
ΜΕΡΟΣ Β΄

ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ
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«Η ΩΡΑΙΑ ΚΟΙΜΩΜΕΝΗ» ΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ1

Νηπιαγωγείο Πυθαγορείου:
Χατζηπαναγιώτου Μαρία

Ζερμπίνη Αγλαΐα

Παρουσίαση μαθηματικής δραστηριότητας
με χρήση του εκατο-τετραγωνικού πίνακα.

Στόχοι.
Τα παιδιά:
• να εξασκηθούν στην απαρίθμηση από 1-20.
• να γράψουν τους αριθμούς από 1-20.
• να απαριθμήσουν με τη βοήθεια του εμψυχωτή από 1-100.

Υλικά.
• Ένας μεγάλος εκατο-τετραγωνικός πίνακας (τόσος, ώστε τα παιδιά να μπορούν 

να περπατήσουν επάνω του), διακοσμημένος ως κάστρο και καλυμμένος με ένα 
χαρτί κολλημένο από πάνω του όπου σε κάθε τετράγωνο θα ανοίγει ένα πα-
ράθυρο που θα αποκαλύπτει τον κάθε αριθμό με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην επι-
καλύπτονται τα από πάνω τετράγωνα.

• 20 βότσαλα με τους αριθμούς 1-20 γραμμένους επάνω και 2 αριθμογραμμές 
από το 1-10 και από το 11-20 (ανάλογα βέβαια και πόσα παιδιά έχουμε στην 
τάξη).

• Καρτέλες με εικόνες από ζωγράφους ή θεατρικές φωτογραφίες με τους ήρωες 
του παραμυθιού.

• Μουσικές που θα βοηθήσουν την πλοκή και τη δράση της δραστηριότητας.
• 100 άσπρα βότσαλα.

Για τη διδασκαλία θα βασισθούμε κυρίως στην Α΄ Φάση, τη Φάση της «Απελευ-
θέρωσης» του θεατρικού παιχνιδιού, όπου είναι το στάδιο της ευαισθητοποίησης 
και της συγκρότησης της ομάδας και όπου ο εμψυχωτής παιδαγωγός συμμετέχει, 
δεν εξουσιάζει, ακολουθεί τα παιδιά και παίζει μαζί τους. Δεν μένει αμέτοχος και 
απαθής  στις  συγκινήσεις  και  στα  δρώμενα,  στις  καταστάσεις  που  ζουν  κι  εκ-
φράζουν τα παιδιά (Κουρετζής, 1991). Η τεχνική θα είναι η δημιουργία περιβάλλο-
ντος δράσης και η σαγήνη ενός παιχνιδιού ανακάλυψης θησαυρού.

Η δραστηριότητα.
Τα παιδιά σε προηγούμενη στιγμή της μέρας θα έχουν κερδίσει από ένα βότσα-

λο με έναν αριθμό επάνω το οποίο θα έχουν φυλάξει στο κουτί του «θησαυρού» 
τους. Θα θυμούνται τον αριθμό τους (αν όχι θα μπορούν να δουν στο κουτί τους) 
και θα κληθούν να ψάξουν σε ποια από τις δύο ξεχωριστές αριθμογραμμές ανήκει 
το δικό τους νούμερο κι εκεί θα καθίσουν (οι αριθμογραμμές θα είναι στο πάτωμα 
σε διαφορετικές θέσεις). Έτσι θα μοιραστούν σε δύο ομάδες.

1 Το εποπτικό υλικό υπάρχει στο Παράρτημα 2.
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«Χθες παιδιά που πήγα στη θάλασσα κοιτάξτε τι βρήκα στην ακτή! Βρήκα ένα 
γυάλινο μπουκάλι με ένα μήνυμα μέσα και το έφερα στην τάξη να το διαβάσουμε 
μαζί». Από το μπουκάλι βγάζει η παιδαγωγός ένα χαρτί που μοιάζει παλιός πάπυ-
ρος και διαβάζει βάζοντας ταυτοχρόνως να παίξει το ανάλογο τραγούδι:

Τ’ άσπρα χαλικάκια εκείνου του μικρούλη, του Κοντορεβιθούλη
Ποιος πρώτος θα τα βρει

Στους δρόμους σκορπισμένα για σένα και για μένα
Κι όποιος πρώτος τα βρει στο κάστρο αυτός θα μπει.

Στο κάστρο είναι κλεισμένη χρόνους 100
Η ωραία κοιμωμένη κι ένα μυστικό.

Μάγισσα το κρατάει, δράκοντας το φυλάει 
Στο κάστρο πως θα μπω

Πες μου το μυστικό
Πες μου το μυστικό

Κάποιος που όλα τα ξέρει ψηλά στον Υμηττό
Συνάντησε ένα βράδυ κρυφά το μυστικό
Ωραία κοιμωμένη στ’ αλήθεια σ’ αγαπώ

Δείξε μου εσύ το δρόμο και θα ‘ρθω να σε βρω
Το μόνο της ζωής μου ταξίδι είσαι εσύ
Κοντεύω τα 40 κι ακόμα είμαι παιδί. 

(Θοδωρής Γκόνης)

Βγάζουμε από το μπουκάλι (βαζάκι) και τις εικόνες του νεαρού Ιανού(εικ. 1), 
της ωραίας κοιμωμένης (εικ. 2), της μάγισσας (εικ. 3) και του δράκοντα (εικ. 4) και 
τις  τοιχοκολλάμε.  Συζητάμε με τα παιδιά πάνω στους στίχους δίνοντας έμφαση 
στα 100 χρόνια που είναι κλεισμένη στο κάστρο η ωραία κοιμωμένη αλλά και στα 
χαλίκια που όποιος πρώτος τα βρει στο κάστρο θα μπει. Στέλνουμε τα παιδιά μέσα 
στην τάξη να βρουν τα βότσαλα (τα οποία έχουμε μοιράσει από 50 σε δύο διαφο-
ρετικά κουτιά, ώστε η κάθε ομάδα να βρει από ένα κι επίσης τα κουτιά είναι εμφα-
νώς «κρυμμένα» για να τα βρουν γρήγορα) με τη συνοδεία μουσικής και τα καλού-
με να κινηθούν όπως ο Κοντορεβιθούλης. Στο μεταξύ εισάγουμε τον εκατο-τετρα-
γωνικό πίνακα κάστρο με τα παράθυρα κλειστά και την εικόνα «αυτού που όλα τα 
ξέρει» (σοφός αρλεκίνος) (εικ. 5) για να βοηθήσουμε τον Ιανό να βρει την ωραία 
κοιμωμένη. Όταν βρουν τα κουτιά τους με τα βότσαλα, αρχίζουν οι δοκιμασίες. 
Έχουμε κολλήσει τους φακέλους με τις δοκιμασίες πίσω από τον «σοφό αρλεκίνο».

1η  δοκιμασία / φάκελος: Είναι οι 4 εποχές (εικ. 6.) που ζητούν από τις ομάδες 
να τις μετρήσουν και να πουν ποιες είναι (τα ονόματα των εποχών δηλαδή). Όταν 
το πετύχουν και οι δύο ομάδες η πρώτη θα ανοίξει το κουτί της και θα βάλει από 
ένα βότσαλο πάνω σε κάθε τετράγωνο, ανοίγοντας ένα προς ένα τα παραθυράκια 
όπου θα εμφανίζονται οι αριθμοί από 1-10 και έπειτα η άλλη ομάδα το ίδιο από 11-
20 και θα τα απαριθμούν. Αυτό θα το κάνουν κάθε φορά που ανοίγουν παραθυ-
ράκια. Και οι δύο ομάδες κερδίζουν το πρώτο στοιχείο, ένα καράβι (εικ. 7). 

2η  δοκιμασία / φάκελος:  Με το καράβι στο Ικάριο πέλαγος συνάντησαν δύο 
δελφίνια (εικ. 8) που τους τραγούδησαν:

Μια φορά στα 1.000 χρόνια του πελάγου τα τελώνια
Μες στα σκοτεινά τα φύκια, μες στα πράσινα χαλίκια

Το φυτεύουνε και βγαίνει πριν ο ήλιος ανατείλει
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Το μαγεύουνε και βγαίνει το θαλασσινό τριφύλλι.
Το θαλασσινό τριφύλλι ποιος θα βρει - θα βρει να μου το στείλει

Ποιος θα βρει - θα βρει να μου το στείλει
Το θαλασσινό τριφύλλι.

(Οδυσσέας Ελύτης)

Τα δελφίνια ζητάν από τα παιδιά να κολυμπήσουν μαζί τους και να τους πουν 
πόσα είναι κι  έτσι  κερδίζουν να ανοίξουν τα παράθυρα τους τρίτης σειράς του 
κάστρου 21-30 η μία ομάδα και την τέταρτη 31-40 η δεύτερη ομάδα.

«Για να βρείτε ποιος ξέρει για το θαλασσινό τριφύλλι πρέπει η μία ομάδα να 
πάει στο κάστρο και να μετρήσει από το 1-10 και η άλλη να συνεχίσει από το 11-
20». Όταν απαντήσουν και οι δύο ομάδες σωστά τότε κερδίζουν την επόμενη καρ-
τέλα γρίφο, τη φωτογραφία του ποιητή Οδυσσέα Ελύτη (εικ. 9) κι ανοίγουν 2 σει-
ρές παράθυρα ακόμα, 41-50 και 51-60.

3η δοκιμασία / φάκελος: Ο Οδυσσέας Ελύτης θα στείλει το καράβι στη Σάμο 
(τα παιδιά κινούνται με τη μουσική ως καραβάκια που πλέουν στο Ικάριο πέλαγος) 
για να γνωρίσουν τον σοφό Πυθαγόρα (εικ. 10). «Για να κερδίσετε τη «δίκαιη κού-
πα» μου (εικ. 11), που θα βοηθήσει την ωραία κοιμωμένη να ξυπνήσει πρέπει τους 
παπύρους που θα τους δοθούν να γράψει ο καθένας τους μαγικούς αριθμούς από 
το 1 μέχρι το 20 γιατί θα τους χρειαστούν!». Όταν τα παιδιά ολοκληρώσουν την 
καταγραφή, το καθένα ξεχωριστά, κερδίζουν η κάθε ομάδα από μία αληθινή κού-
πα του Πυθαγόρα. Τα παιδιά κερδίζουν τους το να ανοίξουν τους σειρές 61-
70 και 71-80.

4η δοκιμασία / φάκελος: Φεύγοντας από τη Σάμο ο Πυθαγόρας τους είπε: «Πη-
γαίνετε στην Ικαρία και βρείτε τους γερόντισσες (εικ. 12), αυτές θα τους στείλουν 
στο δέντρο τους ζωής.

Το δέντρο τους ζωής τους καλωσορίζει και τους τραγουδά:

Κάποτε γνώρισα μια λίμνη μάτια μου
Που ‘θελε να ‘ναι θάλασσα

Και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζι
Κάποτε αντάμωσα μια πέτρα, μάτια μου

Κάποτε αντάμωσα μια πέτρα
που ‘θελε βράχος να γενεί

Και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζι.
(Μίλτος Πασχαλίδης)

«Για να σας δώσω την πέτρα που τελικά μεταμορφώθηκε σε μαγικό κρυστάλλι-
νο λαγήνι (εικ. 14) πρέπει να συνεργαστείτε. Η μία ομάδα θα ψάξει τα βρει τον 
υπηρέτη που αγαπούσε τους αριθμούς (εικ. 15) και η άλλη θα ανοίξει μία σειρά 
ακόμα από τα παράθυρα του κάστρου». Τα παιδιά ανοίγουν από το 81-90. Κερδί-
ζουν από ένα κρυστάλλινο λαγήνι (κανάτα).

5η δοκιμασία / φάκελος: Ο υπηρέτης που αγαπούσε τους αριθμούς δουλεύει για 
δύο βασιλιάδες που τον τρέχουν από ‘δω κι από ‘κει και κουράστηκε. «Βοηθήστε 
με να ξεκουραστώ κι εγώ για αντάλλαγμα θα σας δώσω μια χρυσή κορώνα (εικ. 16) 
να τη δώσει ο Ιανός στην αγαπημένη του. Δώστε μου τους χάρτες με τους αριθ-
μούς που γράψατε για να τους κάνω κορνίζα στο δωμάτιο μου. Η ομάδα που έψα-
χνε τον υπηρέτη ανοίγει και τη σειρά 91-100. «Επειδή σας συμπάθησα θα σας πάω 
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στους βασιλιάδες μου να σας βοηθήσουν κι άλλο! (εικ. 17-18). Ο αγέρωχος βασι-
λιάς θα τους χαρίσει ένα παλάτι με την αίθουσα του θρόνου (εικ. 19) για να πάει ο 
Ιανός την πριγκίπισσα του και ο βασιλιάς με το πουλί μυστικοσύμβουλο θα τους 
χαρίσει τρεις μουσικούς (εικ. 20) να παίξουν ένα τραγούδι που θα βοηθήσει την 
ωραία κοιμωμένη να ξυπνήσει.

6η δοκιμασία / φάκελος: «Τα καταφέρατε και μαζέψατε ό,τι χρειάζεται ο Ιανός 
για να μπει στο κάστρο και να ξυπνήσει την αγαπημένη του, την ωραία κοιμω-
μένη! Ανοίξατε όλα τα παράθυρα με τους αριθμούς και του δείξατε τον δρόμο με 
τα βότσαλα για να ξεκινήσει από το 1 και να φτάσει στο 100. Κερδίσατε τη δίκαιη 
κούπα και το κρυστάλλινο λαγήνι, μία κορώνα, παλάτι με θρόνο και τους μουσι-
κούς. Ήρθε η ώρα λοιπόν να ξυπνήσει η ωραία κοιμωμένη! Πάρτε το κρυστάλλινο 
λαγήνι και βάλτε τόσο νερό όσο χρειάζεται για να μη χυθεί όλο. (Εδώ όσα παιδιά 
δεν το ξέρουν θα πειραματιστούν με τη δίκαιη κούπα). Όταν τα καταφέρουν και οι 
δυο ομάδες να μη χάσουν όλο το νερό τότε αρχίζει η τελευταία δοκιμασία. «Ας 
οδηγήσουμε τον Ιανό βήμα-βήμα στην αγαπημένη του, πάμε: μετράμε 1,2,3,4,5 … 
100!» Κάνουμε με όλα τα παιδιά απαρίθμηση ακουμπώντας σε κάθε αριθμό την 
καρτέλα του Ιανού.  Φτάνοντας στο 100 ξυπνά η πριγκίπισσα (εικ.  21) και επι-
τέλους βρίσκονται μαζί (εικ. 22)! Κι έτσι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα!». 
Και οι δύο ομάδες χορεύουν το βαλς του γάμου.

Όλες οι καρτέλες τοιχοκολλούνται με τη σειρά εμφάνισής τους και παραμένουν 
μαζί με το κάστρο και τις κούπες στην τάξη για όσο καιρό τα παιδιά ασχολούνται 
με αυτά. Ο πίνακας - κάστρο μπορεί και να γίνει πίνακας αναφοράς.

Εικόνες.
1. Μάιος, Γιάννης Τσαρούχης.
2. Γυναικεία μορφή, Γουναρόπουλος.
3. Η υγεία, Gustav Klimt.
4. Ταυρομαχία, Juan Miro.
5. Πάμπλο Πικάσο.
6. Οι τέσσερις εποχές, Γιάννης Τσαρούχης.
7. Καράβι, Θεόφιλος.
8. Δελφίνια, τοιχογραφία στην Κνωσό.
9. Φωτογραφία Οδυσσέα Ελύτη.
10. Ο Πυθαγόρας ο Σάμιος.
11. Η δίκαιη κούπα του Πυθαγόρα.
12. Γυναικείες μορφές, Σαλβαντόρ Νταλί.
13. Το δέντρο της ζωής, Gustav Klimt.
14. Εύρημα που εκτίθεται στο αρχαιολογικό μουσείο Ηρακλείου.
15. Γάμοι, κηδείες και άλλες τελετές, Θεατρική Ομάδα Σάμου, 2006.
16. Εύρημα που εκτίθεται στο αρχαιολογικό μουσείο Ηρακλείου.
17. Ο μικρός πρίγκιπας, Θεατρική ομάδα Σάμου, 2007.
18. Ο βασιλιάς, Ada Breedveld.
19. H αίθουσα του θρόνου, Κνωσός.
20. Οι τρεις μουσικοί, Πάμπλο Πικάσο.
21. Ο ασχημάνθρωπος, Θεατρική Ομάδα Σάμου, 2008.
22. Ο ασχημάνθρωπος, Θεατρική Ομάδα Σάμου, 2008.
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Μουσική.
1. Η ωραία κοιμωμένη, Νίκος Ξυδάκης, Θοδωρής Γκόνης, Ζωντανή Ηχογράφηση 

από το Γυάλινο Μουσικό Θέατρο.
2. Ανέκδοτες Ηχογραφήσεις, Ελένη Καραΐνδρου.
3. Ανέκδοτες Ηχογραφήσεις, Ελένη Καραΐνδρου.
4. Το θαλασσινό Τριφύλλι, Οδυσσέας Ελύτης, Λίνος Κόκοτος, Ρένα Κουμιώτη, Το 

Θαλασσινό Τριφύλλι.
5. Το λιβάδι που δακρύζει, Ελένη Καραΐνδρου.
6. Παραμύθι  με λυπημένο τέλος,  Μίλτος Πασχαλίδης,  Παραμύθι  με λυπημένο 

τέλος.
7. Les temps de gitans, Goran Begovic.
8. Ο  βασιλιάς,  Νίκος  Καρβούνης  για  την  παράσταση  της  Θεατρικής  ομάδας 

Σάμου, Ο μικρός πρίγκιπας.
9. Οι νύφες, Σταμάτης Σπανουδάκης.

