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∆εν ενδείκνυται για παιδιά κάτω από 36 µηνών διότι περιέχει τεµάχια που αποσυναρµολογούνται και τα οποία µπορεί να 

καταπιωθούν. ∆ιατηρείστε αυτές τις πληροφορίες και τα στοιχεία του κατασκευαστή. 
 

Κωδ. 20551    Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
Παιγνίδι που αποτελείται από 35 καρτέλες: 5 εξαγωνικές καρτέλες µε ένα σχέδιο που 

απεικονίζει την προέλευση των τροφίµων (που αναπτύσσονται και από πού προέρχονται: ρίζες, 

φυτά, δένδρα, θάλασσα και ζώα) + 30 καρτέλες µε φωτογραφίες τροφών (6 καρτέλες τροφών 

ανά εξάγωνο). 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΓΝΙ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ  
- Παίζουν µέχρι και 5 ΠΑΙ∆ΙΑ.  

- ∆ιαθέτει ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ στο πίσω µέρος. Επιτρέπει στο παιδί να 

χειριστεί ελεύθερα τις καρτέλες και να πραγµατοποιήσει την διόρθωση για να µάθει αν 

έχει πράξει σωστά. 

- Ο δάσκαλος πρέπει να διατυπώσει ερωτήσεις, όπως π.χ.: Από πού προέρχονται το γάλα, 

τα αβγά, ο τόνος, κτλ.; Πού αναπτύσσονται τα καρότα, οι τοµάτες, το σιτάρι, κτλ; (Π.χ. 

Που µεγαλώνουν οι πατάτες; Οι πατάτες µεγαλώνουν κάτω από το έδαφος. Πού 

µεγαλώνουν τα µήλα; Τα µήλα µεγαλώνουν στα δένδρα). 

(1) Μοιράζονται οι εξάγωνες καρτέλες µεταξύ των µαθητών. Στο κέντρο του 

τραπεζιού τοποθετούνται µε την επάνω όψη τους οι τετράγωνες καρτέλες που 

απεικονίζουν διάφορα τρόφιµα. 

(2) Οι µαθητές τοποθετούν γύρω από την εξάγωνη καρτέλα τα 6 τρόφιµα που 

προκύπτουν από το σχέδιο που υπάρχει στο εξάγωνο. 

(3) Τέλος, κοιτάξτε το πίσω µέρος της καρτέλας για να επαληθεύσετε αν τα 

τρόφιµα έχουν τοποθετηθεί στο σωστό εξάγωνο. 

- Πριν ξεκινήσετε, συνίσταται στο δάσκαλο να επαληθεύσει αν οι µαθητές έχουν 

καταλάβει το σύστηµα του παιγνιδιού και το σύστηµα αυτοδιόρθωσης. 

 

ΗΛΙΚΙΑ 

Από 3ών ετών και πάνω. 

 

ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Παιγνίδι ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ για την εκµάθηση της ταξινόµησης των τροφίµων ανάλογα µε την 

προέλευσή τους. Επιτρέπει στα παιδιά να µάθουν από πού προέρχονται και που µεγαλώνουν τα 

διάφορα τρόφιµα: 

� Από τις ρίζες / κάτω από το έδαφος: πατάτες, φιστίκια, ραπανάκια, καρότα, σκόρδα 

και κρεµµύδια. . 

� Από τα φυτά και τους θάµνους: τοµάτες, µαρούλια, πεπόνι, αγγούρι, καλαµπόκι και 

σιτάρι. 

� Στα δένδρα: µήλα, αχλάδια, πορτοκάλια, λεµόνια, ροδάκινα και ελιές. 

� Από τη θάλασσα: µπακαλιάρος, τόνος, γαρίδες, σαρδέλες, στρείδια και χταπόδι. 

� Από τα ζώα: αβγά, κρέας, κοτόπουλο, λουκάνικα, ζαµπόν και παράγωγα γάλακτος. 

 

ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

- Βελτιώνει τις ικανότητες αναγνώρισης, διάκρισης και ταξινόµησης. 

- Ανάπτυξη και αφοµοίωση του βασικού λεξιλογίου. 

- Ευνοεί την ανάπτυξη της παρατήρησης και την περιγραφή των σχεδίων και 

φωτογραφιών.  

- ∆ιευρύνει τις γνώσεις και την ταξινόµηση των τροφίµων ανάλογα µε το από 

προέρχονται και που αναπτύσσονται. 

- Βελτιώνει τον ψυχοκινητικό συντονισµό εφόσον χειρίζεται τις καρτέλες και πρέπει να 

τις ενώσει σωστά. 
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