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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. 20509 ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ 

 

1. ∆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. Στην τελευταία σελίδα του οδηγού διατίθεται 

το λεξιλόγιο που περιλαµβάνει τις φωτογραφίες, σε 9 γλώσσες, πράγµα που θα διευκολύνει την µετάφραση από την 

µια γλώσσα στην άλλη. 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

50 φωτογραφίες που απεικονίζουν το ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ που µπορούν να ταξινοµηθούν σε διάφορες 

κατηγορίες: Το σώµα και τα µέρη του σώµατος: το κεφάλι, ο κορµός, τα άκρα, οι αρθρώσεις. Ενδύµατα.  

Για να διευκολύνουµε τον εντοπισµό των φωτογραφιών, δίνουµε  έναν κατάλογο µε την εν λόγω ταξινόµηση, το 

όνοµα του µέρους του σώµατος ή του ενδύµατος και τον αντίστοιχο αριθµό της κάθε φωτογραφίας 

3. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΚΡΟΑΣΗΣ 

Ακούει τον ενήλικα ενόσω εκείνος βάζει τις φωτογραφίες και λέει την ονοµασία του µέρους του σώµατος ή του 

ενδύµατος που απεικονίζεται σε κάθε µία . 

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

• Αναγνώριση του µέρους του σώµατος ή του ενδύµατος που του δείχνετε λέγοντάς του: δείξε, δώσε µου, πιάσε, 

δείξε µου αυτό το µέρος του σώµατος ή το ένδυµα. 

• ∆είξτε στο ίδιο το σώµα το µέρος που απεικονίζεται στην φωτογραφία που του δείχνετε. 

• Ονοµασία του µέρους του σώµατος ή του ενδύµατος που του δείχνετε. 

ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ  

• Ακρόαση της περιγραφής ενός µέρους του σώµατος ή ενδύµατος  και προσπάθεια να µαντέψει την ονοµασία του. 

• Αρνητική απάντηση σε ερωτήσεις παίρνοντας, δείχνοντας ή λέγοντας “αυτό που δεν είναι .... (ένα άκρο, ένα 

ένδυµα, ...)” 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΣΕΩΝ  

• Επανάληψη απλών φράσεων που να περιγράφουν το µέρος του σώµατος ή το ένδυµα. 

• Απάντηση σε ερωτήσεις που περιγράφουν ένα µέρος του σώµατος ή ένα ένδυµα: πως είναι, που και πότε φοριέται, 

τι χρησιµεύει, ... 

• Κατασκευή φράσεων αφού κάνετε την περιγραφή: τα γκρι γάντια, ο σκούφος φοριέται στο κεφάλι, … 

• Απάντηση σε ερωτήσεις σχετικά µε τις εµπειρίες του: αν έχει ένα αδιάβροχο, πως είναι, πως είναι τα παπούτσια 

του, ... 

• Κατασκευή µικρών φράσεων που να σχετίζουν ή να περιγράφουν 2 ή 3 ενδύµατα χρησιµοποιώντας δεικτικές 

αντωνυµίες (αυτός, εκείνο, τούτη, ...). 

• Σύνθεση µικρών διηγήσεων που να έχουν σχέση µε µέρη του σώµατος ή ενδύµατα. 

ΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ  

• ∆ιαλέξτε µεταξύ διαφόρων φωτογραφιών εκείνη που λείπει για να συµπληρωθεί µια οµάδα, π.χ. έχοντας µπότες, 

παντόφλες και σανδάλια, µεταξύ διαφόρων φωτογραφιών εκείνη που απεικονίζει τα πόδια ή τις κάλτσες. 

• Σχετισµός των µερών του σώµατος µε τα ενδύµατα που καλύπτουν το εν λόγω µέρος. 

• Να διαλέξει µεταξύ διαφόρων φωτογραφιών εκείνη που δεν έχει σχέση µε τις άλλες. 

