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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. 20513   ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΛΑΘΟΣ  
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

50 φωτογραφίες µεγέθους 19,5 x 13,5 εκ. µε πρόσωπα που αντιπροσωπεύουν καταστάσεις 

µε κάποιο τύπο λάθους: η λανθασµένη χρήση ενός εργαλείου, ένα αντικείµενο ή µια 

ενδυµασία που δεν ταιριάζει σε µια ορισµένη κατάσταση. 

 

ΗΛΙΚΙΑ 

Από 4ών ετών και πάνω. 

 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

Ερεθίσµατα και εµπλουτισµός του λόγου: Αυτές οι φωτογραφίες διευκολύνουν την 

εκµάθηση του λόγου µε έναν φυσικό τρόπο. Πριν το παιδί κλείσει την ηλικία των 3ών ετών 

ενισχύεται ο λόγος στην πρώιµη ηλικία. Από 3ών µέχρι 6 ετών, βοηθούν στην δόµηση του 

λόγου και την απόκτηση λεξιλογίου, και µετά από αυτή την ηλικία δίνουν την δυνατότητα 

στο παιδί να εµπλουτίσει και να αφοµοιώσει τις πολύπλοκες γλωσσικές δοµές. Καθιστούν 

δυνατή την δηµιουργία ενός περιβάλλοντος που προσφέρει κίνητρα στο παιδί για να 

χρησιµοποιήσει την γλώσσα, να µιλήσει και να ακούσει τις συνοµιλίες άλλων (µεταξύ 

καθηγητή / µαθητή, πατέρα / παιδί, µαθητή /µαθητή ή µιας µικρής οµάδας). Έτσι, µε την 

χρήση της γλώσσας σε καταστάσεις που περιλαµβάνουν κίνητρα για το παιδί, 

εµπλουτίζεται η κατανόηση και η προφορική έκφραση. 

Πολυγλωσσική εκµάθηση: Αυτές οι φωτογραφίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την 

διδασκαλία µιας δεύτερης γλώσσας σε προφορικό επίπεδο. Ενισχύουν την απόκτηση 

λεξιλογίου και την εκµάθηση πολύπλοκων γλωσσικών δοµών, µε έναν εύκολο για το παιδί 

και απλό για τον δάσκαλο τρόπο. 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΣΟΧΗ  ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ 

• Παρατηρήστε κάθε µία από τις φωτογραφίες, βρείτε κάποιο τύπο λάθους και  εκφράστε 

γιατί η εικόνα περιέχει κάποιο λάθος.  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΚΡΟΑΣΗΣ   

• Ακούν το ενήλικα ενόσω περιγράφει τις φωτογραφίες. 

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ  

• Λένε το όνοµα  των στοιχείων που απεικονίζονται στη φωτογραφία που τους δείχνετε. 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 

• Ακρόαση της περιγραφής µιας φωτογραφίας και επιλογή αυτής µεταξύ διαφόρων άλλων. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΣΕΩΝ  

• ∆ηµιουργούν µικρές φράσεις που περιγράφουν τα στοιχεία που απεικονίζονται σε µια 

φωτογραφία.  

ΟΠΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 

• Παρατηρείστε 3, 4, 5, ... φωτογραφίες τοποθετηµένες µε µια ορισµένη σειρά και αφού 

ανακατωθούν, το παιδί πρέπει να τις βάλει στην αρχική σειρά. 

• Παρατηρείστε µία φωτογραφία για 10 δευτερόλεπτα, µετά κρύψτε την και το παιδί 

πρέπει να την περιγράψει. 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 

• Ακούει την περιγραφή 2-5 φωτογραφιών, έπειτα το παιδί πρέπει να διαλέξει τις 

φωτογραφίες και να τις τοποθετήσει στην ίδια σειρά 

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΜΙΑΣ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ 

Όλες οι προτεινόµενες ασκήσεις µπορούν να πραγµατοποιηθούν στη δεύτερη γλώσσα την 

οποία µαθαίνει ο µαθητής. 

EL 

 


