
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Μαθαίνω να σχηματίζω τον 
κάθε αριθμό με την βοήθεια 

από τα παρακάτω 
ποιηματάκια/ παραμυθάκια 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Μια ευθεία γραμμούλα κάτω 
είναι όλο τόσο απλό.  

Είναι εύκολο το ένα να 
φτιάξεις στο λεπτό.  

 Μια μικρή ανηφορίτσα και 
μετά κατηφορίτσα το τρενάκι 
μας θα κάνει και ευθεία αυτό 
θα πάει..  

Σαν μισό κυκλάκι μια φορά 
και άλλη μια το τρια 
σχηματίζεις μέσα σε δυο 
λεπτά.  

Κάτω και πέρα και πάλι ξανά 
κάτω το τέσσερα το φτιάχνω 
και μοιάζει με οδό.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Τα βήματα είναι απλά λίγο 
κάτω και κυκλάκι και ευθεία 
στο μονοπατάκι αυτό είναι το 
κολπάκι για το μικρό μας 
πενταράκι.  

Είμαι πάνω στο τρενάκι και 
φοβάμαι να στο πω 
κατεβαίνω βουναλάκι και 
κάνω ένα μικρό κυκλάκι.  

Στο επτά όλα είναι απλά. 
Πέρα πέρα στην οδό και μετά 
στρίβω στο λεπτό.  

« Ο » φωνάζει το οκτώ κι 
είναι τόσο ευγενικό. Δυο 
κύκους σαν θα κάνεις με 
χιονάνθρωπο να μοιάζουν και 
θα το ακούσεις στο λεπτό να 
φωνάζει «πω πω».  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Σαν την καρύδα την γλυκιά 
μοιάζει το μικρό εννιά. Ένας 
κύκλος και μια γραμμούλα κι 
όλα είναι τόσο απλούλια.  

Μια ευθεία προς τα κάτω και 
γύρω γύρω στο αυγό, δέκα 
θα κάνεις στο λεπτό.  

 

 

  

0  Σαν μικρό μικρό αυγό γύρω 
γύρω το μολύβι μου θα πάει 
και θα κάνει στο λεπτό ένα 
ωραίο μηδενικό.  



 
 

 

  

 Την ιστορία για το ένα θα σας πω που πριν το δείτε 
έτσι ήταν τόσο μα τόσο τόσο τόσο χοντρό.  

 

Φίδι ήταν μικρό μα σαν μεγάλωνε με τον καιρό 
άρχισε τα τρώει βόες και αράχνες και πουλιά και να 
παχύνει κατάφερε, να βάλει 20 κιλά. 

 

Δεν μπορούσε να συρθεί στο χορτάρι  

το πράσινο, πόσο μάλλον μες στο  

δρόμο με τα αμάξια τα σωρό που  

σφύριζαν και έκαναν μεγάλο πανικό. 

 

«Θα με πατήσουν έλεγε πρέπει να 

αδυνατήσω» και πιλάτες άρχισε και μπήκε σε ρυθμό 
να χάσει τα κιλά του θα ‘ταν ο,τι πιο καλό. 

 

Πέρασε αρκετός καιρός και το ένα το καλό, ποτέ του 
δεν τα παρατούσε γιατί μια μέρα θα μπορούσε ίσιο 
να γίνει και λεπτό και να σέρνεται χωρίς σταματημό. 



 
 

 

  

Σαν κυκνάκι το δυο μοιάζει κι είναι τόσο ευγενικό και 
καλόκαρδο και ωραίο στην ψυχή και στο μυαλό.  

 

Τους ανθρώπους τους βοηθάει και                        
μαζί πάντα τους θέλει, δεν ξεχνάει                       
να το λέει. Δυο δυο πάντα θα                        
πηγαίνουν, όσο το δυο το λατρεύουν                                                          
και θα είναι αυτά ζευγάρι,                                       
ένα και μοναδικό.  

 

Δυο δυο σημαίνει ζεύγος σαν τις κάλτσες, τα 
παπούτσια, την μαμά και τον μπαμπά και τα δίδυμα 
αδέρφια που το δυο τα αγαπά.  

 

Σαν το δυο αν θες να ‘σαι ευγενικός και ενωτικός, 
να ενωνείς κάθε ένα με ένα άλλο στο λεπτό. Δυο 
ολόκληρα στην πλάση αν τα βάλεις εσύ μαζί ένα 
ζεύγος θα γίνουν και θα λεν’ με μια φωνή  

 

«Δυο είδη, ένα ζευγάρι είμαστε τώρα εμείς και χάρη 
στο δυο έχουμε αγάπη, θα του το χρωστάμε μια 
ζωή»  



 
 

 

  

 Σε μια μέλισσας τα φτερά κρύβονταν το τρία, 
παιδιά.  

Ένα τρία από την μια κι ένα από την άλλη 
βοήθαγαν την μέλισσα να πετάει πάνω              
απ’ τα πελάγη.  

 

Βουνά μπορούσε κι έβλεπε και                        
ανθρώπους και ουράνια και                                          
τα λουλούδια τα πορτοκαλιά και                                     
τα μεγάλα αγκάθια.  

