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ΟΙ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
50 ΚΑΡΤΕΛΕΣ 9 x 9 εκ. από χονδρό συµπαγές χαρτόνι διανεµηµένες σε:
10 ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΡΤΕΛΕΣ µε ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ που περιλαµβάνουν ένα παιδικό σχέδιο µε 10 διαφορετικές
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ:
1. Χαρά
2. Έκπληξη
3. Θυµός
4. Κλάµα / Λυπηµένο
5. κλείνω ένα µάτι
6. Κοροϊδεύω / βγάζω τη γλώσσα
7. Φουσκώνω τα µάγουλα
8. Φωνάζω
9. Κοιµάµαι
10. ∆ίνω ένα φιλί
40 ΚΑΡΤΕΛΕΣ µε ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ που περιλαµβάνουν αυτές τις 10 εκφράσεις που ακούστηκαν από τέσσερα
διαφορετικά πρόσωπα: ένα αγοράκι, ένα κοριτσάκι, ένα αγόρι, ένα κορίτσι.
ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Με αυτό το παιγνίδι µπορείτε να εργαστείτε πάνω σε διάφορα θέµατα της ψυχολογικής ανάπτυξης του παιδιού:
Την αναγνώριση των διαφόρων εκφράσεων, γκριµάτσων, συναισθηµάτων, αισθηµάτων ή ψυχικών καταστάσεων.
Τον περιορισµό των εκφράσεων, γκριµάτσων, συναισθηµάτων, κτλ.
Τη διεύρυνση του λεξιλογίου που σχετίζεται µε τα συναισθήµατα.
Την προφορική έκφραση µέσω των περιγραφών και των διηγήσεων χρησιµοποιώντας σαν κίνητρο τις φωτογραφίες.
Τον οπτικοκινητικό συντονισµό µε το χειρισµό των καρτελών και τη σωστή τους ένωση.
Τις ικανότητες αναγνώρισης, οµαδοποίησης και ταξινόµησης προσώπων ανάλογα µε τις εκφράσεις των προσώπων του ή τα
συναισθήµατα.
Την ανάπτυξη της προσοχής και παρατήρησης κατά την πρώιµη ηλικία
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑ
Από 3 ετών και µετά.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΓΝΙ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
Σε κάθε ΚΥΡΙΑ ΚΑΡΤΕΛΑ ή ΕΚΦΡΑΣΗ (κόκκινο πλαίσιο) αντιστοιχούν 4 ΚΑΡΤΕΛΕΣ µε ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ.
∆ιαθέτει ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ στο πίσω µέρος. Επιτρέπει στο παιδί να χειρίζεται ελεύθερα τις καρτέλες και να τις
διορθώνει µόνο του για να ξέρει αν η διαδικασία είναι σωστή.
Μοιράστε τις 10 κύριες καρτέλες (µε κόκκινο πλαίσιο) στα παιδιά και αφήστε τις υπόλοιπες (µε µπλε πλαίσιο) επάνω στο
τραπέζι σε µέρος που να τις φτάνουν, για να µπορούν να αναγνωρίσουν τέσσερις καρτέλες που συµπληρώνουν την έκφραση που
είναι γραµµένη στην κύρια καρτέλα τους, να τις βάλουν µαζί και να τις τοποθετήσουν σωστά στα τέσσερα µέρη της κύρια
καρτέλας (επάνω, κάτω, στο ένα µέρος και στο άλλο αδιακρίτως).
Για να δουν εάν τις αναγνώρισαν, οµαδοποίησαν και ταξινόµησαν τις καρτέλες σωστά, γυρίζουν από το πίσω µέρος τις πέντε
καρτέλες και επιβεβαιώνουν αν τα σύµβολα που υπάρχουν σ΄ αυτές συµπίπτουν.
Αφού µοιραστούν οι κύριες καρτέλες, ενδείκνυται να πραγµατοποιηθεί η αναγνώριση, η οµαδοποίηση και η ταξινόµηση κάποιας
από τις εκφράσεις, σαν παράδειγµα, για να µπορέσουν τα παιδιά να αντιληφθούν το σύστηµα του παιγνιδιού και της διόρθωσης.
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ
1. ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟ ΠΟΛΟ:
∆είχνοντας µια από τις καρτέλες, ο µαθητής πρέπει να αναγνωρίσει την έκφραση (βγάζω τη γλώσσα, κλείνω το µάτι) ή το
συναίσθηµα που απεικονίζεται στο σχέδιο (λύπη, έκπληξη), απαντώντας στις ερωτήσεις: τι κάνει το αγοράκι; Πώς είναι το
αγοράκι; Τι έπαθε;, κτλ.
Παρατηρώντας µια από τις καρτέλες µπορούν να πραγµατοποιήσουν διάφορες δραστηριότητες:
Να περιορίσουν την έκφραση.
Να περιγράψουν την έκφραση, απαντώντας σε ερωτήσεις όπως π.χ. πώς είναι το στόµα, τα µάτια, τα χέρια, κτλ.
Να φανταστούν, τι µπορεί να έχει πάθει και έχει αυτή την έκφραση ή δείχνει αυτό το συναίσθηµα.
∆είξτε διάφορες καρτέλες στο παιδί για να δείξει τι αντιστοιχεί σε κάθε συγκεκριµένη έκφραση ή συναίσθηµα.
2. ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΜΕ ΜΠΛΕ ΠΛΑΙΣΙΟ:
Μπορούν να πραγµατοποιήσουν τις προηγούµενες δραστηριότητες επιλέγοντας ένα ή διάφορα πρόσωπα.
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ
- ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟ ΠΟΛΟ και µε ΜΠΛΕ ΠΛΑΙΣΙΟ
Οι καρτέλες είναι τοποθετηµένες επάνω στο τραπέζι και το παιδί πρέπει να συσχετίσει κάθε καρτέλα µε κόκκινο πλαίσιο, µε τις
4 καρτέλες που έχουν µπλε πλαίσιο οι οποίες απεικονίζουν την ίδια έκφραση και να τις τοποθετήσουν γύρω-γύρω αδιακρίτως, µε
τέτοιο τρόπο που να εφάπτονται και να σχηµατίζουν ένα σταυρό.
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΩΝ
- ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΜΕ ΜΠΛΕ ΠΛΑΙΣΙΟ:
Επιλέγοντας διάφορα πρόσωπα µε διάφορες εκφράσεις, το παιδί πρέπει να δηµιουργήσει µια ιστορία που να τα αφορά.
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.

