
Συμπληρωματικό υλικό
Μαθαίνω την προπαίδεια

Παιχνίδι μνήμης με την προπαίδεια



πaιxviδι μvήμηs

w w w . t h r a n i a . c o m

...με την προπαίδεια!

Ένα παιχνίδι εξάσκησης της προπαίδειας αλλά και της μνήμης!

Αγαπητοί γονείς/συνάδελφοι εκπαιδευτικοί,

Κόψτε τις διπλές κάρτες, διπλώστε τες στη μέση και στη συνέχεια κολλήστε τες με κόλλα. Η 
πράσινη πλευρά της κάρτας είναι ίδια σε όλες τις κάρτες και στις κίτρινες πλευρές 

αναγράφονται άλλοτε οι πράξεις και άλλοτε τα αποτελέσματα. Επιλέξτε τις κάρτες που θέλετε 
προσέχοντας ανά μία κάρτα-πράξη να υπάρχει και η αντίστοιχη κάρτα με το σωστό 

αποτέλεσμα. Ανακατέψτε καλά και τοποθετήστε τις κάρτες σε διάταξη 3x3 ή 4x4 κλπ, με την 
πράσινη πλευρά να είναι ορατή. Ο μαθητής πρέπει να γυρνά ανά μία όποια κάρτα θέλει έως

ότου βρει όλα τα σωστά ζευγάρια προπαίδειας.

Καλή και εύκολη εξάσκηση!



πaιxviδι μvήμηs
w

w
w

.th r a n i a . c o m

...με την προπαίδεια!

πaιxviδι μvήμηs
...με την προπαίδεια!

www.thrania.com
Πόσο μας κάνει;

...βρες το αποτέλεσμα!

3 x 3

κόψε, δίπλωσε στη μέση και κόλλησε

πaιxviδι μvήμηs
...με την προπαίδεια!

www.thrania.com
Να, το αποτέλεσμα!

...βρες το γινόμενο!

9

κόψε, δίπλωσε στη μέση και κόλλησε

πaιxviδι μvήμηs
...με την προπαίδεια!

www.thrania.com
Πόσο μας κάνει;

...βρες το αποτέλεσμα!

4 x 5

κόψε, δίπλωσε στη μέση και κόλλησε

πaιxviδι μvήμηs
...με την προπαίδεια!

www.thrania.com
Να, το αποτέλεσμα!

...βρες το γινόμενο!

20

κόψε, δίπλωσε στη μέση και κόλλησε
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...με την προπαίδεια!

πaιxviδι μvήμηs
...με την προπαίδεια!

www.thrania.com
Πόσο μας κάνει;

...βρες το αποτέλεσμα!

8 x 7

κόψε, δίπλωσε στη μέση και κόλλησε

πaιxviδι μvήμηs
...με την προπαίδεια!

www.thrania.com
Να, το αποτέλεσμα!

...βρες το γινόμενο!
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κόψε, δίπλωσε στη μέση και κόλλησε

πaιxviδι μvήμηs
...με την προπαίδεια!

www.thrania.com
Πόσο μας κάνει;

...βρες το αποτέλεσμα!

3 x 9

κόψε, δίπλωσε στη μέση και κόλλησε

πaιxviδι μvήμηs
...με την προπαίδεια!

www.thrania.com
Να, το αποτέλεσμα!

...βρες το γινόμενο!

27

κόψε, δίπλωσε στη μέση και κόλλησε
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...με την προπαίδεια!
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Πόσο μας κάνει;

...βρες το αποτέλεσμα!
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κόψε, δίπλωσε στη μέση και κόλλησε

πaιxviδι μvήμηs
...με την προπαίδεια!

www.thrania.com
Να, το αποτέλεσμα!

...βρες το γινόμενο!
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κόψε, δίπλωσε στη μέση και κόλλησε

πaιxviδι μvήμηs
...με την προπαίδεια!

www.thrania.com
Πόσο μας κάνει;

...βρες το αποτέλεσμα!

6 x 4

κόψε, δίπλωσε στη μέση και κόλλησε

πaιxviδι μvήμηs
...με την προπαίδεια!

www.thrania.com
Να, το αποτέλεσμα!

...βρες το γινόμενο!
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κόψε, δίπλωσε στη μέση και κόλλησε



πaιxviδι μvήμηs
w

w
w

.th r a n i a . c o m

...με την προπαίδεια!

πaιxviδι μvήμηs
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πaιxviδι μvήμηs
...με την προπαίδεια!
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Πόσο μας κάνει;

...βρες το αποτέλεσμα!
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κόψε, δίπλωσε στη μέση και κόλλησε

πaιxviδι μvήμηs
...με την προπαίδεια!

www.thrania.com
Να, το αποτέλεσμα!

...βρες το γινόμενο!

45

κόψε, δίπλωσε στη μέση και κόλλησε



πaιxviδι μvήμηs
w

w
w

.th r a n i a . c o m

...με την προπαίδεια!

πaιxviδι μvήμηs
...με την προπαίδεια!

www.thrania.com
Πόσο μας κάνει;

...βρες το αποτέλεσμα!

