παρέα με το

«ΚΟΛΛΑΖ»
Φτιάχνουμε το δικό μας κολλάζ! Ζητάμε από τα παιδιά να βρουν από φυλλάδια
των super market εικόνες με υγιεινά φαγητά και προϊόντα. Χρησιμοποιούν οι
γονείς το ψαλίδι καθώς οι σελίδες των φυλλαδίων είναι πολύ λεπτές για να κοπούν
από την ηλικία αυτή. Ύστερα σ’ ένα μεγάλο χαρτόνι βοηθάμε τα παιδιά να τα
κολλήσουν. Το κολλάζ μπορεί να γίνει σε διάφορες παραλλαγές . Μπορούμε να
τους ζητήσουμε να μας βρουν μόνο τα φρούτα ή τα λαχανικά. Επίσης μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε παλιά περιοδικά και να τους ζητήσουμε να μας βρουν μόνο
παπούτσια ή μόνο παντελόνια .

«ΡΟΛΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΒΡΑΧΙΟΛΙ»
Μια εικαστική δραστηριότητα που τα παιδιά θα λατρέψουν! Χρησιμοποιώντας ρολό από ένα χαρτί υγείας,
φτιάχνουμε «βραχιόλια υπερδύναμης»! Κόβουμε κάθετα το ρολό, ώστε να δημιουργηθεί ένα βραχιόλι για το
παιδί, και του δίνουμε διάφορα υλικά και χρώματα που έχουμε στο σπίτι, ώστε να το διακοσμήσει κατά
βούληση, σύμφωνα με τα χρώματα και το σήμα του αγαπημένου του ήρωα! Εάν υπάρχει η δυνατότητα,
μπορούμε να εκτυπώσουμε το εκάστοτε σήμα κατατεθέν (πχ του σούπερμαν), να το κόψουμε και να το
δώσουμε στα παιδιά ώστε να το χρησιμοποιήσουν σαν στένσιλ! Το αφήνουμε να στεγνώσει, το φοράμε και
μαγικά, μεταμορφωνόμαστε στον ήρωά μας!

«ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΕ ΦΑΣΟΛΙΑ»
Η δραστηριότητα που θα παρουσιαστεί παρακάτω είναι ένα πείραμα που επιτρέπει στα παιδιά να
παρατηρούν μέρα με τη μέρα τις αλλαγές που προκαλούνται στην ανάπτυξη ενός φυτού. Μπορεί στην αρχή
του συγκεκριμένου πειράματος να μην κατανοήσουν πλήρως την σκοπιμότητα του, ωστόσο μέρα με τη μέρα,
όσο θα είναι πιο εμφανής η διαδικασία, τα μικρά μας θα ανυπομονούν ολοένα και περισσότερο! Θα
χρειαστούν τα παρακάτω υλικά:
* Ένα άδειο γυάλινο βάζο
* Φασόλια
* Βαμβάκι
Αρχικά, αφήστε τα παιδιά να γεμίσουν το βάζο με βαμβάκι, που προηγουμένως το έχουν κάνει
μπαλίτσες, και να τοποθετήσουν τα φασόλια στις άκρες του βάζου. Έπειτα, με τη βοήθεια σας, θα
προσθέσουν τόσο νερό, ώστε να υγρανθούν τα βαμβάκια, όχι όμως υπερβολικά. Μέρα με τη μέρα, θα
μπορούν να προσθέτουν λίγο νεράκι, εάν αυτό έχει εξατμιστεί, και να παρατηρούν τα φασόλια καθώς
μεγαλώνουν! Έτσι θα γίνουν μικροί κηπουροί!

«ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΜΟΤΙΒΑ»
Χρησιμοποιώντας πολύχρωμα τουβλάκια μπορούμε να παίξουμε με
μαθηματικά μοτίβα. Κόβουμε μικρά τετράγωνα στα χρώματα που είναι τα
τουβλάκια μας ή κόβουμε άσπρα χαρτιά και τα βάφουμε. Τα παιδιά
προσπαθούν τα ενώσουν τα τουβλάκια σύμφωνα με το μοτίβο που τους έχουμε
δώσει. Αν θέλουμε να αυξήσουμε τη δυσκολία προσθέτουμε περισσότερα
χώματα! Με αυτό τον τρόπο ενισχύουμε τον μαθηματικό τρόπο σκέψης των
παιδιών.

«Ο ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ»
Παίξτε με τον καθρέφτη! Κάντε αστείες γκριμάτσες!
Μέσα από το παιχνίδι το παιδί κάνει γκριμάτσες και γελάει και αυτό βοηθάει στο
να γίνει η περιοχή γύρω από το στόμα πιο ελαστική, ώστε να εκφέρει και τις
λέξεις καλύτερα και πιο καθαρά.
Ένα ακόμα δημιουργικό παιχνίδι με τον καθρέφτη είναι να ζωγραφίσουμε!
Καλή διασκέδαση!

«ΨΑΡΕΜΑ»
Γεμίστε μια μικρή λεκάνη με νερό και πετάξτε χρωματιστά μπαλάκια ή παιχνίδια μέσα στο νερό. Πάρτε
ένα σουρωτήρι και καθίστε δίπλα στο μικρό σας και καθοδηγήστε το να ψαρέψει τα μπαλάκια.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ
Σε ένα χαρτόνι ή και σε απλό χαρτί σχηματίστε μικρά πλαίσια. Στη συνέχεια παροτρύνετε τα
παιδιά να αντιγράψουν ή να σχηματίσουν μόνα τους όπως μπορούν τα γράμματα! Τα παιδιά
τώρα πρέπει να βρουν μέσα στο σπίτι αντικείμενα, παιχνίδια και να τα τοποθετούν στο σωστό
πλαίσιο ανάλογα με την αρχική τους φωνούλα! Ένα ευχάριστο παιχνίδι για να κάνουμε
επανάληψη τα γράμματα και να εξασκηθούμε στη φωνολογική επίγνωση!

