Πασχαλινό
µαθηµατικό
πρόβληµα

Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Λακατάμειας Α΄

• Ο κ. Κούνελος

μάζεψε μερικά πασχαλινά αυγά.

• Βοηθήστε τον να μετρήσει τα αυγά.

• Το βρήκατε!!!!
• Δείξετε τον αριθμό που λέει πόσα, στην αριθμητική γραμμή.

• Είστε καταπληκτικοί!

Ο κ. Κούνελος θέλει να στολίσει τα αυγά που βρήκε σε δύο καλάθια.
Χρειάζεται τη βοήθεια σας. Είμαι σίγουρη ότι θα τον βοηθήσετε!!!!!!

Προσοχή:
• Για να βοηθήσετε τα παιδιά να απαντήσουν στα ερωτήματα που ακολουθούν χρειάζεστε 2
καλαθάκια και 6 ψεύτικα αυγά.
• Εάν δεν έχετε καλαθάκια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 2 πιάτα διαφορετικού χρώματος ή δύο
διαφορετικά κουτιά.
• Εάν δεν έχετε ψεύτικα αυγά μπορείτε να φτιάξετε με βαμβάκι ή άχρηστο χαρτί.
Είμαι σίγουρη ότι εσείς θα σκεφτείτε καλύτερες ιδέες!!!!!

Ερώτημα 1ο:
Πόσα αυγά θα βάλει στο ένα καλάθι και πόσα αυγά θα βάλει στο
άλλο καλάθι;
Μόνο μία απάντηση υπάρχει;
• Συζητήστε το ερώτημα μαζί με το παιδί σας και ακούστε τις
εισηγήσεις του.
• Ζητήστε του να σας δείξει με τα αντικείμενα τον τρόπο που
σκέφτηκε.
• Ρωτήστε το εάν υπάρχει και άλλος τρόπος να βάλει τα 6 αυγά στα 2
καλάθια.
Είναι σημαντικό να μην πιέσετε το παιδί και να προσπαθήσετε να
διατηρήσετε μια παιγνιώδη διάθεση στη δραστηριότητα.

Ερώτημα 2ο:
• Τι μπορείτε να κάνετε για να θυμάστε κάθε τρόπο που βρίσκετε,
ώστε να μην τον ξεχνάτε;
• Συζητήστε μαζί με το παιδί σας πιθανούς τρόπους για να θυμάται τις
απαντήσεις που βρίσκει κάθε φορά.
Προτείνετε ανάλογα με τις ικανότητες του παιδιού:
ØΦωτογράφιση της λύσης.
ØΑναπαράσταση της λύσης στο χαρτί (ζωγραφική, κολλητική κ.α).
ØΓραφή αριθμητικού συμβόλου με τη χρήση της αριθμητικής
γραμμής.
ØΣυνδυασμός των πιο πάνω.
ØΆλλοι τρόποι που θα προτείνουν τα παιδιά.
Είναι σημαντικό να μην πιέσετε το παιδί. Η πιο πάνω δραστηριότητα έχει ένα σημαντικό βαθμό δυσκολίας και
απευθύνεται κυρίως στα παιδιά της προδημοτικής ηλικίας.

Ελέγξετε τις λύσεις σας.
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Είμαι πολύ περήφανη για την
προσπάθειά σας!!

6

5

6

0

3

3

2

