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Για 1 παιδί από 3 έως 6 ετών

[Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και χαρτόνια Α4 στην εκτύπωση]

Κόβουμε την εικόνα σε οριζόντιες ή κάθετες λωρίδες.
Κάθε λωρίδα είναι φαρδύτερη από την προηγούμενη
κατά 1 εκατοστό. Επιλέγουμε έναν από τους τρεις
τρόπους κοψίματος του παζλ:
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Πως παίζεται:

Δίνουμε στο παιδί τα κομμάτια του παζλ από τη μεριά
της εικόνας για να προσπαθήσει να τα βάλει στη σειρά,
ώστε να ξαναφτιάξει το σχέδιο. Σ’ αυτή την περίπτωση τα
σημεία αναφοράς στα οποία στηρίζεται το παιδί είναι
ουσιαστικά τα στοιχεία της εικόνας.

Έπειτα, ζητάμε από το παιδί να κάνει το παζλ κρατώντας
τα κομμάτια από την ανάποδη μεριά (με κρυμμένο το
σχέδιο). Σ’αυτή την περίπτωση, το παιδί δε μπορεί να τα
καταφέρει παρά μόνο αν λάβει υπόψη του τις διαφορές
στο φάρδος της κάθε λωρίδας.



««ΑΑππόό ττοο μμεεγγααλλύύττεερροο σσττοο μμιικκρρόόττεερροο»»
[[ΚΚάάρρττεεςς]]

Για 2 – 4 παιδιά από 3 έως 6 ετών

[Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και χαρτόνια Α4 στην εκτύπωση]

Εκτυπώνουμε και παίρνουμε τη βασική καρτέλα
μεγέθους Α4 διαιρεμένη σε 4 x 5 κουτάκια. Στην αριστερή
στήλη υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά σχήματα. Τα ίδια
σχήματα, όλο και μικρότερα, υπάρχουν και στις
υπόλοιπες στήλες:





Εκτυπώνουμε τη βασική καρτέλα ακόμα 2 φορές και
κόβουμε τις 40 συνολικά κάρτες (κουτάκια) με τα
σχήματα.

Εκτυπώνουμε 2 καρτέλες με τη διάταξη Α και 2 καρτέλες
με τη διάταξη Β (που ακολουθούν). Τα κουτιά τους είναι
ένα άδειο, ένα γεμάτο και στις δύο περιπτώσεις.

Πως παίζεται:

Κάθε παιδί παίρνει μία καρτέλα τύπου Α ή τύπου Β. Οι
μικρές κάρτες τοποθετούνται σε ένα σωρό, στη μέση,
ανάποδα. Μπορούμε να εμφανίσουμε τη βασική
καρτέλα ως σημείο αναφοράς, αν χρειασθεί. Κάθε
παίκτης τραβάει μια κάρτα, με τη σειρά του. Ο στόχος
είναι να συμπληρώσει την καρτέλα του. Κερδίζει όποιος
τη συμπληρώσει πρώτος.
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