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Αναλυτικό Πρόγραµµα Μαθηµατικών για µαθητές µε βαριά νοητική 
ανεπάρκεια/πολλαπλές ειδικές ανάγκες 

 
 

Εισαγωγή  
∆υο από τις ‘ανεπάρκειες’ της ειδικής αγωγής στη χώρας µας είναι: (α) η 

έλλειψη συστηµατική ς αξιολόγηση ς των µαθητών µε βάση την εµπειρία  αλλά και την 
επιστηµονική γνώση , και (β) ολοκληρωµένα παραδείγµατα αναλυτικών προγραµµάτων . 
Σε άλλες εργασίες καταθέσαµε τις απόψεις µας σχετικά µε τις διαδικασίες και τα 
µέσα για την αξιολόγηση µαθητών µε προβλήµατα όρασης, αυτισµό, δυσλεξία. Η 
παρούσα εργασία επιµελείται το αναλυτικό πρόγραµµα των µαθηµατικών του Orchard 
School  (Αγγλία), ειδικό σχολείο για µαθητές µε βαριά νοητική ανεπάρκεια/πολλαπλές 
ανάγκες στο οποίο εργάστηκα.  

Η εµπειρική σχέση µε την εκπαίδευση µπορεί εν µέρει να αναδεικνύει θετικά 
αποτελέσµατα, ωστόσο µετά από ένα χρονικό διάστηµα δεν είναι άγνωστη η 
σύγχυση, η κόπωση, οι άχρηστες επαναλήψεις, η απογοήτευση και οι µαταιώσεις που 
βιώνουν οι εκπαιδευτικοί. Σχεδόν µέχρι σήµερα οι προσπάθειες αναλυτικών 
προγραµµάτων ειδικής αγωγής ήταν ελλείπεις ή αποσπασµατικές όπως ήταν οι 
αντίστοιχοι Νόµοι και τα ∆ιατάγµατα, το ∆ελτίο Πληροφοριών Ειδικής  Αγωγής 1, οι 
∆ραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιµότητας 2. Ένα σύγχρονο αναλυτικό πρόγραµµα 
ειδικής αγωγής διαµορφώνεται στα πλαίσια των γενικών Αναλυτικών Προγραµµάτων 
του Νηπιαγωγείο υ3, του ∆ηµοτικού4 κτλ. , και τώρα του νέου ∆ιαθεµατικού Ενιαίου  
Πλαισίου  Σπουδών  και των νέων Αναλυτικών Προγραµµάτων διαφοροποιηµένων για 
κάθε οµάδα µαθητών 5. 

 Όµως ακόµη και η ύπαρξη των νέων αναλυτικών προγραµµάτων  - στην 
συγκρότηση των οποίων εργάστηκα ως αξιολογητής για τα αναλυτικά προγράµµατα 
των µαθητών µε προβλήµατα όρασης και νοητική ανεπάρκεια – δεν αποτελεί 
πανάκεια. Είναι σηµαντική η παρουσίαση εναλλακτικών αναλυτικών προγραµµάτων 
ανάλογα µε το µαθητικό πληθυσµό επιµέρους γεωγραφικών και πολιτισµικών 
περιοχών ή και επιµέρους σχολικών µονάδων που θα προσαρµόζουν το ευρύτερο 
αναλυτικό πρόγραµµα και τα ειδικά αναλυτικά προγράµµατα στις ανάγκες των δικών 
τους µαθητικών οµάδων.     

Στην Αγγλία χρησιµοποιούν το Εθνικό Αναλυτικό Εκπαιδευτικό πρόγραµµα 
(National Curriculum) για κάθε µάθηµα, π.χ. στα µαθηµατικά6, αλλά και επιµέρους 
αναλυτικά για τις οµάδες µαθητών µε ειδικές ανάγκες, π.χ. για µαθητές µε νοητική 
ανεπάρκεια σε κάθε µάθηµα, π.χ. µαθηµατικά7. Επιπλέον κάθε σχολείο έχει τη 
δυνατότητα να προσαρµόσει και να εµπλουτίσει το Εθνικό Αναλυτικό πρόγραµµα για 
τους δικούς του µαθητές (School curriculum). Εδώ παρουσιάζουµε το αναλυτικό 
πρόγραµµα  µαθηµατικών  του σχολείου Orchard school, ένα ειδικό σχολείο για 
µαθητές µε βαριά νοητική ανεπάρκεια  και πολλαπλές ανάγκες.  

Μετά την αξιολόγηση των µαθητών ακολουθεί η στοχοθεσία τριµήνου σε 
κάθε µάθηµα, το ίδιο και στα µαθηµατικά και µάλιστα παράλληλα σε τρεις επιµέρους 
τοµείς/επίπεδα: Αριθµού(Α) 1, Επίλυση ς Προβλήµατος(ΕΠ), και Σ χήµατος-
∆ιαστήµατος -Μετρήσ εων(Σ∆Μ) . Σε καθεµία από αυτές τις τρεις περιοχές 
µαθηµατικής σκέψης ο µαθητής παρακολουθεί τους επιµέρους στόχους του δικού του 
επίπεδου το οποίο εξελίσσεται µε την πάροδο του χρόνου. Για παράδειγµα για το 
δεκάχρονο µαθητή µας Daniel Sheman θέσαµε στόχους τρίτου τριµήνου σε Επίπεδο 
Αριθµού Ε3Α1, Επίλυσης Προβλήµατος Ε3ΕΠ3, και Σχήµατος -∆ιαστήµατος -
                                                   
1 Συντοµογραφίες: Επίπεδο(Ε), Αριθµός(Α), Επίλυση Προβλήµατος(ΕΠ), Σχήµα/∆ιάστηµα/Μετρήσεις(Σ∆Μ). 
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Μετρήσεων Ε3Σ∆5 .  
Όπως θα διαπιστώσετε παρακάτω η εναλλακτική µαθηµατική εκπαίδευση που 

παρουσιάζουµε διαφέρει από την κλασσική µαθηµατική προσέγγιση που θεωρεί ότι η 
διδασκαλία των µαθηµατικών σηµαίνει απλά αριθµούς. Για παράδειγµα στον τοµέα 
του αριθµού στο πρώτο επίπεδο και τους πρώτους στόχους το ζητούµενο είναι ο 
µαθητής να ανέχεται την παρουσία των άλλων, να ανέχεται ερεθίσµατα, σταδιακά να 
διακρίνει ερεθίσµατα µε αύξουσα ή φθίνουσα κλίµακα, να αλληλεπιδρά και σε 
επόµενα ανώτερα επίπεδα να αριθµεί, να διακρίνει τα µαθηµατικά σύµβολα, να κάνει 
πράξεις κτλ. Έτσι αντιλαµβανόµαστε την ανάγκη για την ανάπτυξη επικοινωνίας και 
πάνω σε αυτή να δοµήσουµε τη µαθηµατική σκέψη. Και οι µαθητές µε εντονότερες 
δυσκολίες µπορούν να έχουν ένα πρόγραµµα το όποιο σταδιακά θα αναπτύσσεται και 
θα εξελίσσεται σε περισσότερο σύνθετες έννοιες. Αυτή η νέα αντίληψη µας βοηθάει 
να ξεπεράσουµε αγκυλώσεις και εµπόδια όπως αυτός ο µαθητής ‘δε µπορεί να µάθει 
µαθηµατικά’ ή ο εκπαιδευτικός αισθάνεται µαταίωση από την αδυναµία να 
οργανώσει ένα εξελισσόµενο εκπαιδευτικό πρόγραµµα µαθηµατικών για τους 
µαθητές του µε βαριά νοητική ανεπάρκεια.            

