). Αθνινπζεί ε γλσξηκία κε ηελ δπγαξηά. Ο 

εθπαηδεπηηθφο θάλεη ζπδήηεζε γηα ηε δπγαξηά θαη πφζν νηθεία είλαη ζηα παηδηά. Οη 

καζεηέο ηελ δνθηκάδνπλ, κεηξηνχληαη, ηνπνζεηνχλ αληηθείκελα, ζπγθξίλνπλ 

αληηθείκελα θιπ γηα λα αλαθαιχςνπκε ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε.  

3
Ζ 

ΦΑΖ – ΤΝΑΛΛΑΓΜΑ ΚΑΗ ΒΑΡΟ  

θνππφμπια - 10 επξψ ην έλα, καλδχεο, ξαβδηά - 3 επξψ ην έλα, ζηαγφλεο απφ 

δάθξπα λεξάηδαο γηα λα πάζεη ιφμπγθα ν ζθχινο ζαο - 3 επξψ ηα 200γξ., βιεθαξίδεο 

απφ θνπλνχπη γηα λα κελ πάζεη ε κπάια ζαο θνχηη – 6 επξψ ηα 250γξ., ζάιηα 

αξάρλεο γηα λα ηξαγνπδήζεη ν ηδίηδηθαο – 4 επξψ ηα 400γξ., βαηξαρνπφδαξα γηα λα 

θνιπκπάηε πην γξήγνξα – ην δεπγάξη 15 επξψ θ,ά πνιιά πσινχληαη ζην 

«ΜΑΓΑΕΑΚΗ ΓΗΑ ΠΟΛΤ ΜΑΓΟΤ!». Οη καζεηέο, θάπνηνη ζε ξφινπο πσιεηψλ θαη 

θάπνηνη πειαηψλ, θάλνπλ ηηο αγνξέο ηνπο, ηηο δπγίδνπλ θαη ηηο αγνξάδνπλ. ηαλ 

ηειεηψζεη ην εκπφξεπκα ή ηα ρξήκαηα ζπδεηάκε ηηο αγνξέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ηη καο δπζθφιεςε, ηη καο θάλεθε εχθνιν θιπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΗΕΟΝΣΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΕΧ ΣΗ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ ΣΖ Α’ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

Αξηζκφο ζειίδαο 69 

3
Ο
 ΜΔΡΟ – ΔΦΑΡΜΟΓΉ – ΜΗΚΡΖ ΔΚΣΑΖ ΔΡΔΤΝΑ 

Υρηζιμόηηηα ηης εθαρμογής - έρεσνας 

ηελ παξνχζα κειέηε, δηεξεπλνχκε ζε ηη βαζκφ ζα κπνξνχζε ε παηγληψδεο 

δηδαζθαιία λα απνθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ εθκάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ 

ζηελ πξψηε δεκνηηθνχ. Γηα ην ιφγν απηφ, δεκηνπξγήζεθαλ 29 παηρλίδηα – πξνηάζεηο 

κε ζηφρν λα θαιχςνπλ φιε ηελ εθπαηδεπηηθή χιε ησλ καζεκαηηθψλ ηεο πξψηεο 

δεκνηηθνχ. ηελ εθαξκνγή – κηθξήο έθηαζεο έξεπλα πνπ δηεμήρζε, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ 2 απφ απηά ηα παηρλίδηα ζε κηα ηάμε πξψηεο δεκνηηθνχ. Σα 

παηρλίδηα εληάζζνληαη ζε δηαθνξεηηθή ζεκαηηθή ελφηεηα. Πξηλ απφ θάζε παηρλίδη 

δηεξεπλήζεθαλ νη πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ησλ παηδηψλ ζην αληηθείκελν θη έπεηηα απφ 

ην παηρλίδη, θαηά πφζν σθειήζεθε ην θάζε παηδί απφ απηφ.  

Ζ ελ ιφγσ εθαξκνγή – κηθξήο έθηαζεο έξεπλα είλαη πηινηηθή ζε κηα ηάμε πνπ 

παξαρσξήζεθε ζηελ εξεπλήηξηα. Λακβάλνληαο ηαπηφρξνλα ππφςε ηνλ νξηζκφ ηεο 

δεηγκαηνιεπηηθήο έξεπλαο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν είλαη ε έξεπλα ε νπνία απνηειείηαη 

απφ δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο ρνξεγείηαη εξσηεκαηνιφγην ζε έλα δείγκα πιεζπζκνχ, 

ραξαθηεξίδεηαη ε ελ ιφγσ έξεπλα πνζνηηθή κε κηθξφ δείγκα πηινηηθή 

δεηγκαηνιεπηηθή (Creswell, 2011). 

Ζ βαζηθή ππφζεζε ηεο κειέηεο απηήο είλαη φηη ε ηάζε ησλ καζεηψλ λα καζαίλνπλ 

κέζα απφ ην παηρλίδη κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ εθκάζεζε ηεο χιεο ησλ καζεκαηηθψλ 

ηεο πξψηεο δεκνηηθνχ. Γηα λα ειεγρζεί ε ππφζεζε απηή θαη ην γεληθφηεξν 

ππνθείκελν ζέκα δεκηνπξγήζεθαλ 4 εξγαζίεο. Γπν pre-tests (δηεξεπλεηηθή δνθηκαζία) 

θαη δπν post-tests (ηειηθή δνθηκαζία) απφ έλα γηα θάζε παηρλίδη.  

Γιδακηικοί ηότοι  

χκθσλα κε ην σξνιφγην Πξφγξακκα πνπδψλ ζηελ Α’ δεκνηηθνχ νη καζεηέο 

επηδηψθεηαη: 

 Χο πξνο ηελ «Όπεξβαζε ηεο δεθάδαο» 

 Να ρξεζηκνπνηνχλ ζχκβνια (σο κεηαβιεηέο) θαη ηα αληηθαζηζηνχλ κε 

αξηζκνχο ζε «θιεηζηέο» (πρ 3+=9) θαη ζε αλνηρηέο αξηζκεηηθέο. 
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  Να εθθξάδνπλ ζπκβνιηθά έλα απιφ πξφβιεκα κε αξηζκεηηθή 

παξάζηαζε ή ζρέζε. 

 Να δηαηππψλνπλ έλα πξφβιεκα πνπ λα κνληεινπνηείηαη απφ δεδνκέλε 

αξηζκεηηθή παξάζηαζε ή ζρέζε. 

 Να ζπγθξίλνπλ αξηζκνχο θαη λα θάλνπλ πξάμεηο κε απηνχο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα θαηάιιεια ζχκβνια. 

 Χο πξνο ηνλ «Υξφλν»  

 Να εθηηκνχλ, ζπγθξίλνπλ θαη δηαηάζζνπλ ρξνληθά δηαζηήκαηα.  

 Να δηεξεπλνχλ ηηο ζρέζεηο εκεξψλ, κήλα, έηνπο. 

Ο ηφρνο είλαη λα θαλεί θαηά πφζν έρνπλ νη δπν παξεκβάζεηο θάπνηα επίδξαζε ζηα 

παηδηά. Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, δηφηη ήηαλ κηθξήο θιίκαθαο 

εθαξκνγή θαη απιά ηέζεθαλ 2 εξσηήζεηο πξηλ θαη 3 κεηά.  

Δρεσνηηικά εργαλεία 

Tα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα είλαη 

Δξσηεκαηνιόγηα θαη Παξαηήξεζε.  

