
«Εισάγοντας τα μικρά παιδιά στον κόσμο των 
μαθηματικών» 

Η σύγχρονη έρευνα στη 
διδακτική των μαθηματι-
κών έχει δείξει ότι πολλές 
μαθηματικές έννοιες αρ-
χίζουν να συγκροτούνται 
από πολύ μικρή ηλικία. 
Τα μικρά παιδιά  απαριθ-
μούν μικρές ποσότητες 
αντικειμένων, συγκρίνουν 
ποσότητες και αντικείμενα 
ως προς το μέγεθος, ταξι-
νομούν αντικείμενα, ανα-
γνωρίζουν κάποια γεωμε-
τρικά σχήματα κά. Αυτή η 
πρώιμη μαθηματική γνώ-
ση ονομάζεται από τους 
ερευνητές άτυπη και συνή-
θως καθορίζεται από το 
περιβάλλον στο οποίο ζει 
και μεγαλώνει ένα παιδί, 
τις αλληλεπιδράσεις του με 
τους άλλους, τα ερεθίσμα-
τα στα οποία εκτίθενται.  

Οι μελέτες επίσης έχουν 
δείξει ότι τα παιδιά μεγα-
λώνοντας δεν συνδέουν τις 
αφηρημένες στρατηγικές 
για την εκτέλεση αριθμητι-
κών πράξεων που μαθαί-
νουν στο σχολείο με μαθη-

ματικές προβληματικές καταστάσεις που συναντούν 
στην καθημερινή τους ζωή.  

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να κατανοή-
σουν την χρησιμότητα του γραπτού αριθμητικού συμβο-
λισμού και γενικότερα την σύνδεση των μαθηματικών 
του σχολείου με την πραγματική ζωή έξω από το σχο-
λείο (Hughes, 1992, Nunes, 1996). Η διδασκαλία μάλι-
στα τεχνικών μεθόδων για την υλοποίηση των αριθμητι-
κών πράξεων με δραστηριότητες που δεν έχουν νόημα 
για τα παιδιά κατά την πρώτη σχολική ηλικία εμποδίζει 
την ανάπτυξη της λογικομαθηματικής σκέψης και συχνά 
καταλήγει σε αυτό που ονομάζουμε  
«μαθηματικοφοβία» (Καλαβάσης, 1995). 

Αν σκεφτούμε ότι για τα παιδιά των τριών ετών οποια-
δήποτε και να είναι η κατάσταση στην οποία ζουν είναι 
ακόμα όλα δυνατά (Καλαβάσης, 1995) και ότι έπειτα από 
λίγα χρόνια, πολλά από αυτά ίσως να έχουν ξεκινήσει 
να χάνουν έδαφος και να μην μπορούν στη συνέχεια να 
καλύψουν τις διαφορές, είναι σαφές ότι η προσχολική 
εκπαίδευση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη μετέπειτα 
εξέλιξη των παιδιών (Παπανδρέου, 2003). 

Γιατί τα μαθηματικά στο νηπιαγωγείο; 
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Προϋπόθεση για μαθηματική εκπαίδευση 
στο νηπιαγωγείο είναι η χρήση της άτυπης 
μαθηματικής γνώσης των παιδιών ως 
υπόβαθρο και η υιοθέτηση παιδαγωγικών 
πρακτικών που θα κάνουν σαφή τη 
σύνδεση των μαθηματικών του σχολείου 
με τα μαθηματικά της καθημερινής ζωής. 

4, 5, 6 Μεγαλώνουμε!  

