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EL
ΠΟΛΥΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ – XL
Αναφ. 20617

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΟ:
-

Ξύλινος δίσκο που επιτρέπει την ανάπτυξη της προεγγραφής (μέγεθος A2).
Αναστρέψιμος μαυροπίνακας: μαυροπίνακας για κιμωλία και μαγνητικός λευκός
πίνακας για μαρκαδόρο.
Κιμωλία και γόμα για τον μαυροπίνακα.
Διαγράψιμο μαρκαδόρο για λευκό πίνακα.
Άμμος για το δίσκο.
Ισιωτικό άμμου.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑ:
Από 3 έως 6 χρονών.
Παρόλο που ο δίσκος συνιστάται για παιδιά ηλικίας από 3 έως 6 ετών, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και για μεγαλύτερα παιδιά ή για άτομα με ειδικές ανάγκες που απαιτούν
συντονισμό χέρι-ματιών, λεπτές κινητικές δεξιότητες, ή μάθηση μέσω της αφής.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:
o
o
o
o
o

Ξεκινήστε την προ έγραφη μέσω της αίσθησης της αφής.
Εργαστείτε με το συντονισμό των ματιών-χεριών.
Ανάπτυξη λεπτών κινητικών δεξιοτήτων και χειρωνακτικής δεξιοτεχνίας.
Ανάπτυξη της ικανότητας για προσοχή, παρατήρηση, διάκριση και εκτέλεση.
Ενθαρρύνετε τη δημιουργικότητα.

Εμπνευσμένο από τη μεθοδολογία Montessori.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:
1. Αδειάστε λίγο από την άμμο στο δίσκο προγραφής (συνιστάται να μην
τοποθετείτε πολύ άμμο για να γράφετε και να σχεδιάσετε καλύτερα στο
δίσκο).
2. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το χαρτόνι στο στήριγμα του δίσκου έτσι ώστε να
είναι κάθετο σε αυτό.
3. Ζωγραφίστε σε έναν από τους δύο πινεκες αυτό που θέλετε να δουλέψετε ή
ζητήστε από το παιδί να δημιουργήσει ελεύθερα αυτό που θέλει. Μπορείτε

EL
να επεξεργαστείτε τα γράμματα, τους αριθμούς, τους αριθμούς κ.λπ. Η ιδέα
θα εξαρτηθεί από την ηλικία και τη γνώση του παιδιού.
4. Στη συνέχεια, ζητήστε από το παιδί να μιμηθεί στην άμμο το σχέδιο που
εμφανίζεται στο τραπέζι.
5. Χρησιμοποιήστε τον ισιωτικό άμμου για να αφήσετε την άμμο ομαλή και να
ξεκινήσουμε από την αρχή.
6. Καθώς το παιδί αποκτά ικανότητες, μπορείτε να αντιστρέψετε τη διαδικασία
και να σχεδιάσετε στο δίσκο και να του ζητήσετε να το αναπαράγει στον
πίνακα με μαρκαδόρο ή με κιμωλία.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥ ΣΕ ΟΜΑΔΑ: Το μεγάλο μέγεθος του πολύ-αισθητηριακού δίσκου σας
επιτρέπει να δημιουργείτε και να δοκιμάζετε επίσης σε ομάδα.

