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«Τα µαθηµατικά γύρω µας»
Ιατροπούλου Ράνια
Τα µαθηµατικά είναι συνδεδεµένα µε ικανότητες και
δεξιότητες απαραίτητες για ένα πολύπλευρα ολοκληρωµένο
άτοµο, που του επιτρέπουν να λειτουργεί αποτελεσµατικά στην
επαγγελµατική και την προσωπική του ζωή. Αποτελούν µέρος
της ζωής µας, βρίσκονται παντού γύρω µας και τα
χρησιµοποιούµαι συνειδητά ή ασυνείδητα. Μας βοηθούν να
ερµηνεύουµε τον κόσµο µας, να σκεφτόµαστε λογικά, να επιλύουµε προβλήµατα και
να αντιλαµβανόµαστε σχέσεις ανάµεσα στα πράγµατα. Ήδη από την προσχολική
ηλικία επιδιώκεται το παιδί να συνειδητοποιήσει την κοινωνική διάσταση των
µαθηµατικών και να αρχίσει να σκέφτεται µε µαθηµατικό τρόπο σε πράγµατα της
καθηµερινής τους ζωής. Το παιδί έρχεται καθηµερινά σε επαφή µε αντικείµενα και
καταστάσεις που εµπεριέχουν µαθηµατικές έννοιες και χρίζουν µαθηµατικής σκέψης
και ερµηνείας. Με τη διαµεσολάβηση του ενήλικα και κυρίως του γονιού, το παιδί
µπορεί να διαµορφώσει µαθηµατική σκέψη και να κατανοήσει τη σηµασία που έχουν
στη ζωή µας, µέσα από τις καθηµερινές εµπειρίες του, χωρίς να τα συνδέσει µε την
ακαδηµαϊκή γνώση.

Μαθηµατικά στο Σπίτι
Γνωρίζετε ότι παίζοντας µε το παιδί σας µπορείτε να αυξήσετε
το ενδιαφέρον του για τα µαθηµατικά; Αρπάξτε τις ευκαιρίες που
σας παρέχονται στο σπίτι, στις καθηµερινές σας αγορές και την
τακτοποίηση αντικειµένων, στο δρόµο ή στο σούπερ µάρκετ για να
έρθει σε επαφή το παιδί σας µε τα µαθηµατικά και να αναπτύξει
µαθηµατική σκέψη αβίαστα. Η δική σας ενασχόληση µε το παιδί
σας το βοηθά να περιγράψει µαθηµατικά σχέδια και σχέσεις, όπως είναι οι αριθµοί, οι
µαθηµατικές πράξεις ή οι συσχετισµοί ανάµεσα σε καθηµερινά αντικείµενα και
αριθµούς. Τα νήπια µπορούν να µάθουν έννοιες όπως, µεγέθη, ύψη, βάρη, ταχύτητες.
Ενθαρρύνοντας το παιδί σας να διατυπώνει ερωτήσεις, να κάνει υποθέσεις και
εκτιµήσεις, να ερευνά και να ανακαλύπτει το περιβάλλον του, θα το βοηθήσει
αργότερα να πετύχει στα µαθηµατικά, ενώ παράλληλα αυξάνεται την αυτοπεποίθησή
του διασκεδάζοντας. ∆ώστε του ευκαιρίες να µάθει να επιλύει προβλήµατα µέσα από
τη δοκιµή και το λάθος και να αποκτήσει µε αυτόν τον τρόπο την ικανότητα να
αναγνωρίζει την ύπαρξη περισσότερων από µια λύσεις.
Σε αυτό το φυλλάδιο προτείνονται µερικές δραστηριότητες, που µπορείτε να
εφαρµόσετε στο σπίτι. Μπορείτε να επιλέξετε όσα αρέσουν περισσότερο σε σας και
το παιδί σας ή να προσθέσετε δικά σας παιχνίδια.