  



Τα μαθηματικά είναι ένα γνωστικό αντικείμενο πολύ παρεξηγημέ-
νο και όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις έχουν αναπτυ-
χθεί διάφοροι μύθοι. Στη συνέχεια θα αναφέρουμε κάποιους 
από αυτούς που αξίζει να τους σχολιάσουμε. 
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Μύθος 1ος  
«τα μαθηματικά  δεν έχουν σχέση με την κα-
θημερινή ζωή και οι περισσότεροι άνθρωποι 
δεν τα καταλαβαίνουν και δεν τα συμπαθούν» 

«Η διδασκαλία των μαθηματικών στο 
νηπιαγωγείο βασίζεται στην παραδοχή 
ότι υπάρχουν ποικίλα επίπεδα κατα-
νόησης μια έννοιας» (Ζαχάρος, 2008, 
σελ. xiv).  Έτσι η μαθηματική εκπαί-
δευση στις μικρές ηλικίες περιλαμβά-
νει ένα πρώτο επίπεδο κατανόησης 
και χρήσης των παρακάτω μαθηματι-
κών εννοιών (Τζεκάκη, 2008) καθώς 
και την εισαγωγή του αντίστοιχου μα-
θηματικού λεξιλογίου.   
• Αριθμοί και πράξεις 
• Χωρικές & γεωμετρικές έννοιες 
• Μετρήσεις 
• Εισαγωγή στα πρότυπα και τα σύμ-
βολα 

• Συλλογή, οργάνωση και επεξεργασία δεδομένων  
Η κατάταξη αυτή δεν δηλώνει και μια συγκεκριμένη ιεράρχηση. Η έρευνα έδειξε 
ότι τα παιδιά δεν κατακτούν απαραίτητα τις πρώτες μαθηματικές έννοιες  με  
την σειρά  που ίσχυε παλαιότερα για την διδασκαλία της «ακαδημαϊκής γνώσης». 

Η κατάκτηση κάθε έννοιας είναι μια μακρό-
χρονη διαδικασία και πραγματοποιείται στα-
διακά καθώς το παιδί εμπλέκεται σε πολλές 
διαφορετικές καταστάσεις και δραστηριότη-
τες 

Αυτό σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός οφείλει 
να επανέρχεται σε κάθε έννοια με κάθε ευ-
καιρία μέσα από αυθεντικές καταστάσεις 
κατάλληλες για τα παιδιά της ομάδας του.  

Η όποια ιεράρχηση είναι αποδεκτή σήμερα, 
δεν πρέπει να εμποδίζει τα παιδιά να συμμε-
τέχουν σε περισσότερο σύνθετες δραστηριό-
τητες οι οποίες βεβαίως έχουν πραγματικό 
νόημα για αυτά. 

Ποια μαθηματικά στο νηπιαγωγείο; 

«∆ιατροφή και δημοσκο-
πήσεις στο νηπιαγωγείο» 

Τα μαθηματικά και η καθημερινή ζωή 

Ας πάρουμε για παράδειγμα την έννοια του αριθμού. Η 
απαρίθμηση στην οποία συνήθως δίνουμε έμφαση και όπου 
αρκετά παιδιά τα καταφέρνουν αρκετά καλά  είναι απλώς 
μια πλευρά της  έννοιας του αριθμού. Σκεφτείτε τη διαφο-
ρετική χρήση των αριθμών σε διαφορετικά πλαίσια:  
• «σχεδίασε 3 μήλα» 
• «ποιος είναι τρίτος στη σειρά;» 
• το 3 στον 3ο όροφο της πολυκατοικίας,  
• 3η Νοεμβρίου στο ημερολόγιο,  
• το  3 πάνω σε εργαλεία μέτρησης (μέτρο, ζυγαριά, 

θερμόμετρο, ρολόι κ.λ.π), 
• Τα ψηφία ως κώδικας: το λεωφορείο Νο 3, αριθμοί 

τηλεφώνου, αριθμός πλαισίου, ταυτότητας, κ.λ.π  

Τα παιδιά δεν αντιλαμβάνονται όλες αυτές τις διαφορετι-
κές χρήσεις με τον ίδιο τρόπο που τις αντιλαμβάνονται οι 
ενήλικες.  
Το απόσπασμα που ακολουθεί, από το διάλογο ενός μικρού 
με τον μπαμπά του, δείχνει πολύ καλά πως κατασκευά-
ζουν τα δικά τους νοήματα 

 
 
 

Τα σχόλια των παιδιών δεν είναι απλώς 
αστεία, δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο 
αντιλαμβάνονται τον κόσμο που τα 
περιβάλλει, αποτελούν οδηγό για τις δικές 
μας παρεμβάσεις 