 
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΡΙΘΜΟΥ:  
Επίπεδο 1 (Αριθµός) 
Οι σύνθετες ειδικές ανάγκες πολλών µαθητών δεν επιτρέπουν όλοι οι παρακάτω στόχοι 
να είναι κατάλληλοι για όλους, ούτε είναι σε ιεραρχική σειρά. Οι µαθητές α ρχίζουν να 
δείχνουν ενήµεροι για δραστηριότητες και εµπειρίες. Ίσως αρχίζουν να 
επικεντρώνονται σε οικεία πρόσωπα, αντικείµενα. Αντιδρούν κατά διαστήµατα.  
Κωδικός Στόχος 
Ε1(Α1) Να δείξει ανοχή στην πρόκληση ερεθίσµατος π.χ. όταν ο εκπαιδευτικός 

ακουµπάει το µαθητή. 
Ε1(Α2) Να δείξει ευχαρίστηση από την πρόκληση ερεθίσµατος. 
Ε1(Α3) Να επιτρέψει σε ενήλικα να τοποθετεί ένα αντικείµενο στο χέρι του και 

να το φέρει µόνος του κοντά στο πρόσωπο του για εξερεύνηση. 
Ε1(Α4) Να έλθει σε επαφή και να συνειδητοποιήσει την αύξουσα και φθίνουσα 

σειρά της πρόκλησης του ερεθίσµατος π.χ. όταν ο εκπαιδευτικός 
ακουµπάει απαλά το µαθητή ή όταν ασκεί περισσότερη δύναµη.  

Ε1(Α5) Να αισθανθεί µια σύντοµη επαφή ή να αλληλεπιδρά σε σύντοµες 
παρακινήσεις από ένα ενήλικα. 

Ε1(Α6) Να συνειδητοποιεί ένα οσφρητικό, απτικό, οπτικό, ακουστικό ερέθισµα. 
Ε1(Α7) Να διατηρεί απτική και οπτική επαφή µε ένα αντικείµενο και να ακούει 

την περιγραφή αυτού του αντικειµένου. 
Ε1(Α8) Να βιώσει οµάδες πολύχρωµων φωτεινών αντικειµένων, π.χ. αστέρια. 
Ε1(Α9) Να έρθει σε επαφή µε αλλαγές ή διαφορετικά µεγέθη οµαδικών 

πραγµάτων, να ανακαλεί ένα κρυµµένο αντικείµενο. 
Ε1(Α10) Να στρέφεται προς το φως.  
Ε1(Α11) Να ανακαλύπτει το περιβάλλον οπτικά. 
Ε1(Α12) Να βιώσει δραστηριότητες που αρχίζουν να ενθαρρύνουν αντίδραση σε 

ποσοτικές ή διαδοχικές αλλαγές στο περιβάλλον. 
Ε1(Α13) Να βιώσει γεγονότα σε αύξουσες και φθίνουσες ποσότητες ή διαδοχές. 
Ε1(Α14) Να συνειδητοποιήσει την παρουσία ενός ή περισσοτέρων ατόµων. 
Ε1(Α15) Να γνωρίσει και συνειδητοποιήσει διαφορετικά επίπεδα ερεθισµάτων.  
Ε1(Α16) Να συγκεντρωθεί σε ένα απτικό αντικείµενο ή ήχο, π.χ. όταν ένας 

ενήλικας µετρά αντικείµενα πάνω στο τραπέζι ή ένα δίσκο.  
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Ε1(Α17) Να εξετάσει διαδοχικά τα χαρακτηριστικά του προσώπου ενός ατόµου. 
Κοιτάζει για το επόµενο σε οπτική ή ακουστική διαδοχή, π.χ. ρυθµός. 

Ε1(Α18) Να επεκτείνει την οπτική επαφή σε αντικείµενα σε κοντινή απόσταση. 
Ε1(Α19) Να συνεργάζεται µε ρυθµικές/διαδοχικές κινήσεις δαχτύλων ή χειλιών. 
Ε1(Α20) Να δείχνει ενδιαφέρον να κοιτάζει εκεί που κοιτάζουν και άλλοι, να 

µετατοπίζει την προσοχή σε αντικείµενα ή οµάδες αντικειµένων. 
Ε1(Α21) Να κάνει ήχο ή νεύµα για να ζητήσει ‘περισσότερο’ ή ‘ξανά’. 
Ε1(Α22) Να δείχνει σηµεία προσδοκίας ή πρόβλεψης.  
Ε1(Α23) Να διατηρεί οπτική προσοχή για µικρά διαστήµατα.  
Ε1(Α24) Να επεκτείνει την προσοχή του παρακολουθώντας µια σειρά 

αντικειµένων. 
 
Επίπεδο 2 (Αριθµός) 
Αρχίζουν να αντιδρούν και να δείχνουν ενδιαφέρον σε πρόσωπα, γεγονότα, αντικείµενα, 
δραστηριότητες και εµπειρίες. ∆έχονται και εµπλέκονται σε συνεργατική ανακάλυψη.  
Κωδικός Στόχος 
Ε2(Α1) Να φτάνει σε αντικείµενα όταν καλείται, π.χ. µπάλες στη τάξη.  
Ε2(Α2) Να κοιτάζει από το ένα αντικείµενο στο άλλο, να ακολουθεί διαδοχικά 

ένα φωτισµό. Χρήση µαθηµατικής γλώσσας, π.χ. ‘και άλλο’, ‘κανένα’. 
Ε2(Α3) Να επικοινωνεί σε εκπλήξεις, π.χ. αναπάντεχους ήχους, αντικείµενα. 
Ε2(Α4) Να κρατάει αντικείµενα, να τα πλησιάζει στο πρόσωπο για εξερεύνηση.  
Ε2(Α5) Να ακολουθεί αντικείµενα που αριθµούνται, π.χ. συµµαθητές. 
Ε2(Α6) Να κοιτάζει δάχτυλα και να επιτρέπει σε ενήλικα να τα µετρήσει. Να 

συνεργάζεται µε βοήθεια σε τραγούδια που συνοδεύονται µε τα χέρια. 
Ε2(Α7) Να κοιτάζει και να αισθάνεται τους ενήλικες όταν σχεδιάζουν κάτι. 
Ε2(Α8) Να συµµετέχει στο µάζεµα αντικειµένων. 
Ε2(Α9) Να παρακολουθεί την κίνηση φωτός ή ήχου. Να κάνει διαδοχικούς 

ήχους, χειρονοµίες για να συνοδεύσει γνωστά τραγούδια και ρυθµούς. 
Ε2(Α10) Να προσλαµβάνει ερέθισµα, δείχνει ενδιαφέρον π.χ. αλλαγή µεγέθους. 
Ε2(Α11) Να αντιδρά σε συλλογές που διαχωρίζονται µε αντικείµενα που 

προστίθενται ή αφαιρούνται, µαθηµατική γλώσσα ‘κερδίζω’, 
‘λιγότερα’. 

