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ΤΙ ΚΟΙΝΟ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ;

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Παιγνίδι που αποτελείται από 34 καρτέλες µεγέθους 9 x 9 εκ.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΓΝΙ∆ΙΟΥ
Παιγνίδι ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ αντικειµένων που έχουν κοινά χαρακτηριστικά είτε λόγω της χρήσης είτε λόγω του ότι
ανήκουν στην ίδια κατηγορία.
Μπορούν να πραγµατοποιηθούν 17 ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ:
- Φλογέρα - Τροµπέτα: ............................................ Μουσικά όργανα (πνευστάo)
- Κράνος µοτοσικλετιστή – Κράνος εργάτη: ........... Για προστασία του κεφαλιού
- Ρολόι ξυπνητήρι – Ρολόι χεριού: ........................... Γι να ξέρετε την ώρα
- Μήλο - Αχλάδι: ..................................................... Φρούτα
- Μπουκάλι - Κανάτα: ............................................. ∆οχεία (από κρύσταλλο)
- Γυαλιά ηλίου – Γυαλιά χιονιού: ............................ Για προστασία της όρασης
- Μοτοσικλέτα - Ποδήλατο: .................................... ∆ίκυκλα οχήµατα
- Κιάλια - Τηλεσκόπιο: ............................................ Για παρατήρηση µακρινών αντικειµένων
- Πίνακας - Τετράδιο: .............................................. Επιφάνειες για γράψιµο
- Σκύλος - Γάτος: ..................................................... Ζώα (κατοικίδια, θηλαστικά, σαρκοβόρο)
- Παπούτσια - Σπορτέξ: ........................................... Υπόδηµα
- Υδρόγειος σφαίρα – Παγκόσµιος χάρτης: ............. Τρόποι παρουσίασης της γης
- Πλαστικά γάντια – Μάλλινα γάντια: ..................... Για προστασία των χεριών
- Βούρτσα - Χτένα: .................................................. Για χτένισµα
- Χρωµατιστά µολύβια - Πινέλα: ............................. Για ζωγραφική
- Αεροπλάνο - Ελικόπτερο: ...................................... Εναέρια οχήµατα
- Πάπια - Φλαµίγκο:................................................. Πτηνά
Μπορεί να παιχτεί ατοµικά ή µε µικρές οµάδες. Οι καρτέλες έχουν ένα ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ που αποτελείται από
µια ταινία πέντε χρωµάτων που πρέπει να συµπέσουν ακριβώς όταν ο συσχετισµός είναι σωστός. Ενδείκνυται να εξηγήσετε στους
παίχτες την λειτουργία του συστήµατος αυτοδιόρθωσης πριν να αρχίσουν να χρησιµοποιούν το υλικό.
ΗΛΙΚΙΑ
Από3 ετών και µετά.
ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Με το ΠΑΙΓΝΙ∆Ι ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ µπορείτε να εργαστείτε τις παρακάτω όψεις της παιδικής ανάπτυξης:
- Την παρατήρηση των γενικών χαρακτηριστικών των αντικειµένων.
- Τη λογική σκέψη: µε τη αφαίρεση των κοινών χαρακτηριστικών των αντικειµένων βασιζόµενοι είτε στο ότι ανήκουν στην ίδια
κατηγορία (ζώα, φρούτα), είτε στης χρήση τους (προστασία κεφαλιού, προστασία χεριών, γράφω…).
- Την ανάπτυξη του προφορικού λόγου στις διάφορες πτυχές του: Απόκτηση λεξιλογίου, περιγραφή των αντικειµένων,
λαµβάνοντας υπόψη τη χρήση, την κατηγορία στην οποία ανήκουν ή τα χαρακτηριστικά τους, εξήγηση του κοινού στοιχείου..
- Τον οπτικοκινητικό συντονισµό µε το χειρισµό των καρτελών.
- Την εκµάθηση µιας δεύτερης γλώσσας στο προφορικό επίπεδο.
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ
Με τις καρτέλες µοιρασµένες επάνω στο τραπέζι ο παίχτης θα επιλέξει µία καρτέλα και θα αναζητήσει το ζευγάρι της,
επαληθεύοντας µε το σύστηµα αυτοδιόρθωσης αν ο συσχετισµός έγινε σωστά .
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
1ο Με την καρτέλα ενός αντικειµένου ο παίχτης πρέπει να το περιγράψει λαµβάνοντας υπόψη διάφορες πτυχές: (π.χ.
φλογέρα)
Κατηγορία στην οποία ανήκει: Μουσικό όργανο
Φυσικά χαρακτηριστικά: σχήµα, (µακρόστενο), χρώµα, (καφέ), µέγεθος (µικρό).
Υλικό και στοιχεία από τα οποία αποτελείται: (ξύλο) (µε τρύπες και ένα µέρος για φύσηµα).
Χρήση (παίζεται φυσώντας και σκεπάζοντας τις τρύπες µε τα δάχτυλα).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.
Με δύο συσχετισµένες καρτέλες ο παίχτης πρέπει να εξηγήσει τι κοινό έχουν µεταξύ τους:
Ανήκουν στην ίδια κατηγορία (ζώα, µουσικά όργανα, δίκυκλα οχήµατα, …)
Κοινή χρήση (για προστασία των ποδιών, του κεφαλιού, των χεριών,…)
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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.

