
«Κροκόδειλος 
είµαι, και ζω στα 
νερά!  
Οι αριθµοί µού 
αρέσουν… 
Ελάτε να παίξουµε 
παιδιά…!» 

ΔΗΜΟΣΙΟ	ΚΑΙ	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ	
ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ	Α’	



 
 
 
Θα χρειαστούµε: 
1.6 ξυλάκια χειροτεχνίας (παγωτού) 
τριών διαφορετικών χρωµάτων ή 6 
λωρίδες χαρτονιού τριών 
διαφορετικών χρωµάτων για το στόµα 
του κροκόδειλου     
2. γόµα 
3. 10 µπαλίτσες pom pom ή µπαλίτσες 
από ζυµάρι ή οποιεσδήποτε άλλες 
µπαλίτσες έχουµε στο σπίτι 
4. 1.άσπρο χαρτόνι (προαιρετικά – για 
τα δόντια και µάτια του κροκόδειλου)  
5. καρτέλες µε τα µαθηµατικά σύµβολα  
 
 

Παιχνίδι	1	
ΔΗΜΟΣΙΟ	ΚΑΙ	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ	ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ	Α’	



Αφού φτιάξουµε τους κροκόδειλους και 
ετοιµάσουµε τις 10 µπαλίτσες, τις χωρίζουµε 
τυχαία σε δύο οµάδες. 
Στη συνέχεια, ρωτούµε το παιδί: 
-Ποια οµάδα πιστεύεις ότι έχει τις περισσότερες 
µπάλες και ποια τις λιγότερες; 
-Έλα τώρα να µετρήσουµε. Ποια οµάδα έχει τις 
περισσότερες και ποια τις λιγότερες; 
 
Του δίνουµε χρόνο να πειραµατιστεί και να 
φτιάξει οµάδες διαφορετικού πληθικού αριθµού 
κάθε φορά. 
 
Προχωρώντας µε το παιχνίδι, καλούµε το παιδί 
να τοποθετήσει το στόµα του κροκόδειλου µε 
τέτοιο τρόπο ώστε όταν είναι ανοιχτό να κοιτά 
προς την οµάδα που έχει τις περισσότερες 
µπάλες κ.ο.κ.  
 
 Του ζητούµε να εξηγήσει γιατί το τοποθέτησε 
έτσι. 

Ώρα για παιχνίδι! 
ΔΗΜΟΣΙΟ	ΚΑΙ	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ	ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ	Α’	



Συνεχίζουµε χρησιµοποιώντας τα 
αριθµητικά σύµβολα. 
 
 
 
Αν οι οµάδες έχουν ίσο πληθικό αριθµό, 
εξηγούµε ότι θα χρειαστεί να βάλουµε 
ένα άλλο σύµβολο. 
- Ποιο να ταιριάζει άραγε; Ρωτούµε , και 
συζητώντας καταλήγουµε σε αυτό: 
 
 
Για τα µεγαλύτερα παιδιά, µπορούµε να 
ζητήσουµε επιπρόσθετα, να 
καταγράψουν και να παρουσιάσουν τις 
οµάδες που έφτιαξαν, χρησιµοποιώντας 
τα σύµβολα. 

Ώρα για παιχνίδι! 
Καταπλητικά! 
Με έχεις κάνει 

πολύ 
χαρούµενο! 
Συνέχισε έτσι! 

ΔΗΜΟΣΙΟ	ΚΑΙ	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ		
ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ	Α’	



Θα χρειαστούµε: 
1. χαρτόνι Α4 κοµµένο κάθετα και 
στη µέση 
2. χαρτιά από το γνωστό σχετικό 
παιχνίδι (UNO) 
3. λωρίδες από χαρτί και 
συνδετηράκι «πεταλούδα» για να 
φτιάξουµε το στόµα του κροκόδειλου 
ή χρησιµοποιούµε τα ξυλάκια 
χειροτεχνίας από την προηγούµενη 
δραστηριότητα 
 

Παιχνίδι	2	

ΔΗΜΟΣΙΟ	ΚΑΙ	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ	ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ	Α’	



Τοποθετούµε αναποδογυρισµένες τις 
κάρτες στο τραπέζι. 
Ζητούµε από το παιδί να πάρει 2 
κάρτες και να  τις γυρίσει και να 
τοποθετήσει τη µία στα δεξιά και την 
άλλη στα αριστερά της λωρίδας 
χαρτονιού. 
Καλούµε το παιδί να  τοποθετήσει το  
στόµα του κροκόδειλου ανοιχτό  προς 
τον µεγαλύτερο αριθµό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ώρα για παιχνίδι! 
ΔΗΜΟΣΙΟ	ΚΑΙ	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ	ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ	Α’	



Ώρα για παιχνίδι! 
 
 
Βοηθούµε  το παιδί να συνδέσει 
το αριθµητικό σύµβολο µε το 
αριθµητικό σύνολο. 
 

ΔΗΜΟΣΙΟ	ΚΑΙ	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ	ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ	Α’	



Ώρα για παιχνίδι! 
 
 

Για τις καταγραφές  µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε καρτέλες όπως 
οι πιο κάτω. 
 

ΔΗΜΟΣΙΟ	ΚΑΙ	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ	ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ	Α’	



«Μου φαίνεται πως 
είσαι έξυπνο παιδί! 
Διασκεδάσαµε πολύ 
σήµερα! 
Γεια σου, φιλαράκι!  
Σε αφήνω µ’ ένα 
γλυκό φιλί!» 

ΔΗΜΟΣΙΟ	ΚΑΙ	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ	
ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ	Α’	


