
Μάζεψε αστερίες γίνε 
ο νικητής.

Ένα παιχνίδι της Σάσας 
Καραγιαννίδου – Πέννα που 

συνδυάζει την διασκέδαση με την 
γνώση.



Στόχος του παιχνιδιού: 

Να μπορούν τα παιδιά να αναγνωρίζουν τους 
αριθμούς από το ένα έως και το δέκα, καθώς 
και το πλήθος των αντικειμένων που αυτοί 

αντιπροσωπεύουν.



Υλικά: 

θα χρειαστούμε πολλούς αστερίες 
σχεδιασμένους σε κανσόν χαρτόνι και 

κομμένους. Φροντίζουμε ώστε όλοι να έχουν 
ίδιο χρώμα και μέγεθος. Επάνω στα 

ποδαράκια τους βάζουμε με μαύρο μαρκαδόρο 
στρογγυλά, από ένα έως και δέκα.

 



Θα έχουμε σχεδιάσει και κόψει επίσης από 
χαρτόνι κανσόν συννεφάκια, του ιδίου 
χρώματος με αυτό που είναι και οι αστερίες 
και θα έχουμε γράψει επάνω αριθμούς από το 
ένα έως και το δέκα.
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Περιγραφή του παιχνιδιού:
 Έχουμε τοποθετήσει στο πάτωμα της τάξης, ή στην 

αυλή του σχολείου, τους αστερίες, διπλάσιους σε 
αριθμό από τον αριθμό των παιδιών της τάξης μας. 

Τα παιδιά, κρατώντας το καθένα από ένα συννεφάκι με 
κάποιον αριθμό γραμμένο επάνω σε αυτό, μπαίνουν 

το ένα πίσω από το άλλο, σε δύο σειρές και σε 
κάποια απόσταση από τους αστερίες. Με το σύνθημα 
μας, φεύγουν τα δύο πρώτα παιδιά από τις δύο σειρές 

και τρέχουν απέναντι. 



Βλέποντας και αναγνωρίζοντας τον αριθμό που 
κρατάνε, ψάχνουν να εντοπίσουν αστερία με τόσα 

στρογγυλά, στα ποδαράκια τους, όσα λέει ο αριθμός 
που κρατάνε. 

Μόλις τον εντοπίσουν, τον παίρνουν και τρέχουν 
απέναντι στη σειρά – ομάδα τους, για να φύγει το 
επόμενο παιδί. Ποιας ομάδας τα παιδιά πρώτα θα 

τελειώσουν και θα βρεθούν με έναν αστερία στο χέρι 
τους; Αυτά τα παιδιά θα είναι και οι νικητές. 

Το παιχνίδι συνεχίζεται, όσο διαρκεί το ενδιαφέρον των 
παιδιών.



ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ



Και τώρα ας παίξουμε, λίγο διαφορετικά.

  



Μετρήστε τους δικούς μου αστερίες. Πόσοι 
είναι;



Πολύ σωστά. Είναι εφτά. Μήπως μπορείτε να μου πείτε 
ποιος από όλους είναι ο αριθμός εφτά;



Μπράβο, είναι αυτός με το μωβ χρώμα.



Δείτε και πάλι τους αστερίες. Είναι όλοι ίδιοι ή ήρθαν 
και κάποιοι άλλοι στην παρέα διαφορετικοί ; Και αν 

ναι, πόσοι είναι;



Πολύ σωστά. Οι αστερίες δεν είναι όλοι ίδιοι. Στην 
παρέα με τους κόκκινους αστερίες, τώρα ήρθαν και οι 

κίτρινοι. Πόσοι είναι;

Οι κίτρινοι αστερίες είναι τέσσερις. 



Ποιος από τους παρακάτω αριθμούς, είναι ο αριθμός 
τέσσερα;



Πολύ σωστά, είναι ο αριθμός με το μπλε χρώμα. 



Τέσσερις οι κόκκινοι αστερίες και τέσσερις κίτρινοι που 
ήρθαν στην παρέα, πόσοι γίνανε όλοι μαζί; Πολύ 

σωστά. Γίνανε οκτώ. Γιατί, 

4+4=8



Μετρήστε τους αστερίες. Πόσοι είναι; Έχουν όλοι το 
ίδιο χρώμα;  Αν όχι, μπορείτε να πείτε πόσοι είναι οι 

αστερίες από κάθε χρώμα;



Όλοι οι αστερίες είναι δέκα, πολύ σωστά. 

Πόσοι όμως είναι οι κόκκινοι; 

Οι κίτρινοι, οι ροζ;



Πολύ σωστά. Οι ροζ είναι τρεις. Τρεις είναι και οι 
κόκκινοι και οι κίτρινοι αστερίες είναι τέσσερις. 
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Παρατηρήστε τους αστερίες. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος 
από όλους; Ο μικρότερος;



Πολύ σωστά. Μεγαλύτερος είναι ο κόκκινος 
και μικρότερος ο κίτρινος. 



Παρατηρήστε την εικόνα.



Μπορείτε να ονομάσετε τα θαλάσσια πλάσματα που 
βλέπετε;

Μπράβο παιδιά. Μήπως βλέπετε και τον φίλο μας τον 
αστερία;

Ναι ;

Τι λέτε να σχεδιάσετε τώρα και εσείς έναν αστερία και 
να τον χρωματίσετε;



Δεν είναι δύσκολο.



ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
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