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ΑΝΤΙΘΕΤΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Παιγνίδι που αποτελείται από 68 κάρτες µε φωτογραφίες αντικειµένων, ατόµων ή καταστάσεων που έχουν σχέση µε
το περιβάλλον του παιδιού, και σχηµατίζουν 34 ζευγάρια που απεικονίζουν αντίθετες έννοιες.

-

Ολόκληρο / διαχωρισµένο
Σκεπασµένο / ξεσκέπαστο (κουτί)
Ανοιχτό / κλειστό (βιβλίο)
Σβηστό / αναµµένο (κεριά)
Λυπηµένος / χαρούµενος
∆εµένο / λυµένο
Ξύπνιος / κοιµισµένος
Μπροστά / πίσω
Όρθιος / καθιστός
Επάνω / κάτω
Καταµέτωπα / πισώπλατα
Ηµέρα / νύχτα
Σβηστή / αναµµένη (τηλεόραση)
Σβηστό / αναµµένο (φωτιστικό ή
επιτραπέζια λάµπα)
Καθαρά / βρώµικα (παπουτσάκια)
Ολόκληρο / σπασµένο
Καινούριο / παλιό ή χρησιµοποιηµένο
(τόπι)

-

Ακαθάριστο / καθαρισµένο
Καινούριες / παλιές ή χρησιµοποιηµένες
(νεροµπογιές)
Βαµµένο / άβαφο
Καθαρό / βρώµικο (αυτοκίνητο)
Κοντό / µακρύ
Κουµπωµένη / ξεκούµπωτη
Μέσα / έξω
Κοντά / µακριά
Ανοιχτό / κλειστό
Ελαφρό / βαρύ
Γεµάτο / άδειο
Χονδρό / λεπτό
Ελεύθερα / µαζεµένα
Φουσκωµένο / αφούσκωτο
∆εξιά / αριστερά
Μεγάλο / µικρό
∆εξί πλευρό / αριστερό πλευρό

Αυτή η λίστα έχει προσανατολιστικό χαρακτήρα και ο δάσκαλος, σύµφωνα µε την κρίση του, µπορεί να
χρησιµοποιήσει συναφή συνώνυµα (παράδειγµα: καινούριο / παλιό, καινούριο / µεταχειρισµένο, καθαρό / βρώµικο
...).

ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αυτό το διδακτικό υλικό στηρίζεται στον σχηµατισµό ζευγαριών φωτογραφιών που απεικονίζουν ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ
ΕΝΝΟΙΕΣ. Κάθε µια από τις κάρτες αντιστοιχεί µαζί µε το αντίθετό της σε κάποια κατάσταση ή µέγεθος, (υψηλό /
χαµηλό, βρώµικο / καθαρό, µεγάλο / µικρό), διευκολύνοντας µε αυτό τον τρόπο, µε τον σχηµατισµό ζευγών, όχι
µόνο την ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ αλλά και την χρήση και εκµάθηση των ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ.

ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
-

Ανάπτυξη και αφοµοίωση του βασικού λεξιλογίου.
Κατανόηση της έννοιας de “asociación por oposición o contraste” (comprensión de los “atributos
contrarios”).
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.
Εκµάθηση των προθέσεων, των επιθέτων και των ιδιοτήτων των αντικειµένων.
Εκµάθηση της κατάστασης των αντικειµένων στον χώρο (επάνω / κάτω, εµπρός / πίσω).
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 τις αντιθέσεις.
3º ∆είξτε επίσης το σύστηµα αυτοδιόρθωσης µε την σειρά των πέντε χρωµάτων.
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.

