
Ενότητα:   Εξοικείωση µε την αξία των κερµάτων 
 

Σχέδιο µαθήµατος 7 
Αντιστοίχιση της αριθµητικής αξίας των κερµάτων 

 
Περιληπτική παρουσίαση 
Αντιστοίχιση της αξίας των κερµάτων µε οµάδες όµοιων αντικειµένων. 
 
Σκοπιµότητα:  Κατανόηση της τακτικής σειράς των αξιών των κερµάτων. 
 
Στόχοι: 
Γνώσεις Οι µαθητές αντιστοιχίζουν το κάθε κέρµα µε ένα πλήθος 

αντικειµένων. 
Οι µαθητές αναγνωρίζουν την τακτική σειρά των αξιών. 

Στάσεις  
∆εξιότητες Οι µαθητές αναπτύσσουν τη λεπτή κινητικότητα. 
 
∆ιαθεµατικότητα: Μαθηµατικές έννοιες, λεπτή κινητικότητα 
∆εξιότητες:               Αναγνώριση, Αντιστοίχιση 
 
Λεξιλόγιο: µία µπαλίτσα, λίγες µπαλίτσες, πολλές µπαλίτσες, λίγα πράγµατα, 

πολλά πράγµατα 
 
∆ιάρκεια:   2 διδακτικές ώρες  
Υλικό:  - Εκτύπωση των 8 κερµάτων σε µεσαίο µέγεθος 

- Μπλου-τακ 
- 8 σακουλάκια πολυµπάγκ 
- σχοινί 
- 388 µπαλίτσες από γκοφρέ χαρτί 

 
∆ράσεις: 1. ∆ίνουµε στα παιδιά κόλλες γκοφρέ διαφορετικών 

χρωµάτων και δείχνουµε πώς θα κατασκευάσουν µπαλίτσες. 
 2. Κολλάµε στον τοίχο µε µπλου τακ τις κοινές όψεις των 

κερµάτων στη σειρά και από κάτω και κατά µήκος στηρίζουµε 
ένα σχοινί από το οποίο θα κρεµάσουµε τα σακουλάκια 
πολυµπάγκ. 
3. Αναγνωρίζουµε µε τα παιδιά το πρώτο κέρµα, π.χ. ένα 

λεπτό, και τοποθετούµε µια µπαλίτσα σε ένα σακουλάκι 
πολυµπάγκ. Τη δένουµε και την κρεµάµε κάτω από το ένα 
λεπτό. Συνεχίζουµε µε δύο µπαλίτσες για τα δύο λεπτά, 5 
µπαλίτσες για τα 5 λεπτά, 10 µπαλίτσες, 20 µπαλίτσες, 50 
µπαλίτσες, 100 και 200 για το ένα και τα δύο ευρώ 
αντιστοίχως. ∆ίνουµε έµφαση στο πλήθος και τον όγκο. 

4. Κατασκευάζουµε πύργους µε τουβλάκια και κολλάµε πάνω 
τους το κέρµα που αντιστοιχεί. 

 
Προσαρµογές: Τα παιδιά που έχουν προοδεύσει στις µαθηµατικές έννοιες 

µπορούν να εξασκηθούν και στην αντιστοίχιση κέρµατος προς 
κέρµατα, π.χ. 2 λεπτά = 1 +1 λεπτό. 



 
Εργασία στο σπίτι: Σε ένα φύλλο για κάθε κέρµα, τυπώνουµε σφραγιδούλες. Για 
το ένα και τα δύο ευρώ χρησιµοποιούµε φύλλα Α3. ∆ίνουµε µια εκτύπωση των 
κερµάτων στα παιδιά και τα στέλνουµε στο σπίτι µε τη συνοδευτική επιστολή 5. 
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