 

Μια μέρα, όμως, φοβερή το 3 επονούσε και να 
αφήσει την μέλισσα χωρίς φτερά επιθυμούσε. 
Έφυγαν, λοιπόν, νωρίς και τα δυο 3 και για μακριά 
πέταξαν μέσα στην τρικυμία.  

 

Τα φώναζε η μέλισσα πίσω να γυρίσουν μα 
εκείνα δεν εθέλενα και φεύγαν μακριά. Έτσι, ο 
Θεός λυπήθηκε την μικρή μας μελισσούλα, φτερά 
άλλα της έδωσε για να πετά ψηλά. Όσο για τα 3 
στον ουρανό γυρίζουνε ακόμη απ’ όσο ξέρω και 
στην μέλισσα μια φορά δεν μίλησαν αυτά.  



 
 

 

  

Το τέσσερα με βούλες δεν ήτανε ποτέ, μόνο ροζ το 
έλεγες, άντε μενεδεξέ. Στους δρόμους τριγυρνούσε 
χαρούμενο πολύ και φίλους έκανε αμέσως στην 
στιγμή.  

 

Κανείς μόνος δεν έμενε καθώς ζευγάρια                              
έφτιαχνε. Δυο άνθρωποι εδώ κι άλλοι δυο                  
εκεί το τέσσερα μας κάνουν στην στιγμή.  

 

Μια μέρα όμως, νομίζω ήτανε Κυριακή,                            
το τέσσερα πέρασε μια ασθένεια τρομερή.                              
Ανεμοβλογιά την λένε κι αν την ακούσει κάποιος 
τρομάζει στην στιγμή. Είναι μια ασθένεια τρομερή 
γιατί με βούλες γεμίζει όλο το κορμί. Βούλες 
κίτρινες και μουσταρδί και άσπρες και κυπαρρισί.  

 

Το δικό μας τέσσερα γέμισε σπυριά πολλά κι όλα 
ήταν άσπρα κι έγινε πουά. Ένα τέσσερα μενεξεδί 
και ροζ το έλεγες εσύ, με βούλες άσπρες σε 
γραμμή παραταγμένες και πολύ ευτυχισμένες. Ήταν 
αυτές 40 ακριβώς το και το 4 χαρούμενο έγινε που 
είχε για παρέα 40 βούλες ασπρουλιάρες και πολύ 
παιχνιδιάρες. 



 
 

 

  

 

Το 5 παντού το συναντάς, στα χέρια και στα 
πόδια 5 δάχτυλα μετράς. Το 5 έχει μάτια στην 
πλάτη, βρε παιδιά, και τίποτα δεν του ξεφεύγει 
τριγύρω σαν κοιτά.  

 

Μοιάζει με φεγγαράκι που έμεινε μισό μα και με 
δρόμο μοιάζει που αν θες τον περπατώ. 

Ζάρες έχει στην πλάτη γιατί όλο                              
γυρνά τριγύρω για να βλέπει και για                              
να χαιρετά. Κόσμο ξέρει πολύ κι                                     
είναι κοινωνικό μα πριν καιρό ήτανε                           
τόσο μοναχό.  

 

Βλέπετε δεν ξεκινάνε όλα με χαρά στην ζωή 
παιδιά κι έτσι και το 5 το καλό ένιωθε τόσο 
μοναχό κι είχε τεράστιο καημό. Κανένας δεν το 
ήθελε για φίλο του καλό, με δυο μάτια στην 
πλάτη ήταν τόσο παράξενο. 

 

Μα πέρασε ο καιρός και άλλαξαν τα πράγματα, 
το πώς δεν θα το πω, και βρήκε φίλους 
σοβαρούς και πολύ αληθινούς που πολύ το 
αγαπάνε κι όλο αυτοί το εκτιμάνε.  



 
 

 

  

Θα σας πω το παραμύθι για το έξι το στρογγυλό 
που καμιά ευθεία δεν είχε κι έμοιαζε με κουλούρι 
νόστιμο.  

 

Για να περπατά γυρνάει και στον δρόμο αυτό 
τσουλάει. Ανηφόρες, κατηφόρες είναι όλες 
παιχνιδάκι γιατί το 6 το μικρό, που πολύ το 
αγαπώ, ψέματα δεν θα σας πω. Να μπορείς να 
‘σαι σαν κύκλος είναι προτέρημα σωστό γιατί 
εμπόδιο δεν βρίσκεις ούτε καν στον ουρανό.  

 

Άμα θέλει να πετάξει για να δει τα πουλιά το 
φτερό του το ένα ανοίγει και έτοιμο είναι παιδιά.  

Βλέπετε αυτή την άκρη που ‘ναι πάνω απ’ το 
κυκλάκι και ξεχωρίζει σαν βελονάκι που                     
λύγισε από κάποιο παιδάκι; Είναι το                          
μικρό φτερό του, το ένα και το τυχερό                            
του. 

 

Μπαίνει από κάτω ο αέρας και το βοηθά ψηλά να 
πετάξει και τα βουνά να ψάξει για να βρει κανέναν 
αετό ίσως και έναν μικρό ασβό.  



