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Εκπαιδευτικά παιχνίδια

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ

Οι εκπαιδευτικοί φάκελοι που παρουσιάζον-
ται στο Β΄μέρος αυτού του βιβλίου έχουν δη-
μιουργηθεί έχοντας υπόψη την φιλοσοφία του
TEACCH (Treatment and Εducation of Autistic
and Communication Handicapped Children)
(μεταφράζεται «Θεραπεία και Εκπαίδευση
Παιδιών με Αυτισμό και Διαταραχές Επικοινω-
νίας») που αφορά στο δομημένο περιβάλλον
της σχολικής τάξης για παιδιά που βρίσκονται
ή πιθανόν να έχουν στοιχεία από το φάσμα
του αυτισμού αλλά και στον τρόπο με τον
οποίο μαθαίνουν τα παιδιά αυτά.

Δομημένο περιβάλλον σημαίνει ότι ο χώρος
της τάξης είναι οργανωμένος, οριοθετημένος
και διευθετημένος με τέτοιο τρόπο ώστε το
παιδί να κατανοεί γρήγορα τί κάνει, πού και για
πόσο χρονικό διάστημα.

Οι εκπαιδευτικοί φάκελοι μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν από το παιδί κατά το εξατομικευ-
μένο ημερήσιο πρόγραμμά του στον ιδιαίτερο
χώρο που έχει οριστεί γ’αυτό το σκοπό ή σε
συγκεκριμένη «γωνιά».

Στο ειδικό νηπιαγωγείο έρχονται συνήθως παιδιά τα περισσότερα από τα οποία δεν ξέ-
ρουν να διαβάζουν. Για το λόγο αυτό οι εκπαιδευτικοί φάκελοι δημιουργήθηκαν χρη-
σιμοποιώντας φωτογραφίες, σύμβολα του makaton, σχήματα ή αντικείμενα.

Οι εκπαιδευτικοί φάκελοι έχουν οργανωθεί και ταξινομηθεί σε τρία κουτιά τα οποία
έχουν διαφορετικό χρώμα ανάλογα με το αναπτυξιακό επίπεδο στο οποίο απευθύνον-
ται. Το κόκκινο για το χαμηλότερο, το κίτρινο για το μεσαίο και το πράσινο για το ανώ-
τερο επίπεδο ανάπτυξης σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που ετέθησαν από τον
εκπαιδευτικό για κάθε παιδί ξεχωριστά.

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τη «ζώνη επικείμενης ανάπτυξης» όπως ορίζεται από
τον Vygotsky, σε κάθε ένα από τα κουτιά του συγκεκριμένου επιπέδου υπάρχουν δρα-
στηριότητες αυξανόμενης δυσκολίας. Με αυτόν τον τρόπο το παιδί περνάει αβίαστα
από το ένα επίπεδο γνώσης στο επόμενο χωρίς συγκρούσεις και ματαιώσεις. 
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Η Διαδικασία Κατασκευής:

� Κόβουμε τα πτερύγια του φακέλου
� Βγάζουμε το λάστιχο
� Χαράσσουμε τρία πλαίσια ή περισσότερα ανάλογα με τη δραστηριότητα που θέλουμε

να κάνουμε
� Κολλάμε το σύμβολο στην πάνω αριστερή μεριά του κάθε πλαισίου
� Ντύνουμε με αυτοκόλλητο το εσωτερικό του φακέλου
� Κολλάμε διαφανές φύλλο ζελατίνας Α4 (το μισό) στο κάτω δεξί μέρος του φακέλου
� Πλαστικοποιούμε τις εικόνες ή φωτογραφίες ή σύμβολα που έχουμε επιλέξει.
� Καθαρίζουμε τις εικόνες από το περιττό πλαστικό
� Κολλάμε στο πίσω μέρος των εικόνων μικρά κομμάτια Velcro (μαλακή πλευρά)
� Κολλάμε σε διάφορα σημεία σε κάθε πλαίσιο αντίστοιχα μικρά κομμάτια Velcro (τραχιά

πλευρά)
� Τοποθετούμε τις εικόνες στη θέση της θήκης που διαμορφώθηκε στην κάτω δεξιά

μεριά του φακέλου.
� Τυπώνουμε τον τίτλο της δραστηριότητας και τον κολλάμε στο εξώφυλλο του φακέλου.

