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Ση είκαη ασηό ποσ ζηης θοηκωκίες 
ποσ δούμε ακαγκωρίδοσμε θαη 

αποθαιούμε 
«μαζεμαηηθά»; 



Μαζεμαηηθά είκαη

έκας ηρόπος κα βιέποσμε ηοκ θόζμο 
γύρω μας θαη κα οργακώκοσμε ηης 

δραζηερηόηεηες μας μέζα ζ’ ασηό ηοκ 
θόζμο

έκας ηρόπος κα μηιάμε γηα ηοκ 
θόζμο θαη ηης δραζηερηόηεηες μας, 

μέζα από μηα ηέηοηα ζέαζε



θαη παράιιεια 

μηα γκώζε, 
οργακωμέκε με ζσγθεθρημέκες αρτές 

θαη δηαησπωμέκε με μηα δηθή ηες 
γιώζζα.





Τα καζεκαηηθά είλαη

κηα πνιηηηζκηθή πξαθηηθή

η οποία δεν μπορεί να 

διαχωριζηεί απόλυηα από ηο

πιαίζην ηεο



Η καζεκαηηθή πξαθηηθή πεξηιακβάλεη

1. Επηηειεζηηθέο / εθηειεζηηθέο πξάμεηο, νη νπνίεο

δηεθπεξαηώλνπλ εξγαζίεο κε καζεκαηηθό

πεξηερόκελν, π.ρ. πνιιαπιαζηαζκόο δηςήθησλ

αξηζκώλ.

2. Δηαινγηθέο / γισζζηθέο πξάμεηο, νη νπνίεο

κηινύλ γηα ηηο επηηειεζηηθέο πξάμεηο θαη ηα

δεηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ ζην πιαίζην ηνπο,

θαζώο θαη γηα δεηήκαηα καζεκαηηθώλ

δηαηππώζεσλ θαη

3. Θέζεηο / πεπνηζήζεηο γηα ηελ ίδηα ηε καζεκαηηθή

πξαθηηθή θαη ηελ άζθεζε ηεο.



Άξα ε άζθεζε κηαο καζεκαηηθήο πξαθηηθήο ζεκαίλεη:

1. Κάλσ καζεκαηηθά, δειαδή αλαπηύζζσ κηα

καζεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, ε νπνία όπσο θάζε

αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα έρεη θίλεηξν, αληηθείκελν

θαη απνηέιεζκα.

2. Μηιώ καζεκαηηθά, δειαδή δηαηππώλσ κε

ζπγθεθξηκέλε γιώζζα πεξηγξαθέο ηεο καζεκαηηθήο

δξαζηεξηόηεηαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ θαη

δηαιέγνκαη κε βάζε ηηο πεξηγξαθέο απηέο θαη

3. Έρσ άπνςε γηα ηε καζεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ην

ιόγν ηεο, ε νπνία ππνβάιιεη θαη κηα ζπγθεθξηκέλε

ηνπνζέηεζε απέλαληη ηνπο.



Πως μαθαίνουμε 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ?





Μαζαίλνπκε κέζα από 

δξαζηεξηόηεηεο

νη νπνίεο δηακεζνιαβνύληαη 

από ηερλήκαηα

θαη αλαπηύζζνληαη ζε έλα 

θαζνξηζκέλν πιαίζην



Μαθαίνω μαθηματικά:

Εισάγομαι σε μια 

μαθηματική πολιτισμική 

πρακτική, η οποία είναι 

διάχυτη στο κοινωνικό 

περιβάλλον



Μαθαίνω μαθηματικά:

και παράλληλα

αποκτώ μια γνώση, η 

οποία είναι οργανωμένη 

με συγκεκριμένες αρχές 

και διατυπωμένη με μια 

δική της γλώσσα.



Μαθαίνω μαθηματικά:

•Παντού

•Μέσα από δραστηριότητες

•Με την υποστήριξη  

ενηλίκων



Μαθαίνω μαθηματικά:
Εισάγομαι σε μια μαθηματική 

πολιτισμική πρακτική μέσα από

•Δημιουργία καταστάσεων που 

επιτρέπουν τη συμμετοχή των 

παιδιών σε μαθηματικές 

δραστηριότητες

•Καθοδηγούμενη συμμετοχή



Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης



Η κουζίνα

Το μαγείρεμα

Τα μαθηματικά





















ΜΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΕ ΚΛΑΣΜΑΤΑ
Μαιαθά κπηζθόηα κε μεξά θξνύηα θαη θνπληνύθηα

ΥΛΙΚΑ

½ θι. ζηαθίδεο ή βεξύθνθα ή άιια μεξά 

θξνύηα θνκέλα ζε κηθξά      θνκκαηάθηα

¾ θι. αιεύξη γηα όιεο ηηο ρξήζεηο

¾ θι. ληθάδεο βξώκεο ή άιια δεκεηξηαθά 

πξστλνύ

½ θι. θνπληνύθηα ηξηκκέλα ζε κεγάια 

θνκκάηηα

⅛ θηινύ βνύηπξν αλάιαην
1/3 θι. δάραξε









Μαθηματικά

Λογικές σχέσεις

Ποσοτικές σχέσεις
(αρίθμηση, μέτρηση, πράξεις αριθμών) 

Χωρικές σχέσεις 


