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειεί έλα κέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ζην νπνίν ην 

ππνθείκελν ηεο έξεπλαο θαιείηαη λα απαληήζεη γξαπηψο ζε κηα ζεηξά απφ 

πξνζρεδηαζκέλεο εξσηήζεηο γηα θάπνην ζέκα. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηα δπν 

pre-tests (δηεξεπλεηηθή δνθηκαζία) θαη ηα δπν post-tests (ηειηθή δνθηκαζία) πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ, είλαη ην κέζν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ. Ζ ρξήζε ηεο άκεζεο 

παξαηήξεζεο σο κεζφδνπ ζπιινγήο δεδνκέλσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο έρεη 

ηδηαίηεξα πιενλεθηήκαηα ηδίσο ζε ζρέζε κε ηελ απνηίκεζε ησλ πνιχπινθσλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. Έγηλε παξέκβαζε απφ ηελ εξεπλήηξηα 

θαη εθαξκφζηεθαλ δπν απφ ηα παηρλίδηα. ε ζπλδπαζκφ κε άιιεο ηερληθέο άληιεζεο 

δεδνκέλσλ, φπσο ζηελ παξνχζα έξεπλα κε ηα εξσηεκαηνιφγηα, κπνξεί λα απνηειέζεη 

έλα ρξήζηκν θαη ηζρπξφ εξγαιείν ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηελ ηάμε (Schratz 1997, Woods 1986). 
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Μεθοδολογία 

ΓΔΗΓΜΑ/ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ 

ζνλ αθνξά ηνλ πιεζπζκφ ηνπ δείγκαηνο, απνηειείηαη απφ καζεηέο πνπ θνηηνχλ 

ζηελ Α΄ ηάμε πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σν δείγκα επηιέρζεθε κε βνιηθφ ηξφπν 

(βνιηθή δεηγκαηνιεςία) απφ δεκφζην ζρνιείν επαξρηαθήο πεξηνρήο ηεο θεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο (Κηιθίο, Ν. Κηιθίο) ζην νπνίν είρε πξφζβαζε ε εξεπλήηξηα. Ζ επηινγή 

απηή ηνπ δείγκαηνο ελέρεη ηνλ θίλδπλν ηεο κε αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ηνπ δείγκαηνο 

σο πξνο ηνλ πιεζπζκφ σζηφζν κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ (Creswell, 2011). Σν πιήζνο ηνπ δείγκαηνο 

είλαη ζπλνιηθά 20 παηδηά ηεο Α’ ηάμεο. Ζ Α’ δεκνηηθνχ ήηαλ ρσξηζκέλε ζε δχν 

ηκήκαηα. ηελ παξνχζα έξεπλα ζπκκεηείρε ην έλα εθ ησλ δπν ηκεκάησλ, ην Α2 ην 

νπνίν απνηεινχηαλ απφ 9 αγφξηα θαη 12 θνξίηζηα. Σελ εκέξα πνπ δηεμήρζε ε έξεπλα 

έλα αγφξη ήηαλ απψλ. Σν κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ ζπλφινπ ηεο ηάμεο ραξαθηεξίζηεθε 

απφ ηελ ππεχζπλε εθπαηδεπηηθφ, θαιφ κε ειάρηζηεο φρη θαιέο εμαηξέζεηο. 

 

ΤΛΗΚΟ  

Σν πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο ήηαλ 4 θχιια 

εξγαζίαο ηα νπνία δηακνξθψζεθαλ βάζεη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ θάζε παηρληδηνχ. Σν 

θάζε θχιιν κνηξάζηεθε ρσξίο δηαθνξνπνηήζεηο θαη απνηεινχληαλ απφ δπν κέξε – 

αζθήζεηο ηηο νπνίεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ νη καζεηέο αηνκηθά θαη αλψλπκα (βι. 

Παξάξηεκα) εθηφο απφ έλα θχιιν πνπ απνηεινχηαλ απφ ηξία κέξε. ζνλ αθνξά ηε 

δηαδηθαζία επίιπζεο ησλ αζθήζεσλ ηνπ θχιινπ εξγαζίαο, αθνχ κνηξάζζεθε ζηνπο 

καζεηέο θαη ηνπο δεηήζεθε λα εξγαζηνχλ αηνκηθά, επηζεκάλζεθε φηη γηα θάζε 

άζθεζε ππάξρεη κία κφλν ζσζηή απάληεζε. Σν θχιιν εκπεξηείρε ζαθείο νδεγίεο γηα 

θάζε κέξνο – άζθεζε θαη επηπιένλ εηπψζεθαλ θάπνηα παξαδείγκαηα γηα ην θαζέλα. 

ηελ αξρή, ζηελ πξψηε δηδαθηηθή ψξα ηεο παξέκβαζεο, δφζεθε ην θπιιάδην κε ην 

pre-test γηα ηελ ππέξβαζε ηεο δεθάδαο (βι. Παξάξηεκα). ε απηφ ην θπιιάδην 

ππήξραλ δπν αζθήζεηο. ηελ πξψηε άζθεζε ηα παηδηά έπξεπε λα κεηξήζνπλ ηα 

αληηθείκελα θαη λα θάλνπλ ηελ πξφζζεζε. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ αληηθεηκέλσλ έγηλε έηζη 

ψζηε λα βνεζάεη ηνλ καζεηή λα βξεη ηα δεπγαξάθηα γηα λα παηήζεη ζηε δεθάδα θη 

έπεηηα λα πξνζζέζεη φ, ηη πεξηζζεχεη. ηε δεχηεξε άζθεζε αθνινπζεί ην ίδην κνηίβν 

κε ηε δηαθνξά φηη δελ δείρλεη ηα δεπγαξάθηα γηα ην πάηεκα ζηε δεθάδα. Έπεηηα 
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αθνινχζεζε ην παηρλίδη (24 - Σν ζεληνύθη ηνπ Πεξνπβηαλνύ Απηνθξάηνξα) κέζα ζηελ 

αίζνπζα. ην ηξίην κέξνο ηεο πξψηεο δηδαθηηθήο ψξαο ηεο παξέκβαζεο, νη καζεηέο 

ζπκπιήξσζαλ ην post-test γηα ηελ ππέξβαζε ηεο δεθάδαο (βι. Παξάξηεκα). ε απηφ 

ην θπιιάδην ππήξραλ δπν αζθήζεηο. ηελ πξψηε άζθεζε είρε πξνζζέζεηο κε 

αληηζηνίρηζε ηνπ αζξνίζκαηνο θαη ζηελ δεχηεξε ππήξραλ πξνζζέζεηο ηξηψλ αξηζκψλ 

(κε ηνλ έλαλ θελφ) θαη ην άζξνηζκα, έηζη ψζηε νη καζεηέο λα βξνπλ ηνλ αξηζκφ πνπ 

ιείπεη.  

ην πξψην κέξνο ηεο δεχηεξεο δηδαθηηθήο ψξαο ηεο παξέκβαζεο, δφζεθε ην 

θπιιάδην κε ην pre-test γηα ηηο κεηξήζεηο (βι. Παξάξηεκα). ην ζπγθεθξηκέλν 

θπιιάδην ππήξραλ δπν αζθήζεηο. Ζ πξψηε ήηαλ κηα αληηζηνίρηζε  δπν εηθφλσλ κε ην 

πξηλ θαη ην κεηά. ηελ δεχηεξε ππήξραλ δπν εηθφλεο πνπ πξφδηδαλ κηα ζπγθεθξηκέλε 

επνρή (θαινθαίξη θαη θζηλφπσξν) θαη θάησ απφ ηηο εηθφλεο ηα παηδηά έπξεπε λα 

δηαιέμνπλ ηνπο κήλεο πνπ ηαηξηάδνπλ ζε θάζε εηθφλα. ηε ζπλέρεηα, αθνινχζεζε ην 

παηρλίδη (21 - Έλαο αιεζηλόο survivor) ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ. ην ηξίην κέξνο ηεο 

δεχηεξεο δηδαθηηθήο ψξαο ηεο παξέκβαζεο,  δφζεθε ην θπιιάδην κε ην post-test γηα 

ηηο κεηξήζεηο (βι. Παξάξηεκα). Δθεί ππήξραλ ηξεηο αζθήζεηο. ηελ πξψηε ήηαλ κηα 

αληηζηνίρηζε ηνπ πξηλ, ηψξα θαη κεηά κε ρξνλνινγίεο. ηελ δεχηεξε νη καζεηέο 

θαινχληαη λα γξάςνπλ θάζε κήλα ζηελ ζσζηή επνρή θαη ζηελ ηξίηε λα βάινπλ ηηο 

εκέξεο ηεο εβδνκάδαο ζηε ζεηξά.  

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ – ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζε κία εξγάζηκε κέξα, έπεηηα απφ ζπλελλφεζε κε ηελ δηεπζχληξηα 

ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ππεχζπλεο εθπαηδεπηηθνχ ηνπ ηκήκαηνο. Αθηεξψζεθε κία 

δηδαθηηθή ψξα ζε θάζε αληηθείκελν, ζπλνιηθά δχν γηα φιε ηελ παξέκβαζε. Οη 

καζεηέο ηεο ηάμεο έρνπλ δηδαρζεί ηφζν γηα ηηο κεηξήζεηο φζν θαη γηα ηηο πξάμεηο πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηελ δεθάδα (πξφζζεζε θαη αθαίξεζε). 