Βιβλιογραφία.
Διερευνητική Μάθηση (χ.χ.).  1-100 Βιβλίο Δραστηριότητας. Δραστηριότητες και  

φύλλα εργασίας για τον εκατο-τετραγωνικό πίνακα.
Καφούση, Σ. & Σκουμπουρδή, Χ. (2008).  Τα μαθηματικά των παιδιών 4-6 ετών.  

Αριθμοί και χώρος. Αθήνα: Πατάκης.
Κουρετζής, Λ. (1991). Το Θεατρικό παιχνίδι. (Παιδαγωγική θεωρία, πρακτική και  

θεατρολογική προσέγγιση). Αθήνα: Καστανιώτης.
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Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΒΑΤΡΑΧΟΣ

Νηπιαγωγείο Πύργου:
Πανταζόπουλος Παναγιώτης

Με αφορμή το παραμύθι του Χάνς Κρίστιαν Άντερσεν “Ο Πρίγκιπας Βάτραχος” 
τα  παιδιά  απολαμβάνουν  να  παίζουν  ένα  παιχνίδι  που  τα  διασκεδάζει  και  τα 
εμπλέκει με παιγνιώδη τρόπο στην κατανόηση της έννοιας του αριθμού. Το παιχνί-
δι μπορεί να παιχτεί τόσο μέσα στην τάξη όσο και στην αυλή του σχολείου αν ο 
καιρός το επιτρέπει.

Υλικά.
Ένα μεγάλο ζάρι, κορόνες για την πριγκίπισσα και τον πρίγκιπα.

Περιγραφή.
Ένα κορίτσι είναι η πριγκίπισσα και στέκεται σε ορισμένο σημείο, κρατώντας 

στο χέρι της μια κορόνα. Πέντε αγόρια είναι οι βάτραχοι και στέκονται απέναντί 
της σε ευθεία γραμμή, σε απόσταση τριών μέτρων περίπου. Ένας - ένας οι βάτρα-
χοι ρίχνουν το ζάρι και προχωρούν προς την πριγκίπισσα με τόσα πηδήματα όσα 
και ο αριθμός που έφεραν. Εκείνος που θα φτάσει πρώτος στην πριγκίπισσα φο-
ράει την κορόνα και γίνεται πρίγκιπας, ενώ οι υπόλοιποι παραμένουν βάτραχοι.

Φυσικά το παιχνίδι παίζεται και αντίστροφα, με έναν πρίγκιπα και πέντε βατρα-
χίνες, από τις οποίες μία καταφέρνει να τον φτάσει και να γίνει πριγκίπισσα!
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10 ΑΡΚΟΥΔΑΚΙΑ ΨΑΧΝΟΥΝ ΤΗ ΜΑΜΑ ΤΟΥΣ …

2ο Νηπιαγωγείο Πόλεως Σάμου:
Κολιάτσα Ευγενία

Τσιούφη Χαρίκλεια
Τρικηριώτου Ευαγγελία

Στα παιδιά δίνονται γαντάκια στα οποία είναι γραμμένοι αριθμοί από τη μία 
πλευρά ενώ από την άλλη υπάρχει η αντιστοίχιση σε βούλες.

Ιστορία.
Τα δέκα αρκουδάκια - αδελφάκια ξυπνούν από την χειμερία νάρκη και αντιλαμ-

βάνονται ότι δεν είναι κοντά τους η μαμά τους. Θυμούνται μόνο ότι τα ονόματά 
τους είναι αριθμοί. Έτσι υπάρχει το αρκουδάκι με το όνομα «ένα», το αρκουδάκι 
με το όνομα «δύο» κ.λπ. Η/Ο νηπιαγωγός αναλαμβάνει να δει αν είναι εκεί όλα τα 
αδελφάκια ή λείπει  κάποιο.  Τα παιδιά φορούν τα γαντάκια με τα νούμερα και 
κάθε φορά που η/ο νηπιαγωγός φωνάζει ένα νούμερο εκείνα θα πρέπει να απα-
ντούν (αντιστοίχιση ονόματος με γραπτό σύμβολο). Στη συνέχεια τους λέει ότι θα 
πρέπει όλα μαζί να ξεκινήσουν να πάνε να τη βρούνε. Αλλά για να μην χαθούν θα 
πρέπει να χωριστούν σε ομάδες των δύο (εδώ είτε μπορούν να μπουν τα ίδια μετα-
ξύ τους π.χ., το δύο να βρει το άλλο δύο, είτε σε ζευγαράκια κατά σειρά ο ένα με 
τον δύο, ο τρία με τον τέσσερα κ.λπ. κι έτσι να φτιαχτεί μια αριθμοσειρά). Το ταξί-
δι αρχίζει τα αρκουδάκια περπατούν και περπατούν (μπορούμε να χαράξουμε μια 
διαδρομή στο δάπεδο όπου θα είναι με τη σειρά οι αριθμοί 1,2,3,4,5,6, κ.λπ. πάνω 
στην οποία θα πρέπει να προχωρούν). Κάποτε ο 3 λέει ότι πεινάει (η/ο νηπιαγω-
γός φωνάζει τον 3 κι εκείνος πρέπει να απαντήσει). Αποφασίζουν να κατευθυν-
θούν προς την κοντινή λίμνη και να βρουν εκεί ψάρια.

Ξαφνικά μια μουσική ακούγεται στον χώρο. «Α, τι ωραίο βαλσάκι» λέει η/ο νη-
πιαγωγός. Βρείτε τα ζευγάρια σας και ελάτε να χορέψουμε (μπορεί να μπει το τρα-
γούδι «Το Βαλσάκι»).

Αφού χορέψουν συνεχίζουν το ταξίδι για την λίμνη. Εκεί τους περιμένουν πολλά 
ψάρια (τα παιδιά έχουν ζωγραφίσει και κόψει ψάρια νωρίτερα). «Τώρα θα φάτε 
τόσα ψάρια όσα λέει το γαντάκι σας» λέει η/ο νηπιαγωγός. (Αντιστοίχιση αριθμού 
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με ποσότητα). Έτσι το παιδάκι που στο γαντάκι του γράφει δύο θα πρέπει να φάει 
δύο ψαράκια, αυτό που το γαντάκι του λέει τρία θα φάει τρία ψαράκια κ.ο.κ.

Το ταξίδι συνεχίζεται όμως το βράδυ έχει πέσει και τα αρκουδάκια πέφτουν για 
ύπνο για να ξεκουραστούν. Το πρωί ξυπνούν χαρούμενα και αποφασίζουν να συ-
νεχίσουν. Τώρα η/ο νηπιαγωγός λέει στα παιδιά να ψάξουν να βρουν το ζευγαράκι 
τους με συγκεκριμένη σειρά (π.χ., ο 1 να πιάσει από το χέρι τον 5 και να γίνουν 
ζευγαράκι, ο 3 τον εφτά κ.λπ. έτσι έχουμε αναγνώριση αριθμητικού συμβόλου). 
Στη συνέχεια μπαίνουν στη σειρά και συνεχίζουν. 

Η/Ο νηπιαγωγός χτυπάει παλαμάκια και όλοι μαζί τραγουδούν το τραγούδι των 
αριθμών (τους στίχους έχουμε γράψει εμείς)

10 αρκουδάκια ξύπνησαν πρωί
όμως η μαμά τους δεν ήτανε εκεί
ένα, δύο τρία, τέσσερα μπήκαν στη σειρά
πέντε έξι πρώτα κι ύστερα το εφτά
οκτώ εννέα δέκα ήρθανε κι αυτά
για να βρούνε πάνε τη γλυκιά μαμά
(το τραγούδι μπορεί να συνοδεύεται από παλαμάκια που δίνουν το ρυθμό).
Η μέρα τελειώνει και τα αδελφάκια είναι πολύ κουρασμένα. Νομίζουν ότι δεν 

θα βρούνε την μαμά τους ποτέ. Το κρύο είναι τσουχτερό και έχουνε παγώσει. Ξαφ-
νικά μπροστά τους βρίσκουν μια σπηλιά κι αποφασίζουν να κοιμηθούν εκεί αγκα-
λιασμένα για να μην κρυώνουν.

Κι εκεί που κοιμούνται ξαφνικά η μαμά τους πλησιάζει και τα βλέπει. Πόσο χα-
ρούμενη είναι. «Θα τα ξυπνήσω ένα - ένα για να μην τρομάξουν» λέει. Κι έπειτα 
αρχίζει να φωνάζει τα ονόματά τους. «Ένα ξύπνα αρκουδάκι μου» - σηκώνονται 
τα παιδάκια με τον αριθμό ένα. Έτσι συνεχίζουμε μέχρι να σηκωθούν όλα. 

Αγκαλιάζονται μεταξύ τους χαρούμενα που επιτέλους βρήκαν τη μαμά τους. Για 
να θυμούνται αυτή τη μέρα αποφασίζουν να κάνουν μια μεγάλη ζωγραφιά όπου ο 
καθένας θα ζωγραφίσει τον εαυτό του (τον αντίστοιχο αριθμό δηλαδή τον οποίο 
βλέπουν στο γαντάκι τους). Από τα παιδιά ζητείται να μπουν τα ονόματα στη σει-
ρά (αριθμοσειρά) και την βάζουμε στον τοίχο του σχολείου. Έπειτα για να παίξουν 
θα αλλάξουν ονόματα (αλλάζουν γαντάκια) να βρούνε νέο ταίρι (τον ίδιο αριθμό) 
και να ζωγραφίσουν το νέο τους όνομα και τόσες χιονονιφάδες όσες λέει και το 
όνομά τους. 

Η  δραστηριότητα  μπορεί  να  συνοδεύεται  και  με  παράλληλες  δράσεις  όπως: 
Φέρε μου τόσους μαρκαδόρους όσους λέει το όνομά σου ή γράφει το γαντάκι σου. 
(αντιστοίχιση αριθμού ποσότητας). 

Βάλε πάνω στο τραπέζι τόσα ψαράκια όσα έφαγε στην λίμνη το αδελφάκι σου. 
Ή αντιστοίχως βάλε μέσα ή έξω από το κουτί τόσα όσα γράφει το γαντάκι.

Τοποθετήστε τα γάντια στη γαντιέρα ξεκινώντας από το 1  και ανεβαίνοντας 
μέχρι το 10 ή ξεκινώντας από το 10 και κατεβαίνοντας μέχρι το 1.

Σημείωση: Οι αριθμοί θα πρέπει να αναπτύσσονται σε αύξουσα σειρά από τα 
αριστερά προς τα δεξιά. Στη κατασκευή είναι αντίστροφα και θα διορθωθεί.
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ΟΙ ΣΚΙΟΥΡΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ

3ο Νηπιαγωγείο Νέου Καρλοβάσου:
Δούβλη Αγγελική
Τσιοκάνου Ελένη

Παπαδοπούλου Ευαγγελία-Αδαμαντία
Χατζηγρηγορίου Αναστασία

Αρχικά, ο /η εκπαιδευτικός μπορεί να διηγηθεί στα παιδιά μια ιστορία ή ένα 
παραμύθι που να εμπεριέχει σκιουράκια, όπως η ακόλουθη:

«Σκιουρομπερδέματα».
Μια φορά κι ένα καιρό ζούσε στο δάσος ένα μικρό σκιουράκι που το λέγανε 

Τόμας. Ζούσε ειρηνικά με τους φίλους του. Κάθε πρωί παίζανε με τα άλλα σκιου-
ράκια, ανέβαιναν στα δέντρα για να μαζέψουν φαγητό, τρώγανε, πίνανε διασκε-
δάζανε και όταν ερχόταν το βράδυ έπεφταν για ύπνο. 

Μια μέρα, που ο Τόμας και οι φίλοι του έπαιζαν κάτω από μια όμορφη βελανι-
διά, άκουσαν ένα τρομερό ήχο.  Τα σκιουράκια έτρεξαν τρομαγμένα στα σπίτια 
τους. Ο Τόμας είδε από το παραθυράκι του σπιτιού του μια τεράστια μπουλντόζα 
να προχωράει προς το σπίτι του. Φοβήθηκε, πανικοβλήθηκε και αποφάσισε να φύ-
γει από εκείνη την περιοχή που ήταν οι αγαπημένοι του φίλοι. Έτρεξε όσο πιο γρή-
γορα μπορούσε, μέχρι που έφτασε σε μια άλλη, άγνωστη για εκείνον περιοχή! Εκεί 
υπήρχαν μόνο σπίτια και εργοστάσια. Ο σκίουρος είχε χαθεί μέσα σε μια πόλη. Δεν 
άντεχε τα καυσαέρια, ούτε το θόρυβο των αυτοκινήτων και των ανθρώπων για 
αυτό και ήταν πολύ στενοχωρημένος!

Ξαφνικά, είδε κοντά σε ένα σπίτι ένα ποταμάκι και πήγε να πιει καθαρό νερό. 
Όμως στο ποτάμι υπήρχαν πολλά σκουπίδια και ακαθαρσίες που μόλυναν το νερό 
έτσι ο σκίουρος δεν μπόρεσε να το πιει. Έπειτα, έτρεξε σε ένα οικόπεδο γιατί εκεί 
υπήρχαν λίγα δέντρα, όμως δεν βρήκε κάτι για να φάει! Ο σκίουρος ήταν πολύ δυ-
στυχισμένος και έκλαιγε. Μήπως εσείς θα μπορούσατε να τον βοηθήσετε;

Κάπως έτσι θα μπορούσε να ξεκινήσει το ακόλουθο παιχνίδι:

Χρόνος: 20 λεπτά.

Αριθμός παιδιών: Ανά 2.

Υλικά: Δύο καλάθια με φουντούκια.

Σκοπός.
Να κερδίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα φουντούκια.

Περιγραφή παιχνιδιού.
Ο/Η εκπαιδευτικός σχηματίζει μια «φωλιά» με τέσσερα παγκάκια αφήνοντας δύο 
εισόδους.
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Έπειτα, σκορπίζει τα φουντούκια μέσα σε αυτήν. Κατά τη διάρκεια της μουσι-
κής, τα παιδιά τριγυρνούν γύρω από τη «φωλιά» κρατώντας από ένα άδειο κα-
λάθι. Με το σταμάτημα της μουσικής τα παιδιά μπαίνουν στη φωλιά και μαζεύουν 
όσα περισσότερα φουντούκια μπορούν. Γίνεται καταμέτρηση και ανακηρύσσεται 
ο νικητής του γύρου. Κατόπιν, ο/η εκπαιδευτικός ή κάποιο νήπιο γράφει σε έναν 
πίνακα διπλής εισόδου τον αριθμό των φουντουκιών που μάζεψε το κάθε παιδί! 
Έτσι μπορούμε να βρούμε τον νικητή του παιχνιδιού καθώς και το ποιος είναι δεύ-
τερος, τρίτος κ.λπ.
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ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Νηπιαγωγείο Πλατάνου:
Πολυζωγοπούλου Χρύσα

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος «Στα μονοπάτια των Βιβλίων» πραγματο-
ποιήσαμε την παρακάτω ψυχοκινητική δραστηριότητα με στόχο την κατάκτηση 
της έννοιας του αριθμού.

Περιγραφή.
• Σχεδιάζω σε κάνσον μικρά και μεγάλα βιβλία-κάρτες και τα κόβω (τόσα βιβλία 

όσα και τα παιδιά). Στο “ξώφυλλο” ζωγραφίζω αριθμούς από το 1 έως το 5, διότι 
τόσα είναι τα παιδιά στο νηπιαγωγείο μας (και στα μικρά και στα μεγάλα βι-
βλία).

• Τοποθετώ τα μεγάλα βιβλία στο πάτωμα σε κυκλική διάταξη. Στη μέση του κύ-
κλου τοποθετούμε το καλαθάκι με τις ξυλομπογιές από τη γωνιά ζωγραφικής.

• Ακούγεται μουσική και τα παιδιά περπατούν γύρω από τον κύκλο των βιβλίων.
• Όταν η μουσική σταματά κάθε παιδί πρέπει να σταματήσει στο βιβλίο που βρί-

σκεται κοντά του. Η/Ο νηπιαγωγός σηκώνει τυχαία ένα μικρό βιβλίο-κάρτα και 
τα παιδιά κοιτάζουν να δουν ποιος στέκεται στο αντίστοιχο μεγάλο βιβλίο-κάρ-
τα με τον ίδιο αριθμό. Το παιδί που έχει το αντίστοιχο μεγάλο βιβλίο πρέπει να 
πει τον αριθμό και να τοποθετήσει δίπλα τόσες ξυλομπογιές όσες λέει ο αριθ-
μός.

