
Οδηγίες ανά παιχνίδι
Σελίδα 2

Εκτυπώστε την σελίδα και κόψτε την στην μέση ώστε να δημιουργηθούν δυο φύλλα εργασίας. Ζητήστε από τον μαθητή να γράψει με την σειρά τους αριθμούς 1-10 στα σπιτάκια τους 
αρχίζοντας από την τελεία. 

Σελίδα 3
Εκτυπώστε την σελίδα (μια σελίδα ανά μαθητή). Κόψτε στην διακεκομένη γραμμή και κόψτε περιμετρικά τα μαύρα κουτάκια. Ζητήστε από τον μαθητή να βάλει το σωστό κουτάκι στο σωστό 

σπιτάκι, να ταυτίσει την ποσότητα (πόσες τελείες έχει το κάθε κουτάκι) με το σύμβολο του αριθμού που αντιστοιχεί η πόσοτητα. 

Σελίδα 4
Εκτυπώστε την σελίδα (μια ανά μαθητή) και κόψτε τα κουτάκια. Ζητήστε από τον μαθητή να αντιστοιχίσει κάθε πράσινο κουτάκι (ποσότητα αριθμού) με το αντίστοιχο ροζ (σύμβολο αριθμού). 

Για να βρει την ποσότητα στα πράσινα κουτάκια αρκεί να μετρήσει όλα τα δαχτυλάκια που είναι όρθια. 

Σελίδες 5-9
Εκτυπώστε τις σελίδες. Κόψτε στις διακεκομένες γραμμές για να διαχωρίσετε το τρενάκι του κάθε αριθμού. ‘Επειτα κόψτε περιμετρικά τα τετραγωνάκια με τα δάχτυλα, με τους αριθμούς, με 
τις καραμέλες και με τα ζάρια. Ο μαθητής καλείται σε κάθε τρένο να βάλει τα αντίστοιχα τετράγωνα. Παραδειγματικά στο τρενάκι του ένα θα βάλει το κουτάκι με τον αριθμό ένα, με το 

ένα δάχτυλο, με την μια καραμέλα και με το ζάρι που έχει πάνω μια τελεία. 

Σελίδες 10 – 14
Εκτυπώστε όλες τις σελίδες. Κόψτε την σελίδα 10 στα 4 κομμάτια ώστε κάθε μαθητής να πάρει από έναν κύκλο με αριθμούς. Τοποθετείστε με διπλόκαρφο το βελάκι στο κέντρο ώστε να 
γυρίζει ο μαθητής το βελάκι και να πετυχαίνει έναν αριθμό. Εναλλακτικά κόψτε το ζάτι στην σελίδα 11. Για να φτιάξετε το ζάρι, κόψτε τις μαύρες γραμμές και τσαλακώστε στις διακεκομένς. 

Κολλήστε στα σημεία που προεξέχουν.
Η σελίδα 12 και 13 κόβονται στην μέση (μια σελίδα για δυο μαθητές), ενώ η σελίδα 14 κόβεται στα 4 (ένα μπλουζάκι για κάθε μαθητή).

Το παιχνίδι παίζεται ως εξής. Ο πρώτος μαθητής γυρίζει το βελάκι στον κύκλο με τους αριθμούς ή ρίχνει το ζάρι ώστε να βρει έναν αριθμό. Παίρνει το φύλλο του (κουκουβάγια, μπλουζάκι, 
κοτοπουλάκι) και ζωγραφίζει το κυκλάκι που έχει τον αριθμό που του έτυχε. Σειρά έχει ο επόμενος μαθητής που κάνει το ίδιο. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται και κερδίζει ο μαθητής που 
καταφέρνει να σβήσει πρώτος όλους τους αριθμούς από το φύλλο εργασίας του. Για εξάσκηση μπορεί να ζητήσετε από τους μαθητές να κατονομάζουν τον αριθμό που τους έτυχε πριν τον 

σημειώσουν στο φύλλο εργασίας. 

Σελίδα 15
Εκτυπώστε την και κόψτε την στις διακεκομένες γραμμές. Οι δυο ζωγραφιές είναι τα δυο φύλλα εργασίας (ένα για κάθε παιδί). Από κάτω κόψτε τα τετράγωνα με τους αριμούς (20 

τετράγωνα συνολικά, 10 για κάθε μαθητή).  Δώστε στον κάθε μαθητή τα 10 τετράγωνα με τους αριθμούς 1-10. Ζητήστε τους να τους βάλει στα κουτάκια της γατούλας με αύξουσα ή 
φθείνουσα σειρά.  Έτσι μαθαίνει την σειρά των συμβόλων. 

Σελίδα 16-17
Εκτυπώστε τις κάρτες με τους αριθμούς 1-10 ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ για κάθε μαθητή (είτε τις ασπρόμαυρες είτε τις έγχρωμες). Βάζετε τις κάρτες (20 στο σύνολο) μπερδεμένες στο τραπέζι και 

αφήνετε τον μαθητή να της παρατηρήσει. Έπειτα τις γυρίζετε ανάποδα. Ο μαθητής καλείται να βρει δυο τις κάρτες με το ίδιο νούμενο, αν όχι της γυρίζει ξανά ανάποδα και διαλέγει άλλες 
δυο. Είναι ένα παιχνίδι μνήμης που μπορεί να παιχτεί με διάφορους τρόπους. Παραδειγματικά, μπορείτε να του πείτε να βρίσκει τους αριθμούς με την σειρά π.χ. Το ζευγάρι του 1 μετά το 

ζευγάρι του 2 κλπ. Μπορεί να παίξει με έναν συμμαθητή του για να δου ποιούς θα βρει τα ζευγάρια πιο γρήγορα ή να παίξει αντίπαλος με ένα χρονόμετρο. 
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Κόψτε τα παρακάτω ορθογώνια . . . 



1 42

7

3

98 10

65











1 2 3 4 5 6 7 8

9 10



99
9 9











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



1 2 3 4 5

6 7 8 9 10



1 2 3 4 5

6 7 8 9 10



Clipart & Fonts Οδηγίες Χρήσης 
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Επιτρέπεται να . . . 

 το χρησιμοποιήσετε για ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΚΑΙ ΜΟΝΟ χρήση (δεν επιτρέπεται 

οποιουδήποτε είδους πώλησή του 
χωρίς την άδεια του δημιουργού) 

 το δημοσιεύσετε (τμηματικά όχι
ολόκληρο) ΜΟΝΟ αν φέρει το 

όνομα του δημιουργού και το 
λογότυπο (*) που θα ανακατευθύνει 

την σελίδα. 
http://playgroundlearning.weebly.com/

Μην ξεχάσετε να παραπέμψτε στην 
σελίδα για να το κατεβάσουν όσοι 

θέλουν από εκεί!

*Για να κατεβάσετε το λογότυπο πατήστε 
εδώ!
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