ε πξψηε θάζε, ελεκεξψζεθε ε δηεπζχληξηα θαη ε εθπαηδεπηηθφο ηνπ ηκήκαηνο γηα 

ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη δφζεθαλ επεμεγήζεηο ηφζν γηα ην πιηθφ φζν θαη γηα ηε 

δηαδηθαζία πνπ επξφθεηην λα αθνινπζεζεί. ηε ζπλέρεηα, καδί κε ηελ παξνπζία ηνπ 

δαζθάινπ αθηεξψζεθε ιίγε ψξα ζηελ αξρή ηεο θάζε δηδαθηηθήο ψξαο γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ θχιινπ εξγαζίαο (pre-test) δίλνληαο θάζε θνξά ηηο απαξαίηεηεο 

επεμεγήζεηο, θαη ιίγε ψξα ζην ηέινο ηεο θάζε δηδαθηηθήο ψξαο γηα ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ θχιινπ εξγαζίαο (post-test). Γέθα ιεπηά γηα θάζε  θχιιν εξγαζίαο. Ζ εξεπλήηξηα 
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ήηαλ παξνχζα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο, ε εθπαηδεπηηθφο δελ 

παξελέβε ζε θακία πεξίπησζε θαη δελ δφζεθαλ πεξαηηέξσ εμεγήζεηο πέξαλ ησλ 

αξρηθψλ, ψζηε λα κελ ππάξμεη θαζνδήγεζε ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ. ηηο 

ζπλεξγαηηθά νξγαλσκέλεο ηάμεηο απνθεληξψλνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ δαζθάινπ 

ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη κπαίλεη ζην πεξηζψξην. Ζ ζέζε ηνπ είλαη ηνπ θαζνδεγεηή, 

ηνπ εκςπρσηή αιιά θαη ηνπ ζπληνληζηή (νινκσλίδνπ, 2004). Έηζη θαζ’ φιε ηελ 

δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο ε εξεπλήηξηα είρε θαζνδεγεηηθφ ξφιν. Πξηλ μεθηλήζεη ε 

δηαδηθαζία ηεο παξέκβαζεο νη καζεηέο ελεκεξψζεθαλ πσο ην θχιιν ζα 

ζπκπιεξσζεί αλψλπκα θαη πσο δελ πξφθεηηαη γηα εμέηαζε πνπ ζα επεξεάζεη ηνλ 

βαζκφ επίδνζήο ηνπο αιιά γίλεηαη ζηα πιαίζηα έξεπλαο γηα ην παηρλίδη ζην κάζεκα 

ησλ καζεκαηηθψλ.  

Οη καζεηέο ήηαλ πνιχ ελζνπζηαζκέλνη γηα ηα παηρλίδηα πνπ αθνινχζεζαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο. ην πξψην παηρλίδη πνπ παίμαλε (24 - Σν ζεληνύθη ηνπ 

Πεξνπβηαλνύ Απηνθξάηνξα) εληππσζίαζε ηα παηδηά. Κάπνηνη θάλαλε ηε ζπζρέηηζε κε 

ηνλ θξπκκέλν ζεζαπξφ. Ζ εθπαηδεπηηθφο είρε ήδε ρσξηζκέλνπο ηνπο καζεηέο ζε 

νκάδεο νπφηε ζπκπηχρηεθαλ ζε δπν γηα ηηο αλάγθεο ησλ παηρληδηψλ. ην δεχηεξν 

παηρλίδη ηα παηδηά ελζνπζηάζηεθαλ αθφκα παξαπάλσ θαζψο έθαλαλ ηε ζπζρέηηζε κε 

ηελ ηειενπηηθή εθπνκπή πνπ παξαθνινπζνχζαλ νη πεξηζζφηεξνη. Ζ 

νκαδνζπλεξγαηηθή πξνζέγγηζε αθνινπζήζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα φιεο ηεο 

παξέκβαζεο. Με βάζε ηνλ παηδνθεληξηζκφ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε. 

Σα ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα κηα ηέηνηνπ είδνπο πξνζέγγηζε ζηε δηδαζθαιία 

είλαη (Μαηζαγγνχξαο, 1987) αξρηθά ε ζεηηθή αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο 

νκάδαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε επηηπρία ησλ ζθνπψλ θάζε κέινπο ηεο νκάδαο εμαξηάηαη 

άκεζα θαη απφ ηελ επηηπρία ησλ άιισλ κειψλ. Δπίζεο, ηα κέιε ηεο νκάδαο 

αηζζάλνληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηζφηηκα, αιιεινεμαξηψκελα θαη ζπλππεχζπλα 

γεγνλφο πνπ εθπνξεχεηαη απφ ηηο ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηέο ηνπο λα επηηχρνπλ 

θνηλνχο ζηφρνπο, κέζα ζε θιίκα αιιειναπνδνρήο θαη αιιεινβνήζεηαο.  Γη’ απηνχο 

ηνπο ιφγνπο επηιέρζεθε ε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε. Με απηφ ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο 

ζεκεηψλεηαη επηηπρία ζε δηάθνξνπο ηνκείο φπσο ζηελ αθαδεκατθή κάζεζε, 

ζπκβάιιεη ζηε λνεηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ αιιά παξάιιεια ελδπλακψλεη θαη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο αλάπηπμε (Μαηζαγγνχξαο, 1987). Σα θπιιάδηα εξγαζίαο 

ζπκπιεξψζεθαλ επράξηζηα κε θέθη, θαζψο ηα παηδηά ηα εληάμαλε ζηα πιαίζηα ηνπ 

παηρληδηνχ.  
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Αποηελέζμαηα 

Έπεηηα απφ ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηεζέλησλ καζεηψλ πξνέθπςαλ 

ζεκαληηθά γηα ηελ εθαξκνγή – κηθξήο έθηαζεο έξεπλα επξήκαηα. Παξαθάησ 

αθνινπζεί παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ αλά θπιιάδην. 

 

1
Η

 ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

1
ν
 Φπιιάδην – PRE-TEST – ΓΗΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΓΟΚΗΜΑΗΑ - Τπέξβαζε ηεο 

δεθάδαο  

 

Οη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ήηαλ ζπλνιηθά (20). ην πξψην θπιιάδην, 

ην νπνίν κειεηά ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε γηα ηελ ππέξβαζε ζηε δεθάδα, 

εκπεξηέρνληαη δπν αζθήζεηο.  

ηελ πξψηε άζθεζε, νη καζεηέο έξρνληαη αληηκέησπνη κε δπν εξσηήκαηα. 

Γλσξίδνληαο φηη νη καζεηέο είλαη 20 θαη ηα εξσηήκαηα 2 γηα ηνλ θαζέλα ζε θάζε 

καζεηή αληηζηνηρνχλ 2 απαληήζεηο. Δπνκέλσο νη απαληήζεηο είλαη ζπλνιηθά 40.  

 

  

Οη καζεηέο θάλεθε ζηελ πξψηε άζθεζε, φηη κε ηε βνήζεηα ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ 

δεπγαξηψλ γηα ην πάηεκα ζηε δεθάδα θαηάθεξαλ εχθνια λα βξνπλ ην άζξνηζκα. Με 

εμαίξεζε 4 ιάζνο απαληήζεηο ζηελ πξψηε άζθεζε, νη νπνίεο πξνήιζαλ απφ δπν 

καζεηέο πνπ θάλεθε φηη δπζθνιεχηεθαλ γεληθφηεξα λα νινθιεξψζνπλ ην θπιιάδην. 
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ηελ δεχηεξε άζθεζε, νη καζεηέο θαινχληαη λα απαληήζνπλ επίζεο 2 εξσηήκαηα, 

αθνινχζσο ηζρχεη 2 απαληήζεηο ν θαζέλαο ηνπο, άξα ζπλνιηθά 40.  

 

 

ηαλ δεηήζεθε ην ίδην ζηελ δεχηεξε άζθεζε ρσξίο ηνλ εκθαλή δηαρσξηζκφ έγηλε 

αηζζεηή ε δηαθνξνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ. Σα πεξηζζφηεξα ιάζε ησλ καζεηψλ 

θάλεθε φηη ήηαλ απεξηζθεςίαο θαη βηαζχλεο. Σν ζπκπέξαζκα απηφ πάξζεθε δηφηη 

παξαηεξήζεθε πσο νπηηθά πνιιέο θνξέο εθιάκβαλαλ σο δεδνκέλν φηη ε πξψηε 

νκάδα ηζνχηαη κε κηα δεθάδα δηφηη θαίλεηαη πιήξεο (βι Παξάξηεκα) θη έηζη ελψ ζα 

έπξεπε ζηα παγσηά λα είλαη 8 + 6 = 14 ηα παηδηά έγξαθαλ 10 + 6 = 16 θαη ζηηο 

θξάνπιεο αληίζηνηρα ζα έπξεπε λα είλαη 6 + 6 = 12, αιιά απαληνχζαλ 5 + 5 =10 .  

ηα παγσηά έγηλαλ ηα πεξηζζφηεξα ιάζε (4/20 καζεηέο). Σξεηο απαληήζεηο (16) θαη 

κηα απάληεζε (4) είηε απφ εζθαικέλε αληηγξαθή είηε απφ θεθηεκέλε ηαρχηεηα.  