 «Ένα αγοράκι 3,5 χρονών απαντά σε ερώτηση 
ενηλίκου ότι ο σκύλος έχει 4 πόδια. «και η αγελά-
δα;», ρωτά ο μπαμπάς του. «έχει περισσότερα», 
λέει το αγοράκι. «πόσα πόδια έχει η αγελάδα;», 
επιμένει ο μπαμπάς του. «4», απαντά ο μικρός. 
«τι, κι αυτή 4, ε, λοιπόν τα ίδια με το σκύλο, έτσι 
δεν είναι;», «όχι», λέει πάλι ο μικρός, «έχει πε-
ρισσότερα, είναι ένα μεγάλο τέσσε-
ρα» (Christoforides-Henriques, 1996, στο ∆α-
φέρμου κ.ά, 2006) 

∆ιαφορετικές χρήσεις μαθηματικών εννοιών και το νόημα που 
δίνουν τα παιδιά  



∆ιαβάζουμε στα παιδιά μας γιατί 
ξέρουμε ότι τα βοηθά να αγαπήσουν 
τα βιβλία, να έρθουν σε επαφή με το 
γραπτό λόγο, να μάθουν καινούργιες 
λέξεις και να υιοθετήσουν σύνθετα 
γλωσσικά σχήματα. Γονείς και παιδιά 
διασκεδάζουμε με αυτή την αγαπημέ-
νη συνήθεια.  

Από την άλλη μεριά όμως, όταν 
έρχεται η ώρα να τα βοηθήσουμε με 
τα μαθηματικά, τι γίνεται; Πολλοί 
από μας αναστενάζουν, σηκώνουν 
τους ώμους ή ανατρέχουν σε βοηθή-
ματα του εμπορίου του τύπου 
«μαθηματικά για το νηπιαγωγείο» ή 
«το πρώτο μου βιβλίο με τους αριθ-
μούς» ή «φύλλα εργασίας για τους 
μικρούς μαθηματικούς» με έτοιμες 
εργασίες όπου το μικρό παιδί πρέπει 

να συμπληρώσει ανιαρά και χωρίς 
νόημα φύλλα εργασίας. 

Τα καλά νέα είναι ότι δεν χρειάζε-
ται να είσαι μαθηματικός για να ει-
σάγεις το παιδί σου στα μαθηματικά 
να του αποκαλύπτεις μαθηματικές 
ιδέες. Κάθε μέρα χρησιμοποιούμε 
τόσα μαθηματικά μαζί με τα παιδιά 
μας και ίσως είμαστε τόσο απασχο-
λημένοι που δεν το καταλαβαίνουμε.  

Κάθε φορά που υπολογίζετε πόσο 
νερό θα χρειαστείτε όταν γεμίζετε 
τον βραστήρα, ή υπολογίζετε πόσα 
χρήματα θα πληρώσετε όταν ψωνί-
ζετε στο σουπερ μάρκετ, όταν χωρί-
ζετε την πίτσα σε ίσα κομμάτια ή 
μοιράζετε τα σερβίτσια για το φαγη-
τό χρησιμοποιείτε μαθηματικά με 
έναν πρακτικό τρόπο.   

Το κλειδί είναι να δει κανείς πόσα 
μαθηματικά κάνει κάποιος ως μέ-
ρος καθημερινών δραστηριοτήτων 
και να δώσει έμφαση σε αυτά.  

Επίσης να «ακούει» και να εκμεταλ-
λεύεται τις ευκαιρίες που του δίνει 
ένα παιδί με τις ερωτήσεις του. 

Μαθηματικά  και καθημερινές οικογενειακές δραστηριότητες 
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Πράγματι όταν τα μαθηματικά του 
σχολείου απομονώνονται από τις 
καθημερινές εφαρμογές οι μαθητές 
δεν τα κατανοούν και αρχίζουν να τα 
αποφεύγουν. Από την άλλη μεριά, 
όμως πλήθος ικανοτήτων και δεξιο-
τήτων που συνδέονται με τα μαθημα-
τικά μας βοηθούν να λειτουργούμε 
αποτελεσματικά τόσο στην καθημε-
ρινή όσο και στην επαγγελματική μας 
ζωή: λογική σκέψη, διαδικασία δια-

χείρισης προβλημάτων, εντοπισμός 
σχέσεων ανάμεσα σε πράγματα και 
καταστάσεις όπως ταξινόμηση, οργά-
νωση, επεξεργασία και παρουσίαση 
δεδομένων κλπ.  

