
Εκπαιδευτικό παιχνίδι εµπνευσµένο
από τη µέθοδο Μοντεσσόρι

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ

Με αυτό το παιχνίδι, τα παιδιά αναγνωρίζουν τα µέρη του σώµατος, 
επεξεργάζονται το σχήµα του σώµατος και το παρουσιάζουν σε 
κίνηση ή και σε στάση.
Παρατηρώντας τις εικόνες και παίζοντας µε τα κοµµάτια, τα παιδιά 
γνωρίζουν το σώµα τους χρησιµοποιώντας το, από τη γέννηση, σαν 
µέσο γνώσης του εαυτού τους στον κόσµο. Με την καθοδήγηση ενός 
γονέα (ή ενός εκπαιδευτικού) είναι δυνατόν, µε το διαθέσιµο υλικό, να 
οργανωθούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες και ψυχοκινητικά 
παιχνίδια σε ειδικούς ή και υπαίθριους χώρους µέσω των οποίων τα 
παιδιά παγιώνουν αυτονοµία και συναισθηµατική ασφάλεια.



Ανακαλύπτοντας το ανθρώπινο σώµα
Χρησιμοποιούμε τις καρτέλες και τις φιγούρες, για να παρουσιάσουμε 
τα μέρη του σώματος, τις στάσεις, τις κινήσεις, τα αισθητήρια όργανα 
και τα στάδια της ανάπτυξης μέσω μιας καθοδηγούμενης εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας σε περιβάλλον παιχνιδιού.
Χρησιμοποιούμε την μέθοδο Μοντεσσόρι του μαθήματος σε τρία 
στάδια, για να εντυπώσουμε σταδιακά στα παιδιά τις έννοιες και τα 
ονόματα που διδάσκουμε.
Στην πρώτη φάση του μαθήματος σε τρία στάδια θα δείξουμε μια 
καρτέλα, για παράδειγμα αυτή με τον τίτλο «τα μέρη του σώματος», με 
τα στοιχεία που την συνθέτουν ήδη τοποθετημένα. Τα δείχνουμε με το 
δάχτυλό μας και προφέρουμε το όνομα δυνατά.
Για παράδειγμα: «Αυτό είναι το κεφάλι του κοριτσιού!», «Αυτό είναι το 
χέρι του αγοριού!», «Αυτό είναι το πόδι του αγοριού!». Δείχνουμε και τη 
δεύτερη καρτέλα (μπρος- πίσω) και συνεχίζουμε να λέμε τα υπόλοιπα 
μέρη του σώματος.
Θα προχωρήσουμε τώρα στο δεύτερο στάδιο του μαθήματος 
Μοντεσσόρι και θα ζητήσουμε από τα παιδιά να μας δείξουν τα μέρη 
του σώματος απαντώντας στις ακόλουθες ερωτήσεις: «Ποιο είναι το 
κεφάλι του κοριτσιού;» «Που είναι το χέρι;» «Που είναι το πόδι του 
παιδιού;». Καλούμε τα παιδιά να απαντήσουν υποδεικνύοντας τα μέρη 
του σώματος με το δάχτυλό τους.



Τέλος τα παιδιά ξανασυνθέτουν τις καρτέλες από μόνα τους, 
χρησιμοποιώντας την τυπική προσέγγιση του τρίτου σταδίου της 
μεθόδου Μοντεσσόρι. Δείχνουμε τις φιγούρες που πρέπει να μπουν 
στους ειδικούς χώρους, μία τη φορά, και συγχρόνως
κάνουμε την ακόλουθη ερώτηση: «Τι μέρος του σώματος είναι αυτό;» 
«Που βρίσκεται;».
Προτρέπουμε, σε αυτό το σημείο, τα παιδιά να θυμηθούν το όνομα του 
μέρους του σώματος, να το προφέρουν δυνατά και να ολοκληρώσουν 
την εργασία τοποθετώντας τη φιγούρα στο σωστό μέρος της καρτέλας.
Δείχνουμε σιγά-σιγά όλες τις καρτέλες (στάση, κίνηση, αισθητήρια 
όργανα, στάδια της ανάπτυξης) χρησιμοποιώντας πάντα τη μέθοδο των 
τριών σταδίων: παρουσιάζουμε τις
μεμονωμένες φιγούρες, τις δείχνουμε απαντώντας σε ερωτήσεις - 
ερεθίσματα και στο τέλος ευνοούμε την απομνημόνευση των 
ονομάτων, ζητώντας να θυμηθούν τα
μεμονωμένα στοιχεία που παρουσιάσαμε, τοποθετώντας τα αντίστοιχα 
κομμάτια στη σωστή θέση.



