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Εισαγωγή

Σκοπός
  Να ενισχυθεί η παρατηρητικότητα του παιδιού. 
  Να αυξηθεί η προσοχή των παιδιών.
  Να βελτιωθεί η ικανότητα μνήμης.
  Να ενισχυθεί η εργαζόμενη μνήμη. 

Περιεχόμενο
     Το συγκεκριμένο υλικό αποτελεί ένα θεματικό παιχνίδι μνήμης με θεματική τα Χριστού-
γεννα. Μέσα από αυτό το υλικό τα παιδιά θα παίξουν με χριστουγεννιάτικους ήρωες και 
θα διασκεδάσουν εξασκώντας ταυτόχρονα και τη μνήμη τους.
     Πρέπει να επισημανθεί ότι το συγκεκριμένο υλικό με τη διαβάθμιση που περιέχει μπο-
ρεί να είναι ιδιαίτερα βοηθητικό για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Μέσα από
 το παιχνίδι τα παιδιά θα διασκεδάσουν και, ταυτόχρονα, θα ενισχυθούν σημαντικοί γνω-
στικοί τομείς.

Σε ποιους απευθύνεται

Προσχολική ηλικία                   Μαθησιακές Δυσκολίες                          Δυσπραξία

   Σχολική ηλικία                               ΔΕΠΥ                       Αναπτυξιακές Διαταραχές



Ο Άλκης και η Μελίνα κάθονται μπροστά από το παράθυρο 
                         και βλέπουν το χιόνι που πέφτει.  

Έχουν αφήσει, όμως, το παιχνίδι τους στη μέση και θα πρέπει 
  να το τελειώσουν για να πάνε έξω να παίξουν χιονοπόλεμο!! 

Επειδή όμως έχουν το μυαλό τους στον χιονοπόλεμο δεν 
   μπορούν να τελειώσουν γρήγορα το παιχνίδι τους!

              Μήπως μπορείς εσύ να τους βοηθήσεις;





                           Εκπαιδευτικά Παιχνίδια

Μάτια Ανοιχτά

Η συ�ραφική ομάδα του my-book.gr

Ένα Παιχνίδι Οπτικής Διάκρισης με Χριστουγεννιάτικη Νότα!



ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

Ο Σπιρτούλης θέλει να παίζει το παιχνίδι «Μάτια Ανοιχτά», 
α�ά, δυστυχώς, επειδή  δεν  βλέπει τόσο καλά, χρειάζεται να 
τον βοηθήσεις εσύ για να τα καταφέρει  και  να  είναι  νικητής 
του παιχνιδιού.
Μπορείς να τον βοηθήσεις;
Διάβασε, λοιπόν, τι πρέπει να κάνεις…

Οδηγίες:
1. Για αρχή, θα χρειαστείς ένα ψαλίδι για να κόψεις τις κάρτες.
2. Αφού κόψεις τις κάρτες, τοποθέτησε σε μία επίπεδη επιφάνεια το ταμπλό.
3. Τώρα, προσπάθησε να τοποθετήσεις τις κάρτες, που έχεις κόψει, πάνω στις ίδιες 
    εικόνες που υπάρχουν στο ταμπλό.
4. Όταν τελειώσουν όλες οι κάρτες που έχεις να τοποθετήσεις πάνω στο ταμπλό, είσαι 
     νικητής!! 
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