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ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΝΝΟΙΩΝ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ 
 
Α) Πξνυπνζέζεηο : 
 
1) Αληίιεςε ζψκαηνο : σκαηνγλσζία, πιεπξίσζε 

Έιεγρνο :  λα κηκεζεί θηλήζεηο κεξψλ ηνπ 
ζψκαηνο φπσο ηηο παξνπζηάδεη θάπνην 
πξφηππν (θνχθια). 

 

 
 
2) Υσξνρξνληθφο πξνζδηνξηζκφο αληηθεηκέλσλ θαη γεγνλφησλ κε ζηαζεξφ 
ζεκείν αλαθνξάο έλα αληηθείκελν ή ην ζψκα ηνπο : βαζκφο γλψζεο ελλνηψλ   

πάλσ-θάησ,  

 κέζα-έμσ,   

δεμηά-αξηζηεξά,   

κπξνζηά-πίζσ,   

πξψηνο – κεζαίνο - ηειεπηαίνο,   

ρζεο – ζήκεξα – αχξην,   

πξηλ – ηψξα – χζηεξα.  

 

Έιεγρνο :   Παξαηεξήζεηο: 

λα ηνπνζεηήζεη ην παηδί θχιια ζε 
ζρέζε κε ην δέληξν ηνπ θαλεινπίλαθα.  

 

Να ηνπνζεηήζεη κία θνχθια ζε ζρέζε 
κε ην θνπθιφζπηηφ ηεο θαη κεηά ζε 
ζρέζε κε ηνλ εαπηφ ηνπ. Πνχ ήηαλ πξηλ 
– πνχ είλαη ηψξα. 

 

 
 
 
ΥΟΛΙΑΜΟ :  
 
 Σν παξαθάησ πιάλν απαηηείηαη γηα λα αλαδηακνξθψζνπκε ηνλ κέρξη ηψξα 
ηξφπν δηδαζθαιίαο ψζηε λα αλαδεηρζεί έλα πην νπζηαζηηθφ καζεκαηηθφ 
πεξηερφκελν θαηά ηελ πινπνίεζε δηαζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ελ ηέιεη λα 
έρνπκε θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζε απηφ ην γλσζηηθφ πεδίν. 
 
Κάζε ζηάδην ηνπ πιάλνπ, πνπ πξνηείλεηαη, επεμεξγάδεηαη απφ κφλν ηνπ ηηο  
καζεκαηηθέο ηδέεο, πνπ απφ λσξίο έρνπλ δηακνξθψζεη ηα παηδηά θαη ηηο 
δηεπξχλεη ζε νξγαλσκέλε ζρνιηθή γλψζε (βαζηθή επηδίσμε ηνπ ΓΔΠΠ). 
Δπηπιένλ ηα βήκαηα (ζηάδηα) θαηαιήγνπλ ζηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ (ηειηθφο 
ζηφρνο) μεθηλψληαο απφ ηελ αλαγλψξηζε ελφο ζπλφινπ αληηθεηκέλσλ ζαλ έλα 
φιν (νκαδνπνίεζε) ζπλερίδνληαο κε ηελ θαηαλφεζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο 
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πιεζηθφηεηαο ελφο ζπλφινπ αληηθεηκέλσλ θαη ηηο ζπγθξίζεηο δχν ζπλφισλ κε 
αληηζηνίρηζε θαη δηάηαμε θαη θαηαιήγνληαο ζηε ζχλδεζε ησλ πνζνηήησλ κε ηνπο 
αξηζκνχο θαη ηα ζχκβνια. 
 
ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ  νηθνδφκεζεο έλλνηαο αξηζκνχ 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ : 
 
χκθσλα κε ην Vygotski ε δηδαζθαιία αθνινπζεί ηα λνεηηθά επίπεδα κε ηελ 
αθφινπζε ζεηξά πξαμηαθφ  εηθνληθφ  ζπκβνιηθφ, δειαδή ην δηδαθηηθφ πιηθφ 
δηαβαζκίδεηαη σο εμήο : 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Μεμονωμένα 

ανηικείμενα 

Ομάδες 

ανηικειμένων 

Πλήθος 

ανηικειμένων 

αριθμοί 

ανηικείμενα 

Εικόνες ανηικειμένων 

Σσμβολικά ανηικείμενα 

(δομημένο σλικό) 

