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Κωδ. 20537   Ανακαλύπτω το ∆ΕΞΙΑ και το ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

- 32 κάρτες µε µπλε πλαίσιο, µε φωτογραφίες ενός προσώπου (16 προσθίως και 16 από πίσω) µε ένα αντικείµενο στα δεξιά και στα αριστερά. 

- 1 κάρτα ενός προσώπου (εκτυπωµένη και από τις δύο πλευρές: από τη µια προσθίως και από την άλλη όπισθεν) και 8 κάρτες αντικειµένων που 
απεικονίζονται και από τις δύο πλευρές). 

- 1 βάση για την τοποθέτηση του προσώπου και των αντικειµένων. 

- 4 βραχιόλια κόκκινου χρώµατος. 

- 16 καρτέλες που µπορούν να φωτοτυπηθούν και απεικονίζουν το πρόσωπο και τα αντικείµενα για να πραγµατοποιήσουν διάφορες δράσεις 
(µεγέθυνση από DIN A5 σε DIN A4 (+141%). 
 
ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

1º Συνειδητοποιεί:  

a) Τις θέσεις του σώµατος: πρόσθια – όπισθεν. 
b) Την ύπαρξη ενός άξονα συµµετρίας που χωρίζει το σώµα σε δύο µέρη: µια πλευρά– άλλη πλευρά (δεξιά – αριστερά). 

2º Μαθαίνει τις έννοιες δεξιά- αριστερά στο ίδιο το σώµα, που είναι σηµαντικό για την βέλτιστη ανάπτυξη του προσανατολισµού στο χώρο και για την 
µη σύγχυση του δεξιού και του αριστερού. 

3º  Αναγνώριση αριστερού – δεξιού σε άλλον, διευκολύνοντας την συνειδητοποίηση της διασταύρωσης των δύο πλερών (αριστερά -  δεξιά) που 
προκύπτει όταν αναγνωρίζεται η δεξιά και η αριστερά του άλλου, και περνά από το να έχει σαν σηµείο αναφοράς το ίδιο στο να λαµβάνει σαν σηµείο 
αναφοράς το άλλο που βρίσκεται µπροστά του (Π.χ. η δεξιά µου συµπίπτει µε την αριστερή σου όταν είµαστε ο ένας απέναντι στον άλλο). 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ  ΗΛΙΚΙΑ 

 Από 3ών ετών (1º εδάφιο των προτεινόµενων δραστηριοτήτων). Από 4ων ετών (2º και 3º εδάφιο). 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΓΝΙ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 Με αυτό το υλικό µπορούν να παίξουν από 1 µέχρι 4 µαθητές/τριες, είτε υπό την επίβλεψη του δασκάλου/ας, είτε µόνοι τους ακολουθώντας τις 
απλές οδηγίες. Είναι πολύ χρήσιµο τόσο στα µαθήµατα ατοµικής εργασίας όσο και σε εκείνα µικρών οµάδων. 

 Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εκµάθηση µε διάφορους τρόπους: χρησιµοποιώντας το πρόσωπο και τα αντικείµενα, µόνο τις κάρτες που έχουν 
µπλε πλαίσιο, ή χρησιµοποιώντας συγχρόνως όλα. Μπορούν να πραγµατοποιηθούν διάφορες δραστηριότητες: παρακολούθηση προφορικών οδηγιών, 
δραστηριότητες προφορικής έκφρασης, πραγµατοποίηση ταξινοµήσεων και ζευγαρώµατος, παιγνίδια µνήµης, αναζήτησης και αναπαραγωγής καρτών, 
οµαδικά παιγνίδια. 

 Για να διευκολυνθεί η εκµάθηση της δεξιάς και της αριστεράς του σώµατος, το κοστούµι του προσώπου είναι χωρισµένο σε δύο ηµίσεια µε 
διαφορετικό χρώµα, εκτός αυτού τοποθετήθηκε ένα βραχιόλι στον δεξί καρπό του, και διατίθενται βραχιόλια ουτωσώστε οι µαθητές να τα βάλουν 
στον δεξί καρπό ενόσω πραγµατοποιούν τις δραστηριότητες των εδαφίων 2 και 3. 

