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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. 20510 ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΕΣ 

 
∆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 

πρώϊµη 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 του παιδιού. 

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 µε την 

περιγραφή της αλληλουχίας των φωτογραφιών.  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
50 φωτογραφίες µε τις οποίες µπορούµε να σχηµατίσουµε 13 ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΕΣ 3, 4 και 5 σκηνών, 

όπου αναπτύσσονται απλές οικογενειακές δραστηριότητες, που πραγµατοποιούνται από παιδιά. 

Για να διευκολυνθεί ο εντοπισµός των σκηνών της κάθε αλληλουχίας δίνουµε έναν κατάλογο µε τους 

αντίστοιχους αριθµούς: 

- 4 αλληλουχίες 3ών σκηνών: Το αγόρι φουσκώνει ένα µπαλόνι (23-25). Το κορίτσι φτιάχνει 

έναν πύργο (34-36). Το παιδί τρώει κρέµα καραµελέ (37-39). Το παιδί πλένει τα δόντια του (44-

46). 

- 7 αλληλουχίες 4ών σκηνών: Το αγόρι στίβει ένα πορτοκάλι (06-09). Το κορίτσι ζωγραφίζει 

στον πίνακα (10-13). Το αγόρι ανεβαίνει στο τρένο (19-22). Το κορίτσι ανοίγει ένα δώρο (26-

29). Το αγόρι µεταµφιέζεται (30-33). Το κορίτσι σβήνει τα κεράκια και τρώει τούρτα (40-43). 

Το κορίτσι κάνει τσουλήθρα (47-50). 

- 2 αλληλουχίες 5 σκηνών: Το κορίτσι ντύνει µια κούκλα (01-05). Το αγόρι πλένει τα χέρια του 

(14–18). 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΩΝ 

• Για παιδιά µεταξύ 3ών και 6 ετών, ο ενήλικας θα πρέπει αρχικά να κατασκευάσει την αλληλουχία ενώ 

το παιδί παρατηρεί. Αρχίζοντας µε αλληλουχίες 3ών σκηνών. Αργότερα θα αρκεί µε το να βάζει ο 

ενήλικας µόνο την πρώτη σκηνή. Τέλος, θα πρέπει να είναι το ίδιο το παιδί το οποίο θα ανασυγκροτεί 

µόνο του τις ανακατωµένες αλληλουχίες, κάθε φορά όλο και µε περισσότερες σκηνές. 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΚΡΟΑΣΗΣ 

• Ακούει τον ενήλικα ενόσω εκείνος βάζει στη σειρά τις αλληλουχίες και διηγείται το περιεχόµενο. 
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

• Αναγνώριση της σκηνής που του δείχνετε λέγοντάς του: δείξε, δώσε µου, πιάσε, δείξε µου αυτή τη σκηνή όπου το 

παιδί πραγµατοποιεί αυτή την δραστηριότητα 

• Να πει το τι κάνει το παιδί στη σκηνή που του δείχνετε. 

ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ  

• Ακρόαση της περιγραφής µιας σκηνής  και έπειτα επιλογή αυτής µεταξύ πολλών. 

• Αρνητική απάντηση σε ερωτήσεις παίρνοντας, δείχνοντας ή λέγοντας “η σκηνή στην οποία το παιδί δεν .... 
(πίνει χυµό, σκουπίζει τα χέρια του, ...)” 
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΣΕΩΝ  

• Επανάληψη απλών φράσεων που να περιγράφουν µια σκηνή. 

• Απάντηση σε ερωτήσεις που περιγράφουν τι κάνει το παιδί σε µια ορισµένη σκηνή. 

• Απάντηση σε ερωτήσεις σχετικά µε τις εµπειρίες του που να έχει σχέση µε µια ορισµένη σκηνή (η τούρτα 

των γενεθλίων, το παιγνίδι µε τις κατασκευές, ...). 

• Κατασκευή µικρών φράσεων που να περιγράφουν µια σκηνή χρησιµοποιώντας ρηµατικούς τύπους (το 

παιδί ακούει,… να πλύνει…, θα τελειώσει… µόλις ... τελείωσε…). 

• Περιγραφή µιας αλληλουχίας χρησιµοποιώντας µια φράση για κάθε σκηνή. 

• Σύνδεση των φράσεων που αντιστοιχούν σε κάθε σκηνή µια αλληλουχίας χρησιµοποιώντας χρονικούς 

συνδέσµους: αρχικά, µετά, έπειτα, αργότερα, στην συνέχεια, τέλος, ... 

ΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ  

• ∆ιαλέξτε µεταξύ διαφόρων σκηνών εκείνη που λείπει για να συµπληρωθεί µια αλληλουχία ή εκείνη 

που έχει σχέση µε τις άλλες. 
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΜΙΑΣ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ 

Όλες οι προτεινόµενες ασκήσεις µπορούν να πραγµατοποιηθούν στη δεύτερη γλώσσα την οποία µαθαίνει ο µαθητής. 
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