Ε2(Α12) Να επιλέγει από δυο οµάδες αντικειµένων τα περισσότερα. Να µπορεί 
να επιλέξει ανάµεσα σε ‘ένα’ και ‘πολλά’. 

Ε2(Α13) Να έρθει σε επαφή µε τη χρήση των ονοµάτων µικρών αριθµών. 
Ε2(Α14) Να έρθει σε επαφή µε πράγµατα που συγκεντρώνονται και χάνονται και 

να δείξει έγκριση όταν κερδίζει και άρνηση όταν χάνει.  
Ε2(Α15) Να δείξει ενδιαφέρον στη γλώσσα περιγράφοντας αύξηση και µείωση, 

π.χ. χτίζει και γκρεµίζει πύργους µε τουβλάκια, γεµίζει/αδειάζει κούτες.  
 
Επίπεδο 3 (Αριθµός) 
Οι µαθητές αρχίζουν να επικοινωνούν µε προθέσ εις. Αναζητούν και διατηρούν προσοχή 
µε οπτική επαφή, νεύµατα ή δράσεις. Ζητούν γεγονότα, δραστηριότητες. Συµµετέχουν σε 
κοινές δραστηριότητες µε µικρότερη βοήθεια. Ανακαλύπτουν αντικείµενα µε σύνθετους 
τρόπους. Παρακολουθούν µε ενδιαφέρον αποτελέσµατα δικ ών τους δράσεων. 
Χρησιµοποιούν αναδυόµενη συµβατική επικοινωνία. Χαιρετούν γνωστούς. 
Χρησιµοποιούν εν δυνάµει λύσεις συστηµατικά.      
Κωδικός Στόχος 
Ε3(Α1) Να ανακαλεί ένα κρυµµένο αντικείµενο από δύο αντικείµενα. 
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Ε3(Α2) Να αρχίζει µια οικεία δραστηριότητα, ένα τραγούδι.  
Ε3(Α3) Να συνεργάζεται ακουµπώντας τα δάχτυλα στην αρίθµηση πραγµάτων. 
Ε3(Α4) Να προσθέτει ‘άλλο ένα’, π.χ. νοµίσµατα, χτύπηµα κρουστού.  
Ε3(Α5) Να µαθαίνει τη σειρά, π.χ. στην οµιλία µετά το συµµαθητή του, να 

τοποθετεί αντικείµενα σε ένα κουτί µετά από ένα συµµαθητή του.  
Ε3(Α6) Να κοιτάζει τα δάχτυλα και να επιτρέπει σε ενήλικα να τα µετρήσει. 

Συνεργάζεται µε βοήθεια σε τραγούδια που συνοδεύονται µε τα χέρια. 
Ε3(Α7) Να κοιτάζει και αισθάνεται ενήλικες όταν σχεδιάζουν κάτι. 
Ε3(Α8) Να συµµετέχει στο µάζεµα αντικειµένων, σε οµαδικά παιχνίδια. 
Ε3(Α9) Να παρακολουθεί την κίνηση φωτός ή ήχου. Κάνει διαδοχικούς ήχους, 

χειρονοµίες να συνοδεύσει γνωστά τραγούδια και ρυθµούς. 
Ε3(Α10) Να προλαµβάνει ερέθισµα, να δείχνει ενδιαφέρον π.χ. αλλαγή µεγέθους. 
Ε3(Α11) Να αντιδρά σε συλλογές που διαχωρίζονται µε αντικείµενα που 

προστίθενται ή αφαιρούνται, γλώσσα ‘κερδίζω’, ‘λιγότερα’. 
Ε3(Α12) Να επιλέγει από δυο οµάδες αντικειµένων τα περισσότερα µε διαφορά. 

Να µπορεί να επιλέξει ανάµεσα σε ‘ένα’ και ‘πολλά’. 
Ε3(Α13) Να έρθει σε επαφή µε τη χρήση των ονοµάτων µικρών αριθµών. 
Ε3(Α14) Να έρθει σε επαφή µε πράγµατα που συγκεντρώνονται και χάνονται και 

να δείξει έγκριση όταν κερδίζει και άρνηση όταν χάνει.  
Ε3(Α15) Να δείξει ενδιαφέρον στη γλώσσα περιγράφοντας αύξηση και µείωση, 

π.χ. χτίζει και γκρεµίζει πύργους µε τουβλάκια, γεµίζει/αδειάζει κούτες.  
Ε3(Α16) Να δεχτεί πλαστικούς αριθµούς ως µέσα ανταλλαγής. 
Ε3(Α17) Να ιχνηλατεί µε το δάχτυλο και τη βοήθεια ενήλικα σχήµατα αριθµών. 
Ε3(Α18) Να δείχνει τη σειρά πάνω στην αριθµογραµµή.  
 
Επίπεδο 4 (Αριθµός) 
Οι µαθητές δείχνουν ενδιαφέρον σε δραστηριότητες µε αριθµούς και την αρίθµηση.  
Κωδικός Στόχος 
Ε4(Α1) Να ενδιαφερθεί σε δραστηριότητες µε αριθµούς, ρυθµούς και παιχνίδια 

αρίθµησης, π.χ. ‘πόσα’ καλάθια µπαίνουν µέσα σε µια µικρή στεφάνη 
στην τάξη. 

Ε4(Α2) Να δείχνει ‘ένα’ χρησιµοποιώντας το δάχτυλο.  
Ε4(Α3) Να επισηµαίνει και ύστερα να γνωρίζει τους αριθµούς 1 και 2. 
Ε4(Α4) Να µπορεί να προσθέτει ένα ακόµα σε µια οµάδα. 
 
Επίπεδο 5 (Αριθµός) 
Οι µαθητές αντιδρούν και συµµετέχουν σε γνωστά τραγούδια, ρυθµούς µε αριθµούς και 
παιχνίδια. Επισηµαίνουν 1 και 2. Αντιλαµβάνονται αντίθετες ποσότητες.  
Κωδικός Στόχος 
Ε5(Α1) Να συµµετέχει σε γνωστά τραγούδια µε αριθµούς, ιστορίες, παιχνίδια. 
Ε5(Α2) Να διακρίνει ‘ένα’ και ‘πολλά’. 
Ε5(Α3) Να δείχνει ‘ένα’ και ‘πολλά’, π.χ. δάχτυλα, ήχους, παλαµάκια. 
Ε5(Α4) Να ανακαλεί τη θέση αντικειµένων και τον αριθµό τους. 
Ε5(Α5) Να ανακαλεί χαµένα αντικείµενα και τον αριθµό τους. 
Ε5(Α6) Να βάζει σε σειρά ένα και δύο. 
Ε5(Α7) Να αναγνωρίσει τους αριθµούς/αριθµητικά 1, 2 
Ε5(Α8) Να φτιάχνει οµάδες των δυο, π.χ. κάλτσες, παπούτσια, γάντια, χέρια. 
 
