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Επίπεδο
 Α΄ Δημοτικού

Βασικό θέμα - Π.Μ.Α. (Π.Σ.2021)

 

Μαθηματικά Α΄Δημοτικού με τον Σπορίκο και τον Φουντούκο - Δραστηριότητες με φύλλα εργασίας και χειραπτικά υλικά
Σελίδα διδακτικής προσέγγισης. Ενδεικτικές προτάσεις.

30   Το ένα και το μηδέν - Μαζί και χώρια!

Διδακτική προσέγγιση
Μοιράζουμε τη φωτοτυπία στα παιδιά και ζητούμε να πούνε τι  

φαντάζονται να παριστάνουν οι εικόνες. Αν χρειάζεται, διευκρινίζουμε 
ότι τα πρόσωπα αναπαριστούν τους αριθμούς Ένα και Μηδέν, μαζί και 
χωριστά. Ανάλογα με την εξέλιξη της συζήτησης, παροτρύνουμε τα παιδιά 
να συνεχίσουν το παραμύθι και να επεκτείνουν την εικονογράφηση ή λέμε 
το παραμύθι, όπως αυτό ακολουθεί.
Το Ένα και το Μηδέν, χώρια και μαζί!
Μια μέρα, ο αριθμός Ένα κάλεσε στο σπίτι του το Μηδέν και όπως 
κάθισαν στο τραπέζι είπε:
«Συγγνώμη, Μηδέν, αλλά στο σπίτι μου όλα τα πράγματα είναι από 
ένα. Ένα φλιτζάνι, ένα κουταλάκι, ένα μπισκότο…»
«Λυπάμαι, γιατί κι εγώ δεν έφερα τίποτα μαζί μου, ούτε ένα δωράκι», 
είπε ντροπαλά το Μηδέν.
Τότε, ο αριθμός Ένα έβαλε ένα πιατάκι με ένα σοκολατάκι μπροστά στο 
Μηδέν, και καθώς πήγε και στάθηκε δίπλα του, τα σοκολατάκια γίνανε 
δέκα και τα πιάτα επίσης δέκα.
«Ω Μηδέν, αυτό είναι θαύμα! Μόλις έρχεσαι δίπλα μου γίνομαι άλλος 
αριθμός! Γίνομαι το δέκα!»
Ενθουσιασμένος έτρεξε να καλέσει στο σπίτι του και τους άλλους 
αριθμούς, όμως κανείς δεν πήγαινε.
«Ευχαριστούμε για την πρόσκληση, αλλά εσύ έχεις μόνο ένα μπισκότο 
και ένα πιάτο στο σπίτι σου κι εμείς είμαστε πολλοί!» έλεγαν οι άλλοι 
αριθμοί. 
«Έτσι ήταν, όταν ζούσα χωρίς το μηδέν» επέμενε ο αριθμός Ένα, «...
αλλά τώρα, ώ! του θαύματος, όλα έχουν αλλάξει. Ελάτε να δείτε με τα 
ίδια τα μάτια σας!» 
Οι άλλοι αριθμοί ήταν δύσπιστοι, όμως πήγαν μέχρι το σπίτι του. Μόλις 
κάθισαν στο τραπέζι, ήρθε και στάθηκε δίπλα στο Ένα  το Μηδέν και τα 
σοκολατάκια γίνανε δέκα, όπως και οι κούπες. 
Δοκίμασαν και οι άλλοι αριθμοί να καθίσουν δίπλα στο ένα και μετά 
μπροστά από το μηδέν, 

- Τι λέτε να έγινε;

Υλικά - Μέσα
•  Η εικονογράφηση του 

φύλλου εργασίας.

•  Θεσιακή αξία ψηφίων (Ο αριθμός 10).
               (ΠΜΑ: Αρ.Φ.1.7.)
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