Σσμβολικές παραζηάζεις 

(κάρηες με βούλες) 

Σύμβολα αριθμών 
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Β) ΒΗΜΑΣΑ νηθνδφκεζεο καζεκαηηθψλ ελλνηψλ κε ηειηθφ ζηφρν ηνλ αξηζκφ 
 
1) Γηάθξηζε αληηθεηκέλσλ σο πξνο  

ηελ πθή,   ην ρξψκα ηνπο,  

ηε ζχζηαζε χιεο,  ηνλ ήρν πνπ παξάγνπλ  

ηε γεχζε,   ην ζρήκα ηνπο  

ηελ νζκή,   ηε ρξήζε ηνπο  

 

Δλδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο:  Παξαηεξήζεηο : 

λα παξαηεξήζεη θαη λα δηαθξίλεη 
δηάθνξα θχιια απφ ην ζρήκα ηνπο - λα 
μερσξίζεη ηα ακπειφθπιια.  

 

λα μερσξίζεη αλαθαηεκέλα φζπξηα 
(ξεβχζηα, θαζφιηα, θαθέο). 

 

 
 
2) χγθξηζε αληηθεηκέλσλ: νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο (ηφκπνια, παδι) 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

 Να ρξσκαηίζεη θίηξηλα ηα πεζκέλα 
θχιια θαη πξάζηλα, απηά πνπ είλαη 
ζηα θιαδηά 

 

 Απφ κηα νκάδα ζρεκάησλ λα 
μερσξίζεη απηφ ή απηά πνπ δηαθέξνπλ 
απφ ηα πνιιά, π.ρ. ηα 
παξαιιειφγξακκα απφ ηα ηεηξάγσλα.  

 

Να ςάμεη θαη λα βξεη θάπνην 
αληηθείκελν, πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζε 
κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή, πνπ 
πεξηιακβάλεη έλα ζπλδπαζκφ δχν θαη 
κεηά πεξηζζφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

 

 
εκείσζε :  ηελ πνξεία ηεο δηαλνεηηθήο αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ ε πξφνδνο 
αξρίδεη απφ ηε δηάθξηζε θαη θηάλεη ζηε ζχγθξηζε, δχν απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο 
γηα ηελ παξαηεξεηηθφηεηα. 
 
 
3) Οκαδνπνίεζε - ηαμηλφκεζε (έλα, πνιιά θξηηήξηα) - δηαγξάκκαηα Venn 
 
1ν βήκα :  ε έλλνηα ηεο νκάδαο – ην θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ (κπνπθέην ινπινχδηα, 
αγέιε ιχθσλ, ζκήλνο πνπιηψλ, ξάθη κε βηβιία, θνπηί κε εξγαιεία, παθέην κε 
κηθξά πξάγκαηα)  έννοια ηος «ανήκειν» 
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2ν  βήκα :  αλάιπζε ηεο νκάδαο ζε ππννκάδεο  έννοια ηος μεπικά 
(εγκλειζμόρ) 
 
3ν  βήκα :  δηάθξηζε εηδηθήο νκάδαο, πνπ αλήθεη θαη ζηε κηα θαη ζηελ άιιε 
νκάδα  έννοια ηος «ή / και» (ηομή ζςνόλων) 
 
4ν  βήκα :  ζχλζεζε ππννκάδσλ  ένωζη ζςνόλων (εηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηεο 
πξφζζεζεο) 
 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

 Δίδνο  Μπνξεί λα μερσξίζεη ηα επηηξαπέδηα 
απφ ηα δηάθνξα παηρλίδηα  

 

Υξψκα Μπνξεί  λα ηνπνζεηήζεη πξάζηλα, 
θίηξηλα θαη θφθθηλα ηνπβιάθηα ζην 
αληίζηνηρν θνπηί 

 

ρήκα Μπνξεί λα μερσξίζεη ηα ηξίγσλα, ηα 
ηεηξάγσλα θαη ηνπο θχθινπο 

 

Μέγεζνο Μπνξεί λα ηνπνζεηήζεη ηα κεγάια 
βηβιία ζην ςειφ ξάθη θαη ηα κηθξά ζην 
ρακειφ   

 

