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Πεξίιεςε 

ην ειιεληθφ λεπηαγσγείν, ε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ θξίλεηαη πνιχ ζεκαληηθή. 

Μέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλνληαη απφ ην ΓΔΠΠ γηα ην Νεπηαγσγείν, 

ηα παηδηά, αλάκεζα ζηα άιια, ζα εηζαρζνχλ ζηνπο θπζηθνχο αξηζκνχο, ζηηο 

ζπκβνιηθέο ηνπο αλαπαξαζηάζεηο θαη ζηηο βαζηθέο πξάμεηο κε απηνχο. Ωζηφζν, ε 

βηβιηνγξαθία δείρλεη φηη ιφγσ απηήο ηεο ππεξέθζεζεο ζηνπο θπζηθνχο αξηζκνχο, 

φηαλ νη καζεηέο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, εηζαρζνχλ ζηνπο ξεηνχο αξηζκνχο, 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο θαη θάλνπλ ιάζε πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νθείινληαη ζηελ 

πξνεγνχκελε γλψζε ηνπο γηα ηνπο θπζηθνχο αξηζκνχο. Γηα παξάδεηγκα, νη καζεηέο 

δπζθνιεχνληαη λα ζεσξήζνπλ ηνπο δεθαδηθνχο θαη ηα θιάζκαηα σο αξηζκνχο κε ην 

ίδην ζηάηνπο κε ηνπο θπζηθνχο αξηζκνχο. 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, είλαη λα πξνηείλεη κηα ηξνρηά κάζεζεο γηα ηελ 

δηδαζθαιία ηνπ κηζνχ ζην λεπηαγσγείν, κέζα απφ ηελ αλάπηπμε έμη δηαθνξεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Οη ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο ζρεδηάζηεθαλ λα αθνινπζνχλ κηα 

ζπγθεθξηκέλε ηξνρηά κάζεζεο θαη ηεξψληαο ηηο βαζηθέο αξρέο γηα ηα καζεκαηηθά ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ζ ηξνρηά κάζεζεο πνπ ζρεδηάζηεθε μεθηλάεη κε ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ ζπκβφισλ ησλ θπζηθψλ αξηζκψλ θαη ηε ζέζε ηνπο ζηελ 

αξηζκνγξακκή,  ηε ζπζρέηηζε ηνπο κε ην πιήζνο αληηθεηκέλσλ πνπ αλαπαξηζηνχλ θαη 

ηε δηαδηθαζία ηεο απαξίζκεζεο. Αθνινπζεί ε πξψηε πξνζέγγηζε κε ηελ έλλνηα ηνπ 

1/2 ράξε ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηεξίδνληαη ζηε δίθαηε κνηξαζηά πνζνηήησλ. Σέινο, 

ε δηδαζθαιία ηνπ κηζνχ νινθιεξψλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε αξηζκψλ πνπ πεξηέρνπλ 

θαη αθέξαηνπο θαη ηνπο κηζνχο ηνπο ζηελ ίδηα αξηζκνγξακκή, θάλνληαο ρξήζε ηνπ 

παηρληδηνχ ηεο κπνπγάδαο ησλ αξηζκψλ. 

ην ηέινο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο παξαηίζεηαη ηφζν ην πιηθφ πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηηο 

ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο, φζν θαη ν πιήξεο ζρεδηαζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

πεξηιάκβαλαλ ζην ηέινο ηνπο θαη δξάζεηο αλαζηνραζκνχ ψζηε λα απνηειέζεη έλα 

έηνηκν εξγαιείν γηα ρξήζε ζηελ ηάμε ηνπ Νεπηαγσγείνπ. 

 

Λέμεηο Κιεηδηά: Μηζφ, Σξνρηά κάζεζεο, θπζηθνί αξηζκνί, ξεηνί, Νεπηαγσγείν, 

Μαζεκαηηθά, 1/2. 
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Abstract  

In the Greek kindergarten, the teaching of mathematics is critical. Through the 

activities proposed by the curriculumfor the kindergarten, among other concepts, the 

children will be introduced to the natural numbers, their symbolic representations and 

the basic operations with them. However, the literature shows that due to this 

overexposure to natural numbers, when elementary school students are introduced to 

rational numbers, they encounter difficulties and make mistakes that could be due to 

their prior knowledge of natural numbers. For example, students find it difficult to 

think of decimals and fractions as numbers with the same status as natural numbers. 

The aim of this paper is to propose a learning trajectory for teaching half (1/2) in 

kindergarten, through the development of six different activities. These activities were 

designed to follow a specific learning trajectory and adhere to the basic mathematical 

principles of the curriculum. The designed learning trajectory begins with recognizing 

the symbols of natural numbers and their position on the number line, relating them 

with the number of objects they represent, and the enumeration process. The 

following introducing 1/2 thanks with activities based on the fair sharing of discrete 

quantities. Finally, the teaching of the half is completed by placing numbers that 

contain both integers and their halves on the same number line, making use of the 

number laundering game. 

At the end of this desertationboth the material designed in these activities are 

presented, as well as a complete planning of the activities for applying them in the 

Kindergarten classroom. 

 

Keywords: Half, Learning path, natural numbers, expressions, Kindergarten, 

Mathematics, 1/2. 
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Δηζαγσγή 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, εζηηάδεη ζηελ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηνπ ½ ζην 

λεπηαγσγείν θαη απνηειείηαη απφ δχν κέξε. Σν πξψην κέξνο πεξηιακβάλεη ηελ 

παξνπζία ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα θαη ζπγθξνηνχλ ην 

ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο. ην δεχηεξν γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα πξνηαζνχλ έμη 

δξαζηεξηφηεηεο, εληφο ζρνιηθήο ηάμεο, νη νπνίεο ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ θαηαλφεζε 

ηνπ ½ απφ ηνπο καζεηέο ηνπ λεπηαγσγείνπ. Ο αξρηθφο ζρεδηαζκφο πεξηιάκβαλε θαη 

ηελ εκπεηξηθή αμηνιφγεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ κέζσ ηεο ρξήζεο 

ηνπο ζε καζεηέο λεπηαγσγείνπ. Ωζηφζν, ε ελ ιφγσ αμηνιφγεζε δελ θαηέζηε δπλαηφλ 

λα πξαγκαηνπνηεζεί, ιφγσ ηεο αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ζρνιηθψλ 

ηδξπκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ λεπηαγσγείσλ εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο 

Covid-19.  

 Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδαο, πνπ νξίδεηαη σο ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε, έρεη σο πξψην ζηάδην ηνπ ην λεπηαγσγείν. Ζ θνίηεζε ζην Νεπηαγσγείν 

είλαη δηεηήο. Βάζεη ηνπ λφκνπ 4521/2018, γηα ηα λήπηα πνπ ζπκπιεξψλνπλ ειηθία 4 

εηψλ θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή ζηαδηαθά απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019 θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε εληφο ηξηεηίαο. Δγγξάθνληαη ζε απηφ λήπηα 5 εηψλ πνπ ε θνίηεζε ηνπο 

είλαη ππνρξεσηηθή, βάζεη ηνπ Ν. 3518/2006, θαη λήπηα 4 εηψλ (θνίηεζε ζηαδηαθά 

ππνρξεσηηθή).  

 Με βάζε ηα παξαπάλσ, θαίλεηαη φηη αλαγλσξίδεηαη ε ζεκαζία ηνπ ζεζκνχ 

ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Δζηηάδνληαο, 

ζηνλ εθπαηδεπηηθφ άμνλα, ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν θαινχληαη λα 

αιιειεπηδξάζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη παηδηά  απνηειείηαη απφ δχν παξάγνληεο, ην 

πιηθφ θαη ην θνηλσληθφ. ηελ πξψηε πεξίπησζε θαηαηάζζνληαη ηφζν ν ρψξνο, φζν 

θαη ν εμνπιηζκφο πνπ έρεη ζηελ δηάζεζή ηνπ ν/ε εθπαηδεπηηθφο. ηελ δεχηεξε 

θαηεγνξία εληάζζνληαη ν εθπαηδεπηηθφο, ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ, νη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο (Αλαζηαζηάδνπ, 2012).  

 Δμεηάδνληαο ην ΓΔΠΠ γηα ην λεπηαγσγείν, γίλεηαη αληηιεπηφ πσο νη 

εθπαηδεπηηθέο ελφηεηεο πεξηιακβάλνπλ έλα κεγάιν εχξνο γλψζεσλ. Αληίζεηα κε 

φζνπο πηζηεχνπλ φηη ην λεπηαγσγείν εζηηάδεη κφλν ζηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο, 

ηνπιάρηζηνλ ζε πξνθνξηθφ επίπεδν, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο γίλεηαη ζεκαληηθή 

πξνζπάζεηα ζηελ πξνζέγγηζε θαη ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ.  
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 Όπσο ε γιψζζα, έηζη θαη ηα καζεκαηηθά απνηεινχληαη απφ έλα ζχλνιν 

ελλνηψλ, ηηο νπνίεο ζηαδηαθά ν καζεηήο δηδάζθεηαη θαη θαηαθηά. Σν λεπηαγσγείν 

ζπρλά  αληηκεησπίδεηαη σο έλαο πξνπνκπφο ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ 

θαη φηη έρεη σο ζηφρν πεξηζζφηεξν λα πξνεηνηκάζεη ην λήπην γηα ηηο καζεκαηηθέο 

έλλνηεο (Φηιίππνπ & Υξίζηνπ, 2002). Ωζηφζν, ν βησκαηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ 

λεπηαγσγείνπ, είλαη απηφο πνπ επηηξέπεη ζηα λήπηα, βάζεη ησλ δηθψλ ηνπο κνλαδηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη γλσξηζκάησλ λα πξνζεγγίζνπλ ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη λα 

θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο πνπ απνθηνχλ (Σδεθάθε, 1988, 

Nunes, &Bryant 2007). πλεπψο, ην λεπηαγσγείν είλαη ε βαζκίδα πνπ ζα βνεζήζεη ηα 

παηδηά κε βησκαηηθφ ηξφπν λα εκπινπηίζνπλ ηηο καζεκαηηθέο ηνπο γλψζεηο, λα 

επεμεξγαζηνχλ  λέα δεδνκέλα, λα θάλνπλ ζπγθξίζεηο, ζπζρεηηζκνχο θαη πνηθίινπο 

κεηαζρεκαηηζκνχο κέζσ ηεο δνθηκήο θαη ηνπ ειέγρνπ. Δπίζεο, ηα παηδηά ζην 

λεπηαγσγείν ζα βξεζνχλ αληηκέησπα κε ηελ νκαδηθή ή αηνκηθή επίιπζε 

πξνβιεκάησλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο (Καθνχζε, 

&θνπκπνπξδή, 2008). 

 ε φια ηα καζήκαηα, θαηά ηελ δηδαζθαιία ηνπο, ν εθπαηδεπηηθφο δελ πξέπεη 

λα εζηηάδεη κφλν ζηελ κεηαθνξά ηεο γλψζεο, αιιά λα ζρεδηάδεη θαη λα εμειίζζεη 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ, ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο. ηελ πεξίπησζε 

ησλ καζεκαηηθψλ, ην Δζληθφ Αγγιηθφ πκβνχιην Γηδαζθφλησλ Μαζεκαηηθψλ 

(National Council of Teachers of Mathematics-NCTM, 2000) ζεσξεί σο ζεκαληηθά 

ζηνηρεία ηα εμήο: α) ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, β) ηε ζπιινγηζηηθή ζθέςε θαη ηελ 

απφδεημε, γ) ηελ αλαπαξάζηαζε δ) ηελ επηθνηλσλία θαη ε) ηηο ζπλδέζεηο. Ο 

ζρεδηαζκφο ηνπ καζήκαηνο κε βάζε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα αλακέλεηαη λα βνεζήζεη 

ηνπο καζεηέο λα έρνπλ κηα βαζχηεξε ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα θαη λα 

αξρίζνπλ λα θαηαλννχλ ηηο έλλνηεο απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη (Υαζάπεο, 2000, 

Nunes&Bryant, 2007).  

Ζ παξνχζα εξγαζία, παξνπζηάδεη έμη δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κέζα απφ 

ηηο νπνίεο ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξνζπαζήζεη αθελφο λα ελεξγνπνηήζεη θαη λα θεληξίζεη 

ην ελδηαθέξνλ ηνλ καζεηψλ ηνπ ψζηε λα εηζάγεη ηελ έλλνηα ηνπ ½. Γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ 1/2 σο αξηζκνχ, είλαη απαξαίηεηε ε θαηαλφεζε ηεο ζεηξάο ησλ 

αθέξαησλ αξηζκψλ απφ ηνλ κηθξφηεξν πξνο ηνλ κεγαιχηεξν θαη αλάπνδα, ψζηε ζηε 

ζπλέρεηα ηα παηδηά λα θαηαιάβνπλ φηη αλάκεζα ζε δπν αθεξαίνπο ππάξρεη θη άιινο 
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αξηζκφο. Μηα δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε ησλ ξεηψλ αξηζκψλ είλαη φηη νη καζεηέο 

πηνζεηνχλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ επφκελνπ αξηζκνχ ησλ θπζηθψλ αξηζκψλ θαη ζηνπο 

ξεηνχο. Γειαδή ζεσξνχλ φηη ππάξρεη έλαο ζπγθεθξηκέλνο επφκελνο αξηζκφο θάζε 

ξεηνχ αξηζκνχ. Μάιηζηα, εκθαλίδνληαη λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνθαηαιήςεηο 

ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ καζεκαηηθψλ πξάμεσλ, ζεσξψληαο φηη ην 

απνηέιεζκα ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο πξφζζεζεο ζα είλαη πάληα κεγαιχηεξν 

ησλ αξρηθψλ φξσλ θαη ηεο δηαίξεζεο, αθαίξεζεο ζα είλαη πάληα κηθξφηεξν απφ ηνπο 

αξρηθνχο φξνπο. κεγαιχηεξνο αξηζκφο ζηελ πξφζζεζε θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θαη 

κηθξφηεξνο φηαλ γίλεηαη αθαίξεζε ή δηαίξεζε (Cristou, 2015). Μάιηζηα ζε έξεπλα ζε 

καζεηέο αλαθνξηθά κε ην είδνο ησλ αξηζκψλ πνπ βξίζθνληαη αλάκεζα απφ δχν 

ξεηνχο αξηζκνχο, ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία ηνπο, 

εκθάληζαλ ηελ πεπνίζεζε φηη αλάκεζα ζε δπν ςεπηνδηαδνρηθνχο αξηζκνχο, π.ρ., ην 0, 

5 θαη ην 0,6 δελ ππάξρνπλ άιινη αξηζκνί (Vamvakoussi&Vosniadou, 2010). 

Ζ εηζαγσγή ησλ ξεηψλ αξηζκψλ ζην λεπηαγσγείν απνηειεί κηα πξφθιεζε γηα 

θάζε λεπηαγσγφ. Μηα ηέηνηα πξνζπάζεηα κπνξεί αξρηθά λα γίλεη κε ηελ εηζαγσγή ζην 

½, πνπ απνηειεί κηα δηαηζζεηηθή έλλνηα γηα ηα κηθξά παηδηά. ε απηή ηελ πξνζπάζεηα 

ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ θαη λα πξνζαξκνζηεί 

ζηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπο, ψζηε κέζα απφ κηα βησκαηηθή κάζεζε λα 

κπνξέζνπλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε καζεκαηηθή έλλνηα. Ζ εηζαγσγή ηνπ 

½ ζηηο κηθξέο ειηθίεο ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη κεηέπεηηα ζηελ δηδαζθαιία θαη ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηνπ ξεηνχ αξηζκνχ, φπσο ησλ θιαζκάησλ θαη ησλ δεθαδηθψλ, 

ζηνπο νπνίνπο ηα παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ εκθαλίδνπλ πνιιέο δπζθνιίεο. 

(Vamvakoussi&Vosniadou, 2010). 
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Θεσξεηηθό πιαίζην 

 

1.1 H έλλνηα ηνπ αξηζκνύ 

Ζ ρξήζε ησλ καζεκαηηθψλ θαη ε θαηάθηεζε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ απφ ηνπο 

καζεηέο ζηεξίδεηαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ζεκέιηνπ ιίζνπ, ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ. Ο 

αξηζκφο δελ πξέπεη λα ινγίδεηαη σο έλα ζχκβνιν πνπ εθθξάδεη κηα ζπγθξηκέλε 

πνζφηεηα, αληίζεηα είλαη κηα πνιπζχλζεηε . Ζ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ φηαλ γίλεηαη 

αλαθνξά ζε καζεηέο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, φπσο είλαη απηνί ηνπ λεπηαγσγείνπ, 

κπνξεί λα πεξηγξάθεηαη θαη σο αίζζεζε ηνπ αξηζκνχ. Ζ αίζζεζε ηνπ αξηζκνχ 

αλαθέξεηαη ζπλνιηθά ζηελ ηθαλφηεηα ρξήζεο θαη θαηαλφεζεο ησλ αξηζκψλ, ησλ 

αξηζκεηηθψλ ζρέζεσλ θαη πξάμεσλ. Δηδηθφηεξα, ε έλλνηα ηεο αίζζεζεο ηνπ αξηζκνχ 

θαη ε θαηαλφεζή ηεο εθθξάδνπλ πξσηίζησο ηελ επρέξεηα ηνπ καζεηή ηφζν ζηελ 

εθηίκεζε θαη ζηελ ζχγθξηζε δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ ή πνζνηήησλ, φζν θαη ζηηο 

νινθιήξσζε λνεξψλ πξάμεσλ. Δπίζεο, ζπλδένληαη κε ηελ ηθαλφηεηα λα κπνξεί ν 

καζεηήο λα αλαγλσξίδεη κε ινγηθά δεδνκέλα, αιιά θαη λα ρξεζηκνπνηεί 

αλαπαξαζηάζεηο πνζνηήησλ, κε άλεζε ψζηε λα κπνξεί θηλεζεί αλάκεζα ζε 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ηνπο (Λεκνλίδεο, 2003, Kalchmanetal., 2005).  

 Ζ ελ ιφγσ αίζζεζε θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία αλαπηχζζεηαη ζε δχν ζηάδηα, 

ην πξψηκν (predimensionalstage) θαη ην ελνπνηεκέλν (Unidimensionalstage). Σν 

πξψηκν ζηάδην θαίλεηαη λα έρεη σο ζεκείν εθθίλεζεο ηελ ειηθία ησλ ηεζζάξσλ, θαηά 

ην νπνίν ηα λήπηα κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ δχν δηαθνξεηηθά ζρήκαηα. ην πξψην 

απφ απηά, ην πνζνηηθφ, έρνπλ πιένλ ηελ δπλαηφηεηα λα δίλνπλ απαληήζεηο ζε 

εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηάθξηζε ηνπ πεξηζζφηεξνπ θαη ηνπ ιηγφηεξνπ. 

Αληίζηνηρα ζην δεχηεξν ζρήκα, πεξηιακβάλεηαη ε κέηξεζε, δειαδή ε θαηακέηξεζε 

ησλ αληηθεηκέλσλ ελφο ζπλφινπ, ην νπνίν αληηθξίδνπλ (Garcia, etal., 2006).  

Σν δεχηεξν ζηάδην ηεο αίζζεζεο ηνπ αξηζκνχ, νξίδεηαη σο ην ελνπνηεκέλν θαη 

ε έλαξμή ηνπ ηνπνζεηείηαη ρξνληθά ζηελ ειηθία ησλ έμη. Καηά ην ζηάδην απηφ ην παηδί 

θαηαθέξλεη λα ζπγρσλεχζεη ην πνζνηηθφ κε ηελ κέηξεζε. Παξάιιεια κε ηελ έλαξμε 

ηνπ ελνπνηεκέλνπ ζηαδίνπ, γίλεηαη θαη ε αλάπηπμε ηεο λνεηηθήο αλαπαξάζηαζεο ηεο 

ζεηξάο κε ηελ νπνία απμάλνπλ ή κεηψλνληαη νη αξηζκνί (numberline). Ζ λνεηηθή 

αλαπαξάζηαζε ησλ αξηζκψλ πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ καζεκαηηθψλ 
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ζπκβφισλ, ηελ γλψζε ησλ ιέμεσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηνπο αξηζκνχο, ηελ ηθαλφηεηα 

γηα κέηξεζε θαη ηελ γλψζε ηεο πιεζηθφηεηαο ησλ αξηζκψλ (Garcia, etal., 2006). 

 

1.2 Θεσξία ηνπ Piaget γηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ αξηζκνύ 

 Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ αξρηθά βαζηδφηαλ ζηελ ζεσξία ηνπ Piaget, 

ζρεηηθά κε ηα ζηάδηα λνεηηθήο αλάπηπμεο. χκθσλα κε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία 

ησλ ζηαδίσλ, ε αλάπηπμε γίλεηαη κέζα απφ ζεηξά πνηνηηθψλ κεηακνξθψζεσλ, νη 

νπνίεο εληνπίδνληαη ζηε γεληθή γλσζηηθή δνκή ηνπ παηδηνχ. χκθσλα κε ηνλ Piaget, 

κεηαμχ γέλλεζεο θαη ελειηθίσζεο, ππάξρνπλ ηέζζεξα θχξηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηα 

νπνία αληηζηνηρνχλ ζηε βξεθηθή, λεπηαθή, παηδηθή ειηθία θαη ζηελ εθεβεία 

(Cole&Cole, 2001). 

Σν παηδί ειηθίαο απφ 0 έσο 2 εηψλ βξίζθεηαη ζην αηζζεηεξηνθηλεηηθφ ζηάδην, 

ην νπνίν απνηειείηαη απφ έμη ππνζηάδηα θαη πεξηιακβάλεη ην ζπληνληζκφ 

αηζζεηεξηαθψλ αληηιήςεσλ θαη ησλ απιψλ θηλεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ γηα ηελ 

απφθηεζε γλψζεο ηνπ θφζκνπ (Cole&Cole, 2001). 

Αληίζηνηρα ζε ειηθία απφ 2 έσο 6 εηψλ, ην παηδί βξίζθεηαη ζην ζηάδην πξν-

ινγηθήο λφεζεο. ην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην, ε αλάπηπμε ηεο λνεηηθήο αλαπαξάζηαζεο 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα κπνξνχλ λα ζθέθηνληαη γηα αληηθείκελα πνπ δελ 

είλαη παξφληα θαη ηαπηφρξνλα  λα ζπκβνιίδνπλ (ρξήζε γιψζζαο, ζπκβνιηθφ παηρλίδη, 

ζρέδην). Πεξηνξηζκνί ηεο πξνζπιινγηζηηθήο ζθέςεο απνηεινχλ ν εγσθεληξηζκφο, ν 

αληκηζκφο, ν ξεαιηζκφο θαη ε αδπλακία δηαηήξεζεο, ε νπνία νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε 

ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ γηα αληηζηξεςηκφηεηα, αληηζηάζκηζε θαη ηαπηφηεηα. Δπίζεο, 

ηα παηδηά απηνχ ηνπ ζηαδίνπ ζπγρένπλ ηηο θαηεγνξίεο κε ηηο ππνθαηεγνξίεο θαη ην 

θαηλνκεληθφ κε ην πξαγκαηηθφ (Cole&Cole, 2001). 

Παηδηά ειηθίαο απφ 6 έσο 12 εηψλ ηνπνζεηνχληαη ζην ζηάδην ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ινγηθήο λφεζεο. ην ελ ιφγσ ζηάδην ηα παηδηά πιένλ είλαη ηθαλά γηα 

λνεηηθέο ελέξγεηεο. Ο ηξφπνο ζθέςεο ηνπο αιιάδεη θαη γίλεηαη πεξηζζφηεξν 

πνιχπινθνο αθνχ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε 

απνθέληξσζε, ε ηαπηφηεηα, ε αληηζηάζκηζε θαη ε αληηζηξεςηκφηεηα (δηαηήξεζε), 
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ελψ ιχλνπλ πξνβιήκαηα ινγηθήο ηαμηλφκεζεο, ζεηξνζέηεζεο θαη αξίζκεζεο 

(Cole&Cole, 2001). 

ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο ηππηθήο λφεζεο αλήθνπλ καζεηέο κε ειηθία απφ 12 

έσο 19 εηψλ, φπνπ ην πιένλ έρνπλ απνθηήζεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζθέθηνληαη 

ζπζηεκαηηθά φιεο ηηο ινγηθέο ζρέζεηο ελφο πξνβιήκαηνο (Cole&Cole, 2001). 

