
1/Φτιάξε τα 12 µίνι παζλ 

Αφού έχει τοποθετήσει και τις 36 κάρτες σε μια επιφάνεια, το παιδί συναρμολογεί μόνο ή με 
παρέα τα 12 μίνι παζλ με τα επαγγέλματα. Κάθε παζλ αποτελείται από τρία κομμάτια: το 
κομμάτι όπου απεικονίζεται ένα επάγγελμα, όπως ο ξυλουργός και συνδέεται με δύο κομμάτια 
όπου απεικονίζονται τα εργαλεία και τι μπορούν να κάνουν, στην περίπτωση αυτή το πριόνι και 
το ντουλάπι. Έτσι, το παιδί ανακαλύπτει κάποια επαγγέλματα, τα εργαλεία τους και το έργο 
τους. Είναι σημαντικό να αφήνετε το παιδί όσο χρειάζεται για να κάνει τις απαραίτητες 
αντιστοιχίες. Επιπλέον, χάρη στις αρθρώσεις αυτο-διόρθωσης του παζλ, το παιδί μπορεί να 
επαληθεύσει τις ενώσεις του αυτόνομα και να μάθει από λάθη του.  
Μόλις τα μίνι παζλ συναρμολογηθούν, ο γονέας μπορεί να παίξει μαζί με το παιδί του, ζητώντας 
του να αναγνωρίσει τα επαγγέλματα, μέσα από ερωτήσεις, όπως: «Ποιος είναι ο 
ζαχαροπλάστης; Πού είναι ο μηχανικός; Τι κάνει ο κομμωτής; ».

Τι χρειάζεται για να διδάξει ο δάσκαλος; Τι χρησιμοποιεί ο πυροσβέστης για να σβήσει τη φωτιά; 
Τι κάνει ο γιατρός; Το παιχνίδι αυτό απαντά σε αυτές τις ερωτήσεις με έναν απλό και 
διασκεδαστικό τρόπο. Το παιδί αναπτύσσει έτσι τη λογική σκέψη σύγκρισης, ομαδοποίησης και 
οπτικής μνήμης. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι παιχνιδιού:



2/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

2-4 παίκτες
Τοποθετήστε τις κάρτες με την πάνω όψη στην επιφάνεια παιχνιδιού, έτσι ώστε να έχουν από τη 
μία πλευρά τις 12 κάρτες των επαγγελμάτων (ζωγράφος, μάστορας, κλπ.) και από την άλλη 
πλευρά τις υπόλοιπες 24 κάρτες. Κάθε παίκτης επιλέγει μία κάρτα επαγγέλματος και
ολοκληρώνει το μίνι παζλ με τα αντίστοιχα 2 κομμάτια, έπειτα επιλέγει μία άλλη κοκ. Νικητής 
είναι αυτός που έχει ολοκληρώσει τα περισσότερα παζλ των επαγγελμάτων.
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3/ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΝΗΜΗΣ

2-6 παίκτες
Ξεχωρίστε τις 12 κάρτες των επαγγελμάτων από τις υπόλοιπες και δώστε σε κάθε παιδί δύο ή 
περισσότερες, ανάλογα με τον αριθμό των παικτών. Ανακατέψτε τις υπόλοιπες 24 και 
τοποθετήστε τις ανάποδα σε μια επιφάνεια. Ο νεαρότερος παίκτης ξεκινά το παιχνίδι παίρνοντας 
μία κάρτα. Αν ταιριάζει με κάποια από τις κάρτες επαγγέλματος που έχει, την κρατάει και την 
συνδέει με την αντίστοιχη κάρτα, διαφορετικά αφήνει την κάρτα ανάποδα μαζί με τις άλλες. 
Έπειτα είναι η σειρά του επόμενου παίκτη, προχωρώντας δεξιόστροφα. Νικητής είναι αυτός που 
θα καταφέρει να ολοκληρώσει (με τρία κομμάτια) όλα τα παζλ που έχει με τα επαγγέλματα.