Όλα αυτά μας βοηθούν να ερμηνεύ-
ουμε τον κόσμο που μας περιβάλλει. 
Αυτά και πολύ περισσότερα είναι 
«τα μαθηματικά της καθημερινής 
μας ζωής». Σε αυτό ακριβώς το 
πλαίσιο στηρίζεται και η σύγχρονη 

προσέγγιση για «τα μαθηματικά του 
νηπιαγωγείου».  

«Κυρίαρχος στόχος είναι τα παιδιά 
να αρχίσουν να σκέφτονται με τρό-
πους που χαρακτηρίζουν την μαθη-
ματική επιστήμη, συνειδητοποιώντας 
παράλληλα τη κοινωνική τους διά-
σταση, τους λόγους για τους οποί-
ους τα χρησιμοποιούμε στη ζωή 
μας» (∆αφέρμου, κ.ά, 2006, 
σελ.155).  

σμα, γεωμετρικά σχήματα, επίλυση 
προβλημάτων, αριθμητικές πράξεις, 
χρονική σειρά γεγονότων, μέτρηση 
μεγεθών κ.λ.π; 

• Θα μπορούσαν να προκύψουν 
μαθηματικές συζητήσεις κατά τη 
διάρκεια αυτών των δραστηριοτή-
των; 

Αν το τεστ βγει θετικό, τότε σκεφ-
θείτε πόσες καθημερινές ευκαιρίες 
υπάρχουν για να εμπλέξετε το παιδί 
σας σε μαθηματικές συζητήσεις!  

∆ιαλέξτε τις πιο συνηθισμένες από 
τις δραστηριότητες - ρουτίνες που 
κάνετε στο σπίτι σας ή έξω από 
αυτό και σκεφθείτε με ποιο τρόπο 
γίνονται ακριβώς (αλληλουχία, κινή-
σεων, πιθανό λεξιλόγιο  αν την μοι-
ράζεστε με το/ τα παιδιά σας κ.ά). 
Τώρα είστε έτοιμοι να αναρωτηθεί-
τε: 

• Υπάρχουν καθόλου μαθηματικές 
διαδικασίες μέσα σε αυτές τις δρα-
στηριότητες, όπως απαρίθμηση, τα-
ξινόμηση, αντιστοίχηση 1-1, μοίρα-

Θα σας βοηθήσει αν κάνετε ένα μικρό τεστ στον εαυτό σας.  
Όταν προκαλούμε τα παιδιά 
να σκεφτούν σε καταστάσεις 
της καθημερινής ζωής δεν 
ενισχύουμε απλώς τη 

μαθηματική τους σκέψη, 
αλλά τα διευκολύνουμε να 
αντιληφθούν τα μαθηματικά 

ως εργαλείο επίλυσης 
προβλημάτων στον 
πραγματικό κόσμο 

Τα καλά νέα είναι ότι δεν 
χρειάζεται να είσαι 
μαθηματικός για να 

εισάγεις το παιδί σου στα 
μαθηματικά να του 

αποκαλύπτεις καθημερινά 
μαθηματικές ιδέες.  



Συζητήσεις κατά την ώρα του φα-
γητού, περιγραφή σχολικών  ή 
άλλων εξωσχολικών δραστηριοτή-
των (χρονική σειρά γεγονότων 
κ.ά) 

Αναπτύξτε συζητήσεις κατά την 
ώρα του φαγητού ή όταν επιστρέφε-
τε από το σχολείο για τις δραστη-
ριότητες της ημέρας.  

Συχνά πολλοί γονείς παραπονού-
νται, γιατί τα παιδιά τους δεν τους 
μιλάνε στο σπίτι για το σχολείο ή για 
τις άλλες δραστηριότητες που κά-
νουν.  

