
«Αγώκας Δρόμοσ»  

Υιηθά: ζα πνεηαζηείηε ηόζμοξ πίκαθεξ (βι. πίκαθα 1 & 

2) όζμη θαη μη παίθηεξ θαη 2 δανηά. 

Αρηζμός παηθηώκ: 2-5  

Δραζηερηόηεηες 
γηα γοκείς θαη 

παηδηά 

γηα παηδηά ειηθίας 4-7 εηώκ 

Έκαξ εοπάνηζημξ ηνόπμξ γηα κα  
ελμηθεηωζμύκ ηα παηδηά με ηα ανηζμεηηθά ζύμβμια 
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Πίκαθας 2 
Παραιιαγή: Ανγόηενα, 

πνεζημμπμηήζηε ημκ 

πίκαθα 2 θαη παίληε με 

2 δάνηα. Μπμνείηε κα 

πνμηείκεηε ζηα παηδηά 

κα θάκμοκ πνόζζεζε ή 

θαη αθαίνεζε (μόκμ ακ 

κμμίδεηε όηη είκαη 

έημημα γηα θάηη ηέημημ), 

ακ ημοξ είκαη πνήζημμ 

γηα κα θενδίζμοκ.   

Κάζε παίθηεξ έπεη έκα πανηί με 6 ζηήιεξ θαη όζεξ ζεηνέξ 

ζέιμομε (π.π. 6Χ6, βι. πίκαθα 1 ). Ρίπκεη ημ δάνη θαη ακάιμγα 

ηη ζα θένεη γνάθεη ημ ακηίζημηπμ κμύμενμ, έηζη θενδίδεη αοηόξ 

πμο ζα γεμίζεη πνώημξ ηηξ ζηήιεξ ημο. Επίζεξ ημ παηπκίδη 

μπμνεί κα ζηαμαηήζεη μπμηαδήπμηε ζηηγμή. Νηθεηήξ είκαη 

αοηόξ πμο ζα γεμίζεη ηα πενηζζόηενα θμοηάθηα ή μπμνεί κα 

οπμιμγηζηεί πμημξ είκαη κηθεηήξ μεμμκωμέκα γηα θάζε ζηήιε. 

π.π. μ κηθεηήξ ημο 5 αοηόξ πμο έπεη γεμίζεη πενηζζόηενα 

θμοηάθηα ζηε ζηήιε ημο 5 ή μ κηθεηήξ ημο 3 θ.ι.π 



 

Ανθεηέξ θμνέξ γνάθμοκ ακάπμδα ηα κμύμενα π.π. ημ 3 ημ γνάθμοκ ε 
ή ημ 4 ζακ κα γνάθμοκ ημ ζομμεηνηθό ημο. Πανόιμ πμο είκαη πηο 

ζεμακηηθό κα θαηακοήζοσκ ηα παηδηά ηεκ έκκοηα ηωκ αρηζμώκ, κα 

προζδηορίζοσκ ηο κόεμά ηοσς, είκαη επίζες ζεμακηηθό κα μπορούκ 

κα ηοσς τρεζημοποηούκ όηακ ηοσς τρεηάδοκηαη, κα ηοσς 

ακαγκωρίδοσκ αιιά θαη κα ηοσς γράθοσκ. Όηακ ζέιμομε ιμηπόκ κα 

βμεζήζμομε ηα παηδηά πνμθεημέκμο κα μπμνμύκ κα ακαγκωνίδμοκ θαη 

κα γνάθμοκ ημοξ ανηζμμύξ δεκ πνέπεη κα λεπκάμε όηη πνέπεη κα ημ 

θάκμομε με έκακ ηνόπμ πμο κα έπεη κόεμα γη’ αοηά θαη κα ηα 

εκδηαθένεη. Κάπμηα παηπκίδηα όπωξ μ «αγώκαξ δνόμμο» είκαη έκαξ 

εοπάνηζημξ ηνόπμξ γηα κα βμεζήζμομε ηα παηδηά κα ακαγκωνίδμοκ, 

κα γνάθμοκ θαη κα πνεζημμπμημύκ ηα ανηζμεηηθά ζύμβμια.  

 

Επεηδή ηα παηδηά θάκμοκ δηάθμνα «ιάζε» 

ζηε γναθή ηωκ ανηζμώκ, μπενδεύμοκ 

ανηζμμύξ με γνάμμαηα, ημοξ γνάθμοκ 

ακάπμδα θ.ιπ. είκαη ζεμακηηθό κα με 

δίκεηαη έμθαζε ζε ασηά ηα «ιάζε» ηοσς. 

Όηακ ένζεη ε ζεηνά ζαξ δείληε ημοξ απιά 

πωξ γνάθεηε εζείξ π.π. ημ 3. Μεκ ηα 

απμζαννύκεηε επηζεμαίκμκηαξ ζοκεπώξ 

ιάζε θαη ποτέ μην τα πιέζετε. 

 

Μαζεμαηηθές ηδέες 

ποσ εμπιέθοκηαη  

Τα μηθρά παηδηά θαη ηα αρηζμεηηθά ζύμβοια 
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Με την ευγενική ςτήριξη του   

 Σύκδεζε  ποζόηεηας θαη αρηζμεηηθώκ ζσμβόιωκ  

 Ακαγκώρηζε αρηζμεηηθώκ ζσμβόιωκ  

 Γραθή ηωκ αρηζμεηηθώκ ζσμβόιωκ  

 Εηζαγωγή ζηεκ πρόζζεζε & αθαίρεζε 
  

Από πμιύ κωνίξ μενηθά παηδηά ακαγκωνίδμοκ θάπμηα από ηα ανηζμεηηθά ζύμβμια. 

Τα ζοκακημύκ ζηεκ θαζεμενηκή ημοξ δωή ζε δηάθμνα ζεμεία, ζημ αζακζέν, ζηηξ 

ζειίδεξ ηωκ βηβιίωκ, ζηα αοημθίκεηα, ζηα ιεωθμνεία, ζηα κμμίζμαηα, ζηηξ ηημέξ 

ηωκ δηάθμνωκ πνμϊόκηωκ θ.ιπ. .Επίζεξ, ζημ πώνμ ημο ζπμιείμο πνεζημμπμημύκηαη 

ανθεηά ζοπκά. Ωζηόζμ, μπμνεί κα δοζθμιεύμκηαη ζηε γναθή ημοξ.  




