ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΤΑ

Χ ΩΜΑΤΑ
Το υλικό περιλαμβάνει:
• 8 κουβάδες μπογιάς (8 χρώματα: κόκκινο, μαύρο, μπλε, μοβ,
πράσινο, πορτοκαλί, καφέ και κίτρινο)
• 49 χρωματιστά αντικείμενα ταύτισης.
Τα μικρά παιδιά μαθαίνουν τα χρώματα κάνοντας πρώτα ταύτιση το ίδιο
με το ίδιο και στη συνέχεια αρχίζουν και ξεχωρίζουν, δείχνουν και
ονομάζουν τα βασικά χρώματα.

Για παιδιά ηλικίας ∼ 1,5 ετών και άνω :
Στόχος: ταύτιση ίδιο με ίδιο, ανάπτυξη ομιλίας
Κάντε το παιδί να σας μιμηθεί. Ξεκινήστε πρώτα να κατονομάζετε και να δείχνετε τα χρώματα προς το
παιδί, ταυτίζοντας παράλληλα ένα ένα αντικείμενο στο κουβά ίδιου χρώματος. Για την ανάπτυξη ομιλίας του παιδιού
σας, θα πρέπει να ονομάζετε και να επεξηγείτε το αντικείμενο καθώς και το χρώμα του. Το παιδί είναι σε θέση να
αντιλαμβάνεται και κατανοεί τα λεγόμενα σας. Με αυτό το τρόπο τον βοηθάτε στην ανάπτυξη της ομιλίας του.
•
Παράδειγμα 1: Αφού πάρετε ένα αντικείμενο, το κατονομάζετε και δίνετε την σημασία του στο χρώμα. Στην
συνέχεια το ταυτίζετε με το ίδιο χρώμα κουβά: «το μπαλόνι έχει χρώμα μπλε! Κοίτα μπλε. Είναι το ίδιο χρώμα!
Μπλε»

Για παιδιά ηλικίας ∼ 3 ετών:
Στόχος: εκμάθηση χρωμάτων, κατονομασία και ενίσχυση λεκτικής ακουστικής κατανόησης.
Το παιδί είναι σε θέση να κατονομάζει τα χρώματα μετά από εσάς. Καθώς παίρνετε ένα ένα αντικείμενο
και το ταυτίζετε με το ίδιο χρώμα, δώστε την ευκαιρία στο παιδί να παράγει λόγο.
•
Παράδειγμα 1: «Μοβ! Μοβ! Το σταφύλι έχει χρώμα μοβ! Τι χρώμα έχει το σταφύλι;»
Μπορείτε επίσης, να ενισχύσετε την ακουστική κατανόηση του παιδιού σας. Στο να εκτελεί απλές και
σύνθετες οδηγίες.
•
Παράδειγμα 2: «Θέλω να πάρεις το κόκκινο μπαλόνι και να το βάλεις στο κόκκινο κουβά. Κόκκινο μπαλόνι στο
κόκκινο κουβά[..] Τώρα θέλω να βάλεις το τυρί και τη μαρμελάδα στους κουβάδες με το ίδιο χρώμα»

Για παιδιά ηλικίας ∼ 4 ετών:
Στόχος: παραγωγή ολοκληρωμένων προτάσεων
Το παιδί σε αυτή την ηλικία θα πρέπει να γνωρίζει τα χρώματα, και να είναι σε θέση να τα κατονομάζει.
Το υλικό το προσαρμόζετε έτσι ώστε το παιδί να παράγει ολοκληρωμένες προτάσεις. Μπορείτε να το παίξετε
αντιστρέφοντας τους ρόλους σας. Να εκτελείτε εσείς τις οδηγίες που σας λέει το παιδί. Το παιδί θα πρέπει να δίνει
κατανοητές και ολοκληρωμένες οδηγίες προς εσάς.
•
Παράδειγμα 1: "μαμά, θέλω να βάλεις το μπλε πουλί στο μπλε κουβά". Για να γίνει αυτό δώστε εσείς αρχικά
ένα παράδειγμα ώστε να σας μιμηθεί.

Για παιδιά ηλικίας ∼ 5 ετών:
Στόχος: ανάπτυξη μαθηματικών εννοιών - πρόσθεση - μέτρημα
Το παιδί στην ηλικία των πέντε μπορεί να μετρήσει μέχρι το 20. Γνωρίζει τις βασικές μαθηματικές
έννοιες: ένα - πολλά. Ρωτήστε το παιδί σας, πόσα αντικείμενα έβαλε στο αντίστοιχο κουβά. Ρωτήστε ξανά πόσα
αντικείμενα υπάρχουν τώρα αφαιρώντας ή προσθέτοντας ένα αντικείμενο.

