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ΟΟυυρρααννοοκκααττέέββααττοο [[ΚΚάάρρττεεςς]]

Για 1 ή 2 παιδιά από 5 έως 7 ετών

[Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και χαρτόνια Α4 στην εκτύπωση]

Θα χρειασθείτε:

 Δύο πίνακες διπλής εισόδου (2 χαρτιά ή χαρτόνια Α4)
 Μικρές κάρτες που τοποθετούνται στα κουτάκια των
πινάκων.

Αυτοί είναι οι δύο πίνακες συμπληρωμένοι:



Πως παίζεται:

Εξηγούμε στο κάθε παιδί τη λογική της σύνθεσης των
καρτών και του ζητάμε να τις τοποθετήσει σωστά στα
κουτάκια των δύο πινάκων.

Πίνακας «Βγάζω»: Από τους αριθμούς που βρίσκονται
στις 3 κάρτες της πάνω οριζόντιας γραμμής αφαιρούμε
τους αριθμούς που βρίσκονται στις 3 κάρτες της
αριστερής κάθετης στήλης. Π.χ. 63=3, 53=2, 42=2 κλπ.

Πίνακας «Βάζω μαζί»: Ισχύει η ίδια διαδικασία με τον
πρώτο πίνακα αλλά αντί για αφαίρεση, κάνουμε
πρόσθεση. Π.χ. 3+3=6 κλπ.

Παράδειγμα:

Για να διευκολύνουμε το έργο του παιδιού, του
παρουσιάζουμε πρώτα τον πίνακα «Βάζω μαζί», μετά,
ξεχωριστά τον πίνακα «Βγάζω».







ΤΤαακκττοουυςς [[ΚΚάάρρττεεςς]]

Για 1 – 4 παιδιά από 4 έως 8 ετών

[Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και χαρτόνια Α4 στην εκτύπωση]

Θα χρειασθείτε:

 Μία σειρά από τρεις κάρτες, ορθογώνιες. Σε κάθε
εικόνα, ένα μέρος, συνήθως ένα γεωμετρικό σχήμα,
ξεχωρίζει από την υπόλοιπη εικόνα. Μπορείτε να δώσετε
μαρκαδόρους ή κηρομπογιές στα παιδιά για να
χρωματίσουν τα σχήματα που ξεχωρίζουν στις κάρτες
με τα σπιτάκια.



Δείτε ορισμένα παραδείγματα:

 Κάρτες ίδιου μεγέθους με τα κουτιά των μεγάλων
καρτών και με τα ίδια σχέδια. Το διακεκομμένο (ή
διαφορετικό βλ. 2 τελευταίες σελίδες) μέρος της κάρτας
είναι τώρα κούφιο.

Πως παίζεται:

Αφήνουμε το παιδί να γνωρίσει το υλικό. Το παιδί
τοποθετεί συνήθως τις κάρτες με τις τρύπες στα
αντίστοιχα κουτιά των μεγάλων καρτών.

Στη συνέχεια, δείχνουμε στο παιδί πως αν κρατά τις
κάρτες με την πλευρά που έχει την τρύπα προς τα κάτω,
χωρίς δηλαδή να βλέπει τα σχέδια, μπορεί να τις
αναγνωρίσει περνώντας το δάχτυλο του γύρω – γύρω
από την τρύπα. Όταν το καταλάβει αυτό, τοποθετούμε
τις μεγάλες κάρτες στο τραπέζι, με την όψη προς τα
πάνω και τις μικρές σε δυο τρεις στοίβες με την όψη
προς τα κάτω. Οι παίκτες παίρνουν από μία κάρτα, ο
καθένας με τη σειρά του και προσπαθούν να την
αναγνωρίσουν με την αφή. Μετά την τοποθετούν στο
αντίστοιχο κουτί. Όταν οι παίκτες έχουν τοποθετήσει όλες
τις κάρτες, τις γυρίζουν μία  μία για να επαληθεύσουν
αν έχουν τοποθετηθεί σωστά.

Το ενδιαφέρον αυτού του παιχνιδιού βρίσκεται στο είδος
της νοητικής δραστηριότητας που απαιτεί. Το παιδί



πρέπει να εξερευνήσει με συστηματικό τρόπο έναν
περιορισμένο χώρο, μια τρύπα, που έχει γεωμετρικό
σχήμα. Αυτή η εξρεύνηση πρέπει να γίνει με τα δάχτυλα.
Άρα οι πληροφορίες που συγκεντρώνει είναι
«αποσπασματικές». Τις συγκεντρώνει λίγο – λίγο και
πρέπει να συντονίσει όλα τα «αποσπάσματα» για να
φτιάξει από αυτά ένα πλήρες «αντικείμενο».










