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∆εν ενδείκνυται για παιδιά κάτω των 36 µήνών διότι περιέχει στοιχεία που µπορεί να ξεκολλήσουν και εποµένως να καταπιωθούν. 
∆ιατηρείστε αυτές τις πληροφορίες και τα στοιχεία του κατασκευαστή. 

 

Κωδ. 30750    ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ στο ΣΤΙΤΙ 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  
Παιγνίδι που αποτελείται από 70 καρτέλες µε σχέδια που περιέχουν: 12 διασκεδαστικές 
ιστορίες που διηγούνται ανέκτοτες καταστάσεις που συµβαίνουν στο χώρο του σπιτιού. Επίσης 
περιέχει καρτέλες-ερωτηµατικό που χρησιµεύουν για αντικαταστήσουν µερικές σκηνές και να 
τις τοποθετήσον στο τέλος των ιστοριών, δίνοντας στο παιδί την δυνατότητα να φανταστεί µια 
διαφορετική κατάσταση. ∆ιαθέτει ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ στο πίσω µέρος.  
 
ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Τα περιβάλλοντα, τα πρόσωπα και οι καταστάσεις που απεικονίζονται στα σχέδια είναι οικεία 
και κοντά στον χώρο όπου κινείται το παιδί. Οι ιστορίες αναδηµιουργούν διασκεδαστικές 
καταστάσεις και εµπειρίες που διευκολύνουν την διήγηση αυτών. Είναι ένα εξαιρετικό µέσο για 
την ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, την ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ και την χρήση των 
ΡΗΜΑΤΩΝ που αντιστοιχούν στις δράσεις που απεικονίζονται στα σχέδια. 
Η χρονολογική τακτοποίηση των σχεδίων, ευνοεί την διανοητική διαδικασία που επιτρέπει στο 
παιδί να προσδιορίσει µια σχέση αλληλουχίας µε τον χρόνο και να ανακαλύψει την λογική και 
χρονική σειρά όπου συµβαίνουν τα πράγµατα (ΛΟΓΙΚΗ ΧΩΡΟΥ - ΧΡΟΝΟΥ).  
 
ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: 

- Ενίσχυση της λογικής σκέψης και της λογικής χώρου - χρόνου. 
- Ανάπτυξη της παρατήρησης και της ικανότητας χρονολογικής τακτοποίησης 

συµβάντων.  
- Εξοικείωση µε την αλληλουχική σειρά των πραγµάτων. 
- Ανάπτυξη και διεύρυνση του βασικού λεξιλογίου 
- Έναρξη της αφηρηµένης σκέψης (χρησιµεύει σαν βάση για την θεµελίωση διανοητικών 

σχέσεων και για να δοθούν τα πρώτα βήµατα µεταβίβασης από την συγκεκριµένη 
σκέψη στην αφηρηµένη). 

- Βελτιώσει τον ψυχοκινητικό συντονισµό µε τον χειρισµό των καρτελών και την σωστή 
τοποθέτησή τους 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ  ΗΛΙΚΙΑ 

Από 3ών ετών. 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΓΝΙ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ  
- Κάθε ιστορία έχει ένα πλαίσιο µε διαφορετικό χρώµα που διευκολύνει τον διαχωρισµό 

και την οµαδοποίηση αυτών.  
- Αφού µαζευτούν σε µια οµάδα τα σχέδια που αντιστοιχούν στην ίδια ιστορία, βάζουν 

από την µπροστινή πλευρά όλες τις σκηνές και αρχίζει η τακτοποίησή τους.  
- Ο αριθµός των σχεδίων που συνθέτει την κάθε ιστορία µαρκάρει το επίπεδο δυσκολίας. 

Συνιστάται να ξεκινήσει µε τις ιστορίες που αποτελούνται από 4 σχέδια, µέχρι να 
φτάσει στα 7 σχέδια. 

- Οι ιστορίες διαθέτουν στο πίσω µέρος ένα σύστηµα αυτοδιόρθωσης, αν και ενδείκνυται 
να γίνεται η τακτοποίηση των ιστοριών ελεύθερα, µε σκοπό να ενισχυθεί η ικανότητα 
λογικής σχέσης της αλληλουχικής σειράς που επιλέχθηκε. 

- Οι καρτέλες-ερωτηµατικό “ ; ” µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε διάφορους τρόπους: 
a. Για αντικατάσταση κάποιας σκηνής κλειδί για την κατανόηση µιας ιστορίας. 

Θα ρωτήσετε το παιδί “τι πιστεύεις ότι µπορεί να έχει συµβεί σ’ αυτή τη σκηνή 
για να συµβεί αυτό έπειτα;” 

b. Για αντικατάσταση της τελευταίας σκηνής κάποιας ιστορίας, για να αφεθεί το 
τέλος ανοιχτό και να ενθαρρυνθεί η φαντασία του παιδιού. Θα ρωτήσετε το 
παιδί: “πώς φαντάζεσαι ότι τελειώνει; Ή πώς πιστεύεις ότι τελειώνει;” 

- Ενδείκνυται να κατασκευάσετε µια ιστορία σαν παράδειγµα για να διευκολύνετε τα 
παιδιά να καταλάβουν το σύστηµα του παιγνιδιού. 
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