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ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΟ: 
Το παιχνίδι αποτελείται από 54 πραγματικές φωτογραφίες με χαρακτήρες σε διαφορετικές 
καταστάσεις. Περιλαμβάνει 22 μπαλόνια διαλόγου διαφορετικών χρωμάτων και σχημάτων. 
Μέτρα των φωτογραφιών: 16,6 x 11,6 εκ. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑ:  
Από 3 έως 8 ετών.  

Οι πραγματικές εικόνες ενθαρρύνουν την ομιλία σε ηλικία από 3 ετών. Από 4 έως 6 ετών, 
βοηθούν στη δομή της γλώσσας, στην απόκτηση λεξιλογίου και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 
όπως η ενσυναίσθηση, η ταυτοποίηση και η αναγνώριση των συναισθημάτων.  

Λόγω των χαρακτηριστικών του, το παιχνίδι αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από τα 
μικρά παιδιά, όσο και από τα μεγαλύτερα παιδιά και ενήλικες. 

Ο σκοπός των μπαλονιών διαλόγου είναι να παρέχουν στο παιχνίδι παιχνιδιάρικα εργαλεία 
που ευνοούν την ανάπτυξη της φαντασίας και της ενσυναίσθησης μέσω της προφορικής 
γλώσσας (όχι μέσω της γραπτής γλώσσας, δεν έχουν σχεδιαστεί για να γράψετε πάνω σε 
αυτά). 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ: 

 

o Ενθαρρύνετε την αναγνώριση των συναισθημάτων σε άλλους ανθρώπους και σε 
διαφορετικές καταστάσεις. 

o Βοηθήστε τα παιδιά να είναι σε θέση να εκφράσουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις. 
o Αναπτύξτε την ενσυναίσθηση, την ικανότητα να βρεθείτε στη θέση του άλλου. 
o Βελτίωση της επικοινωνίας και της ανάπτυξης γλωσσών. 
o Εμπλουτίστε το λεξιλόγιο που σχετίζεται με τα συναισθήματα. 
o Ανάπτυξη της ικανότητας προσοχής και παρατήρησης 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ: 
 

1. Παρατηρήστε μία από τις φωτογραφίες και βάλτε τον εαυτό σας στη θέση των 
χαρακτήρων. 

2. Επιλέξτε ένα μπαλόνι διαλόγου για να εκφράσετε προφορικά τι σκέφτονται οι 
χαρακτήρες που εμφανίζονται στην εικόνα. 
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3. Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να γίνει μεμονωμένα και ομαδικά. Εάν εργάζεστε σε 
ομάδες, ο καθένας μπορεί να εμπλουτίσει τις απόψεις των άλλων και να μάθει ότι η 
ίδια κατάσταση μπορεί να δημιουργήσει διαφορετικές σκέψεις και συναισθήματα σε 
κάθε άτομο. 
 

 
AΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΕΣ: 

1. Ομαδοποιήστε σε ευχάριστα και δυσάρεστα συναισθήματα. Από όλες τις 
φωτογραφίες επιλέγουμε εκείνες στις οποίες οι χαρακτήρες μεταδίδουν θετικά 
συναισθήματα. Αναλύστε τι συναισθήματα σας μεταδίδει και γιατί. 

2. Μαντέψτε τη φωτογραφία. Επιλέξτε μια ομάδα φωτογραφιών και περιγράψτε μια 
από αυτές δίνοντας έμφαση στις σκέψεις ή / και τα συναισθήματα που δείχνουν οι 
χαρακτήρες. Οι άλλοι πρέπει να μαντέψουν την εικόνα που αντιστοιχεί στην 
περιγραφή που έχει δοθεί. 

3. Δημιουργήστε ιστορίες. Φτιάξτε μικρές ιστορίες, επιλέγοντας πολλές 
φωτογραφίες. Αναφέρετε τις ενέργειες, τις σκέψεις και τους χαρακτήρες που 
εμφανίζονται σε αυτές, σε μια αφήγηση που τους ενώνει. 
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