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ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ

Στην κουζίνα

Στην κουζίνα προετοιμάζουμε και μαγειρεύουμε φαγητά, αλλά, για να προε
τοιμάσουμε και να μαγειρέψουμε ένα φαγητό, πρώτα: 

Ταξινομούμε και βάζουμε στη σειρά τα υλικά που 
θα χρειαστούμε. 

Απαριθμούμε τις μερίδες του φαγητού που θέλουμε 
να ετοιμάσουμε και απαριθμούμε τα υλικά που πρέπει 
να ψωνίσουμε. 

Μετράμε τις ποσότητες των υλικών που χρειαζόμα
στε για να ετοιμάσουμε το φαγητό, μετράμε τη θερ
μοκρασία του φούρνου που ψήνουμε το φαγητό, με
τράμε τη θρεπτική αξία των φαγητών μας. 

Προσθέτουμε, αφαιρούμε, πολλαπλασιάζουμε 
και διαιρούμε ποσότητες υλικών. 

Υπολογίζουμε σε κλάσματα ποσότητες υλικών, 
στερεών και υγρών.

Συνθέτουμε αναλογίες, υποδιαιρώντας ή πολλα
πλασιάζοντας τις μερίδες του φαγητού μιας συνταγής.

Με δυο λόγια, λύνουμε συνέχεια προβλήματα μα-
θηματικών. Μαθηματικών της κουζίνας.
Επιλέγουμε μια συνταγή και μαγειρεύοντας μαζί με τα 
παιδιά μας κάνουμε την κουζίνα μας μαθηματικό ερ
γαστήριο, στο οποίο τα παιδιά θα συναντήσουν και θα 
εφαρμόσουν τις βασικές έννοιες και πράξεις των μαθη
ματικών του σχολείου.

Απαριθμούμε όταν τα μεγέθη είναι διακριτά. Όταν δηλαδή έχουμε 
πλήθη με στοιχεία που διακρίνονται σαφώς μεταξύ τους, άρα καθένα 
τους είναι μια μονάδα. 

 Απαριθμούμε λεμόνια. Το αποτέλεσμα είναι ένας αριθμός: 
         πέντε λεμόνια.

Μετράμε όταν τα μεγέθη είναι συνεχή. Όταν δηλαδή έχουμε ποσό
τητες που αποτελούνται από ένα αδιαίρετο όλο. Τότε χρησιμοποιούμε 
ένα «μέτρο» για να διαιρέσουμε το σύνολο σε μονάδες και να βρούμε 
το πλήθος τους. 

 Μετράμε το λάδι με μονάδα το φλιτζάνι ή το λίτρο. Το αποτέλεσμα 
είναι ένας αριθμός μαζί με τη μονάδα μέτρησης: πέντε φλιτζάνια λάδι 
ή πέντε λίτρα λάδι. Άλλη ποσότητα είναι το ένα και άλλη το άλλο.

Στο Παράρτημα (Πίνακας 2, σελ. 78), δίνεται πίνακας στον οποίο 
χωρίζονται ανά τάξη οι μαθηματικές έννοιες και πράξεις 
που διδάσκονται τα παιδιά στο δημοτικό και τις οποίες 

χρειαζόμαστε όταν μαγειρεύουμε.

Η κουζίνα λοιπόν μπορεί να γίνει ένα πολύ καλό 
μαθηματικό εργαστήριο για τα παιδιά. 