Δζηηάδνληαο ζηελ έλλνηα ή ζηελ αίζζεζε ηνπ αξηζκνχ, ν Piaget βάζεη ηεο 

ζεσξίαο ηνπ ζεσξνχζε πσο ηα παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

πεξίνδν ηεο πξνζπιινγηζηηθήο ζθέςεο δελ έρνπλ αλαπηχμεη αθφκε ηελ έλλνηα ηνπ 

αξηζκνχ. Μέζα απφ ηα πεηξάκαηά ηνπ έδεημε φηη φηαλ ηα παηδηά παξαηεξνχλ δπν 

ζεηξέο αληηθεηκέλσλ, ηα νπνία είλαη ηνπνζεηεκέλα αληηθξηζηά ζε αληηζηνηρία έλα 

πξνο έλα, κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ ηελ ίδηα πνζφηεηά ηνπο. Αλ φκσο ππάξμεη θάπνηα 

κεηαηφπηζε πνπ νδεγεί ζηελ απνπζία ηνπ νπηηθνχ εξεζίζκαηνο ηεο ηζφηεηαο, ηφηε 

ράλνπλ ηελ αίζζεζε ηεο πνζφηεηαο θαη ζεσξνχλ πσο ε κηα νκάδα αληηθεηκέλσλ 

απνηειείηαη απφ κεγαιχηεξν αξηζκφ (Βνζληάδνπ, 1998). 

Βάζεη ηεο ζεσξίαο ηνπ Piaget, αθνχ ηα παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο δελ 

κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο πξάμεηο ηεο 

αξαίσζεο/ζχκπηπμεο(πνπ δελ αιιάδνπλ ηνλ αξηζκφ) θαη ζηηο πξάμεηο ηεο πξφζζεζεο 

θαη ηεο αθαίξεζεο (πνπ επεξεάδνπλ ηνλ αξηζκφ), δελ έρνπλ θαηαθέξεη λα αλαπηχμνπλ 

αθφκα ηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ. Γηα ηνλ Piaget ε έλλνηα ηνπ αξηζκνχ έρεη αλαπηπρζεί 

επαξθψο φηαλ ην παηδί βξίζθεηαη ζηελ πεξίνδν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ινγηθψλ 

ελεξγεηψλ, φηαλ δειαδή έρεη αλαπηχμεη ηηο θαηάιιειεο ινγηθνκαζεκαηηθέο δνκέο πνπ 

ηνπ επηηξέπνπλ λα ιεηηνπξγεί θαη λα ζθέπηεηαη κε ηξφπνπο πνπ θάλνπλ δπλαηή ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ αξηζκνχ (Βνζληάδνπ, 1998). 

1.3 ύγρξνλε δηδαζθαιία ηνπ αξηζκνύ 

 Σα πεηξάκαηα θαη ε ζεσξία ηνπ Piaget αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλφεζε ησλ 

λήπησλ θαη ηα καζεκαηηθά, πξνζέθεξαλ πάξα πνιιά, εηδηθά κε ηα φξηα ηεο λνεηηθήο 

αλάπηπμεο. Ωζηφζν, φπσο ππνγξακκίδεη ε Gelman(1972) ζην βηβιίν ηεο . 

Βνζληάδνπ, «ε ςπρνινγία ησλ καζεκαηηθψλ», ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ εμέιημε ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο θαζηζηνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπο, 

σο πεπεξαζκέλε. Πιένλ, ηα φξηα απφ ηα δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηα νπνία θαινχληαη ηα 

παηδηά λα κεηαβνχλ δελ είλαη ηφζν μεθάζαξα. Οξηζκέλα αλακέλεηαη λα παξνπζηάδνπλ 
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πξνελλνηαθή ζθέςε, άιια ελνξαηηθέο παξαζηάζεηο θαη κεξηθά ζα ελεξγνχλ κε 

ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο (VandeWalle, 2017). 

 χκθσλα κε ην ΓΔΠΠ (2003), ηα κηθξά παηδηά δηακνξθψλνπλ, ηξνπνπνηνχλ 

θαη δνκνχλ ηδέεο κε ηε ζπλερή αιιειεπίδξαζε κε ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ. Αλαπηχζζνπλ απιέο καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο κε ηελ εθαξκνγή ησλ ηδεψλ 

ηνπο ζε θαζεκεξηλέο πξάμεηο θαη πξνβιήκαηα. Υεηξίδνληαη απιέο καζεκαηηθέο 

έλλνηεο γηα λα αληηιεθζνχλ ηε ινγηθή θαζεκεξηλψλ πξάμεσλ θαη πξνβιεκάησλ, 

ξσηνχλ γχξσ απφ ζρέζεηο, ζρέδηα θαη αθνινπζίεο.  

θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ Μαζεκαηηθψλ γηα ην Νεπηαγσγείν είλαη λα 

βνεζήζεη ηα παηδηά κέζα απφ βησκαηηθέο θαηαζηάζεηο λα επεθηείλνπλ ηηο πξψηεο 

καζεκαηηθέο γλψζεηο ηνπο θαη λα εθαξκφδνπλ νηθείεο καζεκαηηθέο δνκέο ζε λέεο 

θαηαζηάζεηο. Να επεμεξγάδνληαη θαη λα αμηνπνηνχλ λέα δεδνκέλα, λα ζπγθξίλνπλ θαη 

λα κεηαζρεκαηίδνπλ απιέο ζρέζεηο θαη δηαδηθαζίεο κε ηε δνθηκή θαη ηνλ έιεγρν. Να 

ελδηαθέξνληαη λα επηλννχλ θαη λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα θαη λα αμηνπνηνχλ ηε 

ζχγρξνλε ηερλνινγία. Καηά ηε δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ, νκαδηθά θαη 

αηνκηθά, ηα παηδηά αλαπηχζζνπλ εηδηθέο ηθαλφηεηεο φπσο λα ζπγθξίλνπλ θαη λα 

ζπζρεηίδνπλ αληηθείκελα, λα αληηιακβάλνληαη θάπνηεο ηδηφηεηεο, ζρέζεηο θαη 

ζπλδπαζκνχο θαη ηέινο λα κεηξνχλ θαη λα αλαγλσξίδνπλ απιά ζρήκαηα ζην 

πεξηβάιινλ (ΓΔΠΠ, 2003). 

Έλα ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην κάζεζεο γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο έλλνηαο ηνπ 

αξηζκνχ, αληίζεηα κε φζα φξηδε ν Piaget, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πνιιέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηελ πιεζηθφηεηα, φζν θαη κε ηελ ρξήζε ηεο 

απαξίζκεζεο. Σέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηελ 

επαλαιακβαλφκελε αλαθνξά ησλ αξηζκψλ κε ηελ ζεηξά. Ζ ελ ιφγσ αλαθνξά μεθηλάεη 

ζηαδηαθά θαη κπνξεί λα θηάζεη κέρξη ην εθαηφ. Δπηπιένλ, κπνξεί λα εθαξκνζηνχλ 

δξαζηεξηφηεηεο απαξίζκεζεο, ζπλήζσο κέρξη ην δέθα, φπνπ νη καζεηέο ζα ζπλδένπλ 

ηνλ εθάζηνηε αξηζκφ κε ηελ νλνκαζία ηνπ θαη κε ηνλ ζπκβνιηζκφ ηνπ θαηά ηελ 

απνηχπσζή ηνπ ζην ραξηί. Παξάιιεια, κέζσ ηεο απαξίζκεζεο, ηα λήπηα ζα κπνξνχλ 

λα ζπγθξίλνπλ πνζφηεηεο απφ αληηθείκελα θαη ηαπηφρξνλα λα ζπλδπάζνπλ ηελ θάζε 

πνζφηεηα κε ηνλ ίδην ηνλ αξηζκφ θαη ηελ νλνκαζία ηνπ (Σδεθάθε 2007,Αξκελάθνπ 

θαη ζπλ., 2008). 
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Δθηφο φκσο απφ ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο, κπνξεί λα γίλνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνθαινχλ άηππεο αθαηξέζεηο θαη πξνζζέζεηο ησλ αξηζκψλ, 

ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην δέθα. Ωζηφζν, ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη θαη απηέο πνπ 

βνεζνχλ ηα λήπηα λα θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο δηαδνρήο ησλ αξηζκψλ. Πξφθεηηαη 

γηα κηα πνιχ ζεκαληηθή έλλνηα, δεδνκέλνπ απνηειεί πξναπαηηνχκελν γηα λα εηζαρζεί 

ή έλλνηα ηνπ κηζνχ. Οπζηαζηηθά αξρηθά ην παηδί θαιείηαη λα θαηαλνήζεη φηη ε κνλάδα 

είλαη αδηαίξεηε θαη δελ ππάξρεη θάπνην άιιν ζηνηρείν κεηαμχ ησλ αξηζκψλ. Μφλν 

φηαλ αληηιεθζεί ηελ έλλνηα ηνπ θπζηθνχ αξηζκνχ, κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ 

εθκάζεζε ησλ ξεηψλ αξηζκψλ θαη ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηνπο θπζηθνχο (Σδεθάθε 2007, 

Αξκελάθνπ θαη ζπλ., 2008). 

 

1.4 Απαξίζκεζε 

Ζ ζεσξία ησλ ινγηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Piaget, ζεσξείηαη απαξραησκέλε ζηελ 

ζχγρξνλε θνηλσλία, απφ ηνπο εξεπλεηέο, δεδνκέλνπ φηη ηα λήπηα απφ πνιχ λσξίο (2-

3εηψλ) έρνπλ εμνηθεησζεί αθφκα θαη αθνχζηα κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απαξίζκεζεο. 

Δπνκέλσο αλαπηχζζνπλ πνζνηηθέο δεμηφηεηεο κε κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδνρηθή ζεηξά. 

Αξρηθά αλαπηχζζεηαη ε απηφκαηε αλαγλψξηζε ηνπ αξηζκνχ, βάζεη ηεο 

αλαπαξάζηαζήο ηνπ, αθνινπζεί ε ηθαλφηεηα ηεο απαξίζκεζεο, πξνθνξηθή θαη 

αληηζηνίρηζε ησλ αξηζκψλ θαη ηέινο ε απνηίκεζε, βάζεη ησλ εκπεηξηψλ ηνπο 

(Λεκνλίδεο, 1999). 

Οη εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ, πξηλ  αθφκε απφ ηε θνίηεζή ηνπο ζην λεπηαγσγείν, 

ζρεηίδνληαη κε ηελ απαξίζκεζε πνπ θάλνπλ ζε δηάθνξα παηρλίδηα ή ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Σέηνηα παξαδείγκαηα είλαη ε απαξίζκεζε ησλ δαθηχισλ ηνπο, 

εξσηήζεηο πνπ θάλνπλ νη γνλείο ζε θαζεκεξηλή βάζε, φπσο πφζα παηρλίδηα έρεηο, 

πνηνο έρεη πην πνιιά θ.η.ι.. Απηέο νη θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο είλαη πνπ βνεζνχλ ηα 

λήπηα λα θαηαλννχλ ηνπο αξηζκνχο θαη ηε δηαδηθαζία ηεο απαξίζκεζεο 

(Clement&Sarama, 2009).  

Δζηηάδνληαο ζηελ ηθαλφηεηα ηεο απαξίζκεζεο, θαίλεηαη φηη νξίδεηαη σο ε 

δξαζηεξηφηεηα ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ απαγγειία κηαο ζεηξάο αξηζκνιέμεσλ, φπνπ 

θάζε κηα απφ απηέο ζπλδέεηαη κε κηα αξηζκεηηθή κνλάδα (Steffe&Cobb, 1988). Ωο 

δξαζηεξηφηεηα πεξηιακβάλεη: 
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 ηελ ηθαλφηεηα απαγγειίαο ηεο αθνινπζίαο ησλ αξηζκνιέμεσλ ζηε ζσζηή, 

ζπκβαηηθή ζεηξά (έλα, δχν, ηξία,...). 

 ηελ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ελφο πιήζνπο δηαθξηηψλ κνλάδσλ πνπ 

ζεσξνχληαη αξηζκήζηκεο. 

 ηελ ηθαλφηεηα δηάθξηζεο ησλ αληηθεηκέλσλ . 

 ηελ ηθαλφηεηα ζπληνληζκνχ ησλ δχν παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ έηζη ψζηε 

θάζε αξηζκνιέμε λα αληηζηνηρίδεηαη ζε κηα αξηζκεηηθή κνλάδα. 

Ωο δξαζηεξηφηεηα ζην λεπηαγσγείν, ε απαξίζκεζε είλαη έλα πνιχ ρξήζηκν 

εξγαιείν πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ κειινληηθή αλάπηπμε ηεο ελλνηνινγηθήο 

θαηαλφεζεο ηεο πνζφηεηαο, ηεο αμίαο ζέζεο, ησλ πξάμεσλ, θαη ηεο δνκήο ηνπ 

ζπλφινπ ησλ (θπζηθψλ) αξηζκψλ. Ωζηφζν, γηα λα θηάζεη ην λήπην λα θαηαθηήζεη ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ηθαλφηεηα, ζα πξέπεη λα πεξάζεη απφ ηελ πξψηκε απαξίζκεζε πνπ 

ζηεξίδεηαη ζηηο εκπεηξίεο ηνπ, ζηελ απαξίζκεζε. Δπνκέλσο, ζην λεπηαγσγείν, ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα ζπγρξνλίζεη φια ηα παηδηά θαη αλεμαξηήησο ησλ εκπεηξηψλ 

ηνπο, λα ηα βνεζήζεη λα αλαπηχμνπλ ηηο ηέζζεξεηο βαζηθέο πηπρέο ηεο πξψηκεο 

αξηζκεηηθήο γλψζεο (Clement&Sarama, 2009). 

 Αθνινπζία αξηζκψλ, λα γλσξίδνπλ ηα νλφκαηα θαη ηε δηαηεηαγκέλε ζεηξά ησλ 

αξηζκεηηθψλ ιέμεσλ. 

 Αληηζηνίρεζε έλα πξνο έλα, λα απαξηζκνχλ αληηθείκελα ιέγνληαο αξηζκεηηθέο 

ιέμεηο θαη λα θάλνπλ αληηζηνίρεζε κε αληηθείκελα 

 Πιεζηθφηεηα, λα αληηιακβάλνληαη πσο φηαλ αξηζκνχλ, ε ηειεπηαία 

αξηζκεηηθή ιέμε εθθξάδεη ην πιήζνο ησλ αληηθεηκέλσλ 

 Άκεζε εθηίκεζε πνζνηήησλ, αλαγλψξηζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αληηθεηκέλσλ 

κέζα ζε έλα ζχλνιν, ρσξίο λα ηα απαξηζκνχλ. 

Οη ελ ιφγσ πηπρέο γηα λα κπνξέζνπλ λα αλαπηπρζνχλ πιήξσο θαη λα θηάζνπλ 

ηα παηδηά λα έρνπλ θαηαθηήζεη ηελ απαξίζκεζε, ζα πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζε κηα 

ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο θαη εκπεηξίεο, νη νπνίεο ζα ηαηξηάδνπλ κε ηελ ειηθία ηνπο, 

αιιά θαη κε ηηο, έσο ηψξα, γλψζεηο ηνπο (Clement&Sarama, 2009).  
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Οη ελ ιφγσ δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζε κηα ζεηξά 

απφ δηδαθηηθέο κεζνδνινγίεο ηεο απαξίζκεζεο, βάζεη ηνπ επηπέδνπ ζην νπνίν 

βξίζθεηαη ην θάζε παηδί. Αλαιπηηθφηεξα, ην ζηάδην απφ ην νπνίν μεθηλάεη έλα παηδί 

είλαη ε απαξίζκεζε ππφ δηακφξθσζε, φπνπ ην λήπην δελ γλσξίδεη αθφκα ηελ ζεηξά 

ησλ αξηζκψλ θαη δελ κπνξεί λα ζπλδέζεη κηα ζεηξά αληηθεηκέλσλ κε ζπγθεθξηκέλνπο 

αξηζκνχο. Αλαπηπμηαθά, αθνινπζεί ε αληηιεπηηθή απαξίζκεζε, φπνπ ην παηδί κπνξεί 

λα απαξηζκήζεη κηα ζεηξά αληηθεηκέλσλ, εθφζνλ απηά είλαη νξαηά ζε απηφ, 

μεθηλψληαο πάληα απφ ηνλ αξηζκφ έλα. Αθνινπζεί ε αλαπαξαζηαηηθή απαξίζκεζε, 

φπνπ ην παηδί κπνξεί λα θάλεη ηελ πξνεγνχκελε δηαδηθαζία ρσξίο λα έρεη κπξνζηά 

ηνπ ηα αληηθείκελα ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ηα απαξηζκεί. Δπφκελν ζηάδην είλαη ε 

απαξίζκεζε απφ έλα αξηζκφ θαη κεηά, φπνπ πιένλ ην παηδί κπνξεί λα μεθηλήζεη λα 

απαξηζκεί λνεξά ηα αληηθείκελα, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα μεθηλήζεη απφ ηελ αξρή, 

δειαδή ηνλ αξηζκφ έλα. Σέινο, είλαη ε απαξίζκεζε αλά πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο 

κνλάδεο, φπνπ ην παηδί ηνπ λεπηαγσγείνπ δελ αλεβαίλεη θαηά κηα κνλάδα, αιιά 

κπνξεί λα θάλνπλ ζπλδπαζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφζζεζε θαη ηελ αθαίξεζε 

(Steffe&Cobb, 1988). 

Παξφια απηά, ε δηαδηθαζία ηεο απαξίζκεζεο δηαθξηηψλ πνζνηήησλ, κπνξεί 

λα δεκηνπξγήζεη ζηα παηδηά ηελ αίζζεζε φηη νη αξηζκνί είλαη κφλν νη θπζηθνί 

αξηζκνί, δειαδή νη ζεηηθνί αθέξαηνη (νιφθιεξνη αξηζκνί), θάηη πνπ ζα ηνπο 

πξνθαιέζεη δπζθνιίεο θαη εκπφδηα φηαλ εηζαρζνχλ ζηνπο ξεηνχο αξηζκνχο, ζην 

δεκνηηθφ ζρνιείν (Christou 2015, Christou et al., 2020, Christou & Vamvakousi, 

2021, Vamvakousi et al., 2018, Vamvakousi 2020, Gelman, 2000). Γηα παξάδεηγκα, ε 

δηαδηθαζία ηεο απαξίζκεζεο κπνξεί λα εληζρχζεη κηα δηαηζζεηηθή πεπνίζεζε ησλ 

παηδηψλ φηη αλάκεζα ζε δπν θπζηθνχο αξηζκνχο (π.ρ., ην 7 θαη ην 8) δελ ππάξρεη 

άιινο αξηζκφο. Δλψ πξάγκαηη αλάκεζα ζε δπν θπζηθνχο αξηζκνχο δελ ππάξρεη άιινο 

θπζηθφο αξηζκφο, παξφια απηά ππάξρνπλ άπεηξνη ξεηνί αξηζκνί. Έλαο ηέηνηνο 

αξηζκφο είλαη ην 7,5.  

 



15 

 

1.5 Ρεηνί αξηζκνί 

1.5.1 Η έλλνηα ησλ ξεηώλ αξηζκώλ 

Ζ έλλνηα ηνπ ξεηνχ αξηζκνχ είλαη κία απφ ηηο πην πνιχπινθεο αιιά θαη πην 

ζεκαληηθέο καζεκαηηθέο έλλνηεο πνπ ηα παηδηά ζπλαληνχλ απφ ηελ πξσηνβάζκηα 

θηφιαο εθπαίδεπζε. ην πιαίζην ησλ ζρνιηθψλ καζεκαηηθψλ, σο ξεηνί αξηζκνί 

νξίδνληαη ην ζχλνιν ησλ αξηζκψλ Q: = {x : x = α/β φπνπ α,β Δ Ε θαη β≠0}, είλαη 

δειαδή φινη νη αξηζκνί πνπ κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ ππφ κνξθή θιάζκαηνο α/β, κε α, 

β αθέξαηνη αξηζκνί θαη β ≠ 0. Ζ ζρέζε, πνπ νξίδεηαη κε ηνλ παξαθάησ ηξφπν: α/β = 

γ/δ <=> α*δ = β*γ, είλαη κηα ζρέζε ηζνδπλακίαο ζην Q,  γηαηί είλαη αλαθιαζηηθή ή 

απηνπαζήο, ζπκκεηξηθή θαη κεηαβαηηθή. Κάζε ζηνηρείν ηνπ Q, δειαδή είλαη ξεηφο, 

ζχκθσλα κε απηή ηε ζρέζε απνηειεί κηα θιάζε ηζνδπλακίαο. O ζρνιηθφο νξηζκφο 

απηφο αθήλεη ην πεξηζψξην ν ίδηνο ξεηφο αξηζκφο λα έρεη πνιιαπιέο ζπκβνιηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο. Γηα παξάδεηγκα θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη φηη νη αξηζκνί 

0,5, 500/1.000, 1/2, 4/8 είλαη φινη ξεηνί αξηζκνί. Ωζηφζν, εμεηάδνληαο θαλείο 

πξνζερηηθά ηνπο παξαπάλσ δνζέληεο αξηζκνχο, αληηιακβάλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα 

δηαθνξεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ελφο θαη κφλν ξεηνχ αξηζκνχ (Λεκνλίδεο, 2013). 

ηνπο ξεηνχο αξηζκνχο αλήθνπλ θαη ηα θιάζκαηα, ηα νπνία νξίδνληαη σο έλα 

δηαηεηαγκέλν δεχγνο (α,β) κε κνξθή α/β, φπνπ α,β είλαη θπζηθνί αξηζκνί κε β≠0, γηα 

ην νπνίν ηζρχνπλ νη παξαθάησ δχν ζρέζεηο 

 Ζ ζρέζε ηζφηεηαο, κε βάζε ηελ νπνία δχν θιάζκαηα α/β θαη γ/δ είλαη ίζα αλ 

θαη κφλν αλ είλαη α=γ θαη β=δ. 

 Ζ ζρέζε δηάηαμεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία έλα θιάζκα α/β < γ/δ αλ θαη κφλν 

αλ α*δ < β*γ. 

Δπνκέλσο σο ξεηφο αξηζκφο νξίδεηαη έλα ζχλνιν ηζνδχλακσλ κεηαμχ ησλ 

δηαηεηαγκέλσλ δεπγψλ (α,β) ή α/β, έλα ζχλνιν δειαδή θιαζκάησλ, φπνπ α θαη β 

είλαη αθέξαηνη αξηζκνί θαη β≠0 θαη δχν δεχγε θιαζκάησλ είλαη ίζα α/β = γ/δ, αλ θαη 

κφλν αλ α*δ = β*γ (Λεκνλίδεο, 2013). 

Ζ ρξήζε ησλ ξεηψλ αξηζκψλ ηφζν ζην λεπηαγσγείν, φζν θαη ζηηο άιιεο 

εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο δεκηνπξγνχλ αξθεηέο δπζθνιίεο ζηνπο καζεηέο. Ωζηφζν, νη 

πνιιαπιέο ηνπο ζπκβνιηθέο παξαζηάζεηο, θαζψο θαη απφ ηηο δηαθνξέο ηνπο ζε ζρέζε 
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κε ηνπο νηθείνπο ζηνπο καζεηέο θπζηθνχο αξηζκνχο  είλαη δχν απφ ηηο πην ζεκαληηθέο, 

(Markovits&Sowder, 1991; Vamvakoussi&Vosniadou, 2012). Καη νη δχν απηέο 

δπζθνιίεο επεξεάδνπλ ηελ θαηαλφεζε ηεο ππθλήο δηάηαμεο ησλ ξεηψλ. Πνιιέο απφ 

ηηο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ κε ηνπο ξεηνχο αξηζκνχο κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ απφ ηελ 

ηάζε ηνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αξρηθή γλψζε ηνπο γηα ηνπο θπζηθνχο αξηζκνχο, ζε 

πεξηζηάζεηο πνπ απαηηείηαη γλψζε γηα ηνπο ξεηνχο αξηζκνχο. Σν θαηλφκελν απηφ έρεη 

ραξαθηεξηζηεί Πξνθαηάιεςε ηνπ Φπζηθνχ Αξηζκνπ. Ζ πξνθαηάιεςε ηνπ θπζηθνχ 

αξηζκνχ δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε ηεο ππθλήο δνκήο ησλ ξεηψλ 

αξηζκψλ, θαη ηηο πξάμεηο κε ξεηνχο. 

