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ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Παιγνίδι που αποτελείται από 60 καρτέλες: 12 καρτέλες µε τα επαγγέλµατα + 48 καρτέλες για την
συσχέτιση µε τα επαγγέλµατα (4 καρτέλες ανά επάγγελµα).
ΗΛΙΚΙΑ
Από 3ών ετών και πάνω.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΓΝΙ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
- Μπορούν να παίξουν µέχρι 12 ΠΑΙ∆ΙΑ.
- ∆ιαθέτει ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ στο πίσω µέρος. Επιτρέπει στο παιδί να χειριστεί
ελεύθερα τις καρτέλες και να πραγµατοποιήσει την διόρθωση για να µάθει αν έχει πράξει
σωστά.
- Ενδείκνυται να ξεκινήσουν µε την εξοικείωση µε τις εικόνες των καρτελών, και έπειτα να
πραγµατοποιήσουν ορισµένες συσχετίσεις και οµάδες καθοδηγούµενοι από το δάσκαλο µε
παραδείγµατα.
(1) Μοιράζονται οι καρτέλες-επάγγελµα (οι ορθογώνιες καρτέλες µε προσωπικότητες που
αντιπροσωπεύουν διάφορα επαγγέλµατα) µεταξύ των µαθητών (µία ή περισσότερες καρτέλεςεπάγγελµα ανά µαθητή), και τοποθετούνται προς τα επάνω οι τετράγωνες καρτέλες στο
κέντρο του τραπεζιού.
(2) Με τις καρτέλες-επάγγελµα το παιδί πρέπει να αναγνωρίσει και να σχηµατίσει οµάδες µε
τις 4 καρτέλες που απεικονίζουν στοιχεία που αντιστοιχούν σ΄ αυτό το επάγγελµα.
- Οι οµάδες είναι δυνατόν να σχηµατιστούν µε δύο τρόπους:
o Εάν οι καρτέλες- επάγγελµα έχουν την εικόνα κάθετα: θα τοποθετηθούν δύο καρτέλες
σε κάθε πλευρά, µια πάνω στην άλλη, όπως απεικονίζεται στην καρτέλα του προϊόντος.
o Εάν οι καρτέλες- επάγγελµα έχουν την εικόνα οριζόντια: θα τοποθετηθούν δύο
καρτέλες επάνω από την καρτέλα-επάγγελµα, µια δίπλα στην άλλη, και δύο καρτέλες
πιο κάτω, µια δίπλα στην άλλη.
(3) Αναποδογυρίστε τις καρτέλες για να επαληθεύσετε στο πίσω µέρος ότι η συσχέτιση έχει γίνει
σωστά. Εάν όλες οι εικόνες που υπάρχουν στο πίσω µέρος των 5 καρτελών συµπίπτουν, η
συσχέτιση είναι σωστή.
- Για να διευκολυνθεί το παιγνίδι, οι καρτέλες µπορούν να χωριστούν σε διάφορες οµάδες,
ανάλογα µε το χρώµα του φόντου των φωτογραφιών: ροζ, µπλε, κίτρινο και πράσινο. Με αυτό
τον τρόπο µπορείτε να κάνετε διάφορες οµάδες για να δουλέψετε σε διαφορετικά τραπέζια µέσα
στην τάξη. (Προσοχή κατά τον διαχωρισµό ανά φόντο: υπάρχουν ορισµένες καρτέλες που
διατηρούν τον πραγµατικό φόντο της φωτογραφίας για να είναι πιο πραγµατική).
ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Παιγνίδι συσχέτισης για να µάθετε να συσχετίζετε επαγγέλµατα µε τα ρούχα και τα εργαλεία που
χρησιµοποιούνται σε κάθε επάγγελµα. Αυτό το υλικό βασίζει το διδακτικό του υλικό στην ΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ. 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..
Είναι ένα εξαιρετικό µέσο για την ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, την ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ και την χρήση των ΡΗΜΑΤΩΝ που αντιστοιχούν στις δράσεις που απεικονίζονται στα
σχέδια.
ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
- ∆ιεύρυνση των γνώσεων γύρω από τα επαγγέλµατα.
- Βελτιώνει τις ικανότητες αναγνώρισης, διάκρισης και ταξινόµησης.
- Ανάπτυξη και αφοµοίωση του βασικού λεξιλογίου.
- 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.
- Βελτιώνει τον ψυχοκινητικό συντονισµό εφόσον χειρίζεται τις καρτέλες και πρέπει να τις ενώσει
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.

