
∆ραστηριότητα 1: 
Αντιστοίχιση βίδες και παξιµάδια

Υλικά:

• 1 κουτί παπουτσιών

• 1 πλαστικό σκεύος

• Οικοδοµικό Υλικό του Ο.Σ.Κ.

• 1 κοπίδι

• Μακετόχαρτο

• Ξυλόκολλα

• Κόλλα σιλικόνης

∆ηµιουργήστε οπτική οδηγία, κόψτε τη φωτογραφία, πλα-

στικοποιήστε την και τοποθετήστε την πάνω ή δίπλα στη 

δραστηριότητα. Θα βοηθήσει τα παιδιά που κατανοούν 

οδηγίες µέσω της εικόνας.
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Το παιδί παίρνει µία-µία τις  βίδες απ’ το σκεύος 

αριστερά και προσπαθεί να τις βιδώσει σωστά πάνω 

στο κάθε παξιµάδι, προσέχοντας το χρώµα της βίδας 

να ταιριάζει µε το χρώµα του παξιµαδιού. 

Με τη δραστηριότητα αυτή δουλεύεται κυρίως ο 

οπτικοκινητικός συντονισµός, ενώ το παιδί µαθαίνει 

τα χρώµατα µέσα από την ταξινόµηση.

ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
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•  Κολλήστε κάτω από το κουτί των παπουτσιών το µακε-

τόχαρτο και τοποθετήστε πάνω σ’ αυτό το σκεύος.

•  Αντί για µακετόχαρτο, µπορεί να χρησιµοποιηθεί και 

καπάκι απ’ ένα άλλο ίδιο κουτί παπουτσιών.

•  Είναι προτιµότερο οι δραστηριότητες να είναι συναρ-

µολογηµένες γερά, γιατί έτσι µειώνονται οι πιθανό-

τητες να χαθεί κάποιο κοµµάτι ή να ξεχαστεί κάποιο 

βασικό κοµµάτι της δραστηριότητας και το παιδί να µην 

µπορέσει να τη διεκπεραιώσει.

•  Καλό είναι να χρησιµοποιηθεί κουτί µονόχρωµο, κατά 

προτίµηση λευκό, για να φαίνονται καλύτερα τα παξι-

µάδια που είναι κολληµένα πάνω στο κουτί.  

•  Εάν θέλετε να δυσκολέψετε λίγο τη δραστηριότητα, 

παρακινήστε το παιδί να βιδώσει τις βίδες µε το  γαλ-

λικό «κλειδί», που συνοδεύει το οικοδοµικό υλικό και 

όχι µε το χέρι.

Κολλήστε µε τη βοήθεια της σιλικόνης το µακετόχαρτο 

στη βάση του κουτιού, έτσι ώστε να προεξέχει απ’ την 

αριστερή του πλευρά και τοποθετήστε πάνω το σκεύος, 

κολλώντας το µε σιλικόνη.      

Ρίξτε µέσα στο σκεύος τις βίδες, που θα χρησιµοποιηθούν 

στη δραστηριότητα.

 

Κολλήστε µε την ξυλόκολλα τις ξύλινες ράβδους µε τις 

τρύπες πάνω στο κουτί και πάνω σ’ αυτές τα παξιµάδια, 

όπως δείχνει η φωτογραφία. 

Kόψτε κοµµάτι µακετόχαρτο πλάτους όσο είναι και το κου-

τί και µήκους αρκετά µεγαλύτερο απ’ αυτό του κουτιού.

Μικρές Συµβουλές
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∆ραστηριότητα 2: 
Αντιστοίχιση ποσότητα και αριθµοί

Υλικά:

• 1 κουτί παπουτσιών

• Κάρτες αριθµών από το 1-10

• Κάρτες ποσοτήτων από το 1-10

• 1 πλαστικό καλαθάκι

• Μακετόχαρτο

• Πλαστικοποιητής

• Φύλλα πλαστικού

• 1 κοπίδι

• Κόλλα σιλικόνης

Υλικά:

∆ηµιουργήστε οπτική οδηγία, κόψτε τη φωτογραφία, πλα-

στικοποιήστε την και τοποθετήστε την πάνω ή δίπλα στη 

δραστηριότητα. Θα βοηθήσει τα παιδιά που κατανοούν 

οδηγίες µέσω της εικόνας.
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ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
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•  Καλό είναι το κουτί των παπουτσιών να είναι µονόχρωµο ή όσο το δυνατόν µε λιγότερα σχέδια και λογότυπα 

επάνω, για να µην αποσπάται η προσοχή των παιδιών.

•  Τοποθετήστε το καλάθι µε τις κάρτες στα αριστερά του κουτιού, ώστε το παιδί να ξεκινά από αριστερά και να 

ολοκληρώνει τη δραστηριότητα δεξιά. 

•  Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το κουτί µε τις σχισµές και σ’ άλλες δραστηριότητες του ίδιου τύπου, αλλάζοντας 

κάθε φορά µόνο την κάρτα αναφοράς.

•  Μπορείτε να φτιάξετε κάρτες αναφοράς κατηγοριοποίησης χρωµάτων, αντικειµένων κουζίνας-µπάνιου-σαλονιού κ.λπ.

Kόψτε κοµµάτια µακετόχαρτο ίσων διαστάσεων µε το µή-
κος και το ύψος του κουτιού και κολλήστε τα µε σιλικόνη 
στο εσωτερικό του, έτσι ώστε να δηµιουργηθούν τόσα 
χωρίσµατα, όσα και οι σχισµές που φτιάξαµε στο καπάκι.

Κολλήστε σε ένα ορθογώνιο µακετόχαρτο,  µικρότερων 
διαστάσεων του κουτιού,  τους αριθµούς από το 1-5,  για να 
δηµιουργήστε τον πίνακα αναφοράς,  σε τέτοια απόσταση 
µεταξύ τους,  ώστε οι κάθετες σχισµές που θ’ ανοίξτε στο κουτί 
 να βρίσκονται στο ίδιο ύψος µε αυτούς. Φτιάξτε άλλον έναν 
πίνακα αναφοράς µε τους αριθµούς 6-10.   

Ανοίξτε µ’ ένα κοπίδι στο καπάκι του κουτιού µια οριζόντια 
σχισµή διαστάσεων όσο και το µήκος του πίνακα αναφο-
ράς των αριθµών και ακριβώς από κάτω πέντε κάθετες 
σχισµές, τόσο µεγάλες, ώστε να χωρούν άνετα οι κάρτες.   

Μικρές Συµβουλές

Το παιδί ρίχνει µέσα στα ανοίγµατα τις σωστές κάρτες ποσοτήτων, τις οποίες παίρνει µέσα από το καλαθάκι που έχετε 

τοποθετήσει στα αριστερά του κουτιού. Τα χωρίσµατα που δηµιουργήσατε στο εσωτερικό του κουτιού σας βοηθούν να 

κάνετε έλεγχο µετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας.

Με τη δραστηριότητα αυτή το παιδί µαθαίνει να αντιστοιχεί και να ταυτίζει τους αριθµούς µε τις αντίστοιχες ποσότητες, 

ενώ δουλεύεται και ο οπτικοκινητικός του συντονισµός. Κατακτά δηλαδή, παίζοντας την έννοια της ποσότητας.

µακετόχαρτο
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