 

 

 

  

1Η ΑΣΚΗΣΗ 

ΩΣΟ ΛΑΘΟ 

36 4 

2Η ΑΣΚΗΣΗ 

ΩΣΟ ΛΑΘΟ 

19 21 
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ΠΑΡΔΜΒΑΖ - Τπέξβαζε ηεο δεθάδαο 

ηε ζπλέρεηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ ηεο παξέκβαζεο, ηα παηδηά ζαλ 

νκάδα, έδεημαλ πφζν θαιφ επίπεδν έρεη ε ηάμε φζσλ αθνξά ην αληηθείκελν πνπ 

κειεηάηαη. Ήηαλ γξήγνξνη θαη απνηειεζκαηηθνί. Ηδηαηηέξσο νκαδηθνί θαη 

επηθνηλσληαθνί. Μέζα ζηνλ ρψξν ε εξεπλήηξηα είρε ηνπνζεηήζεη έλαλ κεγάιν ήιην. 

Απφ θάησ ππήξραλ δπν ραξηάθηα έλα γηα θάζε νκάδα. Μφιηο δφζεθε ε έλαξμε ηα 

παηδηά βξήθαλ ηνλ ήιην θαη ηα ραξηάθηα. Καηεπζείαλ κνίξαζαλ ηα ραξηάθηα ζηελ 

θάζε νκάδα θαη γξήγνξα πήγαλ ζηελ έδξα ηνπο φπνπ θαη μεθίλεζαλ λα ιχλνπλ ηηο 

αζθήζεηο. Οη καζεηέο γηα λα πάλε ζηελ επφκελε δνθηκαζία έπξεπε λα απαληήζνπλ 

νιφζσζηα ζε φιεο ηηο πξάμεηο. ε πεξίπησζε ιάζνπο ε εξεπλήηξηα ρσξίο λα 

επηζεκάλεη ην ιάζνο ηνπο θαη δεηνχζε λα μαλαδνχλ ηελ απάληεζή ηνπο. Πνιχ 

ελδηαθέξνλ ήηαλ ην γεγνλφο φηη ειάρηζηεο θνξέο ππήξμε ιάζνο ζε θάπνηα πξάμε ησλ 

παηδηψλ θη φηαλ ππήξρε (ζπλήζσο ηα παηδηά ππνιφγηδαλ έλα ιηγφηεξν ή έλα 

πεξηζζφηεξν ζην άζξνηζκα) ην δηφξζσλαλ θαηεπζείαλ. Οη καζεηέο ζαλ νκάδα 

ζπδεηνχζαλ πνιχ ηηο απαληήζεηο πνπ έδηλαλ ρσξίο δηαπιεθηηζκνχο θαη κε ηελ ελεξγή 

ζπκκεηνρή φιεο ηεο νκάδαο, θαζψο θαηλφηαλ φηη ν θαζέλαο είρε αλαιάβεη απφ έλαλ 

ξφιν. Οη πξάμεηο είραλ κνηξαζηεί, δελ έθαλε φιε ε νκάδα κηα - κηα ηηο πξάμεηο 

παξφια απηά πξηλ ην θέξνπλ επαιήζεπαλ φινη καδί ην απνηέιεζκα. Γηαθάλεθε φηη νη 

καζεηέο έρνπλ κάζεη λα δνπιεχνπλ νκαδνζπλεξγαηηθά.. Σν παηρλίδη θχιεζε νκαιά 

ρσξίο λα παξνπζηαζηνχλ δπζθνιίεο κε ακείσην ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ.  πσο κε 

ηνλ πξψην ήιην έηζη αθξηβψο έγηλε θαη κε ηνπο ππφινηπνπο. ην ηέινο, είραλ 

απαληήζεη ζσζηά θαη νη δπν νκάδεο φκσο ε κηα ήηαλ αξθεηά πην γξήγνξε, ρσξίο 

φκσο λα ππάξμεη απνγνήηεπζε απφ ηελ δεχηεξε, δήηεζαλ λα μαλαπαίμνπλ απφ ηελ 

αξρή. Γήισζαλ φηη ην παηρλίδη ηνπο άξεζε πνιχ, φπσο επίζεο ηνπο θάλεθε 

ελδηαθέξνπζα ε ηζηνξία ησλ Ίλθαο ηνπο νπνίνπο δελ ήμεξε θαλείο. Ζ δηαδηθαζία 

παξέκβαζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί θνλζηξνπθηηβηζηηθή θαζψο ν θάζε καζεηεπφκελνο 

ήηαλ ελεξγφο, θνηλσληθφο θαη δεκηνπξγηθφο θαη νη ελέξγεηέο ηνπο γηα λα θηάζνπλ λα 

θαηαζθεπάζνπλ ηελ γλψζε είραλ λφεκα γηα ηνπο ίδηνπο.  

 

2
ν
 Φπιιάδην – POST-TEST – ΣΔΛΗΚΖ ΓΟΚΗΜΑΗΑ - Τπέξβαζε Γεθάδαο 
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Αθνινχζεζε ην δεχηεξν θπιιάδην. ε απηφ ην θπιιάδην εξεπλάηαη αλ ππήξμε 

βειηίσζε ησλ απνδφζεσλ ησλ καζεηψλ κεηά απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα. ε απηφ ην 

θπιιάδην ε δπζθνιία είλαη κεγαιχηεξε. Πξφθεηηαη γηα δπν αζθήζεηο.  

ηελ πξψηε άζθεζε ηα παηδηά πξέπεη λα νινθιεξψζνπλ κηα αληηζηνίρηζε. ηε κηα 

πιεπξά είλαη πξνζζέζεηο θαη ζηελ απέλαληη απνηειέζκαηα. ε θάζε παηδί 

αληηζηνηρνχλ 5 απαληήζεηο επνκέλσο ζπλνιηθά είλαη 100. 

 

  

Δλδηαθέξνλ πξνθάιεζε ην γεγνλφο φηη ζηα πεξηζζφηεξα θπιιάδηα πνιινί απφ ηνπο 

καζεηέο (8/20) ζηελ πξψηε άζθεζε ζπκπιήξσζαλ παληνχ ην ίζνλ (=) ζην ηέινο ησλ 

πξνζζέζεσλ. Παξαηεξήζεθε φηη ζηα ειάρηζηα ιάζε πνπ έγηλαλ (7/100) νη καζεηέο 

κπέξδεςαλ ην 13 κε ην 18. Γελ παξνπζηάζηεθε θάπνην άιιν κνηίβν ζηα ιάζε. Σέινο 

δελ δηαθάλεθαλ ιάζε παξαλφεζεο.  

 

ηελ δεχηεξε άζθεζε έρνπκε 4 πξνζζέζεηο κε θελά. ε θάζε πξφζζεζε έρνπκε 3 

πξνζζεηένπο θη έλα απνηέιεζκα, φκσο παληνχ ιείπεη ν έλαο εθ ησλ πξνζζεηέσλ. Γηα 

θάζε καζεηή ππάξρνπλ 4 θελά άξα ζπλνιηθά νη απαληήζεηο είλαη 80.  

 

ηελ δεχηεξε άζθεζε μέξνληαο φηη ε δπζθνιία είλαη κεγαιχηεξε, θαζψο πξνζηίζεηαη 

έλαο αθφκε ζπληειεζηήο, ηα απνηειέζκαηα είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά, δηφηη ε 

πιεηνςεθία είρε ζσζηέο απαληήζεηο. ε κεξηθά απφ ηα ιάζε έγηλαλ παξαλνήζεηο, 

θαζψο έλα ζπρλφ ιάζνο ήηαλ φηη ηα παηδηά (3/20) έθαλαλ πξφζζεζε ηνπο 2 
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πξνζζεηένπο θαη ζην θελφ ηνπ ηξίηνπ έβαδαλ ην άζξνηζκα ηνπο. Έλαο καζεηήο δελ 

είρε θαιχςεη φια ηα θελά θαη νη άιινη δπν θαίλεηαη λα έβαιαλ ηπραίνπο αξηζκνχο 

ρσξίο λα δηαθαίλεηαη θάπνην κνηίβν.  

1Η ΑΣΚΗΣΗ 

ΩΣΟ ΛΑΘΟ 

93 7 

2Η ΑΣΚΗΣΗ 

ΩΣΟ ΛΑΘΟ 

55 25 

  

Σα απνηειέζκαηα απφ απηφ ην θπιιάδην ήηαλ εληππσζηαθά, ηα παηδηά έιπζαλ πνιχ 

εχθνια θαη γξήγνξα ηηο πξάμεηο, ηφζν ζηελ πξψηε άζθεζε φζν θαη ζηελ δεχηεξε.  