• Το παιχνίδι ξαναρχίζει και συνεχίζεται μέχρι να τελειώσουν όλοι οι αριθμοί.

Σημείωση.
Το παιχνίδι έχει περισσότερο ενδιαφέρον με περισσότερα παιδιά, διότι θα είναι 

μεγαλύτερος ο αριθμός των βιβλίων.
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ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜΟΧΩΡΑ

Νηπιαγωγείο Κοκκαρίου:
Καμπάκη Αθανασία

Καραφυλλίδου Αναστασία

Παραμύθι.
Μια φορά και έναν καιρό σε μια χώρα πολύ μακριά από εδώ υπήρχε ένα μεγάλο 

βασίλειο, το βασίλειο της Ισπεπονίας. Σε αυτό το βασίλειο ζούσαν ειρηνικά κάτι 
μικροσκοπικά  ανθρωπάκια,  τα  οποία  αγαπούσαν πολύ  τους  αριθμούς.  Οι  ζωές 
τους βασίζονταν στους αριθμούς, και τους χρησιμοποιούσαν σε ότι και να έκαναν. 
Όταν περπατούσαν μετρούσαν τα βήματα που έκαναν, όταν έτρωγαν μετρούσαν 
τις μπουκιές τους, όταν κοιμόντουσαν μετρούσαν προβατάκια και όταν δεν είχαν 
τι  να  κάνουν  μετρούσαν απλά  τα  λεπτά  που  περνούσαν.  Τα  σπίτια  τους  ήταν 
φτιαγμένα από αριθμούς και ο βασιλιάς τους έμενε στο παλάτι των αριθμών, που 
είχε μέσα όλους τους αριθμούς του βασιλείου, από τον πιο μικρό μέχρι και τον πιο 
μεγάλο.

Λίγο έξω από το βασίλειο σε ένα κάστρο σκοτεινό και ακανόνιστο ζούσε μια 
μάγισσα που το όνομά της ήταν Αριθμοανακατοσούρα, χαϊδευτικά όμως τη φω-
νάζανε Σούρα. Της Σούρας της άρεσε πολύ η μουσική, αλλά δεν της άρεσαν κα-
θόλου, μα καθόλου οι αριθμοί. Κάθε μέρα προσπαθούσε να βρει ένα ξόρκι για να 
τους καταστρέψει, να τους εξαφανίσει. Έψαχνε τα ξόρκια μέσα στα μαγικά βιβλία 
που είχε κληρονομήσει από τη γιαγιά της, ώσπου μια μέρα μέσα σε ένα ξεχασμένο 
τετράδιο βρήκε το κατάλληλο ξόρκι. Άναψε το τσουκάλι της και έριξε μέσα τα υλι-
κά, διάβασε τα μαγικά λόγια και όλα έγιναν όπως τα είχε φανταστεί. Οι αριθμοί 
επιτέλους είχαν εξαφανιστεί!!!

Όταν έγινε αυτό οι άνθρωποι που ζούσαν στην Ισπεπονία έχασαν τον κόσμο 
κάτω από τα πόδια τους. Χωρίς αριθμούς δεν μπορούσανε να φάνε, δεν μπορού-
σαν να κοιμηθούν, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα!!!! Όλοι περπατούσαν στους 
δρόμους στεναχωρημένοι και έμοιαζαν σαν χαμένοι. Μια καλή όμως νεράιδα που 
τους έβλεπε από μακριά τους λυπήθηκε  που ήταν σε αυτή την  κατάσταση και 
θέλησε να τους βοηθήσει. Ήξερε την Σούρα καλά, και πήγε στο κάστρο της να την 
μεταπείσει. Της εξήγησε ότι οι αριθμοί ήταν χρήσιμοι ακόμη και σε πράγματα τα 
οποία δεν μπορούσε να φανταστεί. Η Σούρα ήταν όμως ανένδοτη, έλεγε ότι δεν 
την ενδιαφέρει τίποτε άλλο εκτός από τη μουσική. Μέχρι που άνοιξε το ραδιόφωνο 
και άκουσε μόνο ακανόνιστους ήχους. Η καλή νεράιδα της εξήγησε ότι χωρίς τους 
αριθμούς, ούτε οι μουσικοί δεν μπορούν να γράψουν μουσικά κομμάτια. 

Αυτό έκανε τη Σούρα να αλλάξει γνώμη και να αποφασίσει να δώσει μια ευκαι-
ρία στους αριθμούς. Εξήγησε όμως ότι δεν μπορούσε να τους επαναφέρει όλους 
μαζί,  και ότι θα χρειαζόταν βοήθεια από τους κατοίκους της Ισπεπονίας για να 
μπορέσει να τους βρει. Μια και δυο λοιπόν η καλή νεράιδα πήγε και συνάντησε 
τον βασιλιά της Ισπεπονίας για να του πει πως θα λυθεί το ξόρκι.  Έπρεπε, του 
είπε, οι κάτοικοι του βασιλείου του, να βρούνε τους αριθμούς που ήταν κρυμμένοι 
επάνω σε κάτι περίεργες πεταλούδες. Η νεράιδα επίσης τους ενημέρωσε ότι οι πε-
ταλούδες αυτές έβγαιναν έξω από τις κρυψώνες τους όταν ακουγόταν μουσική. Οι 
κάτοικοι έπρεπε να πιάσουν αυτές τις πεταλούδες που θα τους έλεγε η Σούρα και 
να της τις πάνε. Στη συνέχεια εκείνη με τη σειρά της θα απελευθέρωνε τους αριθ-
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μούς αυτούς, και όλοι θα ήταν ευτυχισμένοι στο βασίλειο της Ισπεπονίας σε εκείνη 
τη χώρα πολύ μακριά από εδώ.

Υλικά.
Για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας θα χρησιμοποιήσουμε: την αυτο-

σχέδια ιστορία, CD μουσικής, καρτέλες σε σχήμα πεταλούδας με αριθμητικά σύμ-
βολα,  καρτέλες  σε  σχήμα πεταλούδας με  ποσότητες  αριθμών  (σε διαφορετικές 
διατάξεις), καρτέλες σε σχήμα πεταλούδας με λέξεις, καπέλο μάγισσας, 2 απόχες.

Διαδικασία.
Διαβάζουμε στα παιδιά την αυτοσχέδια ιστορία και στη συνέχεια αποφασίζουμε 

να βοηθήσουμε τους κατοίκους της Ισπεπονίας. Η/Ο νηπιαγωγός αναλαμβάνει να 
παίξει το ρόλο της Σούρας και κάθε φορά ορίζει 2 παιδιά, τα οποία ψάχνουν μέσα 
στην αίθουσα να βρουν τις πεταλούδες που έχουν σκορπιστεί στο χώρο. Η Σούρα 
ανακοινώνει στα παιδιά τον αριθμό που θα πρέπει να βρουν και η μουσική αρχί-
σει. Η ανακοίνωση του αριθμού μπορεί να γίνει λεκτικά, αναφέροντας τον αριθμό, 
οπτικά δείχνοντας μια καρτέλα επάνω στην οποία έχει γραφτεί ο αριθμός, δείχνο-
ντας μια ποσότητα αντικειμένων (δακτύλων).Όση ώρα παίζει η μουσική τα παιδιά 
ψάχνουν  στο  χώρο να  εντοπίσουν  τις  κατάλληλες  καρτέλες-πεταλούδες  με  τον 
αριθμό που ανακοίνωσε η Σούρα, σε όλες τις μορφές που μπορεί να εντοπίσουν. 
Όταν η μουσική σταματήσει, τα 2 παιδιά πηγαίνουν τις πεταλούδες στη Σούρα και 
μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης ελέγχουν αν οι καρτέλες που επέλεξαν ήταν 
σωστές. 

Το παιχνίδι  επαναλαμβάνεται  μέχρι  όλα τα παιδιά  να συλλέξουν όλους τους 
αριθμούς. Τέλος θα μπορούσαν να τοποθετήσουν τους αριθμούς στη σωστή σειρά, 
σε περίπτωση που δυσκολεύονται χρησιμοποιούν την αριθμογραμμή που βρίσκε-
ται στην αίθουσα.

Στόχοι.
Με αυτό το παιχνίδι μπορούνε τα παιδιά να συγκρίνουν ποσότητες μέσα από 

την επιλογή της κατάλληλης καρτέλας-πεταλούδας. Μπορούν να συνδέσουν την 
ποσότητα με την ονομασία του αριθμού, όταν η/ο νηπιαγωγός ανακοινώσει λεκτι-
κά τον αριθμό για να τον βρουν τα παιδιά. Μπορούν να συνδέσουν τους αριθμούς 
με τις ποσότητες μέσα από την αναγνώριση του αριθμού που θα δείξει η/ο νηπια-
γωγός. Μέσω της χρήσης καρτελών-πεταλούδων που έχουν ποσότητες σχημάτων 
σε διαφορετικές διατάξει, μπορεί να ελεγχθεί εάν τα παιδιά έχουν κατακτήσει την 
έννοια της διατήρησης του αριθμού. Επιπλέον έχουν τη δυνατότητα να συνδέσουν 
τους αριθμούς με διαφορετικά τυπογραφικά στοιχεία, εφόσον ορισμένες από τις 
καρτέλες-πεταλούδες είναι γραμμένες χειρόγραφα, είτε από παιδιά είτε από τον 
εκπαιδευτικό.  Τέλος,  μέσω της  τοποθέτησης  των καρτελών σε διαδοχική σειρά 
μπορούν να εμπεδώσουν τη διαδοχή των αριθμών. 
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ΟΙ ΤΟΥΛΙΠΕΣ

1ο Νηπιαγωγείο Νέου Καρλοβάσου:
Βαϊκούση Δέσποινα

Γίτσα Παναγιώτα

Στόχοι.
1. Να συγκρίνουν ποσότητες.
2. Να συνδέουν ποσότητα με ονομασία αριθμού.
3. Να συνδέουν τον αριθμό ως σύμβολο με την ονομασία του.
4. Να συνδέουν αριθμούς με ποσότητες.

Ανάπτυξη δραστηριότητας.
Έχοντας ως θέμα ανάπτυξης τις «φυλές» μιλάμε με τα παιδιά για τις διαφορετι-

κές χώρες. Με αφορμή την αναφορά ενός παιδιού για τη θεία του που ζει στην Ολ-
λανδία, αποφασίζουμε να κάνουμε ένα «ταξίδι» στη χώρα αυτή. Ο στόχος του «τα-
ξιδιού» μας είναι να μαζέψουμε τουλίπες, το αγαπημένο λουλούδι των Ολλανδών. 
Φθάνοντας στην Ολλανδία, βρίσκουμε ένα λιβάδι γεμάτο τουλίπες (τουλίπες αφη-
μένες στο πάτωμα) και ακούγοντας Ολλανδική μουσική χορεύουμε το χορό των 
λουλουδιών.
• Όταν η μουσική σταματά, πρέπει κάθε παιδί να μαζέψει στα χέρια του μια του-

λίπα.
• Ο χορός συνεχίζεται,  δίνοντας την εντολή να αναγνωρίσουν τον αριθμό που 

αναγράφεται πάνω στη τουλίπα τους.
• Όταν η μουσική σταματά ψάχνει κάθε παιδί να βρει ποιος έχει την τουλίπα με 

τον ίδιο αριθμό.
• Μόλις δημιουργηθούν οι δυάδες, ζητάμε από τα παιδιά να μετρήσουν τις κουκί-

δες που έχουν οι τουλίπες τους. Τους ανακοινώνουμε ότι ανάμεσα στις τουλίπες 
υπάρχουν και δύο που είναι παγίδα. Δηλαδή ο αριθμός δεν αντιστοιχεί με την 
ποσότητα των κουκίδων.

• Αφού μετρήσουν και βρεθούν οι παγίδες, τις βγάζουμε έξω και συνεχίζουμε το 
παιχνίδι αφήνοντας τις τουλίπες κάτω από την πλευρά των κουκίδων.

• Ξαναμπαίνει η μουσική και όταν σταματά παίρνουν μια τουλίπα στα χέρια τους, 
κρατώντας  από  την  πλευρά των κουκίδων,Πρέπει  να  εντοπίσουν  ποιο  παιδί 
κρατάει την τουλίπα με την ίδια ποσότητα κουκίδων.

Επέκταση δραστηριότητας.
Τα παιδιά κάθονται σε κύκλο και βάζουμε στη μέση ένα καλάθι με τουλίπες 

(χωρίς αριθμό και κουκίδες).Τα παιδιά πρέπει να τραβήξουν από το καλάθι τόσες 
τουλίπες όσες υποδεικνύει ο αριθμός της τουλίπας τους.
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ΕΝΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΠΟΥ ΕΝΙΩΘΕ ΜΟΝΟ

2ο Νηπιαγωγείο Καρλοβάσου:
Βασιλείου Ειρήνη

Μπαριώτη Ευαγγελία
Τσαβέα Αθηνά

Σαμουρέλη Δήμητρα

Παραμύθι.
Μια φορά και ένα καιρό σ’ ένα τόπο μακρινό, σ’ ένα καταπράσινο λιβάδι ζούσε 

ένα μικρό λουλούδι.  Όλη μέρα χαιρόταν τον ήλιο, τη φύση, το κελάηδισμα των 
πουλιών μα παρόλα αυτά ένιωθε μόνο του. Δεν υπήρχαν άλλα λουλουδάκια κοντά 
του για να του κρατάνε συντροφιά και στεναχωριόταν πολύ. Ο αέρας που το έβλε-
πε να μαραζώνει σκέφτηκε ότι έπρεπε να κάνει κάτι για να βοηθήσει το μικρό λου-
λουδάκι. Σκέφτηκε και ξανασκέφτηκε…. Και ξαφνικά!!! Του ήρθε μια καταπληκτι-
κή ιδέα! 

Και τότε… Φύσηξε πολύ δυνατά και παρέσυρε τα πέταλα και τη γύρη του σε όλο 
το λιβάδι. Το λουλουδάκι όμως μαράζωσε ακόμα πιο πολύ. Έκλαιγε και σκεφτόταν 
ότι τώρα πια δεν του είχε μείνει τίποτα και ένιωθε ακόμα πιο μόνο. Αναρωτιόταν 
γιατί ο άνεμος του φέρθηκε με το τόσο άσχημο τρόπο. Ήρθε ο χειμώνας και το 
λουλούδι έπεσε σε ύπνο βαθύ. 

Σαν μπήκε η άνοιξη ο μικρός μας φίλος ένιωσε ζέστη στο κοτσανάκι του και δει-
λά - δειλά άνοιξε τα ματάκια του. Αυτό που αντίκρισε ήταν πέρα από τα όνειρά 
του. Το λιβάδι είχε γεμίσει πανέμορφα, ολάνθιστα λουλούδια. Μα το πιο σπουδαίο 
απ’ όλα ήταν ότι επιτέλους το μικρό λουλουδάκι απέκτησε αδερφάκια!! Έβλεπε 
γύρω του αμέτρητα λουλούδια που ήταν ίδια με εκείνο.  Δάκρυα χαράς έτρεξαν 
από τα μικρά του ματάκια και δρόσισαν το καταπράσινο χορτάρι. Οι ακτίνες του 
ήλιου έλουσαν τα λουλούδια με ένα κατακίτρινο φως κι εκείνα για να τον ευχαρι-
στήσουν άπλωσαν τα φυλλαράκια τους και πετάρισαν χαρούμενα!!!!

Μαθηματική δραστηριότητα.
Την δεύτερη εβδομάδα του Μαρτίου με αφορμή την είσοδο της άνοιξης αφηγη-

θήκαμε την παραπάνω ιστορία στην τάξη. Μιλήσαμε για την άνοιξη, για τα λου-
λούδια που ανθίζουν και για την αναπαραγωγή τους. 

Τα  παιδιά  χωρίστηκαν  σε  δύο  ομάδες,  η  κάθε  ομάδα είχε  από  9  παιδιά.  Η 
πρώτη ομάδα, η οποία διάλεξε το όνομα “ΤΡΕΛΟΛΟΥΛΟΥΔΑ”, είχε κολλημένο στη 
μπλούζα της έναν κίτρινο κύκλο όπου επάνω του είχε έναν αριθμό από το 1-9. 
Κάθε παιδί είχε διαφορετικό αριθμό. Τα παιδιά της δεύτερης ομάδας, που διάλεξε 
το όνομα “ΧΡΩΜΟΠΕΤΑΛΑ” είχε στο κεφάλι του το καθένα ένα στεφάνι - λουλού-
δι.  Τα λουλούδια  αυτά είχαν διαφορετικό  αριθμό  πετάλων το  καθένα,  από 1-9 
πέταλα. 

