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& ΑΒΑΚΑΣ 

 
Δραστηριότητες χρησιμοποιώντας Σχήμα και μάρκες σε διάφορα σχέδια και 
άβακα 

 

 

 

 

Οι μάρκες υπάρχουν σε 10 διαφορετικά 

σχήματα και σε 10 διαφορετικά χρώματα. Οι 

μάρκες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνες 

τους ή με τον άβακα. 

 

 

 

 

 

 

Υπάρχουν πέντε ράβδοι στον άβακα, κάθε 

ράβδος κρατάει 10 μάρκες. 

 

 

 

 

Οι άβακες έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να 

μπορούν να ενωθούν. Αυτό επιτρέπει στα 

σχήματα, τα χρώματα και τα σχέδια αριθμών να 

επιμηκυνθούν. 

 

Υπάρχει μια θέση στον άβακα η οποία κρατάει 

λωρίδες με κάρτες που δείχνουν χρώμα, σχήμα 

ή νούμερα. Αυτές οι κάρτες, φτιάχνονται από 

τον δάσκαλο είναι το κριτήριο για το ποιες 

μάρκες θα χρησιμοποιηθούν στην κάθε ράβδο. 

 

Οι μάρκες μόνες τους ή με τον άβακα, μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για να εξερευνήσουμε τα 

σχήματα, νούμερα και σχέδια σε σχήμα και 

αριθμό. Ο άβακας επιτρέπει να εξερευνηθούν τα 

σχέδια από πολλές απόψεις, το σχέδιο μπορεί να 

είναι οριζόντιο (κατά μήκος των ράβδων), 

κάθετο (σε μια ράβδο) ή και συνδυασμός. 
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Μάρκες χωρίς τον άβακα 
 

 
 
Ονομάστε την μάρκα 

Οι μαθητές μπορούν να δώσουν ονόματα στις μάρκες 

που να περιγράφουν το σχήμα τους. Το όνομα μπορεί 

να είναι ανεπίσημο (π.χ. λουλούδι, αστέρι,…) και/ή 

να χρησιμοποιηθούν πιο μαθηματικοί όροι (π.χ. 

τετράγωνο, τρίγωνο, κύκλος,…). Λέξεις χρώματα 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με το 

σχήμα για να δώσει στην κάθε μάρκα μοναδικό 

όνομα (π.χ. η τετράγωνη κόκκινη μάρκα). 

 

 
 
 

Φτιάχνοντας ένα σύνολο 

Ένα σύνολο μπορεί να φτιαχτεί από όλες τις μάρκες 

με βάση ένα κριτήριο που θα ορίσετε, όπως: τα 

κόκκινα σχήματα, τα τρίγωνα σχήματα, τα σχήματα 

λουλούδια. Το σύνολο μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα 

δίσκο, κουτί, κύκλους ομάδων,… 

 

 

 
 
Ταξινόμηση σε διάφορες ομάδες 

Μια μεγάλη ομάδα μαρκών μπορεί να χωριστεί σε 

πολλά υποσύνολα που το κάθε ένα έχει κάτι κοινό 

όπως το χρώμα ή το σχήμα. Οι δίσκοι χωρίσματος 

είναι πολύ χρήσιμοι σε αυτή την άσκηση. Το να 

επαναλάβετε την άσκηση χρησιμοποιώντας 

διαφορετικά κριτήρια κάθε φορά είναι ιδιαίτερα 

ωφέλιμο.  
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Το παιχνίδι της Kim 

Ένα μικρό σύνολο σχημάτων μελετάται πριν 

αφαιρεθεί ένα από αυτά «μυστικά». Οι μαθητές 

πρέπει να πουν ποιο έχει αφαιρεθεί, χρησιμοποιώντας 

τις σωστές λέξεις χρώματος και σχήματος. 

 
 
 

 
 

Διαγράμματα Venn 

Τα σχήματα μπορούν να χωριστούν σε διαγράμματα 

Venn. 

 

 
 

 
Διαγράμματα Carroll 

Στα διαγράμματα Carroll οι θετικές και αρνητικές 

ιδιότητες πρέπει να διαχωριστούν. Μπορούν να 

προσφέρουν πολλά στις δραστηριότητες 

ομαδοποίησης. 