Η τόµπολα του ανθρώπινου σώµατος
Μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη δραστηριότητα οργανώνοντας μια 
τόμπολα και δίνοντας σε κάθε παίκτη μια καρτέλα.
Βάζουμε όλα τα κομμάτια σε ένα σακουλάκι και τα βγάζουμε, ένα ένα 
τη φορά, ρωτώντας «τι είναι αυτό;», «πως το λένε;», «που βρίσκεται;».
Τα παιδιά απαντάνε στις ερωτήσεις και, αν έχουν την αντίστοιχη 
καρτέλα, παίρνουν το κομμάτι και το βάζουνε στη θέση του. Κερδίζει το 
παιδί που συμπληρώνει πρώτο την καρτέλα του.

Ας παίξουµε µε το σώµα
Προκειμένου τα παιδιά να γνωρίσουν καλύτερα το σώμα τους 
μπορούμε να οργανώσουμε μια ελκυστική δραστηριότητα «σε κίνηση» 
που θα γίνει σε ειδικό ή σε υπαίθριο χώρο.
Θα χρησιμοποιήσουμε τις καρτέλες και τις φιγούρες και θα ζητήσουμε 
από τα παιδιά να αναγνωρίσουν στο σώμα τους, τα μεμονωμένα μέρη 
και τα στοιχεία που είναι απεικονισμένα ή να πάρουν τις ίδιες θέσεις ή 
να μιμηθούν μια δράση ή μια φάση ανάπτυξης. Με βάση την ηλικία των 
παιδιών και τις ικανότητές τους, μπορούμε να επιλέξουμε αν θα 
χρησιμοποιήσουμε όλες τις καρτέλες ή απλώς μερικές.
Παίρνουμε τις καρτέλες από τα μέρη του σώματος και από τις πέντε 
αισθήσεις και τα τοποθετούμε στο τραπέζι χωρίς τις φιγούρες.
Δείχνουμε μια φιγούρα κάθε φορά, λέμε δυνατά το όνομα του μέρους 
του σώματος και του αισθητήριου οργάνου και το τοποθετούμε στην 
αντίστοιχη καρτέλα, στη σωστή
θέση. Τα παιδιά πρέπει ταυτόχρονα ή αμέσως μετά να αγγίξουν το ίδιο 
μέρος στο σώμα τους.
Το παιχνίδι θα γίνει ακόμη πιο διασκεδαστικό με τις καρτέλες των 
στάσεων, των ενεργειών, των συναισθημάτων και της ανάπτυξης, 
καθώς σε αυτή την περίπτωση, τα παιδιά πρέπει πάρουν τη στάση του 
σώματος ή να μιμηθούν την έκφραση και τις φάσεις ανάπτυξης που 
φαίνονται στις καρτέλες, με το πρόσωπο και το σώμα.



Ας ζωγραφίσουµε τα µέρη του σώµατος
Με τον πίνακα και τον μαρκαδόρο που σβήνει λέμε στα παιδιά να 
ζωγραφίσουν το σώμα τους ή το σώμα ενός παιδιού, τονίζοντας τα 
στοιχεία και τα ονόματα των μερών που
έχουν ήδη μάθει. Χρησιμοποιούμε, και σε αυτή την περίπτωση, πρώτα 
τις καρτέλες με τα μέρη του σώματος σαν μοντέλο και τα προτρέπουμε 
να ζωγραφίσουν το σώμα ενός αγοριού και ενός κοριτσιού. Όσο 
μεγαλύτερη είναι η συνειδητοποίηση του ίδιου τους του σώματος και 
όσο πιο τελειοποιημένη είναι η γνώση του σχήματος του σώματος τόσο 
περισσότερο τα σχήματα των παιδιών θα είναι ολοκληρωμένα. 
Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε το σχέδιο του παιδιού σαν 
μέσο επαλήθευσης του επιπέδου μάθησης στην προτεινόμενη 
εκπαιδευτική πορεία.