Επίπεδο 6 (Αριθµός) 
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Οι µαθητές αντιλαµβάνονται την 1 -1 αντιστοίχιση σε διάφορα πλαίσια. Αριθµούν ως το 
πέντε και χρησιµοποιούν αυτούς τους αριθµούς σε γνωστές δραστηριότητες. Μετρούν 
αξιόπιστα ως το τρία και φτιάχνουν τριάδες µε αντικείµενα. Αντιλαµβάνονται τις 
έννοιες περισσότερο, λιγότερο. Συµµετέχουν σε κοινές δράσεις.       
Κωδικός Στόχος 
Ε6(Α1) Να συµµετέχει από κοινού σε νέους ρυθµούς, τραγούδια, παιχνίδια. 
Ε6(Α2) Να αντιληφθεί τις έννοιες ‘λιγότερο’, ‘περισσότερο’. 
Ε6(Α3) Να αριθµεί ως το 5, π.χ. ήχους κρουστού οργάνου. 
Ε6(Α4) Να µετρά αξιόπιστα ως το 3 και να φτιάχνει τριάδες. 
Ε6(Α5) Να χρησιµοποιεί αριθµούς ως το 5 σε παιχνίδια και δραστηριότητες. 
Ε6(Α6) Να αντιληφθεί την σχέση ένα προς ένα σε διάφορα πλαίσια. 
Ε6(Α7) Να συσχετίζει τους αριθµούς 1-3 µε τα αντίστοιχα σχέδια ζαριών.  
 
Επίπεδο 7 (Αριθµός) 
Οι µαθητές σε σειρά αριθµούν ως το 10. Μετρούν αξιόπιστα το λιγότ ερο 5 αντικείµενα. 
Αρχίζουν να αναγνωρίζουν αριθµούς 1 -5 και να κατανοούν ότι καθένας περιέχει µια 
συγκεκριµένη ποσότητα. Αντιδρούν σωστά στο λεξιλόγιο και σε ερωτήσεις. 
Αναγνωρίζουν διαφορές στην ποσότητα. Σε συγκεκριµένες καταστάσεις προσθέτουν ή 
αφαιρού ν ένα.      
Κωδικός Στόχος 
Ε7(Α1) Να κάνει σηµεία/γραµµές για την καταγραφή ενός αριθµού.  
Ε7(Α2) Να αριθµεί σε σειρά ως το 10. 
Ε7(Α3) Να αναγνωρίσει αριθµούς/αριθµητικά  σε οµάδες ως το 5. 
Ε7(Α4) Να προσθέτει ‘άλλο ένα’, π.χ. νοµίσµατα, χτύπηµα κρουστού.  
Ε7(Α5) Να ταιριάζει ένα σύµβολο/αριθµό µε τη σωστή οµάδα πραγµάτων.  
Ε7(Α6) Να φτιάχνει οµάδες αντικειµένων ως το 5 ανάλογα µε την ερώτηση. 
Ε7(Α7) Να φτιάχνει οµάδες αντικειµένων 1-5 ανάλογα µε το σύµβολο. 
Ε7(Α8) Να προσθέτει 1 ή να αφαιρεί 1 ανάλογα µε την ερώτηση. 
Ε7(Α9) Να αναγνωρίζει το ‘άδειο’ και το ‘µηδέν’. 
Ε7(Α10) Να βάζει τα σύµβολα των αριθµών 0-5 στη σωστή σειρά. 
Ε7(Α11) Να χρησιµοποιεί µαθηµατική γλώσσα λιγότερο ή περισσότερο. 
Ε7(Α12) Να αρχίσει να αναγνωρίζει διαφορές στην ποσότητα. 
 
Επίπεδο 8 (Αριθµός) 
Οι µαθητές σε σειρά αριθµούν πέρα από το 10. Μετρούν αξιόπιστα ως 10 αντικείµενα. 
Συγκρίνουν δυο οµάδες αντικειµένων και αναφέρουν τα περισσότερα. Αναγνωρίζουν 
αριθµούς 1 -9 και να τους συσχετίζουν µε σύνολα αντικειµένων. Σε συγκεκρι µένες 
καταστάσεις προσθέτουν ή αφαιρούν ένα. Χρησιµοποιούν τακτικούς αριθµούς για 
πρόσωπα, αντικείµενα. Υπολογίζουν µικρούς αριθµούς και ελέγχουν µε αρίθµηση.  
Κωδικός Στόχος 
Ε8(Α1) Να αριθµεί περά από το 10. 
Ε8(Α2) Να ονοµάζει τα αριθµητικά σύµβολα 0-9, π.χ. στο τηλέφωνο. 
Ε8(Α3) Να µετρά δοσµένα σύνολα αντικειµένων 0-10. 
Ε8(Α4) Να συνεχίζει να αριθµεί από ένα δοσµένοι µικρό αριθµό. 
Ε8(Α5) Να κατανοήσει τους τακτικούς αριθµούς π.χ. 1ο, 2ο θρανίο. 
Ε8(Α6) Να αντιστοιχεί πολλά σε ένα, π.χ. 3 κέρµατα σε κάθε µαθητή. 
Ε8(Α7) Να συγκρίνει δυο αριθµούς αντικειµένων, µικρότερος, µεγαλύτερος. 
Ε8(Α8) Να προσθέτει και να αφαιρεί 1 πρακτικά, π.χ. συµµαθητές. 
Ε8(Α9) Να υπολογίζει και να επαληθεύει µε αρίθµηση. 
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ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: Επίπεδο 1(Επίλυση Προβλήµατος) 
Έρχονται σε επαφή και αρχίζουν να αναπτύσσουν δραστηριότητες. Ίσως αρνούνται, 
δείχνουν αντανακλαστικές αντιδράσεις. Κάθε συµµετοχή ενθαρρύνεται.  
Κωδικός Στόχος 
Ε1(ΕΠ1) Να έρθει σε επαφή µε ακουστικά σχέδια/παλµούς. 
Ε1(ΕΠ2) Να ακούσει επαναλαµβανόµενους αντίθετους ήχους π.χ. δυνατό, 

χαµηλό, µακρύ, σύντοµο. 
Ε1(ΕΠ3) Να αντιληφθεί κάποια αντικείµενα στα χέρια οπτικά ή ακουστικά, π.χ. 

Κοιτάζει κάποιο φως, αντιδρά σε µουσική που σταµατά ή αρχίζει. 
Ε1(ΕΠ4) Να δείξει αντανακλαστική αντίδραση ή οπτική επαφή σε φως µε 

διαδοχή π.χ. φακός σε µέλη σώµατος, πολυαισθητηριακό περιβάλλον. 
 
