Αυτό το παζλ είναι ένας πολύ ενδιαφέρων τρόπος για να αρχίσετε
να μαθαίνετε στο παιδί σας την έννοια της πρόσθεσης. Για το
σκοπό αυτό δόθηκε προσοχή στην επιλογή των αντικειμένων, έτσι
ώστε τα παιδιά να είναι εξοικειωμένα με αυτά και η διαδικασία της
πρόσθεσης να γίνεται ευχάριστα. Για μεγαλύτερη διασκέδαση, κατά
την πρόσθεση, μπορείτε να συζητάτε ταυτόχρονα για τα αντικείμενα
και τα χρώματά τους.

ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ!
ΠΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔJAΣΚEΔAΣH…
Μπορείτε να κάνετε πολύ περισσότερα πράγματα από το να
ταιριάξετε απλά τα παζλ των 3 κομματιών. Δείτε παρακάτω
μερικούς τρόπους ...

1. Τριάδες
Για 2 παίκτες

• Ξεχωρίστε όλα τα κομμάτια, τοποθετήστε τα κλειστά στο τραπέζι και
ανακατώστε τα.
• Κάθε παίκτης επιλέγει τέσσερα κομμάτια ο καθένας. Τα υπόλοιπα κομμάτια
παραμένουν στο τραπέζι.
• Ύστερα, κάθε παίκτης με τη σειρά του παίρνει ένα κομμάτι και πρέπει να αφήσει
ένα κομμάτι. Σκοπός του είναι να συμπληρώσει ένα σετ τριών κομματιών. Μόλις
ένας παίκτης ολοκληρώσει ένα σετ, το κρατάει ανοικτό με τις εικόνες προς τα
επάνω, μπροστά του, και μετά τραβάει άλλα 3 κομμάτια από το τραπέζι.
• Ο πρώτος παίκτης που θα ολοκληρώσει 2 σετ, είναι ο ΝΙΚΗΤΗΣ!
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2. Αγώνες Πάζλ

ΛΥΣΕΙΣ

Για 2 ή 3 παίκτες

• Ξεχωρίστε τα μεσαία κομμάτια των παζλ και κρατήστε τα υπόλοιπα κομμάτια
κλειστά, με την εικόνα προς τα κάτω, στο τραπέζι.
• Μοιράστε τα μεσαία κομμάτια ισόποσα στους παίκτες, δηλαδή 4 κομμάτια στον
καθένα εάν παίζουν 2 παίκτες ή 3 κομμάτια στον καθένα εάν παίζουν 3 παίκτες.
• Τώρα οι παίκτες πρέπει να αρχίσουν να ψάχνουν στα κομμάτια που είναι πάνω
στο τραπέζι, για τα άλλα δύο κομμάτια με τα οποία θα ολοκληρώσουν τα παζλ
τους. Ο παίκτης που θα τελειώσει όλα τα σετ των παζλ του πρώτος, είναι ο
ΝΙΚΗΤΗΣ και το ανακοινώνει. Εάν κρύψετε κομμάτια παζλ από τους αντιπάλους
σας, αυτό σας βγάζει εκτός παιχνιδιού.
• Ο παίκτης που ανακοινώνει πως ολοκλήρωσε τα παζλ του, πρέπει να πει και ποιο
είναι το σωστό άθροισμα που εμφανίζεται στα παζλ που έφτιαξε. Μόνο τότε θα
οριστεί ΝΙΚΗΤΗΣ! Διαφορετικά, η σειρά περνάει στον επόμενο παίκτη, ο οποίος
έχει έτσι μια ευκαιρία για να νικήσει.

3. Αντιστοιχίες

Για 2 ή 3 παίκτες

• Μοιράστε όλα τα κομμάτια ισόποσα στους παίκτες. Οι παίκτες κοιτούν τα
κομμάτια τους και προσέχουν να μην τα αποκαλύψουν στους υπόλοιπους παίκτες.
• Ο μικρότερος σε ηλικία παίκτης αρχίζει πρώτος, κρατώντας ένα κομμάτι ανοικτό
στο κέντρο του παιχνιδιού. Οι παίκτες που έχουν τα 2 αντίστοιχα κομμάτια τα
τοποθετούν ένα-ένα. Εάν κάποιος παίκτης έχει όλα τα κομμάτια του παζλ/σετ, τότε
τα κατεβάζει όλα. Ο παίκτης που τοποθετεί το 3ο κομμάτι, ολοκληρώνει το παζλ.
Στη συνέχεια ο ίδιος παίκτης βάζει ένα δικό του κομμάτι ανοικτό, στο κέντρο.
• Εάν κάποιος παίκτης έχει ήδη 3 κομμάτια ενός παζλ, τότε μπορεί να το φτιάξει και
να το κρατήσει στην άκρη.
• Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον επόμενο παίκτη να παίζει με παρόμοιο τρόπο. Ο
πρώτος παίκτης που θα τελειώσει όλα του τα κομμάτια, είναι ο ΝΙΚΗΤΗΣ!
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Αυτό το παιχνίδι θα βοηθήσει το παιδί σας να μάθει τα διάφορα
επαγγέλματα. Καθώς θα βοηθάτε το παιδί σας να συναρμολογήσει
το σετ του παζλ των 3 κομματιών, να του μιλάτε για τα διαφορετικά
αντικείμενα που εμφανίζονται στις εικόνες και είναι χαρακτηριστικά
του επαγγέλματος που συναρμολογείτε. Μπορείτε, επίσης, να
συζητάτε με το παιδί σας για άλλα επαγγέλματα και τα εργαλεία που
σχετίζονται με κάθε επάγγελμα. Ας δούμε τι θέλει να γίνει το παιδί
σας όταν μεγαλώσει!

ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ!
ΠΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΙAΣΚEΔAΣH…
Μπορείτε να κάνετε πολύ περισσότερα πράγματα από το να
ταιριάξετε απλά τα παζλ των 3 κομματιών. Δείτε παρακάτω
μερικούς τρόπους ...

1.Τριάδες
Για 2 παίκτες

• Ξεχωρίστε όλα τα κομμάτια, τοποθετήστε τα κλειστά στο τραπέζι και
ανακατώστε τα.
• Κάθε παίκτης επιλέγει τέσσερα κομμάτια ο καθένας. Τα υπόλοιπα κομμάτια
παραμένουν στο τραπέζι.
• Ύστερα, κάθε παίκτης με τη σειρά του παίρνει ένα κομμάτι και πρέπει να αφήσει
ένα κομμάτι. Σκοπός του είναι να συμπληρώσει ένα σετ τριών κομματιών. Μόλις
ένας παίκτης ολοκληρώσει ένα σετ, το κρατάει ανοικτό με τις εικόνες προς τα
επάνω, μπροστά του, και μετά τραβάει άλλα 3 κομμάτια από το τραπέζι.
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• Ο πρώτος παίκτης που θα ολοκληρώσει 2 σετ, είναι ο ΝΙΚΗΤΗΣ!
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ΛΥΣΕΙΣ
2. Αγώνες Πάζλ
Για 2 ή 3 παίκτες

• Ξεχωρίστε τα μεσαία κομμάτια των παζλ και κρατήστε τα υπόλοιπα κομμάτια
κλειστά, με την εικόνα προς τα κάτω, στο τραπέζι.
• Μοιράστε τα μεσαία κομμάτια ισόποσα στους παίκτες, δηλαδή 5 κομμάτια στον
καθένα εάν παίζουν 2 παίκτες ή 3 κομμάτια στον καθένα εάν παίζουν 3 παίκτες.
• Τώρα οι παίκτες πρέπει να αρχίσουν να ψάχνουν στα κομμάτια που είναι πάνω
στο τραπέζι, για τα άλλα δύο κομμάτια με τα οποία θα ολοκληρώσουν τα παζλ
τους. Ο παίκτης που θα τελειώσει όλα τα σετ των παζλ του πρώτος, είναι ο
ΝΙΚΗΤΗΣ και το ανακοινώνει. Εάν κρύψετε κομμάτια παζλ από τους αντιπάλους
σας, αυτό σας βγάζει εκτός παιχνιδιού.
• Ο παίκτης που ανακοινώνει πως ολοκλήρωσε τα παζλ του, πρέπει να πει και
ποια επαγγέλματα εμφανίζονται στα παζλ που έφτιαξε. Μόνο τότε θα οριστεί
ΝΙΚΗΤΗΣ! Διαφορετικά, η σειρά περνάει στον επόμενο παίκτη, ο οποίος έχει έτσι
μια ευκαιρία για να νικήσει.

3. Αντιστοιχίες
Για 2 ή 3 παίκτες

• Μοιράστε όλα τα κομμάτια ισόποσα στους παίκτες. Οι παίκτες κοιτούν τα
κομμάτια τους και προσέχουν να μην τα αποκαλύψουν στους υπόλοιπους παίκτες.
• Ο μικρότερος σε ηλικία παίκτης αρχίζει πρώτος, κρατώντας ένα κομμάτι ανοικτό
στο κέντρο του παιχνιδιού. Οι παίκτες που έχουν τα 2 αντίστοιχα κομμάτια τα
τοποθετούν ένα-ένα. Εάν κάποιος παίκτης έχει όλα τα κομμάτια του παζλ/σετ, τότε
τα κατεβάζει όλα. Ο παίκτης που τοποθετεί το 3ο κομμάτι, ολοκληρώνει το παζλ.
Στη συνέχεια ο ίδιος παίκτης βάζει ένα δικό του κομμάτι ανοικτό, στο κέντρο.
• Εάν κάποιος παίκτης έχει ήδη 3 κομμάτια ενός παζλ, τότε μπορεί να το φτιάξει και
να το κρατήσει στην άκρη.
• Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον επόμενο παίκτη να παίζει με παρόμοιο τρόπο. Ο
πρώτος παίκτης που θα τελειώσει όλα του τα κομμάτια, είναι ο ΝΙΚΗΤΗΣ!
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Αυτό το πολύχρωµο παζλ συνδυάζει έναν απλό και εκπαιδευτικό
τρόπο για να µάθει το παιδί την ορθογραφία των λέξεων παίζοντας
και διασκεδάζοντας. Είναι ειδικά σχεδιασµένο για να βοηθήσει
τα παιδιά που µόλις αρχίζουν να µαθαίνουν τα γράµµατα της
Αλφαβήτου καθώς και τα παιδιά που ξέρουν ήδη να διαβάζουν.
Καθώς το παιδί προσπαθεί να ταιριάξει τα κοµµάτια του παζλ,
ανακαλύπτει πολύχρωµες εικόνες και µαθαίνει τα γράµµατα και την
ορθογραφία της λέξης που υπάρχει στο κάτω µέρος κάθε εικόνας.

Πως γράφεται η λέξη δώρο, λεµόνι ή τρένο;
Τοποθετήστε τα κοµµάτια του παζλ στη σωστή σειρά και θα
ανακαλύψετε τη λέξη.

ΛΥΣΕΙΣ

Αυτό το παζλ είναι ένας πολύ ενδιαφέρων τρόπος για να αρχίσετε
να μαθαίνετε στο παιδί σας την έννοια της αφαίρεσης. Για το
σκοπό αυτό δόθηκε προσοχή στην επιλογή των αντικειμένων, έτσι
ώστε τα παιδιά να είναι εξοικειωμένα με αυτά και η διαδικασία της
αφαίρεσης να γίνεται ευχάριστα. Για μεγαλύτερη διασκέδαση, κατά
την αφαίρεση, μπορείτε να συζητάτε ταυτόχρονα για τα αντικείμενα
και τα χρώματά τους.

ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ!
ΠΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔJAΣΚEΔAΣH…
Μπορείτε να κάνετε πολύ περισσότερα πράγματα από το να
ταιριάξετε απλά τα παζλ των 3 κομματιών. Δείτε παρακάτω
μερικούς τρόπους ...

1. Τριάδες
Για 2 παίκτες

• Ξεχωρίστε όλα τα κομμάτια, τοποθετήστε τα κλειστά στο τραπέζι και
ανακατώστε τα.
• Κάθε παίκτης επιλέγει τέσσερα κομμάτια ο καθένας. Τα υπόλοιπα κομμάτια
παραμένουν στο τραπέζι.
• Ύστερα, κάθε παίκτης με τη σειρά του παίρνει ένα κομμάτι και πρέπει να αφήσει
ένα κομμάτι. Σκοπός του είναι να συμπληρώσει ένα σετ τριών κομματιών. Μόλις
ένας παίκτης ολοκληρώσει ένα σετ, το κρατάει ανοικτό με τις εικόνες προς τα
επάνω, μπροστά του, και μετά τραβάει άλλα 3 κομμάτια από το τραπέζι.
• Ο πρώτος παίκτης που θα ολοκληρώσει 2 σετ, είναι ο ΝΙΚΗΤΗΣ!
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2. Αγώνες Πάζλ
Για 2 ή 3 παίκτες

ΛΥΣΕΙΣ

• Ξεχωρίστε τα μεσαία κομμάτια των παζλ και κρατήστε τα υπόλοιπα κομμάτια
κλειστά, με την εικόνα προς τα κάτω, στο τραπέζι.
• Μοιράστε τα μεσαία κομμάτια ισόποσα στους παίκτες, δηλαδή 4 κομμάτια στον
καθένα εάν παίζουν 2 παίκτες ή 3 κομμάτια στον καθένα εάν παίζουν 3 παίκτες.
• Τώρα οι παίκτες πρέπει να αρχίσουν να ψάχνουν στα κομμάτια που είναι πάνω
στο τραπέζι, για τα άλλα δύο κομμάτια με τα οποία θα ολοκληρώσουν τα παζλ
τους. Ο παίκτης που θα τελειώσει όλα τα σετ των παζλ του πρώτος, είναι ο
ΝΙΚΗΤΗΣ και το ανακοινώνει. Εάν κρύψετε κομμάτια παζλ από τους αντιπάλους
σας, αυτό σας βγάζει εκτός παιχνιδιού.
• Ο παίκτης που ανακοινώνει πως ολοκλήρωσε τα παζλ του, πρέπει να πει και ποιο
είναι το σωστό υπόλοιπο που εμφανίζεται στα παζλ που έφτιαξε. Μόνο τότε θα
οριστεί ΝΙΚΗΤΗΣ! Διαφορετικά, η σειρά περνάει στον επόμενο παίκτη, ο οποίος
έχει έτσι μια ευκαιρία για να νικήσει.

3. Αντιστοιχίες

Για 2 ή 3 παίκτες

• Μοιράστε όλα τα κομμάτια ισόποσα στους παίκτες. Οι παίκτες κοιτούν τα
κομμάτια τους και προσέχουν να μην τα αποκαλύψουν στους υπόλοιπους παίκτες.
• Ο μικρότερος σε ηλικία παίκτης αρχίζει πρώτος, κρατώντας ένα κομμάτι ανοικτό
στο κέντρο του παιχνιδιού. Οι παίκτες που έχουν τα 2 αντίστοιχα κομμάτια τα
τοποθετούν ένα-ένα. Εάν κάποιος παίκτης έχει όλα τα κομμάτια του παζλ/σετ, τότε
τα κατεβάζει όλα. Ο παίκτης που τοποθετεί το 3ο κομμάτι, ολοκληρώνει το παζλ.
Στη συνέχεια ο ίδιος παίκτης βάζει ένα δικό του κομμάτι ανοικτό, στο κέντρο.
• Εάν κάποιος παίκτης έχει ήδη 3 κομμάτια ενός παζλ, τότε μπορεί να το φτιάξει και
να το κρατήσει στην άκρη.
• Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον επόμενο παίκτη να παίζει με παρόμοιο τρόπο. Ο
πρώτος παίκτης που θα τελειώσει όλα του τα κομμάτια, είναι ο ΝΙΚΗΤΗΣ!
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