παρέα με το

«ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ»
Στην άκρη ενός τραπεζιού κολλάμε με χαρτοταινία μικρά πλαστικά
ποτηράκια αφήνοντας μικρά κενά. Από την άλλη πλευρά του τραπεζιού φυσάμε
με ένα καλαμάκι ένα πον-πον . Θα καταφέρουμε να ρίξουμε το μπαλάκι μέσα
στα ποτήρια; Δείτε το βίντεο της δραστηριότητας εδώ

«ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ»
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι ένα
αυθόρμητο αισθητηριακό παιχνίδι που εξάπτει όλες τις
αισθήσεις των παιδιών και αποτελεί από μόνο του μια
διαδικασία μάθησης. Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε
είναι:
* Ένα διάφανο κουτί αποθήκευσης (Εάν δεν υπάρχει στο
σπίτι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα χαρτόκουτο
που θα έχουμε κόψει το πάνω μέρος του και θα το
αντικαταστήσουμε με διάφανη μεμβράνη)
* Αλουμινόχαρτο
* Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια ή φακοί
Αρχικά, παίρνουμε το κουτί αποθήκευσης και
τοποθετούμε στο εσωτερικό του το αλουμινόχαρτο και
από πάνω του τα λαμπάκια ή τον φακό και κλείνουμε το
καπάκι. Τα υλικά του αισθητηριακού παιχνιδιού μπορεί να
έχουν διάφορες υφές, μυρωδιές, γεύσεις και ήχους.
Μερικά από αυτά είναι: νερό, αλεύρι, χώμα, άμμος,
όσπρια, μακαρόνια, καλαμάκια, φύλλα, πηλός,
κουδουνάκια, μουσικά όργανα, κοχύλια, ζελές ή ότι άλλο
διαθέτουμε στο σπίτι. Η ανάγκη για εξερεύνηση καθώς και
η φυσική τους περιέργεια, τα οδηγεί να δράσουν πάνω
στα υλικά, με τον δικό τους μοναδικό τρόπο, να παίξουν
με αυτά και να ανακαλύψουν μέσα από αυτά.

«ΣΥΛΛΑΒΕΣ»
Μια πολύ ευχάριστη αλλά και εκπαιδευτική ενασχόληση μπορεί να
αποτελέσει ένα παιχνίδι λέξεων! Στο συγκεκριμένο παιχνίδι,
χρησιμοποιούμε δισύλλαβες λέξεις με κοινή πρώτη συλλαβή. Σε ένα
χαρτί γράφουμε μια συλλαβή, πχ «πα-». Στη συνέχεια, ζητάμε από
το παιδί να σκεφτεί λέξεις που ξεκινάνε με τη συγκεκριμένη
συλλαβή, και γράφουμε το υπόλοιπο αυτής της λέξεις σε άλλο
χαρτάκι, ώστε όταν ενωθούν τα δύο να σχηματίζεται ολόκληρη η
λέξη που μας είπε το παιδί (πχ «πα-» και «-νι» για τη λέξη «πανί»).
Όταν έχουμε φτιάξει αρκετές λέξεις, ζητάμε από το παιδί να τις
ενώσει και να μας πει ποια λέξη σχηματίζεται.

«ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ…ΠΕΙΡΑΜΑ»
Στα παιδιά αρέσει ιδιαίτερα ο πειραματισμός με απλά και καθημερινά υλικά. Ένα
πολύ απλό πείραμα που αρέσει πολύ στα παιδιά είναι το παρακάτω:
Σ’ ένα διάφανο ποτήρι αφήστε τα παιδιά να προσθέσουν μέλι, νερό, λάδι και υγρό
σαπούνι πιάτων χωρίς να τα ανακατέψουν! Έτσι θα παρατηρήσουν ότι το κάθε
υλικό θα αποτελέσει μια ξεχωριστή στρώση ανάλογα με τη πυκνότητά του.

«ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΖΩΑΚΙΑ»
Εκτυπώνουμε ένα φύλλο εργασίας αναλόγως με την θεματική που θέλουμε να
δουλέψουμε. Στην συγκεκριμένη περίπτωση θα χρησιμοποιηθούν τα ζώα της φάρμας (στον
παρακάτω σύνδεσμο υπάρχει η εικόνα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/nouns/memory-game-farmanimals/39283 ) .Δίνουμε στα παιδιά να χρωματίσουν τα ζωάκια με όποιον τρόπο επιθυμούν, και
στη συνέχεια κολλάμε το χαρτί σε μια πιο σκληρή και ανθεκτική επιφάνεια όπως ένα χαρτόνι. Αφού
ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, κολλάμε πάνω σε κάθε εικόνα ένα πολύχρωμο post it, κρύβοντας
έτσι τις εικόνες, και ζητάμε απ’ το παιδί να ονοματίσει το ζωάκι που κρύβεται κάτω από κάθε
χαρτάκι πριν ή αφού το σηκώσει.
Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί έναν ευχάριστο τρόπο εκμάθησης διαφόρων γνωστικών
αντικειμένων όπως, χρώματα, ζώα, σχήματα κ.ά. καθώς χρησιμοποιούνται τα στοιχεία της έκπληξης
και της ανακαλυπτικής μάθησης. Εάν δεν έχουμε την δυνατότητα να εκτυπώσουμε το παραπάνω
φύλλο, μπορούμε είτε να ζωγραφίσουμε εμείς διάφορες εικόνες, ή να καλύψουμε με τα post it ένα
βιβλίο με ζωάκια κ.ά.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Γράφουμε σ’ ένα χαρτί τους αριθμούς από το 1-5 ή 1-10.Δίνουμε κάθε φόρα έναν αριθμό
στο παιδί και του ζητάμε με το πίσω μέρος ενός μολυβιού ή και με ένα καλαμάκι να
σχηματίσει στην πλαστελίνη τόσες βουλίτσες όσες του λέει ο αριθμός. Δίνουμε τους
αριθμούς με τη σειρά κι αν θέλουμε να το δυσκολέψουμε τους δίνουμε μπερδεμένους.
Με αυτό τον τρόπο βοηθάμε τα παιδιά να κατανοήσουν τους αριθμούς τόσο σαν σύμβολα
όσο και σαν ποσότητες.

«ΜΑΡΑΚΕΣ»
Στην παρακάτω δραστηριότητα θα κατασκευάσουμε εύκολα και γρήγορα αυτοσχέδιες μαράκες. Τα
υλικά που θα χρειαστείτε είναι τα εξής:
* Μικρά μπαλόνια
* Ρύζι /φακές/ δημητριακά cherrios/ λαστιχάκια μαλλιών κ.ά.
Συγκεντρώστε μαζί με τα παιδιά μπαλόνια διάφορων χρωμάτων και γεμίστε τα με διάφορα υλικά,
άλλα πιο μαλακά, άλλα πιο σκληρά ώστε να παράγει διαφορετικό ήχο το κάθε μπαλόνι. Στην συνέχεια,
φουσκώστε τα μπαλόνια και παίξτε μαζί με τους μικρούς μας μουσικούς διάφορες γνωστές ή αυτοσχέδιες
μελωδίες!