Επίπεδο 2 (Επίλυση Προβλήµατος) 
Αρχίζουν να αντιδρούν επαναλαµβανόµενα σε άτοµα, γεγονότα, αντικείµενα. ∆έχονται 
και εµπλέκονται σε συνεργατική ανακάλυψη. Επικοινωνεί µε στα θερές προτιµήσεις και 
συναισθηµατικές αντιδράσεις. Λειτουργεί µε δοκιµή και βελτίωση, θυµάται απαντήσεις.  
Κωδικός Στόχος 
Ε2(ΕΠ1) Να παίζει µε διακόπτες, π.χ. παιχνιδιού, Η/Υ αναζητώντας αποτέλεσµα. 
Ε2(ΕΠ2) Να ακουµπά µια αλληλεπιδραστική οθόνη. 
Ε2(ΕΠ3) Να δηλώνει προσοχή σε ήχους, σε κινήσεις, σε κάποια αντικείµενα 

πάνω στο τραπέζι, π.χ. τα φωτίζει µε ένα φακό. 
Ε2(ΕΠ4) Να ακολουθεί αντικείµενα για λίγο, π.χ. πάνω-κάτω, αριστερά-δεξιά. 
Ε2(ΕΠ5) Να δεχτεί και εµπλακεί σε συνεργατική ανακάλυψη. 
Ε2(ΕΠ6) Να δείξει ενδιαφέρον για αντικείµενα πέρα από τον άµεσο προσωπικό 

χώρο και το σώµα του και να επιλέγει πλησιάζοντας. 
Ε2(ΕΠ7) Να αισθανθεί διαφορετικά σχήµατα.  
Ε2(ΕΠ8) Να δείχνει επιθυµία να ακολουθεί δοµηµένες δράσεις π.χ. παλαµάκια. 
Ε2(ΕΠ9) Να αντιδρά µε εκφράσεις προσώπου, µε κίνηση στο ‘1,2,3 φύγε’. 
 
Επίπεδο 3 (Επίλυση Προβλήµατος) 
Οι µαθητές δραστηριοποιούνται όπως και στο επίπεδο 3 για τον αριθµό.    
Κωδικός Στόχος 
Ε3(ΕΠ1) Να χτυπά µε σκοπό ένα από άλλα αναρτηµένα αντικείµενα. 
Ε3(ΕΠ2) Να χτυπά µε σκοπό ένα τοίχο από τουβλάκια, να τον κάνει ψηλότερο. 
Ε3(ΕΠ3) Να πλησιάζει ένα κουτί, να αδειάζει, να επιλέγει µε σκοπό ένα πράγµα. 
Ε3(ΕΠ4) Να στρέφεται προς τον καθρέπτη για να δει τον εαυτό του σε δράση. 
Ε3(ΕΠ5) Να περιστρέφει τρισδιάστατα πράγµατα να δει τη λειτουργική πλευρά. 
Ε3(ΕΠ6) Να κρατεί, χτυπά, σφίγγει ένα αντικείµενο µε τα δυο χέρια µε σκοπό.  
Ε3(ΕΠ7) Να ενεργοποιεί ένα παιχνίδι ώστε να κινηθεί, κάνει ήχο. 
Ε3(ΕΠ8) Να τραβάει µια κλωστή για να πιάσει ένα δεµένο αντικείµενο. 
Ε3(ΕΠ9) Να µετακινείται ώστε να πιάσει αντικείµενα, να προβλέπει την 

επανεµφάνιση εξαφανισµένων αντικειµένων. 
 
 
Επίπεδο 4 (Επίλυση Προβλήµατος) 
Οι µαθητές δείχνουν ενήµεροι για την αιτία και το αποτέλεσµα σε µαθηµατικές 
δραστηριότητες. ∆είχνουν να καταλαβαίνουν αλλαγές στο σχήµα, θέση και ποσότητα. 
Συµµετέχουν και ακολουθούν γνωστές µαθηµατικές δραστηριότητες µε παρακίνηση.      
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Κωδικός Στόχος 
Ε4(ΕΠ1) Να ψάχνει για ένα κρυµµένο αντικείµενο π.χ. αγαπηµένο παιχνίδι. 
Ε4(ΕΠ2) Να ανασύρει ένα αντικείµενο µε τα χέρια όταν καλύπτεται µε ύφασµα. 
Ε4(ΕΠ3) Να εντοπίζει ένα κρυµµένο αντικείµενο κάτω από δυο πιθανά κουτιά. 
Ε4(ΕΠ4) Να αποµακρύνει ένα εµπόδιο για να εντοπίσει ένα αντικείµενο. 
Ε4(ΕΠ5) Να πατεί ένα κουµπί για να λειτουργήσει ένα αντικείµενο. 
Ε4(ΕΠ6) Να στρίβει ένα διακόπτη για να λειτουργήσει ένα αντικείµενο. 
Ε4(ΕΠ7) Να καταλάβει την αιτία και το αποτέλεσµα. 
Ε4(ΕΠ8) Να διακρίνει ένα έντονο ήχο όταν βλέπει την πηγή ήχου, π.χ. πιάνο. 
Ε4(ΕΠ9) Να δείχνει ενήµερος στις αλλαγές ποσότητας. 
Ε4(ΕΠ10) Να διακρίνει ένα έντονο ήχο όταν δε βλέπει την πηγή ήχου, π.χ. πιάνο 
Ε4(ΕΠ11) Να διακρίνει ποικίλους ήχους όταν οι πηγές ήχου είναι µπροστά του. 
Ε4(ΕΠ12) Να διακρίνει οπτικά ένα ήχο από δύο πηγές ήχου, π.χ. πιάνο, κουδούνι. 
Ε4(ΕΠ13) Να διακρίνει χωρίς να βλέπει ένα ήχο από δύο πιθανές πηγές ήχου. 
Ε4(ΕΠ14) Να παρακάµπτει ώστε να πλησιάσει ένα επιθυµητό αντικείµενο. 
Ε4(ΕΠ15) Να συνεργαστεί όταν παρακινείται κινητικά για µια δράση. 
Ε4(ΕΠ16) Να αντικαθιστά, τοποθετεί ένα κοµµάτι σε ένα ανάγλυφο παζλ. 
Ε4(ΕΠ17) Να κινείται ώστε να αντιδράσει σε ένα πρόγραµµα Η/Υ. 
Ε4(ΕΠ18) Να τείνει να ενεργοποιήσει ένα παιχνίδι µετά από επίδειξη. 
Ε4(ΕΠ19) Να χτίσει ένα πύργο µε δυο τούβλα, να βάζει στεφάνια σε ένα ραβδί.. 
Ε4(ΕΠ20) Να αντιληφθεί αλλαγές σε σχήµα, θέση ή ποσότητα. 
 
