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ΟΙ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Παιγνίδι που αποτελείται από 50 φωτογραφίες που έχουν σχέσηs µε τις αισθήσεις και
διανέµονται ως εξής: 10 καρτέλες υπόδειγµα (εις διπλούν) µε την φωτογραφία του κάθε ενός
των πέντε οργάνων των αισθήσεων (πλαίσιο κόκκινο) και 40 καρτέλες µε φωτογραφίες
καταστάσεων αντίληψης που αντιπροσωπεύουν τις πέντε αισθήσεις στην ίδια την ζωή (πλαίσιο
µπλε).
ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Οι φωτογραφίες αντικατοπτρίζουν εµπειρίες αντίληψης που σχετίζονται µε κάθε µία από τις
αισθήσεις και επιτρέπουν την διεύρυνση της λειτουργικής γνώσης των διαφορετικών
αισθητηρίων οργάνων.
Ευνοούν την ανάπτυξη της ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ, της ΕΚΦΡΑΣΗΣ και της ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ ΛΟΓΟΥ.
Τα περιβάλλοντα, τα πρόσωπα και οι καταστάσεις που απεικονίζονται στα σχέδια είναι οικεία
και κοντά στον χώρο όπου κινείται το παιδί. Είναι ένα εξαιρετικό µέσο για την ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, την ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ και την χρήση των ΡΗΜΑΤΩΝ που
αντιστοιχούν στις δράσεις που απεικονίζονται στα σχέδια.
ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
- Επιτρέπει την γνώση του πόσο σηµαντικές είναι οι λειτουργίες που εκτελούνται από τα
τις 5 αισθήσεις στο περιβάλλον µέσω των αισθητηρίων οργάνων.
- Ευνοεί την ανάπτυξη και την διεύρυνση του βασικού λεξιλογίου.
- Βελτιώσει τον ψυχοκινητικό συντονισµό µε τον χειρισµό των καρτελών και την σωστή
τοποθέτησή τους.
- Ενισχύει την ανάπτυξη της παρατήρησης, τόσο των δράσεων, όσο και των τοπίων,
προσώπων και αντικειµένων που απεικονίζονται..
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑ
Από 3ών ετών και άνω.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΓΝΙ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
- Τα αισθητήρια όργανα (καρτέλες-υπόδειγµα) έχουν κόκκινο πλαίσιο για να
διαφοροποιηθούν από τις υπόλοιπες εικόνες, που έχουν µπλε πλαίσιο και απεικονίζουν
καταστάσεις της καθηµερινής ζωής που σχετίζονται µε κάθε µια από τις αισθήσεις.
- Συνίσταται να αρχίσει να εξοικειώνεται µε κάθε µία από τις εικόνες των αισθητηρίων
οργάνων, και έπειτα να πραγµατοποιούν µερικές συσχετίσεις και οµαδοποιήσεις που
καθοδηγούνται από τον δάσκαλο µε παραδείγµατα.
- Από τιςr de las καρτέλες - υπόδειγµα το παιδί πρέπει να αναγνωρίσει και να
οµαδοποιήσει τις φωτογραφίες που αντιστοιχούν στην κάθε αίσθηση.
- Οι οµαδοποιήσεις µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε διαφορετικούς τρόπους:
o Μέχρι 5 παίχτες: κάθε µαθητής θα επιλέξει µια αίσθηση (καρτέλα-υπόδειγµα
µε κόκκινο πλαίσιο) και θα αναγνωρίσει τις 8 φωτογραφίες που έχουν σχέση
µε την εν λόγω αίσθηση. Θα τις τοποθετήσει γύρω από την καρτέλα-υπόδειγµα
σχηµατίζοντας ένα σύνολο µε εννέα καρτέλες, συµπεριλαµβανοµένης της
καρτέλας-υπόδειγµα σαν κεντρική καρτέλα.
o Μέχρι 10 παίχτες: ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥ: κάθε µαθητής θα επιλέξει µια
αίσθηση (καρτέλα-υπόδειγµα µε κόκκινο πλαίσιο) και θα αναγνωρίσει τις 4
φωτογραφίες που έχουν σχέση µε την εν λόγω αίσθηση. Θα τις τοποθετήσει
γύρω από την καρτέλα-υπόδειγµα σχηµατίζοντας έναν σταυρό. Όταν τελειώσει
θα ψάξει έναν συµµαθητή που εργάστηκε µε την ίδια αίσθηση και θα µαζέψουν
όλες τις καρτέλες µε εικόνες της ίδιας αίσθησης, σχηµατίζοντας ένα σύνολο µε
εννέα καρτέλες, συµπεριλαµβανοµένης της καρτέλας-υπόδειγµα σαν κεντρική
καρτέλα l.
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∆εν ενδείκνυται για παιδιά κάτω από 36 µηνών διότι περιέχει τεµάχια που αποσυναρµολογούνται και τα οποία µπορεί να
καταπιωθούν. ∆ιατηρείστε αυτές τις πληροφορίες και τα στοιχεία του κατασκευαστή.

