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Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε Ν Α
Ενότητα 1 η
“Θυµάµαι ό.τι βλέπω” - Οπτική µνήµη
3.1. 2. ∆ιδ. στόχος: Να λέει ονόµατα προσώπων και αντικειµένων που είδε ..........................................................
∆ραστηριότητα: Θυµάται το περιεχόµενο της κάρτας που είδε.
3.1. 2. ∆ιδ. στόχος: Να θυµάται το περιεχόµενο της κάρτας που είδε ....................................................................
∆ραστηριότητα: Θυµάται το περιεχόµενο της κάρτας που είδε µε ένα αντικείµενο.
3.1. 2. ∆ιδ. στόχος: Να θυµάται το περιεχόµενο της κάρτας που είδε ....................................................................
∆ραστηριότητα: Θυµάται το περιεχόµενο της κάρτας που είδε µε τρία αντικείµενο.
3.1. 3. ∆ιδ. στόχος: Να θυµάται τι δείχνουν οι κάρτες που είδε ..............................................................................
∆ραστηριότητα: Λέει τα επαγγέλµατα που του δείξαµε σε κάρτες.
3.1. 3. ∆ιδ. στόχος: Να θυµάται τι δείχνουν οι κάρτες που του δείξαµε ..................................................................
∆ραστηριότητα: Περιγράφει σκηνές από φωτογραφίες.
3.1. 3. ∆ιδ. στόχος: Να θυµάται τι δείχνουν οι κάρτες που είδε ..............................................................................
∆ραστηριότητα: Περιγράφει την έκφραση των προσώπων που του δείξαµε.
3.1. 4. ∆ιδ. στόχος: Να θυµάται νοµίσµατα τα οποία είδε ........................................................................................
∆ραστηριότητα: ∆είχνει και περιγράφει και τις δύο πλευρές.
3.1. 4. ∆ιδ. στόχος: Να θυµάται νοµίσµατα τα οποία είδε ........................................................................................
∆ραστηριότητα: ∆είχνει και περιγράφει τρία νοµίσµατα.
3.1. 4. ∆ιδ. στόχος: Να θυµάται τα ευρω-νοµίσµατα που είδε ..................................................................................
∆ραστηριότητα: Λέει τα ευρω-χαρτονοµίσµατα που του δείξαµε.
3.1. 4. ∆ιδ. στόχος: Να θυµάται νοµίσµατα τα οποία είδε ........................................................................................
∆ραστηριότητα: ∆είχνει και περιγράφει τα ευρω-χαρτονοµίσµατα.
3.1. 5. ∆ιδ. στόχος: Να λέει τα χρώµατα που απεικονίζουν οι κάρτες που του δείξαµε .........................................
∆ραστηριότητα: Λέει τα χρώµατα α) µε τυχαία σειρά, β) µε τη σειρά που του δείξαµε.
3.1. 5. ∆ιδ. στόχος: Να λέει τα χρώµατα που απεικονίζουν οι κάρτες που του δείξαµε .........................................
∆ραστηριότητα: Παίζει µε τα χρώµατα: α) µε τυχαία, β) µε ορισµένη σειρά.
3.1. 5. ∆ιδ. στόχος: Να λέει τα χρώµατα που απεικονίζουν οι κάρτες που του δείξαµε .........................................
∆ραστηριότητα: Βρίσκει και λέει διαφορές: α) µε τυχαία σειρά, β) µε τη σειρά που του δείξαµε.
3.1. 5. ∆ιδ. στόχος: Να λέει τα χρώµατα που απεικονίζουν οι κάρτες που του δείξαµε .........................................
∆ραστηριότητα: Λέει και δείχνει αντικείµενα µε το ίδιο χρώµα: α) µε τυχαία, β) µε ορισµένη σειρά.
Έντυπο καθηµερινής καταγραφής της εκπαιδευτικής παρέµβασης ...........................................................................
Έντυπο καταγραφής της συνεργασίας µε τον γονέα .................................................................................................
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Ενότητα 2 η
“Θυµάµαι ό.τι ακούω” - Ακουστική µνήµη