 Μετά από τις δραστηριότητες που προτείνονται στο κάθε εδάφιο, συνίσταται η πραγµατοποίηση εργασιών ζωγραφικής για την υποστήριξη των 
αποκτηθέντων γνώσεων. Για το λόγο αυτό διατίθενται καρτέλες που δύνανται να φωτοτυπηθούν, τόσο του προσώπου όσο και των αντικειµένων 
που ο µαθητής θα µπορέσει να χρωµατίσει, να περικόψει και να κολλήσει, ανάλογα µε τις οδηγίες που του δίνει ο δάσκαλος. 
 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (συνίσταται να ακολουθηθεί αυτή η σειρά διαδικασίας διδασκαλία-εκµάθηση) 
 
1º  Προσθίως-όπισθεν, µια πλευρά –άλλη πλευρά (δεν είναι απαραίτητο να χρησιµοποιήσετε ακόµη τους όρους αριστερά – δεξιά). 

- Με το πρόσωπο και τα αντικείµενα: 
- Ακολουθείστε τις οδηγίες: τοποθετήστε το πρόσωπο και/ή τα αντικείµενα σε διάφορες θέσεις ανάλογα µε την οδηγία: προσθίως, όπισθεν, µε ένα 
αντικείµενο από τη µια πλευρά, άλλο αντικείµενο από την άλλη πλευρά, κτλ. 
- Αναφέρατε προφορικά την θέση του προσώπου και/ή των αντικειµένων που τοποθέτησε ο δάσκαλος ή ο µαθητής, χρησιµοποιώντας τους όρους: 
προσθίως, όπισθεν, από τη µια πλευρά,  από την άλλη πλευρά. 

- Με τις κάρτες που έχουν µπλε πλαίσιο: 
- Πραγµατοποιείστε ταξινοµήσεις:   

α) κάντε δύο σωρούς µε όλες τις κάρτες, έναν µε το πρόσωπο προσθίως και άλλον µε το πρόσωπο όπισθεν. 
β) µε τις κάρτες από το πίσω µέρος (ή προσθίως) ) κάντε δύο σωρούς ανάλογα µε το αντικείµενο που βρίσκεται από τη µια πλευρά ή από την 
άλλη. 

- Βάλτε ανά δύο τις κάρτες: µε το πρόσωπο όπισθεν (ή προσθίως) µε το ίδιο αντικείµενο σε κάθε πλευρά. 
- Παιγνίδι µνήµης: οι κάρτες όπισθεν (ή προσθίως) χωρίζονται σε δύο σωρούς ανάλογα µε το αντικείµενο που είναι τοποθετηµένο στην άλλη 
πλευρά. Αυτοί οι δύο σωροί τοποθετούνται ανάποδα. Το παιδί θα σηκώνει µια κάρτα από κάθε σωρό, αν είναι ζευγάρι (έχουν το ίδιο αντικείµενο) τις 
κρατά, αν όχι τις αφήνει πάλι ανάποδα. 

- Με το πρόσωπο, τα αντικείµενα και τις κάρτες που έχουν µπλε πλαίσιο: 
- Βάλτε το πρόσωπο και τα αντικείµενα στην θέση που απεικονίζεται σε µία κάρτα. 
- Ψάξτε την κάρτα που απεικονίζει µια θέση του προσώπου προσθίως ή όπισθεν µε ένα αντικείµενο από την µία ή την άλλη πλευρά. 
 

- Με τις καρτέλες που µπορούν να φωτοτυπηθούν: 
- 1.1. Χρωµατίστε και κόψτε γύρω – γύρω την περίµετρο ή το σχήµα του σχεδίου. Κολλήστε από την ανάποδη στην καρτέλα 1.2. 
- 1.2. Χρωµατίστε και κόψτε γύρω – γύρω την περίµετρο ή το σχήµα του σχεδίου. Κολλήστε από την ανάποδη στην καρτέλα 1.1. (Κάντε Κάντε µια 
τρύπα στο επάνω µέρος και βάλτε µια κλωστή για να την κρεµάσετε) 
- 1.3. και 1.4. Χρωµατίστε κάθε πλευρά του προσώπου (δεξιά - αριστερά) διαφορετικού χρώµατος (ή στολίστε τα µε τελείες και γραµµές, ή κολλήστε 
χάρτινες µπαλίτσες διαφορετικού χρώµατος, κτλ.) 