Επίπεδο 5 (Επίλυση Προβλήµατος) 
Οι µαθητές µε βοήθεια ταιριάζουν αντικείµενα ή εικόνες. Κάνουν οµάδες µε µικρό 
αριθµό αντικειµένων. Λύνουν απλά προβλήµατα πρακτικά.      
Κωδικός Στόχος 
Ε5(ΕΠ1) Να αδειάζει το περιεχόµενο µικρών κουτιών µε αντικείµενα. 
Ε5(ΕΠ2) Να βάζει µικρά αντικείµενα ένα-ένα σε ένα κουτί.  
Ε5(ΕΠ3) Να ταιριάζει αντικείµενο µε αντικείµενο. 
Ε5(ΕΠ4) Να ταιριάζει αντικείµενο µε εικόνα. 
Ε5(ΕΠ5) Να διακρίνει λεπτούς ήχους σε ορατή πηγή ήχου, π.χ. κουδουνάκια. 
Ε5(ΕΠ6) Να διακρίνει λεπτούς ήχους όταν η πηγή ήχου δεν είναι ορατή. 
Ε5(ΕΠ7) Να βρίσκει ταιριαστά ζευγάρια ήχων, θορύβων, π.χ. ζώα. 
Ε5(ΕΠ8) Να διακρίνει οπτικά µια πηγή ήχου ανάµεσα σε τρεις, τέσσερις. 
Ε5(ΕΠ9) Να διακρίνει χωρίς όραση µια πηγή ήχου ανάµεσα σε τρεις, τέσσερις. 
Ε5(ΕΠ10) Να διακρίνει οπτικά δύο πηγές ήχου ανάµεσα σε τρεις. 
Ε5(ΕΠ11) Να διακρίνει χωρίς όραση δυο πηγές ήχου ανάµεσα σε τρεις. 
Ε5(ΕΠ12) Να τραβάει τη σωστή κλωστή από δυο για να φτάσει το δεµένο πράγµα. 
Ε5(ΕΠ13) Να τραβάει κάθετα τη κλωστή για να τραβήξει το πράγµα από κάτω. 
Ε5(ΕΠ14) Να ανοίγει και αδειάζει το περιεχόµενο ενός κουτιού. 
Ε5(ΕΠ15) Να ψάχνει για το  µηχανισµό λειτουργίας ενός παιχνιδιού. 
Ε5(ΕΠ16) Να κοιτάζει για την αντίδραση µετά την ενεργοποίηση του διακόπτη. 
Ε5(ΕΠ17) Να αναγνωρίζει τη λειτουργία και µη λειτουργία µε το διακόπτη. 
Ε5(ΕΠ18) Να δείχνει προτίµηση για κάποια προγράµµατα. 
Ε5(ΕΠ19) Να αντιγράφει τη σειρά δυο αντικειµένων, χρωµάτων. 
Ε5(ΕΠ20) Να προβλέπει την επανεµφάνιση ενός κρυµµένου αντικειµένου. 
Ε5(ΕΠ21) Να ταιριάζει ίδιες φωτογραφίες. 
Ε5(ΕΠ22) Να ταιριάζει µε κριτήριο το χρώµα. 
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Ε5(ΕΠ23) Να ξεχωρίζει αντικείµενα µε βάση ένα απλό κριτήριο. 
 
Επίπεδο 6 (Επίλυση Προβλήµατος) 
Οι µαθητές ταιριάζουν αντικείµενα µε µονά κριτήρια. Εντοπίζουν ένα διαφορετικό 
αντικείµενο. Αντιγράφουν απλά σχέ δια ή σειρές.  
Κωδικός Στόχος 
Ε6(ΕΠ1) Να διακρίνει οπτικά δυο ήχους σε σωστή σειρά ανάµεσα σε τρεις. 
Ε6(ΕΠ2) Να διακρίνει µη οπτικά δυο ήχους σε σωστή σειρά ανάµεσα σε τρεις.  
Ε6(ΕΠ3) Να διακρίνει οπτικά δυο ήχους σε τυχαία σειρά ανάµεσα σε τέσσερις. 
Ε6(ΕΠ4) Να διακρίνει µη οπτικά δυο ήχους σε τυχαία σειρά ανάµεσα τέσσερις.  
Ε6(ΕΠ5) Να διακρίνει µη οπτικά δυο ήχους σε σωστή σειρά ανάµεσα τέσσερις.  
Ε6(ΕΠ6) Να συσχετίζει κατάλληλα δυο αντικείµενα σε συµβολικό παιχνίδι. 
Ε6(ΕΠ7) Να ταιριάζει αυθόρµητα παιχνίδια µε οπτικά κριτήρια 
Ε6(ΕΠ8) Να επισηµαίνει το µονό/περιττό αριθµό.  
Ε6(ΕΠ9) Να αντιστοιχεί 1-1 αντικείµενα µε άτοµα. 
Ε6(ΕΠ10) Να αναφέρει αν κάθε παιδί έχει ένα αντικείµενο. 
Ε6(ΕΠ11) Να ταιριάζει σύµφωνα µε τα κριτήρια που του ζητάνε. 
Ε6(ΕΠ12) Να χρησιµοποιεί κέρµα ενός Ευρώ.  
Ε6(ΕΠ13) Να αντιγράφει απλά σχέδια. 
Ε6(ΕΠ14) Να επαναλαµβάνει µια σειρά σχηµάτων, µεγεθών. 
Ε6(ΕΠ15) Να αντιληφθεί τη διαφορά αντικειµένου και ότι δεν ανήκει στην οµάδα. 
 
Επίπεδο 7 (Επίλυση Προβλήµατος) 
Οι µαθητές κάνο υν διάφορες κατηγοριοποιήσεις σύµφωνα µε δοσµένα κριτήρια. 
Αναγνωρίζουν τις διαφορές και ποιο αντικείµενο δεν ανήκει στην κατηγορία      
Κωδικός Στόχος 
Ε7(ΕΠ1) Να αρχίσει να αναγνωρίζει διαφορές στην ποσότητα. 
Ε7(ΕΠ2) Να ταιριάζει αντικείµενα µε περισσότερα από ένα χαρακτηριστικά. 
Ε7(ΕΠ3) Να παίζει αυθόρµητα µε παιχνίδια ταιριάσµατος µε οπτικά κριτήρια. 
Ε7(ΕΠ4) Να ανακαλεί διαφορές δυσνόητες εικόνες και τον αριθµό τους. 
Ε7(ΕΠ5) Να ανακαλεί τη θέση των δυσνόητων εικόνων. 
Ε7(ΕΠ6) Να παίζει παιχνίδια ταιριάσµατος τοποθετώντας τα αντικείµενα µε 

οπτικές διαφορές σε δυο οµάδες. 
Ε7(ΕΠ7) Να αναγνωρίζει αν ένα αντικείµενο επαναλαµβάνεται δυο φορές.  
Ε7(ΕΠ8) Να απαντά κατάλληλα σε λέξεις κλειδιά, π.χ. ‘πόσα είναι;’ 
Ε7(ΕΠ9) Να αναγνωρίζει το διαφορετικό αντικείµενο µέσα στην κατηγορία. 
Ε7(ΕΠ10) Να κατηγοριοποιεί µε βάση δυο κριτήρια.  
 
Επίπεδο 8 (Επίλυση Προβλήµατος) 
Οι µαθητές αναγνωρίζουν, περιγράφουν και αναπαράγουν µικρές διαδοχές. 
Χρησιµοποιούν την αναδυόµενη µαθηµατική σκέψη σε παιχνίδια, δραστηριότητες . 
Κάνουν απλούς υπολογισµούς.      
Κωδικός Στόχος 
Ε8(ΕΠ1) Να ταιριάζει και κατηγοριοποιεί µε δικά του κριτήρια. 
Ε8(ΕΠ2) Να αναγνωρίζει, αναπαράγει απλές διαδοχές, π.χ. χρώµατα, ρυθµούς. 
Ε8(ΕΠ3) Να κάνει µικρούς υπολογισµούς, π.χ. πόσα κυβάκια χωρούν στο κουτί; 
 
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΧΗΜΑ/∆ΙΑΣΤΗΜΑ/ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: Επίπεδο 1(Σ∆Μ) 
Οι µαθητές δείχνουν ενήµεροι για δραστηριότητες και εµπειρίες. Συγκεντρώνονται κατά 
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περιόδους σε πρόσωπα, γεγονότα και αντικείµενα.  
Κωδικός Στόχος 
Ε1(Σ∆1) Να ανεχτεί και βιώσει είδη διαστηµάτων π.χ. καθιστός, περιορισµένος. 
Ε1(Μ1) Να βιώσει το τέντωµα και µάζεµα στο σώµα, π.χ. µικρός, µεγάλος. 
Ε1(Μ2) Να βιώσει διαφορά βάρους και µεγέθους αντικειµένων στα χέρια. 

