Ενότητα:

Εξοικείωση µε τη µορφή των κερµάτων
Σχέδιο µαθήµατος 1
Παρατήρηση των κερµάτων

Περιληπτική παρουσίαση
Λεπτοµερής παρατήρηση των κερµάτων και αντιστοίχιση των δύο όψεών τους.
Σκοπιµότητα:
όψεις.
Στόχοι:
Γνώσεις
Στάσεις
∆εξιότητες

Να αναγνωρίζουν οι µαθητές τα κέρµατα και από τις δύο

Να µπορούν οι µαθητές να αναγνωρίζουν τις διαφορές ανάµεσα
στις δύο όψεις των κερµάτων.
Οι µαθητές αξιολογούν αισθητικά τις εθνικές και κοινές όψεις των
κερµάτων.
Να µπορούν οι µαθητές να αντιστοιχίζουν τις δύο όψεις των
κερµάτων.

∆ιαθεµατικότητα:
∆εξιότητες:

Αισθητική Αγωγή, Γλώσσα, Προ-µαθηµατικές έννοιες
Λεπτή κινητικότητα, Αναγνώριση, ∆ιάκριση, Οπτική µνήµη

Λεξιλόγιο:

Πορτοφολάκι µε τα κέρµατα
Κέρµατα, στρογγυλά
1 λεπτό, 1 ευρώ, κ.ο.κ.,
καράβια, αρχηγοί, ζωγραφιά

∆ιάρκεια:

2 διδακτικές ώρες

Υλικό:

- Εκτύπωση των δύο όψεων των 8 κερµάτων στο µεγάλο
µέγεθος
- Εκτύπωση των δύο όψεων των 8 κερµάτων στο µικρό
µέγεθος
- ψαλίδι
- κόλλα
- 8 κανσόν χαρτόνια ίδιου χρώµατος
- 8 χαρτονάκια για τις όψεις µικρού µεγέθους
- κόλλες γλασέ
- χαρτοτέιπ
- 1 σειρά κερµάτων για κάθε µαθητή
- 1 επίπεδο πορτοφολάκι για τα κέρµατα κάθε µαθητή που
αναγράφει το όνοµά του

Προετοιµασία

Έχουµε στείλει στους γονείς των µαθητών την επιστολή
προετοιµασίας κι έχουµε συγκεντρώσει µια σειρά κερµάτων
από κάθε µαθητή.

∆ράσεις:
1. ∆ίνουµε στα παιδιά το πορτοφολάκι τους µε τη σειρά των
κερµάτων. Εξηγούµε στα παιδιά ότι θα πρέπει να το

προσέξουν πολύ, επειδή θα παίξουµε πολλές φορές µε αυτό
κι ότι θα το φυλάµε στην τάξη για λίγο καιρό.
2. Ζητάµε από τα παιδιά να βγάζουν ένα-ένα κέρµα, να το
κοιτούν, να το ψηλαφούν και να το τοποθετούν µπροστά
τους.
3. Μετά δείχνουµε ένα κέρµα στα παιδιά και ζητάµε να το
βρουν µπροστά τους. Σχολιάζουµε την εθνική πλευρά, π.χ.
τα καραβάκια, τους αρχηγούς ή τη ζωγραφιά και
τοποθετούν όλα τα παιδιά τα κέρµατα από την εθνική
πλευρά.
4. ∆είχνουµε στα παιδιά ένα κέρµα από τη µη ορατή πλευρά
του και ζητάµε να µαντέψουν ποιο είναι και να το βάλουν
στο πορτοφολάκι τους. Όταν δυσκολεύονται, τους
επισηµαίνουµε να κοιτάζουν τα κέρµατα και από τις δύο
πλευρές.
5. Κολλάµε στα κανσόν χαρτόνια τις δύο όψεις µεγάλου
µεγέθους είτε δίπλα- δίπλα είτε καθέτως.
6. Ζητάµε από τα παιδιά να πουν τι βλέπουν σε κάθε όψη.
7. ∆ίνουµε σε κάθε παιδί ένα κέρµα –το ίδιο σε όλα τα παιδιάκαι ζητούµε από τα παιδιά να εντοπίσουν σε ποιο χαρτόνι
απεικονίζεται. Επαναλαµβάνεται η δραστηριότητα για όλα
τα κέρµατα.
8. Επαναλαµβάνουµε τη δραστηριότητα, δίνοντας έµφαση
στο όνοµα του κέρµατος π.χ. «Αυτό είναι το ένα λεπτό. Σε
ποιο χαρτόνι το βλέπουµε;».
9. Μοιράζουµε στα παιδιά από ένα κέρµα διαφορετικό.
∆είχνουµε ένα χαρτόνι και λέµε: «Ποιος έχει αυτό εδώ;
Ποιο κέρµα είναι;»
10. Κολλάµε τις κόλλες γλασέ πάνω στα χαρτόνια, ώστε να
καλύπτεται η µία όψη του νοµίσµατος. Τοποθετούµε ένα
κέρµα µπροστά στα παιδιά, από την πλευρά που είναι
κρυµµένη από τις γλασέ.
11. Ζητάµε από τα παιδιά να θυµηθούν και να αντιστοιχίσουν
το κέρµα που κρατούν µε αυτό στο χαρτόνι µε τη φανερή
όψη. Επαληθεύουν µόνα τους τα παιδιά, σηκώνοντας την
κόλλα γλασέ.
12. Σε ένα χαρτόνι, όπου έχουµε σχεδιάσει οκτώ τετράγωνα,
κολλάµε την εθνική όψη των κερµάτων στο µεσαίο µέγεθος
εκτύπωσης. Στα χαρτονάκια κολλάµε την κοινή όψη.
13. Ζητάµε από τα παιδιά να τοποθετήσουν τα χαρτονάκια
πάνω στα σωστά τετραγωνάκια, ώστε να ταιριάξουν τις
όψεις. Επαληθεύουν µε τη βοήθεια των πραγµατικών
κερµάτων.
Προσαρµογές:

Για τα παιδιά που έχουν καλύτερη κατανόηση, εξηγούµε τη
διαφορά ανάµεσα στην κοινή για όλες τις χώρες της
ευρωζώνης όψη των κερµάτων και στην εθνική όψη.
Παραπέµπουµε στην αφίσσα της ευρωζώνης. Επίσης εξηγούµε
τη λέξη cent που αναγράφεται πάνω στα λεπτά.

Εργασία στο σπίτι: Ξανατυπώνουµε για λογαριασµό όλων των µαθητών µας από
µια σειρά τις δύο όψεις των κερµάτων στο µεγάλο µέγεθος.
Μαζί µε τη συνοδευτική επιστολή 1 τα στέλνουµε στους
γονείς.