 

 
Δένοντας σχέδια 

Οι μάρκες μπορούν να δεθούν με ένα κορδόνι για να 

ακολουθήσουν ένα σχέδιο ή οι μαθητές μπορούν να 

φτιάξουν ένα δικό τους σχέδιο. 

 

 

Ετικέτες λέξεων 

Οι ετικέτες που δείχνουν λέξεις, φράσεις ή νούμερα 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Οι μαθητές ταιριάζουν σχήματα σε κατάλληλες ετικέτες. 

Οι ετικέτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τα διαγράμματα Venn και Carroll. 
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Μάρκες me τον άβακα 
 

 
Ομαδοποίηση 

Οι δραστηριότητες ομαδοποίησης μπορούν να γίνουν και 

στον άβακα και κάθε σετ να τοποθετηθεί σε διαφορετικό 

ράβδο και μετά να μετρηθούν. 

 

 

 
Σχέδια με χρώματα 

Τα σχήματα τοποθετούνται σε έναν από τους ράβδους για να 

φτιάξουν ένα σχέδιο χρωμάτων, όπως κόκκινο, κίτρινο, 

κόκκινο, κίτρινο,… 

Οι μαθητές ταιριάζουν τα σχήματα στο δεύτερο ράβδο αλλά 

αλλάζουν το χρωματικό σχέδιο για παράδειγμα σε μπλε, 

πορτοκαλί, μπλε, πορτοκαλί, … 

Τα σχέδια μπορούν να γίνουν και σε άλλους ράβδους. Μια 

σειρά σχημάτων ενός χρώματος τοποθετείται στον άβακα. Οι 

μαθητές προσθέτουν σχήματα στον άβακα ταιριάζοντας τα 

σχήματα σε κάθε ράβδο αλλά κρατώντας τις σειρές σχημάτων 

στο ίδιο χρώμα. 

 

 
 
 

Σχέδια με σχήματα 

Τα σχήματα τοποθετούνται σε έναν από τους ράβδους για να 

φτιάξουν ένα σχέδιο σχημάτων, όπως τετράγωνο, κύκλος, 

τετράγωνο, κύκλος,… 

Οι μαθητές ταιριάζουν τα χρώματα στο δεύτερο ράβδο αλλά 

αλλάζουν το σχέδιο σχημάτων, για παράδειγμα σε τρίγωνο, 

αστέρι, τρίγωνο, αστέρι,… Τα σχέδια μπορούν να γίνουν και 

σε άλλους ράβδους. 

Μια γραμμή από μάρκες ενός σχήματος τοποθετείται στον 

άβακα. Οι μαθητές προσθέτουν σχήματα στον άβακα 

ταιριάζοντας τα χρώματα σε κάθε ράβδο αλλά κρατώντας τις 

σειρές σχημάτων στο ίδιο σχήμα. 
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Θέση σχεδίων 

Τα σχέδια μπορούν να γίνουν όπου οι παρόμοιες θέσεις 

σχήματος ή χρώματος αλλάζουν, για παράδειγμα ένα 

σχέδιο διαγώνιων χρωμάτων. 

 
 

Επινοώντας σχέδια 

Οι μαθητές πρέπει να ενθαρρύνονται να επινοούν και να 

περιγράφουν δικά τους σχέδια χρησιμοποιώντας τον 

άβακα και σχήματα. 

 

 

 

 

Προβλήματα 

Ένας μαθητής τοποθετεί έναν τυχαίο αριθμό μάρκες 

(π.χ.10), ενώ δεν τις βλέπει κανένας άλλος μαθητής, 

οπουδήποτε στον άβακα. Δίνονται προφορικές για να 

μπορέσουν οι άλλοι μαθητές να αναπαραστήσουν τις 

κινήσεις σας και στον δικό τους άβακα. Αυτό βοηθάει 

ιδιαίτερα στην ανάπτυξη του σωστού λεξιλογίου, 

σχημάτων, χρωμάτων και θέσης. 

Οι μαθητές προσπαθούν να τοποθετήσουν τις μάρκες 

ώστε να μην υπάρχουν δύο μάρκες ενός σχήματος στον 

ίδιο ράβδο ή σε οριζόντια γραμμή.  

