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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. 

Κωδ. 20530 ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
Παιγνίδι  που αποτελείται από 68 κάρτες µε φωτογραφίες αντικειµένων ή σκηνών που έχουν σχέση µε το περιβάλλον 

των παιδιών, και σχηµατίζουν 34 ζευγάρια µε συσχετισµούς. 

 

- Σκούπα / φτυαράκι 

- Οδοντόπαστα / βουρτσάκι 

- Φωτογραφικό φιλµ / φωτογραφική µηχανή 

- Παπούτσια / κορδόνια 

- Πορτοκάλι / χυµός 

- Γουόλκµαν / ακουστικά 

- Φυτό / ποτίστρα 

- Κουβαράκια µαλλί / βελόνες 

- Ξύλα / τζάκι 

- Τηλεόραση / τηλεχειρισµός 

- Φωτιστικό / λάµπα 

- Γάλα / δηµητριακά 

- Φρυγανιά / µαρµελάδα 

- Κουµπαράς / νοµίσµατα 

- Φακός / µπαταρίες 

- Παντελόνι / ζώνη 

- Μαχαίρι / πιρούνι 

 

- Πίνακας / κιµωλία και σβήστρα 

- Κιθάρα / βιβλίο µουσικής 

- Μολύβια / ξύστρες 

- Πινέλα / νεροµπογιές 

- Συρραπτήρας / συνδετήρας 

- Καλάθι / µπάλα µπάσκετ 

- Πατίνια / κράνος και επιγονατίδες 

- Τραπέζι / καρέκλα 

- Μπάλα ποδοσφαίρου / παπούτσια 

ποδοσφαίρου 

- Ταµπούρλο / ξυλάκια 

- Κλειδί / λουκέτο 

- Κουβaδάκι / φτυαράκι και τσουγκράνα 

- Γυαλιά / θήκη γυαλιών 

- Γάντια / χέρια 

- Πίνακας / µαρκαδόροι 

- Σκύλος / φαγητό και κόκαλο 

- Ρακέτα / µπαλάκια τένις

Αυτή η λίστα έχει προσανατολιστικό χαρακτήρα και ο δάσκαλος, σύµφωνα µε την κρίση του, µπορεί να 

χρησιµοποιήσει συναφή συνώνυµα (παράδειγµα: κουµπαράς / νοµίσµατα, γουρουνάκι / χρήµατα ...). 

 

ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Αυτό το διδακτικό υλικό στηρίζεται στην ΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ανά ζεύγη των αντικειµένων που απεικονίζονται 

σε κάθε µία από τις φωτογραφίες, οι οποίες είναι εύκολο να αναγνωριστούν, να κατονοµαστούν, να συσχετιστούν 

και να προσδιοριστεί η χρησιµότητά τους, συνειδητοποιώντας τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΧΕΣΗ των δύο αντικειµένων 

που αποτελούν το κάθε ζευγάρι. Πρόκειται επίσης για ένα εξαιρετικό µέσο για την  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ και 

την χρήση των ΡΗΜΑΤΩΝ που αντιστοιχούν στις δράσεις που απεικονίζονται  στα αντικείµενα του κάθε ζευγαριού.  

 

ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 
- Ανάπτυξη και αφοµοίωση του βασικού λεξιλογίου. 

- Κατανόηση της έννοιας της “λογικής συσχέτισης”. 

- Απόκτηση της ικανότητας συσχέτισης αντικειµένων από πλευράς λειτουργικότητας. 

- 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. 

- Μάθηση έκφρασης υποθέσεων και επεξηγήσεων των πιθανών σχέσεων µεταξύ των αντικειµένων. 

- Βελτίωση του ψυχοκινητικού συντονισµού µε τον χειρισµό των καρτών και τον συνδυασµό τους ανά 

ζεύγη. 

 

ΗΛΙΚΙΑ 
Από 3ών ετών και πάνω. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΙΓΝΙ∆ΙΟΥ 
- ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ από ένα ή περισσότερα παιδιά. 

- ∆ιαθέτει ένα ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ µε µια σειρά πέντε χρωµάτων. 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
1º Μοιράστε τις κάρτες πάνω στο τραπέζι. 

2º ∆είξτε µε ένα παράδειγµα, πως ενώνονται τα ζεύγη σύµφωνα µε την λογική και τη λειτουργική συσχέτιση.  

3º ∆είξτε επίσης το σύστηµα αυτοδιόρθωσης µε την σειρά των πέντε χρωµάτων. 

EL 