 

1.5.2 Η ππθλή δηάηαμε ησλ ξεηώλ αξηζκώλ 

Μία απφ ηηο βαζηθέο ηδηφηεηεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ξεηψλ αξηζκψλ είλαη απηή 

ηεο ππθλήο δηάηαμεο. Έλα ζχλνιν ζεσξείηαη ππθλά δηαηεηαγκέλν, φηαλ αλάκεζα απφ 

δχν δηαθνξεηηθά ζηνηρεία α, β ηνπ ζπλφινπ ππάξρεη πάληα έλα ηξίην ζηνηρείν γ ηέηνην 

ψζηε α < γ < β. Ζ ηδηφηεηα ηεο ππθλήο δηάηαμεο πνπ ζπλαληάκε ζην ζχλνιν ησλ 

ξεηψλ αξηζκψλ, κπνξεί λα πεξηγξαθεί κε κηα πιεζψξα δηαθνξεηηθψλ εθθξάζεσλ, νη 

νπνίεο σζηφζν είλαη καζεκαηηθά ηζνδχλακεο (Vamvakoussi, 2017):  

 Μεηαμχ δχν νπνηνλδήπνηε δηαθνξεηηθψλ ξεηψλ αξηζκψλ, ππάξρεη πάληα έλαο 

άιινο ξεηφο (απεηξία ησλ ελδηάκεζσλ)  

 Καλέλαο ξεηφο αξηζκφο δελ έρεη κνλαδηθφ επφκελν αξηζκφ. Ζ χπαξμε 

κνλαδηθνχ επφκελνπ αξηζκνχ, αθνξά κφλν ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ αξηζκψλ 

(κε χπαξμε επφκελνπ).  

 Οη ξεηνί αξηζκνί είλαη άπεηξα δηαηξέζηκνη (άπεηξε δηαηξεζηκφηεηα). 

Σν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ πνιινί καζεηέο έρεη λα θάλεη κε ηνλ άπεηξν 

αξηζκφ ησλ ελδηάκεζσλ αξηζκψλ, θαζψο νη πεξηζζφηεξνη ζεσξνχλ φηη αλάκεζα ζε 

δχν ξεηνχο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο, ππάξρεη είηε πεπεξαζκέλν, είηε κεδεληθφ πιήζνο 

ξεηψλ αξηζκψλ, φπσο ζπκβαίλεη ζην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ. χκθσλα κε ηηο κειέηεο 

ησλ Vamvakoussi&Vosniadou (2012) αιιά θαη ηνπ Neuman (2001), θαίλεηαη φηη ηα 

παηδηά δηακνξθψλνπλ ηελ άπνςή ηνπο γηα ην πιήζνο ησλ αξηζκψλ ζε έλα δηάζηεκα, 

αλάινγα κε ηε κνξθή ησλ άθξσλ ηνπ δηαζηήκαηνο. 
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 Σν δεχηεξν ζεκείν ζην νπνίν θαίλεηαη λα πξνβιεκαηίδνληαη πνιινί καζεηέο, 

αλεμαξηήηνπ ειηθίαο, έρεη λα θάλεη κε κηα ηδηφηεηα ησλ θπζηθψλ αξηζκψλ, ε χπαξμε 

ηνπ επνκέλνπ, αξρή πνπ δελ εληνπίδεηαη ζηνπο ξεηνχο. Ζ αξρή απηή, ζπρλά 

αλαθέξεηαη σο ε «αξρή ηνπ επνκέλνπ» (Cheung, etal., 2017). Έλα παηδί πνπ θαηαλνεί 

πξαγκαηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ επφκελνπ αξηζκνχ ζην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ αξηζκψλ, 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη φηη γηα νπνηνλδήπνηε θπζηθφ αξηζκφ n, ππάξρεη 

πάληα έλαο κνλαδηθφο επφκελνο θαη απηφο ζα είλαη ν n + 1, θαζψο θαη λα θαηαλνεί ηε 

κε χπαξμε ηνπ κεγαιχηεξνπ απ' φινπο ηνπο αξηζκνχο απηνχ ηνπ ζπλφινπ 

(Cheungetal., 2017; Φσθάο, 2019). Ωζηφζν νη καζεηέο δηαθφξσλ βαζκίδσλ, 

επεξεαζκέλνη απφ ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ αξηζκψλ, θαίλεηαη λα ζεσξνχλ φηη θαη 

ζηνπο ξεηνχο αξηζκνχο ζπλερίδεη λα ηζρχεη ε αξρή ηνπ επφκελνπ. Αδπλαηνχλ 

επνκέλσο λα θαηαλνήζνπλ πσο ζε έλα ξεηφ αξηζκφ n δελ ππάξρεη έλαο θαη κνλαδηθφο 

επφκελνο αξηζκφο, αιιά εμαξηάηαη απφ ηελ κνλάδα κεγέζνπο πνπ ζα πξνζηεζεί θαη 

κπνξεί λα είλαη άπεηξνη (Vamvakoussi&Vosniadou, 2012). 

  

 Ζ πξνθαηάιεςε ηνπ θπζηθνχ αξηζκνχ θαίλεηαη λα είλαη ην απνηέιεζκα κηαο 

θαιά εδξαησκέλεο γλψζεο γηα ηνλ αξηζκφ πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ αξρηθή 

θαηαλφεζε ηνπ αξηζκνχ πνπ νξγαλψλεηαη απφ πνιχ πξψηκε ειηθία γχξσ απφ ηνπο 

θπζηθνχο αξηζκνχο θαη ηελ δηαδηθαζία ηεο απαξίζκεζεο (Gelman, 2000). Μηα ηέηνηα 

αξρηθή θαηαλφεζε ηνπ αξηζκνχ εληζρχεηαη ηα πξψηα ρξφληα ηεο ζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο κε ηε ζπζηεκαηηθή ρξήζε ησλ θπζηθψλ αξηζκψλ (Vosniadou, 

Vamvakoussi, &Skopeliti, 2008) θαηαιήγνληαο λα απνηειεί κηα θαιά δηακνξθσκέλε 

γλψζε γηα ην πσο πξέπεη λα κνηάδεη ν αξηζκφο θαη πνηεο λα είλαη νη ηδηφηεηέο ηνπ 

(Vamvakoussi, VanDooren, &Verschaffel, 2012). Έηζη, νη καζεηέο εκθαλίδνπλ ηελ 

ηάζε λα ζεσξνχλ φηη δελ ππάξρεη θαλέλαο αξηζκφο αλάκεζα ζε δχν ςεπην-

δηαδνρηθνχο ξεηνχο αξηζκνχο, γηα παξάδεηγκα αλάκεζα ζην 0.5 θαη ην 0.6, θαζψο 

ζεσξνχλ φηη νη αξηζκνί γεληθψο είλαη δηαθξηηνί, φπσο νη θπζηθνί αξηζκνί 

(Vamvakoussietal., 2008). 

ηελ παξνχζα εξγαζία έρεη ηεζεί σο ζηφρνο, λα θαηαλνήζνπλ ηα λήπηα αξρηθά ηελ 

έλλνηα ηνπ κηζνχ, αιιά θαη ηελ ζέζε ηνπ αλάκεζα ζε δχν αθέξαηνπο, φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχκε ηελ απαξίζκεζε. Δπνκέλσο, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλνληαη 

έρνπλ σο ζθνπφ λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο κέζα απφ ηελ ρξήζε νηθείσλ 
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αληηθεηκέλσλ, φπσο εηθφλεο κε θνκκάηηα απφ ηνχξηα θαη πίηζεο, ηελ ζέζε πνπ έρεη ην 

κηζφ σο αξηζκφο ζηελ ζπλνιηθή δηάηαμε, ρξεζηκνπνηψληαο κηα θιίκαθα απφ ην έλα 

έσο ην δέθα. Γεδνκέλνπ κάιηζηα φηη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο γλσξίδνπλ ηελ έλλνηα 

ηεο δίθαηεο κνηξαζηάο, ζα γίλεη κηα εζηίαζε φηη ην κηζφ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο 

δηαίξεζεο κηαο πνζφηεηαο κε ην δχν. Δλψ ζρεηηθά κε ηηο κνξθέο γξαθήο ηνπ κηζνχ νη 

δξαζηεξηφηεηεο ζα επηθεληξσζνχλ πεξηζζφηεξν ζηελ έλλνηα ηνπ θιάζκαηνο ½ θαη 

ιηγφηεξν ζην 0,5. 

  

1.6 Η δηαίξεζε 

Αλ α θαη β είλαη θπζηθνί αξηζκνί, κε β≠0, θαη ππάξρεη θπζηθφο αξηζκφο π, 

ηέηνηνο ψζηε β * π = α, ηφηε ν π ιέγεηαη πειίθν ηνπ α  κε ηνλ β. Σν γξάθνπκε α : β = 

π. Λέκε φηη ην α είλαη πνιιαπιάζην ηνπ β θαη ην ζπκβνιίδνπκε α = πνι. Β. Ωο νξηζκφ 

κπνξεί λα δνζεί φηη δηαίξεζε νλνκάδεηαη ε πξάμε κε ηελ νπνία ζε θάζε δεχγνο 

θπζηθψλ αξηζκψλ (α,β), φπνπ α = πνι, αληηζηνηρεί ην ζηνηρείν π = α :β. 

Γειαδή : Ν * Ν → Ν, κε : (α,β) = π = α :β 

Σν ζηνηρείν π νλνκάδεηαη πειίθν, ην α δηαηξεηένο θαη ην β δηαηξέηεο (Λεκνλίδεο, 

2018). 

 Ζ δηαίξεζε ησλ θπζηθψλ θαη ξεηψλ αξηζκψλ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε δχν 

δηαθνξεηηθά είδε, ηελ δηαίξεζε κεξηζκνχ θαη ηελ δηαίξεζε κέηξεζεο. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε ζηελ νπνία πξνζδηνξίδεηαη ην πιήζνο ησλ νκάδσλ. Έζησ α θαη β δχν 

θπζηθνί αξηζκνί, κε β≠0, θαη Α έλα ζχλνιν κε πιεζηθφ αξηζκφ α. Αλ ην ζχλνιν Α 

κπνξεί λα δηακεξηζηεί ζε β ην πιήζνο ηζνδχλακα ππνζχλνια, ηφηε ζα ππάξρνπλ ηα 

ππνζχλνια Α1,. Α2, …..Αβ. κε ηηο εμήο ηδηφηεηεο : 

 Αλά δχν είλαη μέλα κεηαμχ ηνπο 

 Οη πιεζηθνί αξηζκνί φισλ ησλ ζπλφισλ είλαη ίζνη κε π (│Α1│ = │Α2│ = … = 

│Αβ │) = π) 

 Ζ έλσζε φισλ ησλ ζπλφισλ ζα δίλεη ην Α. (Α = Α1 U Α2 U … U Αβ) 

Άξα α =│Α│ = │Α1│ +│Α2│ + … + │Αβ │ = π +π + … + π = π * β 
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Ζ δηαίξεζε κεξηζκνχ ή κνληέιν ηεο “δίθαηεο κνηξαζηάο” 

(partitiveorsharingmodeldivision) είλαη ην πξσηαξρηθφ κνληέιν δηαίξεζεο πνπ 

ζπλαληάλε νη καζεηέο απφ πνιχ κηθξή ειηθία. Γηαίξεζε κεξηζκνχ έρνπκε φηαλ 

γλσξίδνπκε ηελ ηηκή ησλ πνιιψλ κνλάδσλ θαη ζέινπκε λα βξνχκε ηελ ηηκή ηεο 

κνλάδαο, νκνεηδνχο απφ απηέο (Λεκνλίδεο, 1999). Έλα παξάδεηγκα ζρεηηθφ ηεο 

πξάμεο “6÷2”, είλαη ην αθφινπζν: “Ο Γηώξγνο έρεη 6 ζνθνιάηεο θαη ζέιεη λα ηηο 

κνηξάζεη δίθαηα ζηνπο 2 θίινπο ηνπ. Πόζεο ζνθνιάηεο ζα πάξεη ν θαζέλαο;” ε απηφ ην 

παξάδεηγκα δηαηξεηένο είλαη ε ηηκή ησλ πνιιψλ κνλάδσλ (6 ζνθνιάηεο), ν δηαηξέηεο 

είλαη ν αξηζκφο 2, πνπ δείρλεη ζε πφζα ίζα κέξε κεξίδεηαη ν δηαηξεηένο θαη ην πειίθν 

πνπ πξνθχπηεη είλαη κία πνζφηεηα νκνεηδήο ηνπ δηαηξεηένπ (Λεκνλίδεο, 2000). 

Αληίζηνηρα, ζηελ πεξίπησζε ηεο δηαίξεζεο κέηξεζεο, ζηελ νπνία 

πξνζδηνξίδεηαη ην κέγεζνο θάζε νκάδαο. Έζησ α θαη β δχν θπζηθνί αξηζκνί, κε β≠0, 

θαη Α έλα ζχλνιν κε πιεζηθφ αξηζκφ α. Αλ ην ζχλνιν Α κπνξεί λα δηακεξηζηεί ζε 

ππνζχλνια πνπ ην θαζέλα έρεη β ζηνηρεία, ηφηε ζα ππάξρνπλ π ην πιήζνο ζχλνια Α1,. 

Α2, …..Απ. κε ηηο εμήο ηδηφηεηεο (Λεκνλίδεο, 1999): 

 Αλά δχν είλαη μέλα κεηαμχ ηνπο 

 Οη πιεζηθνί αξηζκνί φισλ ησλ ζπλφισλ είλαη ίζνη κε β (│Α1│ = │Α2│ = … = 

│Απ │) = β) 

 Ζ έλσζε φισλ ησλ ζπλφισλ ζα δίλεη ην Α. (Α = Α1 U Α2 U … U Απ) 

Άξα α =│Α│ = │Α1│ +│Α2│ + … + │Απ │ = β +β + … + β = π * β 

Σξνπνπνηψληαο ην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα, “O Γηώξγνο έρεη 6 κηθξέο 

ζνθνιάηεο θαη ηηο ηνπνζεηεί ζε ζπζθεπαζίεο πνπ πεξηέρνπλ 2 ζνθνιάηεο ε θαζεκία. 

Πόζεο ζπζθεπαζίεο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν Γηώξγνο;” ε απηφ ην παξάδεηγκα δηαηξεηένο 

είλαη ε ηηκή ησλ πνιιψλ κνλάδσλ θαη δειψλεη ην ζπλνιηθφ πιήζνο απφ ηηο 

ζνθνιάηεο, δηαηξέηεο είλαη ε ηηκή ηεο κίαο κνλάδαο (2 ζνθνιάηεο) θαη πειίθν ν 

αξηζκφο 3 πνπ δείρλεη πφζεο θνξέο ρσξάεη ν δηαηξέηεο ζην δηαηξεηέν (Λεκνλίδεο, 

2000). 

χκθσλα κε ην Λεκνλίδε (2018) έλαο πξαθηηθφο ηξφπνο πνπ βνεζάεη ζηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ θαηάιιεινπ κνληέινπ κέζα ζηα πξνβιήκαηα είλαη ν αθφινπζνο: 
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 Αλ ν Γηαηξεηένο θαη ν δηαηξέηεο παίξλνπλ ηηκέο απφ εηεξνεηδή πνζά, ηφηε ε 

δηαίξεζε Γ : δ είλαη κεξηζκνχ. Σν πειίθν θαη ην ππφινηπν εάλ ππάξρεη, είλαη 

νκνεηδέο κε ην δηαηξεηέν.  

 Αλ Γηαηξεηένο θαη ν δηαηξέηεο παίξλνπλ ηηκέο απφ ην ίδην πνζφ, ηφηε ε 

δηαίξεζε Γ : δ είλαη κέηξεζεο. Σν πειίθν ζηελ πξάμε, είλαη αθεξεκέλνο 

αξηζκφο εηεξνεηδήο κε ηνλ  δηαηξεηέν θαη ηνλ δηαηξέηε. Ωζηφζν αλ ππάξμεη 

ππφινηπν, ηφηε ζα είλαη πνζφηεηα νκνεηδήο κε ην δηαηξεηέν. 

Δζηηάδνληαο ζηελ πεξίπησζε κειέηεο πνπ είλαη ην λεπηαγσγείν, γηα ηελ 

πξάμε ηεο δηαίξεζεο πξνθχπηεη φηη ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηα δχν κνληέια πνπ 

αλαθέξζεθαλ. Ωζηφζν θαίλεηαη φηη ην κνληέιν ηεο δίθαηεο κνηξαζηάο είλαη 

πεξηζζφηεξν νηθείν γηα ηα λήπηα, ηα νπνία δπζθνιεχνληαη πεξηζζφηεξν κε ηελ 

δηαδηθαζία ηεο δηαίξεζεο κέηξεζεο (Καθνχζε&θνπκπνχξδε, 2008). 

Οη καζεηέο ζηηο νξηδφληηεο δηαηξέζεηο ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο, 

νη νπνίεο κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο εμήο (Λεκνλίδεο, 2013):  

 Άκεζεο θαηακέηξεζεο, κνηξάδνληαο δίθαηα θαη δηαδνρηθά, ψζπνπ λα 

ηειεηψζεη ην αξρηθά πιήζνο, π.ρ. 12 κπηζθφηα ζε 3 παηδηά.  

 Ρπζκηθήο θαηακέηξεζεο, κε βάζε ηε δνκή ηνπ πξνβιήκαηνο, φπνπ 

ηαπηφρξνλα κε ηελ θαηακέηξεζε γίλεηαη θαη κέηξεζε ησλ νκάδσλ, π.ρ. αλ έρσ 

12 κπηζθφηα θαη δίλσ 4 ζε θάζε παηδί, πφζα παηδηά ζα πάξνπλ κπηζθφηα.  

 Καηακέηξεζεο κε ππεξπήδεζε, θαηακέηξεζε κε πνιιαπιάζηα, π.ρ. πφζα 

πεληάξηα έρεη ην 20. • Δπαλαιακβαλφκελε πξφζζεζε ή αθαίξεζε, 

ππνινγηζκνί φπσο «3+3=6, 6+3=9».  

 Πξφζζεζε δηπιψλ, πξφζζεζε κηζψλ, γηα παξάδεηγκα «4 θαη 4 ίζνλ 8, 8 θαη 8 

ίζνλ 16» ή 16:4 « αλ θφςνπκε ην 8 ζε δπν κηζά θάλεη 4 θαη 4».  

 Πνιιαπιαζηαζηηθή πξάμε, αλάθιεζε απφ ηε κλήκε θάπνηα γλσζηήο πξάμεο 

ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ, γηα παξάδεηγκα 12:3=4 επεηδή 3Υ4=12. Ζ ρξήζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ ηάμε.  
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Οη ηξεηο πην θνηλέο ζηξαηεγηθέο, πνπ παξνπζηάδνληαη ζε φιεο ηηο ηάμεηο, είλαη 

ε άκεζε αλάθιεζε ηεο δηαίξεζεο απφ ηε κλήκε, ν πνιιαπιαζηαζκφο θαη ε πξφζζεζε 

(Λεκνλίδεο, 2013). 

 ηελ παξνχζα εξγαζία γηα λα είλαη εθηθηή ε εηζαγσγή ηνπ 0,5 ζηνπο καζεηέο, 

κπνξνχκε αξρηθά λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ κνξθή ηνπ θιάζκαηνο ½. Ζ αηηία είλαη 

φηη ε κνξθή ηνπ θιάζκαηνο κπνξεί λα ζπλδπαζηεί πην εχθνια κε ηηο αληηιήςεηο ηνπο 

γηα ηελ κνηξαζηά θαη ηελ αλαινγηθφηεηα. Σν θιάζκα ηνπ ½ ζεσξείηαη απφ ηα πην 

εχθνια θιάζκαηα, αθνχ κέζσ ηεο δηαδηθαζία ηεο δίθαηεο κνηξαζηάο, ηα λήπηα 

κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ πνιχ πην εχθνια ηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη ηφζν ε δηαίξεζε, 

φζν θαη ηελ έλλνηα ηνπ θιάζκαηνο.  

 Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε δηαίξεζε ελφο κνλνχ αξηζκνχ 

αληηθεηκέλσλ ζε δχν νκάδεο ή ζε δχν παηδηά. Κάζε θνξά ηα παηδηά ζα αλαγθάδνληαη 

ζην ηέινο λα πξνρσξήζνπλ ζηελ δηαίξεζε ηνπ ηειεπηαίνπ αληηθεηκέλνπ θαη ιφγσ ηεο 

ηερληθήο ηεο δίθαηεο κνηξαζηάο ζα κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ θαη λα απαξηζκήζνπλ ηα 

αληηθείκελα (βι. Γξαζηεξηφηεηα 4). Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα κπνξνχλ λα θάλνπλ ηελ 

δηαίξεζε κε ην δχν θαη λα γξάςνπλ κε κνξθή δεθαδηθνχ αξηζκνχ ην απνηέιεζκα, π.ρ. 

εθηά θφθαια πξέπεη λα κνηξαζηνχλ ζε δχν παηδηά, άξα κεηά ηελ δηαίξεζε θαη ηελ 

απαξίζκεζε 3.5 θφθαια (VandeWalle, 2017). 

 

1.7 Οη δεθαδηθνί αξηζκνί 

 Όπσο ηα θιάζκαηα, έηζη θαη νη δεθαδηθνί αξηζκνί είλαη ππνδηαηξέζεηο ηεο 

κνλάδαο. Έλαο δεθαδηθφο αξηζκφο απνηειείηαη απφ έλα αθέξαην ηκήκα θαη έλα 

δεθαδηθφ, ηα νπνία δηαρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο απφ κηα ππνδηαζηνιή. Ζ εξκελεία 

ηνπο ζρεηίδεηαη κε ηηο δεθαδηθέο ππνδηαηξέζεηο ηεο κνλάδαο, φπσο είλαη ηα δέθαηα, ηα  

εθαηνζηά, ηα ρηιηνζηά θ.η.ι.. Δζηηάδνληαο ζην αθέξαην ηκήκα, νη δεθαδηθνί αξηζκνί 

κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

 Γλήζηνη δεθαδηθνί αξηζκνί, ζηνπο νπνίνπο ην αθέξαην κέξνο είλαη ίζν κε ην 

κεδέλ 

 Μηθηνί δεθαδηθνί αξηζκνί, ζηνπο νπνίνπο ην αθέξαην κέξνο δελ είλαη 

κεδεληθφ. Πξφθεηηαη γηα αξηζκνχο πνπ εληνπίδνληαη αλάκεζα απφ δχν 
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αθέξαηνπο αξηζκνχο. ηελ πεξίπησζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη νη 

δεθαδηθνί αξηζκνί πνπ πεξηιακβάλνπλ ην κηζφ θαη ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ 

αλάκεζα απφ ην 1 έσο ην 10. 

Ζ ζέζε ηεο ππνδηαζηνιήο θαζνξίδεη θαη ην κέγεζνο ηνπ δεθαδηθνχ αξηζκνχ, 

αιιά θαη ηελ αμία θάζε ςεθίνπ, δεμηά θαη αξηζηεξά απφ απηφ. Όηαλ κεηαθηλείηαη 

δεμηά ε ππνδηαζηνιή ν αξηζκφο γίλεηαη κεγαιχηεξνο, ελψ ε αληίζεηε θίλεζε έρεη ην 

αληίζηξνθν απνηέιεζκα (Σνπκάζεο, 2002). 

 Δζηηάδνληαο ζε παηδηά  πξνζρνιηθήο ειηθίαο, είλαη γεγνλφο πσο δελ έρνπλ 

μαλαέξζεη ζε επαθή κε ηελ κνξθή ησλ δεθαδηθψλ φπσο θαη ησλ θιαζκάησλ, πξηλ ηα 

δηδαρηνχλ ζην λεπηαγσγείν. Ωζηφζν, ην γεγνλφο απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ κπνξνχλ 

λα θαηαιάβνπλ ηελ ζεκαζία ηνπο, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηνλ δηακνηξαζκφ ηνπ 

ζπλφινπ ή ηεο κνλάδαο. ε πνιιέο θαζεκεξηλέο ηνπο αζρνιίεο έρνπλ πξνρσξήζεη ζην 

λα κνηξάζνπλ κηα πνζφηεηα απφ έλα πιηθφ, φπσο είλαη ην θαγεηφ, γιπθά ή νηηδήπνηε 

άιιν ρξεζηκνπνηνχλ θαζεκεξηλά (Brizuela, 2005). 

 ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία εζηηάδνπκε ζηελ έλλνηα ηνπ κηζνχ ή ½ . ε 

έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε παηδηά λεπηαγσγείνπ, νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ κηζνχ θαη λα πξνρσξήζνπλ ζηνλ δίθαην δηακνηξαζκφ 

κηαο πνζφηεηαο. Όηαλ πξφθεηηαη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ ηκεκαηνπνίεζε κηαο 

πνζφηεηαο θαγεηνχ θαη ηνπο δεηάηε λα γίλεη κε δίθαην ηξφπν, γλσξίδνπλ πψο πξέπεη 

λα θφςνπλ έλα θνκκάηη πίηζα ή έλα κπηζθφην ζηελ κέζε. Παξάιιεια, φηαλ ηνπο 

δίλεηαη έλα ζρήκα, φπσο έλαο δσγξαθηζκέλνο θχθινο ζε ραξηί, θαίλεηαη πάιη λα 

γλσξίδνπλ πψο λα ηνπνζεηήζνπλ ηελ γξακκή ζηελ κέζε, θηηάρλνληαο νπζηαζηηθά ηελ 

δηάκεηξν ηνπ θχθινπ (Brizuela, 2005). 