EL 
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2º ∆εξιά-αριστερά του ίδιου  (χρησιµοποιείστε τους όρους αριστερά–δεξιά) 

 Για να διευκολυνθεί η αναγνώριση του αριστερού και του δεξιού µέρους, διατίθενται κάτι βραχιόλια που ο κάθε µαθητής πρέπει να βάλει στο δεξί 
χέρι κατά την διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτωνn estas actividades. 

- Με το πρόσωπο όπισθεν και τα αντικείµενα: 
- Ακολουθείστε τις προφορικές οδηγίες: τοποθετήστε τα αντικείµενα σε διάφορες θέσεις ανάλογα µε την οδηγία: “τοποθέτησε τις κορύνες στα δεξιά 
και την µπάλα στα αριστερά”, “µε το δεξί χέρι βάλτε την γλάστρα στο αριστερό µέρος”, κτλ. 
- Αναφέρατε προφορικά την θέση των αντικειµένων χρησιµοποιώντας τους όρους δεξιά και αριστερά. 

- Με τις κάρτες που έχουν µπλε πλαίσιο µε το πρόσωπο όπισθεν: 
- Πραγµατοποιείστε ταξινοµήσεις: κάντε έναν σωρό µε τις κάρτες στις οποίες το αντικείµενο βρίσκεται στα αριστερά και ένα άλλο σωρό µε τις κάρτες 
en las que το αντικείµενο βρίσκεται στα δεξιά. 
- Ζευγάρια και παιγνίδι µνήµης: µπορείτε να πραγµατοποιήσετε δραστηριότητες όπως εκείνες της 1ης οµάδας αλλά χρησιµοποιώντας τους όρους 
αριστερά και δεξιά. 

- Με το πρόσωπο όπισθεν, τα αντικείµενα, και τις κάρτες που έχουν µπλε πλαίσιο µε το πρόσωπο όπισθεν: 
- Αναπαραγωγή  της θέσης των καρτών όπισθεν (µε το πρόσωπο όπισθεν και τα αντικείµενα) 
- Ψάξτε τις κάρτες που απεικονίζουν θέσεις των αντικειµένων µε το πρόσωπο από την πίσω µεριά. 
- Τοποθετήστε το πρόσωπο όπισθεν, στην αντίστοιχη θέση, τις κάρτες που έχουν ένα αντικείµενο στην εν λόγω πλευρά, µέχρι να συµπληρώσετε 
σωρούς µε όλες τις κάρτες από την πίσω µεριά. 

- Με τις καρτέλες που µπορούν να φωτοτυπηθούν: 
- 2.1. Συµπληρώστε το πρόσωπο περνώντας πάλι επάνω στη γραµµή του δεξιού µέρους και χρωµατίστε το κάθε µέρος µε ένα χρώµα. 
- 2.2. Συµπληρώστε το πρόσωπο περνώντας πάλι επάνω στη γραµµή του αριστερού µέρους και χρωµατίστε το κάθε µέρος µε ένα χρώµα. 
- 2.3. Ζωγραφίστε ένα ή περισσότερα αντικείµενα στο δεξί µέρος των προσώπων. 
- 2.4. Ζωγραφίστε ένα ή περισσότερα αντικείµενα στο αριστερό µέρος των προσώπων.  
- 2.5. Ζωγραφίστε µια κούκλα. 
- 2.6. Ζωγραφίστε τα αντικείµενα και περικόψτε τα για να τα κολλήσετε στην αριστερή ή την δεξιά πλευρά του προσώπου της καρτέλας 2.5. 

