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Έλα παλόξακα βαζηθώλ εθπαηδεπηηθώλ πιηθώλ ηεο Μνληεζζνξηαλήο 

εθπαίδεπζεο: 

Σπκπιήξσκα ζην άξζξν ηεο Angeline S. Lillard “Πνηα δηδαθηηθά πιηθά είλαη 

θαηάιιεια γηα κηα Μνληεζζνξηαλή Τάμε Πξώηκεο Παηδηθήο Εηώλ;” 

 

Γεκήηξεο Υαζάπεο 

 

Σα Μνληεζζνξηαλά δηδαθηηθά πιηθά είλαη 

έμππλα εξγαιεία κάζεζεο πνπ έρνπλ 

ζρεδηαζηεί γηα λα δηεγείξνπλ ην κπαιφ ησλ 

παηδηψλ, λα ελζαξξχλνπλ ηελ εμεξεχλεζε θαη 

λα εκπλένπλ ηελ αλεμάξηεηε κάζεζε. Δίλαη 

ειθπζηηθά, απιά ζηε ρξήζε θαη 

ππνζηεξίδνπλ κε ην ζρεδηαζκφ ηνπο ηε 

κάζεζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ.  

Σα  πιηθά απηά είλαη αλαπφζπαζηα ζηνηρεία 

θάζε Μνληεζζνξηαλνχ Πξνγξάκκαηνο 

Δθπαίδεπζεο. Ζ Μνληεζζφξη δήισλε: 

«Τίπνηα δελ πεξλάεη ζην κπαιό πνπ δελ έρεη 

πξώηα πεξάζεη από ηα ρέξηα». 

Καζέλα απφ ηα Μνληεζζνξηαλά πιηθά 

επηθεληξψλεηαη  ζηελ αλάπηπμε κηαο κφλν 

δεμηφηεηα ψζηε λα παξέρεη ζην παηδί ηελ 

επθαηξία λα επηηχρεη βαζηθνχο καζεζηαθνχο 

ζηφρνπο κέζσ ηεο επαλάιεςεο θαη ηεο 

εμάζθεζεο, είλαη απηφ-δηνξζσηηθφ θαη 

εληάζζεηαη ζε κηα ζεηξά. 

Σα παηδηά εηζάγνληαη ζε θαζέλα ζην πιηθφ 

απφ κηα εθπαηδεπκέλε παηδαγσγφ, ε νπνία ζα 

παξνπζηάζεη έλα Βαζηθφ Μάζεκα 

ρξεζηκνπνηψληαο ην πιηθφ ζηε ζπλέρεηα ζα 

πξνζθαιέζεη ην παηδί λα εξγαζηεί απφ κφλν 

ηνπ κε απηφ ην πιηθφ. ηαλ νινθιεξψζνπλ 

ηελ εξγαζία ηνπο, ηα παηδηά επηζηξέθνπλ 

θάζε πιηθφ ζηε ζέζε πνπ έρεη ζην 

πξνεηνηκαζκέλν πεξηβάιινλ ηεο ζρνιηθήο 

ηάμεο. 

Σα Μνληεζζνξηαλά δηδαθηηθά πιηθά 

παξνπζηάδνληαη ζην παηδί ζε κηα ζεηξά, απφ 

ην πην εχθνιν ζην πην δχζθνιν, θαη 

ζχκθσλα κε ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο θαη ηα  

 

ελδηαθέξνληα ηνπ. Απηή ε ζαθήο δνκή 

παξέρεη κηα ινγηθή θαη δηαηεηαγκέλε εμέιημε 

ηεο κάζεζεο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο 

πξνάγεη ηε ζηαδηαθή θαηάθηεζε ηεο γλψζεο. 

  

Αηζζεηεξηαθά πιηθά 

 Ζ πεξίνδνο επαηζζεζίαο ησλ παηδηψλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ αηζζήζεσλ θαη ηε κάζεζε 

κέζα απφ ηηο αηζζήζεηο ζπκπίπηεη κε ην 

πξψην επίπεδν αλάπηπμεο ηνπο, απφ ηε 

γέλλεζε ηνπο έσο ηελ εηψλ ησλ 6 εηψλ. Απηή 

είλαη ε πεξίνδνο ηεο παηδηθήο εηψλο φπνπ ηα 

παηδηά απνξξνθνχλ πιεξνθνξίεο απφ ην 

πεξηβάιινλ ηνπο θαη νη αηζζεηεξηαθέο ηνπο 

εκπεηξίεο εληζρχνπλ ηε κάζεζή ηνπο. 

Ζ Μνληεζζφξη δελ πεξηφξηζε ηα πιηθά ηεο 

ζηελ αλάπηπμε κφλν ησλ παξαδνζηαθψλ 

πέληε αηζζήζεσλ, αιιά ησλ αθφινπζσλ 

ελλέα: 

• φξαζε (νπηηθή εκπεηξία/κάζεζε) 

• αθή (απηηθή εκπεηξία/κάζεζε) 

• αθνή (αθνπζηηθή εκπεηξία/κάζεζε) 

• κπξσδηά (νζθξεηηθή εκπεηξία/κάζεζε ) 

• γεχζε (γεπζηηθή εκπεηξία/κάζεζε ) 

• ζεξκηθή (ζεξκνθξαζηαθή εκπεηξία/κάζεζε) 

• βαξπηηθή (βάξνο) 

• ζηεξενγλσζηηθή (πςειφηεξε εγθεθαιηθή 

ιεηηνπξγία, απηηθή θαη κπτθή 

εκπεηξία/κάζεζε) 

• κπτθή (θηλεηηθή θαη ζηαηηθή 

εκπεηξία/κάζεζε) 
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Αηζζεηεξηαθά Τιηθά  

 

Υιηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νπηηθήο δηάθξηζεο ησλ κεγεζώλ κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο ηνπο 

 

Κύιηλδξνη κε ιαβή 

2.5-3.5 εηψλ 

 

Ξχιηλνη θχιηλδξνη ζε 4 ζεηξέο, κε 10 

θπιίλδξνπο θαζεκηά: Οη θχιηλδξνη ηεο 1
εο 

ζεηξάο έρνπλ ζηαζεξφ χςνο, αιιά 

κεηαβαιιφκελε δηάκεηξν, ηεο 2
εο

 ζεηξάο 

έρνπλ ζηαζεξή δηάκεηξν, αιιά 

κεηαβαιιφκελν χςνο, ηεο 3
εο

 ζεηξάο έρνπλ 

χςνο θαη δηάκεηξν πνπ κεηαβάιινληαη 

αλάινγα (κηθξφ χςνο-κηθξή δηάκεηξν, 

κεγαιχηεξν χςνο-κεγαιχηεξε δηάκεηξν) 