 Δπηπιένλ, θαίλεηαη λα γλσξίδνπλ θαη λα κπνξνχλ λα ηνπνζεηήζνπλ έζησ θαη 

λνεξά ηνπο αξηζκνχο κε ην δεθαδηθφ κέξνο πνπ είλαη ίζν κε 0,5 κεηά απφ ηνπο 

αληίζηνηρνπο αθέξαηνπο. Γηα παξάδεηγκα κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ θαη λα απαληήζνπλ 

φηη ην 7,5 είλαη κεγαιχηεξν απφ 5, κεγαιχηεξν απφ ην 6, κεγαιχηεξν απφ ην 6,5 θαη 

θπζηθά απφ ην 7, αιιά κηθξφηεξν απφ ην 8 (Brizuela, 2005). 

Ωζηφζν, παξαηεξήζεθε πσο φηαλ ηνπο δεηήζεθε λα πεξηγξάςνπλ πφζν είλαη 

γηα παξάδεηγκα ην 6,5, νξηζκέλα παηδηά έβαιαλ έλα  + δίπια απφ ην 6. Δπίζεο, 

δπζθνιεχνληαλ λα ζην λα ρσξίζνπλ έλα αξηζκφ ζηελ κέζε, δειαδή λα θάλνπλ ηελ 
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δηαίξεζε, κε απνηέιεζκα φηαλ ηνπο δηλφηαλ γξακκέλνο έλαο αξηζκφο θαη ηνπο 

δεηνχζαλ λα ηνλ ρσξίζνπλ ζηελ κέζε, πνιιέο θνξέο πξνρσξνχζαλ ζηελ ηνπνζέηεζε 

κηαο γξακκήο ζηελ κέζε ηνπ αξηζκνχ, κε ηέηνην ηξφπν, πνπ ε απεηθφληζή ηνπ λα 

ρσξίδεηαη ζηελ κέζε (Brizuela, 2005). 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε έλλνηα ηνπ κηζνχ κνηάδεη λα είλαη πεξηζζφηεξν 

εχθνια θαηαλνεηή γηα ηα παηδηά. Ο ιφγνο είλαη φηη κέζα απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπο 

έγηλαλ, έκνηαδαλ λα γλσξίδνπλ θαη λα έρνπλ αθνχζεη πεξηζζφηεξν απηή ηελ έλλνηα 

θαη ηελ είραλ ζπλδπάζεη πεξηζζφηεξν κε ηνλ δηακνηξαζκφ κηαο πνζφηεηαο. Δίλαη 

γεγνλφο φηη ζε εηθφλεο κε θιάζκαηα θαη κε θνκκάηηα απφ πίηζα, ηα λήπηα πνπ 

ζπκκεηείραλ, αλεζπρνχζαλ πεξηζζφηεξν γηα ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα ησλ θνκκαηηψλ 

θαη κπέξδεπαλ ηα θιάζκαηα απνθαιψληαο ηα κηζά, αθφκα θαη φηαλ ζπκβφιηδαλ 

ηξίηα, ηέηαξηα ή θάπνην άιιν θιάζκα (Brizuela, 2005). 

Σέινο, παξαηεξήζεθε κηα δπζθνιία λα απνηππσζεί έλαο δεθαδηθφο αξηζκφο ή 

ηα κηζά ησλ αξηζκψλ ζε κηα θιίκαθα θπζηθψλ αξηζκψλ απφ ην 1 έσο ην 10. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νξηζκέλνη καζεηέο αδπλαηνχζαλ λα ηα ηνπνζεηήζνπλ, γηαηί 

ζεσξνχζαλ φηη ηα κηζά είλαη κηθξφηεξνη αξηζκνί απφ ηελ κνλάδα. Δπίζεο, δελ 

κπνξνχζαλ λα κελ θάλνπλ ρξήζε ηνπ θαλφλα ηνπ επφκελνπ αξηζκνχ, πνπ ηζρχεη 

ζηνπο θπζηθνχο αξηζκνχο (Brizuela, 2005). 

ηελ παξνχζα κειέηε πξνηείλνπκε κηα ζεηξά δξαζηεξηφηεηεο, θάλνληαο 

ρξήζε ηνπ κνληέινπ ησλ ηξνρηψλ κάζεζεο, γηα λα εηζάγνπκε ηελ έλλνηα ηνπ ½ ζην 

λεπηαγσγείν.  

 

1.8 Γξαζηεξηόηεηεο ζην λεπηαγσγείν 

ην λεπηαγσγείν ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ βησκαηηθή 

κέζνδν θαη γη’απηφ γίλεηαη ρξήζε πνηθίισλ θαη δηαδξαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κε 

δηαθνξεηηθέο ζεκαηνινγίεο, νη νπνίεο εζηηάδνπλ ζε δηαθνξεηηθά ζεκαηηθά πεδία ή 

γλσζηηθά αληηθείκελα ή πεξηνρέο κάζεζεο. ηφρνο, ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ είλαη λα ελεξγνπνηήζνπλ ηε ζθέςε ησλ παηδηψλ θαη λα ηνπο 

παξέρνπλ γφληκεο καζεζηαθέο επθαηξίεο.  
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Ζ ρξήζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ζεκαληηθή θαη απνδνηηθή, φηαλ έρεη 

ζρεδηαζηεί θαηάιιεια, ψζηε λα ηαηξηάδεη ζηα ελδηαθέξνληα, αιιά θαη ζηηο αλάγθεο 

ησλ καζεηψλ θάζε ηάμεο. Ζ νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ ζα πξέπεη επίζεο λα εζηηάδεη 

ζηελ ρξήζε θαη ζην ζπλδπαζκφ κηαο ζεηξάο απφ γλσζηηθνχο θαη αλαπηπμηαθνχο 

ηνκείο, ελφο καζήκαηνο θαη θάζε εηδηθήο έλλνηαο απηνχ. Ο ζηφρνο είλαη λα κπνξνχλ 

νη καζεηέο κέζα απφ ηηο δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο ηνπο λα απνθηνχλ κηα πην ζθαηξηθή 

αληίιεςε ηεο ελ ιφγσ έλλνηαο. (Γαθέξκνπ, θ.ά, 2006). Έηζη, θαηά ηελ νξγάλσζε ηεο 

κάζεζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε ηνπ/ηεο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγεί 

πξνσζψληαο κηα νιηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο γλψζεο θαη αλαδεηθλχνληαο ηηο ινγηθέο 

ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ καζεζηαθψλ πεξηνρψλ. Δζηηάδνληαο ζηελ πεξίπησζε ησλ 

καζεκαηηθψλ, ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ζπλδέεη ηα ζπγθεθξηκέλν 

κάζεκα κε άιια καζεζηαθά δηδαθηηθά αληηθείκελα θαη κε εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ ηνπ 

απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο (Πξφγξακκα πνπδψλ Νεπηαγσγείνπ, 2011). 

χκθσλα κε ην Davydov (1999), «ε δξαζηεξηόηεηα είλαη κία ζπγθεθξηκέλε 

κνξθή ηεο θνηλσληθήο ύπαξμεο ησλ αλζξώπσλ απνηεινύκελε από ηε ζθόπηκε αιιαγή 

ηεο θπζηθήο θαη θνηλσληθήο πξαγκαηηθόηεηαο». Ζ δξαζηεξηφηεηα νπζηαζηηθά απνηειεί 

ην κέζν ή ην εξγαιείν κέζα απφ ην νπνίν νη άλζξσπνη έξρνληαη ζε επαθή κε ηα 

αληηθείκελα πνπ ηνπο πεξηβάιινπλ θαη δεκηνπξγνχλ κηα ζεηξά απφ ζπλαηζζεκαηηθέο 

ζπλδέζεηο. Ζ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηα ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα νδεγεί ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ζθέςεο ηνπο, αθνχ ηνπο σζεί λα δεκηνπξγνχλ ζπλδέζεηο θαη εκπεηξίεο, 

ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ηηο επηθαιεζηνχλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Δπίζεο, φηαλ κηα 

δξαζηεξηφηεηα πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλζξψπνπ είλαη απηή πνπ ηνλ νδεγεί ζην 

δηακνξθψζεη θαη έλα επράξηζην ζπλαίζζεκα πνπ δεκηνπξγεί κηα κεγαιχηεξε 

πξνζήισζε ηνπ αλζξψπνπ ζηελ θχξηα έλλνηα πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ε ελ ιφγσ 

δξαζηεξηφηεηα. Ωζηφζν, απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί ηε κία δξαζηεξηφηεηα απφ ηελ άιιε 

είλαη ην αληηθείκελν ηεο, αθνχ απηφ θαζνξίδεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο θαη απνηειεί 

ην πξαγκαηηθφ θίλεηξν γηα ηελ πινπνίεζε ηεο (Zacharosetal, 2011). 

Ζ έλλνηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη κηα έλλνηα κε δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο ηφζν 

ζηνλ εξεπλεηηθφ ρψξν ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο φζν θαη ζην ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

απηή εξκελεχεηαη ζηελ πξάμε  Ζ δξαζηεξηφηεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ ελεξγή δξάζε 

ησλ εκπιεθφκελσλ αηφκσλ έρνληαο έλα θίλεηξν θαη επηδηψθνληαο έλα ζηφρν, είλαη 

ζπιινγηθή θαη ζπζηεκηθή θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλερή κεηαζρεκαηηζκφ θαη 
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αιιαγή. Μέζα απφ θαηαζηάζεηο – πξνβιήκαηα, ν καζεηήο θαιείηαη λα δξάζεη κε 

θάπνην θίλεηξν αηνκηθά ή θαη ζπιινγηθά θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη δηαθνξεηηθήο 

κνξθήο εξγαιεία, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη κηα ζεηξά καζεκαηηθψλ ζηφρσλ θαη 

δηεξγαζηψλ. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηελ θαηαλφεζε 

καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, ζηελ απφθηεζε θαη ρξήζε ηερληθψλ κε επειημία, ζηελ 

αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο, ζηε δεκηνπξγία ελλνηνινγηθψλ 

ζπλδέζεσλ, ζηε ζχλδεζε αλαπαξαζηάζεσλ, ζηελ αλάπηπμε καζεκαηηθνχ 

ζπιινγηζκνχ θαζψο θαη ζεηηθήο ζηάζεο γηα ηα Μαζεκαηηθά. Ζ ίδηα ε καζεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα απνηειεί κηα δξαζηεξηφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη 

αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ θαη ζηεξίδεηαη ζε ζπζηεκαηηθέο δηεξγαζίεο, φπσο 

δεκηνπξγία ζπλδέζεσλ θαη δεζκψλ αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα, εμήγεζε θαη 

ηεθκεξίσζε ησλ δξάζεσλ θαη ιχζεσλ, επηθνηλσλία κε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ κέζσλ 

(Πξφγξακκα πνπδψλ Νεπηαγσγείνπ, 2011). 

Ωζηφζν, νη Henningsen θαη Stein (1997) ππνζηεξίδνπλ φηη ε καζεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα εμαξηάηαη θαη απφ ηε δηαρείξηζή ηεο ζηε ζρνιηθή ηάμε, αθνχ κηα 

«πινχζηα» θαηάζηαζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα «ηεηξηκκέλε» καζεκαηηθή εκπινθή 

ησλ καζεηψλ, φπνπ ε έκθαζε δίλεηαη θπξίσο ζηε ρξήζε αιγνξίζκσλ θαη ηερληθψλ 

ρσξίο θαηαλφεζε (Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηα Μαζεκαηηθά ζηελ Τπνρξεσηηθή 

Δθπαίδεπζε, 2011). Δπνκέλσο, γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ, εηδηθά ζηηο 

κηθξέο ειηθίεο, απαηηείηαη ε χπαξμε ελφο πεξηβάιινληαο ην νπνίν ζα εκπιέθεη ηα 

παηδηά ελεξγά ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ζα ηα βνεζάεη λα νηθνδνκήζνπλ ηε 

γλψζε, ελψ ζα πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη κε κηα αλαζηνραζηηθή δξάζε, πνπ ζα 

πξνζθέξεη αλαηξνθνδφηεζε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, φζν θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηεο κεηαγλσζηηθήο 

αλάπηπμεο θαη ηεο απηνξξχζκηζεο ησλ καζεηψλ. 

 

1.9 Αλαζηνραζκόο εθπαηδεπηηθνύ θαη καζεηώλ 

Ζ έλλνηα ηνπ αλαζηνραζκνχ επηθεληξψλεηαη ζηελ θξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ 

πεπνηζήζεσλ ηνπ αηφκνπ, αιιά θαη ηελ πεγή ηεο χπαξμήο ηνπο θαη έρεη σο θχξην 

ζθνπφ ηελ αλαζεψξεζε ησλ εκπεηξηψλ ηνπ ελ ιφγσ αηφκνπ κε βάζε ηελ θξηηηθή 

απνηίκεζε ελλνηψλ θαη αληηιήςεσλ (Εαξίθεο, 2009). Δζηηάδνληαο ζηελ εθαξκνγή 

ηνπ αλαζηνραζκνχ ζηελ δηδαθηηθή δηαδηθαζία, ηφηε απνηειεί «κηα ζύλζεηε θαη 
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πνιπεπίπεδε δηαδηθαζία ζηελ εμέιημε ηεο νπνίαο εκπιέθνληαη όιεο νη πξνϋπάξρνπζεο 

έλλνηεο γηα ηε κάζεζε θαη νη ππνθεηκεληθέο εκπεηξίεο θάζε εθπαηδεπόκελνπ» 

(Γηαλλαθνπνχινπ, 2008).  

ηελ πεξίπησζε ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ΓΔΠΠ, ν αλαζηνραζκφο πξνθχπηεη φηη 

πξέπεη λα είλαη κηα θαζεκεξηλά εθαξκφζηκε εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή. Πιένλ, 

ζχκθσλα κε ηα ΓΔΠΠ, ζα πξέπεη ην ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα λα εζηηάδεη 

ζηελ φζν κεγαιχηεξε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Ο ιφγνο είλαη φηη ε ελεξγή ζπκκεηνρή απνηειεί έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο 

πνπ κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηνλ ξφιν ησλ παηδηψλ ζηελ πινπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ ηνπ ζρνιείν ηνπο. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο πξνζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο, ε ρξήζε ησλ ζπκκεηνρηθψλ θαη ζπλεξγαηηθψλ δηαδηθαζηψλ έρνπλ 

απνηειέζεη αληηθείκελα κειεηψλ (Edwardsetal., 2001, OECD, 2001,200). Δπνκέλσο, 

θάζε εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα κνηξάδεηαη κε ηνπο καζεηέο ηελ επζχλε ηνπ 

καζήκαηνο, ηνλ ξφιν θαη ηελ ηζρχ ηνπ, εθαξκφδνληαο κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηελ ελεξγεηηθή εκπινθή ησλ παηδηψλ, κέζσ θπξίσο ηεο αθξφαζεο 

ησλ απφςεψλ θαη ησλ ηδεψλ ηνπο (Avgitidou, 2019). ηφρνο, ε δεκηνπξγία 

πξνυπνζέζεσλ γηα κηα νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ πνπ ζα εληζρχεη ηελ 

καζεζηαθή εκπεηξία ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο (OECD, 2001, 

2006).  

Γηα λα επηηεπρζεί φκσο απηή ε ζπκκεηνρή, ζα πξέπεη απφ ηελ κεξηά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ λα ππάξρεη ε δηάζεζε θαη ε ζρεηηθή γλψζε γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο 

αληηζπκβαηηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο, θαη ελφο επέιηθηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο πνπ ζα ζηεξίδεη ηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Lansdown, 

2001). Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα κπνξνχλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία λα 

ζρεδηάζνπλ εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζα πιεξνχλ νξηζκέλεο βαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο. α) ηελ ζεψξεζε ησλ παηδηψλ σο δξψλησλ ππνθεηκέλσλ, β) ηελ 

πηνζέηεζε δεκνθξαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη γ) ηελ πηνζέηεζε 

θνλζηξνπθηηβηζηηθψλ ζεσξηψλ γηα ηε κάζεζε θαη δηδαζθαιία (Avgitidou, 2019). Οη 

παξαπάλσ ζεσξήζεηο δηαπλένπλ ην πηινηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηελ νξγάλσζε 
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ηεο κάζεζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ζην ζχγρξνλν λεπηαγσγείν (Πξφγξακκα πνπδψλ 

Νεπηαγσγείνπ - ΠΝ, 2014). 

ηφρνο ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί έλα εθπαηδεπηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα 

κπνξεί λα πξνσζεζεί ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε θξηηηθή ζθέςε ησλ παηδηψλ, λα 

αμηνπνηνχληαη νη ηθαλφηεηεο θαη ε δηάζεζή ηνπο γηα πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο, λα 

αλαδεηθλχνληαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ, λα αλαδεηρζεί ην παηρλίδη σο θπξίαξρε 

ζπκκεηνρηθή πξαθηηθή θαη λα δνζεί έκθαζε ζηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ ησλ παηδηψλ θαη κεηαμχ παηδηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ (Απγεηίδνπ, 2008) 

Με βάζε ην πεξηερφκελφ ηνπ ν αλαζηνραζκφο δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο ηχπνπο, νη 

νπνίνη είλαη νη εμήο (Αγγειάθε θ.ά., 2010, VanVeen&Van de Ven, 2008): 

 Λεηηνπξγηθφο ζηνραζκφο, ν νπνίνο εζηηάδεη θπξίσο ζηελ απνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή κεζφδσλ, πξαθηηθψλ, δεμηνηήησλ θαη ηερληθψλ θαη αλαθέξεηαη ζε 

ηξφπνπο δξάζεο. 

 Αθαδεκατθφο ζηνραζκφο, ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε δηάθνξεο ζεσξίεο, ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, ησλ βαζηθψλ αξρψλ πνπ ηηο δηέπνπλ θαη 

ηηο επηπηψζεηο ηνπο θαηά ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή. Ο αλαζηνραζκφο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ζεσξίαο. 

 Κξηηηθφο ζηνραζκφο, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζε εζηθά δεηήκαηα, θψδηθεο θαη 

θαλνληζηηθά θξηηήξηα πνπ νδεγνχλ ζε ζθέςεηο αλαθνξηθά κε ηελ θνηλσληθή 

επίδξαζε θαη ηηο ζπλέπεηεο ησλ δξάζεσλ ηνπ εξεπλεηή γηα ηελ επεκεξία ησλ 

άιισλ.  

 

Σν βάζνο ηνπ αλαζηνραζκνχ, ζχκθσλα κε ην Lee (2000), καξηπξά ηε 

δηαδηθαζία αλάπηπμεο ζηεο αλαζηνραζηηθήο ζθέςεο. Αλάινγα κε ην βάζνο ηνπ 

αλαζηνραζκνχ, ν ίδηνο δηαθξίλεη ηξία επίπεδα αλαζηνραζηηθήο ζθέςεο (Αγγειάθε 

θ.ά., 2010,  Lee, 2005):  

 Δπίπεδν αλάθιεζεο, θαηά ην νπνίν πεξηγξάθεηαη ε θαηάζηαζε θαη 

εξκελεχεηαη κε βάζε ησλ αλάθιεζε εκπεηξηψλ, ρσξίο ελαιιαθηηθέο 

εμεγήζεηο. 



28 

 

 Δπίπεδν αηηηνιφγεζεο, θαηά ην νπνίν αλαδεηνχληαη ζρέζεηο θαη εξκελείεο απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη πξνζδηνξίδνληαη γεληθεχζεηο θαη θαζνδεγεηηθέο 

αξρέο.  

  Δπίπεδν θξηηηθήο αλάιπζεο, θαηά ην νπνίν ε εκπεηξία πξνζεγγίδεηαη κε 

ζηφρν ηελ αιιαγή θαη ηε κειινληηθή βειηίσζε, κέζσ αλάιπζεο απφ δηάθνξεο 

πξννπηηθέο, επηδξάζεηο, ζπλεξγαζίεο θαη επηηεχγκαηα. 

 

Ο αλαζηνραζκφο σο δηαδηθαζία είλαη ρξήζηκνο ηφζν γηα ηνπο καζεηέο, φζν 

θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Ωζηφζν, δελ απνηειεί κηα απιή δηαδηθαζία 

θαη ε εθαξκνγή ηεο κπνξεί λα είλαη αξθεηά πνιχπινθε θαη λα κελ επηθέξεη ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Δζηηάδνληαο ζηελ πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ν 

αλαζηνραζκφο κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ αλαζεψξεζε ηεο πξνυπάξρνπζαο αληίιεςεο 

γηα ηελ παηδαγσγηθή δηαδηθαζία πνπ έρνπλ ήδε δηακνξθψζεη νη εθπαηδεπηηθνί απφ 

ζρνιηθέο εκπεηξίεο, γλψζεηο, ζπνπδέο θαη επνκέλσο λα νδεγήζεη ζε βειηίσζε ηεο 

ζπλνιηθήο παηδαγσγηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Rogers, 2000).  

Δπηπιένλ ε ζσζηή εθαξκνγή ηνπ αλαζηνραζκνχ, κπνξεί λα είλαη ε κέζνδνο 

πνπ ζα απνηειέζεη ην εξγαιείν πξνζέγγηζεο δεηεκάησλ θαη θαηαζηάζεσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ ζηελ ηάμε θαη πνπ δελ κπνξνχλ λα αλαιχζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κε άιια 

κέζα. Οη εθπαηδεπηηθνί κέζσ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ ηνπο, κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ πεξηζζφηεξν 

ππνζηεξηθηηθά πξνο ηα παηδηά θαη ηηο αλάγθεο ηνπο θαη λα είλαη ιηγφηεξνη θξηηηθνί 

απέλαληί ηνπο. ηα παξαπάλσ ζπκβάιιεη θαη ε δεκηνπξγία πην ζηελψλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ζην ζχλνιν ηεο νκάδαο, καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ. Οη 

ζρέζεηο απηέο θαιιηεξγνχλ ην αίζζεκα ηεο κεγαιχηεξεο απνηειεζκαηηθφηεηαο αιιά 

θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, γηα ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη 

νινέλα βειηηψλνληαη. Δπνκέλσο, αλακέλεηαη λα αξρίζεη λα απνθηά νινέλα θαη 

ζπρλφηεξα πξαθηηθέο πνπ εζηηάδνπλ ζε δηεξεπλεηηθέο κεζφδνπο (Rogers, 2000). 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ν ρξφλνο εθαξκνγήο ηνπ αλαζηνραζκνχ δηαδξακαηίδεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην πεξηερφκελν θαη ηε δξάζε πνπ πξνθχπηεη απφ απηφλ 

(Loughran, 1996): 
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Ο αλαζηνραζκφο κεηά ηελ πξάμε είλαη ε ζπλεηδεηή αλάθιεζε ηεο εκπεηξίαο 

κε ζηφρν ηελ θαηαλφεζε θαη αμηνιφγεζή ηεο γηα θάπνην ζθνπφ. ’ απηφ ην ζηάδην ζα 

πεξίκελε θαλείο φηη ε αλαζηνραζηηθή δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη, φκσο ν 

αλαζηνραζκφο κεηά ηελ πξάμε βνεζάεη πνιχ ζηνλ αλαζηνραζκφ πξηλ ηελ πξάμε, ζην 

ζρεδηαζκφ δειαδή ησλ επφκελσλ δξάζεσλ κε ζθνπφ λα δεκηνπξγεζεί κηα ζπλερήο 

αλαθαηαζθεπή εκπεηξηψλ. 

Δζηηάδνληαο ζηελ πεξίπησζε ησλ παηδηψλ, ν αλαζηνραζκφο σο κέζνδνο πνπ 

εθαξκφδεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, εληζρχεη ηελ ζέζε ηνπο κέζα ζηελ ζρνιηθή 

ηάμε, αθνχ καζαίλνπλ πεξηζζφηεξα. Οη εθπαηδεπηηθνί ιφγσ ηεο ακεξνιεςίαο ηνπο, 

κπνξνχλ λα ζέηνπλ θξίζηκα εξσηήκαηα ζηα παηδηά ζρεηηθά κε ηπρφλ πξνθαηαιήςεηο 

(πρ. πεξί αληζφηεηαο, πεξί θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ θ.ι.π.) θαη ηε δεκηνπξγία ησλ 

πεπνηζήζεσλ γηα ηνπο καζεηέο (MacNaugton, 2003, Appl&Yordle, 2005). 