 

Γξάθεκα ζπγθξηηηθήο παξνπζίαζεο απνηειεζκάησλ αξρηθήο θαη ηειηθήο δνθηκαζίαο 

(pre-test θαη post-test) ζηελ ππέξβαζε ηεο δεθάδαο  

 

Μεηαηξάπεθαλ ηα απνηειέζκαηα ζε πνζνζηά (%) πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πην 

απνηειεζκαηηθή ε ζχγθξηζε ησλ δπν δνθηκαζηψλ. ην γξάθεκα παξαηεξείηαη φηη, 
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πξάγκαηη, έπεηηα απφ ηελ δηδαθηηθή παξέκβαζε νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ήηαλ 

θαιχηεξεο.  

2
Η

 ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

3
ν
 Φπιιάδην – PRE-TEST – ΓΗΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΓΟΚΗΜΑΗΑ – ΜΔΣΡΖΔΗ: 

ΥΡΟΝΟ 

 

ην πξψην θπιιάδην, ην νπνίν κειεηά ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε γηα ηηο κεηξήζεηο, 

εκπεξηέρνληαη δπν αζθήζεηο. ε θαζεκία απφ ηηο αζθήζεηο ππάξρνπλ δπν εξσηήκαηα. 

Δπνκέλσο γηα θάζε άζθεζε είλαη ζπλνιηθά 40 απαληήζεηο, δπν γηα θάζε καζεηή.  

 

Οη καζεηέο θάλεθε λα θαηαιαβαίλνπλ ηελ δηαθνξά ζην ΠΡΗΝ & META κε ηελ 

βνήζεηα ησλ εηθφλσλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ.  Ζ πξψηε άζθεζε ήηαλ αληηζηνίρηζε 

ηνπ ΠΡΗΝ θαη ηνπ ΜΔΣΑ κε ηηο εηθφλεο. Καζφηη νη εηθφλεο ήηαλ επθξηλείο θαη 

επθνινλφεηεο ε πεξίπησζε γηα ηπρνχζεο παξαλνήζεηο είλαη κηθξή. Χζηφζν ην 

ζπκπέξαζκα είλαη φηη ελδερνκέλσο νη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο (5/20) λα κελ έρνπλ 

θαηαλνήζεη ηηο έλλνηεο, θαζψο έθαλαλ ιάζνο ηελ αληηζηνίρηζε. 

ηελ δεχηεξε άζθεζε νη καζεηέο πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ πνηνη κήλεο εκπεξηέρνληαη 

ζηελ θάζε επνρή. 
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 Δδψ εκθαλίδεηαη κηα ζχγρπζε ζε φ, ηη αθνξά ηνπο κήλεο θαη ηηο επνρέο, δηφηη νη κηζνί 

καζεηέο απάληεζαλ εζθαικέλα. Μεξηθνί (4/20) άθελαλ δπν κήλεο ζην θαινθαίξη, 

ηνλ Ηνχιην θαη ηνλ Αχγνπζην. Απηφ ην ιάζνο ίζσο λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη 

δηαθνπέο ησλ καζεηψλ μεθηλάλε ζηα ηέιε ηνπ Ηνπλίνπ θη έηζη κπνξεί λα έρεη 

δεκηνπξγεζεί εζθαικέλα απηή ε εληχπσζε. Παξφια απηά ηα ππφινηπα ιάζε δελ 

εκθαλίδνπλ θάπνην κνηίβν. Σα παηδηά έρνπλ βάιεη «ρ» ζε δηαθνξεηηθνχο κήλεο πνπ 

δελ απνδεηθλχνπλ θάπνηα ινγηθή εμήγεζε γηα ηελ επηινγή ηνπο π.ρ. κηα απάληεζε 

ήηαλ γηα ην θαινθαίξη (Γεθέκβξηνο – Ηνχληνο – Ματνο) θαη κηα άιιε ήηαλ «ρ» ζε 

φινπο ηνπο κήλεο πνπ ηνπο δφζεθαλ σο επηινγή.  Ζ εληχπσζε πνπ δφζεθε είλαη φηη ε 

πξνυπάξρνπζα γλψζε ησλ παηδηψλ φζσλ αθνξά ηνπο κήλεο θαη ηηο επνρέο είλαη 

ειιηπήο.  

 

1Η ΑΣΚΗΣΗ 

ΩΣΟ ΛΑΘΟ 

30 10 

  

2Η ΑΣΚΗΣΗ 

ΩΣΟ ΛΑΘΟ 

21 19 
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ΠΑΡΔΜΒΑΖ – ΜΔΣΡΖΔΗ: ΥΡΟΝΟ 

ηε ζπλέρεηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ ηεο παξέκβαζεο ηα παηδηά, νκαδηθά, 

πξνζπάζεζαλ λα ιχζνπλ ηηο αζθήζεηο πνπ ηνπο δφζεθαλ. Ο ελζνπζηαζκφο ησλ 

καζεηψλ μεθίλεζε κφιηο άθνπζαλ φηη ην παηρλίδη ζα δηαδξακαηηζηεί ζην πξναχιην. 

Σα παηδηά βνήζεζαλ ηελ εξεπλήηξηα ζηελ επηινγή ηνπ ρψξνπ θαη ζην ζηήζηκν ηνπ 

παηρληδηνχ. Σν παηρλίδη, αξρηθά, φηαλ εμεγήζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα πξνέβιεπε έλα 

άηνκν απφ θάζε νκάδα λα ηξέρεη θάζε θνξά, παξφια απηά νη καζεηέο δήηεζαλ λα 

δνπιέςνπλ νκαδηθά ζηνλ ζηίβν κάρεο θη έηζη έγηλε. ιεο νη δνθηκαζίεο απαληήζεθαλ 

νκαδηθά. ε θάζε εξψηεκα ε εξεπλήηξηα έδηλε ηελ έγθξηζε έηζη ψζηε λα πξνρσξάλε 

ζην επφκελν κεηά απφ θάζε ζσζηή απάληεζε. Φάλεθε φηη δπζθνιεχηεθαλ αξθεηά κε 

ηνπο κήλεο, φπνπ θαη νη δπν νκάδεο έραζαλ αξθεηφ ρξφλν, ελψ ειάρηζηα έσο θαζφινπ 

κε ην πξηλ θαη ην κεηά φπνπ δελ ππήξραλ ζρεδφλ θαζφινπ ιάζε θαη νη απαληήζεηο 

ήηαλ γξήγνξεο. Με ηηο εκέξεο ηηο εβδνκάδαο ππήξραλ θάπνηεο αζηνρίεο, φκσο 

νκαδηθά δηνξζψζεθαλ. Ζ επηινγή ησλ παηδηψλ λα δνπιέςνπλ νκαδηθά ζηελ 

πξνθεηκέλε δξαζηεξηφηεηα πξνβιεκάηηζε σο έλαλ βαζκφ ηελ εξεπλήηξηα δηφηη φπσο 

παξαηεξήζεθε ηα παηδηά είραλ ειιηπείο γλψζεηο ζε φηη αθνξά ηνλ ρξφλν θαη ίζσο ε 

επηινγή ηνπο απηή λα έθξπβε κηα αλαζθάιεηα σο πξνο ηηο αηνκηθέο ηνπο απαληήζεηο. 

Παξφια απηά ην παηρλίδη άξεζε πεξηζζφηεξν ζηνπο καζεηέο δηφηη βξίζθνληαλ ζηελ 

απιή ηνπ ζρνιείνπ. ηαλ ηειείσζε ήηαλ φινη πνιχ επραξηζηεκέλνη θαη ήζειαλ λα 

ζπλερίζνπλ ην παηρλίδη.  
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Ζ δηαθνξνπνίεζε πνπ έθαλε ηα παηδηά λα ζπκπαζήζνπλ πεξηζζφηεξν ηελ δεχηεξε 

δξαζηεξηφηεηα είλαη επκεηάβιεηε. Οη καζεηεπφκελνη είλαη ελεξγνί, δεκηνπξγηθνί θαη 

θνηλσληθνί θη σο εθ ηνχηνπ, θαηά ηνλ Bruner γηα λα ραξαθηεξηζηεί έλα είδνο 

δηδαζθαιίαο ή δηαδηθαζία κάζεζεο σο θνλζηξνπθηηβηζηηθή, πξέπεη λα πιεξεί κία ή 

πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο ηξεηο αξρέο, ε πξνθεηκέλε δξαζηεξηφηεηα ηεξεί ηηο αξρέο 

ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ. Θεηηθή εληχπσζε πξνθαιεί ε απζφξκεηε επηινγή ηεο 

ηερληθήο ηεο «γλσζηηθήο ζθαισζηάο/ scaffolding» απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο. Με 

ηνλ φξν «γλσζηηθή ζθαισζηά» ή «πιαίζην ζηεξίγκαηνο» (scaffolding) ελλνείηαη ε 

παξνρή ππνζηήξημεο ζηoλ εθπαηδεπφκελν απφ ηνλ δάζθαιν, έλαλ γνλέα,  έλαλ 

νκφηηκν, έλα θείκελν ή έλα ινγηζκηθφ, ψζηε λα γεθπξσζεί ην ράζκα αλάκεζα ζε απηφ 

πνπ κπνξεί λα θάλεη απφ κφλνο ηνπ θαη ζε απηφ πνπ κπνξεί λα θαηνξζψζεη  φηαλ 

θαζνδεγείηαη απφ άιινπο (Ζartman, 2001, Van Geert & Steenbeek, Ζ, 2005). O φξνο 

απνηειεί κηα κεηαθνξά πξνεξρφκελε  απφ  ηνλ ρψξν ησλ θαηαζθεπψλ. ηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε νη καζεηέο κε ειιηπείο γλψζεηο ζηνλ «ρξφλν» επέιεμαλ λα 

θαηαζθεπάζνπλ ηελ γλψζε κε ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο.   

