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Μαθηματικά

Γειά σας παιδάκια καλά. Είμαι ο  

Αϊνστάιν ο γνωστός!! Μου άρεσε να 

ασχολούμαι με τα μαθηματικά, από 

πολύ πολύ μικρός. Έτσι έγινα άριστος 

στα μαθηματικά, δηλαδή πολύ καλός, 

αφού ήμουν όπως σας είπα πολύ 

εργατικός. Τι λέτε πάμε τώρα να 

παίξουμε μαζί μαθηματικά παιχνίδια 

που θα σας κάνουν έξυπνους πολύ;



Το Τάγκραμ είναι ένα παιχνίδι που 

αποτελείται από 7 γεωμετρικά 

σχήματα, 5 τρίγωνα, 1 πλάγιο 

παραλληλόγραμμο και 1 

τετράγωνο. 

Κόψε τα σχήματα, βάλε το ένα 

δίπλα στο άλλο και φτιάξε 

απίθανα σχήματα, εικόνες και 

αριθμούς… 

Πιο κάτω θα βρεις ορισμένες 

εικόνες… Προσπάθησε να τις 

φτιάξεις… Θα χαρώ πολύ να δω 

και δικές σου εικόνες!

Τangram
Μαθηματικά και Γεωμετρία



Μην ξεχάσεις 

να γράψεις το 

όνομα σου και 

να βγάλεις 

φωτογραφία 

την εργασία 

σου!
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Παιχνίδι με ζάριΧρωμάτισε κάθε φορά το 

σχήμα που θα φέρεις στο ζάρι 

μέχρι να χρωματίσεις όλα τα 

σχήματα.



Τα παιδιά αποφάσισαν να 

διακοσμήσουν τους τοίχους 

του δωματίου τους με μοτίβα. 
Βοήθησε τους να 

τελειώσουν 

τα μοτίβα που άρχισαν.

Κάνε και εσύ μερικά 

μοτίβα για να τους 

δώσεις ιδέες να κάνουν 

ακόμη πιο όμορφο το 

δωμάτιο τους. 

Μαθηματικά και ΆλγεβραΜοτίβο



Γειά σου φίλε/η μου, είμαι η Μαρία. Ξέρω ότι 

είσαι πολύ έξυπνο παιδάκι και θα ήθελα τη 

βοήθεια σου. Θέλω να διακοσμήσω το φόρεμα 

μου με 3 κουμπιά. Με πόσους διαφορετικούς 

τρόπους μπορώ να ράψω αυτά τα 3 κουμπιά 

στο φόρεμα μου;

Μην ξεχάσεις 

να γράψεις το 

όνομα σου και 

να βγάλεις 

φωτογραφία 

την εργασία 

σου!

Πάρε χαρτί και ζωγράφισε το 

φόρεμα. Πάρε 3 κουμπιά                                

ή 3 καπάκια  και βρες με 

πόσους διαφορετικούς τρόπους 

μπορώ να ράψω τα κουμπιά.

Ζωγράφισε                       

τις λύσεις που θα βρεις.

Μαθηματικά και Στατιστική-Πιθανότητες



Έχω και  .

Μία                               . Με πόσους 

κόκκινη κίτρινη                 μπλε

διαφορετικούς τρόπους μπορώ να 

χωρίσω τα                 στις                             .  

Μην ξεχάσεις 

να γράψεις το 

όνομα σου και 

να βγάλεις 

φωτογραφία 

την εργασία 

σου!

Ζωγράφισε τις γυάλες και τα ψάρια, κόψε 

τα και βρες τους διαφορετικούς τρόπους. 

Μην ξεχάσεις να ζωγραφίσεις σε χαρτί 

τους τρόπους που θα βρεις.



Η πεταλούδα θα πάει στα γενέθλια της 

φίλης της, της πασχαλίτσας και 

θέλει να διακοσμήσει τα φτερά της με όμορφες 

βούλες. Θέλει όσες βούλες θα έχει το ένα φτερό να 

έχει και το άλλο. Η πεταλούδα μπορεί να βάλει στα 

φτερά της μέχρι 10 βούλες. 

Πάρε χαρτιά ,μολύβια ζωγράφισε την 

πεταλούδα και βρες με ποιους τρόπους μπορεί να 

διακοσμήσει τα φτερά της. ΜΗΝ ξεχάσεις ότι όσες

βούλες έχει το ένα φτερό, τόσες πρέπει να έχει και 

το άλλο…

Μην ξεχάσεις 

να γράψεις το 

όνομα σου και 

να βγάλεις 

φωτογραφία τη 

ζωγραφιά σου!

