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ΟΙ ΚΑΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ: στο Σπίτι

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Παιγνίδι που αποτελείται από 34 καρτέλες µεγέθους 9 x 9 εκ.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΓΝΙ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
Παιγνίδι ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ. Σε αυτό το παιγνίδι γίνεται µια συσχέτιση µεταξύ δύο συµπεριφορών για να γίνει η
αναγνώριση σε κάθε ζεύγος ποια είναι η σωστή και πια η λάθος συµπεριφορά. Μπορούν να γίνουν 17 συσχετισµοί και να παιχτεί
ατοµικά ή µε µικρές οµάδες. Αφού γίνει η συσχέτιση, οι καρτέλες που αποτελούν ένα ζεύγος διαθέτουν ένα ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ το οποίο είναι ένας κοινός αριθµός και ένα σύµβολο που συµβολίζει τη συγκεκριµένη
σωστή συµπεριφορά (ένα χαρούµενο πρόσωπο) και τη λάθος συµπεριφορά (ένα λυπηµένο πρόσωπο).
1ο Ενδείκνυται να εξηγήσετε στους παίχτες την λειτουργία του συστήµατος αυτοδιόρθωσης πριν να αρχίσουν να
χρησιµοποιούν το υλικό.
2ο Πρώτα γίνονται οι συσχετισµοί δύο συµπεριφορών και έπειτα η επαλήθευση για το έχουν γίνει σωστά κοιτάζοντας
στο πίσω µέρος (ο ίδιος αριθµός).
3ο Επιλέξατε µόνο τις αντίστοιχες καρτέλες ή τις σωστές συνήθειες ή συµπεριφορές και επαληθεύστε αν έχουν γίνει
σωστά κοιτάζοντας στο πίσω µέρος (χαρούµενο πρόσωπο)
4ο Έπειτα εκφράζονται προφορικά σχετικά µε τη σωστή συνήθεια.
5ο Πραγµατοποίηση των βηµάτων 3 y 4 αλλά µε τις λάθος συνήθειες και συµπεριφορές (λυπηµένο πρόσωπο στο πίσω
µέρος)
ΗΛΙΚΙΑ
Από 3 ετών και µετά.
ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

- Ανάπτυξη ΤΡΟΠΩΝ ΣΩΣΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ στο ΣΠΙΤΙ:
Περιποίηση και συντήρηση του χώρου:
Να διατηρείτε το σπίτι σε τάξη: να στρώνετε το κρεβάτι, να µαζεύετε τα παιχνίδια, να κρεµάτε τις πετσέτες στο
µπάνιο, να ρίχνετε τα χαρτιά στο καλάθι.
- Να σέβεστε τα έπιπλα: να ζωγραφίζετε στο χαρτί, να κάθεστε σωστά στον καναπέ.
- Να βοηθάτε στις δουλειές του σπιτιού: να µαζεύετε το τραπέζι µετά το φαγητό, να αφήνετε τα λερωµένα ρούχα
δίπλα από το πλυντήριο, να βοηθάτε στο άπλωµα των ρούχων.
Τρόποι στο τραπέζι:
- Να κάθεστε σωστά
- Να τρώτε µε τα µαχαιροπήρουνα.
Συµβίωση:
- Να µοιράζεστε παιχνίδια, βιβλία και τρόφιµα.
- Να περιµένετε την σειρά σας στην ουρά, να κατεβαίνετε τα σκαλιά µε τάξη.
- Να προσφέρετε το κάθισµα στους ηλικιωµένους.
- Να συµπεριφέρεστε σωστά στο σουπερ µάρκετ.
- Να κάνετε ησυχία στον κινηµατογράφο.
Σχολική συµπεριφορά:
- Να κάνετε τις καθηµερινές σας εργασίες µε την τηλεόραση κλειστή.
- Ανάπτυξη του προφορικού λόγου κατά την έκφραση του περιεχοµένου των διαφόρων καρτελών.
- Εκµάθηση µιας δεύτερης γλώσσας στο προφορικό επίπεδο.
-

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ
1. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ
Έχοντας τις καρτέλες µοιρασµένες επάνω στο τραπέζι µπορούν να πραγµατοποιηθούν διάφορες δραστηριότητες:
Παίρνω µια οποιαδήποτε καρτέλα και ψάχνω το ζευγάρι της.
Παίρνω µια καρτέλα λανθασµένης συµπεριφοράς και αναζητώ το ζευγάρι της µε την αντίστοιχη σωστή
συµπεριφορά.
Παίρνω µια καρτέλα σωστής συµπεριφοράς αναζητώ το ζευγάρι της µε την αντίστοιχη λανθασµένη
συµπεριφορά.
2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
Ταξινοµήστε τις καρτέλες ανάλογα όπως αντιστοιχούν: µε τις σωστές ή τις λανθασµένες συνήθειες.
3. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
Με τις καρτέλες που αντιστοιχούν στη λανθασµένη συµπεριφορά ο παίχτης πρέπει να εξηγήσει το περιεχόµενό τους µε
αρνητικές εκφράσεις: π.χ. “µην πετάτε χαρτιά στο δάπεδο”.
Με τις καρτέλες που αντιστοιχούν στη σωστή συµπεριφορά ο παίχτης πρέπει να εξηγήσει το περιεχόµενό τους µε θετικές
εκφράσεις: π.χ. “πρέπει να πετάτε τα χαρτιά στο καλάθι αχρήστων”.
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ασφυξίας. ∆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.