3.2. 1. ∆ιδ. στόχος: Να λέει ονόµατα που άκουσε ....................................................................................................
∆ραστηριότητα: Θυµάται και λέει ό,τι ακούει. (Ονόµατα).
3.2. 1. ∆ιδ. στόχος: Να λέει ονόµατα που άκουσε ....................................................................................................
∆ραστηριότητα: Θυµάται και λέει ό,τι ακούει. Παιχνίδια µε ονόµατα.
3.2. 1. ∆ιδ. στόχος: Να λέει ονόµατα που άκουσε .....................................................................................................
∆ραστηριότητα: Θυµάται και λέει ό,τι ακούει. (Ονόµατα πόλεων).
3.2. 2. ∆ιδ. στόχος: Να επαναλαµβάνει λέξεις που άκουσε ......................................................................................
∆ραστηριότητα: Επανάληψη λέξεων που ακούει. α) µε τυχαία σειρά, β) µε τη σειρά που της ακούει.
3.2. 2. ∆ιδ. στόχος: Να επαναλαµβάνει λέξεις και αριθµούς που άκουσε ................................................................
∆ραστηριότητα: Επανάληψη αριθµών που ακούει. Αριθµός τηλεφώνου
α) όπως τον άκουσε β) µε µνηµοτεχνικό τρόπο.
3.2. 3. ∆ιδ. στόχος: Να επαναλαµβάνει τα χρώµατα που άκουσε .............................................................................
∆ραστηριότητα: Λέει χρώµατα που άκουσε α) µε τυχαία σειρά β) µε τη σειρά που τα ακούει
γ) υποβοηθείται να πει τα χρώµατα που έχει ξεχάσει.
3.2. 4. ∆ιδ. στόχος: Να επαναλαµβάνει προτάσεις που άκουσε ...............................................................................
∆ραστηριότητα: Επανάληψη προτάσεων που άκουσε. Με τρεις λέξεις
α) µε τυχαία σειρά, β) µε ορισµένη σειρά.
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3.2. 4. ∆ιδ. στόχος: Να επαναλαµβάνει προτάσεις που άκουσε ................................................................................
∆ραστηριότητα: Επανάληψη προτάσεων που άκουσε. Λέει τον καιρό που άκουσε στο
µετεωρολογικό δελτίο α) µε τυχαία σειρά, β) µε ορισµένη σειρά.
3.2. 5. ∆ιδ. στόχος: Να λέει και δείχνει διαδροµές όταν του ζητείται ......................................................................
∆ραστηριότητα: Λέει διευθύνσεις και δείχνει διαδροµές.
3.2. 5. ∆ιδ. στόχος: Να λέει και δείχνει διαδροµές όταν του ζητείται ......................................................................
∆ραστηριότητα: Κατανοεί, λέει και ακολουθεί διαδροµές.
3.2. 6. ∆ιδ. στόχος: Να λέει οµοιότητες και διαφορές σε αυτό που άκουσε ............................................................
∆ραστηριότητα: ∆ιακρίνει τα ελληνικά από τα ξένα τραγούδια.
3.2. 7. ∆ιδ. στόχος: Να συνδέει χρονικά γεγονότα που του διηγήθηκαν ..................................................................
∆ραστηριότητα: Βάζει τα γεγονότα σε σωστή χρονική διαδοχή
(Αφήγηση-Παραµύθι: "ο Κοντορεβιθούλης").
3.2. 7. ∆ιδ. στόχος: Να συνδέει χρονικά γεγονότα που του διηγήθηκαν .................................................................
∆ραστηριότητα: Βάζει τα γεγονότα σε σωστή χρονική διαδοχή
(Αφήγηση-Παραµύθι: "ο Κοντορεβιθούλης" ).
Έντυπο καθηµερινής καταγραφής της εκπαιδευτικής παρέµβασης ............................................................................
Έντυπο καταγραφής της συνεργασίας µε τον γονέα .................................................................................................
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Ενότητα 3 η
“Θυµάµαι ό,τι βλέπω, ακούω και φτιάχνω” - Λειτουργική µνήµη
3.3. 1. ∆ιδ. στόχος: Να λέει και να αναγνωρίζει το όνοµά του ................................................................................