θαη νη θχιηλδξνη ηεο 4
εο

 ζεηξάο έρνπλ χςνο 

θαη δηάκεηξν πνπ κεηαβάιινληαη 

αληηζηξφθσο αλάινγα (κηθξφ χςνο-κεγάιε 

δηάκεηξν, κεγαιχηεξν χςνο-κηθξφηεξε 

δηάκεηξν). Ξχιηλνη θχιηλδξνη εηζάγνπλ ηελ 

νπηηθή δηάθξηζε ηνπ κεγέζνπο, βειηηψλνπλ 

ηελ αληίιεςε ηνπ παηδηνχ γηα ηηο δηαζηάζεηο 

θαη πξνεηνηκάδνπλ ηα παηδηά  γηα 

καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο 

ζχγθξηζε, ζεηξνζέηεζε θαη δηάηαμε. Ο 

ρεηξηζκφο ηνπο επηηξέπεη ηνλ έιεγρν ησλ 

ζθαικάησλ θαη ηα κηθξά παηδηά κπνξνχλ 

λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζνπλ κε επηηπρία. 

 

 

 

 

 

 

Κόθθηλεο  ξάβδνη 

3-3.5 εηψλ 

 Γέθα μχιηλνη 

ξάβδνη πνπ 

δηαθέξνπλ ζε 

κήθνο. Ζ πην 

θνληή ξάβδνο 

απνηειεί κνλάδα 

κέηξεζεο γηα 

φιεο ηηο ππφινηπεο. Ζ δεχηεξε ξάβδνο είλαη 

δηπιάζηα απφ ηελ πξψηε, ή ηξίηε ηξηπιάζηα 

απφ ηελ πξψηε θ.ν.θ. θη ελψ ην κήθνο 

απμάλεηαη θαηά 10 εθαηνζηά ζην θάζε 

θνκκάηη, νη ππφινηπεο δηαζηάζεηο 

παξακέλνπλ ζηαζεξέο (δειαδή φιεο νη 

ξάβδνη έρνπλ ηελ ίδηα δηαηνκή). ια ηα 

θνκκάηηα ινηπφλ έρνπλ κεηαμχ ηνπο ηελ 

ίδηα ζρέζε κε ηε θπζηθή ζεηξά ησλ 

αξηζκψλ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

ηνρεχεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο νπηηθήο 

αίζζεζεο ηνπ παηδηνχ κέζα απφ ηε 

δηάθξηζε ησλ δηαθνξψλ ζε κία δηάζηαζε 

(κήθνο). 

 

Καθέ ζθάια  

3-3.5 εηψλ 

Ζ Καθέ 

ζθάια 

απνηειείηαη 

απφ δέθα 

ηεηξαγσληθά 

πξίζκαηα κε 

κήθνο 20 εθ. 

θαη δηαηνκέο πνπ απμάλνπλ απφ 1 κέρξη 10  

ηεηξ. εθ.  ηνρεχεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

νπηηθήο αίζζεζεο ηνπ παηδηνχ κέζα απφ ηε 

δηάθξηζε ησλ δηαθνξψλ ζε 2 δηαζηάζεηο 

(πιάηνο- χςνο). 
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Ρνδ πύξγνο  

2.5-3 εηψλ 

 

Ο Ρνδ πχξγνο απνηειείηαη απφ 10 

μχιηλνπο θχβνπο, πνπ έρνπλ 

κέγεζνο απφ 1 θπβηθφ εθαηνζηφ 

έσο 10 θπβηθά εθαηνζηά θαη 

δηαθέξνπλ ζε ηξεηο δηαζηάζεηο. 

ηνρεχεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

νπηηθήο αίζζεζεο ηνπ παηδηνχ 

κέζα απφ ηε δηάθξηζε ησλ 

δηαθνξψλ ζε 3 δηαζηάζεηο 

(κήθνο-πιάηνο-χςνο). 

  

Κύιηλδξνη ρσξίο ιαβή 

3.5 εηψλ 

 

 

 

 

Σέζζεξεο ζεηξέο 10 ρξσκαηηζηψλ 

θπιίλδξσλ, νη νπνίνη δηαθέξνπλ ζε χςνο 

θαη δηάκεηξν σο εμήο: 

- Κίηξηλνη θχιηλδξνη – θάζε θχιηλδξνο 

κεηψλεηαη θαη ζε δηάκεηξν θαη ζε χςνο 

- Κφθθηλνη θχιηλδξνη – θάζε θχιηλδξνο 

έρεη ζηαζεξφ χςνο, αιιά κεηψλεηαη ε 

δηάκεηξνο  

- Πξάζηλνη θχιηλδξνη – θάζε θχιηλδξνο 

κεηψλεηαη ζε δηάκεηξν θαη απμάλεηαη ζε 

χςνο 

- Μπιε θχιηλδξνη – θάζε θχιηλδξνο 

κεηψλεηαη ζε χςνο, αιιά ε δηάκεηξνο 

παξακέλεη ζηαζεξή 

 

 

Υιηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νπηηθήο δηάθξηζεο ησλ ρξσκάησλ 

 

Σακπιέηεο απνρξώζεσλ 

 3-4 εηψλ 

Δλλέα ζεηξέο 

ηακπιεηψλ κε επηά απνρξψζεηο ελφο 

ρξψκαηνο θαζεκηά: θφθθηλνπ, πνξηνθαιί, 

θίηξηλνπ, πξάζηλνπ, κπιε,  κσβ, ξνδ, θαθέ  

 

θαη γθξη ηνπνζεηεκέλεο ζε ηξία μχιηλα 

θνπηηά: 

Κνπηί 1: Σξία δεχγε βαζηθψλ ρξσκάησλ 

Κνπηί  2: Έλδεθα δεχγε βαζηθψλ θαη 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ρξσκάησλ ζπλ ην καχξν, 

γθξη, ξνδ θαη θαθέ. 

Κνπηί 3: Δλλέα ζεηξέο κε επηά ηακπιέηεο 

θαζεκηά κε βαζηθά θαη ζπκπιεξσκαηηθά 

ρξψκαηα ζπλ ην καχξν, γθξη, ξνδ θαη θαθέ. 
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Υιηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νπηηθήο δηάθξηζεο ησλ κνξθώλ κε βάζε ην ζρήκα ηνπο 

 

Δξκάξην γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ  

3.5 εηψλ 

 

Έμη πιαίζηα, ηνπνζεηεκέλα ζε έλα εξκάξην,  

κε έλζεηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα. Κάζε 

πιαίζην έρεη κηα νκάδα ζρεκάησλ 

(θακππιφγξακκα , ηξίγσλα, ηεηξάπιεπξα, 

ηξαπέδηα, πνιχγσλα) ή έλα κφλν ζρήκα ζε 

δηαθνξεηηθά κεγέζε (θχθινο). 

