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ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
-

Κάρτες: 6 φανάρια + 54 τρόφιµα + στρογγυλές κάρτες (πράσινο, πορτοκαλί και κόκκινο)
Πυραµίδα των τροφίµων χρωµατιστή
Πυραµίδα των τροφίµων ασπρόµαυρη, για να φωτοτυπήσετε και να χρωµατίσετε
Παιδαγωγικό οδηγό και οδηγίες χρήσης

ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Παιχνίδι συσχέτισης που συνίσταται στο να συσχετίσετε 54 βασικά τρόφιµα µε τα χρώµατα του
φαναριού, µε βάση τη συχνότητα που θα πρέπει να καταναλώνονται τα τρόφιµα (πράσινο: συχνά
/ πορτοκαλί: µερικές φορές / κόκκινο: περιστασιακά).
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑ
Από 3 ετών και άνω.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

-

-

Μπορούν να παίξουν µέχρι 6 ΠΑΙ∆ΙΑ.
∆ιαθέτει ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ στο πίσω µέρος των καρτών.
1) Μοιράζετε µία κάρτα φανάρι και 3 στρογγυλές κάρτες (πράσινη,
πορτοκαλί και κόκκινη) σε κάθε µαθητή. Στο κέντρο του τραπεζιού
αφήνονται σε σωρό οι τετράγωνες κάρτες µε τα διάφορα τρόφιµα µε την
εικόνα προς τα πάνω.
2) Με τη σειρά, ο πρώτος παίρνει την κάρτα τροφίµων που είναι πάνω πάνω
στον σωρό και πρέπει να αποφασίσει µε τι συχνότητα πρέπει να
καταναλώνει το συγκεκριµένο τρόφιµο βάζοντας µία από τις 3
στρογγυλές κάρτες πάνω στο φανάρι, αναλόγως:
− ΠΡΑΣΙΝΟ: συχνά
− ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ: µερικές φορές
− ΚΟΚΚΙΝΟ: περιστασιακά
3) Εξακριβώστε εάν η στρογγυλή κάρτα του φαναριού που επιλέχτηκε
ταιριάζει µε το χρώµα στην ανάποδη πλευρά της κάρτας του τροφίµου:
Α. Εάν ταιριάζει, είναι σωστό: ο παίχτης κρατά την κάρτα τροφίµου.
Β.: Εάν δεν ταιριάζει, δεν είναι σωστό: ο παίχτης θα αφήσει την
κάρτα κάτω κάτω στον σωρό µε τις κάρτες τροφίµων µε την εικόνα
προς τα πάνω.
4) Όταν πλέον τελειώσουν οι κάρτες τροφίµων στο κέντρο του τραπεζιού, ο
παίχτης που έχει τις περισσότερες κάρτες τροφίµων, είναι ο νικητής και
αυτός που γνωρίζει καλύτερα τη συχνότητα µε την οποία πρέπει να
καταναλώνονται τα τρόφιµα για να έχουµε µια υγιή και ισορροπηµένη
διατροφή.
Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, συστήνεται στον δάσκαλο να εξακριβώσει εάν οι µαθητές
έχουν καταλάβει τους κανόνες του παιχνιδιού και το σύστηµα αυτοδιόρθωσης.
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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.