3º ∆εξιά-αριστερά στο άλλο άτοµο 

 Πριν πραγµατοποιήσει τις παρακάτω δραστηριότητες ο µαθητής, µε το πρόσωπο όπισθεν, θα τοποθετήσει ένα αντικείµενο στα δεξιά (ή στα 
αριστερά του προσώπου), έπειτα θα περιστρέψει την βάση του προσώπου βάζοντάς τo προσθίως, και θα παρατηρήσει ότι το αντικείµενο βρίσκεται 
στην αντίθετη πλευρά σε σχέση µε τον µαθητή (και βρίσκεται στην ίδια πλευρά µε το πρόσωπο), όπως και το βραχιόλι που φορά το πρόσωπο βρίσκεται 
στην αντίθετη πλευρά από όπου βρίσκεται το βραχιόλι του παιδιού. Αυτή η δραστηριότητα µπορεί να πραγµατοποιηθεί πολλές φορές για να αρχίσει η 
συνειδητοποίηση της διασταύρωσης των πλευρών (αριστερού – δεξιού) που δηµιουργείται όταν αναγνωρίζει το δεξί και το αριστερό µέρος σε 
άλλον. 

- Με το πρόσωπο προσθίως και τα αντικείµενα: 
Ακολουθείστε τις προφορικές οδηγίες για να τοποθετήστε τα αντικείµενα σε διάφορες θέσεις: “τοποθέτησε την µπάλα στα δεξιά του προσώπου”. 
- Αναφέρατε προφορικά την θέση των αντικειµένων χρησιµοποιώντας τους όρους δεξιά και αριστερά: “η µπάλα βρίσκεται στα δεξιά του προσώπου”, 

- Με τις κάρτες που έχουν µπλε πλαίσιο µε το πρόσωπο προσθίως: 
- Πραγµατοποιείστε ταξινοµήσεις: κάντε έναν σωρό µε τις κάρτες στις οποίες το αντικείµενο βρίσκεται στα αριστερά του προσώπου, και en ένα άλλο 
σωρό µε τις κάρτες en las que το αντικείµενο βρίσκεται στα δεξιά του προσώπου. 
- Ζευγάρια και παιγνίδι µνήµης: µπορείτε να πραγµατοποιήσετε δραστηριότητες όπως εκείνες του 1ου σηµείου. 

- Με το πρόσωπο προσθίως, τα αντικείµενα και τις κάρτες που έχουν µπλε πλαίσιο µε το πρόσωπο προσθίως: 
- Αναπαραγωγή  της θέσης των καρτών προσθίως (µε το πρόσωπο προσθίως και τα αντικείµενα) 
- Ψάξτε τις κάρτες που απεικονίζουν θέσεις των αντικειµένων µε το πρόσωπο προσθίως. 
- Τοποθετήστε το πρόσωπο προσθίως, στην αντίστοιχη θέση, τις κάρτες που έχουν ένα αντικείµενο στην εν λόγω πλευρά, µέχρι να συµπληρώσετε 
δύο σωρούς µε όλες τις κάρτες προσθίως. 