    

Κάξηεο γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ  

4 εηψλ 

 

Σξεηο ζεηξέο 35 θαξηψλ κε γεσκεηξηθά 

ζρήκαηα, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπκπιεξσκαηηθά κε ηα έλζεηα γεσκεηξηθά 

ζρήκαηα. Κάζε ζρήκα απνηππψλεηαη κε ην 

αρλφ θαη έληνλν ηνπ πεξίγξακκα ηνπ θαη κε 

καχξν ρξψκα ε επηθάλεηα ηνπ. ηφρνο ε 

θαηαλφεζε φηη θάζε γεσκεηξηθφ ζρήκα έρεη 

ηελ ίδηα κνξθή, αθφκα θαη φηαλ δελ 

απνηππψλεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν. 

 

  

 

 

 

 

 

Δξκάξην βνηαλνινγίαο 

 3.5 εηψλ  

 

Σν εξκάξην βνηαλνινγίαο πεξηέρεη 18 έλζεηα 

κε ζρήκαηα θχιισλ. Σν παηδί καζαίλεη ηα 

νλφκαηα θάζε ζρήκαηνο θχιινπ θαη ζηε 

ζπλέρεηα καζαίλεη λα αλαγλσξίδεη θαη λα 

ηαηξηάδεη  θχιια απφ δηαθνξεηηθά θπηά θαη 

δέληξα κε ην ίδην ή παξφκνην ζρήκα. 

Υξεζηκνπνηείηαη θαη αξγφηεξα ζηηο ειηθίεο 

5-5.5 εηψλ   

 

Γεκηνπξγηθά ηξίγσλα 

4-4.5 εηψλ 

 

Πέληε μχιηλα θνπηηά ηα νπνία  πεξηέρνπλ 

ηξίγσλα ζε δηαθνξεηηθά κεγέζε, είδε θαη 

ρξψκαηα: έλα νξζνγψλην θνπηί πνπ πεξηέρεη 

14 ηξίγσλα. έλα ηξηγσληθφ θνπηί πνπ πεξηέρεη 

10 ηξίγσλα. έλα κηθξφ εμαγσληθφ θνπηί πνπ 

πεξηέρεη 18 ηξίγσλα. έλα κεγάιν εμαγσληθφ 

θνπηί πνπ πεξηέρεη 11 ηξίγσλα. έλα 

νξζνγψλην θνπηί πνπ πεξηέρεη 8 κπιε 

ηξίγσλα. Σα δεκηνπξγηθά ηξίγσλα 

επηηξέπνπλ ζην παηδί λα εμεξεπλήζεη ηε 

γεσκεηξία θαη ηα ζρήκαηα ησλ ηξηγψλσλ 

δεκηνπξγνχλ θαη βειηηψλνπλ ηε 
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ζπγθέληξσζε, ηνλ ζπληνληζκφ, ηελ 

αλεμαξηεζία θαη ηηο δεμηφηεηεο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ. 

 

Γεσκεηξηθά ζηεξεά  

4 εηψλ 

Γέθα μχιηλα ηξηζδηάζηαηα γεσκεηξηθά 

ζρήκαηα, ηα νπνία πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά 

κηα απηηθή αλαπαξάζηαζε ηξηζδηάζηαησλ 

ζρεκάησλ θαη βειηηψλνπλ ηε 

ζηεξενγλσζηηθή ηνπο αίζζεζε.  ε επφκελν 

ζηάδην ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά ηε ζρέζε ησλ 

ηξηζδηάζηαησλ 

κε δηζδηάζηαηα 

αληηθείκελα.   

Γηα παξάδεηγκα, 

φηαλ έλα παηδί 

δνπιεχεη κε ηελ 

ππξακίδα κε 

ηεηξάγσλε βάζε, 

ζα δηαπηζηψζεη 

φηη νη πιεπξέο 

ηεο απνηεινχληαη απφ ηέζζεξα ηξίγσλα θαη ε 

βάζε ηεο απφ έλα ηεηξάγσλν. 

 

 

Υιηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αίζζεζεο ηεο αθήο 

 

Πηλαθίδεο αθήο 

2.5-3 εηψλ 

 

Πέληε δεχγε πηλαθίδσλ θαιπκκέλσλ κε 

γπαιφραξην δηαβαζκηζκέλσλ επηπέδσλ 

ζθιεξφηεηαο απφ  απαιφ κέρξη  ηξαρχ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα βειηηψζνπλ ηελ 

αίζζεζε ηεο αθήο ηνπ παηδηνχ.  

 

 

 Αθή Τθαζκάησλ 

3 εηψλ 

 

Οθηψ δεχγε πθαζκάησλ κε δηαθνξεηηθή πθή 

ην θαζέλα αλάινγε κε ην είδνο ηνπο 

(βακβάθη, πνπιίλα, κεηάμη, ζαηέλ, ιηλάηζα, 

γάδα, ηζφρα θαη βεινχδν). 
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Υιηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αίζζεζεο ηεο ζεξκόηεηαο 

Θεξκηθέο ηακπιέηεο 

 4 εηψλ 

 

 

 

 

 

 

Πέληε δεχγε ηακπιεηψλ απφ δηαθνξεηηθά πιηθά 

κε δηαθνξεηηθή αίζζεζε ζεξκφηεηαο: θειιφο 

(ην πην δεζηφ), γπαιί, ηζφρα, μχιν, αηζάιη θαη 

ζρηζηφιηζν (ην πην θξχν). ηφρνο ε αλάπηπμε 

ηεο αίζζεζεο ηεο ζεξκφηεηαο.   

Υιηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αίζζεζεο ηνπ βάξνπο 

 

Σακπιέηεο βαξύηεηαο  

4 εηψλ 

  

 

 

 

Σξείο ζεηξέο κε επηά ηακπιέηεο θαζεκία απφ 

δηαθνξεηηθήο βαξχηεηαο θαη ρξψκαηνο μχια 

(π.ρ. επθάιππηνο, πεχθν, νμηά, ειηά).  ηφρνο 

ε αλάπηπμε ηεο αίζζεζεο ηνπ βάξνπο. 

 

Υιηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζηεξενγλσζηηθήο αίζζεζεο 

 

άθνο κπζηεξίνπ  

3 εηψλ 

 

 

 

 

 

Γέθα δεχγε κηθξψλ μχιηλσλ αληηθεηκέλσλ ζε 

δχν δηαθνξεηηθνχο  κηθξνχο πάληλνπο 

ζάθνπο. 

