ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ Α΄

Υλικά- μέσα
¡ χάρτινη σακούλα
¡ μαρκαδόρος
¡ σημειωματάριο
¡ Περιοδικό ή διαφημιστικό φύλλο ή εφημερίδα
¡ μολύβι, σβηστήρι
¡ ψαλίδι, γόμα

¡ * προαιρετικά : πλαστικός μεγεθυντικός φακός

Ετοιµαζόµαστε για την αποστολή
¡ Δίνουμε στο παιδί μια χάρτινη σακούλα μέτριου μεγέθους.
¡ Ζητούμε από το παιδί να μας γράψει πάνω στη χάρτινη σακούλα το

γράμμα « Π π ». Εάν δυσκολεύεται, το βοηθούμε.

¡ Του εξηγούμε ότι αυτή είναι η σακούλα του « Π π », μέσα στην οποία

θα μαζεύει αντικείμενα* που θα βρίσκει στον χώρο και θα αρχίζουν
από αυτή τη φωνούλα .

¡ Εάν έχουμε στο σπίτι πλαστικό μεγεθυντικό φακό, μπορούμε να τον

δώσουμε στο παιδί. Ετσι θα προσδώσουμε θεατρικότητα στη
δραστηριότητα ( υπόδηση ρόλου ντετέκτιβ!!) και θα γίνει πιο
ενδιαφέρουσα.

* Προσοχή με τα αντικείμενα που θα διαλέξουμε!!! Να είναι
αντικείμενα που δεν σπάζουν (πλαστικά) και δεν είναι αιχμηρά.

Είσαι ο/η μυστικός /κή ντετέκτιβ του σπιτιού!!
Η αποστολή σου είναι να ψάξεις και να βρεις αντικείμενα και
λεξούλες που αρχίζουν από τη φωνούλα « Π π ».
ΠΡΟΣΟΧΗ !
Ακολούθησες τις οδηγίες για να ολοκληρώσεις την αποστολή
σου σωστά.

Οδηγίες αποστολής:
1ο μέρος :
Ø Ψάξε ς και βρες μέσα στο σπίτι,

6 αντικείμενα που αρχίζουν από τη φωνούλα « Π

π ». Κάθε φορά που θα βρίσκεις

ένα αντικείμενο, θα το βάζεις μέσα στην τσάντα που κρατάς. Οταν συμπληρώσεις τον απαιτούμενο αριθμό , σταμάτησε.
Στη συνέχεια, βγάζε ένα- ένα αντικείμενο από τη σακούλα σου και γράφε τη λέξη του στο σημειωματάριο σου.
Εάν χρειάζεσαι βοήθεια , ζήτησε από κάποιον που μπορεί, να σου τις γράψει σ’ ένα χαρτί και αντίγραψε τις.

2ο μέρος :
Ø Τώρα, ήρθε η ώρα για το δεύτερο μέρος της αποστολής σου!!!

Ζήτησε από τη μαμά /μπαμπά να σου δώσουν ένα περιοδικό ή ένα διαφημιστικό φύλλο ή μια εφημερίδα.
Ψάξε να βρεις

4 λεξούλες που αρχίζουν από τη φωνούλα « Π π ».

Κάθε φορά που θα βρίσκεις μια, κύκλωνέ την. Στη συνέχεια με τη βοήθεια ενός μεγάλου, κόψε την με το ψαλίδι και
κόλλησέ την στο σημειωματάριο σου.
Μέτρησε τις λεξούλες που έχεις στο σημειωματάριο σου. Εάν όλες μαζί είναι

10 τότε κέρδισες.!

Συγχαρητήρια! Ολοκλήρωσες την αποστολή σου

