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ΣΤΟΙΒΑΖΩ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
- 2 µαγνητικά στηρίγµατα µε 8 µαγνητικούς δίσκους (2 κόκκινα, 2 πράσινα, 2 µπλε και 2 κίτρινα), 4 δίσκους για
το κάθε στήριγµα.
- 70 φωτογραφίες-υπόδειγµα 13,5 x 7 εκ. σε 35 καρτέλες εκτυπωµένες και από τις δύο πλευρές.
- 2 ξύλινες βάσεις για να στηρίξετε τις φωτογραφίες.
ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Παιγνίδι παρατήρησης και χειρισµού που επιτρέπει την ανακάλυψη της «µαγείας» του µαγνητισµού από την πρώιµη
ηλικία. Ευνοεί διάφορες όψεις της ψυχοπαιδαγωγικής ανάπτυξης.:
- Την αντίληψη λεπτοµερειών και την προσοχή,
- Τη λεπτή κινητικότητα
- Τον οπτικο-κινητικό (χεριών) συντονισµό.
- Τη δόµηση του χώρου.
- Τη διάκριση των χρωµάτων.
- Ευνοεί την ανακάλυψη των ιδιοτήτων του µαγνητισµού.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑ
Από 3 ετών και µετά.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΓΝΙ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
Σκοπός του παιγνιδιού είναι το στοίβαγµα των µαγνητικών δίσκων στο στήριγµα ακολουθώντας τη σειρά που µας
δίνουν οι φωτογραφίες-υποδείγµατα. Στην προσπάθεια να αναπαραστήσουµε τις φωτογραφίες-υποδείγµατα. ο
µαγνητισµός µας προσφέρει διασκεδαστικές πιθανότητες παιγνιδιού που το παιδί θα ανακαλύπτει σιγά-σιγά: µερικές
φορές οι δίσκοι θα κολλήσουν µεταξύ τους λόγω της έλξης των πόλων των µαγνητών τους και άλλες θα χωρίζονται
λόγω της απώθησης αυτών. Αυτό το φαινόµενο διευκολύνει την κατασκευή πολλαπλών σχεδίων ανάλογα µε το χρώµα
και του πόλους των δίσκων οι οποίοι εφάπτονται.
Αυτό το παιγνίδι µας επιτρέπει διάφορες πιθανότητες χρήσης:
1. Ελεύθερο παιγνίδι για την ανακάλυψη των ιδιοτήτων του µαγνητισµού.
2. Αναπαράσταση των φωτογραφιών-υπόδειγµα: µε µια φωτογραφία που στηρίζεται στην ξύλινη βάση, το παιδί
πρέπει να τοποθετήσει τους δίσκους στο στήριγµα ακολουθώντας τη σειρά χρωµάτων που παρατηρεί και
προσέχοντας εάν είναι µαζί ή χωριστά.
Οι φωτογραφίες- υπόδειγµα είναι αριθµηµένες από το 1 µέχρι το 70 ακολουθώντας µια σειρά αυξανόµενης
δυσκολίας:
- Φωτογραφίες 1 – 12 (πράσινη γραµµή): χρησιµοποιείται ένας ή δύο δίσκοι
- Φωτογραφίες 13 – 34 (µπλε γραµµή): χρησιµοποιούνται τρεις δίσκοι
- Φωτογραφίες 35 – 70 (κόκκινη γραµµή): χρησιµοποιούνται τέσσερις δίσκοι
Είναι τοποθετηµένες στη σειρά µε τέτοιο τρόπο που για το εµπρόσθιο και το πίσω µέρος της κάθε καρτέλας, µόνο
πρέπει να γίνει µια µικρή αλλαγή που το παιδί πρέπει να ανακαλύψει. Για να διευκολυνθεί η ταξινόµηση των
φωτογραφιών ανάλογα µε την δυσκολία, εκτός από την αριθµητική σειρά, στο κάτω µέρος υπάρχει µια γραµµή
χρώµατος που τις κάνει να ξεχωρίζουν: πράσινη για εκείνες λίγης δυσκολίας, µπλε για εκείνες µέσης δυσκολίας και
κόκκινη για εκείνες µεγαλύτερης δυσκολίας.
Αφού υπάρχουν 2 στηρίγµατα και 8 κρίκοι, αυτό το παιγνίδι επιτρέπει σε δύο παιδιά συγχρόνως να παίξουν χωριστά
(κάθε ένα µε 1 στήριγµα και 4 κρίκους), αν και µπορούν να συµµετέχουν άλλα παιδιά και να παίξουν οµαδικά δύο ή
περισσότερα παιδιά µε κάθε µαγνητικό στήριγµα.
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. Στην αρχή το παιδί πρέπει να εξοικειωθεί µε το υλικό: µαγνητικά στηρίγµατα και δίσκοι, και ναι παίξει
ελεύθερα για να ανακαλύψει τις µαγνητικές ιδιότητες αυτών. Πρώτα µε το στήριγµα και τον κρίκο, έπειτα µε δύο,
τρεις και τέσσερις κρίκους.
2. Αφού το παιδί πρέπει να εξοικειωθεί µε το υλικό του δίνουµε τις φωτογραφίες ανάλογα µε τη σειρά δυσκολίας.
Το παιδί πρέπει να τοποθετήσει κάθε φωτογραφία στην ξύλινη βάση και να την αναπαραστήσει λαµβάνοντας
υπόψη τη σειρά των χρωµάτων όπως και τον διαχωρισµό µεταξύ των κρίκων. Αφού αναπαραστήσει την κάθε
φωτογραφία-υπόδειγµα, θα την τοποθετήουµε ανάποδα για να προχωρήσει στην αναπαράσταση του πίσω µέρους,
µέχρι να τελειώσει η αναπαράσταση των 70 φωτογραφιών-υπόδειγµα.
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