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Η ΟΣΦΡΗΣΗ: Τα Φρούτα και τα ΑΡΩΜΑΤΑ τους
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Παιγνίδι αισθήσεων για την ανάπτυξη της αίσθησης της όσφρησης ξεχωρίζοντας τα αρώµατα των διαφόρων
φρούτων. Αποτελείται από 12 φιάλες που περιέχουν η κάθε µία το άρωµα ενός των 12 φρούτων + 24
φωτογραφίες των 12 φρούτων (ολόκληρα και κοµµένα). Οι φωτογραφίες των αντικειµένων δίνουν την
δυνατότητα επίσης να δηµιουργηθεί µια σχέση όρασης-όσφρησης µεταξύ των φρούτων και των αρωµάτων
πράγµα εµπλουτίζει την γνώση αυτών.
ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το διδακτικό περιεχόµενο αυτού του υλικού βασίζεται στη ανάπτυξη της αίσθησης της ΟΣΦΡΗΣΗΣ. Για τον
λόγο αυτό θα εκµεταλλευτούµε το φυσικό άρωµα που έχουν ορισµένα φρούτα όπως: οι φράουλες, η µπανάνα ,
το ροδάκινο, το πορτοκάλι, το µήλο, το αχλάδι, το λεµόνι, το κεράσι, η καρύδα, το πεπόνι και το δαµάσκηνο.
Τα αρώµατα είναι σαφώς διαφορετικά και ευνοούν την ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΣΦΡΗΣΗΣ ενώ συγχρόνως
επιτρέπουν µαζί µε τις φωτογραφίες να καθορίσουν µια ΟΠΤΙΚΗ – ΟΣΦΡΗΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ µεταξύ του κάθε
φρούτου και του αντίστοιχου αρώµατός της. Επίσης η δυνατότητα συσχέτισης της εξωτερικής όψης του κάθε
φρούτου, µε την εσωτερική του όψη και το άρωµά του, επιτρέπει στ παιδί να δηµιουργήσει µια σφαιρική και
πιστή εικόνα των φρούτων.
Πρόκειται επίσης για υπέροχο µέσο για την ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ, και την διεύρυνση του βασικού
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ του µε την περιγραφή των αρωµάτων και τις φωτογραφίες των φρούτων, σχετικά µε την
ένταση, σχήµα, µέγεθος, χρώµα, γεύση, κτλ. και επιτρέπει την πραγµατοποίηση ταξινόµησης αυτών
λαµβάνοντας υπ’ όψη κάποιο από αυτά τα κριτήρια.
ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Ανάπτυξη της αίσθησης της όσφρησης, βελτίωση της διαφοροποίησης της όσφρησης.
Σφαιρική γνώση των φρούτων (όψηas (εξωτερική, εσωτερική όψη, και άρωµα).
Ενίσχυση της οπτικής – οσφρητικής όψης και της λογικής σκέψης.
Εσωτερικοποίηση και ταξινόµηση του αρώµατος των φρούτων.
Ανάπτυξη της παρατήρησης και απόκτηση της ικανότητας συσχέτισης αντικειµένων ανάλογα µε το
σχήµα τους.
Έναρξη για την εξάσκηση της αφηρηµένης σκέψης (εξυπηρετεί σαν βάση για την καθιέρωση
διανοητικών σχέσεων και των πρώτων βηµάτων πρόσβασης από την συγκεκριµένη σκέψη στην
αφηρηµένη σκέψη).
Βελτιώνει τον ψυχοκινητικό συντονισµό εφόσον χειρίζεται τις καρτέλες και πρέπει να τις ενώσει
σωστά.
Ανάπτυξη και αφοµοίωση του βασικού λεξιλογίου.
ΗΛΙΚΙΑ
Από 3ών ετών και πάνω.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΓΝΙ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
∆ιαθέτει ένα ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ για τον/την ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑ στη βάση της φιάλης, ο
αριθµός του οποίου (λίγο ορατό για το παιδί, µε σκοπό να αποφεύγεται η ταξινόµηση µε τους
αριθµούς πριν από την ταξινόµηση µέσω του αρώµατος) πρέπεινα συµπίπτει µε τον αριθµό που
υπάρχει πίσω από τις σωστές καρτέλες. Αν ο καθηγητής κρίνει ότι το ίδιο το παιδί πρέπει να ΑΥΤΟ∆ΙΟΡΘΩΘΕΙ, κολήστε στην κάθε φιάλη την αντίστοιχη αριθµηµένη ετικέτα που υπάρχει στο
παιγνίδι.
Λόγω των χαρακτηριστικών του, το παιγνίδι επιτρέπει την χρησιµοποίηση των καρτελών και των
φιαλών µε τα αρώµατα µαζί, ή την χρήση των καρτελών και των φιαλών µε τα αρώµατα χωριστά..
Συνίσταται στο να µοιραστούν αρχικά 12 φιάλες που περιέχουν άρωµα µεταξύ των παιδιών
ουτωσώστε τα παιδιά να προσπαθήσουν να τα αναγνωρίσουν µε τάξη, γνωρίζοντας ότι πρόκειται για
το άρωµα κάποιου φρούτου. Για τον σκοπό αυτό είναι αρκετό να περιστρέψετε την προεξέχουσα
άκρη του υπάρχει στο επάνω µέρος της φιάλης. Επειδή δεν είναι συνηθισµένα µε τις φωτογραφίες
των φρούτων που περιλαµβάνονται στο παιγνίδι, ενισχύουµε µε αυτό τον τρόπο την ανάπτυξη της
όσφρησης σε σχέση µε τις προηγούµενες γνώσεις τους.
Στην συνέχεια, θα προσπαθήσουν να συσχετίσουν το κάθε άρωµα µε το φωτογραφηµένο φρούτο που
του αντιστοιχεί (εξωτερική όψη), και τέλος θα ψάξουν την εσωτερική όψη αυτού.
- Αφού συσχετιστούν όλα τα αρώµατα µε τα φρούτα τους, θα γυρίσουµε από τη πίσω µεριά τις
καρτέλες και τις φιάλες για να επαληθεύσουµε αν έχουν γίνει σωστά..
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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.