Με μουσική υπόκριση την  “Άνοιξη” από τις  “Τέσσερις Εποχές” του  Vivaldi ,τα 
παιδιά κινούνταν ελεύθερα στο χώρο. Μόλις η μουσική σταματούσε τα παιδιά της 
ομάδας Τρελολούλουδα έμεναν ακίνητα. Τα Χρωμοπέταλα έβρισκαν στα παιδιά 
της άλλης ομάδας τον αριθμό που αντιστοιχούσε στην ποσότητα των πετάλων που 
είχαν  στο  στεφανάκι  τους.  Η  διαδικασία  επαναλήφθηκε  αρκετές  φορές  με  τις 
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ομάδες να αλλάζουν ρόλους. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με το παιχνίδι αυτό και 
μας ζητούσαν να το επαναλάβουμε και τις επόμενες ημέρες.
Στόχοι που επετεύχθησαν μέσω της παραπάνω δραστηριότητας:
• Αντιστοίχιση ποσότητας με αριθμό 
• Προσανατολισμός στο χώρο.
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ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΡΙΘΜΩΝ 0-100

3ο Νηπιαγωγείο Σάμου:
Παπανικολάου Στέλλα

Ντάνα Γιώτα

Περιγραφή.
Το  παιχνίδι  αποτελείται  από  ένα  μεγάλο  ταμπλό  διαστάσεων  3μέτρα  x 2,5 

μέτρα με 110 χρωματιστά πλαίσια σε ελικοειδή διάταξη. Το πρώτο πλαίσιο είναι η 
αρχή, το τελευταίο το τέλος και τα υπόλοιπα πλαίσια έχουν πάνω τους, τους αριθ-
μούς 0 έως 100.Διάσπαρτα κάποια πλαίσια έχουν πάνω τους ένα ερωτηματικό. 
Παράλληλα με το ταμπλό, υπάρχει ένα μεγααάλοοο ζάρι, και κάρτες εντολών σχε-
τικές με αριθμούς.

Τρόπος παιχνιδιού.
Το παιχνίδι θυμίζει το παραδοσιακό φιδάκι. Τα παιδιά ρίχνουν το μεγάλο ζάρι 

τους και προχωρούν τόσα πλαίσια ,όσα λέει ο αριθμός. Αν πατήσουν σε πλαίσιο με 
ερωτηματικό,  τραβούν μια  καρτούλα με εντολές,  σχετικές  με  αριθμούς.  π.χ.,  1) 
Μέτρα από το 0 έως τον αριθμό που βρίσκεται πίσω σου. 2) Μέτρα ανάποδα από 
το 20 έως το 0. 3) Ανάμεσα σε ποιους αριθμούς στέκεσαι; κ.ο.κ.

1η Παραλλαγή του παιχνιδιού.
Αφού έχουν εξοικειωθεί τα παιδιά με το παιχνίδι, μπορούμε να δυσκολέψουμε 

τις κάρτες εντολών, είτε χρησιμοποιώντας τες κάθε φορά που ο παίχτης θα φέρει 
στο ζάρι του 3 ή 4, είτε εισάγοντας τις έννοιες της πρόσθεσης και της αφαίρεσης.

2η Παραλλαγή του παιχνιδιού.
Με κινητά στοιχεία, π.χ., μεγάλα φιδάκια και σκάλες, τα οποία προσθέτουμε 

διάσπαρτα στο ταμπλό, μπορούν τα παιδιά να παίξουν το κλασσικό φιδάκι.
Η ιδιαιτερότητά του παιχνιδιού είναι ότι πιόνια στο παιχνίδι είναι τα ίδια τα 

παιδιά, επομένως, επιτυγχάνεται με απόλυτα βιωματικό τρόπο η προσέγγιση της 
έννοιας των αριθμών 0-100. Κι επειδή το ταμπλό είναι πλαστικοποιημένο, το παι-
χνίδι μπορεί να παιχθεί μέσα στην τάξη, αλλά και στην αυλή.

Καλή διασκέδαση σε όλους.
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ΓΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΚΙΑ

Νηπιαγωγείο Μεσαίου Καρλοβάσου:
Χαραμαλή Αλεξάνδρα
Κλέπκου Μαγδαληνή
Ανδρεάδη Αλεξάνδρα

Μία οικογένεια ποντικών που ζει στο παλιό σπίτι μίας γριάς κυρίας, κυκλοφορεί 
ανενόχλητη στα μεγάλα δωμάτια του σπιτιού που η κυρία δεν χρησιμοποιεί, μέχρι 
που κάποια μέρα εμφανίζεται ένας γάτος στο σπίτι. Ο γάτος κυνηγάει τα ποντίκια 
για να γίνει αγαπητός στην κυρά του. Η πιο σοφή ποντικίνα εξηγεί στα ποντικάκια 
ότι ο μόνος τρόπος να γλιτώσουν είναι να μην ξεμυτίσουν καθόλου απ’ την φωλιά 
τους. Ο γάτος πηγαίνει μπροστά από την φωλιά τους και παριστάνει τον ψόφιο. 
Κάποια ποντικάκια ξεθαρρεύουν κι ετοιμάζονται να βγουν, αλλά η γριά ποντικίνα 
στέκεται στο άνοιγμα και λέει του γάτου ότι δεν ξεγελιέται. Έτσι ο γάτος μένει νη-
στικός και αναγκάζεται να μετακομίσει.

1ο βήμα: φοράμε καπελάκια που φτιάξαμε με αυτιά ποντικού (εκτός από το παιδί 
που παίζει τον γάτο) και χωριζόμαστε σε δύο ομάδες, κάθε μία με διαφορετικό 
χρώμα  (κίτρινο  και  λευκό,  όπως  τα  τυριά).  Οι  δύο  ομάδες  στοιχίζονται  η  μία 
απέναντι από την άλλη κάθετα στην είσοδο του κύκλου (βλ. παρακάτω)

2ο βήμα: σχηματίζουμε στο δάπεδο έναν μεγάλο κύκλο, αφήνοντας ανοιχτή μία 
μικρή είσοδο. Ανά δύο, τα παιδιά μπαίνουν και στέκονται στην είσοδο και, με το 
ξεκίνημα της μουσικής, τρέχουν στην περιφέρεια του κύκλου με αντίστροφη μετα-
ξύ τους πορεία. Μόλις σχηματίσουν έναν κύκλο κι επιστρέψουν στην αφετηρία, 
μπαίνουν μέσα στον κύκλο και το κάθε παιδί μαζεύει (στην μπλούζα του) τα αντί-
στοιχα κομματάκια - τυράκια (χρησιμοποιήσαμε τουβλάκια κίτρινα και στο χρώμα 
του ξύλου) από το κουτί με το χρώμα της ομάδας του. Με το σταμάτημα της μουσι-
κής, τα δύο παιδιά φεύγουν κι έρχεται ένα καινούριο ζευγάρι.

3ο βήμα: έχουμε φτιάξει κομμάτια κίτρινου και λευκού τυριού σε χαρτί κάνσον, 
στην μία πλευρά των οποίων έχουμε κολλήσει ή ζωγραφίσει τα σύμβολα των αριθ-
μών.  Ο κάθε αριθμός υπάρχει  αρκετές  φορές.  Τα τοποθετούμε  σε διαφορετικό 
τραπεζάκι ανάλογα με το χρώμα τους, από την ανάποδη πλευρά, και όταν όλα τα 
παιδιά έχουν περάσει από τον κύκλο, με το ξεκίνημα της μουσικής, τα παιδιά κάθε 
ομάδας προσπαθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να βρουν την καρτέλα - τυρί με 
τον αριθμό που αντιστοιχεί στην ποσότητα των τυριών που μάζεψαν στο προηγού-
μενο παιχνίδι.

4ο βήμα: τα παιδιά κρατούν στα χέρια τους την καρτέλα - τυρί από το προηγούμε-
νο βήμα (εδώ χρειάζεται κι ένας έλεγχος από πλευράς μας ότι έχουν βρει την σω-
στή καρτέλα) και αφήνουν τα τουβλάκια - τυράκια πίσω στο κουτί τους. Η κάθε 
ομάδα δημιουργεί την δική της σειρά (τρενάκι) ανάλογα με τον αριθμό που κρα-
τάει το κάθε παιδί, από τον μεγαλύτερο στον μικρότερο ή το αντίστροφο. Σε περί-
πτωση που κρατάνε τον ίδιο αριθμό, στέκονται το ένα δίπλα στο άλλο.
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5ο βήμα: Κάθε παιδί με το άγγιγμά μας ξεκινάει να φτάσει στην φωλιά που αντι-
στοιχεί στο χρώμα της ομάδας του και που βρίσκεται απέναντι από το σημείο όπου 
στέκονται τα παιδιά, προκειμένου να αποθηκεύσει την ποσότητα τυριού που έχει 
συγκεντρώσει στο καλάθι της φωλιάς του. Στα μισά της απόστασης βρίσκεται ξα-
πλωμένος ο γάτος, παριστάνοντας τον ψόφιο. Στόχος του είναι να πιάσει τα ποντι-
κάκια πριν να φτάσουν στην φωλιά τους. Εάν πιάσει ένα ποντικάκι, το παιδί χάνει 
το τυράκι και πηγαίνει πίσω από το καλάθι. Εάν τα παιδιά καταφέρουν να ξεφύ-
γουν από τον γάτο, τοποθετούν στο καλάθι το καρτελάκι με τον αριθμό τους και 
στέκονται πίσω από αυτό.

6ο βήμα:  Μόλις  τελειώσουν όλα τα παιδιά,  η  κάθε ομάδα πρέπει  να μετρήσει 
πόσα τυράκια κατάφερε να μαζέψει στην φωλιά της, προσθέτοντας τους αριθμούς. 
Η απευθείας πρόσθεση (συνήθως την κάνουν με την χρήση των δακτύλων) είναι 
έργο των προχωρημένων νηπίων. Αντ’ αυτού, τα παιδιά επιστρέφουν στον κύκλο 
και για κάθε καρτέλα - τυρί βγάζουν την αντίστοιχη ποσότητα από τα τουβλάκια 
του χρώματός τους,  φτιάχνουν έναν σωρό και στο τέλος μετρούν το σύνολο. Η 
ομάδα που έχει τα περισσότερα, κερδίζει.
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ΚΛΟΟΥΝ: ΜΑΣΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΠΕΛΑ

Νηπιαγωγείο Υδρούσσας:
Αγγελική Αλεξάνδρου

Στο πλαίσιο της Αποκριάς και όχι, μόνο καλούμε τα παιδιά με μουσική να ντυ-
θούν κλόουν διαλέγοντας ένα καπέλο και την αντίστοιχή του μάσκα. Τα καπέλα 
έχουν πάνω τους  κολλημένες  με βέλκρο βούλες  από το  1-10 και  το  ίδιο  και  οι 
μάσκες. Τα παιδιά μετρούν τις βούλες στο καπέλο και μετρώντας βούλες βρίσκουν 
και την ίδια μάσκα. Οι βούλες και στα δύο είναι με ένα χρώμα ή και με δύο αλλά 
πάντα ίδιες στον ανάλογο αριθμό. Αυτό εξυπηρετεί, ώστε σε κάποιο αριθμό, έστω 
το «9» αφού τις μετρήσουν όλες να μετρήσουν και 5+4 αφού υπάρχουν βούλες 2 
χρωμάτων ή 6+3 ή 8+1 κ.λπ. (πρόσθεση). Κάθε φορά μπορούμε να αλλάξουμε τον 
αριθμό των βουλών από κάθε χρώμα αλλά ποτέ το τελικό σύνολο.

Στο πίσω μέρος το καπέλο και οι μάσκες έχουν τον αριθμό, ώστε να γίνεται ταύ-
τιση.  Τα παιδιά  αναγνωρίζουν  και  τον αριθμό  στην  αριθμογραμμή  του  τοίχου. 
Αφού οι βούλες αποσπώνται μπορούμε σε προέκταση στο τραπέζι, να τις μετρή-
σουμε να εισάγουμε το σύμβολο + και το= προχωρώντας σε προσθετική πράξη με 
τις  βούλες αλλά και με το αντίστοιχο αριθμό τους σε κινητά πλαστικοποιημένα 
χαρτονάκια. 

Έχουμε λοιπόν σαν παράδειγμα (000+00=5) ή (3+2=5). 
Είναι παιχνίδι πολλαπλών δυνατοτήτων ή προεκτάσεων. Δουλεύουμε ανάλογα 

με το επίπεδο των παιδιών και τις γνώσεις των αριθμών. Σε πρώτο στάδιο χρησι-
μοποιούμε τους αριθμούς από το 1-5 οπότε το ένα παιδί φοράει το καπέλο, το άλλο 
τη μάσκα και με τη μουσική γίνονται ταίρι, βρίσκοντας το καπέλο με την αντίστοι-
χη τους μάσκα.

Τα παιδιά το διασκεδάζουν γιατί μπορούν και να αυτενεργήσουν με τις βούλες, 
αλλάζοντας το χρώμα από τις βούλες που απαρτίζουν ένα αριθμό π.χ., αντί για 3 
κόκκινα και 2 κίτρινα να βάλουν 4+1 ή 2 κόκκινα + 3 κίτρινα κ.λπ.

Όλα τα μέρη είναι πλαστικοποιημένα και τα καπέλα είναι επίπεδα ή φοριούνται 
ως στεφάνι πάνω στο κεφάλι. Αυτό εξυπηρετεί, ώστε το παιχνίδι εκτός από ψυχο-
κινητικό να παιχθεί και στο τραπέζι των μαθηματικών
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Ο ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ ΤΑ 7 ΚΑΤΣΙΚΑΚΙΑ

Νηπιαγωγείο Παγώνδας:
Σταυριανού Ευδοκία

Υλικά.
Παραμύθι “Ο λύκος και τα 7 κατσικάκια”, κασετόφωνο, μουσικά όργανα, ρούχα 

μεταμφίεσης, καρτέλες με αριθμούς, μαρκαδόροι, χαρτονάκια, ψαλίδι, στεφάνια.

Διαδικασία.
Για να διδάξω στα παιδιά την έννοια του αριθμού 7, διαβάζω το παραμύθι  “Ο 

λύκος και τα 7 κατσικάκια” ένα ελκυστικό παραμύθι που ζητούν τα ίδια τα παιδιά 
να το δραματοποιήσουν. 

Αφού  συζητήσουμε  για  τους  βασικούς  ήρωες  του  παραμυθιού  και  για  τις 
σχέσεις  μεταξύ  τους,  μοιράζουμε  ρόλους  και  συζητάμε  το  πώς  θα  το  παρου-
σιάσουν.

Τι μουσική χρειαζόμαστε που να ταιριάζει στο θέμα;
Τι ήχους μπορούμε να δημιουργήσουμε με τα όργανα της τάξης; Κάθε φορά που 

ο λύκος πλησιάζει στη κρυψώνα ή τρώει ένα κατσικάκι ή όταν τα κατσικάκια ελευ-
θερώνονται από την κοιλιά του λύκου και χορεύουν όλα μαζί;

Χρειάζεται να μεταμφιεστούμε ή να προετοιμάσουμε κάτι;
Αποφασίζουμε  με  τα  νήπια  να  φτιάξουμε  καρτέλες  με  τους  αριθμούς 

1,2,3,4,5,6,7 όσα είναι όλα τα κατσικάκια και όσες οι κρυψώνες τους (κρυψώνες 
μπορούν να αποτελέσουν τα αριθμημένα στεφάνια).

Αντιγράφουν  τον  κάθε  αριθμό  σε  ένα  λευκό  χαρτί.  Το  γεμίζουν  με  όμορφα 
χρώματα, το κόβουν με το ψαλίδι και τον κολλούν σε χρωματιστό χαρτονάκι. Κάτω 
από τον αριθμό γράφουν το όνομα του: π.χ., ΕΠΤΑ. Κάτω από το όνομα του αριθ-
μού φτιάχνουν τόσους κύκλους όσους λέει ο αριθμός (σύνδεση αριθμού ως σύμβο-
λο με την ονομασία του).

Στη συνέχεια δραματοποιούμε το παραμύθι. Κάθε φορά που ο λύκος βρίσκει 
ένα κατσικάκι, επισημαίνουμε την κρυψώνα με τον αριθμό της, μετράμε τα κατσι-
κάκια που λιγοστεύουν και διαπιστώνουμε πόσα έφαγε ο λύκος και πόσα έμειναν 
ακόμα.

Όταν η μητέρα-κατσίκα τα ελευθερώνει από την κοιλιά του λύκου κρεμάμε στο 
κάθε ένα κατσικάκι την καρτέλα με τον αντίστοιχο αριθμό, ώστε να γνωρίσουν 
καλά τη διαδοχή των αριθμών και μπαίνουν τα νήπια στη σειρά (αριθμογραμμή).

Κατόπιν, μόλις η μουσική ξεκινήσει το παιδί κρατώντας την καρτέλα του με τον 
αριθμό πρέπει  να συγκεντρώσει  τόσα αντικείμενα  μέσα στο στεφάνι  όσα αυτή 
υποδεικνύει (σύνδεση αριθμού με ποσότητα).

Δείχνω σε κάθε παιδί μια καρτέλα που αναγράφει ένα αριθμό. Τα νήπιο πρέπει 
να φωνάξει δυνατά το όνομα του αριθμού, να χτυπήσει παλαμάκια τόσες φορές 
όσες υποδεικνύει η καρτέλα του, να χοροπηδήσει, να κάνει τόσα βήματα μπροστά 
και να βρει ανάμεσα σε καρτέλες με γνωστούς και άγνωστούς αριθμούς εκείνον 
που του υποδεικνύεται (σύνδεση αριθμών με διαφορετικά τυπογραφικά στοιχεία).

