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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3η 

Τάξη: Α΄ 

Μάθηµα: Μαθηµατικά 

Κεφάλαιο 5: Αρίθµηση, ανάγνωση και γραφή των αριθµών 1-5 

Στόχοι: Ο µαθητές θα πρέπει να αναγνωρίζουν και να γράφουν τα ψηφία των 
αριθµών 1 ως 5, να καταµετρούν συλλογές αποτελούµενες από ένα ως πέντε 
αντικείµενα και να είναι σε θέση να αντιστοιχίσουν τη συλλογή αντικειµένων µε 
το σωστό αριθµό. 

Λογισµικό. Πρακτικής και εξάσκησης (ανακτήθηκε στις 14-10-13 από την 
ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://blogs.sch.gr/persidou/2013/09/11/%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B
8%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%
B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-
%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8E%CE%BD-
%CE%B1%CF%80%CF%8C/, εκπαιδευτικό λογισµικό ποικίλων 
δραστηριοτήτων για παιδιά ηλικίας 2 έως 10 GCompris 

Προτεινόµενη διάρκεια:45 λεπτά 

Παρατηρήσεις: Οι µαθητές-τριες εργάζονται σε οµάδες τριών-τεσσάρων 
ατόµων στη γωνιά υπολογιστή της τάξης. Όσο εργάζεται η µία οµάδα, οι 
υπόλοιπες συµπληρώνουν τις ασκήσεις του Τετραδίου Εργασιών του 
αντίστοιχου κεφαλαίου. Επειδή τα παιδιά δεν µπορούν να διαβάσουν ακόµα, 
οι οδηγίες διαβάζονται και δίνονται προφορικά από εµένα. Επίσης, οι µαθητές 
έχουν ξαναδουλέψει στον υπολογιστή και είναι εξοικειωµένοι µε τη χρήση του 
πληκτρολογίου, αλλά χρειάζονται ακόµα καθοδήγηση. Στην οθόνη του 
υπολογιστή υπάρχει ανοιχτή η εφαρµογή πρακτικής και εξάσκησης από την 
εµένα.  
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Κάντε κλικ εκεί που δείχνει το βελάκι και µετά πατήστε το πράσινο βελάκι για 
να ξεκινήσετε. 

 

 

 

 

 

 

 

Εµφανίζεται η παρακάτω εικόνα. 

 

 

 

 

 

 

Μετράω τα πουλάκια, κάνω κλικ στην τελεία που είναι ακριβώς δίπλα, και 
µετά βρίσκω τον αριθµό που θέλω και κάνω κλικ στην τελεία που είναι 
µπροστά του. 

Για να πάω παρακάτω, πατάω το πράσινο βέλος. 

Στη συνέχεια, µετράω τα αντικείµενα και πατάω πάνω στο σωστό αριθµό από 
δίπλα. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΒΑΜΒΑΚΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ 70 

Τώρα κάνω κλικ πάνω σε κάθε αριθµό ξεκινώντας από το µικρότερο προς το 
µεγαλύτερο. 

  
 

Στη συνέχεια κάνω ακριβώς το ίδιο, αλλά βάζω πρώτα το µεγαλύτερο και 
τελευταίο τον µικρότερο αριθµό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τέλος, µετράω τις τελίτσες και ενώνω-αντιστοιχίζω µε το σωστό αριθµό, 
κάνοντας κλικ πάνω στις κουκίδες (πρώτα στην αριστερή µεριά και µετά στη 
δεξιά) 

Αφού τελειώσω την άσκηση, επιστρέφω στην επιφάνεια εργασίας του 
υπολογιστή και πατάω το εικονίδιο GCompris.  

 

 

 

Αµέσως µετά, πατάω το εικονίδιο αυτό: 
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Και επιλέγω τη χελωνίτσα:   

Με τη βοήθεια της δασκάλας µου παίζω το παιχνίδι µε τη χελώνα και τα 
φρούτα. 


