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∆εν ενδείκνυται για παιδιά κάτω των 36 µηνών διότι περιέχει στοιχεία που µπορεί να ξεκολλήσουν και εποµένως να καταποθούν. ∆ιατηρείστε αυτές τις 
πληροφορίες και τα στοιχεία του κατασκευαστή. 

 
 

 

 
Κωδ. 20580 ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
Παιγνίδι που αποτελείται από 6 καρτέλες µε οχήµατα, 6 καρτέλες µε χώρους και 24 καρτέλες µε αντικείµενα. 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΓΝΙ∆ΙΟΥ 
Παιγνίδι ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ στο οποίο πρέπει να συµπληρωθούν τα 6 οχήµατα των διαφόρων επαγγελµάτων µε τα 4 
αντίστοιχα στοιχεία του κάθε επαγγέλµατος. Στο παιγνίδι µπορούν να λάβουν µέρος µέχρι και 6 ΠΑΙΧΤΕΣ συγχρόνως. 
∆ιαθέτει ένα ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ: αποτελείται από ένα γεωµετρικό σχήµα κοινό για 
όλα τα αντικείµενα που έχουν σχέση µε το ίδιο όχηµα. Ενδείκνυται να εξηγήσετε στους παίχτες την λειτουργία του 
συστήµατος αυτοδιόρθωσης  πριν να αρχίσουν να χρησιµοποιούν το υλικό. 

1ο Αφήστε όλες τις καρτέλες στο κέντρο του τραπεζιού µε την εικόνα στο επάνω µέρος και κάθε παίχτης ας 
διαλέξει ένα όχηµα. 

2ο Συνδυασµός του οχήµατος µε τον αντίστοιχο χώρο του: το δρόµο, την ύπαιθρο ή τη θάλασσα.  
3ο Έπειτα κάθε παίχτης πρέπει να τοποθετήσει στα τετραγωνίδια, τις καρτέλες που έχουν σχέση µε το όχηµά τους.  
4ο Τέλος, επαληθεύστε στο πίσω µέρος των καρτελών αν οι συσχετισµοί είναι σωστοί. 

 
ΟΧΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ 
Ασθενοφόρο:  ................... Νοσοκόµα,  στηθοσκόπιο, φαρµακείο σπιτιού, σετ για τραύµατα. 
Μπετονιέρα: ..................... Κράνος εργάτη, τούβλα, καροτσάκι και φτυάρι, πανέρι µε άµµο 
Αλιευτικό πλοίο: .............. Άγκυρα, κάδος και δίχτυ, σωσίβιο, τιµόνι 
Μοτοσικλέτα αστυνοµίας: Αστυνοµία, ταυτότητα και σφυρίχτρα, κράνος αστυνόµου, χειροπέδες 
Πυροσβεστικό: ................. Μπουφάν πυροσβέστη, πυροσβεστήρας, κράνος πυροσβέστη, µάνικα 
Τρακτέρ: ........................... Καλάθι λαχανικών, ψαλίδι κλαδέµατος, δέµα σανό, ρυµούλκα. 
 

 
ΗΛΙΚΙΑ 
Από3 ετών και µετά. 
 
ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
ΠΑΙΓΝΙ∆Ι ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ που επιτρέπει τη θέσπιση σχέσεων µεταξύ των αντικειµένων και του εξοπλισµού των εφόσον 
ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Μέσω αυτού του παιγνιδιού µπορείτε να εργαστείτε τις παρακάτω όψεις της παιδικής 
ανάπτυξης: 
- Την παρατήρηση µε την αναζήτηση των χαρακτηριστικών των αντικειµένων και των λειτουργιών τους. 
- Τη λογική σκέψη: µε τη συσχέτιση των αντικειµένων µε το αντίστοιχο όχηµα - επάγγελµα. 
- Τον προφορικό λόγο στις διάφορες πτυχές: Απόκτηση λεξιλογίου, περιγραφή των αντικειµένων, λαµβάνοντας υπόψη τη 
χρήση και τα χαρακτηριστικά τους.. 
- Τον οπτικοκινητικό συντονισµό µε το χειρισµό των καρτελών. 
- Την εκµάθηση µιας δεύτερης ή τρίτης γλώσσας στο προφορικό επίπεδο. 
 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ  

1ο Έχοντας τις καρτέλες µοιρασµένες επάνω στο τραπέζι και τα οχήµατα και τις πλατφόρµες µοιρασµένες µεταξύ των 
παιχτών, ο κάθε παίχτης θα προσαρµόσει το όχηµά του στην αντίστοιχη πλατφόρµα, θα επιλέξει µία καρτέλα και θα 
την τοποθετήσει σε ένα από τα τετραγωνίδια του οχήµατός του. 

2ο Αφού τοποθετηθούν και οι τέσσερις συσχετισµένες καρτέλες µε ένα όχηµα θα επαληθεύσετε αν η επιλογή έγινε 
σωστά  παρατηρώντας το σύστηµα αυτοδιόρθωσης στο πίσω µέρος της κάθε καρτέλας.  

3ο Αν κάποια καρτέλα δεν αντιστοιχεί στο όχηµά της, θα την αφήσετε επάνω στο τραπέζι και θα επιλέξετε µια άλλη. 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ 

1ο Με την καρτέλα ενός αντικειµένου ο παίχτης πρέπει: 
- Να πει το όνοµά του 
- Να το περιγράψει λαµβάνοντας υπόψη διάφορες πτυχές: 

- Το όχηµα µε το οποίο συσχετίζεται και τη χρήση του ή τη σχέση του µε εκείνο. 
- Φυσικά χαρακτηριστικά (σχήµα, χρώµα, µέγεθος), υλικό και στοιχεία από τα οποία αποτελείται. 

2ο Με τις καρτέλες όλων των αντικειµένων τοποθετηµένες στα αντίστοιχα τετραγωνίδια, ο παίχτης θα εξηγήσει τη 
σχέση που έχει κάθε µία από αυτές µε το όχηµα.. 

EL 


