Δραστηριότητες για το σπίτι
Χρώματα
1. Ομαδοποίηση σνιτκειμένων με βάση τα χρώματα (μπορεί να γίνει και με
κύβους, μπάλες, χάντρες, καλαμάκια, πολύχρωμα μακαρονάκια ή οτιδήποτε
άλλο υπάρχει στο σπίτι)
2. Ταυτόχρονα μπορείτε να δουλέψετε και τους αριθμούς
• Ξεκινώντας με απλή οδηγία:
o δώσε μου 1 κόκκινη μπαλίτσα,
o δώσε μου 2 πράσινες
• Μετα η εντολή να γίνει πιο σύνθετη
o δώσε μου 1 μπλε και 1 πράσινη μπάλα
o δώσε μου 2 κόκκινες και 1 κίτρινη μπάλα
• Να απαριθμά τα αντικείμενα αρχικά μέχρι το 3 και στη συνέχεια μέχρι
το 5

Ομαδοποιήσεις αντικειμένων με κριτήριο το χρώμα!

Παιχνίδι με τα χρώματα! Διαδρομές με το ζάρι κι σε όποιο
χρωματάκι σταματήσουν βρίσκουν αντικείμενο μ'αυτό το
χρώμα! προσοχή στο άσπρο καιγόμαστε γυρίζουμε από την
αρχή!

Παραμύθια για τα χρώματα
• Το παραμύθι με τα χρώματα
• Ο Έλμερ ο ελέφαντας
• Η Χρωματούσα
• Ένα λαίμαργο ουράνιο τόξο
• Πως να καταβροχθίσετε ένα ουράνιο τόξο
• Τα χρωματιστά κοράκια
• Τα μαγικά χρώματα

Τα παραμύθια είναι εξαιρετικό μέσο για ανάπτυξη λεξιλογίου, κατανόησης
λόγου, ανάπτυξηw φαντασίας και κριτικής σκέψης.
Πιο κάτω καταγράφονται διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορούν να
δουλεύονται όλα τα παραμύθια

1. Πάντα διαβάζω στο παιδί τον τίτλο, συγγραφέα και το άτομο που έκανε την
εικονογράφηση
2. Δίνουμε λεξιλόγιο όπως εξώφυλλο, οπισθόφυλλο
3. Διήγηση παραμυθιού βλέπωντας τις εικόνες
4. Διήγηση παραμυθιού χωρίς τη χρήση εικόνων (ενδιάμεσα της ιστορίας ο
γονιός κάνει ερωτήσεις στο παιδί όπως: που πήγαινε η Κοκκινοσκουφίτσα;
Ποιόν συνάντησε; Πώς ένιωσε; Εσύ πως θα ένιωθες αν ήσουν στη θέση της;
5. Σταματάω το παραμύθι και ζητάω από το παιδί να μαντέψει τη συνέχεια
6. Ζητάω από το παιδί να μαντέψει το τέλος πριν του το αφηγηθώ
7. Ζητάω από το παιδί να περιγράψει όποια εικόνα/σκηνή του άρεσε
περισσότερο
8. Το παιδί ζωγραφίζει μια εικόνα από το παραμύθι που του άρεσε και την
περιγράφει
9. Το παιδί αναδιηγείται την ιστορία από μόνο του βλέποντας τις εικόνες
10. Μπορούν να φωτοτυπηθούν κάποιες εικόνες και να προσπαθήσει το παιδί να
τις σειροθετήσει (μέχρι 4 εικόνες)
11. Το παιδί περιγράφει τα συναισθήματα του ήρωα
12. Αρχικά δεν αναφέρνω τον τίτλο και αφού τελειώσω τη διήγηση του
παραμυθιού ρωτάω το παιδί να μαντέψει τον τίτλο ή αν μπορούσε να αλλάξει
τον τίτλο τι τίτλο θα έδινε
13. Να διαβάσετε στο παιδί τον τίτλο και να προσπαθήσει να μαντέψει τηνιστορία

Αριθμοί
• Μπορείτε αρχικά να δείξετε 1 αντικείμενο (1 ντομάτα, 1 παιχνίδι, 1 ζωάκι)

• Στη συνέχεια θα γράψετε σε ένα Α4 χαρόνι τον αριθμό 1 και το παιδί θα
σχεδιάσει 1 αντιείιμενο ή μπορεί να κόψει ένα αντικείμενο από περιοδικό.
• Το παιδί μπορεί να τοποθετήσει το δάχτυλο του πάνω στον αριθμό και να τον
σχηματίσει. Μπορεί επίσης να κολλήσει μακαρονάκια ή γκοφρέ
• Το παιδί προσπαθεί να γράψει στο ίδιο χαρτόνι τον αριθμό 1 με μαρκαδόρο,
χρωματιστό, παστέλ, πένα
• Μέσα σε ένα δισκάκι τοποθετήστε αλεύρι ή αφρό ξυρίσματος και το οπαιδί με
το δάχτυλο του σχηματίζει τον 1.
• Μπορεί να βρεί μέσα στο σπίτι αντικείμενα και να σας τα φέρει.

*Με αυτό τον τρόπο μπορούν να δουλευτούν όλοι οι αριθμοί.

Δουλεύοντας τα χρώματα και τους αριθμούς
v Μέσα από την καθημερινότητα,
• Φτιάχνουμε σαλάτα
o Μπορώ να έχω 2 αγγουράκια. Κοίτα! Τι χρώμα είναι;

o Για να κόψουμε και μια κόκκινη ντομάτα (ευκαιρία να εμπλουτίσουμε
με λεξιλόγιο όπως: τι μεγάλη που είναι, τι μαλακή, τι ζουμερή)
o Συνεχίζεται μέχρι να τελειώσει και βγει μια πολύχρωμη σαλάτα
• Γευόμαστε φρούτα ή φτιάχνουμε φρουτοσαλάτα
o τα δοκιμάζουμε, λέμε αν μας αρέσουν ή όχι, αν είναι εύγευστα, ξινά
ή γλυκά.
• Βάζουμε πλυντήριο ρούχων
o χωρίζουμε τα χρωματιστά ρούχα από τα άσπρα
o χρήση λεξιλογίου:καθαρά, βρώμικα κτλ
• Στρώσιμο τραπεζιού
o Μετρούμε τα πιάτα, ποτήρια κτλ που βάζουμε πάνω στο τραπέζι
o Πόσοι κάθισαν στο τραπέζι να φάνε
• Βόλτα στον κήπο (αν έχετε) να δείτε τι έχει, να το περιγράψετε

Οτιδήποτε κάνετε στο σπίτι μπορεί να αξιοποιηθεί με το παιδί για ανάπτυξη και
εμπλουτισμό λεξιλογίου και ενισχύση των νέων εννοιών όπως τα χρώματα και οι
αριθμοί που προαναφέραμε.

Έλμερ ο ελέφαντας

Ουράνιο τόξο για χρωμάτισμα ή να κολλήσεις γκοφρέ, μακαρονάκια ή ότιδήποτε έχετε
στο σπιτι