∆ραστηριότητα: Πολυαισθητηριακή αναγνώριση του ονόµατος του.
3.3. 1. ∆ιδ. στόχος: Να λέει και να αναγνωρίζει το όνοµά του ................................................................................
∆ραστηριότητα: Πολυαισθητηριακή αναγνώριση του ονόµατος του.
3.3. 2. ∆ιδ. στόχος: Να λέει ονόµατα προσώπων .....................................................................................................
∆ραστηριότητα: Ονοµάζει πρόσωπα σε άλµπουµ φωτογραφιών.
3.3. 3. ∆ιδ. στόχος: Να λέει ονόµατα αντικειµένων ..................................................................................................
∆ραστηριότητα: Ονοµάζει αντικείµενα κουζίνας που χρησιµοποιεί.
3.3. 3. ∆ιδ. στόχος: Να λέει ονόµατα αντικειµένων ..................................................................................................
∆ραστηριότητα: Ονοµάζει αντικείµενα κουζίνας που χρησιµοποιεί.
3.3. 3. ∆ιδ. στόχος: Να λέει ονόµατα αντικειµένων ..................................................................................................
∆ραστηριότητα: Ονοµάζει αντικείµενα κουζίνας που χρησιµοποιεί.
3.3. 3. ∆ιδ. στόχος: Να λέει ονόµατα αντικειµένων .................................................................................................
∆ραστηριότητα: Ονοµάζει αντικείµενα που χρησιµοποιεί.
3.3. 4. ∆ιδ. στόχος: Να ονοµάζει όσπρια, ζυµαρικά, σκόνες και υγρά .....................................................................
∆ραστηριότητα: Ονοµάζει όσπρια, ζυµαρικά, σκόνες και υγρά.
3.3. 5. ∆ιδ. στόχος: Να ξέρει τις έννοιες: α) ψηλός - κοντός β) µεγάλο - µικρό ..................................................
∆ραστηριότητα: Κατανοεί και λέει αντίθετες έννοιες.
3.3. 5. ∆ιδ. στόχος: Να ξέρει τις έννοιες: α) ψηλά - χαµηλά .................................................................................
∆ραστηριότητα: Κατανοεί και λέει αντίθετες έννοιες.
3.3. 5. ∆ιδ. στόχος: Να ξέρει τις έννοιες: ε) βαρύ - ελαφρύ ...................................................................................
∆ραστηριότητα: Κατανοεί και λέει αντίθετες έννοιες.
3.3. 5. ∆ιδ. στόχος: Να ξέρει τις έννοιες: ε) χοντρός - λεπτός ...............................................................................
∆ραστηριότητα: Κατανοεί και λέει αντίθετες έννοιες.
3.3. 6. ∆ιδ. στόχος: Να λέει αντικείµενα, ζώα και σκηνές που είδε στην τηλεόραση ..............................................
∆ραστηριότητα: Ονοµάζει αντικείµενα και σκηνές από ντοκιµαντέρ.
3.3. 6. ∆ιδ. στόχος: Να λέει αντικείµενα, ζώα και σκηνές που είδε στην τηλεόραση ..............................................
∆ραστηριότητα: Ονοµάζει αντικείµενα και σκηνές από ντοκιµαντέρ.
3.3. 6. ∆ιδ. στόχος: Να λέει αντικείµενα, ζώα και σκηνές που είδε στην τηλεόραση ..............................................
∆ραστηριότητα: Ονοµάζει αντικείµενα, ζώα και σκηνές από το ντοκιµαντέρ.
3.3. 6. ∆ιδ. στόχος: Να λέει αντικείµενα, ζώα, σκηνές που είδε στην τηλεόραση ...................................................
∆ραστηριότητα: Λέει διαφηµίσεις. Παιχνίδια αποµνηµόνευσης.
3.3. 6. ∆ιδ. στόχος: Να λέει αντικείµενα, ζώα και σκηνές που είδε στην τηλεόραση ..............................................
∆ραστηριότητα: Ονοµάζει αντικείµενα και υλικά που χρησιµοποιεί στην συνταγή (µακαρόνια φούρνου).
Έντυπο καθηµερινής καταγραφής της εκπαιδευτικής παρέµβασης ...........................................................................