Δπηπξφζζεηα φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί ζέβνληαη ηηο απφςεηο ησλ παηδηψλ ηφηε 

εθείλα αηζζάλνληαη ππεχζπλα αλαθνξηθά κε ηηο δξάζεηο ηνπο. Δπηπιένλ, εάλ νη 

εθπαηδεπηηθνί δεκηνπξγνχλ πξαγκαηηθέο επθαηξίεο γηα ηα παηδηά, ηφηε εθείλα 

δχλαληαη λα εθθξάζνπλ ηηο δηθέο ηνπο ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα θαη λα αζθήζνπλ 

επηξξνή ζε φηη ζπκβαίλεη ζηε δσή ηνπο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ηφζν 

ηεο κεηαγλψζεο, φζν θαη ηεο απηνξξχζκηζεο ησλ παηδηψλ (Marbinaet al. 2010).  

Ωο κεηαγλψζε, κπνξεί λα νξηζηεί ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα γλσξίδεη ηη 

γλσξίδεη, ηη δε γλσξίδεη θαη πψο ζα ην γλσξίζεη.  Γηα λα επηηεπρζεί ε κεηαγλψζε, ζα 

πξέπεη ην άηνκν λα κπνξεί λα θάλεη απηνθξηηηθή γηα ην ηη έρεη κάζεη, πσο 

ζπλδπάδεηαη απηή ε γλψζε κε ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, πσο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ηελ ελ ιφγσ γλψζε ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. Ζ κεηαγλψζε φκσο είλαη κηα απφ ηηο 

δεμηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα θαιιηεξγεζνχλ, κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο 

θαη λα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο λα απηνβειηηψλνληαη θαη λα κπνξνχλ λα 

απηνκνξθψλνληαη, κέζα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Κνπηζειίλε, 1995 ) 

Δπνκέλσο ε κεηαγλψζε θαη ε απηνξξχζκηζε  ησλ παηδηψλ είλαη δχν 

αιιειέλδεηεο έλλνηεο (Fisher, 2005· Arthuretal., 2006). χκθσλα κε ηνλ Flavell 

(1979) δηαθξίλνληαη 2 θαηεγνξίεο ηεο κεηαγλψζεο: ε κεηαγλσζηηθή γλψζε, πνπ 

αθνξά ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε ζρεηηθά κε ηηο γλσζηηθέο καο δηεξγαζίεο θαη ζε 

φ,ηη ζρεηίδεηαη κε απηέο, θαη ηε κεηαγλσζηηθή εκπεηξία, πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο 

κεραληζκνχο πνπ ελεξγνπνηνχληαη απφ ηνπο καζεηέο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 
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επηιχζνπλ έλα πξφβιεκα ή λα δηεθπεξαηψζνπλ έλα καζεζηαθφ έξγν. Οη ελ ιφγσ 

εξγαζίεο ζα ππνζηεξίμνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηεη ν καζεηήο ζην 

εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, θαη θαζνδεγνχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ζπκκεηέρεη ζην 

εθάζηνηε κάζεκα, κηα δηαδηθαζία πνπ απνηειεί ηκήκα ηεο απηνξξπζκηδφκελεο 

κάζεζήο ηνπ (Παλαγάθνο &Σδαλάθε, 2007).  

Δζηηάδνληαο ζηελ πνιχπιεπξε θαη ζχλζεηε δηαδηθαζία ηεο απηνξξχζκηζεο, 

κπνξεί λα νξηζηεί σο ε ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα ειέγρεη ηηο δξάζεηο θαη αληηδξάζεηο 

ηνπ γηα ηελ επίηεπμε ελφο επηδησθφκελνπ ζηφρνπ (Jahromietal., 2008). Σν άηνκν, 

επνκέλσο, εκπιέθεηαη ελεξγά ζηε δηακφξθσζε θαη ζπλερή αλαπξνζαξκνγή 

ζπκπεξηθνξψλ θαη ζηξαηεγηθψλ, επηδηψθνληαο λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη 

νξίζεη, ελψ ε ειεγθηηθή - ξπζκηζηηθή ηνπ δξάζε θηλείηαη νπζηαζηηθά ζε ηξεηο άκεζα 

αιιειεμαξηψκελνπο άμνλεο: ην ζπλαίζζεκα, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε γλψζε 

(McClellandetal, 2007) 

Βάζε ηεο ειηθηαθήο νκάδαο ησλ λήπησλ, πνπ εζηηάδεη ε παξνχζα εξγαζία, 

κπνξεί λα εηπσζεί φηη ζηελ ειηθία ησλ πέληε εηψλ ηα πεξηζζφηεξα παηδηά είλαη ζε 

ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, ελψ νη ζηξαηεγηθέο πνπ επηιέγνπλ, 

ζηνρεχνπλ επί ηεο νπζίαο λα παξαηείλνπλ ην επράξηζην ζπλαίζζεκα ή λα αιιάμνπλ 

ηελ θαηάζηαζε πνπ ηνπο πξνθαιεί ην δπζάξεζην ζπλαίζζεκα (Coleetal., 2009) 

 Γηα ηελ ραξηνγξάθεζε ηνπ ηξφπνπ πνπ απηνξπζκίδνληαη ηα παηδηά ζε απηή 

ηελ ειηθία ν Zimmerman (1989) αλέπηπμε έλα θπθιηθφ κνληέιν γηα εθαξκνγή ζην 

ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηξεηο δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο 

ζηηγκέο.  

 Πξνπαξαζθεπαζηηθή (forethought), πνπ πξνεγείηαη ηνπ καζεζηαθνχ 

έξγνπ, 

 Δθηειεζηηθή (performancecontrol), πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επζπλείδεηε 

θαη πξνγξακκαηηζκέλε ελαζρφιεζε κε ην καζεζηαθφ έξγν,  

 Αλαζηνραζηηθή (self-reflection), πνπ πεξηιακβάλεη φιεο εθείλεο ηηο 

δηαδηθαζίεο επηζθφπεζεο, αλαζηνραζκνχ αιιά θαη αλαπξνζαξκνγήο 

ησλ ζηξαηεγηθψλ αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ δξάζεσλ 

(Cleary&Zimmerman, 2004). 

Αληίζηνηρα, νη Rimm-Kaufmanetal. (2009) εληνπίδνπλ ηξία ζηνηρεία πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ νξγάλσζε, ηελ εχξπζκε θαη πνηνηηθή ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο ηνπ 

λεπηαγσγείνπ. Σα ζηνηρεία απηά αθνξνχλ ζηε θχζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ 
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εθπαηδεπηηθνχ θαη λεπίσλ θαη δχλαληαη λα βειηηψζνπλ ζεκαληηθά ηελ ηθαλφηεηα 

απηνξξχζκηζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ. 

Ο πξψηνο άμνλαο είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ελίζρπζε, φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο 

θαιείηαη λα εζηηάζεη ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ, κε ην λα νξγαλψλεη 

δξαζηεξηφηεηεο ή λα ηξνπνπνηεί ηηο ήδε ππάξρνπζεο, ψζηε λα ηηο θαιχςεη θαη λα 

κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί έλα νκαδηθφ πλεχκα ζπλεξγαζίαο ηφζν κεηαμχ καζεηψλ, φζν 

θαη κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ.  

Ο δεχηεξνο άμνλαο πεξηιακβάλεη ηελ ζπλνιηθή δηαρείξηζε ηεο ηάμεο, θαηά 

ηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα νξίζεη ην πξφγξακκα θαη ηελ θαζεκεξηλή 

ξνπηίλα ησλ παηδηψλ, εληφο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Γηα λα ην επηηχρεη απηφ ζα πξέπεη λα 

νξγαλψζεη λέεο ή λα δηακνξθψζεη ήδε ππάξρνπζεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα θηλνχλ ην 

ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ ηνπ, ζα πεξηιακβάλνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο εθηφο ζρνιείνπ 

θαη ηα νδεγνχλ ζε κηα ηάζε γηα κεγαιχηεξε δηεξεχλεζε  

Ο ηειεπηαίνο άμνλαο, πεξηιακβάλεη ηελ θαζνδεγεηηθή ππνζηήξημε, φπνπ ν 

εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ην ζχλνιν ησλ παηδηψλ, ρσξίο φκσο λα 

επεκβαίλεη, αιιά δηαηεξψληαο πεξηζζφηεξν έλα ξφιν εθηφο νκάδαο, πεξηζζφηεξν 

ζπκβνπιεπηηθφ. Θα πξέπεη λα πξνζθέξεη ζηνηρεία αλαηξνθνδφηεζεο, λα επηβξαβεχεη, 

λα δηνξζψλεη ρσξίο λα επηθξίλεη θαη λα θαηεπζχλεη φπνπ θαη φηαλ ρξεηάδεηαη ην 

ζχλνιν ηεο ηάμεο πξνο ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, φρη ηεο δηδαζθαιίαο, αιιά ηεο 

θαηάθηεζεο ηεο γλψζεο (Yelland&Masters, 2007). 

 

1.10 Σξνρηέο κάζεζεο 

 Γηα ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο πξάμεο 

κε ηελ ππάξρνπζα ζεσξία, ρξεζηκνπνηνχληαη νη ηξνρηέο κάζεζεο δηδαζθαιίαο 

(ΣΜΓ). Οπζηαζηηθά νη ελ ιφγσ ηξνρηέο πεξηγξάθνπλ πξσηίζησο κηα ππνζεηηθή 

πνξεία κέζα απφ ηελ νπνία κπνξεί λα αλαπηπρζεί ή κάζεζε θαη ε θαηαλφεζε ησλ 

παηδηψλ, ζε ζπγθεθξηκέλνπο καζεκαηηθνχο ζηφρνπο (Λεκνλίδεο, 2015). 

Ση είλαη φκσο νη ηξνρηέο κάζεζεο θαη πνπ απνζθνπεί ε ρξήζε ηνπο, ζχκθσλα 

κε ηνποClements andSarama(2004, ζει. 81) πνπ δίλνπλ ηνλ παξαθάησ νξηζκφ γηα ηηο 

ηξνρηέο κάζεζεο:«Είλαη νη πεξηγξαθέο ηεο ζθέςεο θαη ηεο κάζεζεο ησλ παηδηώλ ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν καζεκαηηθό ηνκέα, θαη κηα ζρεηηθή εηθαδόκελε δηαδξνκή δηακέζνπ ελόο 

ζπλόινπ δηδαθηηθώλ έξγσλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα πξνθαιέζνπλ απηέο ηηο 
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δηαλνεηηθέο δηαδηθαζίεο ή ελέξγεηεο. Απηέο ππνζέηνληαη γηα λα κεηαθηλήζνπλ ηα παηδηά 

δηακέζνπ κηαο αλαπηπμηαθήο εμέιημεο επηπέδσλ ηεο ζθέςεο, πνπ δεκηνπξγήζεθε κε 

πξόζεζε ηελ ππνζηήξημε ησλ επηδόζεσλ ησλ παηδηώλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο απηνύ 

ηνπ καζεκαηηθνύ ηνκέα» 

Παξάιιεια, ζεκεηψλνπλ φηη νη ηξνρηέο ηεο κάζεζεο απνηεινχληαη απφ ηξία 

ηκήκαηα. 

 Έλα καζεκαηηθφ ζηφρν, ζηελ παξνχζα πεξίπησζε ηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο 

ηνπ κηζνχ 

 Μηα αλαπηπμηαθή δηαδξνκή θαηά κήθνο ηεο νπνίαο ηα παηδηά αλαπηχζζνληαη 

γηα λα θηάζνπλ απηφ ηνλ ζηφρν. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε γίλεηαη 

αλαθνξά πξψηα ζηελ έλλνηα ησλ θπζηθψλ αξηζκψλ, κεηά ζηελ απαξίζκεζή 

ηνπο, αθνινπζεί ε έλλνηα ηνπ κηζνχ, θαη κεηά ε ηνπνζέηεζε αλάκεζα ζε δχν 

αθέξαηνπο. 

 Έλα ζχλνιν απφ δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή έξγα πνπ ηαηξηάδνπλ κε θαζέλα 

απφ ηα επίπεδα ηεο ζθέςεο ζε απηήλ ηελ δηαδξνκή. ηελ παξνχζα 

πξνηείλνληαη εηθφλεο πνπ έρνπλ ηνπο θπζηθνχο αξηζκνχο, εηθφλεο απφ 

αληηθείκελα πνπ είλαη γλσζηά ζηα παηδηά φπσο, κπινχδεο, ε πίηζα, ην θέηθ θαη 

θφθαια γηα ζθχιν 

 

 

 

 

 

  



33 

 

 

Μηα ηξνρηά κάζεζεο γηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ κηζνύ 

2.1 Σξνρηά κάζεζεο ηνπ κηζνύ ζην λεπηαγσγείν 

 Γηα ηελ δηδαθηηθή πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ ηνπ λεπηαγσγείνπ, ζα πξέπεη ν 

εθπαηδεπηηθφο λα πξνεηνηκάζεη ζπγθεθξηκέλεο ηξνρηέο κάζεζεο γηα θάζε έλα απφ ηα 

γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ λεπηαγσγείνπ. Κάζε ηξνρηά κάζεζεο ζηεξίδεηαη ζηηο 

αξρηθέο εκπεηξίεο πνπ έρνπλ νη καζεηέο πξηλ έξζνπλ ζην ζρνιείν θαη νη νπνίεο 

πξνέξρνληαη απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο απφ άιια πεξηβάιινληα, φπσο είλαη ε 

νηθνγέλεηα.  

 Ο βαζηθφο ζηφρνο θάζε καζεζηαθήο ηξνρηάο είλαη λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο 

λα μεπεξάζνπλ ηηο νπνίεο παιηέο αληηιήςεηο έρνπλ θαη λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ην λέν 

καζεζηαθφ πιαίζην ζην νπνίν ζα εληαρζνχλ. Δζηηάδνληαο ζηελ πεξίπησζε ησλ 

καζεκαηηθψλ, ζα πξέπεη ηα λήπηα λα αλαπηχμνπλ λέεο καζεκαηηθέο ηδέεο θαη έλλνηεο, 

κε ηηο νπνίεο λα κελ έρνπλ έξζεη ζε επαθή ή λα κελ γλσξίδνπλ πιήξσο ηελ ζεκαζία 

ηνπο.  

 ηελ παξνχζα εξγαζία, ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηεί κηα 

ελδεηθηηθή ηξνρηά κάζεζεο ησλ παηδηψλ ηνπ λεπηαγσγείνπ, ε νπνία ζα ζρεηίδεηαη κε 

ηελ έλλνηα ηνπ κηζνχ ή ½. Αξρηθά, γίλεηαη ε παξαδνρή φηη νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

αλαγλσξίζνπλ ηελ κνξθή ησλ αξηζκψλ. Έρνπλ δειαδή ηελ πξν-ζρνιηθή εκπεηξία 

θαηά ηελ νπνία έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε ηελ κνξθή ησλ αξηζκψλ, κπνξνχλ λα ηνπο 

αλαγλσξίζνπλ, αιιά δελ γλσξίδνπλ πψο λα ηνπο ηνπνζεηήζνπλ ζε κηα ζεηξά. Άξα, ε 

πξψηε δξαζηεξηφηεηα «Ζ κπνπγάδα ησλ αθέξαησλ», έρεη σο ζηφρν λα βνεζήζεη ηνπο 

καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηελ ζεηξά ζηελ νπνία κπαίλνπλ νη θπζηθνί αξηζκνί απφ ην 

έλα έσο ην δέθα. Δπίζεο, ζπλδένπλ ηνπο αξηζκνχο σο πνζφηεηεο (πιεζηθφηεηα) κε ηε 

ζέζε ηνπο ζε κηα ηεξαξρηθή δνκή (Γηαηαθηηθφηεηα ηνπ αξηζκνχ), αληηζηνηρψληαο ηε 

ζπκλβνηιηθεαλαπαξαζηαζε ηνπ αξηζκνχ κε ηελ πνζφηεηα πνπ αλαπαξηζηά.  

 Ζ επηινγή ησλ πιηθψλ (Γξαζηεξηφηεηα Παξάξηεκα 1), ζρεηίδεηαη κε 

αληηθείκελα πνπ έρνπλ δεη θαη ρξεζηκνπνηήζεη ηα παηδηά. Πην ζπγθεθξηκέλα 

ρξεζηκνπνηνχληαη κπινχδεο πνπ έρνπλ πάλσ ηνπο δσγξαθηζκέλα απφ ηελ κηα κεξηά 

ηα λνχκεξα θαη απφ ηελ άιιε κεξηά αληίζηνηρν αξηζκφ απφ κηθξέο πίηζεο. ηφρνο, λα 
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κπνξνχλ ηα παηδηά κέζα απφ νηθεία αληηθείκελα, λα αξρίζνπλ λα ηνπνζεηνχλ ηνπο 

θπζηθνχο αξηζκνχο ζε κηα ζεηξά, κε βάζε ην κέγεζφο ηνπο, ζπλδπάδνληαο ηελ κνξθή 

ηνπ αξηζκνχ κε ην πιήζνο ελφο αληηθεηκέλνπ. Οπζηαζηηθά είλαη ην πξψην βήκα πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε γηα ηελ ρξήζε ηεο απαξίζκεζεο θαη ηελ θαηάθηεζε ηεο έλλνηαο ηεο 

αξηζκνγξακκήο ζηελ ηελ νπνία κπαίλνπλ νη θπζηθνί αιιά θαη νη ξεηνί αξηζκνί. 

 ηελ ηξνρηά ηεο κάζεζεο πνπ ζρεδηάζηεθε ν ζπλδπαζκφο ηνπ αξηζκνχ κε ηελ 

πνζφηεηα ππνζηεξίδεηαη κε κηα αθφκα δξαζηεξηφηεηα. Σν παδι ησλ αθέξαησλ 

αξηζκψλ (Γξαζηεξηφηεηα 2), βνεζάεη ηνπο καζεηέο κέζα απφ έλα παηρλίδη πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία ηνπο, φπσο είλαη ην παδι, λα ζπλδπάζνπλ ηνλ αξηζκφ κε κηα 

πνζφηεηα. ηελ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα επηιέγεηαη έλα άιιν γλψξηκν θαη 

αγαπεηφ ζηα παηδηά αληηθείκελν πνπ είλαη κηα θσηνγξαθία κηαο ηνχξηαο ελφο, ηα 

θνκκάηηα ηεο νπνίαο κπνξνχλ λα απνθνιιεζνχλ θαη λα απνκαθξπλζνχλ. Οπζηαζηηθά 

νη καζεηέο πξνζπαζνχλ λα ζπλδπάζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ θέηθ κε ην ζσζηφ θνκκάηη 

απφ ην παδι πνπ δείρλεη ηνλ αληίζηνηρν θπζηθφ αξηζκφ. Σν κνλαδηθφ ζρήκα πνπ έρεη 

θάζε θνκκάηη ηνπ παδι, βνεζάεη λα κπνξέζνπλ νη καζεηέο λα ζπλδέζνπλ ηα θνκκάηηα 

κεηαμχ ηνπο. 

 Μεηά ηνπο θπζηθνχο αξηζκνχο ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζηελ αξηζκνγξακκή θαη 

ηελ αληηζηνίρηζε ηνπο κε ηηο πνζφηεηεο, επφκελνο ζηφρνο είλαη ε θαηαλφεζε ηεο 

δηάζπαζεο ηεο κνλάδαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ έρεη ζρεδηαζηεί ε δξαζηεξηφηεηα 3 

(δξαζηεξηφηεηα 3), φπνπ δίλεηαη ζηνπο καζεηέο κηα ηνχξηα, ε νπνία είλαη ρσξηζκέλε 

ζε 8 ηκήκαηα. Όια ηα θνκκάηηα ηεο ηνχξηαο κπνξνχλ λα απνζπαζηνχλ θαη ζηα δχν 

άθξα ηνπο έρνπλ θνιιεηηθή ηαηλία. Αλακέλεηαη βάζε ησλ εκπεηξηψλ ηνπο νη καζεηέο 

λα έρνπλ πξνρσξήζεη ζε κνίξαζκα θάπνησλ πιηθψλ ζηελ πξνζρνιηθή δσή ηνπο θαη 

ηδηαίηεξα ζην ζπίηη ηνπο. Άξα είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα.  

θνπφο απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα κπνξέζνπλ ηα παηδηά λα 

αληηιεθζνχλ πσο ε ηνχξηα κπνξεί λα είλαη κηα κνλάδα θαη πσο κε ηελ θνπή ησλ 

ηκεκάησλ κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ππνδηαηξέζεηο ηεο κνλάδαο πνπ ζπκβνιίδνληαη κε 

ηνπο δεθαδηθνχο ξεηνχο αξηζκνχο. ηελ δξαζηεξηφηεηα δεηάηε απφ ηνπο καζεηέο λα 

πξνρσξήζνπλ ζηνλ κνίξαζκα ησλ θνκκαηηψλ ζηα δπν θαη γίλεηαη εζηίαζε ζηνλ 

δίθαην κνηξαζκφ. Με ηελ θνπή ηεο ηνχξηαο ζηελ κέζε γίλεηαη κηα πξψηε επαθή κε 

ηελ έλλνηα ηνπ κηζνχ, ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηεο κνλάδαο.  
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Βάζε ηεο ηξνρηά κάζεζεο πνπ ζρεδηάζηεθε θαη ε ηέηαξηε δξαζηεξηφηεηα 

εζηηάδεη ζηελ έλλνηα ηνπ κηζνχ, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δίθαηεο κνηξαζηάο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα κνηξάζνπλ ζε δπν δηαθνξεηηθνχο 

ζθχινπο (Γξαζηεξηφηεηα 4), κηα πνζφηεηα απφ θφθαια. ηφρνο, λα κνηξαζηεί ίζνο 

αξηζκφο απφ θφθαια ζηνπο 2 ζθχινπο. Αθνχ εθηππσζεί έλαο αξηζκφο απφ νιφθιεξα 

θαη δχν κηζά θφθαια, νη καζεηέο θαινχληαη λα κνηξάζνπλ ηα θφθαια 

ρξεζηκνπνηψληαο εηθφλεο πνπ απεηθνλίδνπλ νιφθιεξα θαη κηζά θνκκάηηα. ηφρνο 

είλαη νη καζεηέο λα απαξηζκνχλ ηα νιφθιεξα θαη ζε δεχηεξν ρξφλν ηα κηζά, 

θαηαιήγνληαο ζε έλαλ δεθαδηθφ αξηζκφ π.ρ. εθηά θαη κηζφ (7,5). 

Ζ θαηαλφεζε ηνπ κηζνχ σο πνζφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ κνλάδα, έξρεηαη σο ην 

επφκελν βήκα ηεο ηξνρηάο κάζεζεο. θνπφο ε θαηαλφεζε κέζα απφ ηελ πξάμε ηεο 

πξφζζεζεο, φηη δχν κηζά δίλνπλ κηα κνλάδα. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ πέκπηε 

δξαζηεξηφηεηα, δίλνληαη ζηνπο καζεηέο θάξηεο πνπ ζηελ κηα φςε έρνπλ ην λνχκεξν 

θαη ζηελ άιιε ηελ αληίζηνηρε πνζφηεηα απφ πίηζεο (Γξαζηεξηφηεηα 5). Οη καζεηέο 

πξνζπαζνχλ βιέπνληαο ηνλ αξηζκφ θαη ηελ πνζφηεηα απφ ηηο νιφθιεξεο ηηο πίηζεο, 

λα ζπλδπάζνπλ ηκήκα θαξηψλ πνπ απεηθνλίδνπλ πνζφηεηα απφ νιφθιεξεο θαη απφ 

κηζέο πίηζεο. Απφ ηνπο καζεηέο δεηάηε λα βξνπλ πνηα θάξηα ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηεί 

κε θάπνηα άιιε, ψζηε λα θαηαθέξνπλ λα επηηχρνπλ ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, 

δειαδή ηνλ αξηζκφ ησλ νιφθιεξσλ πνζνηήησλ.  

Οη καζεηέο γλσξίδνπλ κέζσ ηεο απαξίζκεζεο ηελ ζεηξά ησλ αξηζκψλ θαη 

κπνξνχλ λα μεθηλήζνπλ ηελ απαξίζκεζε απφ νπνηνδήπνηε αξηζκφ. Δπηιέγνληαο 

ηπραία κηα θάξηα κε έλαλ νπνηνδήπνηε αξηζκφ, πξνζπαζνχλ λα βξνπλ πφζα κηζά 

θνκκάηηα πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ. Ο ζπλδπαζκφο ησλ θαξηψλ κε ην ίδην αξηζκφ 

κηζψλ ηκεκάησλ, έρεη σο ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ηεο αμίαο ηνπ κηζνχ ζε ζρέζε κε ηελ 

κνλάδα. 