Εσείς άραγε μιλάτε μαζί τους για 
την καθημερινότητά σας; ∆ώστε 
εσείς το παράδειγμα. Αρχίστε να 
περιγράφετε στα παιδιά σας δικές 
σας δραστηριότητες. Για παράδειγμα 
πως περάσατε τη μέρα σας όσο ε-
κείνα ήταν στο σχολείο, ποιο πρό-
βλημα αντιμετωπίσατε και πως το 
λύσατε, ποιους συναντήσατε κ.λ.π. 
Στη συνέχεια ζητήστε τους να σας 
μιλήσουν για τις δικές τους εμπειρί-
ες. Εντάξτε αυτές τις συζητήσεις 
στις καθημερινές σας ρουτίνες. Έτσι  
καλλιεργείτε παράλληλα τις αναστο-
χαστικές τους δεξιότητες.  
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Παραμύθια, βιβλία γνώσεων, 
περιοδικά, εφημερίδες ή άλλα 
έντυπα (αριθμητικά σύμβολα, 
γεωμετρικά σχήματα, επίλυση 
προβλημάτων κ.λ.π) 

Με τα βιβλία και γενικότερα με τα 
έντυπα μέσα,  καλλιεργούμε τις 
γλωσσικές δεξιότητες των παι-
διών και την αγάπη για το διάβα-
σμα.  

Μπορούμε όμως να τα εκμεταλ-
λευτούμε και για λίγα ή περισσότε-
ρα μαθηματικά. Εντοπίζουμε  τους 
αριθμούς στις σελίδες των βιβλί-
ων, «σε ποια σελίδα έχουμε μεί-
νει;», «πόσες σελίδες έχει αυτό το 
βιβλίο;», «ανάγνωση» του καιρού-
θερμοκρασίας στην εφημερίδα, 
εντοπίζουμε τις τιμές πώλησης, 
ημερομηνία κ.λ.π.  

Επίσης, υπάρχουν πολλά παραμύ-
θια    που μπορούν να σας βοη-
θήσουν να κάνετε μαθηματικές 
συζητήσεις.  

• Παραμύθια που περιέχουν μα-
θηματικά προβλήματα (π.χ «τα 
88 ντολμαδάκια», Ε. Τριβιζά) 

• Παραμύθια με αναφορά σε μαθη-
ματικές έννοιες (π.χ για τους 
αριθμούς: «Στην Αριθμούπολη», 
Κ. Τασσοπούλου, εκδόσεις Κα-
στανιώτη, για τα γεωμετρικά 
σχήματα: «Το ταξίδι της Λί-
ζας», Π. Μαρ, εκδόσεις Κά-
στωρ κ.λ.π) 

• Παραμύθια που δίνουν ερεθί-
σματα να θέσετε απλά αριθμητι-
κά προβλήματα. π.χ στο παραμύ-
θι: «Ο Έλμερ,  ο παρδαλός ελέ-
φαντας», (Mc Kee, Εκδόσεις 
Πατάκης) μετά την ανάγνωση 
ρωτήστε «πόσα ζώα συνάντησε 
Έλμερ όταν πήγε στη ζούγκλα;» 

 

Βόλτα στο πάρκο, περίπατοι, ε-
πισκέψεις σε μουσεία, κινηματο-
γράφος, θέατρο ή άλλες εκδηλώ-
σεις (χρονική σειρά γεγονότων, 
αριθμητικές πράξεις, επίλυση 
προβλημάτων, αξία νομισμάτων 
κ.λ.π)  

Εμπλέξετε τα παιδιά στην όλη δια-
δικασία: επιλογή αριθμού λεωφο-
ρείου που θα χρειαστείτε, πόσα 
εισιτήρια, πως τα προμηθευόμαστε, 
εισιτήρια εισόδου, αγορά πορτοκα-
λάδας ή ποπ κόρν, μερικός ή συνο-
λικός υπολογισμός εξόδων. Συζη-
τήστε μαζί τους κατά την επιστρο-
φή για αυτά που κάνατε (χρονική 
σειρά γεγονότων).  