9 x 9
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κόψε, δίπλωσε στη μέση και κόλλησε
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...με την προπαίδεια!
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...βρες το αποτέλεσμα!

2 x 4
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κόψε, δίπλωσε στη μέση και κόλλησε

πaιxviδι μvήμηs
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κόψε, δίπλωσε στη μέση και κόλλησε

πaιxviδι μvήμηs
...με την προπαίδεια!
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Πόσο μας κάνει;

...βρες το αποτέλεσμα!
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κόψε, δίπλωσε στη μέση και κόλλησε
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...με την προπαίδεια!
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...βρες το αποτέλεσμα!
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κόψε, δίπλωσε στη μέση και κόλλησε

πaιxviδι μvήμηs
...με την προπαίδεια!
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Πόσο μας κάνει;

...βρες το αποτέλεσμα!
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κόψε, δίπλωσε στη μέση και κόλλησε

πaιxviδι μvήμηs
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...με την προπαίδεια!
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Πόσο μας κάνει;
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κόψε, δίπλωσε στη μέση και κόλλησε
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κόψε, δίπλωσε στη μέση και κόλλησε

πaιxviδι μvήμηs
...με την προπαίδεια!

www.thrania.com
Να, το αποτέλεσμα!
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πaιxviδι μvήμηs
...με την προπαίδεια!
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Πόσο μας κάνει;

...βρες το αποτέλεσμα!
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κόψε, δίπλωσε στη μέση και κόλλησε

πaιxviδι μvήμηs
...με την προπαίδεια!

www.thrania.com
Να, το αποτέλεσμα!

...βρες το γινόμενο!
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κόψε, δίπλωσε στη μέση και κόλλησε
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πaιxviδι μvήμηs
...με την προπαίδεια!
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Πόσο μας κάνει;

...βρες το αποτέλεσμα!
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κόψε, δίπλωσε στη μέση και κόλλησε

πaιxviδι μvήμηs
...με την προπαίδεια!
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Να, το αποτέλεσμα!

...βρες το γινόμενο!
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κόψε, δίπλωσε στη μέση και κόλλησε
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...με την προπαίδεια!
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Πόσο μας κάνει;

...βρες το αποτέλεσμα!
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...με την προπαίδεια!
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Να, το αποτέλεσμα!

...βρες το γινόμενο!
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κόψε, δίπλωσε στη μέση και κόλλησε
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Να, το αποτέλεσμα!
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κόψε, δίπλωσε στη μέση και κόλλησε
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Να, το αποτέλεσμα!
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Μαθαίνω την προπαίδεια

Παιχνίδι μνήμης με την προπαίδεια
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πaιxviδι μvήμηs

w w w . t h r a n i a . c o m

...με την προπαίδεια!

Ένα παιχνίδι εξάσκησης της προπαίδειας αλλά και της μνήμης!



Αγαπητοί γονείς/συνάδελφοι εκπαιδευτικοί,



Κόψτε τις διπλές κάρτες, διπλώστε τες στη μέση και στη συνέχεια κολλήστε τες με κόλλα. Η πράσινη πλευρά της κάρτας είναι ίδια σε όλες τις κάρτες και στις κίτρινες πλευρές αναγράφονται άλλοτε οι πράξεις και άλλοτε τα αποτελέσματα. Επιλέξτε τις κάρτες που θέλετε προσέχοντας ανά μία κάρτα-πράξη να υπάρχει και η αντίστοιχη κάρτα με το σωστό αποτέλεσμα. Ανακατέψτε καλά και τοποθετήστε τις κάρτες σε διάταξη 3x3 ή 4x4 κλπ, με την πράσινη πλευρά να είναι ορατή. Ο μαθητής πρέπει να γυρνά ανά μία όποια κάρτα θέλει έως ότου βρει όλα τα σωστά ζευγάρια προπαίδειας.



Καλή και εύκολη εξάσκηση!





πaιxviδι μvήμηs

w w w . t h r a n i a . c o m

...με την προπαίδεια!











πaιxviδι μvήμηs

...με την προπαίδεια!

www.thrania.com



























Πόσο μας κάνει;

...βρες το αποτέλεσμα!
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κόψε, δίπλωσε στη μέση και κόλλησε











πaιxviδι μvήμηs

...με την προπαίδεια!

www.thrania.com



























Να, το αποτέλεσμα!

...βρες το γινόμενο!
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κόψε, δίπλωσε στη μέση και κόλλησε











πaιxviδι μvήμηs

...με την προπαίδεια!

www.thrania.com
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Όροι χρήσης του παρόντος ηλεκτρονικού αρχείου



Δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, διαπραγμάτευσης, τροποποίησης, μετάδοσης ή/ και διανομής με κάθε τρόπο. Το υλικό του ιστοτόπου διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές.



Επιτρέπεται σε άλλους διαδικτυακούς τόπους ΜΟΝΟ η αποσπασματική αναδημοσίευση εκπαιδευτικού υλικού/αρχείου, με την προϋπόθεση να συνοδεύονται και από τους σχετικούς υπερσυνδέσμους που ανακατευθύνουν στο www.thrania.com. Το υλικό διατίθεται αφιλοκερδώς για μη εμπορική προσωπική χρήση.
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