Σέινο, ε ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα έρεη σο ζηφρν ηελ ηνπνζέηεζε ησλ  κηζψλ 

πνζνηήησλ ζηελ αξηζκνγξακκή. Γηα λα ζπλδπαζηεί ε ήδε ππάξρνπζα εκπεηξία ησλ 

καζεηψλ κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θπζηθψλ αθέξαησλ αξηζκψλ ζε κηα ζεηξά, 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη ίδηεο θάξηεο κε ηελ δξαζηεξηφηεηα έλα. Ωζηφζν, πιένλ 

ππάξρνπλ επηπιένλ θάξηεο πνπ απεηθνλίδνπλ πνζφηεηα απφ πίηζεο πνπ έρνπλ θαη 

κηζά ηκήκαηα π.ρ 7,5 πίηζεο (Γξαζηεξηφηεηα 6). Οη καζεηέο θαινχληαη λα βάινπλ 
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ζηελ ζεηξά ηα κπινπδάθηα κε ηηο πίηζεο θαη νπζηαζηηθά λα ηνπνζεηήζνπλ ηηο 

κπινχδεο κε ηα κηζά, αλάκεζα απφ απηέο πνπ έρνπλ αθέξαην αξηζκφ απφ πίηζεο.  

Με ηελ ηειεπηαία απηή δξαζηεξηφηεηα ζθνπφο είλαη λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηελ 

έλλνηα ηνπ κηζνχ σο αξηζκνχ πνπ έρεη ζέζε ζηελ αξηζκνγξακκε. Να ρξεζηκνπνηεζεί 

ε ήδε ππάξρνπζα γλψζε απφ ηελ ζεηξά ησλ αθέξαησλ θαη λα κπνξέζνπλ λα 

αληηιεθζνχλ ηελ έλλνηα ηφζν ηνπ κηζνχ, φζν θαη ηελ παξνπζία θαη άιισλ αξηζκψλ 

αλάκεζα ζηνπο αθέξαηνπο θπζηθνχο πνπ γλψξηδαλ. 

 

2.2 Πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο γηα έλλνηα ηνπ κηζνύ ζην 

λεπηαγσγείν 

 

1
ε
 Γξαζηεξηόηεηα: Μπνπγάδα Αθεξαίσλ 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ζρεδηάζηεθε γηα λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα 

θαηαλνήζνπλ ηελ ζεηξά ησλ αξηζκψλ απφ ην έλα έσο ην δέθα θαη ηε ζπζρέηηζε ηνπο 

κε ηελ πνζφηεηα αληηθεηκέλσλ. 

Πξνϋπάξρνπζεο γλώζεηο παηδηώλ: ηελ παξνχζα δξαζηεξηφηεηα ηα παηδηά ζα 

πξέπεη λα κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνπλ απφ πξηλ ηα ζχκβνια ησλ αξηζκψλ. 

θνπόο: θνπφο ηεο παξνχζαο δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα εμνηθεησζνχλ ηα παηδηά κε 

ηελ ζεηξά ησλ αξηζκψλ ζηε ζπκβνιηθή ηνπο κνξθή. 

ηόρνο: ηφρνο ηεο είλαη ε πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ λα κπνξεί λα ηνπνζεηεί ζηελ 

ζσζηή ζεηξά ηνπο αξηζκνχο. 

Τιηθά: 

(γηα 10 παηδηά) 

 7 (εθηά) ζρνηλάθηα κπνπγάδαο, πέληε γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη αθφκα 2 γηα 

λα ππάξρνπλ σο εθεδξηθά.,  
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 7 (εθηά) ζεη απφ 10 (δέθα) κπινπδάθηα κε ην ζχκβνιν ηνπ αξηζκνχ 1-10 απφ 

ηελ κηα πιεπξά θαη απφ πίζσ λα απεηθνλίδεηαη ε πνζφηεηα ηνπ ζπκβφινπ 

αξηζκνχ κε 1- 10 πίηζεο (Δηθφλα 1). Απφ απηά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πέληε ζεη 

θαη δχν ζα είλαη εθεδξηθά ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θάπνηα απψιεηα 

(Παξάξηεκα Η). 

 

Δηθόλα 1. Υάξηηλα κπινπδάθηα ηεο 1
εο

 δξαζηεξηφηεηαο, κε ην λνχκεξν ζηελ 

κπξνζηηλή φςε θαη ηελ πνζφηεηα ζηελ πίζσ. 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηόηεηαο: ηελ παξνχζα δξαζηεξηφηεηα ηα παηδηά κε ηελ 

βνήζεηα ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ ζα παίμνπλ ηελ Μπνπγάδα ησλ Αθεξαίσλ. Ζ δξάζε 

απηή κπνξεί λα πινπνηεζεί κε ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπλεξγαζίαο ζε νκάδεο  θαζψο 

κέζα απφ ην παηρλίδη-δξαζηεξηφηεηα ηα παηδηά ζα αλαπηχμνπλ δηάινγν κεηαμχ ηνπο 

αιιά θαη κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ κε ζθνπφ λα θάλνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα θαη λα 

εθθξάζνπλ καζεκαηηθφ ιεμηιφγην.  

Πεξηγξαθή Έλαξμεο: Αξρηθά ζα ρσξηζηνχλ ζε 5 (πέληε) νκάδεο ησλ 2 (δχν) αηφκσλ 

κέζα απφ θιήξσζε. Κάζε νκάδα έρεη κπξνζηά ηεο απφ 1 (έλα) ζρνηλί -κπνπγάδα θαη 

10 (δέθα) κπινπδάθηα-θάξηεο. Κάζε θάξηα απφ ηελ κηα πιεπξά ζα έρεη ην ζχκβνιν 

ηνπ αξηζκνχ θαη απφ ηελ πίζσ πιεπξά ηελ πνζφηεηα ηνπ 

Γξάζεηο Νεπηαγσγνύ: Αξρηθά ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζπδεηήζεη κε ηα παηδηά ηελ 

ξνπηίλα ηεο δξαζηεξηφηεηαο, έπεηηα παξαηεξεί θαη ζρνιηάδεη καδί κε ηα παηδηά ηα 

πιηθά ζηα παηδηά δειαδή ηηο 10 (δέθα) θάξηεο κε ηα ζχκβνια ησλ αξηζκψλ θαη ηηο 

πνζφηεηεο ηνπο θαη ην ζρνηλί ηεο κπνπγάδαο. Αθνχ έρεη παξνπζηάζεη ηα πιηθά ζα 

αλαθέξεη ην ζηφρν ηεο δξαζηεξηφηεηαο δειαδή φηη ηα παηδηά ζα αλαγλσξίζνπλ ην 

ζχκβνιν ησλ αξηζκψλ απφ ην 1-10. ηε ζπλέρεα εμεγήζεη κε έλα παξάδεηγκα ηεο 
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δξαζηεξηφηεηαο γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηή ζηα παηδηά. Αθνχ ηειεηψζεη κε ηηο 

νδεγίεο ζα δψζεη ην ζχλζεκα ηεο έλαξμεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο ζα βνεζάεη ηηο νκάδεο φπνπ δπζθνιεχνληαη θαη φπνπ ρξεηάδνληαη 

πεξαηηέξσ εμεγήζεηο δειαδή ηελ ζσζηή ζεηξά ησλ αξηζκψλ απφ ην 1-10 ή ηελ 

δηαδηθαζία ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Δλδεηθηηθέο εξσηήζεηο λεπηαγσγνύ:  

Πνηνο είλαη απηφο ν αξηζκφο;  

Πνηνο αξηζκφο είλαη κεηά ην 4; 

Πνηνο αξηζκφο είλαη πξηλ ην 4; 

Πνηνο αξηζκφο είλαη αλάκεζα ζην 4 θαη ζην 6; 

Πνηνο αξηζκφο είλαη πξψηνο; 

Πνηνο αξηζκφο είλαη δεχηεξνο, ηξίηνο…; 

Πνηνο αξηζκφο είλαη ηειεπηαίνο; 

Γξάζεηο ησλ παηδηώλ: Σα παηδηά θάζνληαη ζε δπάδεο. Κάζε δεπγάξη έρεη κπξνζηά 

ηνπ έλα ζρνηλί κπνπγάδαο θαη απφ 10 (δέθα) θάξηεο-κπινπδάθηα πνπ ζηελ κηα πιεπξά 

ηνπο έρνπλ ην ζχκβνιν ησλ αξηζκψλ 1-10 θαη ζηελ άιιε πιεπξά ηνπο έρνπλ ηελ 

πνζφηεηα θάζε αξηζκνχ. Κάζε παηδί παίξλεη απφ κηα θάξηα-κπινπδάθη αλαγλσξίδεη 

ην ζχκβνιν ηνπ αξηζκνχ θαη έπεηηα ην ηνπνζεηεί ζηελ κπνπγάδα ζηελ ζσζηή ζεηξά. 

Αθνχ ηνπνζεηήζεη ην έλα παηδί ηελ θάξηα ζηελ κπνπγάδα ηφηε ην άιιν παηδί παίξλεη 

κηα άιιε θάξηα θαη ηελ ηνπνζεηεί πάιη ζηελ κπνπγάδα ζηελ ζσζηή ζεηξά. Ζ 

δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη κέρξη λα ηειεηψζνπλ φιεο νη θάξηεο. Γηα παξάδεηγκα 

ζηε Γξαζηεξηφηεηα 1 ηα παηδηά ζα έρνπλ κπξνζηά ηνπο ην ζρνηλί ηεο κπνπγάδαο θαη 

ζα επηιέγνπλ έλα απφ ηα κπινπδάθηα π.ρ. ην 2 θαη ζα πξέπεη λα ην ηνπνζεηήζεη ζηε 

ζεηξά κεηά ην 1 θαη πξηλ ην 3. 
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Πεξηγξαθή ιήμεο: Ζ δξαζηεξηφηεηα ηειεηψλεη κφιηο θάζε νκάδα έρεη ηνπνζεηήζεη 

φινπο ηνπο αξηζκνχο απφ ην 1-10 ζηε ζσζηή ζεηξά. 

Αμηνινγεηηθή Γξάζε: Μεηά απφ θάπνηεο κέξεο πνπ ηα παηδηά έρνπλ παίμεη-ιχζεη 

ηελ δξαζηεξηφηεηα αξθεηέο θνξέο θαη έρνπλ εμνηθεησζεί κε απηήλ ν/ε λεπηαγσγφο 

γηα λα θαηαλνήζεη θαηά πφζν ηα παηδηά έρνπλ εκπεδψζεη ηελ ζεηξά ησλ αξηζκψλ ηνπο 

δίλεη άιιεο θάξηεο κε ηνπο αξηζκνχο απφ ην 1-10 θαη ηνπο δεηάεη λα ηηο ηνπνζεηήζνπλ 

κε ηελ ζεηξά.   

ην ηέινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ν εθπαηδεπηηθφο ζπγθεληξψλεη ηα παηδηά γηα λα 

ζπδεηήζνπλ ηελ φιε δηαδηθαζία ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Γίλνληαη ζηνρεπκέλεο 

εξσηήζεηο φπσο: Γηαηί απιψζακε ηα κπινπδάθηα κε απηή ηελ ζεηξά, Πσο κεηξάκε 

ηνπο αξηζκνχο θαη απφ μεθηλάκε ηελ απαξίζκεζε. 
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2
ε
 Γξαζηεξηόηεηα: Σν παδι ησλ αθεξαίσλ 

 Ζ παξνχζα δξαζηεξηφηεηα ζρεδηάζηεθε ψζηε νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ  

ζπλδπαζκνχο αξηζκψλ κε αληίζηνηρεο πνζφηεηεο αληηθεηκέλσλ, γηα ηελ νπηηθνπνίεζε 

ηεο αμίαο ηνπο.  

Πξνϋπάξρνπζεο γλώζεηο παηδηώλ: ηελ παξνχζα δξαζηεξηφηεηα ηα παηδηά ζα 

πξέπεη λα κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνπλ απφ πξηλ ηα ζχκβνια ησλ αξηζκψλ θαζψο θαη 

θάλνπλ απαξίζκεζε. 

θνπόο: θνπφο ηεο παξνχζαο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ηα λήπηα λα έξζνπλ ζε επαθή 

θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ εηθφλα ησλ ζπκβφισλ ησλ αξηζκψλ θαη κε ηηο πνζφηεηεο 

πνπ αλαπαξηζηνχλ. 

ηόρνο: ηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα κπνξεί ε πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ λα 

αληηζηνηρίδεη ηα ζχκβνιν ησλ αξηζκψλ κε ηηο πνζφηεηέο ηνπο. 

Τιηθά: 

(γηα 10 παηδηά) 

 7 (επηά) ζεη απφ 10 (δέθα) θάξηεο-παδι φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην ζχκβνιν ηνπ 

αξηζκνχ 1 - 10. Απφ απηά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν ηα 5 θαη ηα άιια 2 ζα 

είλαη εθεδξηθά. 

 7 (επηά) ζεη απφ 10 θάξηεο-παδι φπνπ ζα απεηθνλίδεηαη ε πνζφηεηα ηνπ 

ζπκβφινπ ηνπ αξηζκνχ 1 - 10 κε 1 - 10 (έλα) θεθάθηα (Δηθφλα 2) (Παξάξηεκα 

ΗΗ).  



41 

 

 

Δηθόλα 2. Υάξηηλα θνκκάηηα ηνπ παδι ηεο 2
εο

 δξαζηεξηφηεηαο, κε ην λνχκεξν θαη ηελ 

πνζφηεηα ζε δχν δηαθνξεηηθά θνκκάηηα. 

 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηόηεηαο: ηελ παξνχζα δξαζηεξηφηεηα ηα παηδηά ζα πξέπεη λα 

ελψζνπλ ηα θνκκάηηα ηνπ παδι. Σν έλα θνκκάηη ζα έρεη ην ζχκβνιν ηνπ αξηζκνχ θαη 

ην άιιν θνκκάηη ζα έρεη ηελ πνζφηεηα ηνπ αξηζκνχ. Ο/Ζ  εθπαηδεπηηθφο ζα έρεη 

πξνεηνηκάζεη ηα θνκκάηηα ηνπ πάδι. Σα παηδηά ζα θάζνληαη ζε δπάδεο θαη κπξνζηά 

ηνπο ζα έρνπλ ηα θνκκάηηα ηνπ πάδι. Σα παηδηά αλά δεχγνο ζα ζπλεξγαζηνχλ γηα λα 

ελψζνπλ ηα θνκκάηηα κεηαμχ ηνπο. Απηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα αλαπηχμνπλ 

δηάινγν θαζψο ζα ζπδεηήζνπλ, ζα πνπλ ηε γλψκε ηνπο, ζα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ  

γηα ηελ άπνςε ηνπο θαη ζα αλαπηπρζεί καζεκαηηθφ ιεμηιφγην. 

Πεξηγξαθή έλαξμεο: ηε παξνχζα δξαζηεξηφηεηα ν/ε λεπηαγσγφο ζα έρεη εηνηκάζεη 

20 (είθνζη) θνκκάηηα πάδι εθ ησλ νπνίσλ ζηα 10 (δέθα) θνκκάηηα ζα αλαγξάθνληαη 

ηα ζχκβνια ησλ αξηζκψλ απφ ην 1-10 θαη ζηα άιια 10 (δέθα) θνκκάηηα ζα 

απεηθνλίδνληαη νη πνζφηεηεο ησλ ζπκβφισλ ησλ αξηζκψλ κε θεθάθηα. Σα λήπηα ζα 

ρσξηζηνχλ ζε 5 (πέληε) νκάδεο ησλ 2 (δχν) αηφκσλ κέζα απφ θιήξσζε. Ο/Ζ 

εθπαηδεπηηθφο ζα κνηξάζεη ζηα λήπηα ηα πιηθά θαη ε δξαζηεξηφηεηα ζα μεθηλήζεη. 

Γξάζεηο Νεπηαγσγνύ: Πξψηε δξάζε ηνπ/ηεο λεπηαγσγνχ είλαη λα ππελζπκίζεη ζηα 

λήπηα ηελ ξνπηίλα ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ζηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζεη ηα πιηθά 
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δειαδή φηη ζα ππάξρνπλ 20 (είθνζη) θνκκάηηα πάδι εθ ησλ νπνίσλ ζηα 10 (δέθα) 

θνκκάηηα ζα αλαγξάθνληαη ηα ζχκβνια ησλ αξηζκψλ απφ ην 1-10 θαη ζηα άιια 10 

(δέθα) θνκκάηηα ζα απεηθνλίδνληαη νη πνζφηεηεο ησλ ζπκβφισλ ησλ αξηζκψλ κε 

θεθάθηα. Αθνχ ζα έρεη παξνπζηάζεη ηα πιηθά ζα εμεγήζεη ηα βήκαηα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο δειαδή φηη ζα ππάξρνπλ 20 (είθνζη) θνκκάηηα παδι φπνπ ζηα 10 

(δέθα) ζα αλαγξάθνληαη ηα ζχκβνια ησλ αξηζκψλ απφ ην 1-10 θαη ζηα άιια 10 

(δέθα) θνκκάηηα ζα απεηθνλίδνληαη νη πνζφηεηεο ηνπο κε θεθάθηα φπνπ ζα πξέπεη λα 

ηα αληηζηνηρίζνπλ κεηαμχ ηνπο δειαδή 1 (έλα) ζχκβνιν κε 1 (κηα) κφλν πνζφηεηα. 

Έπεηηα ν/ε λεπηαγσγφο ζα δείμεη έλα παξάδεηγκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηα λήπηα έηζη 

ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ηελ δηαδηθαζία. ηε ζπλέρεηα αθνχ έρεη ηειεηψζεη κε ηηο 

νδεγίεο ζα δψζεη ην ζχλζεκα έλαξμεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα βνεζάεη ηα παηδηά φπνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα ή 

πεξεηαίξσ εμεγήζεηο δειαδή φηη πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ ην ζχκβνιν ηνπ αξηζκνχ 

θαη έπεηηα λα ην αληηζηνηρίζνπλ κε ηελ πνζφηεηα ηνπ. 

Δλδεηθηηθέο εξσηήζεηο λεπηαγσγνύ: 

Πνηνο είλαη απηφο ν αξηζκφο; 

Πφζα θεθάθηα ππάξρνπλ ζε απηφ ην θνκκάηη; 

Πφζα θεθάθηα αληηζηνηρνχλ ζε απηφλ ηνλ αξηζκφ; 

Πνηνο αξηζκφο αληηζηνηρίδεηαη ζε ηφζα θεθάθηα; 

Γξάζεηο ησλ παηδηώλ: Σα παηδηά είλαη ρσξηζκέλα ζε δπάδεο. Κάζε δεπγάξη έρεη 

κπξνζηά ηνπ 20 (είθνζη) θνκκάηηα πάδι φπνπ ζηα 10 (δέθα) ζα αλαγξάθνληαη ηα 

ζχκβνια ησλ αξηζκψλ απφ ην 1-10 θαη ζηα άιια 10 (δέθα) ζα απεηθνλίδνληαη νη 

πνζφηεηεο ησλ ζπκβφισλ κε θεθάθηα. Κάζε δεπγάξη ζα ζπλεξγάδεηαη θαη ζα 

πξνζπαζεί λα αληηζηνηρίζεη έλα θνκκάηη πάδι κε ζχκβνιν κε έλα θνκκάηη πάδι πνπ 

ζα απεηθνλίδεηαη ε πνζφηεηα ηνπ ζπκβφινπ. Ζ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη κέρξη λα 

ηειεηψζνπλ φια ηα θνκκάηηα ηνπ πάδι. ηε Γξαζηεξηφηεηα 2 ηα παηδηά ζα επηιέγνπλ 

έλα απφ ηα θνκκάηηα ηνπ παδι π.ρ. ην θνκκάηη κε ηνλ αξηζκφ 5 θαη ζα πξέπεη λα ην 

ελψζνπλ κε ην θνκκάηη πνπ έρεη πάλσ 5 θεθάθηα ή ην αληίζηξνθν δειαδή δηαιέγεη ην 

θνκκάηη κε ηα 5 θεθάθηα θαη πξέπεη λα βξεη ζε πνηφλ αξηζκφ αληηζηνηρεί. 
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Πεξηγξαθή ιήμεο: Ζ δξαζηεξηφηεηα ηειεηψλεη κφιηο φιεο νη νκάδεο έρνπλ 

αληηζηνηρίζεη θαη ηα 10 ζχκβνια ησλ αξηζκψλ κε ηηο πνζφηεηεο ηνπο. 

Αμηνινγεηηθή δξάζε:  Αθνχ έρεη νινθιεξσζεί ε δξαζηεξηφηεηα ν/ε εθπαηδεπηηθφο 

γηα λα θαηαλνήζεη εάλ ηα παηδηά έρνπλ εκπεδψζεη ηελ φιε δηαδηθαζία ζα κνηξάζεη ζε 

θάζε παηδί μερσξηζηά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο φπνπ ζα έρεη δχν ζηήιεο. ηελ κία 

ζηήιε ζα αλαγξάθνληαη φια ηα ζχκβνια ησλ αξηζκψλ απφ ην 1-10 θαη ζηελ απέλαληη 

ζηήιε ζα απεηθνλίδνληαη νη πνζφηεηεο ησλ ζπκβφισλ αιιά  ζε ηπραία ζεηξά. ε απηή 

ηελ δξαζηεξηφηεηα ζα πξέπεη ηα παηδηά λα ελψζνπλ ην ζχκβνιν κε ηελ ζσζηή 

πνζφηεηα πνπ ηνπ αληηζηνηρεί.  

ην ηέινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ν εθπαηδεπηηθφο ζπγθεληξψλεη ηα παηδηά γηα λα 

ζπδεηήζνπλ ηελ φιε δηαδηθαζία ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Γηαηί πξνρσξήζακε ζην λα 

δέζνπκε ηνλ θάζε αξηζκφ κε κηα πνζφηεηα, ρξεζηκνπνηήζακε ηελ απαξίζκεζε ή ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ αξηζκνχ ή θαη ηα δχν.  
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3
ε
 Γξαζηεξηόηεηα: Σν κνίξαζκα ηεο Σνύξηαο 

ηε δξαζηεξηφηεηα απηή γίλεηαη αμηνπνίεζε ηεο δίθαηεο κνηξαζηάο γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηεο δηαίξεζεο ηεο κνλάδαο ζε ίζα κέξε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα 

εηζαρζνχλ ηα παηδηά ζην κηζφ. 

Πξνϋπάξρνπζεο γλώζεηο παηδηώλ: ηελ παξνχζα δξαζηεξηφηεηα ηα παηδηά ζα 

πξέπεη λα γλσξίδνπλ απφ πξηλ ηα ζχκβνια ησλ αξηζκψλ, ηελ δηαηαθηηθφηεηα ηνπο 

δειαδή ηε ηδηφηεηα ηνπ αξηζκνχ λα αλαπαξηζηά ηελ ηεξαξρία ησλ αξηζκψλ θαζψο θαη 

ηελ απαξίζκεζε δειαδή ηελ απαγγειία κηαο ζεηξάο αξηζκνιέμεσλ.  Δπίζεο  έρνπλ 

έξζεη ζε επαθή κε ηελ θαηακέηξεζε δειαδή ηε δηαδηθαζία ηεο απαξίζκεζεο. 

θνπόο: θνπφο ηεο παξνχζαο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ηα λήπηα λα έξζνπλ ζε επαθή 

θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ εηθφλα κηαο νιφθιεξεο πνζφηεηαο θαη πσο κπνξνχκε λα 

ηελ ρσξίζνπκε ζε δχν ίζεο πνζφηεηεο.  

ηόρνο: ηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα κπνξέζεη ην ζχλνιν ησλ παηδηψλ λα 

κνηξάζεη κηα πνζφηεηα ζε δχν ίζα κέξε. 

Τιηθά: 

(γηα 10 παηδηά) 

 5 (πέληε) ράξηηλεο ηνχξηεο (Δηθφλα 3). 

 5 (πέληε) θάξηεο κε ην ζχκβνιν ηνπ αξηζκνχ 2 (δχν). 

 5 (πέληε) θάξηεο κε ην ζχκβνιν ηνπ αξηζκνχ 4 (ηέζζεξα). 

 5 (πέληε) θάξηεο κε ην ζχκβνιν ηνπ αξηζκνχ 8 (νθηψ) (Παξάξηεκα ΗΗΗ). 
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Δηθόλα 3. Υάξηηλε ηνχξηα πνπ απνηειείηαη απφ 8 θνκκάηηα πνπ απνθνιινχληαη, ηεο 3
εο

 

δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηόηεηαο: ηελ παξνχζα δξαζηεξηφηεηα ηα παηδηά ζα θιεζνχλ 

λα κνηξάζνπλ κηα ηνχξηα ζε δχν ίζα κέξε. Σα παηδηά ζα ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο κέζα 

απφ θιήξσζε θαη έηζη ζα δνπιέςνπλ ζπλεξγαηηθά. 