 
 

 

  

Οι καμηλοπαρδάλεις δεν είναι ζώα απλά, 
κρύβονται μέσα σε αριθμούς, παιδιά. Είναι το 
γνωστό σε όλους μας 7. 

 

Είναι φίλες κολλητές όλες μεταξύ τους                  
και τις στιγμές μοιράζονται και την ύπαρξή            
τους.             

 

Μια μέρα, όμως, πριν καιρό ένα 7 μικρό 
αποφάσισε να αφήσει το κοπάδι και μόνο του να 
γυρίζει μέσα στο σκοτάδι. Βρήκε τότε ένα δέντρο, 
ψηλό και λιγνό κι είπε παρέα να του κάνει και να 
του πει τον μικρό του τον καημό.  

 

Οι φίλες του το άφησαν και πήγαν σ’ άλλα μέρη 
κι αυτό από τότε περιφέρεται σαν μόνο περιστέρι. 
Το δέντρο το λυπήθηκε και του ‘κανε παρέα και 
φίλοι έγιναν σωστή μέσα σε μια μέρα.  

 

Το 7 πολύ εψήλωσε το δέντρο για να φτάσει και 
μόνο να μην είναι πια μέσα στα ξένα δάση. 



 
 

 

  

Το 8 είναι σαν χταπόδι στρογγυλό και ζωηρό. Έχει 
δυο «Ο» μεγάλα στρογγυλά είναι κι αυτά, το ένα 
πάνω για κεφάλι, το άλλο κάτω για κοιλιά.  

 

Πόδια δεν θα χρειαστεί, σαν το 6 να κυλήσει αυτό 
μπορεί. Φτερά δεν έχει το 8 γιατί κολυμπάει στο 
βυθό. Κολυμπάει κολυμπάει και το νερό το 
αγαπάει. Το αγαπάει τόσο πολύ που δεν το 
αλλάζει ούτε στιγμή. Περιφέρεται στα φύκια και 
μιλάει με τα μύδια κι αν δει κάποιο καρχαριά 
αλλάζει ρότα και πορεία.  

 

Για αυτό, για να ξέρετε το λέω, το χταπόδι το 
μικρό 8 πόδια λένε πως έχει και δεν το κρύβει ούτε 
λεπτό.  

 

Οκτώ και πόδι μας κάνει οχταπόδι, μα                      
και χταπόδι να το πεις λάθος δεν θα                                    
βγεις. 



 
 

 

  

Το μικρό μας εννιαράκι μοιάζει με δεινοσαυράκι 
που ζούσε τα χρόνια τα παλιά και κοιμόταν σε 
σπηλιά.  

 

Μοιάζει όμως και με Κύκλωπα που                             
έχει ένα μάτι και βλέπει μόνο από την                          
μια πλευρά και σκοντάφτει στα βουνά.  

 

Είναι πολύ πολύ ψηλό και νομίζω μοιάζει                   
με το 6 το γνωστό. Έχει το κεφάλι του ψηλά και 
για κορμί μια ευθεία, γρήγορη γραμμή.  

 

Για αυτό ποτέ μην τα μπερδέψεις αυτά τα δυο. Το 
6 πετάει με το φτερό και το 9 έχει κορμί τόσο μα 
τόσο λιγερό.  

 

Σαν πουλί είναι το 6, το 9 σαν δεινοσαυράκι, το ένα 
ξέρει να πετάει, τ’ άλλο μόνο να περπατάει.  

 

Και θυμήσου και αυτό, μην ξεχάσεις στο εννιαράκι 
να βάλεις κορμάκι λιγερό γιατί θα κλαίει και έχει 
κλάμα δυνατό.  



 
 

 

  

Το μηδέν είναι στρογγυλό και σαν μια κοιλίτσα 
μαλακό. Όχι οποιαδήποτε κοιλίτσα μα αυτή που 
έχει μωρό, που στο κόσμο σαν θα έρθει θα 
σκορπίσει αυτό χαρά και πανικό.  

 

Μια μαμά το έχει μέσα στην κοιλίτσα                        
της την μικρή που όλο μεγαλώνει                           
γιατί τρώει πολύ φαϊ.  

 

Το φροντίζει, το χαιδεύει κάθε                                
βράδυ και πρωί και πολύ το αναμένει                            
το μωρό της στον κόσμο αυτό να δει.  

 

Μην νομίζετε, λοιπόν, πως το μηδενικό σημαίνει 
ένα τίποτα, γιατί είναι απλό. Το μηδενικό είναι 
στρογγυλό σαν την κοιλιά που φέρει ένα μωρό.  

 

Το μηδέν είναι μωρό, και ποτέ δεν το ξεχνώ. 
Γύρω γύρω το μολύβι το τραβώ και μια κοιλίτσα 
σχηματίζω στο λεπτό.  
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Οι αριθμοί είναι από το google.com και τα 

πνευματικά δικαιώματα ανήκουν σε όσους 
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 κάνετε χρήση του εγγράφου αυτού όπως είναι 
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