∆ιασκεδάστε µε το παιδί σας, ενώ πετυχαίνετε παράλληλα να
ενισχύσετε την αυτοπεποίθησή του, κάνοντάς το να νιώθει χρήσιµο και
ενεργό µέλος της οικογένειας.
Μερικές ιδέες για να αναπτύξετε το ενδιαφέρον του για τα µαθηµατικά:
 ∆ιασκεδαστικές συνταγές
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:
Σκεύη µαγειρικής, εύκολες συνταγές
:
Στο παιδί αρέσει να µαγειρεύει. Φροντίστε να το εµπλέκετε συχνά σε απλές
συνταγές µαγειρική, όπως για παράδειγµα το φτιάξιµο «ζελέ» ή άλλες
συνταγές. Προβληµατίστε το παιδί ζητώντας του να βρει λύσεις όπως: « Πώς
θα ξέρουµε πόση ζάχαρη είναι 250 γραµµάρια; Τι θα κάνουµε για να
βρούµε;;».Βοηθήστε να διαπιστώσει τον ακριβή αριθµό ταυτίζοντας τον αριθµό (πχ.250).
τονίστε του ότι η λανθασµένη εκτέλεση της συνταγής µπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία.
Αφήστε το να ζυγίσει υλικά, να µετρήσει υλικά µε δοσοµετρητές ή να µετρήσει αυγά.
Προβληµατίστε το και ωθείστε το σε µαθηµατικές σκέψεις και συσχετισµούς. Ζητήστε του, για
παράδειγµα να ξεχωρίσει πέντε αυγά και να µετρήσει πόσα έµειναν στο δοχείο και πόσα ήταν
όλα µαζί. Πόσα θα χρειαστεί να αγοράσετε από το σούπερ – µάρκετ για να έχετε ξανά τον ίδιο
αριθµό αυγών;

Σκοπός
,

,
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Αλλάξτε µαζί τη θέση των επίπλων
:
∆ιάθεση για αλλαγή, έπιπλα και αντικείµενα του σπιτιού

βάλει
-

-

:
Ζητήστε του να σας βοηθήσει στην τοποθέτηση
µικροαλλαγών, όπως να τοποθετήσει το βάζο µε τα
λουλούδια πάνω στο τραπέζι, δίπλα στο παράθυρο ή να
διάφορα διακοσµητικά σε περιοχές του δωµατίου. Μην ξεχνάτε να:
χρησιµοποιείτε λέξεις που δηλώνουν χωρικές σχέσεις
προσδιορίστε ακριβώς τη θέση των αντικειµένων µε αντικείµενα
που βρίσκονται δίπλα, πάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά από αυτό
που θα τοποθετήσετε
λέξεις χρήσιµες: πάνω, κάτω, µέσα, έξω, πάνω από, κάτω από,
στην κορυφή, στη βάση, δίπλα στο, κοντά, δεξιά, αριστερά
Σκοπό̋
,
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Σχηµατίστε «κανονικότητε̋» παρακολουθώντα̋ τι̋
καιρικέ̋ προβλέψει̋ στην τηλεόραση
:
Χαρτιά, µπογιές
:
Παρακολουθείστε
στην
τηλεόραση καθηµερινά µαζί µε το
παιδί την πρόβλεψη για τον καιρό και ενθαρρύνετε το παιδί να τη σηµειώνει
σε ένα χαρτί. Σε διάστηµα δυο ή τριών εβδοµάδων συζητήσετε µαζί για το
πόσες ηµέρες είχε ήλιο, συννεφιά ή βροχή.
Σκοπός
,

