
 Δραστηριότητες Λογικό -Μαθηματικές & Αισθητηριοκινητικές

« Το Παιχνίδι των Σταθμών»

Α. Περιεχόμενο Διδασκαλίας

Οι σταθμοί στοχεύουν στην εξάσκηση της Αντιληπτικής και Λογικής ικανότητας των παιδιών. 
Απαιτούν την συνεργασία και προάγουν τον υγιή ανταγωνισμό, καθώς οι Σταθμοί 3 & 4 & 5 παίζονται 
ταυτόχρονα.  Για να κερδίσεις οφείλεις να είσαι ο πιο γρήγορος και εύστοχος Παίχτης.

Β. Μέθοδος Διδασκαλίας

Οι δραστηριότητες θέλουν την ενεργητική συμμετοχή των παιδιών και την γρήγορη αντίδραση πάνω 
στην δράση που πρόκειται να υλοποιήσουν. 

Γ. Υλικά - Μέσα Διδασκαλίας 

-Ο Χρόνος είναι 2 λεπτά σε κάθε Σταθμό. 
-Οι Παίχτες προχωράνε στον επόμενο σταθμό ανεξάρτητα αν έχουν πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα 
κάθε φορά.
- Νικητής αναδεικνύετε ο παίχτης που έχει πετύχει τους περισσότερους στόχους.

1ος Σταθμός:     1) 15 Ποτήρια πλαστικά
                      2) 1 Μπαλόνι



2ος Σταθμός   +   3ος Σταθμός:   1) 2 Κόλλες Α4 για την εκτύπωση των σχεδίων
                                               2) Ψαλίδι

4ος Σταθμός:  1)1 Κόλλα Α4 για τις οδηγίες
                       2) 1 Βάζο/ Μπολ
                       3) Πολλά Μπαλόνια

5ος Σταθμός: 1)Ρολό από χαρτί κουζίνας
                      2) 3 Χάρτινα πιάτα ως κρίκους

6ος Σταθμός: 1) 2 Ρολά από χαρτί κουζίνας
                      2) 5 Μπαλάκια πινγκ πονγκ
                      3) 5 Ποτήρια Πλαστικά
                      4) Ταινία

Δ. Περιγραφή Διδασκαλίας

1ος Σταθμός:   Ό,τι πάρει ο Αέρας!

Τοποθετούμε τα ποτήρια σε ένα τραπέζι δημιουργώντας μια πυραμίδα και φουσκώνουμε το μπαλόνι. 
Με το μπαλόνι προσπαθούμε να ρίξουμε όσα περισσότερα ποτήρια μπορούμε..Ξαναφουσκώνουμε το 
μπαλόνι και συνεχίζουμε μέχρι να πέσουν όλα τα ποτήρια κάτω.

2ος Σταθμός: Ποιανού είναι οι πατημασιές;



Εκτυπώνουμε και κόβουμε τις πατημασιές των ζώων και τα ανακατεύουμε. Τα στήνουμε στο τραπέζι ή 
στο πάτωμα και τα ανακατεύουμε. Στόχος είναι οι παίχτες να τα συνδυάσουν σωστά και όσο πιο 
γρήγορα μπορούν.

3ος Σταθμός: Βρες το ζευγάρι!

Εκτυπώνουμε και κόβουμε στη μέση, είτε κάθετα είτε οριζόντια, τις κάρτες. Τις ανακατεύουμε και τις 
γυρίζουμε ανάποδα. Στόχος είναι οι παίχτες να θυμούνται που είναι το κάθε μέρος για να ενώσει τα 
ζευγάρια. 
Προσοχή! Μόνο 2 κάρτες της φορά επιτρέπεται να έχουμε ανοιχτές, τις κλείνουμε και ανοίγουμε τις 
επόμενες 2.

  



4ος Σταθμός:  Κάνε ΠΑΤ!

Σε ένα βάζο τοποθετούμε διπλωμένα χαρτιά με τις παρακάτω οδηγίες. Τράβηξε ένα χαρτί και σπάσε το
μπαλόνι, όπως σου γράφει στο χαρτί, με το ζευγάρι σου. Αν το σπάσετε στο χρόνο κερδίσατε σε αυτό 
τον γύρω, αλλιώς όχι.

Οδηγίες:
 -Κοιλιά με κοιλία

- Μπούτι με Μπούτι
-Κεφάλι με Κεφάλι
-Πλάτη με Πλάτη
-Μέση με Μέση

-Πισινό με Πισινό
- Στήθος με Στήθος
-Πλάτη με Στήθος
-Πισινός με Μέση
-Κοιλιά με Μέση

 



5ος Σταθμός: Βρες τον Στόχο

Τοποθετούμε την σταθερή βάση στο πάτωμα και σε απόσταση 8 με 10 παιδικά βήματα στοχεύουμε με 
τους κρίκους. Στόχος είναι να πετύχουμε τους περισσότερους κρίκους στο λιγότερο χρόνιο.

6ος Σταθμός: Φου Φου Φύσα Δυνατά!

Στηρίζουμε τα 5 ποτήρια με ταινία την άκρη του τραπεζιού. Τοποθετούμε το ρολό χαρτί στο στόμα μας
και το μπαλάκι του πινγκ πονγκ στο τραπέζι και αρχίζουμε να φυσάμε δυνατά το μπαλάκι μέχρι να 
μπει στο ποτήρι. Κερδίζει αυτός που βάζει πρώτος τα 3 ποτήρια με τα μπαλάκια.

  



Ε. Επιπρόσθετο Υλικό

 