Πεξηγξαθή έλαξμεο:ηελ παξνχζα δξαζηεξηφηεηα ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα έρεη 

πξνεηνηκάζεη 5 (πέληε) ράξηηλεο ηνχξηεο φπνπ ρσξίδνληαη ζε 8 (νθηψ) θνκκάηηα πνπ 

ελψλνληαη κε απηνθφιιεηε ηαηλία δηπιήο φςεο ηχπνπ velcro.Απηφ δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα ρσξίδνπκε ηελ ηνχξηα φπνπ εκείο ζέινπκε (π.ρ. ζηε κέζε, ζε ηέζζεξα 

θνκκάηηα θαη ζε νθηψ). Αθφκα ζα έρεη εηνηκάζεη 15 (δεθαπέληε) θάξηεο απφ ηηο 

νπνίεο ζηηο 5 (πέληε) ζα αλαγξάθεηαη ην ζχκβνιν ηνπ αξηζκνχ 2 (δχν), ζηηο άιιεο 5 

(πέληε) ζα αλαγξάθεηαη ην ζχκβνιν ηνπ αξηζκνχ 4 (ηέζζεξα) θαη ζηηο άιιεο 5 (πέληε) 

ζα αλαγξάθεηαη ην ζχκβνιν ηνπ αξηζκνχ 8 (νθηψ). Σα παηδηά κέζα απφ θιήξσζε 

ρσξίδνληαη ζε 5 (πέληε) νκάδεο ησλ 2 (δχν) αηφκσλ. Κάζε νκάδα έρεη κπξνζηά ηεο 

απφ κία ράξηηλε ηνχξηα θαη έρνπλ σο ζηφρν λα ηελ κνηξάζνπλ ίζα κεηαμχ ηνπο.  

Γξάζεηο Νεπηαγσγνύ: Πξψηε δξάζε ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα ππελζπκίζεη 

ζηα λήπηα ηελ ξνπηίλα ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεη ηα πιηθά 

δειαδή φηη ε θάζε ηνχξηα κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε φζα θνκκάηηα πηζηεχνπλ ηα παηδηά 

έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ ίζεο πνζφηεηεο θαζψο θαη 3 ηξείο θάξηεο φπνπ ζηελ κηα 

ζα αλαγξάθεηαη ην ζχκβνιν ηνπ αξηζκνχ 2 (δχν), ζηελ άιιε ην ζχκβνιν ηνπ αξηζκνχ 

4 (ηέζζεξα) θαη ζηελ άιιε ην ζχκβνιν ηνπ αξηζκνχ 8 (νθηψ). Αθνχ έρεη παξνπζηάζεη 

ηα πιηθά ζα εμεγήζεη ηα βήκαηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο δειαδή φηη θάζε δεπγάξη ζα έρεη 

απφ 1 (κηα) ηνχξηα κπξνζηά ηνπ θαη ζα επηιέγνπλ κέζα απφ ζπδήηεζε κεηαμχ ηνπο 

ηξαβψληαο κηα απφ ηηο ηξείο θάξηεο αλ ζα ηελ ρσξίζνπλ ζε δχν, ηέζζεξα ή νθηψ ίζα 
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θνκκάηηα. Έπεηηα ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα δείμεη έλα παξάδεηγκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

έηζη ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά ηελ δηαδηθαζία. ηε ζπλέρεηα αθνχ έρεη 

ηειεηψζεη κε ηηο νδεγίεο ζα δψζεη ην ζχλζεκα έλαξμεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Καηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ν/ε λεπηαγσγφο ζα βνεζάεη ηα παηδηά φπνπ ρξεηάδνληαη 

βνήζεηα θαη παξαπάλσ εμεγήζεηο δειαδή φηη ρσξίδνπκε ηελ ηνχξηα ζε ίζα θνκκάηηα 

θαη γηα ηα δχν παηδηά.   

Δλδεηθηηθέο εξσηήζεηο λεπηαγσγνύ: 

ε πφζα θνκκάηηα πξέπεη λα ηελ θφςνπκε γηα λα πάξνπλ ίζα θαη ηα δχν παηδηά; 

Γξάζεηο ησλ παηδηώλ: Σα παηδηά έρνπλ ρσξηζηεί κέζα απφ θιήξσζε ζε δπάδεο. ε 

θάζε δεπγάξη ζα κνηξάζνπκε απφ κία ηνχξηα θαη ηξείο θάξηεο κε ηα ζχκβνια ησλ 

αξηζκψλ 2 (δχν), 4 (ηέζζεξα) θαη 8 (νθηψ). Κάζε δεπγάξη ζα ζπδεηάεη θαη ζα 

πξνζπαζεί λα ρσξίζεη ηελ ηνχξηα ίζα έηζη ψζηε λα έρνπλ θαη ηα δχν παηδηά ίζα 

θνκκάηηα δειαδή είηε 2 (δχν), είηε 4 (ηέζζεξα), είηε 8 (νθηψ). Ζ δξαζηεξηφηεηα 

νινθιεξψλεηαη κφιηο ηα παηδηά έρνπλ θάλεη φιεο ηηο πηζαλέο κνηξαζηέο πνπ 

ππάξρνπλ.  ηε Γξαζηεξηφηεηα 3 ηα παηδηά ζα έρνπλ κηα ράξηηλε ηνχξηα πνπ 

απνηειείηαη απφ 8 θνκκάηηα θαη θάζε θνξά αλάινγα κε ην πφζα θνκκάηηα έρνπλ ζα 

πξέπεη λα ηα κνηξαζηνχλ κεηαμχ ηνπο ίζα π.ρ. έρνπλ 4 θνκκάηηα άξα θάζε παηδί ζα 

πάξεη απφ 2. 

 

Πεξηγξαθή ιήμεο: Ζ δξαζηεξηφηεηα ηειεηψλεη κφιηο θαη νη 5 (πέληε) νκάδεο έρνπλ 

κνηξάζεη ηελ ηνχξηα κε φινπο ηνπο πηζαλνχο ζπλδπαζκνχο ηνπιάρηζηνλ 2 (δχν) 

θνξέο. 

Αμηνινγεηηθή δξάζε: Αθνχ ηα παηδηά έρνπλ ηειεηψζεη κε ηελ πξνεγνχκελε 

δξαζηεξηφηεηα ηφηε ν/ε εθπαηδεπηηθφο γηα λα θαηαλνήζεη εάλ ηα παηδηά έρνπλ 

εκπεδψζεη ηελ δηαδηθαζία ηεο δξάζεο κνηξάδεη ζε θάζε νκάδα κία πίηζα θαη ηξείο 

θάξηεο κε ηα ζχκβνια ησλ αξηζκψλ 2 (δχν), 4 (ηέζζεξα) θαη 8 (νθηψ) κε ζθνπφ λα 

ηελ κνηξάζνπλ ηα δχν  λήπηα ίζα κεηαμχ ηνπο. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο αθνχ έρεη κνηξάζεη 

ζηα παηδηά ηα πιηθά ηφηε ηνπο εμεγεί φηη ζα πξέπεη λα κνηξάζνπλ ηελ πίηζα κεηαμχ 

ηνπο ηα δχν παηδηά ίζα έηζη ψζηε λα έρνπλ είηε δχν, είηε ηέζζεξα, είηε νθηψ. Ζ 
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δξαζηεξηφηεηα ηειεηψλεη κφιηο θάζε δεπγάξη έρεη κνηξάζεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ 

πίηζα κε φινπο ηνπο πηζαλνχο ηξφπνπο. 

 

 

Αλαζηνραζηηθή Γξάζε  

ην ηέινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ν εθπαηδεπηηθφο ζπγθεληξψλεη ηα παηδηά γηα λα 

ζπδεηήζνπλ ηελ φιε δηαδηθαζία ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ξσηάκε γηαηί 

ρσξίζακε ηελ ηνχξηα ζε θνκκάηηα, πσο κπνξνχκε λα ηα ελψζνπκε, ηη ζα γίλεη αλ 

ελψζνπκε …. 
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4
ε
 Γξαζηεξηόηεηα: Σαΐδνπκε ηα ζθπιάθηα 

ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηαο επηρεηξείηαη ε θαηαλφεζε ηνπ κηζνχ κέζσ 

ηεο δίθαηεο κνηξαζηάο θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηαίξεζεο δηαθξηηψλ πνζνηήησλ θαη  

ζπγθεθξηκέλα έλαλ αξηζκφ απφ θφθαια. 

Πξνϋπάξρνπζεο γλώζεηο παηδηώλ: ηελ παξνχζα δξαζηεξηφηεηα ηα παηδηά ζα 

πξέπεη λα γλσξίδνπλ απφ πξηλ ηα ζχκβνια ησλ αξηζκψλ, ηελ δηαηαθηηθφηεηα ηνπο 

δειαδή ηε ηδηφηεηα ηνπ αξηζκνχ λα αλαπαξηζηά ηελ ηεξαξρία ησλ αξηζκψλ θαζψο θαη 

ηελ απαξίζκεζε.   

θνπόο: θνπφο ηεο παξνχζαο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ηα λήπηα λα έξζνπλ ζε επαθή 

θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ εηθφλα ηνπ νιφθιεξνπ θαη ηνπ κηζνχ. 

ηόρνο: ηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα κπνξέζεη ε πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ λα 

κνηξάζεη κηα δηαθξηηή πνζφηεηα ζε δχν ίζα κέξε. 

Τιηθά: 

(γηα 10 παηδηά) 

 14 (δεθαηέζζεξα) ράξηηλα ζθπιάθηα, απφ 2 ζα κνηξαζηνχλ ζε θάζε κηα απφ ηηο 5 

νκάδεο ησλ παηδηψλ .  

 8 (νθηψ) ζεη απφ 10 θάξηεο κε ην ζχκβνιν ηνπ αξηζκνχ 1 – 10, εθ ησλ νπνίσλ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν ηα 5 ζεη θαη ηα ππφινηπα ζα είλαη εθεδξηθά.. 

 55 (πελήληα πέληε) θάξηεο ζε ζρήκα νιφθιεξνπ θφθαινπ. 

 110 (εθαηφλ δέθα) θάξηεο ζε ζρήκα κηζνχ θφθαινπ (Παξάξηεκα ΗV). 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηόηεηαο: ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ηα παηδηά ζα πξέπεη 

λα κνηξάζνπλ ζηα ζθπιάθηα ίζα θφθθαια. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο ζα έρεη πξνεηνηκάζεη 

θάξηεο ζε ζρήκα θφθθαινπ θαη δχν ζθπιάθηα απφ ραξηί γηα θάζε νκάδα. Σα παηδηά 

ζα ζπλεξγαζηνχλ ζε νκάδεο νπφηε ζα δεκηνπξγεζεί δηάινγνο αλάκεζα ζηα παηδηά 

θαζψο ζα πνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, ζα ζπκθσλήζνπλ ή ζα δηαθσλήζνπλ. 

Πεξηγξαθή έλαξμεο: ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα έρεη 

πξνεηνηκάζεη 10 (δέθα) θάξηεο πνπ ζα αλαγξάθνπλ ηα ζχκβνια ησλ αξηζκψλ απφ ην 
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1-10, επίζεο 20 (είθνζη) θάξηεο ζε ζρήκα θφθθαινπ, 10 (δέθα) νιφθιεξα θαη 10 

(δέθα) κηζά θαζψο θαη 10 (δέθα) ράξηηλα ζθπιάθηα 2 (δχν) γηα θάζε νκάδα. Σα 

παηδηά ρσξίδνληαη ζε 5 (πέληε) νκάδεο ησλ 2 (δχν) αηφκσλ κέζα απφ θιήξσζε. Ο/Ζ 

λεπηαγσγφο κνηξάδεη ηα πιηθά ζηα παηδηά θαη ε δξαζηεξηφηεηα μεθηλάεη. 

Γξάζεηο Νεπηαγσγνύ: Πξψηε δξάζε ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα ππελζπκίζεη 

ζηα λήπηα ηελ ξνπηίλα ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ζηε ζπλέρεα παξνπζηάδεη ηα πιηθά 

δειαδή φηη ζα ππάξρνπλ 10 (δέθα) θάξηεο φπνπ ζα αλαγξάθνπλ ηα ζχκβνια ησλ 

αξηζκψλ απφ ην 1-10, 2 (δχν) ράξηηλα ζθπιάθηα θαη 20 (είθνζη) θφθθαια εθ ησλ 

νπνίσλ νη 10 (δέθα) ζα είλαη νιφθιεξα θφθαια θαη νη άιιεο 10 (δέθα) ζα είλαη κηζά 

θφθαια. Αθνχ έρεη παξνπζηάζεη ηα πιηθά ζα εμεγήζεη ηα βήκαηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

δειαδή φηη ππάξρνπλ 10 (δέθα) θάξηεο κε ηα ζχκβνια ησλ αξηζκψλ απφ ην 1-10, 

θάζε δεπγάξη ζα επηιέγεη κηα απφ απηέο ηηο θάξηεο ζα ηελ αλαγλσξίδεη θαη έπεηηα ζα 

κνηξάδεη ζηα 2 (δχν) ζθπιάθηα ηελ ζσζηή πνζφηεηα κε θφθαια ψζηε λα έρνπλ θαη ηα 

δχν ίζε ηξνθή. Έπεηηα ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα δείμεη έλα παξάδεηγκα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο έηζη ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά ηελ δηαδηθαζία. ηε ζπλέρεα 

αθνχ έρεη ηειεηψζεη κε ηηο νδεγίεο ζα δψζεη ην ζχλζεκα έλαξμεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ν/ε λεπηαγσγφο ζα βνεζάεη 

ηα παηδηά φπνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα θαη παξαπάλσ εμεγήζεηο δειαδή φηη ηα ζθπιάθηα 

πξέπεη λα έρνπλ ίζε πνζφηεηα ηξνθήο θαη λα αληηζηνηρεί ζην ζχκβνιν ηεο θάξηαο 

πνπ έρνπλ επηιέμεη. 

Δλδεηθηηθέο εξσηήζεηο λεπηαγσγνύ: 

Πνηνο είλαη απηφο ν αξηζκφο; 

Πφζα θφθθαια ζα πάξεη/θάεη θάζε ζθπιάθη; 

Αλ κνηξάζνπκε 3 θφθθαια ζε 2 ζθπιάθηα πφζα θφθθαια ζα πάξεη ην θάζ’ έλα; 

Γξάζεηο ησλ παηδηώλ: Σα λήπηα έρνπλ ρσξηζηεί ζε δπάδεο. ε θάζε δεπγάξη ζα 

κνηξαζηνχλ ηα πιηθά δειαδή νη 10 (δέθα) θάξηεο κε ηα ζχκβνια ησλ αξηζκψλ απφ ην 

1-10, ηα 2 (δχν) ράξηηλα ζθπιάθηα θαζψο θαη νη 20 (είθνζη) θάξηεο ζε ζρήκα 

θφθαινπ (νιφθιεξα θαη κηζά). Κάζε παηδί ζα έρεη κπξνζηά ηνπ απφ έλα ζθπιάθη. Θα 

επηιέγνπλ κηα απφ ηηο θάξηεο κε ηα ζχκβνια θαη ζα πξνζπαζνχλ λα κνηξάζνπλ ηελ 

πνζφηεηα ηεο θάξηαο ίζα ζηα ζθπιάθηα. Μφιηο έρνπλ κνηξάζεη ηελ πνζφηεηα ηεο 
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θάξηαο επηιέγνπλ ηελ επφκελε θαη πξνζπαζνχλ εθ λένπ λα κνηξάζνπλ ηελ θαηλνχξηα 

πνζφηεηα ίζα ζηα ζθπιάθηα. Ζ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη κέρξη λα ηειεηψζνπλ 

φιεο νη θάξηεο κε ηα ζχκβνια ησλ αξηζκψλ. ηελ 4
ε
 Γξαζηεξηφηεηα ηα παηδηά έρνπλ 

απφ δχν ζθπιάθηα θαη πξέπεη λα ηνπο δψζνπλ ίζε πνζφηεηα απφ θφθαια π.ρ. έρνπλ 

3,5 θφθαια θαη βάδνπλ 0,5 γηα λα γίλνπλ 4. 

 

Πεξηγξαθή ιήμεο: Ζ δξαζηεξηφηεηα ηειεηψλεη κφιηο θαη νη 5 (πέληε) νκάδεο έρνπλ 

κνηξάζεη θαη ηηο 10 (δέθα) πνζφηεηεο ησλ θαξηψλ. 

Αμηνινγεηηθή δξάζε: Αθνχ ηα παηδηά έρνπλ ηειεηψζεη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα ηφηε ν/ε λεπηαγσγφο γηα λα θαηαλνήζεη εάλ ηα παηδηά έρνπλ 

εκπεδψζεη ηελ δηαδηθαζία ηεο δξάζεο κνηξάδεη ζε θάζε νκάδα 10 (δέθα) θάξηεο κε ηα 

ζχκβνια ησλ αξηζκψλ απφ ην 1-10 θαη 20 (είθνζη) θάξηεο ζε ζρήκα πίηζαο, 10 (δέθα) 

θάξηεο κε νιφθιεξεο πίηζεο θαη 10 (δέθα) κηζέο πίηζεο. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο αθνχ έρεη 

κνηξάζεη ζηα παηδηά ηα πιηθά ηφηε ηνπο εμεγεί φηη ζα επηιεγνχλ κηα απφ ηηο θάξηεο κε 

ηα ζχκβνια ησλ αξηζκψλ θαη έπεηηα ζα πξέπεη λα κνηξάζνπλ ζε δχν ίζα κέξε ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα.  

Αλαζηνραζηηθή Γξάζε  

ην ηέινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ν εθπαηδεπηηθφο ζπγθεληξψλεη ηα παηδηά γηα λα 

ζπδεηήζνπλ ηελ φιε δηαδηθαζία ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Αξρηθά γίλνληαη εξσηήζεηο γηα 

ην πψο κνηξάζαλε ηα παηδηά ηα θφθαια ζηα ζθπιηά πνπ είρε θάζε νκάδα, πσο 

κεηξνχζαλ ηα θφθαια θαη εάλ δπζθνιεπηήθαλ φηαλ έπξεπε λα κνηξάζνπλ ηηο θάξηεο 

κε ηα κηζά θφθαια. 

 

 

 

 



51 

 

5
ε
 Γξαζηεξηόηεηα: Η ραιαζκέλε κεραλή ηεο πίηζαο 

ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα  ηα παηδηά ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα δνπλ 

πσο εάλ πξνζζέζνπλ δχν κηζά, ζα ζρεκαηίζνπλ κία κνλάδα. Απνηειεί έηζη ηελ 

αληίζηξνθε δηαδηθαζία απφ απηή πνπ έγηλε ζηελ πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα, φπνπ 

ε κνλάδα δηαηξνχληαλ ζε δχν κηζά.  

Πξνϋπάξρνπζεο γλώζεηο παηδηώλ: ηελ παξνχζα δξαζηεξηφηεηα ηα παηδηά ζα 

πξέπεη λα γλσξίδνπλ απφ πξηλ ηα ζχκβνια ησλ αξηζκψλ, ηελ δηαηαθηηθφηεηα ηνπο 

δειαδή ηε ηδηφηεηα ηνπ αξηζκνχ λα αλαπαξηζηά ηελ ηεξαξρία ησλ αξηζκψλ. Δπίζεο  

έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε ηελ θαηακέηξεζε δειαδή ηε δηαδηθαζία ηεο απαξίζκεζεο. 

θνπόο: Ο ζθνπφο απηήο ηεο δξάζεο είλαη ηα λήπηα λα έξζνπλ ζε επαθή θαη λα 

εμνηθεησζνχλ κε ηελ εηθφλα ηνπ νιφθιεξνπ θαη ηνπ κηζνχ. 

ηόρνο: ζηφρνο ηεο είλαη ηα παηδηά λα θηηάμνπλ έλα ζχλνιν απφ πίηζεο κε βάζε ηνλ 

αξηζκφ πνπ βξίζθεηαη ζηελ θάξηα πνπ έρνπλ ηξαβήμεη. Πξνζζέηνπλ θάξηεο πνπ έρνπλ 

κηζή πίηζα κε θάξηεο πνπ έρνπλ αθέξαηεο πίηζεο θαη κηα κηζή. 

Τιηθά: (γηα 10 παηδηά) 

 8 (νθηψ) ζεη κε 10θάξηεο πνπ κπξνζηά ζα αλαγξάθεηαη ην ζχκβνιν ηνπ αξηζκνχ 

1-10 θαη απφ πίζσ ζα απεηθνλίδεηαη ε πνζφηεηα ηνπ ζπκβφινπ κε 1-10 νιφθιεξεο 

πίηζεο. Απφ απηά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν ηα 5 θαη ηα άιια 3 είλαη εθεδξηθά. 

 12 (δψδεθα) ζεη απφ 11 (έληεθα) θάξηεο. Απφ απηέο δχν ζα έρνπλ  πνπ ζα έρνπλ 

απφ 0,5 πίηζα θαη νη ππφινηπεο απφ ην 1,5 έσο 9,5 πίηζεο. Απφ ηα ζεη ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν ηα 10 θαη ηα ππφινηπα 2 κφλν ζε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη 

θάπνηα αλάγθε, φπσο ε θαηαζηξνθή θάπνηαο θάξηαο ησλ παηδηψλ (Δηθφλα. 4) 

(Παξάξηεκα V).  
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Δηθόλα 4. Υάξηηλεο θάξηεο κε πνζφηεηεο, νη νπνίεο πξέπεη λα ζπλδπαζηνχλ θαη λα γίλνπλ 

δεπγάξη, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ε νιφθιεξε πνζφηεηα. 

Πεξηγξαθή δξαζηεξηόηεηαο: ηελ παξνχζα δξαζηεξηφηεηα ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα 

έρεη πξνεηνηκάζεη θάξηεο ζηηο νπνίεο πάλσ ζα απεηθνλίδνληαη ζχλνιν απφ νιφθιεξεο 

πίηζεο θαη κηα κηζή. Μέζα απφ ηελ ζπλεξγαζία ζε νκάδεο δίλεηαη ζηα παηδηά ε 

δπλαηφηεηα λα ζπδεηνχλ θαζψο κπνξεί είηε λα ζπκθσλνχλ είηε λα δηαθσλνχλ, απηφ 

ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ πάλσ ζηελ άπνςή ηνπο. 

Πεξηγξαθή έλαξμεο:Με θιήξσζε ηα 10 (δέθα) παηδηά ζα ρσξηζηνχλ ζε 5 (πέληε) 

δπάδεο θαη ζα ηνπο δνζνχλ 21 (είθνζη κηα) θάξηεο. Οη 10 (δέθα) ζα έρνπλ πάλσ ηα 

ζχκβνια ησλ αξηζκψλ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 θαη ζηηο άιιεο 11 (έληεθα) ζα έρνπλ 

πάλσ ηνπο ζχλνιν απφ νιφθιεξεο θαη κηα κηζή πίηζα, ζηφρνο λα ηηο πξνζζέζνπλ θαη 

λα θηηάμνπλ αθέξαην αξηζκφ απφ πίηζεο. 

 Γξάζεηο λεπηαγσγνύ: Αξρηθά ν/ε εθπαηδεπηηθφο ππελζπκίδεη ζηα παηδηά ηελ 

ξνπηίλα ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Έπεηηα παξνπζηάδεη ηα πιηθά ζηα παηδηά δειαδή ηηο 21 

(είθνζη κηα) θάξηεο. Αθνχ ν/ε λεπηαγσγφο έρεη παξνπζηάζεη ζηα παηδηά ηα πιηθά ηφηε 

δίλεη νδεγίεο γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα δειαδή φηη ππάξρνπλ 10 (δέθα) θάξηεο φπνπ 

αλαγξάθεηαη ζε θάζε κία έλαο απφ ηνπο αξηζκνχο 1, .., 10 θαη απφ πίζσ ηνπο ε 

πνζφηεηα ηνπο κε νιφθιεξεο πίηζεο. ηηο άιιεο 11 (έληεθα) θάξηεο ζα απεηθνλίδεηαη, 

ζε δχν θάξηεο ε κηζή πίηζα θαη ζηηο ππφινηπεο 9, ζχλνιν απφ νιφθιεξεο θαη κηα κηζή 

πίηζα . Κάζε δεπγάξη ζα επηιέγεη ηηο θάξηεο κε ηε ζεηξά 1, .., 10 θαη έπεηηα κέζα απφ 

ηηο άιιεο 11 (έληεθα) θάξηεο πξέπεη λα ζπλδπάζεη δχν θάξηεο κε πίηζεο γηα λα 

θηηάμεη ηελ νιφθιεξε πνζφηεηα ηνπ ζπκβφινπ ηνπ αξηζκνχ.  ηε ζπλέρεα ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο ζα δείμεη έλα παξάδεηγκα ζηα παηδηά γηα λα θαηαλνήζνπλ ηελ 

δηαδηθαζία ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Έπεηηα αθνχ ηειεηψζεη ν/ε λεπηαγσγφο κε ηηο 

νδεγίεο ηφηε δίλεη ην ζχλζεκα έλαξμεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Καηά ηελ δηάξθεηα πνπ 

ηα παηδηά πξαγκαηνπνηνχλ ηελ δξαζηεξηφηεηα ν/ε λεπηαγσγφο ζα βνεζάεη φπνπ ηα 
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λήπηα ρξεηάδνληαη βνήζεηα ε πεξεηαίξσ εμεγήζεηο δειαδή φηη πξέπεη λα 

αλαγλσξίζνπλ ηα ζχκβνια ησλ αξηζκψλ θαη λα θηηάμνπλ ηελ νιφθιεξε πνζφηεηα 

ησλ αξηζκψλ ζπλδπάδνληαο ηηο κηζέο πίηζεο. 