Σα παηδηά πξνζπαζνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηα 

αληηθείκελα κφλν κε ηελ αθή δεκηνπξγψληαο 

κηα λνεηηθή εηθφλα ηνπο θαη κε απηφ ηνλ 

ηξφπν βειηηψλνπλ ηε ζηεξενγλσζηηθή ηνπο 

αίζζεζε, ηελ ηθαλφηεηα δειαδή 

αλαγλψξηζεο νηθείσλ αληηθεηκέλσλ κφλν κε 

ην άγγηγκα ηνπο. 
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Υιηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αίζζεζεο ηεο αθνήο 

 

Κύιηλδξνη ήρσλ 

3-4 εηψλ 

 

Έμη δεχγε 

ζθξαγηζκέλσλ 

μχιηλσλ 

θπιίλδξσλ  

(έλαο θφθθηλνο 

θαη έλαο κπιε 

θχιηλδξνο) πνπ 

πεξηέρνπλ δηάθνξα πιηθά ψζηε φηαλ 

θνπληφληαη  λα παξάγνπλ δηαθνξεηηθνχο 

ήρνπο θαη ζε δηαθνξεηηθή θιίκαηα  (απφ 

αζφξπβν έσο δπλαηφ ήρν). ηφρνο ε 

βειηίσζε αθνπζηηθήο αίζζεζεο θαη ηεο 

κλήκεο ηνπ παηδηνχ θαη ε αλάπηπμε ηεο 

ηθαλφηεηαο ζπγθέληξσζεο ζηελ αθξφαζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κακπάλεο ερνρξσκάησλ 

4 εηψλ 

 

Γχν ζεηξέο κε 13 κηθξέο θακπάλεο, νη νπνίεο 

παξνπζηάδνπλ ηελ θιίκαθα ερνρξσκάησλ 

(ηεο ηδηαίηεξεο δειαδή ρξνηάο ελφο ήρνπ) 

ζηα παηδηά.   

Ξεθηλάλε κε ηε λφηα C θαη ζηε κία ζεηξά 

αλεβαίλνπλ θαηά κηα λφηα θαη ζηελ άιιε 

θαηεβαίλνπλ.  

 

 

 

Υιηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αίζζεζεο ηεο όζθξεζεο 

Μπνπθάιηα νζκώλ 

3-4.5 εηψλ 

 

Έμη δεχγε κπνπθαιηψλ κε θαπάθη ζε μχιηλε 

βάζε. Κάζε δεπγάξη (έλα κε ιεπθφ θαη έλα κε 

κπιε θαπάθη) κπνξεί λα γεκίζεη κε βφηαλα, 

κπαραξηθά ή αξψκαηα. Σν παηδί πξέπεη λα βξεη 

ηα δεπγάξηα πνπ ηαηξηάδνπλ κπξίδνληαο 

πξνζεθηηθά ην δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν. 

ηφρνο ε βειηίσζε ηεο νζθξεηηθήο αίζζεζεο 

θαη ηεο κλήκεο ηνπ παηδηνχ, θαζψο θαη ε 

αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ζπγθέληξσζεο. 
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Υιηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αίζζεζεο ηεο πίεζεο 

 

Κύιηλδξνη πίεζεο 

   3-4.5 εηψλ 

Γηδαθηηθφ πιηθφ πνπ ζρεδηάζηεθε θαη πξνζηέζεθε 

ζηα Μνληεζζνξηαλά πιηθά απφ ηνλ George Russell. 

Κάζε θχιηλδξνο έρεη έλα έκβνιν κε ειαηήξην, ην 

νπνίν φηαλ πηέδεηαη  έρεη δηαθνξεηηθή αληίζηαζε θαη 

παξέρεη δηαθνξεηηθή αίζζεζε πίεζε.   

 

 

Γισζζηθά πιηθά 

 

Σα Μνληεζζνξηαλά γισζζηθά πιηθά θαη νη 

αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηέο επηδηψθνπλ  λα 

δψζνπλ ζηα παηδηά κηα αηζζεηεξηαθή 

εληχπσζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο. Σα 

πιηθά θαη νη δξαζηεξηφηεηεο δηαβαζκίδνληαη 

απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζην  αθεξεκέλν θαη 

βαζίδνληαη ζε δεμηφηεηεο πνπ έρεη απνθηήζεη 

έλα παηδί κέζα απφ ηα αηζζεηεξηαθά  πιηθά 

θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Πξαθηηθήο Εσήο. 

 

 

 

 

Ζ ζεηξά εηζαγσγήο ησλ γισζζηθψλ πιηθψλ 

είλαη ε αθφινπζε: 

• πιηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πξνθνξηθήο 

γιψζζαο 

• πιηθά γηα ηελ εθκάζελζε ηεο γξαθήο 

• πιηθά αλάγλσζεο   

• πιηθά αλάιπζεο ηεο γιψζζαο (κέξε ηνπ 

ιφγνπ). 

Υιηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πξνθνξηθήο γιώζζαο 

αθνπιάθηα ήρσλ 

2.5-3 εηψλ 

Δίθνζη ηέζζεξα 

πάληλα ζαθνπιάθηα 

θαζέλα απφ ηα νπνία 

έρεη πάλσ ηνπ 

γξακκέλν έλα 

γξάκκα ηεο 

αιθαβήηνπ. Σα  

 

 

 

 

παηδηά ηνπνζεηνχλ κέζα ζε θάζε ζαθνπιάθη 

αληηθείκελα πνπ ην φλνκα ηνπο αξρίδεη απφ 

ην αληίζηνηρν γξάκκα. 
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Αληηζηνίρηζε αληηθεηκέλσλ  

κε ηηο εηθόλεο ηνπο  

2.5-3 εηψλ 

 

Κάξηεο κε εηθφλεο θαη ηα αληίζηνηρα 

αληηθείκελα ή κηθξνγξαθίεο ηνπο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάξηεο Λεμηινγίνπ    

3 εηψλ 

 

Κάξηεο κε εηθφλεο θαη ιέμεηο πνπ ην παηδί 

αληηζηνηρεί θαη καζαίλεη ηηο ιέμεηο-νλφκαηα 

ησλ αληηθεηκέλσλ. 

 

Κάξηεο αιιεινπρίαο πξάμεσλ ή γεγνλόησλ 

3.5 εηψλ 

 

Δηζάγνπλ ην παηδί ζηε ινγηθή αθνινπζία.  