«Στη βόλτα»
:
Σχήµατα που περιβάλλουν τον κόσµο µας (σχήµατα της τροχαίας,
παράθυρα, πόρτες, στέγες, αυτοκίνητα, κλπ).
:
Πάτε βόλτα µαζί µε το παιδί σας και προτρέψτε το να παρατηρήσει τα
σχήµατα διαφόρων αντικειµένων, σηµάτων της τροχαίας αυτοκινήτων και
ότι συναντάτε στο δρόµο σας. Ρωτήστε το τι σχήµα είναι το καθένα. Όταν
επιστρέψετε στο σπίτι φτιάξτε έναν κατάλογο µε σχήµατα και ζητήστε από
το παιδί να ζωγραφίσει κάτω από κάθε σχήµα αντικείµενα που είδε στη
βόλτα. Παρακινείστε το να βρει ανάλογα σχήµατα στο σπίτι, όπως για
παράδειγµα, παιδικές
µπάλες,
βάζα,
χαρτί
κουζίνας, παιχνίδια του
παιδιού.
Συζητήστε
τις
διαφορές στερεών και
επίπεδων σχηµάτων (στερεό
είναι η µπάλα- επίπεδο
είναι
ο
κύκλος
που
ζωγραφίζω στο χαρτί).
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Παίξτε µε τα ζάρια

,

,
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:
Ζάρια, κουµπιά (ή όσπρια)
:
Παίξτε µε το παιδί σας παιχνίδια που απαιτούν τη χρήση αρχικά ενός
ζαριού και στη συνέχεια δυο. Παρακινείστε το να κάνει προσθέσεις για
να βρίσκει το σύνολο των κινήσεων του. Κάθε φορά που ρίχνει το ζάρι
πρέπει να τοποθετεί τόσα κουµπιά ή όσπρια µε τον αριθµό που δείχνει
το ζάρι. Νικητής είναι αυτός που µαζέψει τα περισσότερα.
Σκοπός
(

)

Παίξτε µε την τράπουλα «Αγωνία»
Αγωνία»
:
Μια τράπουλα
:
Ανακατέψτε την τράπουλα και µοιράστε οχτώ φύλλα
στους παίκτες. Τοποθετείστε ένα φύλλο ανοιχτό στο κέντρο του τραπεζιού
ανακοινώνοντας την οικογένεια που ανήκει (π.χ. κούπες). Κάθε παίκτης
βάζει από πάνω ένα φύλλο µε το ίδιο σχέδιο. Το παιχνίδι τελειώνει όταν
τελειώσουν τα φύλλα που κρατά στα χέρια του ο παίκτης. Σε περίπτωση
που δεν έχει να ρίξει φύλλο όταν έρθει η σειρά του, τραβά ένα από τα
φύλλα της τράπουλας που περίσσεψαν. Αν δεν τραβήξει το κατάλληλο
χαρτί, χάνει τη σειρά του σε εκείνο το γύρω. Αλλαγή στο σχέδιο γίνεται
µε το ίδιο νούµερο ή τον άσσο (π.χ. αν έχε άσσο αλλάζω την επιλογή
χαρτιού µε ένα άλλο της αρεσκείας µου. Αν κάτω υπάρχει το νούµερο 5
♣ σπαθί και εγώ έχω ♥ κούπα, µπορώ να αλλάξω τα χαρτιά και το
παιχνίδι να συνεχιστεί ρίχνοντας στη συνέχεια όλοι οι παίχτες κούπες).
Σκοπός

Σχέδια στο χαλί
:
Εφηµερίδα,
µπογιές,
περιβάλλοντός σας

ψαλίδι,

αντικείµενα

του

:
Παρακινείστε το παιδί σας να ζωγραφίσει στην εφηµερίδα την παλάµη
του χεριού του και στη συνέχεια να τις κόψει και να τις κολλήσει πάνω
σε ένα µεγάλο χαρτί από τη µια άκρη στην άλλη, φτιάχνοντας µια
γιρλάντα. Ψάξτε µαζί για σχέδια που επαναλαµβάνονται στο χαλί, στα
παιχνίδια, στα ρούχα του και βάλτε του να σας τα περιγράψει.
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