Κωδ. 20552

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΒΑΛΤΕ ΣΕ ΤΑΞΗ

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
- 5 πλαστικά ΜΙΚΡΑ ∆ΟΧΕΙΑ διαφορετικού χρώµατος.
- 35 ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΚΑΡΤΕΛΕΣ µε φωτογραφίες που απεικονίζουν διάφορα είδη οικιακών υπολειµµάτων.
- 1 ΦΥΛΛΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ µε σύµβολα κάθε τύπου υπολείµµατος για να κολληθούν στα δοχεία
ανάλογα.

ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Παιγνίδι ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ για να µάθει να διαχωρίζει και να ταξινοµεί τα οικιακά υπολείµµατα στα δοχεία ανάλογα µε το είδος
για την διευκόλυνση της διαδικασίας επιλογής και ανακύκλωσης. Αναπτύσσει τα παρακάτω διδακτικά αντικείµενα:
- Συνειδητοποίηση της ανάγκης για την φροντίδα και το σεβασµό του περιβάλλοντος.
- Ευαισθητοποίηση προς µια πρακτική επιλεκτική συλλογή των οικιακών υπολειµµάτων που διευκολύνει την µετέπειτα
ανακύκλωση ή την αποµάκρυνση των σκουπιδιών.
- Γνώση των διαφόρων τύπων οικιακών υπολειµµάτων.
- Ταξινόµηση των οικιακών υπολειµµάτων ανάλογα µε τον τύπο του δοχείου όπου θα τοποθετηθούν για την συλλογή τους
και την µετέπειτα ανακύκλωσή τους.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑ
Από 3 ετών και µετά.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΓΝΙ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
Πριν προβεί στη χρήση του υλικού, ο/η δάσκαλος/δασκάλα πρέπει να συναρµολογήσεις τα πλαστικά δοχεία ακολουθώντας
τις οδηγίες του σχεδίου που επισυνάπτεται και να κολλήσει σε κάθε ένα από αυτά το αυτοκόλλητο του υπολείµµατος
ανάλογα µε το χρώµα του δοχείου. Ανάλογα µε το χώρο είναι δυνατόν να ποικίλει το χρώµα του δοχείου και τα διάφορα
υπολείµµατα που µπορούν να ριχτούν σ΄ αυτό, για το λόγο αυτό ο/η δάσκαλος/δασκάλα πρέπει να ενηµερωθεί και να
αποφασίσει πώς να διανέµει τα αυτοκόλλητα στα δοχεία.
Το παιγνίδι είναι: η εισαγωγή από µια σχισµή, που υπάρχει σε κάθε δοχείο, των καρτελών στις οποίες απεικονίζονται τα
υπολείµµατα που αντιστοιχούν στο/στα αυτοκόλλητο/α τα οποία είναι κολληµένα σ΄ αυτό.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΕΣ
1. Να γνωρίσουν τα διάφορα προϊόντα από τα οποία αποτελούντα τα σκουπίδια µας:
- ∆είξτε τους την κάθε φωτογραφία λέγοντας το όνοµα του υπολείµµατος το οποίο απεικονίζεται σ΄αυτή: τσόφλι
αβγού, φλούδες φρούτων, εφηµερίδες, κουτιά από µπισκότα, κουτιά από αναψυκτικά, χάρτινη συσκευασία για
γάλα, συσκευασίες νερού, γυάλινα µπουκάλια, µπαταρίες, κτλ.
- Μοιράστε τις φωτογραφίες στους µαθητές ώστε ο κάθε ένας να πει το όνοµα του υπολείµµατος που εκείνος έχει.
2. Ταξινόµηση των υπολειµµάτων σύµφωνα µε την προέλευσή τους ή το υλικό τους:
- Οργανικά υπολείµµατα: υπολείµµατα φρούτων, λαχανικών, κρέατος, ψαριού, αβγών, κτλ.
- Χαρτί: σακούλες, εφηµερίδες, περιοδικά, κτλ.
- Χαρτόνι: κουτιά από µπισκότα και άλλα προϊόντα, αβγοθήκες, κτλ.
- Πλαστικές συσκευασίες: σακούλες, µπουκάλια νερού, συσκευασίες προϊόντων καθαρισµού, συσκευασίες
γιαουρτιού, συσκευασίες τροφίµων γενικά, κτλ.
- Μεταλλικές συσκευασίες: κονσέρβες, κουτιά από αναψυκτικά, κτλ.
- Συσκευασίες από χαρτόνι για υγρά.
- Γυαλί: γυάλινα δοχεία, γυάλινα µπουκάλια, κτλ.
- Μπαταρίες γενικά.
3. Συσχέτιση των υπολειµµάτων ανάλογα µε το δοχείο στο οποίο έχουν τοποθετηθεί:
- Εξηγήστε στους µαθητές τι είδους δοχεία επιλεκτικής συλλογής σκουπιδιών υπάρχουν στο δήµο.
- Εξηγήστε τι είδους σκουπίδια πρέπει να τοποθετηθούν στο κάθε δοχείο (ανάλογα µε το χρώµα).
- Παρατηρήστε τις αυτοκόλλητες ετικέτες που υπάρχουν για τα δοχεία και εξηγήστε σε τι είδους υπολείµµατα
αντιστοιχεί η κάθε µία..
- Τοποθετήστε τις ετικέτες σε κάθε δοχείο ανάλογα µε τον τύπο του υπολείµµατος που πρέπει να τοποθετηθεί.
- Μοιράστε τις φωτογραφίες στους µαθητές ώστε να τις ρίξουν στα αντίστοιχα δοχεία.

INTERDIDAK, S.L. Av. Pobla de Vallbona, 34. 46183 LA ELIANA (Valencia) SPAIN
www.akros.org
∆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.
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