 

 

 

Υιηθά γηα ηελ εθκάζελζε ηεο γξαθήο 

 

Μεηαιιηθά έλζεηα 

3.5-6 εηψλ 

 

Μηα ζεηξά 10 θφθθηλσλ βάζεσλ κε 

αληίζηνηρα έλζεηα κε ιαβή. Σα 5 έλζεηα είλαη 

επζχγξακκα ζρήκαηα (παξαιιειφγξακκν, 

ηεηξάγσλν, ηξίγσλν, ηξαπέδην, πεληάγσλν) 

θαη ηα άπια 5 θακππινεηδή (έιιεηςε, 

σνεηδέο, θχθινο, θακππιφγξακκν ηξίγσλν, 

ηεηξάθπιιν).  

 

 

Σν παηρλίδη ηνπο αζθεί ην παηδί ζην λα θξαηά 

έλα κνιχβη θαη λα ειέγρεη ηηο θηλήζεηο ηνπ 

ρεξηνχ ηνπ.  

 

Γξάκκαηα ζε γπαιόραξην   

3.5-4 εηψλ 

Κάξηεο κε ηα 

γξάκκαηα ηεο 

αιθαβήηνπ απφ 

γπαιφραξην.  
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Οη θάξηεο κε ηα θσλήεληα έρνπλ θφθθηλν 

ρξψκα θαη εθείλεο κε ηα ζχκθσλα κπιε. 

 ―Σέξλνληαο ην δάρηπιν ηνπ ζην γξάκκα, κε 

ηνλ ηξόπν ηεο γξαθήο ηνπ, μεθηλά ε κπτθή 

αγσγή ησλ ρεξηώλ ηνπ παηδηνύ πνπ ην 

πξνεηνηκάδεη γηα ηε γξαθή… Αγγίδνληαο ηα 

γξάκκαηα θαη θνηηάδνληάο ηα ηαπηόρξνλα, 

θηηάρλεη ηελ εηθόλα πην γξήγνξα κέζα από ηε 

ζπλεξγαζία ησλ αηζζήζεσλ ηεο αθήο θαη ηεο 

όξαζεο. Αξγόηεξα νη δύν αηζζήζεηο ρσξίδνπλ. 

Τν θνίηαγκα γίλεηαη δηάβαζκα. ην άγγηγκα 

γίλεηαη γξαθή».  Μαξία Μνληεζζφξη (Ζ 

Μέζνδνο Μνληεζζφξη) 

 

Γίζθνο άκκνπ 

3.5-4 εηψλ 

 

Έλαο μχιηλνο δίζθνο κε ρξσκαηηζηή άκκν 

γηα εμάζθεζε ζηε γξαθή ησλ γξακκάησλ. 

 

Γξάκκαηα αιθαβήηνπ (θηλεηό αιθάβεην) 

 4-4.5 εηψλ 

 

Πιαζηηθά γξάκκαηα ηεο αιθαβήηνπ. Σα 

θσλήεληα έρνπλ κπιε ρξψκα θαη ηα 

ζχκθσλα θφθθηλν. 

 

 

Τιηθά αλάγλσζεο 

 

Κόθθηλεο θαξηέιεο   

4.5-5 εηψλ 

 

Σν πξψην κηαο ζεηξάο γισζζηθψλ πιηθψλ 

γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γξαθήο θαη ζηε  

 

 

 

 

ζπλέρεηα ηεο αλάγλσζεο. Ζ κέζνδνο 

Μνληεζζφξη δηδάζθεη ζηα παηδηά λα 

γξάθνπλ πξψηα θαη κεηά λα δηαβάδνπλ. Ζ 

ζεηξά έρεη κηα θιηκάθσζε δπζθνιίαο απφ 

ην ζπγθεθξηκέλν ζην αθεξεκέλν ιεμηιφγην. 

Σν ξνδ πιηθφ είλαη δεχγε θαξηψλ: ιέμε - 

εηθφλα ηεο κε ιέμεηο ηξηψλ γξακκάησλ: 

ζχκθσλν-θσλήελ-ζχκθσλν.    
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Μπιε θαξηέιεο   

5-5.5 εηψλ 

 

Σν κπιε πιηθφ 

είλαη δεχγε 

θαξηψλ: ιέμε 

- εηθφλα ηεο 

κε ιέμεηο ηεζζάξσλ γξακκάησλ: ζχκθσλν-

ζχκθσλν-θσλήελ-ζχκθσλν.    

  

Πξάζηλεο θαξηέιεο   

5.5-6 εηψλ 

 

Εεχγε θαξηψλ: ιέμε - εηθφλα ηεο, κε ιέμεηο 

πεξηζζφηεξσλ ησλ ηεζζάξσλ γξακκάησλ. 

 

Κόθθηλν γισζζηθό πιηθό – Κάξηεο 

ξεκάησλ 

4.5-5 εηψλ 

Κάξηεο κε ξήκαηα γξακκέλα κε θφθθηλν 

ρξψκα . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέξε ηνπ ιόγνπ 

5-5.5 εηψλ 

 

 

Σξηζδηάζηαηα μχιηλα ζχκβνια ησλ 9 κεξψλ 

ηνπ ιφγνπ, θαζέλα κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα. 

ηνρεχεη λα δψζεη ζην παηδί κηα 

αηζζεηεξηαθή εηθφλα γηα ηνλ ηξφπν πνπ 

ιεηηνπξγεί θάζε κέξνο ηνπ ιφγνπ. 

 

Κνπηηά γξακκαηηθήο 

 

Οθηψ θνπηηά κε θάξηεο ζε δηαθνξεηηθά 

ρξψκαηα αλάινγα κε ηα κέξε ηνπ ιφγνπ, 

φπσο απνηππψλνληαη ζην πξνεγνχκελν 

δηδαθηηθφ πιηθφ. Κάζε θάξηα έρεη 

εληππσκέλε κηα ιέμε θαη ην παηδί 

ζπλδπάδεη ηηο θάξηεο γηα λα δεκηνπξγήζεη 

πξνηάζεηο. Γηα παξάδεηγκα ην πξψην θνπηί 

έρεη άξζξα θαη νπζηαζηηθά ηα νπνία ην 

παηδί ζπλδπάδεη γηα λα ζπλζέζεη θξάζεηο 

φπσο «ην κήιν». Σν επφκελν θνπηί πεξηέρεη 

επίζεηα γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ 

νπζηαζηηθψλ (π.ρ. ην πξάζηλν κήιν). Σν 

επφκελν θνπηί έρεη ξήκαηα θ.ν.θ. 
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Ζ θάξκα ηεο γξακκαηηθήο 

5-5.5 εηψλ 

Πιαζηηθέο θηγνχξεο αληηθεηκέλσλ θαη δψσλ 

πνπ βξίζθνληαη ζπλήζσο ζε κηα θάξκα. Ζ 

θάξκα ζπλνδεχεηαη κε κηα ζεηξά απφ 

θάξηεο κε ηα νλφκαηα ησλ αληηθεηκέλσλ 

θαη ησλ δψσλ. Γηα λα θάλεη απηφ ην 

κάζεκα, έλα παηδί ζα πξέπεη ήδε λα κπνξεί 

λα δηαβάδεη ηηο ιέμεηο ζηηο θάξηεο. 