Αυτό μπορεί να επεκταθεί και να συμπεριλάβει: 

καθόλου μάρκες ιδίου σχήματος ή χρώματος στον ίδιο 

ράβδο ή σε οριζόντια γραμμή. 

 

 

 

 

Παιχνίδι άβακα 

Χρησιμοποιείτε ένα ζάρι σε συνδυασμό με τα διάφορα 

σχήματα και κάθε ένα θα έχει την αξία που σας δίνετε. 

Οι μαθητές μπορούν να συζητήσουν γιατί το 2 και το 5 

δεν έχουν κανένα σχήμα να πηγαίνει μαζί τους. Κάθε 

παίχτης επιλέγει μια ράβδο, εναλλάξ ρίχνει το ζάρι και 

τοποθετεί το αντίστοιχο σχήμα στη ράβδο του. Γίνετε 

έλεγχος στο τέλος κάθε γύρου και ο παίχτης, ή οι 

παίχτες, που έχουν 10 σχήματα στη ράβδο τους στο 

τέλος κάθε γύρου κερδίζει το παιχνίδι. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Μετρώντας 
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Οι μαθητές τοποθετούν μάρκες στον άβακα για 

να ταιριάξουν αριθμούς που τους δίνονται. Οι 

αριθμοί μπορούν να γραφούν σε κάρτες λωρίδες 

και να τοποθετηθούν στον άβακα. Οι αριθμοί 

μπορούν να είναι σε τυχαία σειρά ή σε κάποια 

συγκεκριμένη. 

Μπορούν να ενωθούν δύο άβακες μαζί ώστε να 

μπορούν να δείξουν τους αριθμούς 1-10. Αυτή η 

άσκηση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για να δείτε την 

σχέση μεταξύ απόλυτων και τακτικών αριθμών.  

 

Τοποθετώντας την αξία 

Οι μάρκες μπορούν να τοποθετηθούν στον 

άβακα και να παρουσιάσουν διαφορετικούς 

αριθμούς χρησιμοποιώντας ιδέες όπως 

τοποθέτηση αξίας, π.χ. για να δείξετε τον 

αριθμό 142. 

 

Αριθμοί «τριών μαρκών» 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο τρις 

ράβδοι, που θα παρουσιάζουν εκατοντάδες, 

δεκάδες και μονάδες. Οι μαθητές μπορούν να 

χρησιμοποιούν τρεις μάρκες και μόνο για να 

φτιάξουν διαφορετικούς αριθμούς στον άβακα, 

όπως 21, 30, 111, 201, … 

Ερευνούν πόσοι τέτοιοι αριθμοί μπορούν να 

δημιουργηθούν και θέτουν στον εαυτό τους 

προβλήματα όπως: 

Τι θα γινόταν εάν χρησιμοποιούσαμε 4, 5, 6, … 

μάρκες; 

Τι θα γινόταν εάν χρησιμοποιούσαμε 4, 5, 6, … 

ράβδους; 

Χρησιμοποιώντας τρεις μάρκες μόνο οι μαθητές 

ερευνούν την δημιουργία αριθμών  που 

διαιρούνται ακριβώς με τους 2, 3, 4, 5, … 

Οι μαθητές μπορεί να ανακαλύψουν ότι είναι 

αδύνατον να κάνουν ένα αριθμό που δεν 

διαιρείτε με το 3 και ότι δεν είναι δυνατόν να 

κάνουν έναν που να διαιρείται με το 9. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Ταξινομήσεις 
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Οι μαθητές μπορούν να ερευνήσουν πόσους τρόπους μπορούν να βρουν για να ταξινομήσουν 3 

διαφορετικές μάρκες σε 3 ράβδους.  

 

 

 

 

Συνήθως όταν τοποθετούμε 3 μάρκες σε μια σειρά υπάρχουν 6 διαφορετικοί τρόποι αλλά επειδή 

αυτή η έρευνα βασίζετε στον άβακα υπάρχουν οριζόντιες και κάθετες ταξινομήσεις να λάβουμε 

υπόψη μας, για παράδειγμα, δύο ή περισσότερες μάρκες μπορούν να είναι στην ίδια ράβδο. 
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