 Υξψκα 
θαη 
κέγεζνο 

 
Μπνξεί λα μερσξίζεη ηηο πξάζηλεο 
κηθξέο ράληξεο 

 

Μέγεζνο,  
ρξψκα θαη 
ζρήκα   

 
Μπνξεί λα μερσξίζεη ηα κεγάια 
θίηξηλα ηξίγσλα    

 

 
-Σξηγσληθφ αξηζκεηήξην: λα ηαθηνπνηήζεη ηηο ζθαίξεο ζπλδπάδνληαο ην ρξψκα 
ησλ φκνησλ ζθαηξψλ θαη ην χςνο ησλ ξάβδσλ (2 θξηηήξηα: ρξψκα, χςνο).  
-Να βάιεη θάησ απφ ηε ιεπηή γξακκή ηνπο ιεπηνχο καξθαδφξνπο θαη θάησ απφ 
ηε ρνληξή ηνπο ρνληξνχο. Να μερσξίζεη αληηθείκελα σο πξνο ην ζρήκα θαη ην 
κέγεζνο (βηνκεραλνπνηεκέλν πιηθφ ινγηθά κπινθο) θαη λα θηηάμεη ζηήιεο ή 
ξαβδνγξάκκαηα.  
-Να μερσξίζεη ηα πνπιηά απφ ηα δψα θαη ηα πεξηζηέξηα απφ ηα πνπιηά θαη λα ηα 
ηνπνζεηήζεη ζε νκφθεληξνπο θχθινπο. 
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4) Αληηζηνηρίζεηο (έλα πξνο έλα, έλα πξνο πνιιά, πνιιά πξνο πνιιά)  - πίλαθεο 
- κεηαζρεκαηηζκνί αζπλερψλ πνζνηήησλ κε ζηαζεξή θάζε θνξά πιεζηθφηεηα 
(αξαίσζε-πχθλσζε) θαη ζπλερψλ (ξεπζηά)   
 
1o βήκα :  απεηθφληζε έλα πξνο έλα κε βεινεηδή δηαγξάκκαηα ηνπ Venn  --> 
ζσέζειρ ιζοδςναμίαρ 
 
2o βήκα : έλλνηα ηνπ «ηφζα … φζα  μεηαβαηικόηηηα 
 
3o βήκα :  φιεο νη δπλαηέο δηκειείο ζρέζεηο - ζπλδπαζκνί (αληηζηνίρηζε έλα 
πξνο πνιιά  καπηεζιανό γινόμενο 
 
4ν βήκα :  πίλαθαο δηπιήο εηζφδνπ  γπαθική παπάζηαζη ηων διμελών 
ζσέζεων  
 
5ν βήκα :  Σα πεξηζζφηεξα θαη ηα ιηγφηεξα (ζρέζεηο αληζφηεηαο) πξνεηνηκάδνπλ 
ην παηδί γηα ηελ πξφζζεζε θαη ηελ αθαίξεζε 
 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

 
 

Μπνξεί λα ελψζεη κε κηα γξακκή ην θάζε δψν κε ηε 
θσιηά ηνπ  

 

Μπνξεί λα βάιεη ηφζα θνπηάιηα φζα θαη ηα πηξνχληα  

Μπνξεί λα δσγξαθίζεη ηφζεο κπάιεο φζα θαη ηα 
παηδάθηα  

 

Μεηαζρεκαηηζκνί : Μπνξεί λα βξεη αλ είλαη ηα 
θαπάθηα (αξαηά ή ππθλή δηάηαμε) φζα θαη νη 
καξθαδφξνη ή αλζξσπάθηα θαη ζπηηάθηα 

 

Έλα πξνο πνιιά :  Μπνξεί λα βάιεη απφ ηέζζεξα 
ινπινχδηα ζε θάζε βάδν 

 

Πνιιά πξνο πνιιά :  Μπνξεί λα βξεη πφζεο θνξεζηέο 
κπνξνχκε λα έρνπκε απφ δχν παληειφληα θαη ηξία 
πνπθάκηζα 
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5) Γηάηαμε (δηάξθεηα γεγνλφησλ, κεγέζε)– ζεηξηνζέηεζε – αθνινπζίεο (κνηίβα) 
 

Παξνπζηάδνπκε ηελ εμέιημε κηαο ηζηνξίαο κε ζεηξά απφ 
δηαδνρηθέο εηθφλεο: ηηο αλαθαηψλνπκε θαη δεηνχκε λα ηηο 
ηνπνζεηήζεη ζε ινγηθή ζεηξά. ηε ζπλέρεηα αθαηξνχκε 
θάπνηεο ελδηάκεζεο θαη πξνζπαζεί λα αλαθαιχςεη απηέο, 
πνπ ιείπνπλ. 

