
Με αυτές τις μεγάλες ανθεκτικές κάρτες, τα παιδιά κάνουν πολλές ανακαλύψεις: γνωρίζουν εφτά 
χαριτωμένα ζώα, συνθέτοντας τα μεγάλα παζλ. Τα ζώα, με προοδευτικό μέγεθος, μπορούν 
επίσης να συγκρίνονται και να στοιβάζονται από το μεγαλύτερο στο μικρότερο, αναπτύσσοντας 
έτσι τη δημιουργία σειριακής και λογικής σκέψης.



ΤΑ ΕΦΤΑ ΠΑΖΛ

Για να γίνει το παιχνίδι απλούστερο και να διευκολυνθεί η αναγνώριση των θεμάτων, είναι 
προτιμότερο να ξεκινήσει η δραστηριότητα συναρμολογώντας τα παζλ των ζώων. 
Τα παιδιά μπορούν να συναρμολογήσουν τις εικόνες με απόλυτη αυτονομία, χάρη στις 
αρθρώσεις παζλ που αυτο-διορθώνονται. Ο γονέας ή ο εκπαιδευτικός πρέπει να περιοριστεί σε 
μερικές απλές συστάσεις, χωρίς να παίρνει μέρος στις ενέργειες των παιδιών. Την πρώτη φορά 
μπορείτε να κάνετε την δραστηριότητα ακόμα πιο εύκολη, παρουσιάζοντας τα κομμάτια ενός 
παζλ ταυτόχρονα π ρος τα πάνω. Σε δεύτερο στάδιο, μπορούμε να τοποθετήσουμε όλα τα 
κομμάτια στην επιφάνεια παιχνιδιού.  Σε κάθε περίπτωση, ενθαρρύνουμε πάντα τα παιδιά να 
συγκρίνουν τις κάρτες με τις εικόνες στο πίσω μέρος του κουτιού,  εστιάζοντας την προσοχή 
τους στις λεπτομέρειες κάθε επιμέρους σχεδίου. Για παράδειγμα, επισημαίνουμε το δέρμα της 
αγελάδας, τη χαίτη του αλόγου, το μαλλί του προβάτου και ούτω καθεξής. Αν διαπιστώσουμε ότι 
τα παιδιά έχουν κάποια δυσκολία, μπορούμε να τα βοηθήσουμε, δίνοντάς τους το σωστό 
κομμάτι και ζητώντας τους να συναρμολογήσουν το αντίστοιχο τμήμα της εικόνας.
Κάθε φορά που τα παιδιά φτιάχνουν ένα παζλ, μπορούν να προφέρουν το όνομα του 
εικονιζόμενου ζώου, δείχνοντας με το δάχτυλό τους: «Αυτή είναι η αγελάδα!» «Αυτό είναι το 
άλογο» «Αυτός είναι ο σκύλος» «Αυτό είναι το κουνέλι» και ούτω καθεξής, έτσι ώστε να ενισχυθεί 
η σύνδεση εικόνας-λέξης.



ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ
Μόλις τα παιδιά συναρμολογήσουν τα παζλ, μπορούμε να τους ζητήσουμε να αναγνωρίσουν 
τα ζώα μέσα από τις ακόλουθες ερωτήσεις: «Ποια είναι η αγελάδα; Πού είναι το κουνέλι; Και τι 
είναι το κοτόπουλο; Και πού είναι το ποντίκι; ». Καλούμε τα παιδιά να μας δώσουν το παζλ ή 
να το δείξουν με το δάχτυλό τους.
Έπειτα, θα ζητήσουμε από τα παιδιά να θυμηθούν τα ονόματα των ζώων: για παράδειγμα, 
μπορούμε να ρωτήσουμε «Ποιο είναι το όνομα αυτού του ζώου; Και αυτό; Και αυτό το άλλο; ». 
Ας θυμόμαστε πάντα να κάνουμε την ερώτηση δείχνοντας με το δάχτυλο.



ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ
Τέλος, μπορούμε να παίξουμε για να ταξινομήσουμε τα παζλ από το μεγαλύτερο στο 
μικρότερο, στοιβάζοντάς τα όπως φαίνεται στην εικόνα της πίσω πλευράς του κουτιού. Πρώτα 
όμως, μπορούμε να δείξουμε το μεγαλύτερο ζώο, την αγελάδα και το μικρότερο, το ποντίκι και 
να πούμε: « Αυτό είναι μεγάλο! » « Αυτό είναι μικρό» . Για να εδραιώσουμε την εκμάθηση των 
δύο λέξεων μπορούμε να τους πούμε αρκετές φορές: « Μεγάλο! » « Μικρό! » « Μεγάλο! » 
«Μικρό! ». Έ πειτα, μπορούμε να ρωτήσουμε: « Ποιο είναι το μεγάλο; Δώσε μου το 
μεγάλο!» «Ποιο είναι το μικρό; Δώσε μου το μικρό!» . Τέλος, υποδεικνύουμε τα δύο ζώα και 
ρωτάμε εναλλάξ: « Πώς είναι αυτό το ζώο; Και το παιδί θα απαντήσει: « Μεγάλο» « Μικρό» .
Μπορούμε να επαναλάβουμε τη δραστηριότητα με ένα άλλο ζευγάρι ζώων και τελικά να 
καθοδηγήσουμε το παιδί σχετικά με το μέγεθος, στοιβάζοντας τα ζώα από το μεγαλύτερο στο 
μικρότερο με τον ακόλουθο τρόπο.
Ας τοποθετήσουμε τα συναρμολογημένα παζλ στο τραπέζι και ας ρωτήσουμε: « Ποιο είναι το 
μεγαλύτερο από όλα; Δώσε μου το μεγαλύτερο από όλα!»  . Θα βοηθήσουμε τα παιδιά να 
βάλουν το επιλεγμένο ζώο σε μια πλευρά, να το ξεχωρίσουν από τα υπόλοιπα ζώα και θα 
ζητήσουμε και πάλι να ψάξουμε για το μεγαλύτερο ζώο ανάμεσα στα υπόλοιπα. Στη συνέχεια, 
θα τοποθετήσουμε το άλογο κάτω από την αγελάδα και θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο μέχρι 
το ποντίκι, σχηματίζοντας τη στοίβα των ζώων όπως φαίνεται στην εικόνα στο κουτί.