Μαθηματικά και Αριθμοί και Πράξεις



Ο Κύριος Κώστας μάζεψε τα μπιζέλια από το χωράφι του. Κάποια όμως άνοιξαν

και μπερδεύτηκαν. Βοήθησε τον να τα βάλει στη σωστή τους θέση. 
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Βοήθησε τα βατραχάκια να βρουν τη λίμνη τους.
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Γίνε ζωγράφος και ζωγράφισε τόσα πράγματα όσα σου λέει ο αριθμός.



Στη μαϊμού 

αρέσουν πολύ οι 

μπανάνες.
Μέτρησε 

Μέτρησε και γράψε 

πόσες μπανάνες 

έτρωγε κάθε μέρα



Οι κάρτες του Αντρέα ανακατεύτηκαν… Μπορείς να τον βοηθήσεις; Πώς;

Κόψε τις κάρτες και βάλε μαζί εκείνες που μας δείχνουν τον ίδιο αριθμό.



Οι μέλισσες οι εργατικές 

αποφάσισαν να κάνουν ένα 

διαγωνισμό…

Όποια μέλισσα μαζέψει το 

περισσότερο μέλι θα στεφθεί 

και νικητής.

Ο διαγωνισμός έχει 

τελειώσει… θέλουν τη 

βοήθεια σου γιατί δεν 

ξέρουν να μετρούν. Γράψε 

στα κουτιά τους αριθμούς…
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Μπορείς να κόψεις και 

να κολλήσεις ή να 

ζωγραφίσεις τόσα 

κουκούτσια όσα λέει ο 

αριθμός;



Tα πουλιά έφυγαν από τις φωλιές τους και τα ψάχνει η μαμά τους. Βοήθησε την 

να βρει πόσα κάθονται σε κάθε δέντρο.
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Ζωγράφισε τόσα κουτάκια όσα είναι και τα ψάρια 

από το κάθε είδος. Μέτρησε τα και γράψε στο 

κουτάκι τον αριθμό.



Ώρα για φιδάκι!
Σκοπός του παιχνιδιού είναι να 

φτάσει κάποιος πρώτος στο 

τετράγωνο με αριθμό 25. 

Το παιχνίδι παίζεται από 2-4 

παίχτες. Ο κάθε παίχτης 

διαλέγει 1 πιόνι διαφορετικού 

χρώματος 

Οι παίχτες ρίχνουν το ζάρι, 

όποιος φέρει τον μεγαλύτερο 

αριθμό παίζει πρώτος. Ρίχνει το 

ζάρι και προχωρά το πιόνι τόσα 

τετράγωνα όσα και ο αριθμός του 

ζαριού.   

Αν σταματήσει στο  κεφάλι του 

φιδιού κατεβαίνει στο τετράγωνο 

που είναι η ουρά. Αν σταματήσει 

στην αρχή μιας σκάλας 

σκαρφαλώνει στο τετράγωνο που 

τελειώνει η σκάλα.

Για να φτάσει κάποιος στο 

τέρμα πρέπει να φέρει στο 

ζάρι ακριβώς τον αριθμό  

που θα τον οδηγήσει στο 

25.



Παραμύθι τώρα θα 

αρχινήσει, παραμύθι που το 

αγαπώ και ο καθ’ ένας 

λοιπόν ας σιωπήσει κι 

αρχινά μια φορά και ένα 

καιρό…

Μαθηματικά και Γλωσσική Αγωγή

























Ζωγράφισε ότι θέλεις από το 

παραμύθι

Δείξε τον τίτλο του παραμυθιού. 

Μπορείς αν θέλεις να αντιγράψεις τον 

τίτλο του παραμυθιού.

Γράψε με τη σειρά πόσα παπάκια 

μαζεύονταν κάθε φορά στη λίμνη. 

Τώρα ζωγράφισε δίπλα από κάθε 

αριθμό τόσα παπάκια όσα λέει ο 

αριθμός.

Μπορείς να σκεφτείς έναν άλλον 

τίτλο για το παραμύθι;



Δέκα καβουράκια

https://www.youtube.com/watch?v=2YPac_4mft4

Μπορείς να 

πατήσεις τον 

σύνδεσμο για να 

ακούσεις το 

τραγούδι!
Τραγούδησε το 

τραγούδι κανονικά.

Τραγούδησε το 
τραγούδι άηχα.

Ζωγράφισε τα 10 
καβουράκια με τις 
καραμέλες τους

Το εικονόλεξο θα σε

βοηθήσει να μάθεις

το τραγούδι…

Μαθηματικά και Μουσική Αγωγή

https://www.youtube.com/watch?v=2YPac_4mft4


Δέκα         καβουράκια

βρήκαν δέκα καραμέλες

και καθίσανε στο βράχο                  να τις φάνε.