• Να διαλέξει µεταξύ διαφόρων ενδυµάτων εκείνα που ανήκουν στην ίδια οµάδα: χρησιµεύουν για τα πόδια, 

καλύπτουν όλο το σώµα, καλύπτουν τα πόδια, … 

ΟΠΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 

• Παρατηρείστε 3, 4, 5, ... µέρη σώµατος ή ενδύµατα, µετά ανακατώνονται µε τα άλλα και το παιδί πρέπει να 

διαλέξει τα αρχικά. 

• Παρατηρείστε 3, 4, 5, ... µέρη σώµατος ή ενδύµατα τοποθετηµένα µε µια ορισµένη σειρά και αφού ανακατωθούν, 

το παιδί πρέπει να τα βάλει στην αρχική σειρά. 

• Παρατηρείστε 3-7 µέρη σώµατος ή ενδύµατα για µερικά δευτερόλεπτα. Αφού τις τοποθετήσετε προς τα κάτω, ο 

µαθητής πρέπει να δείχνει το κάθε ένα από τα ζώα και να λέει την ονοµασία του. Για να δει αν πέτυχε θα 

αναποδογυρίζουµε την φωτογραφία. 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 

• Το παιδί θα ακούσει το όνοµα 3-5 µερών του σώµατος, ενδυµάτων που έπειτα πρέπει να επαναλάβει µε την ίδια 

σειρά. 

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΜΙΑΣ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ 

Όλες οι προτεινόµενες ασκήσεις µπορούν να πραγµατοποιηθούν στη δεύτερη γλώσσα την οποία µαθαίνει ο µαθητής. 
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El cuerpo y sus partes 
The body and its parts 

 
O corpo e as suas partes Il corpo e le sue parti 

Het lichaam en de 

lichaamsdelen 

Το σώµα και τα µέρη του 

σώµατος 
Le corps et ses parties 

Der Körper und die 

Körperteile 

Kroppen og 

kroppsdelene 

Cuerpo 
niña                A01, A03 

niño               A02, A04 

 

Cabeza 
cabeza               A05-08 

frente A09 

ojos  A10 

nariz  A11 

boca  A12 

dientes  A13 

oreja  A14 

lengua  A15 

labios  A16 

 

Tronco 
pecho  A17 

tronco  A18 

espalda              A19-20 

 

Extremidades 
mano  A21 

brazo  A22 

pie  A23 

dedo  A24 

pierna  B28 

glúteos  B29 

 

Articulaciones 
cuello  A25 

codo  B26 

rodilla  B27 

Body 
Little girl         A01, A03 

Little boy         A02, A04 

 

Head 
Head                 A05-08 

Forehead A09 

Eyes A10 

Nose A11 

Mouth A12 

Teeth A13 

Ear  A14 

Tongue A15 

Lips A16 

 

Trunk 
Chest  A17 

Torso  A18 

Back                  A19-20 

 

Extremities 
Hand A21 

Arm A22 

Foot A23 

Finger A24 

Leg B28 

Backside B29 

 

Joints 
Neck A25  

Elbow  B26 

Knee  B27 

Corpo 
menina            A01, A03 

menino            A02, A04 

 

Cabeça 
cabeça               A05-08 

testa A09 

olhos  A10 

nariz  A11 

boca  A12 

dentes  A13 

orelha  A14 

língua  A15 

lábios  A16 

 

Tronco 
peito  A17 

tronco  A18 

costas                A19-20 

 

Extremidades 
mão  A21 

braço  A22 

pé  A23 

dedo  A24 

perna  B28 

glúteos  B29 

 

Articulações 
pescoço  A25  

cotovelo  B26 

joelho  B27 

 

Corpo 
bambina         A01, A03 

bambino         A02, A04 

 

Testa 
testa                   A05-08 

fronte A09 

occhi A10 

naso  A11 

bocca  A12 

denti  A13 

orecchio  A14 

lingua  A15 

labbra  A16 

 