Αντιδρά σε µετρήσεις µήκους π.χ. κλωστή που τεντώνεται στα χέρια.   
Ε1(Σ∆2) Να δει και ακούσει διαφορετικούς ήχους, όψεις, π.χ. η τάξη από 

διαφορετικές οπτικές γωνίες, κοντά-µακριά.  
Ε1(Σ∆3) Να ανεχτεί/αισθανθεί απαλά αντικείµενα στο µάγουλο. 
Ε1(Σ∆4) Να αντιδράσει ή ευχαριστηθεί ένα απαλό στρογγυλό σχήµα. 
Ε1(Σ∆5) Να ανεχτεί αντικείµενα στα χέρια του. 
Ε1(Σ∆6) Να επιθυµεί τη µετακίνηση ώστε να βιώσει διαφορετικά ερεθίσµατα. 
Ε1(Σ∆7) Να αντιδρά σε γνωστά µετακινούµενα αντικείµενα στον άµεσο χώρο. 
Ε1(Μ3) Να γνωρίζει γλώσσα µήκους, π.χ. ‘περισσότερο’, ‘τέλος’. 
Ε1(Μ4) Να αισθανθεί συλλογές διαφορετικών µεγεθών σφαίρας, π.χ. µπάλα 

τένις, ποδοσφαίρου. 
Ε1(Σ∆8) Να αντιδρά σε αλλαγές της αντίληψης όταν µετακινείται, π.χ. 

µετακίνηση µε το αναπηρικό του αµαξίδιο.  
Ε1(Σ∆9) Να δείξει επιθυµία να ανακαλύψει µια πηγή ήχου ακόµα και κρυµµένη. 
Ε1(Σ∆10) Να κινεί κεφάλι ή σώµα για να αποκτήσει διαφορετική οπτική γωνία. 
 
Επίπεδο 2 (Σχήµα-∆ιάστηµα-Μετρήσεις) 
Οι µαθητές δραστηριοποιούνται όπως και στο επίπεδο 2 για τον αριθµό.     
Κωδικός Στόχος 
Ε2(Σ∆1) Να κοιτάζει ένα αντικείµενο που δείχνει ένα άλλο άτοµο. 
Ε2(Σ∆2) Να εντοπίζει την πηγή ενός ήχου µερικώς κρυµµένη. 
Ε2(Σ∆3) Να ψάχνει για ένα ήχο µε τα µάτια. 
Ε2(Σ∆4) Να µετακινεί την οπτική προσοχή ανάµεσα σε δυο αντικείµενα. 
Ε2(Σ∆5) Να ψάχνει για ένα αντικείµενο µερικώς κρυµµένο. 
Ε2(Μ1) Να κάνει µικρή κίνηση για να πιάσει ένα αντικείµενο, να ανοίγει τα 

χέρια για να πιάσει ένα µεγαλύτερο αντικείµενο. Γλώσσα µεγέθους.  
Ε2(Μ2) Να αντιδρά σε διάφορα µήκη, π.χ. σπάγκο, ζώνη, σχοινί. 
Ε2(Σ∆5) Να ψάχνει για ένα αντικείµενο µερικώς κρυµµένο. 
Ε2(Μ3) Να κινείται για να πιάσει ένα αντικείµενο, να ανοίγει τα χέρια για να 

πιάσει ένα µεγαλύτερο αντικείµενο και να αισθανθεί το σχήµα. Γλώσσα 
µεγέθους, µήκους, π.χ. ‘µεγάλο’, ‘µικρό’, ‘µακρύ’, ‘κοντό’, τέλος. 

Ε2(Μ4) Να µαθαίνει τη γλώσσα του σχήµατος, π.χ. ‘στρογγυλό’, ‘αιχµηρό’.  
 
Επίπεδο 3 (Σχήµα-∆ιάστηµα-Μετρήσεις) 
Οι µαθητές δραστηριοποιούνται όπως και στο επίπεδο 3 για τον αριθµό.    
Κωδικός Στόχος 
Ε3(Σ∆1) Να κοιτάζει που δείχνει κάποιος άλλος. 
Ε3(Σ∆2) Να εντοπίζει την πηγή ενός ήχου που είναι κρυµµένη. 
Ε3(Σ∆3) Να εντοπίζει την πηγή ήχου ανάµεσα από δύο αντικείµενα. 
Ε3(Σ∆4) Να µετακινεί αντικείµενα από το ένα χέρι στο άλλο. 
Ε3(Σ∆5) Να ψάχνει για ένα αντικείµενο µερικώς κρυµµένο. 
Ε3(Σ∆6) Να κινεί κοµµάτια ενός απτικού πάζλ µε σκοπό.  
Ε3(Σ∆7) Να αποµακρύνει τα κοµµάτια ενός παζλ από τη θέση τους. 
Ε3(Σ∆8) Να προσέχει στην οθόνη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
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Ε3(Σ∆9) Να µεταχειρίζεται σχήµατα, ονόµατα σχηµάτων.  
Ε3(Μ1) Να αισθάνεται αντικείµενα µε διαφορετικό µήκος. 
Ε3(Μ2) Να κρίνει τα µεγέθη τοποθετώντας τα σε αντίστοιχα κουτιά. 
 
Επίπεδο 4 (Σχήµα-∆ιάστηµα-Μετρήσεις) 
Οι µαθητές αρχίζουν να ψάχνουν για κρυµµένα αντικείµενα που δε βλέπουν, ακούν ή 
ακουµπούν δείχνοντας τη µονιµότητα του αντικειµένου. Ενδιαφέρονται για τη θέση και 
τη σχέση ανάµεσα σε αντικείµενα.     
Κωδικός Στόχος 
Ε4(Σ∆1) Να εντοπίζει ένα κρυµµένο αντικείµενο κάτω τρία κουτιά. 
Ε4(Σ∆2) Να εντοπίζει ένα κρυµµένο αντικείµενο κάτω από δύο επικαλύψεις. 
Ε4(Σ∆3) Να ανακαλεί µια φωτογραφία/σύµβολο από µια οµάδα, π.χ. δασκάλους. 
Ε4(Σ∆4) Να ανακαλεί µια κρυµµένη εικόνα/σύµβολο από 1, 2, 3 επιλογές. 
Ε4(Σ∆5) Να ανακαλεί δύο φωτογραφίες/σύµβολα από 3, 4 επιλογές. 
Ε4(Σ∆6) Να περιστρέφει µια εικόνα για να δει τη λειτουργική πλευρά. 
Ε4(Σ∆7) Να στρέφει το κεφάλι προς τα πίσω για να εντοπίσει το αντικείµενο. 
Ε4(Σ∆8) Να ψάχνει για ένα αντικείµενο που έπεσε κάτω. 
Ε4(Σ∆9) Να ακολουθεί την τροχιά αντικειµένου που πέφτει στο οπτικό πεδίο. 
Ε4(Σ∆10) Να πετά ένα αντικείµενο και να το παρακολουθεί που πέφτει. 
Ε4(Σ∆11) Να προβλέπει µια δράση σε σχέση µε ένα αντικείµενο, σύµβολο. 
Ε4(Σ∆12) Να βάζει σχήµατα µέσα στα αντίστοιχα κενά. 
Ε4(Σ∆13) Να ψάχνει αντικείµενα εκτός οπτικού πεδίου, π.χ. µπαλάκι σε σωλήνα. 
 
