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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.

•  Διάταξη αριθμών και τακτικοί αριθμοί.
                   (ΠΜΑ: Αρ.Φ.1.9.)

32  Τακτικοί αριθμοί

Υλικά - Μέσα
•  Χρώματα.
•  Φωτοτυπία του φύλλου 

εργασίας.

Διδακτική προσέγγιση
Η δραστηριότητα αποσκοπεί στο να τονίσει τη διάκριση των τακτικών 

αριθμών (1ος, 2ος κ.λπ.) από τους απόλυτους (1,2,3 κ.λπ.). Στην 
καθημερινή γλώσσα χρησιμοποιούμε πιο συχνά τους απόλυτους 
αριθμούς, ακόμη κι αν χρειάζεται να κάνουμε χρήση τους τακτικούς, π.χ. 
συνήθως λέμε «Σήμερα είναι δύο του μήνα»,  ενώ σπάνια λέμε «Σήμερα 
είναι η δεύτερη του μήνα». Ωστόσο, σε άλλες περιπτώσεις, όπως στον 
αθλητισμό, χρησιμοποιούμε συχνότερα τους τακτικούς αριθμούς. 

Πριν δώσουμε την άσκηση της φωτοτυπίας, καλό είναι να γίνει μία 
προφορική εξάσκηση των μαθητών στην τάξη, τονίζοντας ιδιαίτερα τη 
σωστή χρήση του τακτικού αριθμού. Για παράδειγμα, σηκώνονται 5 
αγόρια και κορίτσια και μπαίνουν σε μια τυχαία σειρά. Αφού οι υπόλοιποι 
μαθητές γνωρίζουν τα ονόματά τους, προτείνουν να αλλάξουν τη σειρά 
με την οποία στέκονται και να τοποθετηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες 
τους: «Η Δέσποινα να μπει πρώτη και ο Σταύρος δεύτερος…» κ.λπ. Κατά 
παρόμοιο τρόπο και για να γίνει αισθητή η διαφορά, προτείνουν “Τώρα, 
δύο παιδιά να τραβηχτούν δεξιά από τα άλλα...” κ.ο.κ.

Αφού μοιράσουμε τη φωτοτυπία, επισημαίνουμε στους μαθητές 
ότι πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τις οδηγίες της άσκησης, ενώ 
σε περίπτωση που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμα μαθητές που 
δεν μπορούν να  διαβάσουν, δίνουμε τις οδηγίες προφορικά. Για να 
αντιληφθούν τη διαφορά, διευκρινίζουμε ότι, όταν λέμε “χρωμάτισε δύο 
κούκλες”, εννοούμε δύο τυχαίες κούκλες από τις πολλές που υπάρχουν 
στη σειρά, ενώ όταν λέμε “χρωμάτισε τη δεύτερη κούκλα” εννοούμε μία 
συγκεκριμένη κούκλα.
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32 Τακτικοί αριθμοί (1)
Χρωμάτισε δύο κούκλες:

Χρωμάτισε τη δεύτερη κούκλα:

Χρωμάτισε τρία πρόσωπα:

Χρωμάτισε το τρίτο πρόσωπο:

Χρωμάτισε τρία κίτρινα και δύο καφέ:

Χρωμάτισε το δεύτερο κίτρινο  κίτρινα και το πέμπτο καφέ:

Χρωμάτισε την πρώτη κίτρινη και την έβδομη γαλάζια:


