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• Η ανάγκη κατασκευής παιδαγωγικού υλικού 
προέκυψε λόγω των εκπαιδευτικών αδυναμιών 
των παιδιών και της μικρής ηλικίας η οποία 
κάνει έντονη τη χρήση του οπτικοποιημένου 
υλικού. 

• Στόχος της όλης προσπάθειας κατασκευής 
παιδαγωγικού υλικού είναι η δομημένη και η 
οργανωμένη χρήση του για την εκπαίδευση του 
παιδιού. 

• Όλες οι κάρτες είναι πλαστικοποιημένες, έχουν 
βέλκρο και είναι τοποθετημένες σε φακέλους. 

• Το παρόν υλικό αρχικά χρησιμοποιείται με 
καθοδήγηση και παρότρυνση με απώτερο  στόχο 
το παιδί να λειτουργεί ανεξάρτητα.  
 
 



• Όλο το υλικό είναι οργανωμένο ανά θεματικές  
ενότητες  ή ανά γνωστικές περιοχές  με 
αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας . Ενδεικτικά 
αναφέρονται παρακάτω: 

Χρώματα 
Σχήματα 
Οπτικοκινητικός συντονισμός 
Αναγνώριση γραμμάτων 
Φωνολογική επίγνωση 
Ανάγνωση 
Προγραφικές ασκήσεις 
Γραφή 
Κατανόηση εννοιών 

 
 



Ιστορίες χρονικής ακολουθίας 
Προμαθηματικές έννοιες 
Μαθηματικά 
Διάφορες θεματικές 
 Το σώμα μου  
 Οικογένεια 
 Μέσα μεταφοράς 
 Τα χειμωνιάτικα ρούχα 
 Τα ζώα 
 Εποχές 

Επιτραπέζια παιχνίδια 
Εκπαιδευτικά κουτιά 



Χρώματα 

• Τα παιδιά κάνουν 
ταξινόμηση χρωμάτων  

   με τις αντίστοιχες 
εικόνες και λέξεις 

 



• Σε ένα δεύτερο 
επίπεδο τα παιδιά 
πάλι πρέπει να 
ταξινομήσουν τις 
εικόνες και τη λέξη 
αλλά αυτή τη φορά 
δεν υπάρχει καμιά 
οπτική καθοδήγηση. 



Σχήματα 

Αναγνώριση και ταύτιση 
Μοτίβα- Ταξινομήσεις ως προς 
το σχήμα και ως προς το 
χρώμα και σχήμα 



Σχήματα 

Γενίκευση σχημάτων Πίνακας διπλής εισόδου 



Οπτικοκινητικός Συντονισμός 

Πάζλ Σκιές 



Αναγνώριση γραμμάτων 

Αναγνώριση και ταύτιση με 
κάρτες της αλφαβήτας 

Αναγνώριση και γραφή 

ονόματος 



• Ταυτίσεις λέξεων 



Φωνολογική επίγνωση 

Από ποιο γράμμα ξεκινάει η 

λέξη ελέφαντας; 
Το παιδί παίρνει το γράμμα Ε 



Τοποθετεί το αρχικό γράμμα  Ταξινόμηση γραμμάτων 



Ανάγνωση 
• Ολιστική προσέγγιση 



Προγραφικές ασκήσεις 
Το παιδί μαθαίνει να ενώνει τις 
τελίτσες με αυξανόμενο βαθμό 
δυσκολίας 

Διαδρομές 



Γραφή 

Με μαγνητικά γράμματα Με βέλκρο 

• Την εικόνα π.χ. σκούφος 
μπορεί να τη γράψει 
τοποθετώντας τα γράμματα – 
βελκρό στη σειρά. 



Κατανόηση εννοιών 

Κατανόηση εννοιών Ομαδοποίηση εννοιών 



Ιστορίες χρονικής ακολουθίας 

• Ο αριθμός των εικόνων 
αυξάνεται ανάλογα με το 
επίπεδο κατανόησης του 
παιδιού 



Προμαθηματικές έννοιες 

Μέσα- έξω Πολλά –λίγα  



 

Από το μεγαλύτερο στο 
μικρότερο 

 

Αντιστοίχηση μεγάλο-μεσαίο-
μικρό 



Μαθηματικά 

Αναγνώριση ονομασίας και 
συμβόλου 

Αντιστοίχηση αριθμού 

ποσότητας 



• Αντιστοίχηση αριθμού ποσότητας 



Μοτίβο Βρες αυτό που δεν ταιριάζει 



Διάφορες θεματικές 
Αναγνώριση χαρακτηριστικών 
προσώπου 

Αναγνώριση μερών του 
σώματος 



Ντύσιμο- ξεντύσιμο  Οι 5 αισθήσεις 



Οικογένεια Παζλ 



Ταξινόμηση μέσων μεταφοράς Μοτίβο χειμωνιάτικα ρούχα 



Τα ζώα και τα σπίτια τους 
Εποχές –ταξινόμηση 

αντικειμένων και ρούχων 



Επιτραπέζια παιχνίδια 

Δημιουργία χειμωνιάτικης 
εικόνας 

Επιτραπέζια παιχνίδια 



Εκπαιδευτικά κουτιά 

Ταξινομήσεις Λεπτή κινητικότητα 



• Το παιδαγωγικό υλικό κάθε χρόνο εμπλουτίζεται 
και διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη τα 
δυνατά και αδύνατα σημεία του μαθητή.  



 