Μπορείτε να τους προτείνετε να 
ζωγραφίσουν κάτι από την έξοδο 
και να υπολογίσουν τα έξοδα 
(περιοριστείτε στα μικρά ποσά, και 
σε απλές προσθέσεις, δώστε τους 
και ένα αριθμητήριο που θα τα δι-
ευκολύνει να κάνουν πράξεις) 

Ψώνια (αριθμ. σύμβολα, ποσότη-
τες, νομίσματα κ.λ.π)  

Οι αγορές είναι πολύ οικείος τρό-
πος για να κάνουμε μαθηματικές 
συζητήσεις. π.χ επισήμανση των 
τιμών, συγκρίσεις τιμών, ποσότητα 
στη συσκευασία, υπολογισμός χρη-
μάτων κ.λ.π 

Καθημερινές αυθεντικές περιστάσεις για μαθηματικές αναζητήσεις 

Μιλάτε μαζ
ί με τα πα

ιδιά σας 

για την καθ
ημερινότητά

 σας;  

Είναι σημαντικό
 να τους 

περ ι γράφ
ετε  δ ικές  σας 

δραστηριότ
ητες. Εντάξτε 

αυτές 

τ ι ς  σ υ ζ η τ ή σ
ε ι ς  σ τ ι ς 

καθημερινέ
ς σας ρου

τίνες και 

καλλιεργείσ
τε παράλληλα τις 

α ν α σ τ ο χ α σ τ ι κ έ ς  τ ο υ ς 

δεξιότητες
.  

 
∆ώστε   στο παιδί σας περι-
οδικά με συνταγές και φαγη-
τά και ζητήστε του να κάνει 
το τραπέζι σε 5 ή 6 άτομα, 
με κολλάζ σε ένα μεγάλο 
χαρτί.  
 
Μπορεί να κολλήσει τα φαγη-
τά τους (εικόνες) και να ζω-
γραφίσει τα σερβίτσια που 
χρειάζονται για τον καθένα.  



«σήμερα είναι Πέμπτη» κ.λ.π  

Μήπως όμως θα μπορούσε κά-
ποιος να αξιοποιήσει αυτά τα 
ερωτήματα και να τους δώσει 
χαρακτήρα μαθηματικών προ-
βλημάτων προς επίλυση, απο-
φεύγοντας τον πειρασμό να 
απαντήσει ευθέως;  

Αρκεί ένα ημερολόγιο (μηνιαίο 
και καλύτερα τοίχου). ∆ώστε τις 
ημερομηνίες π.χ «τα γενέθλιά 
σου είναι στις 15 Φεβρουαρίου» 
και καλέστε το παιδί να εντοπί-
σει την ημερομηνία στο ημερο-
λόγιο.  

Μήπως να ζωγραφίσει και κάτι 
στο κουτάκι για να το θυμάται;  

Μήπως θα μπορούσε να μετρή-
σει και πόσες μέρες μένουν 
μέχρι τα γενέθλια;  

Υπάρχουν πολλές ακόμα καθημε-
ρινές δραστηριότητες που μπο-

Χρήση ημερολογίου, ρολογιού, τηλε-
φώνου, telecontrol (αναγνώριση α-
ριθμητικών σύμβολων, απαρίθμηση, 
επίλυση προβλημάτων)  

Όλα αυτά τα χρησιμοποιείτε καθημερι-
νά και τα παιδιά σας παρακολουθούν. 
Μπορείτε να τα μυήσετε στη ουσιαστι-
κή χρήση τους μέσα από αυθεντικές 
περιστάσεις.  
Πολλά από τα σχόλια που κάνουν τα 
παιδιά έχουν μαθηματικό περιεχόμενο 
ή μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για 
μαθηματικούς συλλογισμούς. Οι παρα-
κάτω ερωτήσεις είναι πολύς συνηθι-
σμένες  

«πότε είναι τα δικά μου γενέθλια;»  
«πότε είναι τα Χριστούγεννα;»,  
«τι μέρα είναι σήμερα;»  

Σε αυτές μπορεί κάποιος  απλώς να 
απαντήσει ευθέως π.χ  

«μετά από ένα μήνα, ή σε 30 ημέρες»  

ριθμοί μαγνητικοί από το 0-9 και 
συχνά έπαιζε μαζί τους. Κάποια 
στιγμή άρχισε να τους βάζει στη σει-
ρά, όπως είχε δει στα βιβλία, μόνο 
που το 0 το έβαζε μετά το 9 ή 
έπαιρνε το 1 και έκανε το 10. Επίσης 
έπαιζε με μια σειρά μεγάλα αφρώδη 
τετράγωνα πάζλ-αριθμούς από το 0-
9, και πάλι τα έβαζε στη σειρά και 
δεν ήξερε τι να κάνει το 0.  

