




Εισαγωγή
Το παιχνίδι μνήμης «Μικροί Μάγειρες!» είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο δομημένο σε 
διάφορα επίπεδα δυσκολίας, που μπορούν να παίξουν παιδιά διαφορετικών ηλικιών. Είναι 
πολύ διασκεδαστικό και χρήσιμο για την ανάπτυξη της οπτικής μνήμης, της διαδοχικής 
μνήμης, τη δυνατότητα παρακολούθησης και της συγκέντρωσης. Επιπλέον, τα παιδιά 
μαθαίνουν να σχετίζονται με τους άλλους και να τηρούν τους κανόνες για την επίτευξη ενός 
συγκεκριμένου στόχου. Μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά μαθαίνουν να γνωρίζουν τον κόσμο 
γύρω τους, να διαχειρίζονταιτα συναισθήματά τους και να προσπαθούν να πειραματιστούν 
μαθαίνοντας από τα λάθη τους.
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Σε ποιον απευθύνεται το παιχνίδι

Προετοιμασία

ΚΑΡΤΕΣ ΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΣ ΠΙΑΤΩΝ

ΚΑΡΤΕΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

Το παιχνίδι απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 4 και 8 ετών: διαθέτει ένα πολύ ευρύ 
πεδίο, που αγκαλιάζει τόσο την παιδική ηλικία όσο και τα πρώτα χρόνια του δημοτικού 
σχολείου: μια περίοδο της ανάπτυξης, των ερωτήσεων και των ανακαλύψεων, κατά την 
οποία τα παιδιά γίνονται σταδιακά όλο και πιο αυτόνομα.

Είναι σημαντικό να αφήνετε στα παιδιά όλο το χρόνο που απαιτείται για να φέρουν εις 
πέρας το παιχνίδι, ενθαρρύνοντας τη συγκέντρωσή τους. Κάθε παιδί έχει τους δικούς του 
ρυθμούς  μάθησης και εναπόκειται στον εκπαιδευτικό-γονέα να τους κατανοήσει και να 
τους σεβαστεί.

4 κάρτες μενού / 50 μάρκες πιάτων 2 όψεων
100 κάρτες συστατικών (25 που επαναλαμβάνονται 4 φορές) / 5 κάρτες μαγείρων

Οι μάρκες πιάτων έχουν 
στο μπροστινό τους μέρος 
το σχέδιο του πιάτου για 
σερβίρισμα και στο πίσω μέρος 
απεικονίζονται 6 απαραίτητα 
συστατικά που χρειάζονται για 
αυτό το πιάτο, με τη σειρά που 
χρησιμοποιούνται.*.
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Μικροί Μάγειρες!

Περιεχόμενα παιχνιδιού
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Χάρη στους διαφορετικούς τρόπους παιξίματος,
τα παιδιά αναπτύσσουν:

• οπτική μνήμη
• διαδοχική μνήμη
• ικανότητα παρατήρησης
• συγκέντρωση
• ικανότητα να σχετίζονται με άλλους
• ικανότητα να σέβονται τους κανόνες

Η νοημοσύνη είναι η ικανότητα προσαρμογής της σκέψης σε μεταβαλλόμενες συνθήκες 
για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Για την επίτευξη των στόχων, αυτό το 
εκπαιδευτικό παιχνίδι ενισχύει την ανάπτυξη διαφορετικών ευφυΐων.

Χωρική ευφυΐα: συνίσταται στην ικανότητα αναγνώρισης των σχέσεων 
των αντικείμενων στον χώρο, επίσης βοηθά τα παιδιά να μάθουν πώς να 
σχηματίζουν νοητές εικόνες και να πώς να χρησιμοποιούν την οπτική μνήμη.

Προσωπική ευφυΐα: αφορά την ικανότητα αλληλεπίδρασης με άλλους, 
αναγνωρίζοντας τα δικά τους και τα συναισθήματα των άλλων.

Λογική-μαθηματική ευφυΐα: επιτρέπει την κατανόηση των συσχετισμών 
και την επίλυση προβλημάτων. Επιπλέον το παιδί ωθείται να σκεφτεί την 
καλύτερη στρατηγική που θα χρησιμοποιήσει για  να πετύχει το στόχο του 
και να βρει τη λύση.

Σωματοκιναισθητική ευφυΐα: αυτή είναι η ικανότητα χειραγώγησης 
αντικειμένων, ελέγχου και συντονισμού  των κινήσεων.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Οι εμπλεκόμενες ευφυΐες



Μπορείτε να παίξετε το παιχνίδι με παρέα, από 2 έως 4 παίκτες, ή να διασκεδάσετε μόνοι σας. 
Προτείνονται διαφορετικοί τρόποι παιξίματος, από τον απλούστερο («Παιχνίδι μνήμης των 
μαγείρων»), κατάλληλο για παιδιά από 4 έως 6 ετών, μέχρι τον πιο δύσκολο («Η πρόκληση του 
μεγάλου Σεφ»), για τα μεγαλύτερα παιδιά, από 6 έως 8 ετών. Είναι επίσης δυνατή η χρήση των 
5 καρτών μαγείρων ως τζόκερ, να μοιραστούν στους παίκτες (κατά την κρίση του γονέα), που 
θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού για τα  συστατικά που λείπουν.

