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Υλικά - Μέσα

Διδακτική προσέγγιση

ΦΑρ2 Άμεση αναγνώριση αριθμητικών ποσοτήτων με αριθμοκάρτες, 0 - 10

• Φωτοαντίγραφα του φύλλου εργασίας.
• Ψαλίδι.
• Χρώματα.

• Άμεση αναγνώριση αριθμών 1-10.

Οδηγίες κατασκευής αριθμοκαρτών μιας όψης
• Επιλέγουμε τα φύλλα εργασίας που χρειαζόμαστε και βγάζουμε φωτοτυπίες σε σκληρό χαρτί Α4 

και στον αριθμό που χρειαζόμαστε.
• Αναθέτουμε στα παιδιά τον χρωματισμό των καρτών, όταν και όπου αυτή απαιτείται.
• Πλαστικοποιούμε το σκληρό χαρτί για καλύτερο αποτέλεσμα.
• Ψαλιδίζουμε τις κάρτες.

Οδηγίες κατασκευής αριθμοκαρτών διπλής όψης
Στη μπροστινή όψη του φύλλου εργασίας φωτοτυπούμε τα αριθμητικά σύμβολα και για την πίσω 
όψη του ίδιου φύλλου επιλέγουμε αριθμοκάρτες με ραβδάκια ή μπίλιες ή μήλα, οι οποίες είναι 
σχεδιασμένες έτσι, ώστε να συμπίπτουν με τα αριθμητικά σύμβολα της μπροστινής πλευράς..Στη 
συνέχεια εργαζόμαστε όπως προηγουμένως.

Φύλλα εργασίας
1. Αριθμοκάρτες με αριθμητικά σύμβολα 0-5.
2.Αριθμοκάρτες με ραβδάκια 0-5.
3.Αριθμοκάρτες με μπίλιες 0-5.
4 Αριθμοκάρτες με μήλα 0-5.
5. Αριθμοκάρτες με αριθμητικά σύμβολα 6-10.
6.Αριθμοκάρτες με ξυλάκια 6-10.
7.Αριθμοκάρτες με μπίλιες 6-10.
8 Αριθμοκάρτες με μήλα 6-10.
9.Αναπαραστάσεις αριθμών με τα δάχτυλα των χεριών και φορά γραφής 1 - 10
10. Αναπαραστάσεις αριθμών  1- 5.
11. Αναπαραστάσεις αριθμών 6-5.

Παραδείγματα παιχνιδιών με τις αριθμοκάρτες
• Αναγνώριση αριθμητικών συμβόλων. Μοιράζουμε στα παιδιά τυχαίες αριθμοκάρτες και τα χωρίζου-

με σε ομάδες, καλώντας συγκεκριμένους αριθμούς, π.χ. Πρώτη ομάδα: οι αριθμοί 1,3 και 5 κ.λπ.
• Αναγνώριση αριθμητικών ποσοτήτων. Σε μία ομάδα 5 παιχτών απλώνουμε στο κέντρο τις αριθμο-

κάρτες διπλής όψης, 1-5, με ορατή την πλευρά της ποσοτικής αναπαράστασης και καλούμε τους 
παίχτες, να παίρνει ο καθένας  την αριθμοκάρτα με τον μικρότερο αριθμό που βλέπει. Στο τέλος, οι 
παίχτες διαβάζουν τον αριθμό τους και παρατάσσονται σε αριθμητική σειρά.

• Ομαδοποίηση αναπαραστάσεων ενός αριθμού. Σε μια ομάδα παιδιών μοιράζουμε κάρτες από τα 
φύλλα εργασίας 10 ή 11 και καλούμε συγκεκριμένους αριθμούς να ομαδοποιηθούν. 
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1. Αριθμοκάρτες με αριθμητικά σύμβολα, 0-5



X

2. Αριθμοκάρτες με ραβδάκια, 0-5
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X

3. Αριθμοκάρτες με μπίλιες, 0-5
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X

4. Αριθμοκάρτες με μήλα, 0-5
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5. Αριθμοκάρτες με αριθμητικά σύμβολα, 6 - 10
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X

6. Αριθμοκάρτες με ραβδάκια, 6 - 10
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7. Αριθμοκάρτες με μπίλιες, 6 - 10
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X

8. Αριθμοκάρτες με μήλα, 6 - 10
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9. Αναπαραστάσεις αριθμών με τα δάχτυλα των χεριών, 1 - 10
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10. Αναπαραστάσεις αριθμών 1-5
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11. Αναπαραστάσεις αριθμών 6-10
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