
Ο καναπές των µαθηµατικών  

 
Στη γωνιά της βιβλιοθήκης υπάρχει ένας τριθέσιος καναπές. Τα 

παιδιά µαζεύονται µια φορά τουλάχιστον τη µέρα στη βιβλιοθήκη 

για συζητήσεις, ανακοινώσεις, κλπ. είναι δηλαδή ταυτόχρονα ο 

χώρος αυτός και γωνιά συζήτησης. Επειδή στην αρχή όλοι θέλαν 

να καθίσουν στον καναπέ αλλά δεν χωρούσαν, αποφασίστηκε µετά 

από διάφορες δοκιµές, όπως ακριβώς και για τις υπόλοιπες 

γωνιές της τάξης, πόσα παιδιά χωράνε να κάθονται άνετα στον 

καναπέ.  

 
6 παιδιά, λοιπόν, χωράνε στον καναπέ. Κάθε µέρα προσπαθούν 

να καθίσουν 6 παιδιά. Είναι δικό τους θέµα να βρουν ποιοι θα 

καθίσουν. Φυσικά δεν επιτρέπεται σε καµιά περίπτωση να 

χρησιµοποιήσουν βία, και αν τελικά δεν τα βρουν µεταξύ τους, δεν 

κάθεται κανένας στον καναπέ. Επιτρέπεται να καθίσει και η 

νηπιαγωγός αλλά τότε υπάρχουν µόνο 5 ελεύθερες θέσεις.  

Μέχρι να καθίσουν όλοι στη γωνιά της συζήτησης περνάνε 

συνήθως 5 λεπτά. Στην αρχή της χρονιάς ήταν περισσότερα αλλά 

µετά τα µέσα του Οκτωβρίου, ο µέσος όρος είναι 5 λεπτά. Σ` 

αυτά τα 5 λεπτά γίνεται καθηµερινά ένα εντατικό αυθόρµητο 

µάθηµα µαθηµατικών χωρίς τη συµµετοχή της νηπιαγωγού:  



Τα παιδιά µετράνε πόσοι κάθονται. Αν είναι περισσότεροι από 6 

πρέπει να βρουν πόσοι θα φύγουν. Αν είναι λιγότεροι από 6 πόσοι 

ακόµα θα καθίσουν. Πόσα αγόρια και πόσα κορίτσια κάθονται γιατί 

δεν είναι δίκαιο να κάθονται µόνο τα αγόρια. Στο τµήµα υπάρχουν 

µόνο 4 κορίτσια κι έτσι όταν κάθονται αυτές πρέπει να υπάρχουν 

και 2 αγόρια, εκτός αν καθίσει και η νηπιαγωγός οπότε χωράει 

µόνο 1 αγόρι. Πολλές φορές κάθονται και 3 -3, άλλοτε πάλι δεν 

τους ενδιαφέρει αν είναι αγόρια ή κορίτσια, αλλά αν είναι όλοι οι 

φίλοι µαζί ή η οµάδα που έχει κάτι να παρουσιάσει. Μερικές φορές 

κάθονται και λιγότερα από 6 παιδιά….  

Στη γωνιά της βιβλιοθήκης υπάρχει ακόµα ένα παγκάκι που 

χωράει 4 παιδιά, ένα άλλο που χωράει 2 + τον εκάστοτε 

συντονιστή της συζήτησης και στο πάτωµα δίπλα στο τραπεζάκι 

µπορούν να καθίσουν 2 παιδιά.  

 
Έτσι τα παιδιά, χωρίς την ανάµειξη της νηπιαγωγού, µαθαίνουν να 

χειρίζονται καλά τις ποσότητες όχι µόνο µέχρι το 6 αλλά µέχρι το 

11 γιατί τόσα είναι τα παιδιά του τµήµατος.  Και όταν έρχεται και 

το διπλανό τµήµα, τότε πειραµατίζονται µέχρι το 22!!!  
 