 

Να δηαηάμεη ρξνληθά ηα γεγνλφηα ηεο εκέξαο θαη ηεο 
εβδνκάδαο (θπθιηθή αθνινπζία).  

 

Να δηαηάμεη ηηο ζθαίξεο απφ ηε ζηήιε δηαβάζκηζεο.   

Να αλαπαξάγεη κηα δεδνκέλε δηάηαμε αληηθεηκέλσλ, 
ζρεκάησλ ή εηθφλσλ (αθνινπζία ηξηψλ δηαθνξεηηθά 
ρξσκαηηζκέλσλ κπαινληψλ, πνπ θξέκνληαη απφ έλα ζρνηλί 
θαη λα ηε ζπλερίζεη κέρξη λα γεκίζεη ην ππφινηπν ζρνηλί) θαη 
ζε δπζθνιφηεξν επίπεδν λα αλαπαξάγεη ην ζπλδπαζκφ 
ζρήκαηνο, ρξψκαηνο θαη κεγέζνπο δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ 
ζχκθσλα κε ηελ πξφηππε αθνινπζία  (νηθνδνκηθφ πιηθφ).  

 

Βάδνπκε βειάθηα πξνο κία δηάηαμε θαη θάπνην ζηε ζεηξά 
αλά ηαθηά δηαζηήκαηα ζε δηαθνξεηηθή: λα μερσξίζεη ην 
δηαθνξεηηθφ θαη λα αλαπαξάγεη ηελ αθνινπζία. 

 

 
ρεκαηηθέο αιιαγέο ηεο δηάηαμεο ησλ αληηθεηκέλσλ -> γξακκηθή, νξηδφληηα θαη 
θάζεηε, θπθιηθή, αξαησκέλε – ππθλσκέλε θά. (αληηζηξεςηκφηεηα ζθέςεο). 
 
Σαπηφρξνλε ζχγθξηζε ελφο πξάγκαηνο κε δχν άιια, πνπ ην έλα είλαη 
κεγαιχηεξν θαη ην άιιν κηθξφηεξφ ηνπ, γηα λα γίλεηαη αληηιεπηή ε ζέζε ζε ζεηξά 
(ηάμε) θαη ε απφιπηε αμία ησλ αξηζκψλ. 
 
 
6) Αλαγλψξηζε αξηζκψλ - απαξίζκεζε θαη πιεζηθφηεηα (πνζφηεηα)   
 
1ν βήκα :  ε εθκάζεζε ησλ αξηζκψλ γίλεηαη κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζπκβφινπ 
θαη ηεο ιέμεο ηαπηφρξνλα. 
 
2ν βήκα :  ζχλδεζε ηνπ αξηζκνχ κε ην πιήζνο αληηθεηκέλσλ ή ζπκβφισλ (θάξηεο, 
εηθφλεο, νλφκαηα, ιέμεηο) δηαθνξεηηθψλ θάζε θνξά  απόλςηο ηος απιθμού. 
 



Άρης Σιούρδος 

7 

 

3ν βήκα :  δξαζηεξηφηεηεο ζηελ αξηζκνγξακκή (πνηνο είλαη ν πξνεγνχκελνο ή ν 
επφκελνο αξηζκφο απφ απηφλ πνπ ιείπεη, θάλε δχν βήκαηα κπξνζηά ή πίζσ, 
δείμε κνπ 3 ζπλερφκελνπο αξηζκνχο, ηδηαίηεξνο ρξσκαηηζκφο θάζε πέκπηνπ 
αξηζκνχ γηα δηάθξηζε ηεο πεληάδαο)  ηακηικόηηηα ηος απιθμού 
 
4ν βήκα :  αλαπαξάζηαζε πνζνηήησλ ζην αξηζκεηήξην (αλάιπζε ηνπ αξηζκνχ 
π.ρ. ν 5 ζε 3+2 ή 2+3 ή 2+2+1 ή 4+1, κνλνί θαη δπγνί αξηζκνί)  δομή ηος 
απιθμού (αιζθηηοποίηζη) 
 
 
 
 
 

Να βξεη ζπγθεθξηκέλν πιήζνο φκνησλ 
αληηθεηκέλσλ απφ δηαθνξεηηθέο σο 
πξνο ην πιήζνο ηνπο θάζεηεο ινπξίδεο.  

