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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
- 16 ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΕΙ∆ΩΝ ΑΦΗΣ 9 x 9 ΕΚ. (8 είδη υφής εις διπλούν).
- 16 ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 9 x 9 εκ. µε αντικείµενα που εκπροσωπούν τα διάφορα είδη υφών.
- 2 ΜΑΣΚΕΣ ΤΥΦΛΕΣ
- Φύλλο µε ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ αριθµηµένες εις διπλούν από το 1 µέχρι το 8.
ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΠΑΙΓΝΙ∆Ι ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ και ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ, µε το οποίο µπορείτε να εργαστείτε πάνω σε διάφορες έννοιες της ψυχολογικής
εξέλιξης του παιδιού:
- Την αίσθηση της αφής: η απτική διάκριση µέσω της αναγνώρισης των υφών.
- Την απόκτηση βασικού λεξιλογίου σχετικά µε τα διάφορα είδη υφής των αντικειµένων.
- Την απτική µνήµη.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑ
Από 3 ετών και µετά.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΓΝΙ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
- Οι 16 ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΕΙ∆ΩΝ ΑΦΗΣ (8 είδη υφής εις διπλούν) χρησιµεύουν για να αναγνωρίσουν και να διακρίνουν τα
παιδιά τις διάφορες υφές:
1.
5.
-

-

αποµίµηση δέρµατος / πετσιού
ράφια (ύφασµα τσουβαλιού)

2.
6.

ξύλο
πλαστικό

3.
7.

πετσετέ
τέρυ

4.
8.

αλουµίνιο
γυαλόχαρτο / λίµα

Οι 16 ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ χρησιµεύουν για τη συσχέτιση των καρτελών είδους αφής µε πραγµατικά
αντικείµενα που έχουν την ίδια υφή.
Για να διευκολυνθεί η σωστή συσχέτιση µεταξύ των καρτελών ειδών αφής και των καρτελών µε φωτογραφίες, υπάρχει
ένα ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ:
Οι καρτέλες µε φωτογραφίες είναι αριθµηµένες στο πίσω µέρος από το 1 µέχρι το 8 ανάλογα µε την υφή που
έχουν (υπάρχουν δύο αντικείµενα που έχουν την κάθε υφή).
Οι καρτέλες ειδών αφής δεν είναι αριθµηµένες, αλλά υπάρχουν οι ετικέτες µε τους αριθµού από το 1 µέχρι το 8
για να τις κολλήσετε στο πίσω µέρος της κάθε καρτέλας, βάζοντάς τις µε τέτοιο τρόπο που ο αριθµός να
συµπίπτει µε εκείνον των καρτελών µε φωτογραφία όπου απεικονίζονται αντικείµενα που έχουν την ίδια υφή.
Οι ΤΥΦΛΕΣ ΜΑΣΚΕΣ χρησιµεύουν για τις δραστηριότητες αποµνηµόνευσης υφών µε τις ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΕΙ∆ΩΝ ΑΦΗΣ.
Αφού υπάρχουν 2 ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΕΙ∆ΩΝ ΑΦΗΣ για κάθε είδος υφής και 2 ΤΥΦΛΕΣ ΜΑΣΚΕΣ, µπορούν να λάβουν
µέρος 2 παίχτες συγχρόνως.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΕ ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΕΙ∆ΩΝ ΑΦΗΣ: Αναγνώριση και διάκριση υφών.
- Τοποθετείτε τις καρτέλες ειδών αφής επάνω στο τραπέζι ώστε ο µαθητής να πάρει µία από αυτές και να την αγγίξει µε την
άκρη των δακτύλων για να προβεί στην περιγραφή της υφής: ανώµαλο ή απαλό, ζεστό ή κρύο, σκληρό ή µαλακό, κτλ.
- Στο τέλος θα πει την αντίστοιχη ονοµασία (ξύλο, αλουµίνιο, γυαλόχαρτο, πετσετέ, πλαστικό, ράφια, τέρυ) µε τη βοήθεια
του ενήλικα, αν είναι δυνατόν.
ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΕΙ∆ΩΝ ΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Συσχέτιση ειδών υφής µε αντικείµενα.
- Ένας παίχτης: Με 8 καρτέλες ειδών αφής και τις 16 καρτέλες µε φωτογραφίες τοποθετηµένες επάνω στο τραπέζι, ο
µαθητής θα πάρει µία από τις καρτέλες ειδών αφής και θα επιλέξει δύο καρτέλες µε φωτογραφίες αντικειµένων που έχουν
την ίδια υφή, τοποθετώντας την δίπλα στην καρτέλα ειδών αφής (µία από κάθε πλευρά). Αφού τοποθετηθούν όλες οι
καρτέλες θα παρατηρηθεί το πίσω µέρος τους για να δει αν συµπίπτει η αρίθµηση των τριών καρτελών.
- ∆ύο παίχτες: Χωρίστε τις 16 καρτέλες ειδών αφής σε δύο οµάδες 8 καρτελών (µία καρτέλα από κάθε είδος υφής), και
κάντε το ίδιο µε τις καρτέλες µε φωτογραφίες. Μοιράστε τις 8 καρτέλες ειδών αφής και τις 8 µε φωτογραφίες σε κάθε
µαθητή. Προβείτε στη συσχέτιση της κάθε καρτέλας ειδών αφής και της αντίστοιχης καρτέλας µε φωτογραφίες
(πραγµατοποιείστε ζευγάρια και επαληθεύστε στο πίσω µέρος αν η συσχέτιση είναι σωστή).
ΜΕ ΤΙΣ ΤΥΦΛΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΕΙ∆ΩΝ ΑΦΗΣ: Αποµνηµόνευση ειδών υφής.
Με τις µάσκες φορεµένες και τις καρτέλες ειδών αφής τοποθετηµένες επάνω στο τραπέζι, ο µαθητής θα αγγίζει τις
καρτέλες µία µία µε την άκρη των δακτύλων, για να “µαντέψει” τι είδους υφή είναι.
Χωρίστε τις 16 καρτέλες ειδών αφής σε δύο όµοιες οµάδες 8 καρτελών και πείτε στον µαθητή να προβεί στη συσχέτιση
αυτών ανά ζεύγη, χωρίς να αφαιρέσει τη µάσκα.
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∆εν ενδείκνυται για παιδιά µικρότερα των 36 µηνών διότι περιλαµβάνει τεµάχια που αποκολλούνται και µπορεί να καταποθούν.
Φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες και τα στοιχεία του κατασκευαστή.