Busto 
petto  A17 

busto  A18 

schiena              A19-20 

 

Arti 
mano  A21 

braccio  A22 

piede  A23 

dito A24 

gamba  B28 

glutei  B29 

 

Articolazioni 
collo A25  

gomito  B26 

ginocchio  B27 

 

Lichaam 
meisje              A01, A03 

jongen              A02, A04 

 

Hoofd 
hoofd                 A05-08 

voorhoofd A09 

ogen  A10 

neus  A11 

mond  A12 

tanden  A13 

oor  A14 

tong  A15 

lippen  A16 

 

romp 
borst  A17 

romp  A18 

rug                     A19-20 

 

Armen en benen 
hand  A21 

arm  A22 

voet  A23 

vinger  A24 

been  B28 

billen  B29 

 

gewrichten 
hals  A25  

elleboog  B26 

knie  B27 

Σώµα 
κορίτσι            A01, A03 

αγόρι               A02, A04 

 

Κεφάλι 
κεφάλι               A05-08 

µέτωπο A09 

µάτια  A10 

µύτη  A11 

στόµα  A12 

δόντια  A13 

αυτί  A14 

γλώσσα  A15 

χείλια  A16 

 

Κορµός 
στήθος A17 

κορµός  A18 

πλάτη                A19-20 

 

Άκρα 
χέρι  A21 

µπράτσο  A22 

πόδι  A23 

δάχτυλο  A24 

πόδι  B28 

γλουτοί  B29 

 

Αρθρώσεις 
λαιµός  A25  

αγκώνας  B26 

γόνατο  B27 

 

Corps 
Fille                A01, A03 

Garcon            A02, A04 

 

Tête 
tête                    A05-08 

front A09 

yeux  A10 

nez  A11 

bouche A12 

dents  A13 

oreille  A14 

langue  A15 

lèvres  A16 

 

Tronc 
poitrine  A17 

tronc  A18 

dos                     A19-20 

 

Extrémités 
main  A21 

bras  A22 

pied A23 

doigt A24 

jambe  B28  

fessier  B29 

  

Articulations 
cou   A25  

coude B26 

genou  B27 

Körper 
Mädchen         A01, A03 

Junge               A02, A04 

 

Kopf 
Kopf                  A05-08 

Stirn A09 

Augen  A10 

Nase  A11 

Mund  A12 

Zähne  A13 

Ohr  A14 

Zunge  A15 

Lippen  A16 

 

Rumpf 
Brust  A17 

Rumpf  A18 

Rücken              A19-20 

 

Gliedmaßen 
Hand  A21 

Arm  A22 

Fuß  A23 

Finger  A24 

Bein  B28 

Po B29 

 

Gelenke 
Hals  A25  

Ellbogen  B26 

Knie  B27 

 

Kropp 
jente               A01, A03 

gutt                 A02, A04 

 

Hode 
hode                  A05-08 

panne  A09 

øyner  A10 

nese  A11 

munn  A12 

tenner  A13 

øre  A14 

tunge  A15 

lepper  A16 

 

Overkropp 
bryst  A17 

overkropp  A18 

rygg                   A19-20 

 

Ekstremiteter 
hånd  A21 

arm  A22 

fot  A23 

finger  A24 

legg  B28 

lår  B29 

 

Ledd 
hals  A25  

albue  B26 

kne  B27 

 