Επίπεδο 5 (Σχήµα-∆ιάστηµα-Μετρήσεις) 
Οι µαθητές ψάχνουν αντικείµενα µε σκοπό στο συνηθισµένο χώρο τους. Συγκρ ίνουν 
ανόµοια µεγέθη πραγµάτων. Εντοπίζουν µικρά ή µεγάλα αντικείµενα όταν τους το 
ζητήσουν. Ανακαλύπτουν τη θέση των αντικειµένων.      
Κωδικός Στόχος 
Ε5(Σ∆1) Να εντοπίζει αντικείµενα σύµφωνα µε το σχήµα, περίγραµµα. 
Ε5(Σ∆2) Να ταιριάζει ίδια αντικείµενα δυο διαστάσεων. 
Ε5(Σ∆3) Να ταιριάζει σύµφωνα µε το σχήµα. 
Ε5(Σ∆4) Να εντοπίζει σχήµατα όταν ονοµάζονται. 
Ε5(Σ∆5) Να τοποθετεί σχήµατα µέσα σε δυο η περισσότερες τρύπες/κενά. 
Ε5(Σ∆6) Να τοποθετεί περισσότερο σύνθετα σχήµατα. 
Ε5(Σ∆7) Να συµπληρώνει παζλ δυο κοµµατιών µε δοκιµή και λάθος. 
Ε5(Σ∆8) Να συµπληρώνει παζλ δύο κοµµατιών επιλέγοντας. 
Ε5(Σ∆9) Να εντοπίζει µικρά και µεγάλα αντικείµενα. 
Ε5(Μ1) Να κατανοεί τις θέσεις µέσα, έξω, επάνω, κάτω, πίσω, µπροστά. 
Ε5(Μ2) Να συγκρίνει το διακριτό µέγεθος ενός αντικειµένου µε ένα άλλο. 
 
Επίπεδο 6 (Σχήµα-∆ιάστηµα-Μετρήσεις) 
Οι µαθητές αναζητούν χαµένα αντικείµενα αντιλαµβανόµενη τη µονιµότητα τους. 
Συγκρίνουν διαφορετικά αντικείµενα µε µικρότερες διαφορές. χειρίζονται τρισδιάστατα 
αντικείµενα. Αντιλαµβάνον ται λέξεις, σύµβολα που περιγράφουν θέσεις. Χρησιµοποιούν 
λεξιλόγιο όπως ‘λιγότερο’ και ‘περισσότερο’.     
Κωδικός Στόχος 
Ε6(Σ∆1) Να ταιριάζει πανοµοιότυπα σύµβολα. 
Ε6(Σ∆2) Να ταιριάζει σύµβολα µε πανοµοιότυπα αντικείµένα. 
Ε6(Σ∆3) Να διακρίνει ανάµεσα σε παρόµοιες εικόνες. 
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Ε6(Σ∆4) Να συµπληρώνει παζλ µε συγκεκριµένο αριθµό κοµµατιών. 
Ε6(Σ∆5) Να αντιληφθεί τη θέση ενός σύµβολου, π.χ. παπούτσι µέσα σε κουτί. 
Ε6(Σ∆6) Να χειρίζεται τρισδιάστατα σχήµατα, π.χ. κυλάει ένα µεγάλο κύβο. 
Ε6(Σ∆7) Να κατανοεί λέξεις, σύµβολα που δηλώνουν θέση, π.χ. ‘µέσα’, ‘πίσω’. 
Ε6(Μ1) Να χρησιµοποιεί λιγότερο/περισσότερο πρακτικά, π.χ. µε κυβάκια.  
Ε6(Μ2) Να συγκρίνει το µέγεθος αντικειµένων µε µικρές διαφορές.  
 
Επίπεδο 7 (Σχήµα-∆ιάστηµα-Μετρήσεις) 
Οι µαθητές αρχίζουν να α ντιδρούν σε δραστηριότητες µπροστά και αντίστροφα. 
Επιλέγουν σχήµατα µε βάση το όνοµα. Χρησιµοποιούν λέξεις για τη σύγκριση µεγεθών, 
ποσοτήτων και περιγράφουν θέσεις.     
Κωδικός Στόχος 
Ε7(Σ∆1) Να ταιριάζει παιχνίδι συναρµολόγησης µε συγκεκριµένο αριθµό µερών. 
Ε7(Σ∆2) Να ταιριάζει σχήµατα που παρουσιάζονται µε διαφορετικούς τρόπους. 
Ε7(Μ1) Να προβλέπει το επόµενο σε µια διαδοχική σειρά. 
Ε7(Μ2) Να αναφέρει τη δραστηριότητα που συνέβη πριν. 
Ε7(Μ3) Να κατανοεί τη σειρά πρωί/απόγευµα, µέρα/νύχτα, βδοµάδες/µήνες. 
Ε7(Μ4) Να κατανοεί ότι τα ρολόγια δείχνουν την ώρα. 
Ε7(Μ5) Να χρησιµοποιεί µαθηµατική γλώσσα, σύγκριση µεγεθών, ποσοτήτων.  
Ε7(Σ∆3) Να χρησιµοποιεί µαθηµατική γλώσσα για την περιγραφή θέσης. 
Ε7(Σ∆4) Να επιλέγει µε τα ονόµατα δισδιάστατα και τρισδιάστατα αντικείµενα. 
Ε7(Σ∆5) Να επιλέγει σχήµατα από µια συλλογή µε βάση το όνοµα τους.  
Ε7(Σ∆6) Να κατανοεί ‘µπροστά’ και ‘αντίστροφα’, ‘πίσω’. 
Ε7(Σ∆7) Να χρησιµοποιεί οικίες λέξεις στην περιγραφή θέσης π.χ. βιβλιο/θρανίο.  
 
Επίπεδο 8 (Σχήµα-∆ιάστηµα-Μετρήσεις) 
Οι µαθητές συγκρίνουν δυο µήκη ή ύψη και σηµειώνουν το ‘µακρύτερο’ ή ‘ψηλότερο’. 
Αντιλαµβάνονται χρονικές έννοιες ηµέρες, πρωινό, µεσηµεριανό. Χρησιµοποιούν 
µαθηµατικό λεξιλόγιο ευθεία, κύκλος, µεγαλύτερο. Περιγράφουν απλά σχήµατα.      
Κωδικός Στόχος 
Ε8(Μ1) Να κατανοεί διαδοχές ηµέρας, π.χ. πρωινό, ώρα για το σπίτι. 
Ε8(Μ2) Να κατανοεί τα ‘πριν’, ‘µετά’, ‘επόµενο’. 
Ε8(Μ3) Να ξέρει τις ηµέρες της εβδοµάδας. 
Ε8(Μ4) Να συγκρίνει δυο µήκη, δυο ύψη. 
Ε8(Σ∆5) Να περιγράφει σχήµατα σε απλά µοντέλα, εικόνες, π.χ. κύβος, σφαίρα. 
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