Τέλος σκορπίζω στο πάτωμα καρτέλες με αριθμούς. Τα νήπια κινούνται ελεύθε-
ρα στο χώρο, ενώ ακούγεται η μουσική. Μόλις η μουσική σταματήσει, βρίσκουν 
την καρτέλα με τον αριθμό που λέω και στέκονται γύρω από αυτή  (αναγνώριση 
αριθμού).
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Μπορούμε να επισημάνουμε και άλλα παραμύθια που αναφέρουν τον αριθμό 7 
όπως η “Η Χιονάτη και οι 7 νάνοι” ή το τραγούδι “Οι νότες είναι 7” ή τις μέρες της 
εβδομάδας ή την κυρά Σαρακοστή με τα 7 πόδια.

Μπορούμε ακόμα να προχωρήσουμε σε «παραμυθοσαλάτα»! Τι θα γινόταν αν ο 
λύκος συναντούσε στο σπίτι με τα 7 κατσικάκια και τα 3 γουρουνάκια …;
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ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΤΑ ΝΑΝΟΙ

Νηπιαγωγείο Μαραθοκάμπου:
Ντούμα Άννα

Υλικά.
Παραμύθι “Η χιονάτη και οι 7 νάνοι”, πλαστικοποιημένη καρτέλα στην οποία θα 

απεικονίζονται επτά φράουλες (ή όποιο άλλο αντικείμενο) και δίπλα τους ο αριθ-
μός 7, επτά καρτελάκια με διαφορετικούς αριθμούς τα καθένα από το 1 μέχρι το 7.

Αρχικά διαβάζουμε στη γωνιά της συζήτηση το πολύ γνωστό αυτό παραμύθι και 
με αφορμή το τίτλο του παραμυθιού αναφερόμαστε στον αριθμό 7 (τον γράφουμε, 
τον  βρίσκουμε  σαν  λέξης  το  τίτλο  του  παραμυθιού,  μετράμε  τους  νάνους  στο 
εξώφυλλο του παραμυθιού,, ώστε να διαπιστώσουμε αν είναι όντως επτά, το δεί-
χνουμε γραμμένο σε μια μεγάλη πλαστικοποιημένη καρτέλα στη οποία θα αντι-
προσωπεύει μια ποσότητα π.χ., 7 φράουλες).

Αφού τελειώσει η ανάγνωση του παραμυθιού και η συζήτηση για το συγκεκρι-
μένο παραμύθι,  προτρέπουμε τα παιδιά να φανταστούν τι μπορεί να έκαναν οι 
νάνοι όταν τελείωσε το παραμύθι,, ώστε να γιορτάσουν το αίσιο τέλος που είχε η 
αγάπη  της  Χιονάτης  με  τον αγαπημένο  της.  Μέσα από κατάλληλες  ερωτήσεις, 
οδηγούμε τα παιδιά στο να μας απαντήσουν ότι οι νάνοι μάλλον χόρεψαν και έπαι-
ξαν διάφορα διασκεδαστικά παιχνίδια στο τέλος του παραμυθιού. Στη πορεία τους 
προτείνουμε να φανταστούν ότι είναι τα ίδια τα απιδιά οι νάνοι του παραμυθιού 
και να παίξουν και εκείνα ένα ευχάριστο και διασκεδαστικό ψυχοκινητικό παιχνί-
δι. Μετά από συζήτηση με τα παιδιά, συμφωνούμε ότι το παιχνίδι που θέλουμε να 
παίξουμε  είναι  οι  «Μουσικές  καρέκλες.»  Τότε  διαλέγουμε  επτά  αγοράκια  που 
θέλουν να μεταμφιεστούν σε νάνους και  ο  κάθε νάνος έχει  καρφιτσωμένο  στο 
μπροστινό μέρος της μπλούζας του από ένα καρτελάκι με ένα διαφορετικό αριθμό 
από το 1 μέχρι το 7. Στη συνέχεια ξεκινάμε να παίζουμε τις μουσικές καρέκλες με 
το γνωστό τρόπο. Συγκεκριμένα, σε ένα ευρύχωρο σημείο της αίθουσας τοποθε-
τούμε έξι καρέκλες αρκετά κοντά η μία στην άλλη (μία καρέκλα λιγότερη από τον 
αριθμό των νάνων).βάζουμε ένα τραγούδι σε γρήγορο ρυθμό και οι νάνοι αρχίζουν 
να τρέχουν και να χορεύουν γύρω από τις καρέκλες. Μετά από λίγο, σταματάει 
ξαφνικά η μουσική και τότε όλοι οι νάνοι πρέπει να πιάσουν από μία καρέκλα. 
Αναγκαστικά όμως ένας νάνος θα μείνει όρθιος, αφού οι καρέκλες είναι έξι και οι 
νάνοι είναι επτά. Τότε ο νάνος που έμεινε όρθιος θα πρέπει να βγει από το παιχνί-
δι. Η ίδια διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να μείνει μια καρέκλα την οποία διεκδι-
κούν δύο νάνοι. Ο νάνος που θα καθίσει πρώτος με το σταμάτημα της μουσικής 
στην καρέκλα που θα έχει απομείνει, θα είναι ο νικητής. Τότε θα πρέπει να βρούμε 
όποιον αριθμό θα έχει στο καρτελάκι της μπλούζας του ο νικητής νάνος και να 
προσπαθήσουμε να τον αναγνωρίσουμε. Μόλις τον αναγνωρίσουμε, αρχίζουν όλα 
τα παιδιά να κάνουν κινήσεις με το σώμα τους σχετικές με τον αριθμό του νικητή 
νάνου. Αν για παράδειγμα έχει κερδίσει ο νάνος με τον αριθμό 6 όλα τα παιδιά 
χτυπάνε με τα χέρια τους έξι φορές παλαμάκια ή χτυπάνε τα πόδια τους έξι φορές 
στο πάτωμα ή χτυπάνε ταυτόχρονα παλαμάκια και πόδια έξι φορές.

42



ΤΟ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΛΙΒΑΔΙ

1o Νηπιαγωγείο Πόλεως Σάμου:
Αξιώτου Αλκμήνη

Δομνίδου Κρυσταλλένια
Κομνηνάκη Μαρία
Κουτίδου Θεοδώρα

Δογάνη Παγώνα
Κωνστάντη Μαρία

Τομπούδη Κατερίνα

Το παιχνίδι έχει ως αναφορά το βιβλίο “Το χαρούμενο λιβάδι” της Φυλλιώς Νι-
κολούδη.

Αφού τα λουλούδια συμφιλιώνονται και μπορούν πλέον και συνυπάρχουν αρμο-
νικά στο λιβάδι, χαρούμενα αποφασίζουν να παίξουν ένα παιχνίδι. Μαζί τους θα 
παίξει και η μέλισσα που θα είναι η μάνα του παιχνιδιού. Θα χρειαστούν επίσης 
μια όμορφη, χαρούμενη, χορευτική μουσική για να συνοδέψει το παιχνίδι τους.
Όλα είναι έτοιμα, δυνατά η μουσική και ξεκινάμε…

Το παιχνίδι αποτελείται από:
10  λουλούδια  μαργαρίτες  και  10  λουλούδια  παπαρούνες.  Έχουν  αριθμό  πε-

τάλων από το 1 ως το 10 και σχηματίζουν ζευγάρια μεταξύ τους με τον ίδιο αριθμό 
πετάλων.

10 κυκλάκια-πυρήνες, κίτρινου χρώματος, με τους αριθμούς από το 1ως το 10 
για τις μαργαρίτες και 10 αντίστοιχα για τις παπαρούνες σε μαύρο χρώμα.

Πέταλα σε  άσπρο και  κόκκινο  χρώμα για  να συμπληρώσουν όταν χρειαστεί 
αυτά που τους λείπουν για να τα φτιάξουν 10.

Ο μέγιστος αριθμός παικτών είναι 20 αλλά μπορούν να παίξουν και 10 όπως θα 
εξηγήσουμε παρακάτω.

Η πεταλούδα σκορπίζει τα λουλούδια στο πάτωμα, γυρισμένα από την ανάποδη, 
για να υπάρχει το στοιχείο της τυχαίας επιλογής. Οι παίκτες χορεύουν γύρω τους. 
Στο σταμάτημα της μουσικής παίρνει ο καθένας από ένα λουλούδι. Το παρατηρεί 
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να δει τι λουλούδι είναι και μετράει τα πέταλά του(αρίθμηση ποσότητας). Ξανα-
μπαίνει η μουσική και ο καθένας χορεύει με το λουλούδι του.

Τώρα στο σταμάτημα ο καθένας πρέπει να βρει το ζευγάρι του, το λουλούδι με 
τον ίδιο αριθμό πετάλων(ταύτιση ποσοτήτων). Χορεύουν σε ζευγάρια.

Η πεταλούδα σκορπίζει στο πάτωμα τους κύκλους - πυρήνες με τα σύμβολα των 
αριθμών. Στο σταμάτημα πρέπει το κάθε παιδί να βρει το σωστό κύκλο με τον 
αριθμό των πετάλων του(αντιστοίχιση συμβόλου - ποσότητας).

Μπαίνουν στη σειρά κατά αύξοντα αριθμό( από το 1 στο 10) οι μαργαρίτες και 
οι παπαρούνες

Η πεταλούδα σκορπίζει στο πάτωμα τα πέταλα και στο σταμάτημα πρέπει ο κα-
θένας να πάρει τόσα όσα του χρειάζονται για να τα φτιάξει 10(πρόσθεση, αφαίρε-
ση).

Κλείνει το παιχνίδι αποχωρώντας ένα - ένα ζευγάρι αντίστροφα από το 10 στο 1.

Εναλλακτικές προτάσεις για αριθμό παικτών 10:
α) παίζουν στο παιχνίδι μόνο οι άρτιοι ή οι περιττοί αριθμοί, κάνοντας όλα τα βή-

ματα που αναφέρθηκαν παραπάνω και αναφέροντας τους αριθμούς που λεί-
πουν ενδιάμεσά τους.

β) παίζουν 10 παιδιά τα οποία παίρνουν το καθένα στα χέρια του και τα δύο λου-
λούδια (τη μαργαρίτα και την αντίστοιχη παπαρούνα). Τη δουλειά του ζευγα-
ριού την κάνει μόνο του το κάθε παιδί.

Το παιχνίδι μπορεί να εξελιχθεί σταδιακά και ανάλογα με το επίπεδο εκμάθη-
σης των αριθμών στο οποίο βρίσκονται τα παιδιά, ξεκινώντας,  για παράδειγμα, 
μόνο με το ένα είδος λουλουδιού και φτάνοντας ως το 5. Σιγά - σιγά προσθέτουν 
και τους υπόλοιπους αριθμούς και τα υπόλοιπα λουλούδια και φάσεις του παιχνι-
διού.
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ΟΙ ΨΕΙΡΕΣ

Νηπιαγωγείο Βαθέος:
Στέλλα Βαρδίκου 

Μαρκέλλα Καρπαθίου

Ψυχοκινητικό παιχνίδι εμπνευσμένο από το βιβλίο
“Ήρα η ψείρα” εκδ. Παπαδόπουλος.

Χρησιμοποιούμε τρεις περούκες, ένα καλάθι με πλαστικοποιημένους αριθμούς 
έως το 10 και ένα καλάθι με πλαστικοποιημένες εικόνες ψείρας. Όλοι οι αριθμοί 
και οι ψείρες έχουν αυτοκόλλητα χριτς - χρατς.

Αφού έχουμε χωριστεί  σε δύο ομάδες,  τα παιδιά φορούν ποδιές,  στις οποίες 
έχουμε τοποθετήσει αυτοκόλλητα χριτς - χρατς.

Εκτός από την ομάδα παιδιών συμμετέχουν η κυρία αριθμητική ( με την κόκκι-
νη μπέρτα )και το χτένι ( με το μαύρο πουκάμισο).

Τα παιδιά χορεύουν με την συνοδεία μουσικής γύρω από τις περούκες.
Μόλις σταματήσει η μουσική, τα παιδιά σταματούν και παίρνουν από το καλάθι 

ψείρες και τις κολλούν στις ποδιές τους. Φροντίζουμε η ποδιά τους να έχει μέχρι 5 
ψείρες.

Ο χορός συνεχίζεται μέχρι να σταματήσει η μουσική να παίζει.
«ΚΟΛΛΑΜΕ ΨΕΙΡΕΣ»
Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΚΟΛΛΑΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ 

ΨΕΙΡΕΣ ΤΗΣ ΠΟΔΙΑΣ ΜΑΣ.
Χορεύουμε ξανά και όταν σταματήσει η μουσική κάνουμε ζευγάρια γύρω από 

τις περούκες. 
ΕΡΧΕΤΑΙ Η «ΚΥΡΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ» ή «Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ»
Η κυρία αριθμητική ή ο κύριος μαθηματικός προσθέτουν τις ψείρες του ζευγα-

ριού και βάζουν πάνω στην περούκα τον αριθμό - άθροισμα των ψειρών. 
Το χτένι έρχεται και χτενίζει με τη χτένα τις ποδιές των παιδιών. Κάποιες ψεί-

ρες πέφτουν κάτω, άρα αλλάζει και ο αριθμός των ψειρών στις ποδιές των παι-
διών.

Τα παιδιά αλλάζουν τον αριθμό των ψειρών στις ποδιές τους γιατί στην επόμενη 
φάση θα έρθει ξανά η κυρία αριθμητική να τις μετρήσει.

Έρχεται η κυρία αριθμητική και αλλάζει τον αριθμό - άθροισμα των ψειρών.
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ΒΟΥΡΤΣΙΣΕ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ

Νηπιαγωγεiο Ηραίου:
Καρατσιουμπάνη Παναγιώτα

Χούτου Γεωργία

Με αφορμή το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που έχουμε αναλάβει και έχει  ως 
θέμα τα Δόντια, αποφασίσαμε η δραστηριότητα που θα πραγματοποιήσουμε, για 
να κατανοήσουν την έννοια του αριθμού, να έχει σχέση με το παραπάνω θέμα, 
δηλ. τα Δόντια.

Αφού διαβάσαμε στα παιδιά το παραμύθι  “Σοκολάκης και Ζαχαρούλα Τρυπο-
δόντη”,  συζητήσαμε γι’  αυτό και κάναμε διάφορες ερωτήσεις  για την καλύτερη 
εμπέδωσή του. Έπειτα αποφασίσαμε να κατασκευάσουμε ένα επιτραπέζιο παιχνί-
δι που έχει σχέση με τα δόντια, ώστε τα παιδιά να εμπλακούν με παιγνιώδη τρόπο 
στη διαδικασία κατανόησης της έννοιας του αριθμού.

Στόχοι που κατακτήθηκαν.
• Να συγκρίνουν ποσότητες.
• Να συνδέουν ποσότητα με ονομασία αριθμού.
• Να γνωρίζουν καλά τη διαδοχή των αριθμών.
• Να έχουν κατακτήσει την έννοια της διατήρησης του αριθμού.

Υλικά.
Το επιτραπέζιο παιχνίδι αποτελείται από:
• 20 δόντια που έχουμε φτιάξει από άσπρο κάνσον χαρτόνι (το κάθε δόντι, κάτω 

δεξιά, έχει έναν αριθμό από το 1-20. Όλα τα δόντια είναι αριθμημένα.).
• 5 πολύχρωμες οδοντόβουρτσες (πιόνια) που έχουμε φτιάξει από κάνσον χαρ-

τόνι.
• 1 ζάρι με κουκκίδες.
• Εικόνες  με  γλυκά,  σοκολάτες,  κέικ,  καραμέλες  και  οδοντόκρεμες  τις  οποίες 

έχουμε κολλήσει στην πίσω πλευρά κάποιων δοντιών, ώστε να μην φαίνονται.