Δλδεηθηηθέο εξσηήζεηο λεπηαγσγνύ: 

Πνηνο είλαη απηφο ν αξηζκφο;  

Πφζεο κηζέο πίηζεο ζα ζρεκαηίζνπλ 1 (κία) νιφθιεξε πίηζα; 

Πφζεο κηζέο πίηζεο ζα ζρεκαηίζνπλ 2,…,10 (δχν) νιφθιεξεο πίηζεο; 

Γξάζεηο ησλ παηδηώλ: Σα παηδηά θάζνληαη ζε δπάδεο. Κάζε δεπγάξη έρεη κπξνζηά 

ηνπ 21 (είθνζη κία) θάξηεο εθ ησλ νπνίσλ ζηηο 10 (δέθα) αλαγξάθνληαη ηα ζχκβνια 

ησλ αξηζκψλ απφ ην 1-10  θαη απφ πίζσ ε νιφθιεξε πνζφηεηα ηνπο κε πίηζεο θαη 

ζηηο ππφινηπεο 11 (έληεθα) απεηθνλίδεηαη ζχλνιν απφ νιφθιεξεο θαη κηα κηζή πίηζα. 

Κάζε δεπγάξη παίξλεη κηα απφ ηηο θάξηεο κε ηα ζχκβνια ησλ αξηζκψλ απφ ην 1-10, ην 

αλαγλσξίδεη θαη ζηε ζπλέρεα κε ηηο ππφινηπεο 11 (έληεθα) θάξηεο πνπ απεηθνλίδνπλ 

ηηο πνζφηεηεο ησλ ζπκβφισλ ησλ αξηζκψλ πξνζπαζνχλ λα θηηάμνπλ ηελ νιφθιεξε 

πνζφηεηα θάζε θάξηαο. ηελ 5
ε
 Γξαζηεξηφηεηα ηα παηδηά δηαιέγνπλ κηα απφ ηηο 

θάξηεο κε ηνπο αξηζκνχο θαη ζηε ζπλέρεηα θηηάρλνπλ ηελ πνζφηεηα ηνπ κε ηηο πίηζεο 

π.ρ. ην 4 απνηειείηαη απφ 3,5 + 0,5 πίηζεο. 

 

 

Πεξηγξαθή ιήμεο: Ζ δξαζηεξηφηεηα ηειεηψλεη κφιηο φιεο νη νκάδεο έρνπλ θηηάμεη 

φιεο ηηο νιφθιεξεο πνζφηεηεο κε ηηο θάξηεο. 

Αμηνινγεηηθή δξάζε: Αθνχ ηα παηδηά έρνπλ θαηαλνήζεη ηελ δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ 

έρνπλ θάλεη θηήκα ηνπο ηφηε ν/ε λεπηαγσγφο γηα λα θαηαιάβεη ζε ηη βαζκφ έρνπλ 

εκπεδψζεη ηα λήπηα ηηο κηζέο πνζφηεηεο ηνπο βάδεη κηα λέα δξαζηεξηφηεηα. Με λέεο 

θάξηεο ηα παηδηά ζα παίμνπλ έλα παηρλίδη κλήκεο. Θα έρνπλ κπξνζηά ηνπο αλνηρηέο 

10 (δέθα) θάξηεο φπνπ ζα αλαγξάθνληαη πάλσ ηα ζχκβνια ησλ αξηζκψλ απφ ην 1-10 

θαη απφ πίζσ ζα απεηθνλίδεηαη ε πνζφηεηα ηνπ θάζε ζπκβφινπ ηνπ αξηζκνχ κε πίηζεο 

επίζεο ζα έρνπλ 11 (έληεθα) θάξηεο πνπ ζα απεηθνλίδνπλ ηελ ιεηςή πνζφηεηα ηνπ 

ζπκβφινπ θάζε αξηζκνχ. Σα παηδηά ζα έρνπλ αλάπνδα κπξνζηά ηνπο ηηο θάξηεο κε ηηο 
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πνζφηεηεο. Κάζε παηδί ελαιιάμ γπξλάεη δχν θάξηεο κε ζθνπφ λα θηηάμεη ηελ 

νιφθιεξε πνζφηεηα ηεο θάξηαο πνπ έρεη. Αλ δελ είλαη νη ζσζηέο θάξηεο ηφηε ηηο μαλά 

γπξίδεη αλάπνδα θαη παίδεη ην άιιν παηδί. Ζ δξαζηεξηφηεηα νινθιεξψλεηαη κφιηο 

ηαηξηάμνπλ φιεο νη θάξηεο κε ηηο πνζφηεηεο ηνπο.  

 

 Αλαζηνραζηηθή Γξάζε  

ην ηέινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ν εθπαηδεπηηθφο ζπγθεληξψλεη ηα παηδηά γηα λα 

ζπδεηήζνπλ ηελ φιε δηαδηθαζία ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Ο εθπαηδεπηηθφο ξσηάεη ηα 

παηδηά πνηνο αξηζκφο κηζψλ θνκκαηηψλ πίηζαο καο δίλεη νινθιεξσκέλεο πίηζεο, πσο 

θάλνπκε ηελ απαξίζκεζε ησλ κηζψλ θνκκαηηψλ, θαη πσο θάλνπλ ηελ αλαγλψξηζε ηνπ 

½ ψζηε λα ζρεκαηηζηεί κηα νιφθιεξε πίηζα. 

πδεηηνχληαη νη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη λα ζπλδπαζηνχλ νη θάξηεο γηα λα 

θηηάμνπλ νιφθιεξεο πνζφηεηεο απφ κηζέο.  
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6
ε
 Γξαζηεξηόηεηα: Μπνπγάδα κε αξηζκνύο θαη πίηζεο 

ηε δξαζηεξηφηεηα απηή επηρεηξείηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ κηζψλ ζηελ ζεηξά θαη ηελ 

απαξίζκεζή ηνπο καδί κε ηνπο θπζηθνχο αξηζκνχο, απφ ην έλα έσο ην δέθα. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ ηα παηδηά ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα δηαθξίλνπλ ηα κηζά ησλ αθεξαίσλ 

αξηζκψλ σο αξηζκνχο κε ην ίδην ζηάηνπο κε ηνπο αθεξαίνπο αξηζκνχο, απφ ηε ζηηγκή 

πνπ έρνπλ ζέζε ζηελ αξηζκνγξακκή. Δπίζεο, ζα δνπλ φηη αλάκεζα ζε δχν 

δηαδνρηθνχο αθεξαίνπο ππάξρνπλ θη άιινη αξηζκνί, φπσο ηα κηζά ησλ αθεξαίσλ. 

Πξνϋπάξρνπζεο γλώζεηο παηδηώλ: ηελ παξνχζα δξαζηεξηφηεηα ηα παηδηά ζα 

γλσξίδνπλ απφ πξηλ ηα ζχκβνια ησλ αξηζκψλ, ηελ δηαηαθηηθφηεηα ηνπο δειαδή ηε 

ηδηφηεηα ηνπ αξηζκνχ λα αλαπαξηζηά ηελ ηεξαξρία ησλ αξηζκψλ. Δπίζεο  έρνπλ έξζεη 

ζε επαθή κε ηελ θαηακέηξεζε δειαδή ηε δηαδηθαζία ηεο απαξίζκεζεο. 

θνπόο: θνπφο ηεο είλαη λα θαηαλνήζνπλ φηη αλάκεζα ζε δπν αξηζκνχο (αθέξαηνπο) 

ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ αθφκα έλαο. 

ηόρνο: ηφρνο ηεο είλαη λα κπνξνχλ ζρεδφλ φινη νη καζεηέο λα ηνπνζεηήζνπλ 

αλάκεζα ζε δχν αθεξαίνπο έλαλ δεθαδηθφ. 

Τιηθά: 

 7 (εθηά) ζρνηλάθηα κπνπγάδαο, απφ ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν ηα 5 θαη ηα 

άιια 2 είλαη εθεδξηθά 

 7 (εθηά) ζεη απφ 10 κπινπδάθηα κε ην ζχκβνιν ηνπ αξηζκνχ 1-10 απφ ηελ κηα 

πιεπξά θαη απφ πίζσ λα απεηθνλίδεηαη ε πνζφηεηα ηνπ ζπκβφινπ αξηζκνχ κε 1-10 

νιφθιεξεο πίηζεο. Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν ηα 5 θαη ηα άιια 2 είλαη εθεδξηθά 

(Δηθφλα.5) (Παξάξηεκα VI). 
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Δηθόλα 5. Υάξηηλα κπινπδάθηα ηεο 6
εο

 δξαζηεξηφηεηαο, κε ην λνχκεξν ζηελ κπξνζηηλή φςε 

θαη ηελ πνζφηεηα ζηελ πίζσ. 

Πεξηγξαθή δξαζηεξηόηεηαο: Ζ παξνχζα δξαζηεξηφηεηα γίλεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ 1
ε
 δξαζηεξηφηεηα. Μέζα απφ ηελ παξνχζα δξαζηεξηφηεηα ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα 

παξαηεξήζεη αλ ηα λήπηα έρνπλ θαηαλνήζεη ηελ λέα έλλνηα θαη αλ λαη ζε ηη επίπεδν. 

Σα λήπηα ζα ζπλεξγαζηνχλ ζε νκάδεο . Απηφ ζα δψζεη ηελ επθαηξία ζηα παηδηά λα 

ζπδεηήζνπλ ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηνλ/ηελ λεπηαγσγφ θαη λα πνπλ ηδέεο θαη 

απφςεηο. ηε δξαζηεξηφηεηα απηή ηα παηδηά ζα παίμνπλ ηελ κπνπγάδα κε ηνπο 

αξηζκνχο θαη ηηο πίηζεο. 

Πεξηγξαθή έλαξμεο: Αξρηθά ηα λήπηα ζα ρσξηζηνχλ ζε 5 (πέληε) νκάδεο ησλ 2 (δχν) 

αηφκσλ. Απηφ ζα γίλεη κέζα απφ θιήξσζε. Κάζε νκάδα ζα έρεη κπξνζηά ηεο απφ 1 

(έλα) ζρνηλί-κπνπγάδα θαη 19 (δεθαελλέα) θάξηεο-κπινπδάθηα πνπ απφ ηελ κία ζα 

αλαγξάθνληαη ηα ζχκβνια ησλ αξηζκψλ 1,  2, …, 10 θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ζα 

απεηθνλίδεηαη ε πνζφηεηα θάζε ζπκβφινπ-αξηζκνχ. 

Γξάζεηο λεπηαγσγνύ: Αξρηθά ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα ππελζπκίζεη ηελ ξνπηίλα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, έπεηηα ζα παξνπζηάζεη ηα πιηθά ζηα λήπηα δειαδή φηη θάζε νκάδα 

ζα έρεη κπξνζηά ηεο απφ 1 (έλα) ζρνηλί-κπνπγάδα θαη 19 (δεθαελλέα) θάξηεο-

κπινπδάθηα πνπ απφ ηελ κία ζα αλαγξάθνληαη ηα ζχκβνια ησλ αξηζκψλ 1,2, …, 10 

θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ζα απεηθνλίδεηαη νη πνζφηεηα θάζε ζπκβφινπ-αξηζκνχ. 

Αθνχ έρεη παξνπζηάζεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ηα πιηθά ηφηε εμεγεί ζηα παηδηά ηα βήκαηα 
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ηεο δξαζηεξηφηεηαο δειαδή φηη θάζε παηδί ζα επηιέγεη κηα θάξηα-κπινπδάθη ζα 

αλαγλσξίδεη ην ζχκβνιν ηνπ αξηζκνχ θαη έπεηηα ζα ηελ ηνπνζεηνχλ ζην ζρνηλί ηεο 

κπνπγάδαο ζηε ζσζηή ζέζε δειαδή απφ ηνλ κηθξφηεξν πξνο ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ. 

ηε ζπλέρεα ν/ε λεπηαγσγφο ζα δείμεη έλα παξάδεηγκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο γηα λα 

βνεζήζεη ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ ηελ δηαδηθαζία ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Έπεηηα 

αθνχ ηειεηψζεη κε ηηο νδεγίεο ζα δψζεη ην ζχλζεκα έλαξμεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ν/ε εθπαηδεπηηθήο ζα βνεζάεη ηα παηδηά φπνπ 

δπζθνιεχνληαη ή ρξεηάδνληαη πεξεηαίξσ εμεγήζεηο δειαδή ηελ ζσζηή ζεηξά ησλ 

αξηζκψλ ή αιιηψο ηελ δηαηαθηηθφηεηα ηνπο.  

Δλδεηθηηθέο εξσηήζεηο λεπηαγσγνύ: 

Πνηνο είλαη απηφο ν αξηζκφο; 

Πνηνο αξηζκφο είλαη κεηά ην 4; 

Πνηνο αξηζκφο είλαη πξηλ ην 4; 

Πνηνο αξηζκφο είλαη αλάκεζα ζην 4 θαη ην 6; 

Πνηνο αξηζκφο είλαη αλάκεζα ζην 4 θαη ην 5; 

Πνηνο αξηζκφο είλαη πξψηνο; 

Πνηνο αξηζκφο είλαη δεχηεξνο, ηξίηνο, …; 

Πνηνο αξηζκφο είλαη ηειεπηαίνο; 

Γξάζεηο παηδηώλ: Σα παηδηά έρνπλ ρσξηζηεί ζε δεπγάξηα. Κάζνληαη ζε δπάδεο θαη 

έρνπλ κπξνζηά ηνπο ηα πιηθά γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα δειαδή απφ 1 (έλα) ζρνηλί-

κπνπγάδα θαη 19 (δεθαελλέα) θάξηεο-κπινπδάθηα πνπ απφ ηελ κία ζα αλαγξάθνληαη 

ηα ζχκβνια ησλ αξηζκψλ 1, 2, … , 10 θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ζα απεηθνλίδεηαη νη 

πνζφηεηα θάζε ζπκβφινπ-αξηζκνχ. Κάζε παηδί παίξλεη απφ κία θάξηα-κπινπδάθη ζα 

αλαγλσξίζεη ην ζχκβνιν ηνπ αξηζκνχ θαη ζηε ζπλέρεα ζα ην ηνπνζεηήζεη ζηελ 

κπνπγάδα ζηελ ζσζηή ζέζε. Αθνχ ηνπνζεηήζεη ην έλα παηδί ηελ θάξηα ζηελ 

κπνπγάδα ηφηε ην άιιν παηδί επηιέγεη κηα άιιε θξαηά-κπινπδάθη θαη επαλαιακβάλεη 

ηελ ίδηα δηαδηθαζία. ηελ 6
ε
 Γξαζηεξηφηεηα ηα παηδηά ηνπνζεηνχλ ηα κπινπδάθηα κε 
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ηηο πνζφηεηεο ησλ αξηζκψλ ζηε ζσζηή ζεηξά π.ρ. 4,5 πίηζεο ηνπνζεηείηαη αλάκεζα 

ζην 4 θαη ην 5.   

 

Πεξηγξαθή ιήμεο: Ζ δξαζηεξηφηεηα ηειεηψλεη κφιηο φιεο νη νκάδεο ηνπνζεηήζνπλ 

φιεο ηηο θάξηεο-κπινπδάθηα ζηελ κπνπγάδα κε ηελ ζσζηή ζεηξά. 

Αλαζηνραζηηθή Γξάζε  

ην ηέινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ν εθπαηδεπηηθφο ζπγθεληξψλεη ηα παηδηά ζηελ 

νινκέιεηα γηα λα ζπδεηήζνπλ ηελ φιε δηαδηθαζία ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Γίλνληαη 

εξσηήζεηο, γηα ην πψο βάδνπκε ηνπο αξηζκνχο ζην ζρνηλάθη, αλ αιιάδεη θάηη κε ηελ 

παξνπζία ηνπ ½ θαη πσο θάλνπκε πιένλ ηελ απαξίζκεζε  
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Σειηθή αλαζηνραζηηθή δξάζε 

 Με ην ηέινο ησλ δξαζηεξηνηήησλ καδεχεηαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο κε ηα παηδηά 

ηελ παξενχια θαη ζπδεηάλε γχξσ απφ ην ηη  έθαλαλ φιεο απηέο ηηο κέξεο, αλ κάζαλε 

θάηη πνπ δελ γλψξηδαλ κέζα απφ απηέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο, εάλ ηνπο άξεζαλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο θαη αλ ζα ζέιαλε λα ηηο μαλαθάλνπλ θάπνηα άιιε θνξά, πφζν θαιά 

ηα πήγαλ, αλ ηνπο δπζθφιεςε θάηη θαζψο θαη ηη ηνπο εληππσζίαζε κέζα απφ απηέο ηηο 

δξάζεηο. Αλ ππάξρνπλ αξηζκνί αλάκεζα ζην 7& 8 ζην 4&5 θηι πνηνο αξηζκφο είλαη 

αλάκεζα … 

 Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα κηα δξάζε πνπ έρεη σο ζηφρν λα εληζρχζεη κέζα 

απφ ηνλ αλαζηνραζκφ θαη ηελ απηνξξχζκηζε ησλ παηδηψλ. Μέζα απφ ηελ ζπδήηεζε 

θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο πνπ ζα γίλνπλ ζηνπο καζεηέο, ν εθπαηδεπηηθφο ζα 

κπνξεί λα αλαγλσξίζεη εάλ νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ έλλνηα 

ηνπ κηζνχ ήηαλ θαηαλνεηέο απφ ηνπο καζεηέο, εάλ ηα αληηθείκελα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ γλσζηά θαη ζρεηίδνληαλ κε θάπνηεο πξνζσπηθέο ηνπο 

εκπεηξίεο. 

Κιείλνληαο ν/ε εθπαηδεπηηθφο δεηάεη απφ ηα παηδηά λα δσγξαθίζνπλ θάηη απφ 

φιεο απηέο ηηο κέξεο πνπ έθαλαλ ηηο δξάζεηο. ηφρνο απηήο ηεο δσγξαθηάο είλαη λα 

αλαζηνραζηνχλ ηα παηδηά ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έθαλαλ θαη λα θαηαιήμνπλ ζην ηη 

ηνπο έκεηλε κέζα απφ απηφ. Δπίζεο ε δσγξαθηά ζα δψζεη ζηνλ/ζηελ εθπαηδεπηηθφ κηα 

εηθφλα απφ ην πψο αληηιήθζεθαλ ηα λήπηα φιεο ηηο δξάζεηο. Γελ δίλεηαη βαξχηεηα 

ζην πψο δσγξαθίδνπλ ηα λήπηα, αιιά ζηελ ζεκαηνινγία. Δμεηάδεηαη εάλ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα αληηθείκελα ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εάλ ζα πξνζζέζνπλ 

θάπνηα λέα δηθά ηνπο, ηα νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε λέεο δξάζεηο. 

Δπηπιένλ, ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξνζπαζήζεη λα εληνπίζεη εάλ νη καζεηέο ζηηο 

δσγξαθηέο ηνπο ζα ηνπνζεηήζνπλ ή ζα πξνζπαζήζνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ 

έλλνηα ηνπ κηζνχ θαη εάλ απηή γίλεηαη ζηε ζσζηή δηάζηαζε. 
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πδήηεζε 

 Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κηα πξνζπάζεηα λα ζρεδηαζηεί θαη λα εθαξκνζηεί 

κηα ηξνρηά κάζεζεο γηα ηελ δηδαζθαιία ηεο έλλνηαο ηνπ κηζνχ ζηελ ζεκαηηθή ελφηεηα 

ησλ καζεκαηηθψλ. 

 Ο ζρεδηαζκφο μεθίλεζε κε ηελ παξαδνρή πσο ηα λήπηα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

θαη ηελ γλψζε λα απαξηζκνχλ κέρξη πεξίπνπ ην 20. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

κέζνδν ηεο δίθαηεο κνηξαζηάο αξθεηά ζπρλά ζηελ εθηφο ζρνιείνπ δσή ηνπο θαη εηδηθά 

ζην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Θα κπνξνχζε λα ππάξμεη κηα δηαδηθαζία πνπ λα 

βνεζήζεη ή / θαη λα ζηεξίμεη ηελ εθκάζεζε ηνπ κηζνχ, εθφζνλ εθαξκνζηνχλ 

βησκαηηθνί ηξφπνη δηδαζθαιίαο. 

 Ωζηφζν γηα λα θηάζεη ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ λα δηδαρηεί ηελ έλλνηα ηνπ 

κηζνχ, πξέπεη λα αθνινπζήζεη κηα ηξνρηά κάζεζεο πνπ ζα ρηίδεη ηελ επφκελε έλλνηα 

ζε κηα πξνεγνχκελε πεξηζζφηεξν βαζηθή. ηελ πεξίπησζή καο ζηεξίδνπκε ηελ 

εθκάζεζε ηνπ κηζνχ, ζηελ έλλνηα ηεο δηαίξεζεο ηεο κνλάδαο, κέζσ ηεο δίθαηεο 

κνηξαζηάο, αιιά θαη ηελ δεκηνπξγία ηεο κνλάδαο κέζα απφ ηελ πξφζζεζε κηζψλ 

απηήο. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηείηαη ην κνληέιν ηεο αξηζκνγξακκήο, κε ηε κνξθή ηεο 

κπνπγάδαο ησλ αξηζκψλ, γηα λα αληηιεθζνχλ ηα παηδηά φηη αλάκεζα ζε δχν 

δηαδνρηθνχο αθεξαίνπο ππάξρνπλ θη άιινη αξηζκνί, φπσο ηα κηζά. Δπηπιένλ, λα 

δερζνχλ φηη απηφ πνπ ζα απνθιεζεί ζην δεκνηηθφ ζρνιείν σο ξεηνί αξηζκνί, είλαη 

αξηζκνί κε ην ίδην ζηάηνπο κε ηνπο θπζηθνχο αξηζκνχο, απφ ηε ζηηγκή πνπ κπνξνχλ 

λα κπνπλ ζηελ ίδηα αξηζκνγξακκή. (Vamvakoussi 2010, Christou 2015, Christou et 

al., 2020, Christou & Vamvakousi, 2021, Vamvakousi et al., 2018,). 

Γπζηπρψο, ε ελ ιφγσ ηξνρηά κάζεζεο πνπ πξνηείλεηαη θαη απνηειείηαη απφ έμη 

βήκαηα, δελ γλσξίδνπκε εάλ κπνξεί λα έρεη ηθαλνπνηεηηθή εθαξκνγή ή απαηηείηαη λα 

γίλνπλ ηξνπνπνηήζεηο ηφζν ζηνλ αξηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ φζν θαη ζηελ 

ζεκαηνινγία ηνπο. Ο ιφγνο είλαη φηη ιφγσ ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο Covid -19, δελ 

ήηαλ εθηθηή ε εθαξκνγή ζε θάπνην λεπηαγσγείν. 
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Παξάξηεκα θαξηειώλ γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο 

Παξάξηεκα Ι: Τιηθό δξαζηεξηόηεηαο 1  

Ζ Μπνπγάδα Σσλ Αθεξαίσλ 
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Παξάξηεκα II: Τιηθό δξαζηεξηόηεηαο 2 

Σν Πάδι Σσλ Αθεξαίσλ 
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Παξάξηεκα III: Τιηθό δξαζηεξηόηεηαο 3 

Σν κνίξαζκα Σεο Σνχξηαο 
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Παξάξηεκα IV: Τιηθό δξαζηεξηόηεηαο 4 

Σατδνπκε Σα θπιάθηα 
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Παξάξηεκα IV: Τιηθό δξαζηεξηόηεηαο 5 

Ζ ραιαζκέλε κεραλή ηεο πίηζαο  

Κάξηεο κε λνχκεξα απφ πίηζεο πνπ πξέπεη λα θηηάμεη ην παηδί 
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Παξάξηεκα VI: Τιηθό δξαζηεξηόηεηαο 6 
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Μπνπγάδα κε Αξηζκνχο θαη Πίηζεο 
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