 

Να ηνπνζεηήζεη ηφζα πηφληα ζην 
ζαιίγθαξν, φζα δείρλεη ην δάξη θάζε 
θνξά. Να δείρλεη ζην αξηζκεηήξην ηνλ 
αξηζκφ ησλ θχβσλ, πνπ αληηζηνηρνχλ 
ζηνλ αξηζκφ, πνπ ηπραίλεη ην δάξη.  

 

 
 
 
7) Δπίιπζε πξνβιεκάησλ – δνκή αξηζκνχ θαη εθαξκνγή ζε αξηζκεηηθέο πξάμεηο 
 

Α.  Δπινόηζη ηπόπων ανηιμεηώπιζηρ 
ζε καηαζηάζειρ πποβλημαηιζμού : 
  
παίδνληαο ζην παληνπσιείν ηνπ δεηάκε 
σο πειάηεο λα αγνξάζνπκε πξάγκαηα, 
αιιά δελ μέξνπκε πφζν θάλνπλ (λα 
ηνπνζεηήζεη ηακπειίηζεο κε ηηκέο).  
 
Να βξεη δνρεία θαη θαιάζηα αλάινγεο 
ρσξεηηθφηεηαο γηα θάζε πξντφλ, ψζηε λα 
ηα ηνπνζεηήζεη ζηα ξάθηα. 

 

Δλδεηθηηθά πξνβιήκαηα αξηζκεηηθψλ 
πξάμεσλ :  πξψηα κε ζπλερή θαη κεηά κε 
αζπλερή πνζά θαη βαζκηαία απφ ηα 
ζπγθεθξηκέλα ζηα αθεξεκέλα 
αληηθείκελα.  
Μπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε λεξφ ζε κία 
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θαλάηα, πνπ γέκηδε δχν πνηήξηα θαη λα 
αληηιεθζεί φηη ηψξα έρνπκε πεξηζζφηεξν 
λεξφ, γηαηί γεκίδεη ηξία πνηήξηα.  
Παίδνληαο κε ηα ηνπβιάθηα λα δνθηκάζεη 
θαη λα βξεη πφζα κνλά ηνπβιάθηα 
ρσξάλε λα παηήζνπλ πάλσ ζε έλα 
δηπιφ. 
 Να πξνζζέηεη επηβάηεο ζε θάζε ζηαζκφ, 
πνπ ζηακαηάεη ην ηξέλν θαη λα ιέεη 
πφζνη έγηλαλ.  

 
 
 

Τιηθά :  απηνθηλεηάθη, αλζξσπάθηα, πνχιηα, κήια 
 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΝΑΙ ΟΥΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

 
Β. Απιθμηηικέρ ππάξειρ : 
 
Μπνξεί λα θάλεη πξφζζεζε : Έρσ 
ηξεηο επηβάηεο ζην απηνθίλεην θαη 
αλεβαίλνπλ άιινη δχν. Πφζνη επηβάηεο 
είλαη ηψξα ζην απηνθίλεην; 

   

 
Μπνξεί λα θάλεη αθαίξεζε :  Έρσ 
ηέζζεξα πνχιηα θαη ζνπ δίλσ ηα δχν. 
Πφζα κνπ έκεηλαλ; 

   

 
Μπνξεί λα θάλεη κεξηζκφ :  Έρσ έμη 
κήια θαη ζέισ λα ηα κνηξάζσ ζε κέλα 
ζε ζέλα θαη ζην θίιν ζνπ. Πφζα κήια 
πξέπεη λα δψζσ ζηνλ θαζέλα; 

   

 
Έλλνηα ηεο πξφζζεζεο : 
1ν βήκα :  ελψλνπλ δχν νκάδεο θαη απαξηζκνχλ ηα αληηθείκελά ηνπο καδί 
2ν βήκα :  ζπκπιεξψλεη ζην πιήζνο κηαο νκάδαο 
3ν βήκα :  ην θάλνπλ ζην αξηζκεηήξην ή κε ηα δάρηπια 
4ν βήκα :  ην θάλνπλ ζηελ αξηζκνγξακκή 
 