Περιγραφή παιχνιδιού.
Το παιχνίδι παίζεται από 2 έως 5 παίκτες. Τοποθετούμε τα δόντια όπως θέλουμε 

(σε κύκλο, ευθεία γραμμή, καμπύλη) διατηρώντας τη διαδοχή των αριθμών π.χ., 
1,2,3,4,5,6 ... Κάθε παιδί διαλέγει μία οδοντόβουρτσα όπου θα είναι το πιόνι του. 
Για να δούμε ποιος θα παίξει πρώτος, ρίχνουμε το ζάρι με τις κουκκίδες και με-
τράμε τί ζαριά έφερε ο καθένας. Αυτός που θα φέρει τις περισσότερες κουκκίδες 
(μεγαλύτερη ζαριά) παίζει πρώτος και αυτός με τις λιγότερες κουκκίδες παίζει τε-
λευταίος.  Ξαναρίχνουμε το ζάρι για να ξεκινήσουμε.  Ανάλογα με τη ζαριά που 
έφερε κάθε παιδί,  μετράει  με το πιόνι  του-οδοντόβουρτσα σε ποιο αριθμημένο 
δόντι πρέπει να πάει ή τοποθετεί το πιόνι του κατευθείαν πάνω στο δόντι με τον 
αντίστοιχο αριθμό, αν τον γνωρίζει (π.χ., το δόντι που γράφει τον αριθμό 5). Έπει-
τα γυρίζει το δόντι από την ανάποδη-πίσω πλευρά για να δει αν υπάρχει τοποθε-
τημένο κάτι. Αν το δόντι αυτό δείχνει από πίσω καραμέλα, σοκολάτα, κέικ, πηγαί-
νει 1 θέση πίσω (δηλ. αν βρίσκεται στο δόντι Ν° 8, πηγαίνει στο δόντι Ν°7) ενώ αν 
δείχνει οδοντόκρεμα, πηγαίνει 2 θέσεις μπροστά. Αν δεν δείχνει τίποτα, παραμένει 
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στη θέση του χωρίς να μετακινηθεί. Έπειτα συνεχίζει το επόμενο παιδί που έχει 
σειρά,  κάνοντας  ακριβώς ό,τι  και  το  προηγούμενο.  Το  παιχνίδι  τελειώνει  όταν 
κάποιο παιδί φτάσει με το πιόνι του στο τέρμα, δηλ. στο δόντι Ν°20.
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ΜΙΑ ΚΑΜΠΙΑ ΠΟΛΥ ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΗ

Νηπιαγωγείο Μυτιληνιών:
Κρυστάλλη Αικατερίνη

Ανδρέου Πολυξένη
Κουρελά Μαρία

Στόχοι που εξυπηρετούνται.
• Να συγκρίνουν ποσότητες.
• Να συνδέουν ποσότητα με ονομασία αριθμού.
• Να συνδέουν τον αριθμό ως σύμβολο με την ονομασία του.
• Να συνδέουν αριθμούς με ποσότητες.
• Να γνωρίζουν τη διαδοχή των αριθμών.

Αφόρμηση.
Το βιβλίο “Μια κάμπια πολύ πεινασμένη” E. Carle, εκδ. Καλειδοσκόπιο. Συζήτη-

ση-δραματοποίηση του παραμυθιού και τροποποίηση με σκοπό να εξυπηρετηθεί η 
αριθμογραμμή 1-10.

Υλικά.
Βιβλίο, μουσικό cd, στεφάνια και τουβλάκια ψυχοκινητικής αγωγής, καρτέλες 

αριθμών,  καρτέλες  με  εικόνες  φρούτων,  διακριτικά  για  κάθε  παιδί  (καπελάκια 
κάμπιας, μάσκες πεταλούδας).

Περιγραφή δραστηριότητας.
Τοποθετούμε τα στεφάνια όρθια, με βάση τα τουβλάκια, σε διαδοχική σειρά ως 

εξής:
Πρώτο στεφάνι με δυο χαρακτηριστικές καρτέλες, μια με την εικόνα ενός μήλου 

και  μια  με  τον αριθμό  1  καθώς και  καρτελάκια-φρούτα για  όλα τα παιδιά  της 
ομάδας μας. Δεύτερο στεφάνι με δυο χαρακτηριστικές καρτέλες, μια με την εικόνα 
δυο αχλαδιών και μια με τον αριθμό 2 και καρτελάκια-φρούτα για όλα τα παιδιά 
της ομάδας μας και ούτω καθ’ εξής μέχρι τον αριθμό 10.

Τα παιδιά μεταμφιεσμένα σε κάμπιες καλούνται με το παράγγελμα «η κάμπια 
τρώει ένα μήλο κ.λπ.» και με τη συνοδεία μουσικής να περάσουν μέσα από το 
αντίστοιχο στεφάνι.  Αφού περάσουν, η μουσική σταματάει και κάθε νήπιο συλ-
λέγει σε ένα καλαθάκι όσες καρτέλες-φρούτα ορίζει ο αριθμός. Όταν περάσουν 
όλα τα παιδιά από όλα τα στεφάνια, έχουν δηλαδή φάει όλες τις τροφές που έφαγε 
η κάμπια μεταμορφώνονται σε χρυσαλλίδες και τελικά σε πεταλούδες.

Επέκταση της δραστηριότητας.
Όταν ολοκληρωθεί το παιχνίδι, για να ελέγξουμε αν οι κάμπιες μάζεψαν το σω-

στό αριθμό καρτελών από κάθε τροφή υπάρχει στο τέλος της διαδρομής μια συ-
γκεντρωτική αριθμογραμμή (εικόνα και αριθμός) στην οποία κάθε παιδί πρέπει να 
τοποθετήσει αντίστοιχα τις καρτέλες που έχει στο καλάθι του.
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ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ

Νηπιαγωγείο Λέκκας:
Λάλα Όλγα

Πάνω σε ξυλάκια κολλώ κόκκινους κύκλους από χαρτόνι. Πάνω σε κάθε κύκλο 
πιάνω με συρραπτικό, καραμέλες διαφορετικού αριθμού.
3 κύκλοι με 2 καραμέλες
3 κύκλοι με 3 καραμέλες
2 κύκλοι με 4 καραμέλες
2 κύκλοι με 5 καραμέλες
2 κύκλοι με 6 καραμέλες

Σε κομμένα άσπρα χαρτάκια γράφω τους αντίστοιχους αριθμούς. 
Αρχικά, παίζουμε το παιχνίδι χωρίς αριθμούς: 
(Παίρνω κι εγώ μέρος) 
Κάθε παιδί κρατά ένα ξυλάκι (τυχαία επιλογή). Με τη συνοδεία μουσικής γυρ-

νούν γύρω - γύρω μέσα στη τάξη. Με το σταμάτημα της μουσικής, σχηματίζουν 
παρεούλες με παιδιά, που κρατούν ξυλάκια, με τον ίδιο αριθμό από καραμέλες.
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Στην επόμενη φάση, αφού μετρήσουν τις καραμέλες που έχει ο καθένας στο ξυ-
λάκι του (τυχαία επιλογή), βρίσκει τον αντίστοιχο αριθμό από τα κομμένα χαρ-
τάκια και τον κολλάμε στην πίσω πλευρά του κύκλου. Επαναλαμβάνουμε το παι-
χνίδι με τη συνοδεία της μουσικής. Στη διάρκεια του παιχνιδιού κάνουμε εναλλα-
γές στα ξυλάκια. 

Μετρούμε κάθε φορά τα παιδάκια σε κάθε παρεούλα. Λέμε πού είναι τα λιγότε-
ρα, πού τα περισσότερα. Πόσες παρεούλες έχουν 2 παιδάκια, 3 παιδάκια κ.λπ. 

Η  επιλογή  του  παιχνιδιού,  πιστεύω,  ότι  ήταν  πολύ  καλή.  Τα  παιδιά  ενθου-
σιάστηκαν από την πρώτη στιγμή που αρχίσαμε να το δημιουργούμε.  Η κατα-
σκευή έγινε στην τάξη μαζί με τα παιδιά, χωρίς να τους πω αρχικά, τι θα κάνουμε. 
Διάλεξαν το χρώμα και έκοψαν τους κύκλους που σχεδίασα. Μέτρησαν καραμέλες 
και μου έδωσαν να τις συρράψω. Είχαν πολλή περιέργεια για το τι θα ακολουθήσει 
και πως θα παίζαμε το παιχνίδι. Το κόκκινο χρώμα σε συνδυασμό με τις καραμέλες 
ήταν πολύ δελεαστικά για να έχει επιτυχία το παιχνίδι. Η σκέψη μου είναι να παί-
ξουμε αυτό το παιχνίδι  με μεγαλύτερους αριθμού μαζί  με τα παιδί της Α και Β 
τάξης του Δημοτικού. Ήδη μου το ζήτησαν τα παιδιά της Α΄ τάξης. Πρέπει να ση-
μειώσει, πως η ιδέα για αυτό το παιχνίδι μου δόθηκε από ένα άλλο παιχνίδι που 
παίξαμε την περίοδο της Αποκριάς. Σε μια κορδέλα κρέμασα πολλές καραμέλες 
(αφού πρώτα τις μετρήσαμε και τις χωρίσαμε σε δεκάδες (4). Τα παιδιά προσπα-
θούσαν να τις αποσπάσουν με το στόμα, έχοντας τα χέρια πίσω στη μέση τους. 
Ήταν φοβερά διασκεδαστικό! Αφού τελείωσαν όλες οι καραμέλες, καθίσαμε στα 
παγκάκια και μετρήσαμε πόσες είχε ο καθένας. Κατόπιν, βρήκαμε τον αντίστοιχο 
αριθμό στον ανάλογο πίνακα αναφοράς. Μετά συμφωνήσαμε, ότι θα ήταν καλύτε-
ρα να μην τις τρώγαμε όλες, αφού στο πρόγραμμα διατροφής είπαμε ότι δεν είναι 
καλό για την υγεία μας. Είπαμε επίσης, ότι θα σκεφτούμε να βρούμε ένα άλλο παι-
χνίδι με καραμέλες, όπως κι έγινε.
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Ο ΒΑΤΡΑΧΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ

Νηπιαγωγείο Βουρλιωτών:
Μεταφτσή Κατερίνα

Βαγγέλης Πολυχρόνης

Στόχοι.
Τα παιδιά καταφέρνουν:
• να συνδέσουν τον αριθμό ως σύμβολο με την ονομασία του
• να γνωρίσουν καλά τη διαδοχή των αριθμών (αριθμογραμμή)
• να συνδέσουν αριθμούς με ποσότητες 
• να συνδέσουν ποσότητα με ονομασία αριθμού καθώς και 
• να συγκρίνουν ποσότητες.

Αφόρμηση αυτοσχέδιας ιστορίας.
«Μια φορά και έναν καιρό κοντά σε μία λίμνη ζούσε μόνος του ένας βάτραχος. 

Κάθε χειμώνα επειδή δυσκολευόταν να βρει τροφή έπεφτε σε λήθαργο και όταν 
έμπαινε δειλά - δειλά η άνοιξη ξεκινούσε τα παιχνίδια της αναζήτησης τροφής. 
Αλήθεια μήπως ξέρετε ποιες είναι οι αγαπημένες λιχουδιές ενός βατράχου..; Για 
καλή του τύχη στη λίμνη αυτή κάθε φόρα τέτοια εποχή ερχόντουσαν πολλοί «περί-
εργοι», και απίστευτα «ενοχλητικοί» όμως επισκέπτες, έντομα διαφόρων ειδών…
κουνούπια, σκνίπες, μύγες κ.λπ. Οι άνθρωποι που ζούσανε κοντά στη λίμνη υπέφε-
ραν από τα τσιμπήματα τους και πολλοί από αυτούς μάλιστα ήταν και αλλεργικοί.

Ο βάτραχος όμως δεν συμπαθούσε και πολύ τους ανθρώπους, για αυτό τους 
απέφευγε. Μέσα στον ύπνο του έβλεπε μερικές φορές εφιαλτικά όνειρα. Ήτανε, 
λέει,  κάτι  άνθρωποι  με  τεράστια  χέρια  και  στόματα και  τον  κυνηγούσαν.  Μια 
φορά μάλιστα κάποιος από αυτούς κατάφερε και τον παγίδευσε, καπακώνοντας 
τον με ένα τηγάνι. Μόλις όμως το σήκωσε κι έκανε να τον πιάσει, ο βάτραχος έδω-
σε μια - μπράααφφφ - με τα βατραχοπόδαρά του και γλύτωσε. Ααα, όχι!! Α, πα 
πα!! Καλύτερα να τους αποφεύγει τους ανθρώπους!!

Ευτυχώς, τώρα που ξύπνησε από τον ύπνο του Χειμώνα δεν φαινόταν κανένας 
άνθρωπος. Λίγο πιο μακριά όμως, στο απέναντι νούφαρο, σαν κάτι να κινήθηκε! Ο 
βάτραχος γούρλωσε τα μάτια του. «Θεούλη μου», σκέφτηκε κι άρχισε να ξερογλεί-
φεται, «τι υπέροχα κουνουποκεφτεδάκια είναι αυτά; Πόσα να’ ναι άραγε;»

Περιγραφή παιχνιδιού.
Ένα παιδί γίνεται βάτραχος και τα υπόλοιπα υποδύονται τα κουνούπια στη λί-

μνη. Το κάθε κουνούπι κρατά στο χέρι του και μία κάρτα με έναν αριθμό. Για πα-
ράδειγμα, 8 παιδιά, από το 1 μέχρι και το 8 οι κάρτες για τα κουνούπια. Το πα-
γκάκι που έχουμε βάλει στο χώρο είναι η φωλιά - τα νούφαρα. Όσο η μουσική 
ακούγεται όλοι  χορεύουν διάσπαρτα στο χώρο ακολουθώντας τον ρυθμό. Όταν 
σταματά η μουσική ο βάτραχος καλείται να πιάσει το κουνουπάκι εκείνο που δεν 
κατάφερε να φτάσει ως στα νούφαρα. Όποιο πιάνει το βγάζει εκτός της υποτι-
θέμενης λίμνης.

Σε  ένα  διπλανό  σημείο  υπάρχουν  κάρτες  με  ποσότητες  τοποθετημένες  στο 
πάτωμα που όμως δεν βρίσκονται στη σωστή σειρά. Το κουνουπάκι που πιάστηκε 
καλείται μόνο του να βρει τη σωστή καρτέλα με την αντίστοιχη ποσότητα με εκεί-

52



νη της κάρτας του αριθμού που κρατά και να περιμένει επάνω στον αριθμό μέχρις 
ότου το παιχνίδι ολοκληρωθεί.

Ο βάτραχος αφού πιάσει και το τελευταίο έντομο πηγαίνει στο σημείο με τις 
καρτέλες ποσότητες, όπου είναι εκεί συγκεντρωμένα και όλα τα υπόλοιπα κουνού-
πια.  Ακολούθως,  καλείται  να  τοποθετήσει  στη  σωστή  σειρά  τα  κουνουπάκια  - 
αριθμούς/σύμβολα - κάρτες ποσότητες από το μικρότερο στο μεγαλύτερο και αντι-
στρόφως από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο. 

Μία παραλλαγή και επέκταση του παιχνιδιού μας θα μπορούσε να είναι έχοντας 
δύο πρωταγωνιστές βατραχάκια. Στόχος αυτή τη φορά είναι οι βάτραχοι να προ-
σπαθήσουν να πιάσουν όσα περισσότερα κουνουπάκια γίνεται και κατά προτίμη-
ση μάλιστα εκείνα που κρατούν το μεγαλύτερο αριθμό, καθώς στο τέλος του παι-
χνιδιού γράφουν με την καθοδήγηση της/του νηπιαγωγού σε χαρτί τους αριθμούς 
που πιάσανε π.χ., Το κουνούπι με τον αριθμό 4, με τον αριθμό 8 και με τον αριθμό 
2. Ζωγραφίζουν τόσες τελίτσες και τις προσθέτουν για να βρουν το γενικό σύνολο. 
Τέλος, συγκρίνουν το σύνολό τους, με το σύνολο του «αντίπαλου βατράχου». Κερ-
δίζει εκείνος που κατάφερε να φέρει το μεγαλύτερο αποτέλεσμα στο χαρτί.
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Ο ΒΑΤΡΑΧΟΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ2

Νηπιαγωγείο Κοντακαίικων:
Κωνσταντοπούλου Γιαννούλα

Αφόρμηση.
Η ανάγνωση και  η  δραματοποίηση  του  παραμυθιού των αδελφών Γκριμ  “Ο 

βάτραχος που έγινε πρίγκιπας”, ήταν η αιτία να οργανώσω την παρακάτω ψυχοκι-
νητική δραστηριότητα.

Υλικά.
Ζάρι.
Στέμμα για τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα.
Καπέλα σωματοφυλάκων.
Καπελάκια για τα βατραχάκια με τον αριθμό που δηλώνει τη θέση που έχουν στη 
σειρά.

Περιγραφή.
Χωριζόμαστε σε δύο ομάδες, αγοριών και κοριτσιών. Το παιδί κάθε ομάδας επι-

λέγει τον αριθμό που θέλει να το αντιπροσωπεύει στην ομάδα του και τον γράφει 
σε ένα πίνακα αναφοράς δίπλα από το όνομα του. 

Έπειτα κάνουμε κλήρωση για το ποιό παιδί θα γίνει «πριγκίπισσα» αν είναι κο-
ρίτσι ή «πρίγκιπας» αν είναι αγόρι. Στους κλήρους δεν γράφουμε τα ονόματα των 
παιδιών αλλά τους αριθμούς που έχουν επιλέξει να τα αντιπροσωπεύουν.

Αν κληρωθεί κορίτσι θα φορέσει το στέμμα της και θα σταθεί στη μια μεριά της 
τάξης, κρατώντας στα χέρια της το στέμμα του πρίγκιπα.

Τα αγόρια της τάξης είναι  «βάτραχοι»,  επιλέγουν και φορούν τα καπελάκια 
τους. Παίρνουν θέση σε ευθεία γραμμή, στην απέναντι πλευρά της τάξης από όπου 
στέκεται η «πριγκίπισσα». Πάνω στα καπελάκια αναγράφεται η θέση τους στη 
σειρά και σύμφωνα με αυτή παρατάσσονται το ένα δίπλα στο άλλο.

