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ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΟ: 
Το παιχνίδι αποτελείται από τρία μεγάλα αναστρέψιμα παζλ με έξι εικόνες του σώματος (49,5 
x 25,3 cm). Κατασκευασμένο από εύκαμπτο, πλενόμενο και πολύ ανθεκτικό υλικό. 
Σχεδιασμένο για να δουλεύει μαζί τους σε τραπέζι ή σε οριζόντια επιφάνεια, και επίσης 
μπορείτε να το κρεμάσετε στον τοίχο. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΖΛ 

Τα 6 παζλ δουλεύουν τα ακόλουθα θέματα:  

1. Την οστική δομή του ανθρώπινου σώματος. 
2. Τα κύρια όργανα του ανθρώπινου σώματος. 
3.  Τα μέρη του σώματος ενός μικρού αγοριού ντυμένο. 
4. Τα μέρη του σώματος ενός μικρού κοριτσιού ντυμένο. 
5. Τα μέρη του σώματος ενός γυμνού μικρού αγοριού. 
6. Τα μέρη του σώματος ενός γυμνού μικρού κοριτσιού. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑ E INDICACIONES DE USO:  
Σχεδιασμένο για παιδιά ηλικίας από 3 έως 6 ετών, αν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από 
μεγαλύτερα παιδιά ή / και παιδιά με ειδικές ανάγκες. 
 
Η μορφή και το μέγεθος των παζλ διευκολύνει τη συμμετοχή πολλών παιδιών και επιτρέπει 
την εργασία σε μικρές ομάδες. 
 
Το υλικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας σε 
προφορικό επίπεδο, επιτρέποντας την απόκτηση βασικού λεξιλογίου που σχετίζεται με τα 
μέρη του σώματος, τη δομή των οστών, τα όργανα ή τα ρούχα. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ: 
- Να γνωρίσουν τα μέρη του ανθρώπινου σώματος. 
- Να ανακαλύψουν πώς είναι μέσα το ανθρώπινο σώμα: τη δομή των οστών και τα 

κύρια όργανα. 
- Να ανακαλύψουν τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ του σώματος ενός αγοριού 

και ενός κοριτσιού. 
- Να μάθουν λεξιλόγιο σχετικά με τα μέρη του σώματος, τα ρούχα, τη δομή των οστών 

και τα σημαντικότερα όργανα. 
- Να αναπτύξουν λεπτές κινητικές δεξιότητες. 
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- Να αποκτήσουν αυτοεκτίμηση: να αποδεχτούμε τον εαυτό μας όπως είμαστε επειδή 
το σώμα μας είναι μοναδικό και υπέροχο. 

- Να αναπτύξουν την ιδέα ότι είμαστε όλοι ίσοι και διαφορετικοί ταυτόχρονα, τόσο 
εντός όσο και εκτός. 

- Προώθηση του σεβασμού για όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από τη φυσική 
τους εμφάνιση. 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ: 
 

1. Διαλέξτε ποια ιδέα θα δουλέψετε (τα μέρη του σώματος, τα ενδύματα, τη δομή των 
οστών ή τα κύρια όργανα του ανθρώπινου σώματος) αποφασίζεται και επιλέγεται το 
αντίστοιχο παζλ. 

2. Κάντε μια σύντομη επεξήγηση για την εισαγωγή των εννοιών που πρέπει να 
επεξεργαστούν: 
a. Τα μέρη του σώματος: κεφάλι, κορμός και άκρα (μπράτσα, χέρια, κάτω άκρα και 

πόδια) 
b. Ενδύματα: πουλόβερ, φούστα, παντελόνια, γκέτες, παπούτσια, γάντια, καπέλο 

και γυαλιά. Η λειτουργία του και στο τμήμα του σώματος στο οποίο τοποθετείται 
το καθένα. 

c. Η δομή των οστών, η σημασία της και η λειτουργία της στο ανθρώπινο σώμα. 
d. Τα κύρια όργανα του ανθρώπινου σώματος και η λειτουργία τους. 

3. Χωρίστε τα κομμάτια του παζλ. 
4. Το παιδί ή τα παιδιά πρέπει να ανοικοδομήσουν το παζλ. Εάν είναι μικρά, μπορούν 

να καθοδηγηθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.  
5. Μόλις το πάζλ έχει χτιστεί σωστά, το δείχνετε στους υπόλοιπους και όλοι συζητάτε 

τα πιο σημαντικά μέρη του σώματος. 
6. Στο τέλος γυρίστε το παζλ για να δείτε πώς είμαστε τόσο εξωτερικά όσο και 

εσωτερικά 
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