Παιχνίδι μνήμης με σχήματα!

Περιεχόμενο Διδασκαλίας: Το περιεχόμενο της διδασκαλίας αυτής είναι ένα
παιχνίδι μνήμης. Μέσω του παιχνιδιού αυτού τα παιδιά θα εξασκήσουν τη
μνήμη τους, η οποία είναι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή μας.

Μέθοδος διδασκαλίας: Η μέθοδος διδασκαλίας που χρησιμοποιείται είναι το
παιχνίδι, το οποίο μπορεί να παίζεται είτε ατομικά, είτε σε ομάδες. Το παιχνίδι
είναι ένα ευχάριστο μέσο διδασκαλίας, καθώς κεντρίζει το ενδιαφέρον και
ψυχαγωγεί τα παιδιά.

Πώς θα ήταν η
ζωή μας χωρίς
την μνήμη;

Η μνήμη είναι πολύ σημαντική για την καθημερινή μας ζωή και την
χρησιμοποιούμε συνεχώς. Όπως ένας μυς, έτσι και η μνήμη μπορεί να
προπονηθεί! Τι είναι όμως αυτό που την προπονεί; Το συγκεκριμένο παιχνίδι
μνήμης έχει σχεδιαστεί για να μας βοηθήσει να προπονήσουμε και να
βελτιώσουμε την μνήμη μας.

Ας κατασκευάσουμε το
παιχνίδι μας!

Υλικά που θα χρειαστούμε:






5 πλαστικά ποτήρια
μαύρο μαρκαδόρο
χαρτί Α4
ψαλίδι

Βήματα:

1. Σχεδιάζουμε με τον μαρκαδόρο στον πάτο των ποτηριών διάφορα σχήματα.
Σε κάθε ποτήρι κάνουμε ένα σχήμα.

2. Σχεδιάζουμε στο χαρτί Α4 ακολουθίες των 5 παραπάνω σχημάτων.
3. Φτιάχνουμε κάρτες ακολουθίας κόβοντας σε λωρίδες τις ακολουθίες των
5 σχηματων. Η κάθε κάρτα ακολουθίας πρέπει να περιέχει 5 σχήματα.

Πώς παίζεται το παιχνίδι;

Το παιχνίδι αυτό παίζεται είτε ατομικά, είτε σε δύο ομάδες. Κάθε φορά
αγωνίζονται διαφορετικοί παίκτες από κάθε ομάδα. Οι αγωνιζόμενοι
παρατηρούν μια ακολουθία σχημάτων για 4 δευτερόλεπτα κι έπειτα
προσπαθούν να την κάνουν με τα ποτήρια. Ο παίκτης που θα κάνει σωστά την
ακολουθία παίρνει έναν πόντο για την ομάδα του, ενώ κερδίζει αυτή που θα
φτάσει πρώτα στους 5 πόντους! Ας δούμε πιο αναλυτικά τις οδηγίες . . .

Οδηγίες:
(Αν παίξουμε ομαδικά θα κατασκευάσουμε ανάλογα το παιχνίδι. Δηλαδή, θα
φτιάξουμε 5 ποτήρια για την κάθε ομάδα).
1. Χωριζόμαστε σε δύο ομάδες.

2. Τοποθετούμε τις κάρτες-ακολουθίες αναποδογυρισμένες σε σημείο που
μπορούν να βλέπουν οι παίκτες.
3. Ανοίγουμε για 4 δευτερόλεπτα μία κάρτα-ακολουθία και οι δύο
αντίπαλοι παίκτες που αγωνίζονται προσπαθούν να αποστηθίσουν την
ακολουθία.
4. Έπειτα από 4 δευτερόλεπτα κρύβουμε την κάρτα και οι παίκτες
τοποθετούν τα πλαστικά ποτήρια το ένα πάνω στο άλλο, με στόχο όταν

τα βγάλουν ένα-ένα από πάνω προς τα κάτω, η ακολουθία που θα έχουν
κάνει να είναι αντίστοιχη με αυτήν που ήταν στην κάρτα.
5. Ελέγχουμε τις ακολουθίες των παικτών αν είναι ίδιες με αυτήν της
κάρτας και ο πόντος πηγαίνει στον παίκτη με την σωστή ακολουθία. Αν
οι ακολουθίες και των δύο παικτών είναι σωστές τότε δεν παίρνει πόντο
καμία ομάδα.

Σημείωση: Αν θέλουμε να κάνουμε το παιχνίδι πιο δύσκολο μπορούμε να
αυξήσουμε τον αριθμό των σχημάτων και των ποτηριών. Επίσης, μπορούμε να
τοποθετήσουμε σε διαφορετικά σημεία τις κάρτες ακολουθίας και τα πλαστικά
ποτήρια, ώστε να δούμε πόσο καλή μνήμη έχουμε!

Μην περιμένεις την απώλεια
της μνήμης για να
αναζητήσεις τα παιχνίδια.
Ξεκίνησε τις ασκήσεις μνήμης
σήμερα για να κρατήσεις το
μυαλό σου σε κορυφαία
φόρμα!

