
INTERDIDAK, S.L. Av. Pobla de Vallbona, 34. 46183 LA ELIANA (Valencia) www.akros.org 
∆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. 

Κωδ. 20541   ΑΠΟ ΜΠΡΟΣΤΑ, ΣΤΟ ΠΛΑΙ, ΑΠΟ ΠΙΣΩ 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
Παιγνίδι που αποτελείται από 90 φωτογραφίες, διανεµηµένες σε 30 σειρές. Η κάθε σειρά 
αποτελείται από 3 φωτογραφίες του ίδιου προσώπου σε διαφορετική θέση: στο πλάι, από µπροστά 
και από πίσω. Το παιγνίδι είναι οργανωµένο σε 10 στενόµακρες κύριες-κάρτες. Κάθε κύρια-κάρτα 
ξεκινά 3 σειρές που το παιδί πρέπει να συµπληρώσει προς τα δεξιά µε τις κάρτες που περιέχουν τις 
σωστές φωτογραφίες (του ίδιου προσώπου).  
 
ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Το διδακτικό περιεχόµενο αυτού του υλικού βασίζεται στη ΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και την 
ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ που υπάρχει σε κάθε µία από τις σειρές που αποτελείται από 3 φωτογραφίες. Τα 
πρόσωπα που αεικονίζονται στις φωτογραφίες µπορούν να διακριθούν µε σαφήνεια µεταξύ τους, 
τόσο από τα ρούχα τους όσο και από τα αντικείµενα που έχουν µαζί τους. Τοπαιδί µπορεί εύκολα να 
τα αναγνωρίσει και επονοµάσει, όπως επίσης και να προσδιορίσει την χρησιµότητά τους. Οι σειρές 
παρουσιάζουν καθηµερινά πρόσωπα, όπως ένα γιατρό, µια µπαλαρίνα, ένα µάγειρα, ένα 
µοτοσυκλετιστή, έναν τενίστα, κτλ. ΄Το παιδί τους γνωρίζει όλους. Οι σειρές δίνουν στο παιδί την 
δυνατότητα να συνειδητοποιήσει τις διάφορες ΘΕΣΕΙΣ και ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ 
ΣΩΜΑΤΟΣ και έτσι µε το δικό του ΣΧΗΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ (βασική έννοια για µια µετέπειτα σωστή 
απόκτηση της ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ-ΓΡΑΦΗΣ). Είναι επίσης ένα υπέροχο µέσο για την ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ και την χρήση των ΡΗΜΑΤΩΝ που αντιστοιχούν στις ενέργειες που απεικονίζονται 
στις σειρές των φωτογραφιών. 
Η σχέση “στο πλάι - µπροστά - πίσω” µέσω των διαφόρων προσώπων αναπτύσσει µια εσωτερική 
πνευµατική εργασία που επιτρέπει στο παιδί να καθορίσει µια σχέση προσανατολισµού µεταξύ των 
θέσεων, βάση για να εσωτερικοποιήσει την ίδια σχέση στο ίδιο του το σώµα.  
 
ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

- Ανάπτυξη και αφοµοίωση του βασικού λεξιλογίου. 
- Ενίσχυση της λογικής σκέψης και του χωρικού – χρονικού συλλογισµού. 
- Απόκτηση της ικανότητας συσχέτισης αντικειµένων από πλευράς λειτουργικότητας. 
- Εσωτερικοποίηση της αλληλουχικής σειράς των πραγµάτων. 
- 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). 

- Ανάπτυξη της παρατήρησης, τόσο των αντικειµένων και των χαρακτηριστικών τους, όσο 
και των λειτουργιών τους. 

- Βελτιώνει τον ψυχοκινητικό συντονισµό εφόσον χειρίζεται τις καρτέλες και πρέπει να τις 
ενώσει σωστά. 

 
ΗΛΙΚΙΑ 
Από 3ών ετών και πάνω. 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΓΝΙ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ  

- Συνίσταται να µοιραστούν 10 µακρόστενες κύριες-καρτέλες µεταξύ των παιδιών (το 
ανώτερο σε 10 παιδιά συγχρόνως). Παρατηρείστε ότι, 5 από τις 10 κύριες-καρτέλες έχουν 
κόκκινο πλαίσιο και οι άλλες 5 µπλε. Αυτό δίνει την δυνατότητα να χωριστούν οι καρτέλες 
σε δυο οµάδες και  να παίξουν συγχρόνως σε δύο τραπέζια. 

- Η µακρόστενη κύρια-καρτέλα είναι η αρχική καρτέλα που χρησιµεύει σαν οδηγός για να 
συµπληρώσετε τις σειρές των προσώπων. Από κάθε ένα από τα πρόσωπα της κύριας-
καρτέλας το παιδί πρέπει να ψάξει να βρει φωτογραφίες αυτού του ίδιου του προσώπου στις 
θέσεις που λείπουν, για να τις βάλει στη συνέχεια, προς τα δεξιά. Αφού αναγνωρίσει τις 
καρτέλες όλων των προσώπων που απεικονίζονται στην κύρια καρτέλα και που 
τοποθετήθηκαν δίπλα σε αυτή, εκπληρώθηκε το αντικείµενο του παιγνιδιού.  

- Αφού µοιραστούν οι κύριες-καρτέλες ενδείκνυται να πραγµατοποιήσετε ένα παράδειγµα 
για να διευκολύνετε τα παιδιά να αντιληφθούν το σύστηµα του παιγνιδιού. 
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