Έντυπο καταγραφής της συνεργασίας µε τον γονέα .................................................................................................

140

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
65
67

140

NOHTIKES_PERIEXOMENA:Layout 2

12/11/08

11:39 AM

Page 141

Ενότητα 4 η
“Προσέχω και καταλαβαίνω” - Συγκέντρωση προσοχής.
3.4. 1. ∆ιδ. στόχος: Να αντιλαµβάνεται και να συγκεντρώνει την προσοχή του σε αυτό που βλέπει .........................
∆ραστηριότητα: Προσέχει και αντιλαµβάνεται τα χαρακτηριστικά του προσώπου που βλέπει.
3.4. 1. ∆ιδ. Στόχος : Να αντιλαµβάνεται και να συγκεντρώνει την προσοχή του σε αυτό που βλέπει ....................
∆ραστηριότητα: Προσέχει και αντιλαµβάνεται τις διαφορές και τις οµοιότητες.
3.4. 1. ∆ιδ. Στόχος : Να αντιλαµβάνεται και να συγκεντρώνει την προσοχή του σε αυτό που βλέπει ....................
∆ραστηριότητα : Προσέχει και κατανοεί την αφήγηση µε το παραµύθι.
3.4. 1. ∆ιδ. Στόχος: Να αντιλαµβάνεται και να συγκεντρώνει την προσοχή του σε αυτό που βλέπει .....................
∆ραστηριότητα : Προσέχει και αντιλαµβάνεται τις διαφορές µε τα ψάρια.
3.4. 1. ∆ιδ. Στόχος: Να αντιλαµβάνεται και να συγκεντρώνει την προσοχή του σε αυτό που βλέπει .....................
∆ραστηριότητα : Προσέχει και αντιλαµβάνεται τις διαφορές µε τα φρούτα και λαχανικά.
3.4. 1. ∆ιδ. Στόχος: Να αντιλαµβάνεται και να συγκεντρώνει την προσοχή του σε αυτό που βλέπει ....................
∆ραστηριότητα : Προσέχει και αντιλαµβάνεται τις συναλλαγές στην αγορά.
3.4. 2. ∆ιδ. Στόχος: Να συγκεντρώνει την προσοχή του όταν περπατάει .................................................................
∆ραστηριότητα : Προσέχει και κατανοεί τις οδηγίες όταν περπατάει στο δρόµο.
3.4. 3. ∆ιδ. Στόχος: Να αντιλαµβάνεται και να συγκεντρώνει την προσοχή του όταν παίζει ...................................
∆ραστηριότητα : Συγκέντρωση προσοχής στα οµαδικά παιχνίδια.
3.4. 3. ∆ιδ. Στόχος: Να αντιλαµβάνεται και να συγκεντρώνει την προσοχή του όταν παίζει ...................................
∆ραστηριότητα : Κινείται και συγκεντρώνει την προσοχή του όταν παίζει.
3.4. 4. ∆ιδ. Στόχος: Να διατηρεί την προσοχή του για ορισµένο χρόνο ...................................................................
∆ραστηριότητα : Κινείται και συγκεντρώνει την προσοχή του σε αυτό που κάνει για 5 λεπτά.
3.4. 4. ∆ιδ. Στόχος: Να διατηρεί την προσοχή του για ορισµένο χρόνο ..................................................................
∆ραστηριότητα: Συγκεντρώνει την προσοχή του για 5-10 λεπτά.
3.4. 4. ∆ιδ. Στόχος: Να διατηρεί την προσοχή του για ορισµένο χρόνο ...................................................................
∆ραστηριότητα: Κάθεται και συγκεντρώνει την προσοχή του σε αυτό που κάνει για 10 - 15 λεπτά.
3.4. 4. ∆ιδ. Στόχος: Να διατηρεί την προσοχή του για ορισµένο χρόνο ...................................................................
∆ραστηριότητα: Μετράει το χρόνο που συγκεντρώνει την προσοχή του (15 λεπτά).