Στο ασανσέρ παρατηρούσε τους α-
ριθμούς των ορόφων και έκανε ερω-
τήσεις. Σε μερικά ασανσέρ το ισόγει-
ο συμβολίζεται με 0 αλλού με ΙΣ. 
Ρωτούσε: «γιατί εδώ έχει το μη-
δέν;». «εδώ γιατί δεν έχει 0;»  

Άρχισε έτσι σιγά-σιγά  αναρωτιέται  
τι είναι το 0. Η δική μου απάντηση : 
«το 0 είναι  τίποτα» δεν την ικανο-
ποιούσε. Άλλωστε την μπέρδευε και 
ο συμβολισμός των ασανσέρ του 0 με 
το ΙΣ.  

Κάποια στιγμή αποφάσισα να κάνω 
μια νέα προσπάθεια για να της το 
εξηγήσω. Θυμήθηκα ένα πολύ 
όμορφο ποίημα του Ροντάρι «ο θρί-
αμβος του μηδέν» (βλ. σελ. 6). Της 
το διάβασα μια φορά. Μετά το ξανα-
διάβασα και πήραμε του μεγάλους 
επιδαπέδιους αριθμούς-παζλ και 
τοποθετούσε με την σειρά αυτούς 
που άκουγε από το ποίημα. Στη συ-
νέχεια, παίξαμε με το 0 και το βάλα-
με δίπλα από τους άλλους αριθμούς 
(δεξιά ή αριστερά). Με ρώτησε γιατί 
δεν το ήθελαν. Έτσι μπόρεσα να 
χρησιμοποιήσω το παλιό μου επιχεί-
ρημα χρησιμοποιώντας όμως τα λό-
για του Ροντάρι: «ένα απλό μηδενι-
κό δεν αξίζει και πολύ».  
Παίξαμε αρκετά εκείνη την ημέρα 
αλλά και τις επόμενες με τους αριθ-
μούς με δική της απαίτηση.  

. 

Η επόμενη προσωπική αφήγηση 
δείχνει θαυμάσια πως προσεγγί-
ζουν τα παιδιά τα αριθμητικά σύμ-
βολα (που είναι μέρος της αφηρη-
μένης μαθηματικής γλώσσας) μέσα 
από την καθημερινή τους ζωή με 
την «διαμεσολάβηση του ενήλικα» 

«Πως προσέγγισε η Ελευθερία 
σιγά-σιγά την έννοια του μηδέν 
λίγο πριν κλείσει τα 4» 

Η Ελευθερία ξεκίνησε τον παιδικό 
σταθμό λίγο πριν τα 4.  

Είχε 2-3 βιβλία με την ακολουθία 
των αριθμών από το 1-10  που συ-
χνά τα ‘μελετούσε’ με μεγάλη προσο-
χή. Στο ψυγείο υπήρχαν επίσης, α-

Η υποστήριξη των ενηλίκων  

Τεύχος 5 5 

Μύθος 2ος 
«τα μαθηματικά είναι γεμάτα 

αφηρημένα σύμβολα, δύσκολο να 
τα κατανοήσει ένα μικρό παιδί» 

ρείτε να εκμεταλλευτείτε για μαθη-
ματικές αναζητήσεις μαζί με το παι-
δί σας, όπως η τακτοποίηση πραγ-
μάτων, π.χ ρούχων και παιχνιδιών, 
μαγειρική και υπολογισμός ποσοτή-
των, στρώσιμο τραπεζιού, κηπουρι-
κή κ.λπ. 
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Σύντο
μα κι άλλ

ες ιδέε
ς 

για μαθημ
ατικές

 

αναζητ
ήσεις σ

το σπίτι!
 