 

4
ν
 Φπιιάδην – POST-TEST – ΣΔΛΗΚΖ ΓΟΚΗΜΑΗΑ -  ΜΔΣΡΖΔΗ: ΥΡΟΝΟ 

ην ηέηαξην θπιιάδην κειεηάηαη αλ κεηά απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηα παηδηά 

απέθηεζαλ πεξηζζφηεξεο γλψζεηο ζε φ, ηη αθνξά ηηο κεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο 

αζρνιεζήθακε.  

ηηο αζθήζεηο κεηξήζεθε κηα κνλάδα γηα θάζε απάληεζε ηνπ θάζε καζεηή, επνκέλσο 

ζπλνιηθά είλαη 20 απαληήζεηο γηα θάζε άζθεζε. 

ην θπιιάδην πνπ αθνινχζεζε θάλεθε βειηίσζε ζηηο έλλνηεο ηνπ ΠΡΗΝ & ΜΔΣΑ, 

δηφηη απφ (5/20) ιάζνο απαληήζεηο κεηψζεθαλ ζε (2/20). Oη δχν ιαλζαζκέλεο 

απαληήζεηο ήηαλ φηη νη καζεηέο ζηελ αληηζηνίρηζε ηνπ ΣΧΡΑ ζπλδέζαλε ην 2019.  
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ε φηη αθνξά ηνπο κήλεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ ππήξμε βειηίσζε νκαδηθά, 

παξφια απηά θάλεθε φηη αηνκηθά ζπλέρηζαλ λα δπζθνιεχνληαη. Οη πεξηζζφηεξνη 

καζεηέο δελ γλψξηδαλ φινπο ηνπο κήλεο, φηαλ ξσηήζεθαλ μερσξηζηά θαη κεξηθνί δελ 

γλψξηδαλ θαζφινπ. Σν θελφ ζηνπο κήλεο ήηαλ ην κεγαιχηεξν πνπ εκθαλίζηεθε θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ζπλνιηθήο παξέκβαζεο. Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα πξέπεη λα κειεηεζεί 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ ηάμε δηφηη ε πιεηνςεθία (12/20) δείρλεη λα αληηκεησπίδεη 

πξφβιεκα ζηελ θαηαλφεζή ηνπ.  

ην ηέινο ηνπ θπιιαδίνπ ηεο ηειηθήο δνθηκαζίαο, δφζεθε κηα αθφκε άζθεζε ε νπνία 

δελ ήηαλ ζπγθξίζηκε κε ην πξψην θπιιάδην ηεο δηεξεπλεηηθήο δνθηκαζίαο, ήηαλ φκσο 

ζπγθξίζηκν κε κηα απφ ηεο δνθηκαζίεο ηεο παξέκβαζεο. Παξαηεξήζεθε φηη ε 

βειηίσζε θάλεθε θαη ζηηο εκέξεο ηηο εβδνκάδαο, ζπγθξηηηθά κε ηηο απαληήζεηο ησλ 

παηδηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ. Φάλεθε φηη ε πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ έρεη 

θαηαλνήζεη ηηο έλλνηεο. Σα ιάζε πνπ ζεκεηψζεθαλ έδεηρλαλ φηη ε επηινγή έγηλε 

ηπραία (14/6 – /Λ). πγθξηηηθά κε ηελ παξέκβαζε νη καζεηέο θαηάθεξαλ λα 

πεξάζνπλ ηελ δνθηκαζία κε ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο σο ζχλνιν νκάδαο κε κεξηθά 

ιάζε, ελψ ζηελ ηειηθή δνθηκαζία παξαηεξνχκε φηη αηνκηθά ην 70% ησλ καζεηψλ ηα 

θαηάθεξαλ. 
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Σα απνηειέζκαηα ησλ δπν ζπγθξίζηκσλ αζθήζεσλ θαίλνληαη ζην παξαθάησ 

γξάθεκα. 

 

1Η ΑΣΚΗΣΗ 

ΩΣΟ ΛΑΘΟ 

18 2 

2Η ΑΣΚΗΣΗ 

ΩΣΟ ΛΑΘΟ 

8 12 

 

 

 

Γξάθεκα ζπγθξηηηθήο παξνπζίαζεο απνηειεζκάησλ αξρηθήο θαη ηειηθήο δνθηκαζίαο 

(pre-test θαη post-test) 
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Μεηαηξάπεθαλ ηα απνηειέζκαηα ζε πνζνζηά (%) πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πην 

απνηειεζκαηηθή ε ζχγθξηζε ησλ δπν δνθηκαζηψλ. ηελ πξψηε άζθεζε ζε ζρέζε κε 

ην ΠΡΗΝ & ην ΜΔΣΑ ππάξρεη κεγάιε βειηίσζε. ηελ δεχηεξε άζθεζε θάλεθε φηη ην 

επίπεδν ηεο άζθεζεο, θαζψο ε δπζθνιία κεγάισζε, δπζθφιεςε πνιχ ηα παηδηά θη 

έηζη κφλν ην 40% θαηάθεξε λα ηελ νινθιεξψζεη ζσζηά. Οη (7/20) καζεηέο δελ 

απάληεζαλ ζηελ δεχηεξε άζθεζε, ελψ νη (5/20) δελ ηελ νινθιήξσζαλ. Σα παηδηά 

πνιχ πηζαλφλ λα δπζθνιεχηεθαλ λα ζπκεζνχλ φινπο ηνπο κήλεο, δηφηη νη 

πεξηζζφηεξνη δελ ηνπο ήμεξαλ φπσο θάλεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο αιιά 

θαη ζην pretest.  

σμπεράζμαηα 

Ζ εθαξκνγή – κηθξήο έθηαζεο έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηεξίρζεθε ζην ζρεδηαζκφ, ηελ 

εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε κηαο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, πνπ ζηφρν είρε λα 

εμνηθεηψζεη ηνπο καζεηέο κε καζεκαηηθέο έλλνηεο, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε κε 

ηελ ππέξβαζε ηεο δεθάδαο θαη ηελ κέηξεζε ηνπ ρξφλνπ. Ζ παηγληψδεο δηδαζθαιία, 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, βαζηδφηαλ ζε βησκαηηθέο, θνλζηξνθηνπβηζηηθέο θαη 

νκαδνζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά θαη ζηελ αμηνπνίεζε νπηηθψλ κέζσλ 

δηδαζθαιίαο,   

Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο - έξεπλαο, έπεηηα 

απφ πξνζεθηηθή επεμεξγαζία, νδήγεζαλ ζηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

πεξηγξάθεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην.  
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Έρνληαο νινθιεξψζεη ηελ δηδαθηηθή παξέκβαζε ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο 

δηαηππψλνληαη θάπνηα απνηειέζκαηα. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζε ζπλδπαζκφ 

κε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην θαηαιήγνπλ ζηα παξαθάησ επξήκαηα. 

