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Εκτυπώνω και παίζω

Η ομάδα των πέντε
[Παιχνίδι μνήμης για παιδιά από 6 έως 9 ετών]

&
Σχεδιάζω ότι βλέπω
[Για παιδιά από 5 έως 8 ετών]



ΗΗ οομμάάδδαα ττωωνν ππέέννττεε

[[ΠΠααιιχχννίίδδιι μμννήήμμηηςς]]

Για 2 – 4 παιδιά από 6 έως 9 ετών

Το παιχνίδι της «Ομάδας των πέντε» είναι ένα σύνολο
που αποτελείται από πέντε στοιχεία. Το διαιρούμε σε δύο
υποσύνολα, το ένα με τρία και το άλλο με δύο στοιχεία.
Το καθένα από τα δύο υποσύνολα είναι
συμπληρωματικό του άλλου σε σχέση με το γενικό
σύνολο.

Ας πάρουμε ένα παράδειγμα πέντε στοιχείων, με πέντε
ζώα:



Τα ίδια στοιχεία υπάρχουν σε δύο κάρτες, δύο από αυτά
στη μία και τρία στην άλλη. Παράδειγμα:

Από ένα σύνολο πέντε στοιχείων μπορούν να
δημιουργηθούν δέκα υποδιαιρέσεις από σύνολα τριών
και δύο στοιχείων. Έχουμε έτσι είκοσι κάρτες,
συμπληρωματικές ανά δύο.

Ο πλήρης κατάλογος:



Πως παίζεται:

Εφόσον πρόκειται για παιχνίδι μνήμης, είναι προτιμότερο
οι κάρτες των τριών στοιχείων να έχουν διαφορετικά
χρώματα από τις κάρτες των δύο στοιχείων.

Κάθε παίκτης με τη σειρά του, τραβάει μία κάρτα των
τριών και μία των δύο στοιχείων. Κερδίζει αν είναι
συμπληρωματικές.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ













ΣΣχχεεδδιιάάζζωω όόττιι ββλλέέππωω

Για 4 παιδιά από 5 έως 8 ετών

Θα χρειασθείτε μερικά αντικείμενα που σχεδιάζονται
εύκολα και ξεχωρίζουν σαφώς μεταξύ τους. Για
παράδειγμα, μπάλες, κυλινδρικά κουτιά, «δέντρα» σε
σχήμα κώνου, όλα διαφορετικού μεγέθους και
χρώματος.

Πως παίζεται:

Βάζουμε τέσσερα παιδιά γύρω από ένα τραπέζι με
χρωματιστά μολύβια που αντιστοιχούν στα χρώματα
των αντικειμένων και πολλά λευκά χαρτιά. Στη μέση του
τραπεζιού, πάνω σε μία τετράγωνη βάση, αν χρειάζεται
ελαφρά υπερυψωμένη, τοποθετούμε δύο, τρία ή
τέσσερα αντικείμενα. Κάθε παιδί πρέπει να σχεδιάσει
αυτό που βλέπει, μετά αυτό που βλέπει ο απέναντί του.
Όταν τελειώσουν τα σχέδια τους, τα παιδιά μπορούν να
μετακινηθούν για να τα ελέγξουν.

Παραλλαγή: Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν
μια φωτογραφική μηχανή ή μπορείτε να τα βοηθήσετε με
το κινητό σας. Φωτογραφίζουν τα αντικείμενα από
πολλές πλευρές. Στη συνέχεια, πρέπει να αναπαράγουν
τη διάταξη των αντικειμένων με βάση τις φωτογραφίες.
Φυσικά, η χρήση της φωτογραφικής μηχανής/κινητού



ΕΚΤΥΠΩΣΗ
[προαιρετικά  τα παιδιά μπορούν να τις βλέπουν απευθείας απ'τον υπολογιστή/κινητό]

επιτρέπει τη δημιουργία συνθέσεων με μεγαλύτερο
αριθμό αντικειμένων και όχι απαραίτητα με αντικείμενα
που σχεδιάζονται εύκολα.

Έτοιμες φωτογραφίες

Τα παιδιά μπορούν να σχεδιάσουν αυτά που βλέπουν
στις ακόλουθες φωτογραφίες:
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