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Αυτό το παιχνίδι είναι εμπνευσμένο από τη μέθοδο Μοντεσσόρι και 
είναι ο σύντροφος του παιδιού στην ανακάλυψη του σώματος, των 
συναισθημάτων και πράξεων, αναπτύσσοντας την αυτονομία και 
τη φαντασία. Η γνώση του εαυτού του και του σώματός του 
σημαίνει ότι μπορεί να ταυτοποιήσει τη σωματική και 
συναισθηματική ταυτότητά του. Βοηθάμε τα παιδιά να 
χρησιμοποιούν τις κάρτες όσο το δυνατόν καλύτερα: 12 αφορούν 
το ανθρώπινο σώμα, 11 τα συναισθήματα και 17 πράξεις. Τους 
κάνουμε διάφορες προτάσεις, από τις πιο απλές για ηλικίες 1-2 
ετών έως τις πιο δύσκολές για ηλικίες 3-4 ετών. Επιλέξτε κάποια 
στιγμή που το παιδί είναι δεκτικό και δραστήριο, δείξτε του ότι 
είστε διαθέσιμοι και αποφύγετε περισπασμούς.

«Το παιδί θα αποκαλύψει τον εαυτό του, μόνο όταν 
αφεθεί να εκφραστεί ελεύθερα».

ΚΑΡΤΕΣ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙ
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Με τις κάρτες του ανθρώπινου σώματος το παιδί μαθαίνει να γνωρίζει και 
να ανακαλύπτει το σώμα του. Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές 
δραστηριότητες με βάση την ηλικία  του παιδιού σας. Ξεκινήστε απλά 
αγγίζοντας τις κάρτες, ή αναγνωρίζοντας τα μέρη του σώματος σε εσάς και 
στο παιδί. Παρουσιάστε όλες τις κάρτες στο παιδί και διαβάστε τις 
δείχνοντάς του τον βραχίονα, τα αυτιά, το στόμα και ούτω καθεξής. 
Ρωτήστε το, για παράδειγμα:  «Πού είναι τα δύο σου αυτιά;» και προτείνετέ 
του να τα αγγίξει πρώτα στον εαυτό του και στη συνέχεια σε εσάς. Για 
παιδιά 3-4 ετών μπορείτε να προτείνετε ένα πιο δύσκολο παιχνίδι: πρέπει 
να ονομάσουν το μέρος του σώματος της κάρτας που έχουν μπροστά τους 
και να εξηγήσουν σε τι χρησιμεύει. Με αυτόν τον τρόπο, το παιδί θα 
μπορούσε να αντιστοιχίσει μία κάρτα σώματος με μία κάρτα πράξης: π.χ. 
στόμα-τραγούδι, πόδια-τρέξιμο, μάτια-διάβασμα κ.λπ.

ΚΑΡΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ



3

Από τη γέννησή του, το παιδί παρουσιάζει ένα εύρος εκφράσεων του 
προσώπου που αντιστοιχούν σε συναισθήματα, ευχάριστά ή δυσάρεστα.
Από τους πρώτους μήνες, το παιδί μιμείται τη συναισθηματική κατάσταση της 
μαμάς, μαθαίνει να χρησιμοποιεί τη γλώσσα του σώματος και να αναγνωρίζει 
διαθέσεις και συναισθήματα. Αφού έχετε διαβάσει όλα τα συναισθήματα στο 
παιδί, κάνετε ερωτήσεις. Για παράδειγμα: «Όταν τρως παγωτό είσαι...;», «Όταν 
η μαμά σε μαλώνει, είσαι...;». Το παιδί απαντά, παίρνοντας τη σωστή κάρτα 
συναισθημάτων. Επιπλέον, στο πίσω μέρος των καρτών, είναι σχεδιασμένες οι 
εκφράσεις του στόματος, των ματιών και της μύτης.
Το παιδί μπορεί να παίξει ελεύθερα και να κάνει τους δικούς του συνδυασμούς.

ΚΑΡΤΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ



Με τις κάρτες πράξεων μπορείτε να διασκεδάσετε με τα μικρά παιδιά, 
μιμούμενοι την πράξη που πρέπει να αναγνωρίσει το παιδί στην κάρτα. Έπειτα 
του λέτε ποια είναι η πράξη. Αντίστροφα, το παιδί πρέπει να μιμηθεί μία πράξη, 
αφού του παρουσιαστεί μία κάρτα. Για τους μεγαλύτερους, από την άλλη 
πλευρά, προτείνουμε ένα διασκεδαστικό παιχνίδι: πείτε φράσεις ημιτελούς 
νοήματος που θα ακολουθούνται από ερωτήσεις, για παράδειγμα: «Ένα 
κορίτσι... το κέικ» ή «Το αγόρι... το νερό» και πείτε του: "Τι κάνει το 
κορίτσι;", " Τι κάνει το αγόρι;" Το παιδί  πρέπει ή απαντήσει σωστά, παίρνοντας 
την κάρτα με την αντίστοιχη πράξη. Ακόμη και αυτή η δραστηριότητα, αν γίνει 
με παρέα, είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
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