Έλλνηα ηνπ κεξηζκνχ :   
1ν βήκα :  έλλνηα ηνπ κηζνχ  ηα παηδηά ρσξίδνπλ ζε δχν ίζα κέξε ηηο νκάδεο 
ησλ αληηθεηκέλσλ 
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2ν ζηάδην : ηα παηδηά θαινχληαη λα κνηξάζνπλ πνζφηεηεο ησλ 4 θαη 6 
αληηθεηκέλσλ ζε δχν κέξε 
3ν  ζηάδην :  ηα παηδηά κνηξάδνπλ πξψηα ζε δεπγάξηα ηηο νκάδεο ησλ 
αληηθεηκέλσλ θαη ηα αληηζηνηρίδνπλ κε ζχκβνια 
4ν ζηάδην :  ε θαηαλνκή γίλεηαη ζε ηξηάδεο, ηεηξάδεο θαη πεληάδεο θαη κεηά 
θάλνπλ ηελ αληηζηνίρηζε γηα επαιήζεπζε  
 
 
 
 
 
 
 
Γ.  πγθξίζεηο-εθηηκήζεηο κεγεζψλ θαηά δεχγε ή πεξηζζφηεξα, άκεζεο θαη 
έκκεζεο (κέγεζνο, βάξνο, φγθνο,  ρξνληθή δηάξθεηα) κεηξήζεηο  
 

πγθξίλεη θπζηθφ πιηθφ απφ ηελ ηάμε 
σο πξνο ην κέγεζνο. 

 

Γεκίδεη ηξία θνπηηά κε φζπξηα, θειινχο 
θαη βφηζαια θαη ηα ζπγθξίλεη (βαξχηεξν 
θαη ειαθξχηεξν).  

 

πγθξίλεη ζαθνπιάθηα κε φζπξηα, αθνχ 
ηα δπγίζεη ζηε δπγαξηά επηιέγνληαο σο 
κέηξν βάξνπο μχιηλα ηνπβιάθηα. 

 

 
 
Γεξιόηηηερ πος αποκηούνηαι από ηο παιδί: αληηζηξεςηκφηεηα ζθέςεο, 
εγθιεηζκφο, κεηαβαηηθφηεηα, αληηκεηαζεηηθφηεηα, ακεηαβιεηφηεηα ζπλερψλ θαη 
αζπλερψλ πνζνηήησλ, αηζζεηνπνίεζε θαη δνκή ηνπ αξηζκνχ, απφιπην 
(δηαηήξεζε ηνπ αξηζκνχ), καζεκαηηθή ζθέςε (επαγσγηθή, αλαινγηθή, 
παξαγσγηθή). 
 

πκπέξαζκα :   
Σν παηδί ζηελ αξρή ρξεζηκνπνηεί ηνλ αξηζκφ ζαλ κηα ιέμε θαη πξέπεη λα 
νδεγεζεί λα θαηαιάβεη φηη δελ είλαη νχηε αληηθείκελν νχηε ηδηφηεηα, πνπ 
αλαθέξεηαη ζην αληηθείκελν, αιιά έλα ζχκβνιν, πνπ απεηθνλίδεη ηε ζχγθξηζε 
πνζνηήησλ. 
Οη θπξίσο αξηζκεηηθέο έλλνηεο αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη απφ ηε ζηηγκή πνπ 
κεηαμχ δχν ζπγθξηλφκελσλ πνζνηήησλ απνκνλψλεηαη ε αξηζκεηηθή κνλάδα. 
Η εμέιημε ηεο αξηζκεηηθήο έλλνηαο νινθιεξψλεηαη φρη κφλν φηαλ ηα δχν κέξε κηαο 
πνζφηεηαο θηάζνπλ λα ζεσξνχληαη αξηζκεηηθά ίζα πξνο ην φιν (πξφζζεζε θαη 
πνιιαπιαζηαζκφο) αιιά θαη φηαλ θάζε κέξνο ηζνχηαη κε ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ 
κέξνπο θαη ηνπ φινπ (αθαίξεζε θαη δηαίξεζε). 