  

Τιηθά Μαζεκαηηθώλ 

Σα καζεκαηηθά πιηθά ηεο Μνληεζζφξη 

εηζάγνπλ ηα παηδηά ζε καζεκαηηθέο έλλνηεο 

κε ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

θιηκαθψλνληαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζην 

αθεξεκέλν επίπεδν ησλ καζεκαηηθψλ,  

μεθηλψληαο κε απηηθέο εληππψζεηο κεγεζψλ 

θαη πνζνηήησλ θαη πξνρσξψληαο ζηελ 

απνκλεκφλεπζε βαζηθψλ αξηζκεηηθψλ 

πξάμεσλ. 

Πξνυπφζεζε, επνκέλσο, γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ καζεκαηηθψλ πιηθψλ είλαη 

ε αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ θαη ε άζθεζε  

κε ηα αηζζεηεξηαθά πιηθά, νη νπνίεο πξέπεη 

λα πξνεγνχληαη ηεο εηζαγσγήο ηνπ παηδηνχ 

ζηα καζεκαηηθά, ελψ νη δξαζηεξηφηεηεο κε 

ηα πιηθά ησλ καζεκαηηθψλ πξέπεη λα 

αθνινπζνχλ κηα ζαθή ζεηξά: απφ ηελ 

θαηαλφεζε ησλ πνζνηήησλ (πιήζνο θαη 

κέγεζνο) ζηελ έθθξαζε ηνπο κε αξηζκνχο 

(πξνθνξηθά θαη γξαπηά). 

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ γηα ηα 

καζεκαηηθά ηεο Μνληεζζφξη είλαη: 

- Έρνπλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπο ηνλ απηφ-

έιεγρν ηνπ ιάζνπο 

-  Έρνπλ λνεκαηηθή ζπλέπεηα 

- Κιηκαθψλνληαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

ζην αθεξεκέλν κηαο έλλνηαο 

- Κιηκαθψλνληαη απφ ην απιφ ζην 

ζχλζεην ζην ρεηξηζκφ ηνπο 

- Δίλαη εχθνια ζην ρεηξηζκφ ηνπο απφ ηα 

παηδηά ρσξίο βνήζεηα 

- Κάζε πιηθφ είλαη ζρεδηαζκέλν γηα κηα 

ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία. 

 

Τιηθά γηα ηελ εθκάζεζε ησλ αξηζκώλ κέρξη ην 10 

 

Ράβδνη   Αξηζκώλ 

4 εηψλ 

 

Οη Ράβδνη  Αξηζκψλ έρνπλ ηηο ίδηεο 

δηαζηάζεηο κε ηηο Κφθθηλεο Ράβδνπο ηεο 

αηζζεηεξηαθήο αγσγήο κε ηε δηαθνξά φηη  

 

 

είλαη βακκέλεο θφθθηλεο θαη κπιε ζε 

ελαιιαζζφκελα ηκήκαηα. Απηφ είλαη ην 

πξψην πιηθφ κε ην νπνίν ζα δνπιέςεη έλα 

παηδί πνπ ζπζρεηίδνληαο ηα κήθε ηνπο   κε 

ηνπο γξαπηνχο αξηζκνχο.  
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Αξηζκνί ζε γπαιόραξην  

4 εηψλ 

 

Ίδην πιηθφ κε ηα Γξάκκαηα ζε γπαιφραξην, αιιά 

νη θάξηεο έρνπλ απνηππσκέλα κε γπαιφραξην ηα 

ςεθία ησλ αξηζκψλ.  ηφρνο ηνπ είλαη λα 

πξνζθέξνπλ ζην παηδί κηα απηηθή εκπεηξία 

ησλ γξαπηψλ αξηζκεηηθψλ ζπκβφισλ 

 

Κνπηηά & Αδξάρηηα 

4.5 εηψλ 

 

Γχν θνπηηά κε μχιηλα αδξάρηηα ηα νπνία 

φπσο ζπγθεληξψλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα 

πιήζε (1 – 10) θαη ηνπνζεηνχληαη ζε θάζε 

ζέζε ησλ θνπηηψλ δίλνπλ ζηα παηδηά κηα 

κπτθή αίζζεζε ησλ πνζνηήησλ  θαη κηα 

εηθφλα ηνπ αληίζηνηρνπ κε ην πιήζνο ηνπο 

αξηζκεηηθνχ ζπκβφινπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάξηεο Αξηζκώλ & πνύιηα 

4.5 εηψλ 

 

 

Ξχιηλεο θάξηεο κε εληππσκέλνπο ηνπο 

αξηζκνχο 1 – 9 θαη κηθξά πξάζηλα 

ζηξνγγπιά πνχιηα κε ζηφρν λα πξνζθέξνπλ 

ζην παηδί εκπεηξίεο ζπζρέηηζεο ελφο 

πιήζνπο αληηθεηκέλσλ κε έλα αξηζκεηηθφ 

ζχκβνιν. Μπνξνχλ επίζεο κε ην πιηθφ 

απηφ λα εηζαρζνχλ ζηηο έλλνηεο ηνπ άξηηνπ 

(δπγνχ) θαη πεξηηηνχ (κνλνχ)  αξηζκνχ. 

  

Υιηθά γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ δεθαδηθνύ 

ζπζηήκαηνο αξίζκεζεο 

 

Υξπζέο Υάληξεο  

4.5-6 εηψλ 

 

Απηέο νη ρξπζαθέληεο ράληξεο  

παξνπζηάδνληαη ζε κνλάδεο θαη 

ζπλδεφκελεο κεηαμχ ηνπο ζε ξάβδνπο ζε 

δεθάδεο, ζε ηεηξάγσλα ζε εθαηνληάδεο θαη 

ζε θχβνπο ρηιηάδσλ. 
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 Κάξηεο αξηζκώλ  

4.5-5 εηψλ 

Ξχιηλεο θάξηεο κε κνλνςήθηνπο, 

δηςήθηνπο, ηξηςήθηνπο θαη ηεηξαςήθηνπο  

αξηζκνχο πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο ρξπζέο 

ράληξεο. 

