
Ένα απλό και αποτελεσματικό βοήθημα διδασκαλίας για την προετοιμασία των παιδιών 
προσχολικής ηλικίας, για την κατανόηση της διαδοχής ορισμένων γεγονότων που 
επαναλαμβάνονται. Γίνεται ξεκάθαρο στο παιδί ότι η διαδοχή των εποχών ανήκει στην 
κυκλικότητα του χρόνου, όπως ημέρα και νύχτα, μήνες του έτους και των ημερών της 
εβδομάδας. Φυσικά, η διδασκαλία των παιδιών όσον αφορά την κυκλικότητα του χρόνου, είναι  
μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο. Είναι προτιμότερο, ειδικά για παιδιά ηλικίας 3-6 ετών, να 
υιοθετούνται στρατηγικές διασκέδασης όπως αυτό το κυκλικό παζλ των εποχών. Το παιχνίδι 
είναι ο καλύτερος τρόπος για να μάθουν.

1/ Συναρµολόγηση του κυκλικού παζλ

Τοποθετήστε όλα τα κομμάτια σε μια επιφάνεια και ξεκινήστε τη δραστηριότητα, συνθέτοντας το 
παζλ 42 τεμαχίων. Αν τα παιδιά δυσκολευτούν, μπορείτε να διαιρέσετε τα κομμάτια ανά εποχή 
και να συνθέσετε μία μία τις εποχές. Τα παιδιά μπορούν να συνθέσουν τις εικόνες μόνα τους ή με 
φίλους και συγγενείς, χάρη στις αρθρώσεις αυτο-διόρθωσης των κομματιών.  Ο γονέας ή ο 
εκπαιδευτικός πρέπει να αφήσει τα παιδιά όσο χρειάζεται χωρίς να επαμβαίνει.  Πάντα να 
παροτρύνετε τα παιδιά να συγκρίνουν τα κομμάτια με τις εικόνες στο πίσω μέρος του κουτιού, 
προσελκύοντας την προσοχή τους στις λεπτομέρειες κάθε εποχής. Για παράδειγμα, επισημάνετε 
τα φύλλα που πέφτουν το φθινόπωρο, το χιόνι του χειμώνα, τα πρώτα λουλούδια της άνοιξης και 
τον ήλιο του καλοκαιριού. Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά εκπαιδεύονται να κάνουν λογικούς 
συλλογισμούς και να κατανοούν τις εποχές και τη διαδοχή τους. Μπορείτε να ελέγξετε αν 
κατάλαβαν, ρωτώντας τα μερικές ερωτήσεις: « Ποια είναι η άνοιξη; Πού είναι το φθινόπωρο; Τι 
συμβαίνει το φθινόπωρο; Ποια εποχή είναι μετά το καλοκαίρι;... »  



2/ Διασκεδάστε µε τις εποχές

Όταν τα παιδιά έχουν μάθει όλες τις εποχές και έχουν φτιάξει τα παζλ, προτείνετέ τους κάποια 
παιχνίδια για να συνεχίσουν να μαθαίνουν και να κάνουν λογικές αντιστοιχίες. Εστιάστε την 
προσοχή των παιδιών σε ένα συγκεκριμένο θέμα, σύμφωνα με τις τέσσερις εποχές. Για 
παράδειγμα, επικεντρωθείτε στον τρόπο ενδυμασίας, επισημαίνοντας τι φορούν τα παιδιά στο 
παζλ: κασκόλ, καπέλο και γάντια τον χειμώνα, φανελάκι και σορτς το καλοκαίρι... Στη συνέχεια 
συνεχίστε με την παρατήρηση του δέντρου, το οποίο συμβολίζει καλύτερα τη ροή των εποχών 
αλλάζοντας μορφή (δέντρο με φύλλα που πέφτουν, δέντρο με χιόνι κ.λπ.). Συνεχίζουμε και πάλι 
με την παρατήρηση του τοπίου και τις δραστηριότητες που τα παιδιά μπορούν να κάνουν σε μια 
δεδομένη εποχή: τον χειμώνα μπορούμε να φτιάξουμε έναν χιονάνθρωπο, το καλοκαίρι 
μπορούμε να κάνουμε πικ-νικ δίπλα στη λίμνη, ενώ το φθινόπωρο μπορούμε να μαζέψουμε τα 
φύλλα. Είναι σημαντικό, για να εδραιωθεί καλύτερα η έννοια της διαδοχής των εποχών, να 
αναφερθούμε στην εμπειρία των παιδιών μέσω ερωτήσεων: «Τι θυμάσαι για το χειμώνα; Τι σου 
αρέσει να κάνεις; Το καλοκαίρι; Και την άνοιξη; Τι δεν σου αρέσει το φθινόπωρο; ...»

3/ Προσκαλέστε τους φίλους σας
2-4 παίκτες 
Τοποθετήστε όλες τις κάρτες στην επιφάνεια του παιχνιδιού και χωρίστε τις ανά εποχή 
(καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνα, άνοιξη).  Αναθέστε μία ή περισσότερες εποχέ  ς σε κάθε παιδί, 
ανάλογα με τον αριθμό των παικτών. 



Αν οι παίκτες είναι 3, αναθέστε 2 εποχές στο μεγαλύτερο σε ηλικία παιδί. Κερδίζει όποιο παιδί 
μαζέψει πρώτο όλες της κάρτες της εποχής/των εποχών του. 

4/ Επινοήστε µια ιστορία

2-4 παίκτες
Κάθε παίκτης επιλέγει μία εποχή και επινοεί μία μικρή ιστορία, βάσει αυτών που βλέπει στις 
εικόνες. Ο ενήλικας μπορεί να επιλέξει, σε περίπτωση περοσσότερων παικτών), την πιο 
πρωτότυπη, συμπαθητική ή καλύτερα αφηγημένη ιστορία.

5/ Παιχνίδι µνήµης

2-4 παίκτες
Ένα κλασικό παιχνίδι που βοηθά την ανάπτυξη της ικανότητας παρατήρησης και της οπτικής 
μνήμης. Ανακατεύετε τις 56 κάρτες και τις τοποθετείτε σε μια επιφάνεια με την όψη προς τα 
πάνω. Αφού τα παιδιά παρατηρήσουν τις εικόνες για 40 δευτερόλεπτα, τις αναποδογυρίζετε, 
έτσι ώστε να μην φαίνονται οι εικόνες. Τα παιδιά παίζουν με τη σειρά, αναποδογυρίζοντας 
ζευγάρια καρτών. Αν βρουν 2 ίδιες εικόνες, παίρνουν το ζευγάρι των κάρτών και ξαναπαίζουν. 
Αν δεν βρουν το σωστό ζευγάρι, τότε ξαναγυρίζουν τις κάρτες ανάποδα και είναι σειρά του 
επόμενου πάικτη.  Στο τέλος κερδίζει ο παίκτης με τις περισσότερες κάρτες.