Κάθε «βάτραχος» συμφώνα με τη σειρά του ρίχνει το ζάρι και κάνει τόσα πηδη-
ματάκια προς την «πριγκίπισσα», όσα και ο αριθμός που έφερε.

Ο «βάτραχος» που θα φτάσει πρώτος στην «πριγκίπισσα» φοράει το στέμμα 
και γίνεται «πρίγκιπας».

Οι «βάτραχοι» που θα τερματίσουν μετά τον πρώτο γίνονται «σωματοφύλακες» 
και φορούν τα καπέλα τους, πάνω στα οποία είναι γραμμένος ο αριθμός με τη σει-
ρά τερματισμού τους.

Αν αρχικά κληρωθεί αγόρι το παιχνίδι παίζεται αντίστροφα ως: «Η βατραχίνα 
που έγινε πριγκίπισσα».

2 Τα πατρόν για τα καπέλα και τα ζάρια υπάρχουν στο Παράρτημα 2.
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Ο ΧΑΜΕΝΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ

Νηπιαγωγείο Χώρας:
Παπαδήμου Δέσποινα

Ικαρίου Μαρία
Παπανικολάου Ευθαλία

Στόχοι.
Μέσα από όλες τις δοκιμασίες, τα παιδιά:
-συνδέουν αριθμούς με ποσότητες
-εξασκούνται στη διαδοχή αριθμών
-υπολογίζουν αθροίσματα
Όλοι αυτοί οι στόχοι επιτυγχάνονται μέσα από ένα πλαίσιο ψυχοκινητικό και δια-
σκεδαστικό.
Εμπλέκονται  με  παιγνιώδη  τρόπο  σε  διαδικασίες  κατανόησης  της  έννοιας  του 
αριθμού

Υλικά.
Πειρατικός χάρτης με οδηγίες, φάκελοι, χαρτιά, ράβδοι, τούβλα ψυχοκινητικής, 

καρτέλες με αριθμούς, Καρτέλες ντόμινο.

Αφόρμηση.
ΗΡΘΑΝ ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Ανοίγουμε το πρωί το Νηπιαγωγείο και βρίσκουμε στη μέση της παρεούλας, 
έναν πειρατικό χάρτη με πειρατικές μάσκες (από χαρτόνι, τόσα-όσα και τα παιδιά) 
και φακέλους. Προς μεγάλη μας έκπληξη, ήρθαν οι πειρατές στο σχολείο μας!

Περιγραφή δοκιμασιών.
Ξεκινάμε ανοίγοντας το φάκελο με το γράμμα Α, με την οδηγία: χωριστείτε σε 

ομάδες ανάλογα με … (ο χωρισμός γίνεται ανάλογα με τη δομή του τμήματος ή 
κάποιο χαρακτηριστικό στην εμφάνιση).

Κάθε ομάδα πρέπει ακολουθώντας τον χάρτη, να περάσει όλες τις δοκιμασίες 
για να φτάσει στο έπαθλο.
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Φάκελος 1: Ntomino.
Φτιάχνουν οι ομάδες το ντόμινο που αποτελείται από αριθμούς και τελίτσες.
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ:  Περνούν ισορροπώντας πάνω στα τούβλα,  προσεκτικά,  για  να 

μην πέσουν στη λίμνη και να φτάσουν στον επόμενο φάκελο!

Φάκελος 2: Βρίσκω το άθροισμα.
ο φάκελος αυτός περιέχει κάρτες με αθροίσματα αριθμών (π.χ. 3+2) και κάρτες 

με σύνολα πειρατικών καπέλων. Πρέπει να κάνετε την αντιστοίχηση.
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ: Περνάμε προσεκτικά κάτω από τα εμπόδια χωρίς να πέσουμε στη 

θάλασσα με τα ψάρια!
Κάθε μέλος της ομάδας θα περάσει κάτω από τις μπάρες, σερνόμενος πολύ προ-

σεκτικά.

Φάκελος 3: Πατήματα στη σειρά.
Ο φάκελος περιέχει 10 κάρτες με αριθμούς από το 1 ‘έως το 10, η/ο νηπιαγωγός 

τους σκορπά, όχι με τη σειρά και πρέπει κάθε μέλος της ομάδας να πατήσει επάνω 
στις κάρτες με βάση την αλληλουχία αριθμών. Δηλ. πρώτα πατώ στο 1, μετά στο 2 
κ.ο.κ.
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Φάκελος 4: Σπαθιά εναντίον καπέλων.
Ο φάκελος αυτός περιέχει κομμένα σπαθάκια και πειρατικά καπέλα, στα οποία 

ανά 2 υπάρχει ο ίδιος αριθμός γραμμένος. Τα νήπια βρίσκουν τα όμοια ζευγάρια, 
καπέλο-αριθμό με τον ίδιο αριθμό, ώστε να δημιουργήσουν τα ζεύγη συνεργασίας 
για την επόμενη δοκιμασία: ο ένας στηρίζεται πάνω στα τούβλα ψυχοκινητικής, 
ενώ ο συνεργάτης τα μετακινεί ένα βήμα μπροστά, μέχρι να φτάσουν στον επόμε-
νο φάκελο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το ποιος ορίζεται εκτελεστής της δραστηριότητας και ποιος ο συ-
νεργάτης ορίζεται από τα σπαθιά και τα καπέλα.

Φάκελος 5: Βρες τι κρυβει το παζλ.
Ανοίγουμε το φάκελο ο οποίος έχει κομμάτια από χαρτόνι με γραμμένους αριθ-

μούς.
Σε ένα κάνσον με σχεδιασμένα τουβλάκια ντόμινο με τελείες, τα νήπια ψάχνουν 

να  τοποθετήσουν  πάνω από το  κομμάτι-ντόμινο,  το  αντίστοιχο  χαρτόνι-αριθμό 
σχηματίζοντας το παζλ. Η λύση του παζλ μας δίνει το κλειδί για να ανοίξουμε το 
σεντούκι με το θησαυρό.
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ΘΗΣΑΥΡΟΣ: Προσκλήσεις για να παρακολουθήσουμε στον κινηματογράφο την 
ταινία ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΑΙΒΙΚΗΣ.

Φυσικά, ο θησαυρός προσαρμόζεται ανάλογα νε την εποχή, τη θεματική ενότη-
τα που δουλεύουμε.
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ΟΙ ΙΝΔΙΑΝΟΙ

Νηπιαγωγείο Παλαιοκάστρου:
Κατέρη Σοφία

Δραστηριότητα.
Στο πλαίσιο του σχεδίου εργασίας με θέμα τα «παιδιά του κόσμου», συζητήσα-

με για τους Ινδιάνους, τα χαρακτηριστικά τους, τον τρόπο ζωής τους, τα σπίτια 
τους και μάθαμε το τραγούδι:  “Δέκα μικροί ινδιάνοι”. Φανταζόμαστε ότι είμαστε 
και εμείς Ινδιάνοι και ανήκουμε στην ειρηνική φυλή «γελαστά προσωπάκια».Το 
κάθε παιδί επιλέγει το Ινδιάνικο όνομά του όπως «Μικρή Ελαφίνα», «Καθιστός 
Βούβαλος», «Περήφανος Αετός» κ.α. Κατασκευάζουμε Ινδιάνικα καπέλα, βάφου-
με το πρόσωπό μας και το παιχνίδι ξεκινάει. Αρχικά το κάθε παιδί μετράει πόσα 
φτερά αποφάσισε να βάλει στο καπέλο του. Τοποθετούμε τα φτερά από τα λιγότε-
ρα στα περισσότερα και στη συνέχεια κάνουμε αριθμογραμμή από το ένα έως το 
δέκα. Δηλαδή ένα φτερό μπροστά από το πρώτο καπέλο, δύο φτερά μπροστά από 
το δεύτερο καπέλο, τρία φτερά μπροστά από το τρίτο καπέλο μέχρι να φτάσουμε 
στον αριθμό 10. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καρτελίτσες με αριθμούς από το 
1-10 ώστε να συνδέουν τα παιδιά την ποσότητα των φτερών με τον αντίστοιχο 
αριθμό ή και να γράφουν τα ίδια τα παιδιά σε χαρτάκι τον αριθμό.

Μία παρέα φίλων(αγόρια και κορίτσια)από το Ινδιάνικο χωριό αποφάσισε να 
κάνει μια βόλτα στο δάσος με τα άλογα. Κατασκεύασα κεφάλια αλόγων από χαρ-
τόνι και τα κόλλησα σε μακρόστενα κομμάτια ξύλου. Δίνω σε κάθε Ινδιάνο από 
ένα άλογο και μπορεί να ανέβει πάνω σε αυτό και να καλπάσει στο δάσος. Χρησι-
μοποιήσαμε και Ινδιάνικη μουσική για να έχουν τα παιδιά επαφή και με διαφορε-
τικά μουσικά ακούσματα. Προσπαθούμε στη συνέχεια να επιλύσουμε μικρά προ-
βληματάκια όπως: «έχουμε πέντε Ινδιάνους με τα άλογα τους και έρχονται στην 
παρέα τους άλλοι τρείς Ινδιάνοι.  Πόσους Ινδιάνους και πόσα άλογα θα έχουμε 
τώρα; Οκτώ Ινδιάνοι με τα άλογά τους πήγαν στο ποτάμι να πιούν νερό. Έφυγαν 
οι  δύο.  Πόσοι  έμειναν;  Χρησιμοποιούμε  κάθε  φορά  διαφορετικούς  αριθμούς. 
Μπορούμε να παίξουμε και με καρτέλες.  Πλαστικοποιημένες Ινδιάνικες σκηνές 
τίπι  και  πλαστικοποιημένα  Ινδιανάκια.  Έχουμε  για  παράδειγμα  τρείς  σκηνές. 
Πόσα Ινδιανάκια πρέπει να τοποθετήσουμε για να έχει το καθένα τη δική του σκη-
νή; Αλλάζουμε κάθε φορά τον αριθμό ή ζητάμε να τοποθετήσουν δύο Ινδιανάκια 
τώρα σε κάθε σκηνή. Ένας άλλος τρόπος είναι να έχουμε τέσσερις Ινδιάνικες σκη-
νές και επτά Ινδιανάκια. Αν τοποθετήσουμε το κάθε Ινδιανάκι στη σκηνή του, τα 
παιδιά παρατηρούν ότι τρία Ινδιανάκια δεν έχουν σκηνή. Τον αριθμό αυτό τον κα-
ταγράφουν σε χαρτί. Τα μικρότερα παιδιά που τυχόν δυσκολεύονται έχουν τη δυ-
νατότητα να ανατρέξουν στην αριθμογραμμή της τάξης για να βοηθηθούν. Μπο-
ρούμε ακόμη να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε όπως: φεύγουν από τη σκηνή 
δύο από τα τέσσερα Ινδιανάκια. Πόσα έμειναν τώρα; Έρχεται για επίσκεψη ένα 
Ινδιανάκι. Πόσα είναι τώρα;

Επιτραπέζιο παιχνίδι.
Στις τέσσερις άκρες ενός χαρτονιού κολλάμε σπιτάκια με τις αντίστοιχες εικόνες 

παιδιών που ζουν σε αυτά. Αχυρένια καλύβα και μαύρο παιδάκι. Σκηνή τίπι και Ιν-
διανάκι.  Ιγκλού  και  μικρός  Εσκιμώος  και  πολυκατοικία  με  ένα  Ελληνάκι.  Στο 
κέντρο του χαρτονιού κολλάμε μια εικόνα παιδιών από διάφορες χώρες που χο-
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ρεύουν σε κύκλο. Δρομάκια καφέ σε σχήμα πετρούλας που ξεκινούν από τα σπι-
τάκια και καταλήγουν στα παιδάκια που χορεύουν. Όποιο παιδί καταφέρει να δια-
νύσει πιο γρήγορα την απόσταση και να βρεθεί στο κέντρο με τα άλλα παιδιά είναι 
ο νικητής. Χρησιμοποιούμε τέσσερα διαφορετικά πιόνια και ένα ζάρι με αριθμούς 
από το ένα ως το έξι που έχει και τις αντίστοιχες κουκίδες. Υπάρχει επίσης στο 
δρόμο κόκκινη πετρούλα παγίδα που αν κάποιο παιδί πέσει σε αυτή τότε πάει δύο 
βήματα πίσω ενώ αν πέσει σε πράσινη πετρούλα πάει τρία βήματα μπροστά.
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Η ΚΗΡΗΘΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΛΕΣ3

Νηπιαγωγείο Αγίου Κωνσταντίνου:
Νικολακάκου Ζωή

Στόχοι:
• Να συνδέουν ποσότητα με ονομασία αριθμού
• Να συνδέουν αριθμούς με ποσότητες
• Να γνωρίζουν καλά τη διαδοχή των αριθμών (αριθμογραμμή)

Αφόρμηση.
Με αφορμή τον ερχομό της Άνοιξης, αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τα έντο-

μα και συγκεκριμένα με τις μέλισσες. Ένα νήπιο έφερε στο νηπιαγωγείο ένα παρα-
μύθι σχετικό με τις μέλισσες με τίτλο  “Μια γλυκιά ιστορία” (Νίκος Μολυβιάτης, 
εκδ. Ελληνικά Γράμματα) και το διαβάσαμε. Αναφέρετε στον κόσμο της κυψέλης, 
τη βασίλισσα μάνα, τους συζύγους κηφήνες και τις εργάτριες μελισσούλες, οι οποί-
οι φτιάχνουν τη θαυμαστή κοινωνία τους με μία σοφία εντυπωσιακή. Περιγράφε-
ται αναλυτικά η δομή της κοινωνίας τους, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη 
συλλογή της γύρης,  οι  «ανθρώπινες» αδυναμίες  τους,  οι  τρόποι που λύνουν τα 
προβλήματα τους. Γλυκαινόμαστε και εμείς από το μέλι τους, καθώς διαβάζουμε 
το παραμύθι ενώ μαθαίνουμε να τις σεβόμαστε και να τις αγαπάμε.

Κυρίως μέρος.
Με το τέλος της διήγησης του παραμυθιού πρότεινα στα παιδιά να φτιάξουμε 

ένα δικό μας επιτραπέζιο παιχνίδι με βάση το παραμύθι. Τους ρώτησα τι χρεια-
ζόμαστε για να παίζουμε ένα επιτραπέζιο (τη βάση, τα πιόνια, το ζάρι, τους κα-
νόνες, αν θα έχει εντολές). Αποφασίσαμε η βάση να είναι σαν τη κηρύθρα και για 
τέρμα το βάζο με το μέλι. Τα παιδιά, με βάση τις εμπειρίες τους από τα επιτρα-
πέζια του σχολείου, πρότειναν να βάλουν αριθμούς για βήματα. Στη συνέχεια απο-
φάσισαν τον αριθμό των παιδιών που θα μπορούσαν να παίξουν ( από 2 έως 4 παι-
διά). Έπειτα, δημιούργησαν τους κανόνες:
• Όλοι οι παίκτες, τοποθετούν τα πιόνια τους, στη Αφετηρία, όπου είναι και η 

αρχή του παιχνιδιού.
• Ξεκινά ο/η παίκτης που θα φέρει τη μεγαλύτερη ζαριά. Η κηρύθρα έχει αριθμη-

μένα κελιά από το 1 έως το 50.
• Τα παιδιά περνούν με τα πιόνια τους πάνω από όλα τα νούμερα.
• Νικητής είναι ο παίκτης που φτάνει πρώτος στο 50 ή φέρνει τελευταία ζαριά 

τέτοια που να ξεπερνάει το τέρμα!
• Στην αρχή παίξαμε το παιχνίδι με απλό τρόπο ώστε να εξοικειωθούν τα παιδιά 

με τους αριθμούς. Έπειτα, τους πρότεινα να το κάνουμε πιο ενδιαφέρον και τα 
παιδιά σκέφτηκαν να δημιουργήσουμε εντολές. Για αυτό το λόγο έπρεπε να δη-
μιουργήσουμε κι άλλους κανόνες:

• Τα παιδιά περνούν με τα πιόνια τους πάνω από όλα τα νούμερα εκτελώντας 
κάθε φορά τις εντολές που θα δουν τυπωμένες εκεί που θα σταματήσει το πιόνι 
τους.

3  Η βάση με τις εντολές του παιχνιδιού υπάρχουν στο Παράρτημα 2.
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• Εάν σταματήσει σε αριθμημένο κελί ψάξε να βρεις μήπως έχει Νούμερο με 
εντολή,. Τότε κάτι θα κερδίσεις ή θα χάσεις.

Παραλλαγή.
Το παιχνίδι μπορεί να μετατραπεί σε ψυχοκινητικό αν οι κηρύθρες ζωγραφι-

στούν σε μεγάλο μουσαμά ή σχεδιαστούν αριθμημένες κηρύθρες και πλαστικοποι-
ηθούν. Ως επιδαπέδιο παιχνίδι τα παιδιά γίνονται μελισσούλες (τους φοράμε κε-
ραίες) και ακολουθούν τους αριθμούς ανάλογα με τι θα δείξει το ζάρι.