Σνπνζεηνχληαη ε κηα πάλσ ζηελ άιιε γηα 

λα ζπλζέζνπλ κεγάινπο αξηζκνχο. 

 

Πηλαθίδεο & Πιαίζηα Γεθάδσλ 

4.5-5 εηψλ 

 

Ξχιηλα πιαθίδηα, ζήθεο θαη πιαίζηα γηα ηελ 

θαηαλφεζε ησλ δεθάδσλ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηλαθίδα Δθαηνληάδσλ 

4.5-5 εηψλ 

Ξχιηλα 

πιαθίδηα, θαη 

πιαίζην γηα 

ηελ 

θαηαλφεζε 

ησλ 

εθαηνληάδσλ  

 

 

Πιαθάθηα αξηζκώλ 

4.5-5 εηψλ 

 

Έλα μχιηλν θνπηί πνπ πεξηέρεη πξάζηλα, 

κπιε θαη θφθθηλα μχιηλα πιαθάθηα κε 

εηηθέηα 1, 10, 100 θαη 1000. 

Υξεζηκνπνηείηαη απφ έλα παηδί γηα λα 

εμαζθήζεη ηηο πξάμεηο ηεο πξφζζεζεο, ηεο 

αθαίξεζεο, ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο 

δηαίξεζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://reachformontessori.com/stamp-game/
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Υιηθά γηα ηελ εθκάζεζε ησλ αξηζκεηηθώλ πξάμεσλ 

 

Υξσκαηηζηέο κπάξεο κε ράληξεο 

4.5 εηψλ 

     

 

 

Υάληξεο 

ζπλδεκέλεο κεηαμχ 

ηνπο ζε πιήζε 1 – 9.Υξεζηκνπνηείηαη γηα 

δξαζηεξηφηεηεο πξφζζεζεο θαη αθαίξεζεο. 

 

Παηρλίδη θνπθίδσλ  

5 -5.5 εηψλ 

 

 

 

 

 

 

 

Έλαο ιεπθφο πίλαθαο μεξήο δηαγξαθήο 

(κεξηθέο θνξέο παξνπζηάδεηαη ζε ραξηί) κε 

εληππσκέλν ρξσκαηηθφ πιέγκα θάζεηα ζε 

ηξείο ζηήιεο (γηα ηηο κνλάδεο, δεθάδεο, 

εθαηνληάδεο θαη ρηιηάδεο) θαη νξηδφληηα ζε 

δέθα γξακκέο γηα κνλάδεο. Σν παηδί, αληί 

λα ρξεζηκνπνηεί πξαθηηθά πιηθά γηα ηνπο 

αξηζκνχο ,ζρεδηάδεη θνπθθίδεο ζηε ζσζηή 

ζηήιε κνλάδσλ, δεθάδσλ θ.ν.θ. Ζ 

δξαζηεξηφηεηα κε απηφ ην πιηθφ εηζάγεη 

ζηελ έλλνηα ηεο «κεηαθνξάο» κνλάδσλ 

κηαο ηάμεο (κνλάδεο) ζε κηα επφκελε  ηάμε 

κνλάδσλ  (δεθάδεο) ηνπ δεθαδηθνχ 

ζπζηήκαηνο αξίζκεζεο. ην θάησ κέξνο 

δχν πιαηηέο γξακκέο ρξεζηκεχνπλ γηα λα  

ζεκεηψλνληαη νη κνλάδεο πνπ πξέπεη λα  

 

 

κεηαθεξζνχλ ζε κηα επφκελε θαηεγνξία ( 

«θξαηνχκελα»). 

Δίλαη ην πξψην πιηθφ καζεκαηηθψλ πνπ 

απαηηεί απφ ην παηδί αθεξεκέλνπο 

ρεηξηζκνχο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

εθηέιεζε πξνζζέζεσλ.    

 

Μηθξέο ξάβδνη αξηζκώλ 

4.5-5 εηψλ 

 

Τιηθφ παξφκνην κε ηηο ξάβδνπο ησλ 

αξηζκψλ, αιιά πνιχ κηθξφηεξσλ 

δηαζηάζεσλ θαη κε δχν ζεηξέο ξάβδσλ 

(θφθθηλσλ θαη κπιε). Με απηέο ηηο ξάβδνπο 

ηα παηδηά εμαζθνχληαη ζηελ πξφζζεζε θαη 

ζηελ αθαίξεζε.  

 

Πηλαθίδα κε ηαηλίεο αξηζκώλ 

5-6 εηψλ 

Γχν ζεηξέο 

ρξσκαηηζηψλ 

ισξίδσλ 

(θφθθηλεο θαη 

κπιε) θαη κηα 

πηλαθίδα κε 

εγράξαθηεο 

ππνδηαηξέζεηο 

κνλάδσλ (Γέθα ζηήιεο θαη δέθα ζεηξέο) . 

Σα παηδηά ηνπνζεηνχλ ηηο ισξίδεο ζηνπο 

πίλαθεο γηα λα ζρεκαηίζνπλ έλα άζξνηζκα 

θαη ζηε ζπλέρεηα ειέγρνπλ ηηο απαληήζεηο 
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ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο αξηζκνχο πνπ 

είλαη ηππσκέλνη ζην επάλσ κέξνο ηεο 

πηλαθίδαο. 

  

Πίλαθαο πξάμεσλ κνλνςήθησλ αξηζκώλ  

5-6 εηψλ 

 

Γηα ηελ απνζηήζηζε ησλ πξάμεσλ 

πξφζζεζεο θαη πνιιαπιαζηαζκνχ 

κνλνςήθησλ αξηζκψλ.   

 

Πηλαθίδα γηα ηελ εθηέιεζε πξνζζέζεσλ 

κνλνςήθησλ αξηζκώλ 

5-6 εηψλ 

 

Πηλαθίδα γηα ηελ εθηέιεζε 

πνιιαπιαζηαζκώλ κνλνςήθησλ αξηζκώλ   

 

 

Πηλαθίδα γηα ηελ εθηέιεζε δηαηξέζεσλ 

κνλνςήθησλ αξηζκώλ   

5-6 εηψλ 

 

 

 Αξηζκεηήξην   

 

 

ράξεο θαη ζσιήλεο γηα ηελ εθηέιεζε 

πξάμεσλ κνλνςεθίσλ αξηζκώλ 

 

 

 

 

 

 

Κάξηεο εμηζώζεσλ 

4.5-5 εηψλ 

Κάξηεο κε 

αξηζκεηηθέο 

εμηζψζεηο, ην νπνίσλ 

ην απνηέιεζκα 

πξέπεη λα βξεη ην 

παηδί 
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Κύβνο δπλάκεσλ ηνπ 2 

3 εηψλ  

 

Έλαο κεγάινο θχβνο πνπ πεξηέρεη 7 μχιηλνπο 

θχβνπο θαη νξζνγψληα πξίζκαηα.  