Αξρηθά, απηφ πνπ δηαπηζηψζεθε, απφ ηελ εμέηαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

δηεξεπλεηηθήο δνθηκαζίαο, είλαη πσο νη καζεηέο, ήδε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο 

παξέκβαζεο, δηέζεηαλ, ζε γεληθέο γξακκέο, κηα ηθαλνπνηεηηθή εμνηθείσζε κε ηηο ππφ - 

κειέηε έλλνηεο, κε πνιχ θαιά απνηειέζκαηα ζηελ ππέξβαζε ηεο δεθάδαο. Ζ 

δηαπίζησζε απηή εληζρχεηαη θαη απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ δηδαζθαιηψλ, φπνπ νη 

καζεηέο είραλ αμηφινγεο επηδφζεηο, ελψ αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε επεμεξγαζία ησλ 

ελλνηψλ, κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ηα θχιια 

εξγαζίαο, θάλεθε εχθνιε θαη ελδηαθέξνπζα ζηνπο καζεηέο. 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ θαηαγξάθεθαλ, ηφζν απφ ηε ζχγθξηζε ησλ αξρηθψλ 

θαη ησλ ηειηθψλ δνθηκαζηψλ, φζν θαη απφ ηελ παξαηήξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δηδαζθαιηψλ, πξνθχπηεη ε επαιήζεπζε ηεο ππφζεζεο, ε νπνία ηέζεθε ζηελ αξρή ηεο 

έξεπλαο. Δπίζεο απηφ επηβεβαηψλεηαη αθφκα θη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ίδησλ ησλ 

καζεηψλ φηαλ εξσηήζεθαλ αλ ηνπο βνήζεζε ε παξέκβαζε ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, φπνπ νη ίδηνη αλέθεξαλ πσο νη δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο 

ζπκκεηείραλ θαη ηα θχιια εξγαζίαο ηα νπνία επεμεξγάζηεθαλ ηνπο βνήζεζαλ ζην 

κέγηζην βαζκφ λα θαηαλνήζνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο. 

Ζ µαζεµαηηθή εθπαίδεπζε ζήµεξα απνβιέπεη, µεηαμχ άιισλ, λα βνεζήζεη ηνπο 

µαζεηέο λα αληηιαµβάλνληαη πεξίπινθα θαη πνιχπινθα θαηλφµελα θαη λα 

δηαρεηξίδνληαη θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ζπλππάξρνπλ θαλεξά ή θξπθά δεδνµέλα θαη 

ελδερφµελα. Ζ παηγληψδεο δηδαζθαιία είλαη κηα ελαιιαθηηθή δηδαθηηθή πνπ 

απνζθνπεί ζηελ πην δεκηνπξγηθή, ςπραγσγηθή θαη «θνλζηξνπθηηβηζηηθή» κάζεζε 

ησλ παηδηψλ. Οη καζεηέο δείρλνπλ λα αγθαιηάδνπλ απηή ηε κνξθή δηδαζθαιίαο. Σν 

παηρλίδη γηα ηνπο καζεηέο απνηειεί απηνζθνπφ θαη είλαη ηθαλφ σο θίλεηξν λα 

πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ κάζεζε κέζα απφ απηφ. Πέξα φκσο απφ ην 

ςπραγσγηθφ θνκκάηη, θαηαιήγνπκε φηη είλαη ζπγρξφλσο θαη αξθεηά απνηειεζκαηηθή, 

θαζψο ηα πνξίζκαηα ηεο εθαξκνγήο - έξεπλαο απέδεημαλ ηελ βειηίσζε ησλ 

καζεηηθψλ επηδφζεσλ. Ζ πξψηε δεκνηηθνχ είλαη κηα ηάμε πνπ ελδείθλπηαη γηα ηελ 

παηγληψδε δηδαζθαιία. Έρνληαο ππφςε ην λεαξφ ηεο ειηθίαο ησλ παηδηψλ θαζψο 

βξίζθνληαη ζην κεηαβαηηθφ ζηάδην απφ ηε λεπηαθή ζηελ ζρνιηθή ειηθία, ζηελ αξρή 
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ηνπ δεχηεξνπ ζηαδίνπ ηνπ Piaget απηφ ηεο «Μέζεο παηδηθήο ειηθίαο» 6 – 12 εηψλ. Ζ 

έληαμε ηνπ παηρληδηνχ ζην ζρεδηαζµφ ηεο µαζεµαηηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ πξψηε 

ζρνιηθή ειηθία ζα πξέπεη λα πιαηζησζεί µε ηε µειέηε ηνπ ξφινπ πνπ µπνξεί λα 

παίμεη ζηηο ζρέζεηο µεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηνπ µαζεηή, ηεο επηζηήµεο, ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ πνιηηηζµνχ θαη ησλ ζπλδπαζµψλ ηνπο. 

ζνλ αθνξά ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί γηα ηελ θάζε ππφ κειέηε 

έλλνηα δηαθαίλεηαη φηη κέζα απφ ηελ παξνχζα παξέκβαζε θαηά βάζε απαληήζεθαλ. 

Αξρηθά, ζηα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ γηα ηελ ππέξβαζε ηεο δεθάδαο, ηα παηδηά 

έδεημαλ λα θαηαλννχλ πιήξσο ηα αξηζκεηηθά ζχκβνια φπσο εληχπσζε έθαλε φηη 

αξθεηνί απφ απηνχο ζπκπιήξσλαλ ην (=) αθφκα θη φηαλ δελ ηνπο είρε δεηεζεί. Οη 

καζεηέο ήηαλ ηθαλνί λα αλαγλσξίδνπλ κηα κεηαβιεηή θαη λα ηελ αληηθαηαζηνχλ κε 

αξηζκφ (φπσο ζπλέβε κε ηα παγσηά ζην post-test). Δπίζεο, έδεηρλαλ λα 

αληηιακβάλνληαη έλα πξφβιεκα κέζα απφ κηα αξηζκεηηθή παξάζηαζε φπσο θαη ηελ 

ηθαλφηεηα λα κεηαηξέπνπλ ηελ αξηζκεηηθή παξάζηαζε ζε πξαγκαηηθφ πξφβιεκα. Οη 

καζεηέο θάλεθε φηη κε ζθνπφ λα θέξνπλ εηο πέξαο ην παηρλίδη βξήθαλ απηφ σο 

θίλεηξν λα θαηαζθεπάζνπλ ηελ γλψζε νκαδηθά θαη νξγαλσκέλα ψζηε λα θαηαθέξνπλ 

λα είλαη νη ληθεηέο ηεο δνθηκαζίαο. Οη γλψζεηο ηνπο ζε φηη αθνξά ηελ ππέξβαζε ηεο 

δεθάδαο ήηαλ ήδε ηθαλνπνηεηηθέο, φκσο ε παξέκβαζε έδεημε λα ηνπο πξνθαιεί 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη ηνπο έδσζε ην θίλεηξν λα αζρνιεζνχλ ελεξγά κε ην 

αληηθείκελν.  

ε φηη αθνξά ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί γηα ηνλ ρξφλν ηα παηδηά 

θάλεθε λα βειηηψλνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο. Ζ δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ, εκεξψλ, κήλα, 

έηνπο έγηλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο θαζψο επίζεο έγηλε εθηίκεζε, 

ζχγθξηζε θαη δηάηαμε ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ (πξηλ θαη κεηά) κε κεγάιε επηηπρία. 

Παξφια απηά ίζσο ην επίπεδν πξνυπάξρνπζαο γλψζεο πνπ ήιπηδε λα βξεη ε 

εξεπλήηξηα ππεξεθηηκήζεθε θη έηζη ππήξμε αηπρία φζνλ αθνξά ηνπο κήλεο. Ζ 

παξέκβαζε θάλεθε φηη ήηαλ επράξηζηε γηα ηα παηδηά θαη ζπκπεξαζκαηηθά νη ζηφρνη 

ζε κεγάιε πνζνζηφ επηηεχρζεθαλ. 

Όζηεξα απφ ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, θαηαιήγνπκε 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ε  πξαθηηθή παξέκβαζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ππήξμε 

επηηπρεκέλε. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εθαξκνγψλ δελ παξνπζηάζηεθαλ πξνβιήκαηα 

θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. ην ηέινο νη καζεηέο καδεχηεθαλ γχξσ απφ ηελ 
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εξεπλήηξηα θαη δήηεζαλ λα μαλαπαίμνπλ ηα παηρλίδηα φινη καδί. Έλαο καζεηήο είπε 

φηη ζα ήζειε θάζε κέξα ηα καζεκαηηθά λα είλαη παηρλίδη θη φινη νη ππφινηπνη 

ζπκθψλεζαλ καδί ηνπ κε ελζνπζηαζκφ. Ζ εκπινθή ηνπο ήηαλ ελεξγή ηφζν ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, φζν θαη ζηηο δνθηκαζίεο, ηηο νπνίεο βξήθαλ ζρεηηθά εχθνιεο θαη 

ελδηαθέξνπζεο.  

Με ζθνπφ λα εμαζθαιηζηεί ε αμηνπηζηία θαη ε εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο, έγηλε ε 

πξνζπάζεηα θαηά ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ λα πεξηνξηζηνχλ, φζν είλαη 

δπλαηφ, ν ππνθεηκεληθφο παξάγνληαο θαη λα εξκελεπηνχλ ηα δεδνκέλα βάζεη ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ παξήρζεζαλ. 

ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε επηζήκαλζεο ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο. Σν δείγκα, ην νπνίν ζπκκεηείρε, ήηαλ αξθεηά κηθξφ (20 καζεηέο). 

Έηζη είλαη θαλεξφ φηη ηφζν ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ δείγκαηνο, φζν θαη ηεο 

πνζνηηθήο ζθνπηάο απφ ηελ νπνία πξνζεγγίζηεθε ην ππφ κειέηε ζέκα, είλαη 

επηζθαιέο λα γεληθεπζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηά γηα φιν ην καζεηηθφ πιεζπζκφ πνπ 

αλήθεη ζ’ ηελ θαηεγνξία. Δπηπξνζζέησο, νη παξαηεξήζεηο πνπ έγηλαλ ζρεηηθά κε ηηο 

δηδαζθαιίεο βαζίζηεθαλ ζηηο ζεκεηψζεηο πνπ θξάηεζε ε εξεπλήηξηα θαηά ηε 

δηάξθεηα θαη ακέζσο κεηά ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ. πλεπψο, ε χπαξμε ελφο 

εμσηεξηθνχ παξαηεξεηή ελδερνκέλσο λα εμαζθάιηδε πην ιεπηνκεξείο θαη 

αθξηβέζηεξεο πιεξνθνξίεο. Σέινο, γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζεκαληηθφ 

ξφιν έπαημαλ ηα απνηειέζκαηα πνπ δφζεθαλ απφ ηελ αξρηθή θαη ε ηειηθή δνθηκαζία 

(pre θαη post-test), νη νπνίεο δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ ίδηα ηελ εξεπλήηξηα. 

Δπνκέλσο, ζε άιινπ ηχπνπ δνθηκαζίεο είλαη πηζαλφ νη καζεηέο λα παξνπζηάζνπλ 

δηαθνξεηηθή εηθφλα. 

πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εθαξκνγήο – κηθξήο έθηαζεο έξεπλαο 

κε άιιεο παξαπιήζηεο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί απνδεηθλχεηαη φηη ηα παηδηά 

απνιακβάλνπλ ηελ δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ θαη κπνξνχλ λα κάζνπλ πνιιά 

πεξηζζφηεξα απφ φζα ζα κάζαηλαλ ζε έλα θχιιν ραξηί φηαλ ε ζπκκεηνρή ηνπο είλαη 

ελεξγή θαη δηαζθεδάδνπλ (National Research Council 2001; Clements & Sarama 

2011;   Carpenter et al. 2016). 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζπκθσλνχλ κε απηά άιισλ εξεπλψλ (Kamii 

& Kato, 2006; Ginsburg, Lee, & Balfanz, 2003; Siegler & Ramani, 2009) ζχκθσλα 

κε ηα νπνία ε Παηγληψδεο Γηδαζθαιία ζηελ καζεκαηηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπ 
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δεκνηηθνχ δεκηνπξγεί καζεκαηηθή ζθέςε θαη ζπζρέηηζε ησλ καζεκαηηθψλ κε ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. Σν ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ ζηελ ελεξγή κάζεζε δεκηνπξγεί 

εκπεηξίεο κέζα απφ ηηο νπνίεο βξίζθνπλ λφεκα θαη θαηαλννχλ θαιχηεξα ην 

αληηθείκελν πνπ δηδάζθνληαη. Σα δεδνκέλα απηψλ ησλ εξεπλψλ ζε ζρέζε κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εθαξκνγήο - έξεπλαο θαηαιήγνπλ ζην γεγνλφο φηη αλ 

ζέινπκε καζεηέο κε ελδηαθέξνλ γηα ηα καζεκαηηθά, κε πεξηζζφηεξα θίλεηξα γηα 

κάζεζε, λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα δνπλ ηελ ζχλδεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ κε 

απηά πνπ δηδάζθνληαη θαη λα κπνξνχλ λα θσδηθνπνηνχλ ζε καζεκαηηθέο ζρέζεηο ηφηε 

ε Παηγληψδεο Γηδαζθαιία είλαη ε κέζνδνο πνπ πξνηείλεηαη. 

Δπίζεο, πιήζνο εξεπλψλ (Clements, 2001; Clements & Sarama 2003a; Zaranis, 2016, 

Zaranis & Kalogiannakis 2013), δίλνπλ παξφκνηα απνηειέζκαηα κε ηελ παξνχζα 

εθαξκνγή - έξεπλα, ηνλίδνληαο φηη ηα παηδηά παίδνληαο κε παηρλίδηα εκπινπηηζκέλα 

κε αλαπηπμηαθά θαηάιιειεο καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νδεγνχληαη ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ ηεο ηαμηλφκεζεο, αληηζηνίρηζεο, ινγηθψλ 

αθνινπζηψλ, αλαγλψξηζεο ζρεκάησλ, αξίζκεζεο θαη βαζηθψλ πξάμεσλ.  

Μεγάιν ελδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε κηα κειινληηθή έξεπλα ζε κεγαιχηεξν δείγκα 

καζεηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο ζρνιηθέο κνλάδεο 

(άιιε πφιε, ρσξηφ), κε ζθνπφ λα δεκηνπξγεζεί πιεξέζηεξε εηθφλα.. Δπίζεο, ζα είρε 

ελδηαθέξνλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κειινληηθέο έξεπλεο πνπ ζα απνδεηθλχνπλ φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή κπνξεί λα σθειήζεη θαη κεγαιχηεξεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ή 

αθφκε θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σέινο, ζα είρε ελδηαθέξνλ αλ ε 

ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε – κειέηε πξαγκαηνπνηνχηαλ ζε κηα ηάμε θαηά ηε δηάξθεηα 

νιφθιεξνπ αθαδεκατθνχ έηνπο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθξίλνληαλ κε κηα άιιε 

ηάμε ε νπνία δελ ζα είρε δηδαρηεί ηελ χιε κέζσ απηνχ ηνπ είδνπο δηδαθηηθή.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

PRE-TEST – ΓΙΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΟΚΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΔΡΒΑΗ ΣΗ 

ΓΔΚΑΓΑ 

1) Κάνε προςεχτικά τισ προςκζςεισ: 

 

 

 

2) Κάνε προςεχτικά τισ προςκζςεισ (πρϊτα προςκζτω μζχρι το 10 και μετά τα 

υπόλοιπα): 
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POST-TEST – ΣΔΛΙΚΗ ΓΟΚΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΔΡΒΑΗ ΣΗ ΓΔΚΑΓΑ 

1) Αντιςτοίχιςε τθν κάκε πρόςκεςθ με το ςωςτό μπαλόνι:  

 

 

 
 

 
2) υμπλιρωςε τον αρικμό που λείπει: 
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PRE-TEST – ΓΙΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΟΚΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΜΔΣΡΗΔΙ: 

ΥΡΟΝΟ 

1) Κάνε τθν αντιςτοίχιςθ: 

Ποιο πιάτο ιταν πριν φάει το ςκυλάκι και ποιο είναι μετά; 

 

Ποια φωτογραφία τθσ Κατερίνασ είναι πριν και ποια είναι μετά; 

 

2) Βάλε «Χ»  ςτον μινα που δεν ταιριάηει 

  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ – ΙΟΤΝΙΟ – ΙΟΤΛΙΟ – ΜΑΪΟ – ΑΤΓΟΤΣΟ  

 

 
ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ – ΟΚΣΩΒΡΙΟ – ΑΠΡΙΛΙΟ – ΝΟΕΜΒΡΙΟ  
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POST-TEST – ΣΔΛΙΚΗ ΓΟΚΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΜΔΣΡΗΔΙ: ΥΡΟΝΟ 

1) Αντιςτοίχιςε τισ χρονιζσ με το πριν, το μετά και το τϊρα: 

 

ΠΡΙΝ    ●              ●   2019 

 

ΣΩΡΑ   ●              ●   2017 

 

ΜΕΣΑ  ●              ●   2018 

 
 

2) Γράψε τουσ μινεσ κάτω από κάκε εποχι: 

 

ΧΕΙΜΩΝΑ            ΑΝΟΙΞΗ            ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ       ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ      

 
  

 

 

 

 

 

3) Βάλε τισ μζρεσ ςτθ ςειρά (Βάηω τον αρικμό δίπλα από τθν λζξθ): 

ΔΕΤΣΕΡΑ  

ΣΕΣΑΡΣΗ 

ΑΒΒΑΣΟ 

ΠΕΜΠΣΗ 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 

ΚΤΡΙΑΚΗ 

ΣΡΙΣΗ 

 

 

 

 