Μα ήρθαν τα χταπόδια 

τα τραβήξαν απ’ τα πόδια

και τους πήραν τα γλυκά      , και στο φινάλε



έμειναν μονάχα να κοιτάν το κύμα

αχ τα καβουράκια είναι κρίμα

κι έμειναν μονάχα να κοιτάν το κύμα

αχ τα καβουράκια είναι κρίμα!

Τρια λα ρι λα ρι λα ρι λα λοοο
τρια λα ρι λα λεο
Τρια λα ρι λα ρι λα ρι λα λοοο
τρια λα ρι λα ρι λα λοοο



Να και μια χελώνα

που τα βλέπει να’ ναι μόνα

και τα παίρνει στη σπηλιά μες στη φωλιά της.

Βγάζει απ’ τις ντουλάπες 

γλειφιτζούρια σοκολάτες

παγωτά , γρανίτες    , φράουλες            και τάρτες



και τα καβουράκια μας θα κάνουν πάρτι

κάτω απ’ το σπασμένο το κατάρτι

και τα καβουράκια μας θα κάνουν πάρτι

κάτω απ’ το σπασμένο το κατάρτι !

Τρια λα ρι λα ρι λα ρι λα λοοο
τρια λα ρι λα λεο
Τρια λα ρι λα ρι λα ρι λα λοοο
τρια λα ρι λα ρι λα λοοο



«Κορίτσι με βάρκα»

Το Έργο τέχνης «Κορίτσι με 

βάρκα» είναι έργο του γνωστού 

ζωγράφου Πάμπλο Πικάσο. 

Ο Πάμπλο Πικάσο 

χρησιμοποιούσε ζωντανά 

χρώματα στα έργα του και μας 

κάνει να γελούμε με τα αστεία 

πρόσωπα που ζωγράφισε!

Παρατήρησε με προσοχή τον 

πίνακα ζωγραφικής 

του Πάμπλο Πικάσο. 

Ποια σχήματα μπορείς να 

εντοπίσεις στην εικόνα;

Μην ξεχάσεις 

να γράψεις το 

όνομα σου και 

να βγάλεις 

φωτογραφία τη 

ζωγραφιά σου!

;

Μπορείς κι εσύ να 

φτιάξεις μια δική σου 

ζωγραφιά με τα σχήματα 

που έχεις βρει ότι 

υπάρχουν στον πίνακα;

Μαθηματικά και Εικαστικές Τέχνες



Παιχνίδι:Βασιλέας

Θα χρειαστείς κιμωλίες              για 

σχεδιασμό του βασιλέα.

Μικρή πλακουτσωτή πέτρα             για 

κάθε παίχτη. 

Με τη βοήθεια των γονιών σου κάνε 

με την κιμωλία το σχήμα του βασιλέα                                        

έξω στην αυλή, στο πάτωμα
Ο κάθε παίχτης έχει την πέτρα του στο πρώτο 

σκαλί. Στη συνέχεια τη ρίχνει στο δεύτερο, 

τρίτο κτλ κουτί μέχρι να φτάσει στο τέλος. 

Χάνεις τη σειρά σου όταν ρίξεις την πέτρα σου 

στο σκαλί που είσαι και αυτή πατήσει τη 

γραμμή ή όταν κλοτσήσεις την πέτρα σου, ή αν 

πατήσεις εσύ με το πόδι σου τη γραμμή. Τότε 

σταματάς το παιχνίδι, συνεχίζει το επόμενο στη 

σειρά παιδί και ξαναρχίζεις όταν έρθει η σειρά 

σου.

Μαθηματικά και Φυσική Αγωγή



Μαθηματικά

Γειά σας και πάλι φίλοι μου καλοί!! 

Εύχομαι να περάσετε καλά με τα 

παιχνίδια τα μαθηματικά. Τώρα 

μπορείτε να σκεφτείτε και εσείς 

παιχνίδια που θα κάνουν το μυαλό 

σας ξεφτέρι να γινεί!!



Τα παιδιά δεν διαφέρουν πολύ από τους 

χαρταετούς. Είναι φτιαγμένα να πετάνε. 

Χρειάζονται όμως τον αέρα-απεριόριστη 

αγάπη, εμπιστοσύνη και ενθάρρυνση.
Gigi Graham Tchividjian



Σας ευχόμαστε καλή δύναμη και υγεία!!Σας ευχόμαστε Καλό Καλοκαίρι!!!