Χρησιμοποιούνται μόνο οι κάρτες των συστατικών, ανακατεύονται και τοποθετούνται 
στη μέση του παιχνιδιού, τακτοποιημένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να διευκολύνεται η 
απομνημόνευση των θέσεών τους. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα (40-60-120 
δευτερόλεπτα), οι κάρτες αναποδογυρίζονται και, με τη σειρά, ο μικρότερος σε ηλικία 
παίκτης, αποκαλύπτει δύο κάρτες συστατικών: αν είναι ίδιες τις παίρνει και προσπαθεί 
να βρει άλλο ένα ένα ζευγάρι ίδιων καρτών. Αν δεν το πετύχει, οι κάρτες παραμένουν 
ανάποδα στο τραπέζι και παίζει ο επόμενος παίκτης από τα δεξιά. Νικητής είναι αυτός 
που θα βρει πρώτος 6 ζευγάρια καρτών συστατικών.

Χρησιμοποιούνται όλα τα περιεχόμενα του παιχνιδιού. Με τη σειρά του, κάθε παίκτης 
επιλέγει μια κάρτα μενού και μια μάρκα πιάτων, τοποθετώντας την στη θέση για τα 
πιάτα στο πάνω μέρος, με την πλευρά των συστατικών στραμμένη προς τα επάνω. 
Όλες οι κάρτες συστατικών ανακατεύονται και τοποθετούνται με την όψη προς τα 
κάτω, στη μέση. Έπειτα με τη σειρά οι παίκτες, ξεκινώντας από τον μικρότερο σε 
ηλικία, αναποδογυρίζουν μια κάρτα συστατικών. Αν η κάρτα αντιστοιχεί σε ένα από τα 
6 συστατικά που αποτελούν τη συνταγή του, ο παίκτης την  κερδίζει και την τοποθετεί 
σε μια από τις θέσεις της κάρτας μενού, διαφορετικά αναποδογυρίζει ξανά την κάρτα 
και παίζει ο επόμενος παίκτης. Ο πρώτος παίκτης που θα βρει τα 6 συστατικά που 
χρειάζεται για πλοκληρώσει το μενού του  είναι ο νικητής.

Παραλλαγή για τα μεγαλύτερα παιδιά: για να κερδίσετε, δεν αρκεί να βρείτε τα 6 συστατικά που 
συνθέτουν το πιάτο, αλλά πρέπει να τα βρείτε με τη σωστή σειρά της συνταγής, από το πρώτο έως το 
τελευταίο, και να τα τοποθετήσετε σωστά στην κάρτα μενού.
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Συμβουλές παιχνιδιού 

Προτεινόμενες δραστηριότητες

Παιχνίδι μνήμης των μαγείρων

Παιχνίδι μνήμης των μαγείρων
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Χρησιμοποιούνται όλα τα περιεχόμενα του παιχνιδιού. Όλες οι κάρτες συστατικών 
ανακατεύονται και τοποθετούνται με την όψη προς τα πάνω στη μέση του παιχνιδιού. 
Με τη σειρά του, κάθε παίκτης επιλέγει τη δική του κάρτα μενού. Ο μικρότερος σε ηλικία 
παίκτης, «ψαρεύει» (χωρίς να βλέπει) μια μάρκα πιάτων, την  βλέπει και τη δείχνει σε 
όλους τους παίκτες, από την όψη που φαίνεται το πιάτο. Στη συνέχεια, την τοποθετεί 
στη μέση με την πλευρά των συστατικών προς τα πάνω. Οι παίκτες κοιτούν τα συστατικά 
για 40 δευτερόλεπτα (ο χρόνος μπορεί να αποφασιστεί από τον γονέα ανάλογα με τις 
ικανότητες των παιδιών) για να τα απομνημονεύσουν όσο καλύτερα μπορούν. Στη 
συνέχεια, η μάρκα πιάτων αναποδογυρίζεται και παραμένει στη μέση του παιχνιδιού.
Όλοι οι παίκτες, ταυτόχρονα, πρέπει να βρουν τα 6 συστατικά που συνθέτουν εκείνο το 
πιάτο και να τοποθετήσουν τις κάρτες συστατικών στα αντίστοιχα σημεία της κάρτας 
μενού. Ο παίκτης που θα βρει πρώτος και τα έξι συστατικά παίρνει τη μάρκα πιάτων 
από τη μέση του παιχνιδιού και μπλοκάρει το παιχνίδι. Ελέγχει αν τα συστατικά που 
βρήκε είναι σωστά, κοιτάζοντας ο ίδιος  τη μάρκα πιάτων, αλλά χωρίς να την δείξει 
σε οποιονδήποτε από τους άλλους παίκτες. Αν τα συστατικά είναι σωστά, τοποθετεί 
τη μάρκα πιάτων  στον αντίστοιχο χώρο της κάρτας μενού και δείχνει σε όλους τους 
παίκτες τα σωστά συστατικά, κερδίζοντας το παιχνίδι. Αν όμως ακόμη και μόνο ένα 
από τα συστατικά δεν είναι σωστό, τοποθετεί πάλι τη μάρκα πιάτων από την πλευρά 
του πιάτου στη μέση του παιχνιδιού, έτσι ώστε να μην δουν τα συστατικά οι υπόλοιποι 
παίκτες και βγαίνει από το παιχνίδι. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τους υπόλοιπους παίκτες. 
Νικητής είναι αυτός που θα βρει πρώτος και τα 6 συστατικά σωστά.

Παραλλαγή για τα μεγαλύτερα παιδιά: για να κερδίσετε, δεν αρκεί να βρείτε και τα 6 συστατικά που 
συνθέτουν το πιάτο, αλλά πρέπει να τα βρείτε με τη σωστή σειρά της συνταγής, από το πρώτο έως το
τελευταίο, και να τα τοποθετήσετε σωστά στην κάρτα μενού.

Η πρόκληση του μεγάλου σεφ

ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ;




