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∆ραστηριότητα Γλώσσας 14

Χρωµατίζω διαβάζοντας

Υλικά:

• Ένας χάρτινος φάκελος µε λάστιχο

• Ένας πλαστικός φάκελος µεγέθους Α5, µε κουµπί 

• Πλαστικοποιηµένη εκφώνηση

• Πλαστικοποιηµένο κείµενο για ανάγνωση

• Σχέδιο που πρέπει να χρωµατιστεί

•  Ξυλοµπογιές, µαρκαδόροι, λαδοµπογιές  

ή κηροµπογιές

• Μαρκαδόρος

• Φύλλα πλαστικού, πλαστικοποιητής

• Ψαλίδι ή κοπίδι

• Συρραπτικό

• Velcro

• Κόλλα

 Αντί για µαρκαδόρους ή ξυλοµπογιές µπορείτε να χρησιµοποιήσετε πολύχρωµα κοµµατάκια χαρτιού ή µπαλάκια γκοφρέ. 
Το παιδί τα κολλά όπου πρέπει. Έτσι, αντί να χρωµατίσει, θα φτιάξει ένα όµορφο κολάζ. 

 ∆ώστε στο σχέδιο τη µορφή µιας πόλης ή ενός καραβιού που αποτελείται από σχήµατα (τρίγωνα, τετράγωνα, κύκλους 
κτλ.). Στον φάκελο Α5 βάλτε τα αντίστοιχα χρωµατιστά σχήµατα. Ζητήστε από το παιδί να τα κολλήσει εκεί που πρέπει 
(δραστηριότητα µαθηµατικών).
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ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Πάρτε τον χάρτινο φάκελο, κόψτε τα «αυτιά» και αφαιρέστε 

το λάστιχο. Ανοίξτε τον φάκελο, τοποθετήστε κάτω 

αριστερά τον πλαστικό φάκελο και συρράψτε τον καλά 

µόνο στην κάτω πλευρά.

Χωρίστε τη δεξιά πλευρά του φακέλου σε δύο 

οριζόντια µέρη. Στην επάνω πλευρά κολλήστε το 

πλαστικοποιηµένο κείµενο για ανάγνωση και στην 

κάτω πλευρά κολλήστε το σχέδιο που θα χρωµατίσει 

το παιδί.

Στην αριστερή πλευρά του φακέλου κολλήστε την 

πλαστικοποιηµένη εκφώνηση πάνω από τον φάκελο 

Α5 και τοποθετήστε µέσα στον φάκελο ξυλοµπογιές ή 

µαρκαδόρους ή λαδοµπογιές ή κηροµπογιές.

Μικρές Συµβουλές

•  Είναι σηµαντικό να θυµηθείτε ότι το σχέδιο σ’ αυτή τη δραστηριότητα δεν πλαστικοποιείται για να µπορέσει το 
παιδί να το χρωµατίσει.

•  Καλό είναι να κολλήσετε το σχέδιο µε κόλλα που κολλά και ξεκολλά ή µε σελοτέιπ, ώστε να ανανεώνεται 
κάθε φορά.

•  Αν επιθυµείτε, µπορείτε να πλαστικοποιήσετε το σχέδιο, αλλά πρέπει να χρησιµοποιήσετε ειδικούς µαρκαδό-
ρους που χρωµατίζουν πάνω σε πλαστικοποιηµένη επιφάνεια. Στην περίπτωση αυτή αφαιρέστε το χρώµα µε 
οινόπνευµα και βαµβάκι.

•  Μπορείτε να κολλήσετε  το πλαστικοποιηµένο κείµενο για ανάγνωση και µε Velcro στον φάκελο, για να ανανε-
ώνεται, χωρίς να καταστραφεί ο φάκελος.

 ∆ώστε στο σχέδιο τη µορφή ενός χώρου (δωµάτιο, κουζίνα κτλ.) και ζητήστε από το παιδί µέσω της ιστορίας που θα 
διαβάσει να κολλήσει αντικείµενα εκεί που πρέπει, τα οποία θα βρει στον φάκελο Α5. Με τον τρόπο αυτό εκπαιδεύεται σε 
προµαθηµατικές έννοιες και τοπικούς προσδιορισµούς (πάνω-κάτω, µέσα-έξω, αριστερά-δεξιά κτλ.).

Το παιδί πρέπει να χρωµατίσει το σχέδιο σύµ-

φωνα µε τις οδηγίες που θα διαβάσει. Για να 

το χρωµατίσει σωστά, πρέπει να κατανοήσει 

πλήρως το κείµενο. 

ρέπει να χρωµατίσει το σχέ
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∆ραστηριότητα Γλώσσας 15

Μιλκ σέικ

Υλικά:

• Ένας χάρτινος φάκελος µε λάστιχο

• Ένας πλαστικός φάκελος µεγέθους Α5, µε κουµπί 

•  Πίνακες εκφώνησης (γενικές και επιµέρους  

οδηγίες)

•  Βήµατα εκτέλεσης της συνταγής σε εικόνες

•  Βήµατα εκτέλεσης της συνταγής σε προτάσεις 

• Πίνακας υλικών

• Μαρκαδόρος

• Φύλλα πλαστικού, πλαστικοποιητής

• Ψαλίδι ή κοπίδι

• Συρραπτικό

• Velcro

• Κόλλα

 Αντί για συνταγές φαγητών ή γλυκών, µπορείτε να δουλέψετε µε κατασκευές χειροτεχνίας ή ειδών µοντελισµού. Με αυτό 
τον τρόπο δυσκολεύετε τη δραστηριότητα, ενώ µπορείτε να τη χρησιµοποιήσετε και µε παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας. 
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ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

4

Πάρτε τον χάρτινο φάκελο, κόψτε τα «αυτιά» και αφαιρέστε 

το λάστιχο. Ανοίξτε τον φάκελο, τοποθετήστε κάτω 

αριστερά τον πλαστικό φάκελο και συρράψτε τον καλά 

µόνο στην κάτω πλευρά.

Χωρίστε µε µαρκαδόρο τη δεξιά πλευρά του φακέλου 

οριζόντια σε δύο άνισα µέρη και κολλήστε λωρίδες σκληρό 

Velcro οριζόντια και κάθετα όπως φαίνεται στο σχήµα.

Στη συνέχεια, δίπλα στην οριζόντια λωρίδα Velcro κολλήστε 

την επιµέρους οδηγία των υλικών και δίπλα από τις κάθετες 

λωρίδες των βηµάτων εκτέλεσης κολλήστε την επιµέρους 

οδηγία των αντίστοιχων βηµάτων εκτέλεσης.

Τέλος, κολλήστε µαλακό Velcro στην πίσω όψη των 

βηµάτων εκτέλεσης της συνταγής (εικόνες, προτάσεις) 

αλλά και στον πλαστικοποιηµένο πίνακα υλικών και 

τοποθετείστε τα µέσα στον φάκελο Α5.

Το παιδί ανοίγει τον φάκελο Α5 και κολλά τα υλικά της συνταγής καθώς και τα βήµατα 

εκτέλεσης (εικόνες, προτάσεις) στη σωστή θέση. Στη δραστηριότητα αυτή εξασκείται 

στην ανάγνωση, στον οπτικοκινητικό συντονισµό και µαθαίνει να φτιάχνει νοστιµότα-

τα µιλκ σέικ.

Στην αριστερή πλευρά του φακέλου κολλήστε τον πίνακα 

εκφώνησης (γενικές οδηγίες) πάνω από τον φάκελο Α5.

Velcro

Velcro
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