- Con el πρόσωπο (προσθίως και όπισθεν), τα αντικείµενα και todas las  κάρτες που έχουν µπλε πλαίσιο: 
- Με το πρόσωπο όπισθεν θα τοποθετηθεί ένα αντικείµενο από τη µια πλευρά, ο µαθητής θα ψάξει την αντίστοιχη κάρτα, στη συνέχεια θα 
περιστρέψει την βάση του προσώπου και θα ψάξει την νέα αντίστοιχη κάρτα, ζευγαρώνοντάς τις µεταξύ τους. Έπειτα θα πραγµατοποιήσει αυτή την 
δραστηριότητα ξεκινώντας µε το πρόσωπο προσθίως. 
- Ο µαθητής θα επιλέξει µια κάρτα όπισθεν και θα αναπαράγει την εν λόγω κάρτα στο υπόδειγµα, στη συνέχεια θα περιστρέψει το µοντέλο και θα 
ψάξει την νέα αντίστοιχη κάρτα, ζευγαρώνοντάς τις µεταξύ τους. Έπειτα θα πραγµατοποιήσει αυτή την δραστηριότητα ξεκινώντας µε το πρόσωπο 
προσθίως. 
- Οµαδικό παιγνίδι: Οι κάρτες µε µπλε πλαίσιο χωρίζονται σε δύο σωρούς, προσθίως και όπισθεν, και οι παίχτες χωρίζονται σε δύο οµάδες που 
τοποθετούνται η µία απέναντι από την άλλη. Μια οµάδα έχει τις κάρτες µε πρόσθια θέση και η άλλη µε όπισθεν.  Στο κέντρο του τραπεζιού 
τοποθετείται το πρόσωπο µε τέτοιο τρόπο που η κάθε οµάδα το βλέπει στην ίδια θέση όπως αυτή που έχει στις κάρτες. Οι κάρτες θα µοιραστούν 
µεταξύ των παιχτών της κάθε οµάδας. Ο παίχτης που ξεκινά το παιγνίδι θα πάρει µία από τις κάρτες του και θα την τοποθετήσει δίπλα στο 
πρόσωπο στο αντίστοιχο του αντικειµένου πλευρό και στη συνέχεια θα τοποθετήσει το αντικείµενο στο εν λόγω πλευρό του προσώπου. Οι παίχτες 
της άλλης οµάδας θα παρατηρήσουν το πρόσωπο µε το αντικείµενο και θα ψάξουν µεταξύ των καρτών του εκείνη που αντιστοιχεί στο πρόσωπο µε 
το αντικείµενο όπως το βλέπουν από την θέση τους (προσθίως ή όπισθεν) που θα είναι η αντίθετη θέση από τον  άλλο παίχτη. Αφού την 
εντοπίσουν θα την τοποθετήσουν µαζί µε την άλλη κάρτα σχηµατίζοντας ζευγάρι και θα τις αφήσουν από τη µια πλευρά. 

- Με όλες τις κάρτες που έχουν µπλε πλαίσιο: 
- Παιγνίδι µνήµης: οι κάρτες χωρίζονται σε δύο σωρούς, προσθίως και όπισθεν, και από το κάθε σωρό επιλέγονται οι κάρτες που αντιστοιχούν σε 4 
αντικείµενα. Αυτοί οι δύο σωροί (προσθίως και όπισθεν) τοποθετούνται ξεχωριστά επάνω στο τραπέζι ανάποδα. Οι µαθητές θα πάρουν µια κάρτα 
από τον κάθε σωρό, αν σχηµατίζουν ζευγάρι (πρόσωπο προσθίως και όπισθεν µε το αντικείµενο στην ίδια πλευρά µε το πρόσωπο, δηλαδή, στα 
δεξιά ή στα αριστερά του) θα τις κρατήσει και αν όχι θα τις επιστρέψει στη θέση τους. 
 

- Με τις καρτέλες που µπορούν να φωτοτυπηθούν: 
- 3.1. Συµπληρώστε το πρόσωπο περνώντας πάλι επάνω στη γραµµή του δεξιού µέρους και χρωµατίστε το κάθε µέρος µε ένα χρώµα. 
- 3.2. Συµπληρώστε το πρόσωπο περνώντας πάλι επάνω στη γραµµή του αριστερού µέρους και χρωµατίστε το κάθε µέρος µε ένα χρώµα. 
- 3.3. και 3.4 Ζωγραφίστε τα πρόσωπα και τα αντικείµενα, κόψτε γύρω – γύρω την περίµετρο και κολλήστε από την ανάποδη µε τέτοιο τρόπο ώστε 
να συµπέσουν το πρόσωπο και το αντικείµενο. 
- 3.5. Ζωγραφίστε τα πρόσωπα. Ζωγραφίστε και περικόψτε ένα αντικείµενο εις διπλούν από εκείνα που απεικονίζονται στην καρτέλα 2.6. Κολλήστε 

το ίδιο αντικείµενο στο δεξί µέρος του προσώπου προσθίως και όπισθεν. Έπειτα µπορούν να κόψουν ακολουθώντας την περίµετρο και να 
κολλήσουν και τις δύο κούκλες από την πίσω µεριά. 

- 3.6.  Πραγµατοποιείστε το ίδιο όπως και µε την προηγούµενη καρτέλα αλλά κολλώντας τα αντικείµενα στο αριστερό µέρος του προσώπου. 
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