Ενότητα:

Εξοικείωση µε τη µορφή των κερµάτων
Σχέδιο µαθήµατος 2
Κατάταξη των κερµάτων

Περιληπτική παρουσίαση
∆ιάκριση και κατάταξη των κερµάτων µε βάση τα διάφορα χαρακτηριστικά τους.
Σκοπιµότητα:
Στόχοι:
Γνώσεις

Στάσεις
∆εξιότητες
∆ιαθεµατικότητα:
∆εξιότητες:

Η διάκριση των κερµάτων σε κατηγορίες
Οι µαθητές διακρίνουν τις 3 οµάδες κερµάτων ως προς το
χρωµατισµό τους.
Οι µαθητές διακρίνουν τις 3 οµάδες της εθνικής όψης των
κερµάτων ως προς το συµβολισµό που φέρουν.
Οι µαθητές αξιολογούν τα αισθητικά και συµβολικά
χαρακτηριστικά των κερµάτων
Οι µαθητές κατατάσσουν τα κέρµατα σε κατηγορίες.
Αισθητική Αγωγή, Γλώσσα- Επικοινωνία, Προ-µαθηµατικές
έννοιες
Λεπτή κινητικότητα, Αναγνώριση, ∆ιάκριση,
Κατηγοριοποίηση,
Οπτική µνήµη

Λεξιλόγιο:

1 λεπτό, 2 λεπτά, κ.ο.κ.,
Ίδια χρώµατα
«καράβια», «αρχηγοί», «ζωγραφιές»

∆ιάρκεια:

1 διδακτική ώρα

Υλικό:

- Εκτύπωση της εθνικής όψης των 8 κερµάτων στο µεσαίο
µέγεθος
- ψαλίδι
- κόλλα
- διαφανή κουτιά ή χάρτινα κουτιά µε καπάκι

Προετοιµασία:

Από τις εκτυπώσεις των εθνικών όψεων έχουµε αποµονώσει το
κυρίαρχο σύµβολο: από το µονόλεπτο, δίλεπτο και πεντάλεπτο
τα «καράβια», από το δεκάλεπτο και πενηντάλεπτο τους
«αρχηγούς» και το ένα και δύο ευρώ τις «ζωγραφιές».
Κολλάµε στο καπάκι του ενός κουτιού τα καράβια, στο άλλο
τους αρχηγούς και στο τρίτο τις ζωγραφιές.

∆ράσεις:
1. ∆ίνουµε στα παιδιά από µια σειρά εκτύπωσης των εθνικών
όψεων σε µεσαίο µέγεθος. Ζητάµε να βάλουν µαζί αυτά
που έχουν τα ίδια χρώµατα.

2. Ζητάµε από τα παιδιά να παρατηρήσουν τα χρώµατα και να
βάλουν µαζί τα κέρµατα µε τα ίδια χρώµατα.
3. Ονοµατίζουµε όλοι µαζί το κάθε νόµισµα, π.χ. αυτό είναι
το ένα λεπτό, αυτό το ένα ευρώ, κλπ.
4. ∆ίνουµε στα παιδιά από µια σειρά κέρµατα και
τοποθετούµε µπροστά τους τα κουτιά που έχουµε
προετοιµάσει.Ζητάµε από τα παιδιά να ρίξουν, το καθένα
µε τη σειρά του, τα κέρµατα που ταιριάζουν σε κάθε κουτί
σύµφωνα µε αυτό που βλέπουν στο καπάκι.
5. Παρατηρούµε πάλι τα κέρµατα σε κάθε κουτί και
σχολιάζουµε αν είναι ίδια τα χρώµατα.
Προσαρµογές:

Για τα παιδιά που έχουν περισσότερο αναπτυγµένο λεξιλόγιο,
δίνουµε τους ακριβείς όρους για τα σύµβολα, π.χ. τριήρης,
δρόµωνας και δεξαµενόπλοιο για τα µονόλεπτα, κ.ο.κ..

Εργασία στο σπίτι: -