Prendas de vestir Items of clothing Peças de vestuário Capi di abbigliamento Kledingsstukken Ενδύµατα Vêtements Kleidungsstücke Klesplagg 

vestido  B30 

falda  B31 

bañador  B32 

bragas  B33 

ropa interior           B34 

tirantes  B35 

camiseta  B36 

pijama  B37 

chándal  B38 

pantalón  B39 

impermeable          B40 

camisa  B41 

jersey  B42 

calzoncillos  B43 

cinturón  B44 

calcetines  B45 

guantes B46 

gorro  B47 

pantuflas  B48 

zapatillas  B49 

botas  B50 

Dress B30 
Skirt B31 
Swimsuit B32 
Knickers B33 
Underwear B34 
Braces B35 
T-shirt B36 
Pyjamas B37 
Tracksuit B38 
Trousers B39 
Raincoat B40 
Shirt B41 
Jersey B42 
Underpants B43 
Belt B44 
Socks B45 
Gloves B46 
Hat  B47 
Sneakers  B48 
Slippers  B49 
Boots B50 

vestido  B30 

saia  B31 

fato de banho  B32 

cuecas  B33 

roupa interior         B34 

suspensórios  B35 

camisete  B36 

pijama  B37 

fato de treino  B38 

calça  B39 

impermeável          B40 

camisa  B41 

camisola  B42 

cuecas de homem   B43 

cinto  B44 

peúgas  B45 

luvas B46 

boné  B47 

pantufas  B48 

chinelos  B49 

botas  B50 

vestito  B30 

gonna  B31 

costume da bagno  B32 

mutande  B33 

lingerie  B34 

bretelle  B35 

maglietta  B36 

pigiama  B37 

tuta  B38 

pantaloni  B39 

impermeabile         B40 

camicia  B41 

pullover  B42 

mutande  B43 

cinta  B44 

calzini  B45 

guanti B46 

cappello  B47 

pantofole  B48 

scarpe  B49 

stivali  B50 

jurk  B30 

rok  B31 

badpak  B32 

onderbroekje  B33 

ondergoed              B34  

bretels  B35 

T-shirt  B36 

pyjama  B37 

joggingpak  B38 

pantalon  B39 

regenjas B40 

overhemd  B41 

trui  B42 

slipje  B43 

riem  B44 

sokken  B45 

handschoenen B46 

pet  B47 

pantoffels  B48 

gympies  B49 

laarzen  B50 

φόρεµα  B30 

φούστα B31 

µαγιό  B32 

κυλόττα  B33 

εσώρουχα   B34 

ράντες  B35 

φανέλα  B36 

πυτζάµα  B37 

φόρµα  B38 

παντελόνι  B39 

αδιάβροχο   B40 

πουκάµισο              B41 

πουλόβερ  B42 

σώβρακο  B43 

ζώνη  B44 

κάλτσες  B45 

γάντια B46 

σκούφος      B47 

παντόφλες  B48 

παπούτσια  B49 

µπότες  B50 

robe  B30 

jupe  B31 

maillot de bain B32 

culotte  B33 

sous-vêtements      B34 

bretelles  B35 

t-shirt  B36 

pyjama  B37 

survêtement B38 

pantalon  B39 

imperméable B40 

chemise B41 

pull-over B42 

slip B43 

ceinture  B44 

chaussettes B45 

gants B46 

bonnet B47 

pantoufles B48 

baskets  B49 

bottes B50 

 

Kleid  B30 

Rock  B31 

Badeanzug  B32 

Schlüpfer B33 

Unterwäsche          B34 

Hosenträger  B35 

T-Shirt  B36 

Schlafanzug  B37 

Trainingsanzug  B38 

Hose  B39 

Regenmantel          B40 

Hemd  B41 

Pullover  B42 

Unterhose  B43 

Gürtel  B44 

Socken  B45 

Handschuhe B46 

Mütze  B47 

Pantoffeln  B48 

Turnschuhe  B49 

Stiefel  B50 

kjole  B30 

skjørt  B31 

badedrakt  B32 

truse  B33 

undertøy                 B34 

seler  B35 

T-skjorte  B36 

pyjamas B37 

treningsdrakt           B38 

bukse  B39 

regnfrakk    B40 

skjorte  B41 

genser  B42 

underbukse B43 

belte  B44 

strømper  B45 

hansker B46 

lue  B47 

tøfler  B48 

joggesko  B49 

støvler  B50 
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