62



ΜΑΖΕΥΟΝΤΑΣ ΦΡΟΥΤΑ

Νηπιαγωγείο Κουμέικων:
Βαγιανού Αγγελική

Στα πλαίσια του προγράμματος «με υγιεινό φαγάκι, φτιάχνω γερό κορμάκι» και 
μιλώντας για τα φρούτα και τον ρόλο τους στη διατροφή μας, παίξαμε ένα παιχνίδι 
για την κατανόηση των αριθμών.

Έφτιαξα τρία μεγάλα δένδρα, μια μηλιά, μια πορτοκαλιά και μια αχλαδιά.
Πάνω σε κάθε δένδρο κρέμασα με χριτς-χρατς είκοσι μήλα, είκοσι πορτοκάλια 

και είκοσι αχλάδια.
Έφτιαξα και καλαθάκια.
Τοποθετήσαμε τα δένδρα σε απόσταση το ένα από το άλλο σαν να είναι σε ένα 

περιβόλι, βάζουμε μουσική, παίρνουμε τα καλαθάκια μας και πάμε στο περιβόλι 
να μαζέψουμε φρούτα.

Κινούμαστε στο χώρο και όταν σταματήσει η μουσική, το κάθε παιδί κόβει λίγα 
μήλα, λίγα πορτοκάλια και λίγα αχλάδια.

Μετά γυρνάμε στο τραπέζι μας και το καθένα μετρά πόσα φρούτα έχει κόψει 
από κάθε δένδρο και μας δείχνει τον αριθμό στην αριθμογραμμή.

Αν μπορεί μετρά και το σύνολο των φρούτων που μάζεψε.
Κάποια παιδιά παρατηρούν ότι έχουν μαζέψει τον ίδιο αριθμό πορτοκαλιών ή 

αχλαδιών (συγκρίσεις).
Άλλα πάλι παρατηρούν ότι έχουν το ίδιο σύνολο.
Παρατήρησα ότι κατά την διάρκεια των πρωινών δραστηριοτήτων σε κάποια 

παιδιά αρέσει να παίρνουν τα καλαθάκια, να μαζεύουν φρούτα και να τα μετρούν.

.
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Η ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ ΚΑΙ Ο ΛΥΚΟΣ4

Νηπιαγωγείο Γερακαρού:
Μαυρέλου Χαρούλα

Αναγνώριση αριθμητικού συμβόλου, συγκρίσεις.

Στο πάτωμα ή στην αυλή σκορπίζω τους αριθμούς πολλές φορές τον καθένα. Τα 
παιδιά γίνονται κοκκινοσκουφίτσες και λένε το τραγούδι περπατώ μες το δάσος 
όταν ο λύκος δεν είναι εδώ. Λύκε - λύκε είσαι εδώ; Εγώ σαν λύκος λέω: Μαζέψτε 
το π.χ., 5 και σας κυνηγώ. Τα παιδιά μαζεύουν όσο πιο πολλά 5 μπορούν σε ένα πο-
τηράκι όσο παίζω ταμπουρίνο. Βλέπω πότε τελειώνουν, σταματώ το ταμπουρίνο 
και τους κυνηγώ. Πρέπει να μαζευτούν σε ένα μέρος για να μην τους πιάσω. Εκεί 
ελέγχω αν είναι σωστά τα σύμβολά και μετράμε πόσα βρήκε ο καθένας, ποιος έχει 
πιο πολλά. Αν κάποιο παιδί δεν βρήκε κανένα ή έχει πολλά λάθη δεν παίζει για την 
επόμενη φορά.

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

Νηπιαγωγείο Γερακαρού:
Μαυρέλου Χαρούλα

Αναγνώριση αριθμητικού συμβόλου - καταμέτρηση.

Ανάλογα με το θέμα προχωράμε το ανάλογο μονοπάτι για να πετύχουμε κάτι 
(είναι δοκιμασία). Στο πάτωμα ή στην αυλή φτιάχνουμε με τούβλα γύμνασης ή πα-
τούσες διαδρόμους -ποσότητα τούβλων ανάλογη με τους αριθμούς που δουλεύω. 
Τα παιδιά στην αρχή των μονοπατιών πρέπει προχωρήσουν τόσα βήματα όσα ο 
αριθμός που δείχνω στο κάθε παιδί με τη σειρά του. Αν τα παιδιά δεν μπορούν να 
αναγνωρίσουν τον αριθμό δίπλα στο σύμβολο δείχνω την καρτέλα με τις τελίστες ή 
τα δάχτυλά μου στον ανάλογο αριθμό. Τα παιδιά μετρούν και προχωρούν τόσα βή-
ματα. Όσοι τερματίζουν πετυχαίνουν αυτό που είπαμε. Καθώς προχωρούν ρωτώ 
π.χ., ποιος είναι πιο μπροστά ή πιο πίσω.

4  Η συνάδελφος Μαυρέλου Χαρούλα που υπηρετεί στη Θεσσαλονίκη μας έστειλε τρεις ψυχοκινη-
τικές δραστηριότητες για τα Μαθηματικά. Την ευχαριστούμε πολύ.
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Ο ΑΓΑΣ

Νηπιαγωγείο Γερακαρού:
Μαυρέλου Χαρούλα

Αναγνώριση χρημάτων ή εύρεση ανάλογης ποσότητας.

Με αφορμή το έθιμο του Αγά παίζω το ανάλογο παιχνίδι. Εγώ είμαι ο Αγάς και 
τα παιδιά «δικάζονται για κάτι που έκαναν ή δεν έκαναν» και πληρώνουν ανάλογο 
πρόστιμο χρηματικό (πριν έχω δείξει στα παιδιά τα χρήματα και έχω φτιάξει χρω-
ματισμένες φωτοτυπίες  χρημάτων).  Αργότερα και αν τα παιδιά έχουν τη δυνα-
τότητα μπορείς να πεις ότι το 10 ευρώ είναι 5 και 5 ή το 50 είναι 5χαρτονομίσματα 
των 10 ευρώ. Αν δεν έχουμε χρήματα τα βάζω π.χ., να πηδήξουν 5 φορές ή να χτυ-
πήσουν 4 παλαμάκια ή να προσκυνήσουν 3 φορές.
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ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΕΣ5

11ο Νηπιαγωγείο Χίου:
Ποριώτου Πόπη

Υλικά.
11 Φύλλα με αριθμούς από το 0-10
22 Πασχαλίτσες με βούλες από το 0-10
Καπέλο με κεραίες για την αρχηγό πασχαλίτσα

Ακούγεται στο κασετόφωνο η μουσική από την “Άνοιξη” του Vivaldi.
Στο  πάτωμα  της  αίθουσας  είναι  διασκορπισμένες  πασχαλίτσες  που  ανά  2 

φέρουν την ίδια ποσότητα μαύρες βουλίτσες (από το 0 μέχρι το 10- είχαμε 22 παι-
διά στο τμήμα) και φύλλα που έχουν αριθμούς από το 0 μέχρι το 10.

Η αρχηγός πασχαλίτσα (νηπιαγωγός),  που φορά ένα ιδιαίτερο καπέλο,  δίνει 
εντολή να ξυπνήσουν οι πασχαλίτσες δηλ. κάθε παιδί να φορέσει μία στο χέρι του 
και να κινείται πετώντας μέσα στην αίθουσα.

Μετά να ψάξει να βρει το ταίρι του δηλ. την πασχαλίτσα που έχει την ίδια πο-
σότητα βουλίτσες.

Μετά, αφού έχουν μετρήσει τις βουλίτσες (για να πραγματοποιήσουν την προη-
γούμενη εντολή) πρέπει να βρουν το φύλλο που έχει τον αντίστοιχο αριθμό και να 
πετούν γύρω του μέχρι να σταματήσει η μουσική.

Σταματά η μουσική κι όταν ξαναρχίζει πρέπει το παιδί που έχει επιλέξει η αρχη-
γός να βάλει τα φύλλα στη σειρά ανάλογα με τον αριθμό τους από το 0 μέχρι το 10.

Εάν  το  παιδί  το  καταφέρει  κερδίζει  ένα  καπέλο  πασχαλίτσας  που  έχουμε 
φτιάξει το πρωί στις ελεύθερες δραστηριότητες, και γίνεται ο βοηθός που θα επι-
λέξει το παιδί που θα σειροθετήσει την επόμενη φορά. Αν δεν τα καταφέρει βοη-
θάνε τα’ άλλα παιδιά.

Αφού μπουν τα φύλλα στη σειρά τότε με εντολή πάλι του αρχηγού έρχονται οι 
πασχαλίτσες και κάθονται πάλι στο φύλλο τους, ξεκουράζονται και μετά το παίρ-
νουν και πετούν μέσα στην τάξη όσο ακούγεται η μουσική. Μόλις σταματήσει η 
μουσική μένουν ακίνητες οι πασχαλίτσες.

Μετά η βοηθός πασχαλίτσα θα επιλέξει το επόμενο παιδί που θα προσπαθήσει 
να σειροθετήσει τα φύλλα κ.ο.κ., ώσπου να παίξουν όλα τα παιδιά ή ώσπου να βα-
ρεθούν (πράγμα που δεν έγινε).

5  Η συγκεκριμένη δραστηριότητα παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου και έχει σχε-
διαστεί και υλοποιηθεί από την εκπαιδευτικό του 11ου Νηπιαγωγείου Χίου.
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ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ6

11ο Νηπιαγωγείο Χίου:
Ποριώτου Πόπη

Υλικά.
α) 11 λουλούδια που φέρουν στον εσωτερικό τους κύκλο έναν αριθμό από το 0 

έως το 10 και αντίστοιχα πέταλα.
β) Λουλούδια με πέταλα από το 0 μέχρι το 10 , χωρίς την αναγραφή του αριθμού 

στο κεντρικό κύκλο και αντίστοιχοι κύκλοι με αριθμούς από το 0 μέχρι το 10.
γ) Κύκλοι με  αριθμούς από το 0 μέχρι το 10 και την αντίστοιχη ποσότητα σε 

πέταλα.

Σε πρώτη η φάση η Άνοιξη θέλει να φορέσει λουλούδια πάνω στο φόρεμά της 
αλλά μια μάγισσα της έχει κάνει μάγια και μόλις πάει να τα βάλει αυτά μαραίνο-
νται και γίνονται χάλια. Για να μπορέσει να τα βάλει πρέπει κάποιοι ήρωες να πε-
ράσουν από τρεις δοκιμασίες.

Έρχεται λοιπόν το χελιδόνι και ζητάει από τα παιδιά να τη βοηθήσουν να λύσει 
τα μάγια κι αυτό θα γίνει μόνο να ψάξουν και βρουν τα λουλούδια που είναι δια-
σκορπισμένα σε διάφορα σημαία της αίθουσας και μπορέσουν να τα βάλουν στη 
σωστή σειρά (που είναι η πρώτη δοκιμασία).

Με τη βοήθεια της μουσικής τα παιδιά ψάχνουν και βρίσκουν τα λουλούδια , τα 
μετράνε και το χελιδόνι ορίζει ποιος (κάποιος που ίσως να μην μπορεί εύκολα να 
σειροθετήσει) θα προσπαθήσει να τα βάλει στη σωστή σειρά. Αν ο επιλεγμένος τα 
καταφέρει έχει καλώς, διαφορετικά επεμβαίνει όλη η ομάδα και η δοκιμασία τε-
λειώνει με επιτυχία.

Μετά απλώνουμε πάλι στην αίθουσα τα λουλούδια χωρίς αριθμό και τους κύ-
κλους με τον αριθμό και ζητάμε από τα παιδιά να συνεργαστούν , ενώ θα ακούγε-
ται η μουσική, ώστε και τα δεύτερα λουλούδια να έχουν τον σωστό αριθμό στο 
κέντρο τους, όσα δηλ. είναι και τα πέταλά τους.

Κι επειδή η ομάδα είναι πολύ δυνα-
τή στην συνεργασία,  με  ευκολία επι-
τυγχάνουν και στη δεύτερη δοκιμασία.

Η  Τρίτη  δοκιμασία  τώρα  είναι  να 
πάρουν ανά 2 παιδιά από ένα κύκλο 
με αριθμό και να κολλήσουν πάνω του 
τόσα πέταλα όσα λέει ο αριθμός ώστε 
κι  αυτά να γίνουν λουλούδια  σαν  τα 
άλλα.

Όταν τα παιδιά το  καταφέρουν κι 
αυτό,  φεύγει  το χελιδόνι  και  πάει  το 
μήνυμα  της  επιτυχίας  στην  Άνοιξη. 
Μετά  από  λίγο  επιστρέφει  μ’  ένα 
γράμμα από την Άνοιξη, όπου ευχαρι-
στεί  όλη  την  ομάδα  για  τα  μεγάλα 

τους κατορθώματα που την απάλλαξαν από τα μάγια και σημειώνει ότι θα ήταν 
6  Η συγκεκριμένη δραστηριότητα παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου και έχει σχε-

διαστεί και υλοποιηθεί από την εκπαιδευτικό του 11ου Νηπιαγωγείου Χίου.
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μεγάλη της τιμή και χαρά να στολίσουν αυτά τα τόσο έξυπνα παιδιά το φόρεμά της 
με λουλούδια που θα έφτιαχναν τα ίδια. Και δίνουμε στα παιδιά χαρτόνια είτε να 
αυτοσχεδιάσουν , είτε αν δεν μπορούν, να χρησιμοποιήσουν πατρόν και να φτιάξει 
ο καθένας το δικό του λουλούδι για το φόρεμα της Άνοιξης. 
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ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΤΩΝ

1ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά:
Πουλημά Αγγελική
Σμυρναίου Βιργινία

Τσουκαλά Δέσποινα

Υλικά.
Το  παιχνίδι  είναι  κατασκευασμένο  σε  κάμποτο  το  οποίο  έχει  περαστεί  από 

πάνω με αραιωμένο λευκό πλαστικό χρώμα. Το αποτέλεσμα είναι να γίνει κάτι σαν 
μουσαμάς πάνω στον οποίο φτιάχτηκε το παιχνίδι. Οι εικόνες εκτυπώθηκαν από 
τον Η/Υ και κολλήθηκαν με κρυσταλλιζέ κόλα ενώ οι αριθμοί περάστηκαν με στέν-
σιλ.

Τα παιδιά βγάζουν τα παπούτσια τους και κάθονται στην παρεούλα. Μπροστά 
τους και στο πάτωμα τοποθετείται το επιδαπέδιο παιχνίδι. Δύο παιδιά βάζουν στα 
κεφάλια τους καπέλα πειρατών που είχαν φτιάξει σε προηγούμενη δραστηριότητα 
και παίρνουν ένα πολύ μεγάλο ζάρι. Ένα τρίτο παιδί ορίζεται να είναι ο βοηθός 
τους. Τα δύο παιδιά πειρατές είναι τα «πούλια» του παιχνιδιού και ξεκίνησαν με 
τα καράβια - σώματα τους ένα ταξίδι με προορισμό τη Χίο. Αρχικά ρίχνουν το ζάρι 
και το παιδί που φέρνει τη μεγαλύτερη ζαριά ξεκινά πρώτο το ταξίδι του από τον 
αριθμό 0. Το τέλος του παιχνιδιού είναι ακριβώς μετά τον αριθμό 20 όπου φτάνεις 
στο νησί της Χίου. Στο νησί τα παιδιά βρίσκουν έναν κουτί με θησαυρό (καρα-

70



μέλες) το οποίο μοιράζονται με τον άλλον πειρατή και τον βοηθό (γίνεται μέτρηση 
και μοιρασιά). Το παιδί βοηθός πρέπει να δίνει το ζάρι στο κάθε παιδί πειρατή.

Κάθε παιδί  ρίχνει  το ζάρι,  αναφέρει  τον αριθμό της ζαριάς και μετακινείται 
τόσο τετράγωνα όσα όριζε η ζαριά του, ενώ ταυτόχρονα αναφέρει και τον αριθμό 
στον οποίο φτάνει. Το παιδί που πλησιάζει στο νησί αναφέρει τη ζαριά που πρέπει 
να φέρει προκειμένου να φτάσει στο νησί. Το ζάρι ήταν από το 0 έως το 5. Το παι-
χνίδι δίπλα από κάποιους αριθμούς είχε εικόνες οι οποίες σου έδιναν κάποιες εντο-
λές σε σχέση με την κίνηση σου (η οποία καθόριζε κίνηση προς τα μπρος ή προς τα 
πίσω).

Οι εντολές είναι με κίνηση 2 θέσεων προς τα μπροστά στους αριθμούς:
• 7 (ζωγραφιά δελφινιού) επειδή ο πειρατής το έσωσε από τα δίχτυα ενός ψαρά.
• 10 (ζωγραφιά φώκιας) επειδή ο πειρατής την βοήθησε να βρει το μικρός της.
• 13 (ζωγραφιά φώκιας) επειδή ο πειρατής τη βοήθησε να βγει στη στεριά για να 

γεννήσει τα μικρά της.

Οι εντολές είναι με κίνηση 2 θέσεων προς τα πίσω στους αριθμούς:
• 4 (ζωγραφιά καραβιού που βουλιάζει) επειδή το καράβι βούλιαξε.
• 17 (ζωγραφιά σκουπιδιών) επειδή ο πειρατής έριξε σκουπίδια στη θάλασσα.
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