Δραστηριότητα

«Mystery Box»

Περιεχόμενο Διδασκαλίας
Mystery Box..!!. Δηλαδή το «Μυστήριο Κουτί». Όπως φαίνεται και από την
ονομασία, στη δραστηριότητα θα έχουμε 3 μυστήρια κουτιά, μέσα στα οποία θα
τοποθετήσουμε διάφορα υλικά. Το παιδί αφού διαλέξει ένα κουτί, θα προσπαθήσει να
δημιουργήσει ένα παιχνίδι με τα υλικά που βρίσκονται μέσα σε αυτό.
Μία δραστηριότητα, με την οποία τα παιδιά χρησιμοποιούν τη φαντασία και τη
δημιουργικότητα τους, καθώς και προβαίνουν στην εφαρμογή των δικών τους ιδεών.

Μέθοδος Διδασκαλίας
Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα θα εφαρμόσουμε τον

παιγνιώδη τρόπο

διδασκαλίας.
Μέσα/Υλικά για την υλοποίηση της δραστηριότητας


3 κουτιά



Διάφορα υλικά, αντικείμενα ή και παιχνίδια
Όπως: μπαλάκια, χαρτόνια και μαρκαδόρους, σκοινάκια, τουβλάκια, κ.ά.

Οδηγίες/Περιγραφή

1ο Βήμα: Προετοιμασία των κουτιών
Ένα άτομο (γονέας), ετοιμάζει τα κουτιά. Τοποθετεί σε κάθε κουτί διάφορα υλικά
(κυρίως τα αγαπημένα παιχνίδια/αντικείμενα του παιδιού π.χ. εάν τα αγαπημένα του
παιχνίδια είναι τα κινητικά, τοποθετήστε μπάλες, σκοινάκια κ.ά. εάν είναι η
ζωγραφική, χαρτόνια, χρώματα κ.ά.).
Σε κάθε κουτί διαφορετικά υλικά.
Το παιδί δεν γνωρίζει τι υπάρχει μέσα σε κάθε κουτί.

2ο Βήμα: Επιλογή κουτιού
Το παιδί χωρίς να γνωρίζει το εσωτερικό των κουτιών, διαλέγει ένα από τα τρία
κουτιά.

3ο Βήμα: Παρατήρηση υλικών
Ανοίγουμε το κουτί και παρατηρούμε τα υλικά. «Τι μπορούμε να φτιάξουμε με
αυτά τα υλικά; Μπορούμε μήπως να φτιάξουμε ένα παιχνίδι; μια ζωγραφιά; μια
κατασκευή;»
Σκεφτόμαστε και δημιουργούμε.

4ο Βήμα: Δημιουργία και Παιχνίδι
Αφού έχουμε σκεφτεί το τι θα δημιουργήσουμε, φτιάχνουμε την κατασκευή, τη
ζωγραφιά ή το παιχνίδι μας και παίζουμε.
«Μπορείς να σκεφτείς άλλες δημιουργίες με αυτά τα υλικά;»
Στη συνέχεια, μπορούμε να ανοίξουμε και τα άλλα 2 κουτιά και να επαναλάβουμε
την διαδικασία.

Προτάσεις

1ο Mystery Box

Τοποθετήσαμε υλικά όπως, χαρτόνια, μαρκαδόρους,
ψαλίδι, πινέλα κ.ά..
Με αυτά τα υλικά μπορούμε να φτιάξουμε, μία
κατασκευή, μία ζωγραφιά ή και ένα επιτραπέζιο
παιχνίδι.

(επιτραπέζιο παιχνίδι με χαρτόκουτο και μαρκαδόρους)

2ο Mystery Box
Περιλαμβάνει μπαλάκια, σκοινάκια και ένα
κουτάκι.
Με

τα

υλικά

αυτά,

μπορούμε

να

δημιουργήσουμε διάφορα κινητικά παιχνίδια
όπως, «Βάλε τη μπάλα στο κουτί», «Πιάσε με
αν μπορείς», κ.ά.

«Βάλε τη μπάλα στο κουτί»
Το παιδί έχει στα χέρια του το κουτί. Το 2ο άτομο πετάει τη μπάλα δεξιάαριστερά, πίσω-μπρος και το παιδί μετακινείται αναλόγως, έτσι ώστε το μπαλάκι
να μπει μέσα στο κουτί.

«Πιάσε με αν μπορείς»
2 άτομα αντικριστά μεταξύ τους και ανάμεσά τους μία μπάλα.
Πίσω από κάθε άτομο ένα σκοινί, με το οποίο σχηματίζουμε μία γραμμή στο
έδαφος.
Με το «Πάμε» , αρπάζουμε το μπαλάκι, αλλάζουμε κατεύθυνση και τρέχουμε
προς τη δική μας τη πλευρά.

Αν περάσεις τη γραμμή μαζί με τη μπάλα πριν σε ακουμπήσει ο άλλος, παίρνεις
έναν πόντο. Αν σε ακουμπήσει πριν τη γραμμή, παίρνει ο άλλος τον πόντο.

3ο Mystery Box
Στο τρίτο κουτί έχουμε, σύρματα πίπας και πον πον.
Με αυτά τα 2

υλικά φτιάξαμε και παίξαμε το

παιχνίδι «Τρίλιζα».

Καλή διασκέδαση..!!