Τα παιδιά έχουν την ανάγκη από την υποστήριξη των ενηλίκων για να δώσουν νόημα στον κόσμο που τα περιβάλλει. 
Η χρήση της μαθηματικής γλώσσας από τους ενήλικες τα βοηθάει να συνδέσουν προοδευτικά την αφηρημένη γλώσσα 
με τη γλώσσα της καθημερινής επικοινωνίας.  

Μια φορά κι ένα καιρό 
ζούσε το μηδενικό, 

που ’ταν στη καρδιά καλό 
κι ολοστρόγγυλο σαν «Ο». 

Όλοι άλλοι αριθμοί 
δεν το ήθελαν, γιατί 
 ένα απλό μηδενικό 

 δεν αξίζει και πολύ. 
Όπως πήγαινε μια μέρα, 
Βλέπει ξαφνικά το Ένα, 
που ήταν στενοχωρημένο 
 και με μάτια δακρυσμένα. 
Του ’δωσε πολύ κουράγιο, 

το’ βαλε και στ’ αμαξάκι 
να το πάει μια βόλτα 
για να ξεχαστεί λιγάκι. 

Ξαφνικά, βλέπουν το Τρία 
στην απέναντι γωνία, 

που ’χει βγάλει το καπέλο και  
θερμά τους χαιρετά. 

και πιο κάτω να το Πέντε 
να το Οκτώ, να το εννιά, 
έχουν βγάλει τα καπέλα 
κι υποκλίνονται βαθιά…. 
Τι είχε γίνει όμως παιδιά; 
Να: Το Ένα και Μηδέν 

καθισμένα πλάι πλάι, 
το ’να δω και τ’ άλλο κει, 
ένα ∆έκα είχαν κάνει. 
Από τότε, το Μηδέν 
όλοι αυτοί οι αριθμοί 
το σεβόντουσαν πολύ. 
Το ’παιρναν στο σινεμά, 
πλήρωναν και τα λεφτά, 

πάντα το ’βαζαν δεξιά τους 
το φοβόταν στα ζερβά τους, 
του ’καναν και συντροφιά 
κι έζησαν αυτοί καλά…. 

«Ο θρίαμβος του μηδέν» (Ροντάρι, 1986) 

Οι απεικονίσεις αριθμητικών 
συμβόλων από παιδιά νηπια-
γωγείου  μετά την ακρόαση  
του ίδιου ποιήματος , στα 
πλαίσια οργανωμένης δραστη-
ριότητας στο νηπιαγωγείο. 

Μετά από μερικές μέρες, ένα μήνα πριν τα Χριστούγεννα, καθώς περπατούσα-
με στο δρόμο στάθηκε να κοιτάξει τα έλατα σε ένα μαγαζί που πουλούσε  χρι-
στουγεννιάτικα. Ένα δέντρο ήταν φορτωμένο κουκουνάρια και ένα άλλο δεν 
είχε κανένα. Με ρωτά:  
«γιατί αυτό έχει και το άλλο δεν έχει;»,  
«δεν ξέρω, άλλα έχουν και άλλα δεν έχουν», απαντώ εγώ λίγο βαριεστημέ-
να και σκέφτομαι τι απορία είναι πάλι κι αυτή;   
Εκείνη κοιτάζει πάλι το δέντρο χωρίς κουκουνάρια προσεκτικά και μου απαντά 
σοβαρά:  
«εγώ ξέρω, επειδή αυτό είναι το 0, δεν έχει κανένα κουκουνάρι».  

Όλο  αυτό  τον  κα ι ρό 
αναζητούσε μια εικονική 
αναπαράσταση για το 0, όπως 
είχε για τους άλλους αριθμούς 
και μόλις είχε καταφέρει να 
κατασκευάσει μια τέτοια, 
χρησιμοποιώντας 2 ψεύτικα 
χριστουγεννιάτικα δέντρα, το 
ένα με κουκουνάρες και το 
άλλο χωρίς.  