ηφρνο, ε νπηηθή δηάθξηζε ζρεκάησλ θαη 

κεγεζψλ θαη ζε επφκελν ζηάδην ε 

θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο δχλακεο (2
1
, 2

2
, 2

3
 

…) 

 

Κύβνο δησλύκνπ 

 4 εηψλ 

 

Οθηψ μχιηλα ζηεξεά ζρήκαηα (θχβνη θαη 

πξίζκαηα), κε ηα νπνία ζρεκαηίδνληαη νη 

καζεκαηηθέο ηαπηφηεηεο: 

 (a+b)
2 

= a
2
+2ab+b

2 

(a-b)
2 

= a
2
-2ab+b

2 

 (a-b)( a+b)
 
= a

2
-b

2 

ηφρνο, ε νπηηθή δηάθξηζε ζρήκαηνο, 

ρξψκαηνο θαη ε ζχλζεζε ηνπο θαη ζε 

επφκελν ζηάδην ε αηζζεηεξηαθή εηζαγσγή 

ζηηο εμηζψζεηο 

 

Κύβνο ηξησλύκνπ 

4.5 εηψλ 

 

 

Δίθνζη επηά μχιηλα 

ζηεξεά ζρήκαηα (3 θχβνη θαη 24 πξίζκαηα), 

κε ηα νπνία ζρεκαηίδεηαη ε καζεκαηηθή 

ηαπηφηεηα: 

 

 

(a+b)
3 

= a
 3
+2a

2
b+2ab

 2
+ b

3 

ηφρνο, ε νπηηθή δηάθξηζε ζρήκαηνο, 

ρξψκαηνο θαη ε ζχλζεζε ηνπο θαη ζε 

επφκελν ζηάδην ε αηζζεηεξηαθή εηζαγσγή 

ζηηο εμηζψζεηο 

 

Τιηθά Γεσγξαθίαο    

 

Σα πιηθά εθκάζεζεο ηεο γεσγξαθίαο 

δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

1. Τιηθά θπζηθήο γεσγξαθίαο 
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Τιηθά θνηλσληθήο ή πνιηηηζηηθήο γεσγξαθίαο. 

 

Ζ εηζαγσγή ησλ παηδηψλ ζηε γεσγξαθία 

μεθηλάεη κε ηε κεγάιε εηθφλα (ην ζχκπαλ, ε 

πδξφγεηνο) θαη ηειηθά θαηαιήγεη ζηηο 

ιεπηνκέξεηεο κηαο θνηλφηεηαο, ηνπ ζπηηηνχ, 

ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ αηφκνπ. Κχξηνο 

ζηφρνο ηεο Μνληεζζνξηαλήο γεσγξαθίαο 

είλαη λα θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά φηη νη 

άλζξσπνη είλαη έλα κηθξφ κέξνο ελφο  

γηγαληηαίνπ ζχκπαληνο θαη κέζα ζε απηφ ην 

ζχκπαλ, πξέπεη λα ζπλππάξρνπλ κε πνιιά 

άιια είδε. 

 

Αλάγιπθε πδξόγεηνο ζθαίξα  

 

Οη ήπεηξνη είλαη 

αλάγιπθεο κε ζθιεξή πθή 

θίηξηλνπ ρξψκαηνο θαη νη 

σθεαλνί κε καιαθή πθή  

κπιε ρξψκαηνο. 

  

Υξσκαηηζηή πδξόγεηνο ζθαίξα  

 

 

 

 

 

 

Πιαίζηα Γεο θαη Νεξνύ  

 

Γέθα πιαζηηθνί δίζθνη (20 x 20 x 4 cm) 

πνπ πεξηέρνπλ ηηο αθφινπζεο κνξθέο γεο 

θαη λεξνχ: 

Λίκλε - Νεζί 

Κφιπνο - Υεξζφλεζνο 

ηελφ – Ηζζκφο 

χζηεκα Ληκλψλ - Αξρηπέιαγνο 

Κφιπνο - Αθξσηήξη 

Πξνζηίζεηαη λεξφ ρξσκαηηζκέλν κε κπιε 

ρξψκα ηξνθίκσλ. 

 

Υάξηεο παδι 

 

Κάξηεο γεσγξαθίαο 
 

Δπηά θάθεινη (έλαο γηα θάζε ήπεηξν) πνπ ν 

θαζέλαο 

πεξηέρεη 10 

θάξηεο πνπ 

θαζεκία 

απεηθνλίδεη: 

- έλα 

εκβιεκαηη

θφ θηίξην,  

- κία 

ζρνιηθή 

ζθελή 

- έλα εκβιεκαηηθφ δψν 

- κηα ζθελή δξφκνπ 

- κηα εκβιεκαηηθή ζέα 

- κηα παξέιαζε 

- κηα παξαιία 

- κηα αγνξά  

- πσιεηέο ηξνθίκσλ 

- αλζξψπνπο πνπ ςαξεχνπλ 
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ηελ πίζσ φςε θάζε θάξηαο απεηθνλίδεηαη 

ε ήπεηξνο κε ηα ίδηα ρξψκαηα πνπ 

απεηθνλίδεηαη θαη ζηε ρξσκαηηζηή πδξφγεην 

ζθαίξα. 

ηφρνο λα πξνθιεζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ 

παηδηψλ γηα πεξηνρέο θαη θνηλσλίεο 

αλζξψπσλ ηνπ πιαλήηε. 
 
 
 

Παδιο θπηώλ θαη δώσλ 
 

 

 

 

Κάξηεο δώσλ ησλ επείξσλ 

Ξχιηλα πάδι θπηψλ θαη δψσλ κε ιαβέο. 

 

 

 

Κάξηεο βνηαληθήο 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάξηεο κε εηθφλεο, νλφκαηα θαη ζπλνπηηθέο 

πεξηγξαθέο θπηψλ θαη δέλδξσλ 
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Τιηθά Φπζηθήο 

 

Αληηθείκελα πνπ επηπιένπλ ή βπζίδνληαη  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη εηθφλεο ησλ δηδαθηηθψλ πιηθψλ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηνλ θαηάινγν ηεο εηαηξείαο 

 
https://www.montessorimaterials.com/ 

θαη δεκνζηεχνληαη εδψ κε ηελ άδεηα ηεο. 

 

https://www.montessorimaterials.com/

