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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. 

  
Κωδ. 20720       ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ από το 1 µέχρι το 10 
 
  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
- 24 ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ de 24,5 x 5,6 cm.  
- 24 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
 
ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Παιγνίδι συσχέτισης για την εκµάθηση βασικών εννοιών της εκπαίδευσης των παιδιών, µε το οποίο θα 
εργαστείτε πάνω σε διάφορα βασικά θέµατα  που θα συνεισφέρει στην εκµάθηση των µαθηµατικών: 
- Την εκµάθηση των αριθµών από το 1 µέχρι το 10. 
- Τη συσχέτιση µεταξύ αριθµού µια ποσότητας. 
- Την παρατήρηση, το συλλογισµό και τη λογική σκέψη. 
- Την ικανότητα  προσοχής και παρατήρησης κατά την πρώιµη ηλικία. 
- Τον οπτικοκινητικό συντονισµό µε το χειρισµό των καρτελών 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑ 
Από 3 ετών και µετά. 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΓΝΙ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 
Αποτελείται από 24 καρτέλες που προτείνουν στο παιδί διάφορους τύπους συσχετίσεων:  

1) Παρατήρηση µια εικόνας στα αριστερά της (χρωµατιστής) καρτέλας. 
2) Επιλογή µιας συσχέτισης µεταξύ 3 επιλογών που απεικονίζονται στη συνέχεια στην ίδια καρτέλα. 
3) Μετακίνηση του πλαστικού πλαισίου µέχρι να τοποθετήσει στο πλαίσιο την επιλογή του, επιλέγοντας 

το τετραγωνίδιο που περιέχει την ποσότητα αντικειµένων που αναφέρεται στο πρώτο τετραγωνίδιο ή 
επιλέγοντας τον αριθµό που αντιστοιχεί στα αντικείµενα που βρίσκονται στο πρώτο τετραγωνίδιο. 

4) Επιβεβαίωση του ότι η απάντηση είναι η σωστή µε ένα απλό σύστηµα αυτοδιόρθωσης στο πίσω µέρος: 
αν είναι η σωστή θα φανεί η οπή του κύκλου χρωµατιστή. 

 
Για να διευκολυνθεί η διαδικασία του παιγνιδιού, συνιστούµε στον ενήλικα να βάλει τα πλαστικά πλαίσια στις 
καρτέλες πριν τις µοιράσει. 
 
Το πρώτο τετράγωνο κάθε καρτέλας έχει ένα διαφορετικό χρώµα ανάλογα µε τη δυσκολία που παρουσιάζει η 
σχετική έννοια. Μπορεί επίσης να είναι χρήσιµο το µοίρασµα των καρτελών µεταξύ διαφόρων µαθητών ώστε ο 
κάθε ένας να εργάζεται µια διαφορετική όψη του παιγνιδιού.  
 
Συνίσταται η παρακάτω διαδικασία χρήσης των καρτελών: 
1ο Καρτέλες ΚΙΤΡΙΝΟΥ χρώµατος: 

- 5 καρτέλες: συσχέτιση ποσοτήτων µεταξύ ΣΗΜΕΙΩΝ και ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ από το 1 µέχρι το 5 
2ο Καρτέλες ΜΠΛΕ χρώµατος:  

- 5 καρτέλες: συσχέτιση ποσοτήτων µεταξύ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ και ΑΡΙΘΜΩΝ από το 1 µέχρι το 5. 
- 5 καρτέλες: συσχέτιση ποσοτήτων µεταξύ ΑΡΙΘΜΩΝ και ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ από το 1 µέχρι το 5. 

3ο Καρτέλες ΡΟΖ χρώµατος: 
- 4 καρτέλες: συσχέτιση ποσοτήτων µεταξύ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ και ΑΡΙΘΜΩΝ από το 1 µέχρι το 10. 
- 5 καρτέλες: συσχέτιση ποσοτήτων µεταξύ ΑΡΙΘΜΩΝ και ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ από το 1 µέχρι το 10 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ 
- Αναζήτηση σε κάθε καρτέλα του τετραγωνιδίου που περιέχει την ίδια ποσότητα αντικειµένων ή που να 

έχει τον αριθµό που αντιστοιχεί στην ποσότητα των αντικειµένων που περιέχονται στο πρώτο 
τετράγωνο. 

ΓΛΩΣΣΑ 
- Περιγραφή των αντικειµένων που υπάρχουν στις καρτέλες: χρώµα, σχήµα, χρησιµότητα, κτλ. 
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