
Ενότητα:   Αυτόµατη αναγνώριση των κερµάτων 
 

Σχέδιο µαθήµατος 4 
Περιγραφή των όψεων των κερµάτων 

 
Περιληπτική παρουσίαση 
Αναγνώριση των κερµάτων µέσω της περιγραφής της όψης τους. 
 
Σκοπιµότητα:  Η περιγραφή των κερµάτων και η κατανόηση των συµβόλων 
τους 
 
Στόχοι: 
Γνώσεις Οι µαθητές µαθαίνουν να ονοµάζουν και να περιγράφουν τα 

σύµβολα των όψεων. 
Στάσεις Οι µαθητές επικεντρώνονται στις πληροφορίες που δίνει ο 

προφορικός λόγος 
∆εξιότητες Οι µαθητές αναπτύσσουν την ικανότητα συγκέντρωσης της 

προσοχής. 
 
∆ιαθεµατικότητα: Γλώσσα  
∆εξιότητες:        Αναγνώριση, Ακουστική διάκριση, Οπτική και ακουστική 

αντίληψη, Ορολογία, Συγκέντρωση προσοχής 
 
Λεξιλόγιο:  κέρµα ενός λεπτού, κέρµα δύο λεπτών, κ.ο.κ. 
   Απεικονίζεται 

Τριήρης, δρόµωνας ή κορβέτα, δεξαµενόπλοιο, Ρήγας Φεραίος, 
Ιωάννης Καποδίστριας, Ελευθέριος Βενιζέλος, γλαύκα ή 
κουκουβάγια, η Αρπαγή της Ευρώπης από το ∆ία 

 
∆ιάρκεια:   2 διδακτικές ώρες  
 
Υλικό:  - Τα 8 ταµπλώ µε τις δύο όψεις των κερµάτων από το µάθηµα 1 

- Αρχείο µε την περιγραφή των εθνικών όψεων των κερµάτων 
 
Προετοιµασία: Έχουµε διαµορφώσει το χώρο γύρω από τον υπολογιστή ώστε 

όλα τα παιδιά να µπορούν να ακούν από τον υπολογιστή και 
ταυτόχρονα να βλέπουν τα ταµπλώ του πρώτου µαθήµατος. 

 
∆ράσεις:                     1. ∆είχνουµε στα παιδιά ένα-ένα τα ταµπλώ µε τα 

κέρµατα από την εθνική τους όψη και ρωτάµε: «Ποιο 
σχέδιο βλέπουµε εδώ;», δείχνοντας το καραβάκι του 
ενός λεπτού. Εξηγούµε ότι αυτό το καραβάκι λέγεται 
τριήρης ή ότι είναι ένα παλιό καράβι. 

2. Κάθε φορά που παρατηρούµε  τρία κέρµατα, ρωτάµε τα 
παιδιά «Πού είναι ο δρόµωνας;» για να µας δείξουν π.χ. 
το ένα λεπτό. 

3. Κάνουµε το ίδιο µε την κοινή όψη. Ρωτάµε τα παιδιά 
«Τι είναι όµοιο σε αυτά τα τρία νοµίσµατα;» ώστε να 



εντοπίσουν π.χ. στα λεπτά τη σφαίρα µε τις γραµµές. 
Εξηγούµε στα παιδιά ότι αυτή είναι η υδρόγειος. 

4. Τα παιδιά ακούν µία-µία τις περιγραφές των κερµάτων 
από το CD. 

5. Στη συνέχεια, ζητούµε τα παιδιά να κοιτάζουν τα 
ταµπλώ των κερµάτων και να ακούσουν µια περιγραφή 
για να δείξουν ποιο νόµισµα περιγράφεται. 

6. ∆ίνουµε στα παιδιά το πορτοφολάκι τους µε τα κέρµατα 
και τους ζητάµε, καθώς θα ακούν την περιγραφή, να 
σηκώνουν ψηλά το κέρµα που περιγράφεται. 

7. Παίζουν το παιχνίδι 5 «Ακούω και διαλέγω» στο CD. 
 

Προσαρµογές: Για τα παιδιά που έχουν αρχίσει να διαβάζουν, τυπώνουµε τις 
λέξεις-κλειδιά και τις εικόνες που ονοµάζουν και φτιάχνουµε 
ένα παιχνίδι αντιστοίχισης. 

 Για τα παιδιά που δεν έχουν αναπτυγµένο λεξιλόγιο, απλώς 
εστιάζουµε στην εικόνα του video και ζητάµε να βρουν το 
κέρµα το οποίο παρουσιάζει. 

 
Εργασία στο σπίτι: Στέλνουµε στο σπίτι τη συνοδευτική επιστολή 3. 
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