Βλέπε Φωτογραφίες (1–14)
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Εδώ παρουσιάζονται ενδεικτικοί εκπαιδευτικοί φάκελοι με δραστηριότητες που εν-
τάχθηκαν στο αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου και αναφέρονται στο κεφάλαιο
9 που αφορά στα «μαθηματικά στον κόσμο του παιδιού» σύμφωνα με τον Οδηγό Σπου-
δών της Νηπιαγωγού του ΥΠΕΠΘ.
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ΑΡΙΘΜΗΣΗ – ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ

Επιμέρους στόχοι:

— Έννοιες αριθμών (1–5)
— Αρίθμηση (1–5)
— Απαρίθμηση (1–5 μήλα)
— Αντιστοίχιση (τόσα όσα ο αριθμός)

ΣΧΗΜΑΤΑ

Επιμέρους στόχοι:

— Αντίληψη σχημάτων
— Αναγνώριση σχημάτων
— Ταύτιση χρωμάτων
— Οπτική διάκριση
— Ταύτιση σχημάτων
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ΜΕΓΑΛΟ – ΜΙΚΡΟ

Επιμέρους στόχοι:

— Έννοιες μεγάλο – μικρό
— Ταύτιση σχημάτων
— Οπτική διάκριση.

ΜΙΣΟ – ΜΙΣΟ

Επιμέρους στόχοι:

— Οπτική διάκριση
— Οπτική ολοκλήρωση
— Έννοια μισού
— Σχήματα
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ΧΡΩΜΑΤΑ
Οι δραστηριότητες με θέμα «Τα χρώματα και οι τονικές διαφορές», από τα αγαπημένα
των παιδιών, εντάχθηκαν στο κεφάλαιο που αφορά στην «Δημιουργία – Έκφραση».

Παζλ ψάρι

Παζλ σαλίγκαρος

Πασχαλινό αυγό

ΜΟΤΙΒΑ

Επιμέρους στόχοι:

— Έννοια του μοτίβου
— Λογική σκέψη
— Παρατηρητικότητα
— Ολοκλήρωση
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Λουλούδι

Επιμέρους στόχοι:

— Ταύτιση χρωμάτων & σχημάτων
— Οπτική διάκριση
— Οπτική ολοκλήρωση
— Συντονισμός ματιού – χεριού

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος Αγωγής
Υγείας προέκυψαν εκπαιδευτικοί φάκελοι με
δραστηριότητες σχετικές με τις θεματικές ενότη-
τες οι οποίες είχαν προεπιλεγεί αλλά και άλλες με
τις οποίες ασχολήθηκαν τα παιδιά μετά από πα-
ρότρυνση του εκπαιδευτικού. Χρησιμοποιήθη-
καν τα οικεία σύμβολα του makaton καθώς τα
παιδιά είναι εξοικειωμένα με αυτά. Ορισμένες ει-
κόνες επελέγησαν από το internet για λόγους
που αφορούν στη γενίκευση των εννοιών.

ΤΡΟΦΙΜΑ

Επιμέρους στόχοι:

— Οπτική διάκριση
— Αντίληψη – αναγνώριση φρούτων
— Αντίληψη – αναγνώριση λαχανικών
— Ομαδοποίηση
— Γενίκευση
— Αναγνώριση οικείων διατροφικών

προϊόντων
— Ταύτιση εικόνων
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ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ

Επιμέρους στόχοι

— Οπτική διάκριση
— Αναγνώριση οικείων αντικειμένων
— Ταύτιση σχημάτων
— Ταύτιση χρωμάτων
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ΈΝΔΥΣΗ / ΥΠΟΔΗΣΗ

Επιμέρους στόχοι:

