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έξι

Χρωµάτισε µε γαλάζιο τον αριθµό.





Για τους γονείς

Ένα ερέθισµα αποτελεί το καταλληλότερο εργαλείο στα χέρια

του γονέα και του εκπαιδευτικού για την εισαγωγή του παιδιού

στη γνώση. Η γνώση είναι χαρά και το παιδί το αντιλαµβάνεται

καλύτερα από όλους.

Αυτό το τετράδιο δραστηριοτήτων προσφέρει πολλές ασκή-

σεις εµπέδωσης των πρώτων αριθµών. ∆ιασκεδάστε µαζί µε το

παιδί σας και ενθαρρύνετέ το να µάθει να µετράει παίζοντας.

• ∆ιαβάστε του τις οδηγίες σε κάθε αριθµό.

• Μάθετε στο παιδί να «διαβάζει» τους αριθµούς.

• Παροτρύνετέ το να βρει εικόνες από βιβλία ή περιοδικά

και να µετρήσει τον αριθµό των στοιχείων τους.

• Βοηθήστε το να βιώσει την έννοια της ποσότητας

των αριθµών.

• Ζητήστε του να σας φέρει 1, 2, 3, 4, 5 κτλ. παιχνίδια

ή αντικείµενα του σπιτιού.

• Μαγειρέψτε µαζί µε το παιδί σας και ζητήστε του

να µετρήσει τον αριθµό των υλικών

κάθε συνταγής.

• Μετράτε παρέα µε το παιδί

σε κάθε ευκαιρία.
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Κύκλωσε µόνο 1 γατάκι.

Πόσα βαγόνια έχει το τρενάκι; Μέτρησέ τα, γράψε
τον αριθµό τους στο κουτάκι και χρωµάτισε την εικόνα.

ένα

Χρωµάτισε µε πράσινο τον αριθµό.
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2 2

2 22

Κύκλωσε 2 από τις βούλες της πασχαλίτσας.

Χρωµάτισε µόνο δύο από τα ζάρια και γράψε τον αριθµό
όσων χρωµάτισες στο κουτάκι.

δύο

Χρωµάτισε µε κόκκινο τον αριθµό.
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Σχεδίασε 3 σύννεφα πάνω απ’ το καράβι και µετά
χρωµάτισε την εικόνα.

Στον ουρανό υπάρχουν τρία αερόστατα.
Ζωγράφισε όσα λείπουν και γράψε τον αριθµό όλων
των αερόστατων στο κουτάκι.

τρία

Χρωµάτισε µε µπλε τον αριθµό.
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4 44

Κύκλωσε µόνο 4 αυτοκίνητα.

Μέτρησε τα αστέρια, γράψε τον αριθµό στο κουτάκι
και χρωµάτισε τις εικόνες.

τέσσερα

Χρωµάτισε µε πορτοκαλί τον αριθµό.
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πέντε

Χρωµάτισε µε µοβ τον αριθµό.

152 6
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3
Ένα διασκεδαστικό τετράδιο δραστηριοτήτων που φέρνει το παιδί 
σε επαφή µε τους πρώτους αριθµούς. Το παιδί µαθαίνει τους 
αριθµούς από το 1 µέχρι το 20 και διασκεδάζει παρέα
µε τη Μαλένα και τον Νικόλα!

Στόχοι:
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δύο

Χρωµάτισε µε κόκκινο τον αριθµό.
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Χρωµάτισε µε κόκκινο τον αριθµό
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Κύκλωσε µόνο 4 αυτοκίνητα.

Μέτρησε τα αστέρια, γράψε τον αριθµό στο κουτάκι

και χρωµάτισε τις εικόνες.

 
 

 

Το τετράδιοΤο τετράδιο

των πρώτων µου
αριθµών

Από 5 ετών