— Οπτική διάκριση
— Ταύτιση σχημάτων
— Ταύτιση χρωμάτων
— Έννοιες (υποδήματα – ρούχα)
— Γενίκευση

ΤΑ ΡΟΥΧΑ

Επιμέρους στόχοι:

— Οπτική διάκριση
— Ταύτιση σχημάτων
— Ταύτιση χρωμάτων
— Έννοιες (παντελόνι – φούστα – μπλούζα

– παπούτσια – καπέλο)
— Γενίκευση

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος της Περιβαλλοντικής Αγωγής προ-
έκυψαν εκπαιδευτικοί φάκελοι με δραστηριότητες σχετικές με τη θεματική ενότητα που
αφορούσε στην ανακύκλωση. Και εδώ ορισμένες εικόνες με τα σύμβολα της ανακύ-
κλωσης επελέγησαν από το internet καθότι τα σύμβολα της ανακύκλωσης είναι ευρέως
διαδεδομένα και γνωστά στα παιδιά.
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Επιμέρους στόχοι:

— Αναγνώριση συμβόλων ανακύκλωσης
— Παρατηρητικότητα
— Οπτική αντίληψη
— Ταύτιση εικόνων
— Ομοιότητες – διαφορές

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Επιμέρους στόχοι:

— Ταύτιση εικόνων
— Παρατηρητικότητα
— Οπτική αντίληψη
— Συναρμολόγηση puzzle
— Ομοιότητες – διαφορές
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ΠΑΣΧΑ

Επιμέρους στόχοι:

— Παρατηρητικότητα
— Σχήματα
— Οπτική διάκριση
— Αρίθμηση
— Ταύτιση
— Χρώματα

ΑΠΟΚΡΙΕΣ
Οι γιορτές της Αποκριάς έδωσαν την ευκαιρία
να δημιουργηθούν ενδιαφέροντες δραστηριό-
τητες και παζλ για τα παιδιά.

Επιμέρους στόχοι:

— Ταύτιση
— Συναρμολόγηση
— Ομοιότητες – διαφορές
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ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Επιμέρους στόχοι:

— Παρατηρητικότητα
— Σχήματα
— Οπτική διάκριση
— Ταύτιση
— Χρώματα

ΑΝΟΙΞΗ

Επιμέρους στόχοι:

— Παρατηρητικότητα
— Σχήματα
— Οπτική διάκριση
— Ταύτιση
— Χρώματα
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ΡΗΜΑΤΑ & ΛΕΞΕΙΣ

Επιμέρους στόχοι:

— Παρατηρητικότητα
— Σχήματα
— Οπτική διάκριση
— Αναγνώριση λέξεων/προτάσεων
— Ταύτιση ενεργειών με λέξεις /προτάσεις

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ – ΣΠΙΤΙ

Επιμέρους στόχοι:

— Παρατηρητικότητα
— Σχήματα
— Οπτική διάκριση
— Αναγνώριση λέξεων/προτάσεων
— Ταύτιση ενεργειών με λέξεις/προτάσεις
— Εννοιες
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ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Επιμέρους στόχοι:

— Παρατηρητικότητα
— Οπτική διάκριση
— Ταύτιση εικόνων
— Ονομασία σχολικών ειδών

ΖΩΑ – ΠΟΥΛΙΑ

Επιμέρους στόχοι:

— Παρατηρητικότητα
— Οπτική διάκριση
— Αναγνώριση λέξεων
— Ταύτιση λέξεων
— Ονομασία ζώων/πουλιών
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ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – Κ.Ο.Κ.

Επιμέρους στόχοι:

— Παρατηρητικότητα
— Οπτική διάκριση
— Ταύτιση
— Ονομασία μέσων μεταφοράς
— Σήματα κ.ο.κ.

ΣΗΜΑΙΕΣ

Επιμέρους στόχοι:

— Παρατηρητικότητα
— Οπτική διάκριση
— Ταύτιση σχημάτων – χρωμάτων
— Εννοια σημαίας
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