3.4. 4. ∆ιδ. Στόχος: Να διατηρεί την προσοχή του για ορισµένο χρόνο ...................................................................
∆ραστηριότητα: Συγκεντρώνει την προσοχή του σε αυτό που κάνει για 5 - 20 λεπτά.
3.4. 5. ∆ιδ. Στόχος: Να ντύνεται, να χτενίζεται και να πλένεται µε προσοχή ..........................................................
∆ραστηριότητα: Συγκέντρωση προσοχής και αυτονοµία στο πλύσιµο.
3.4. 5. ∆ιδ. Στόχος: Να ντύνεται, να χτενίζεται και να πλένεται µε προσοχή ..........................................................
∆ραστηριότητα: Συγκέντρωση της προσοχής και αυτονοµία στη φροντίδα της ατοµικής υγιεινής.
3.4. 5. ∆ιδ. Στόχος: Να ντύνεται, να χτενίζεται και να πλένεται µε προσοχή ..........................................................
∆ραστηριότητα: Συγκέντρωση προσοχής και αυτονοµία στο ντύσιµο.
Έντυπο καθηµερινής καταγραφής της εκπαιδευτικής παρέµβασης ............................................................................
Έντυπο καταγραφής της συνεργασίας µε τον γονέα .................................................................................................
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Ενότητα 5 η
“Σκέφτοµαι και ταξινοµώ” - Λογικοµαθηµατική σκέψη.
3.5. 1. ∆ιδ. στόχος: Να ταξινοµεί αντικείµενα - παιχνίδια ......................................................................................... 95
∆ραστηριότητα: Ταξινόµηση αντικειµένων µε κριτήριο το χρώµα.
3.5. 2. ∆ιδ. στόχος: Να ταξινοµεί γεωµετρικά σχήµατα .............................................................................................
96
∆ραστηριότητα: Ταξινόµηση στερεών γεωµετρικών σχηµάτων µε κριτήρια:
α) το σχήµα και β) το κίτρινο χρώµα.
3.5. 2. ∆ιδ. στόχος: Να ταξινοµεί γεωµετρικά σχήµατα .............................................................................................
97
∆ραστηριότητα: Ταξινόµηση στερεών γεωµετρικών σχηµάτων µε κριτήρια
α) το σχήµα και β) το κόκκινο χρώµα.
3.5. 2. ∆ιδ. στόχος: Να ταξινοµεί γεωµετρικά σχήµατα .............................................................................................
98
∆ραστηριότητα: Ταξινόµηση γεωµετρικών σχηµάτων µε κριτήρια: α) σχήµα β) µέγεθος γ) χρώµα
3.5. 2. ∆ιδ. στόχος: Να ταξινοµεί αντικείµενα ............................................................................................................
99
∆ραστηριότητα: Ταξινόµηση αντικειµένων µε κριτήρια: α) χρωµατική ακολουθία, β) µεγέθη, γ) σχήµατα
3.5. 3. ∆ιδ. στόχος: Να διατάσσει αντικείµενα ......................................................................................................... 100
∆ραστηριότητα: ∆ιάταξη αντικειµένων µε ανιούσα - κατιούσα και µε κριτήρια: α) το µέγεθος και β) το ύψος.
3.5. 3. ∆ιδ. στόχος: Να διατάσσει αντικείµενα ......................................................................................................... 101
∆ραστηριότητα: ∆ιάταξη αντικειµένων µε ανιούσα - κατιούσα και µε κριτήρια:
α) το ύψος και β) της στάθµης των υγρών.
3.5. 4. ∆ιδ. στόχος: Να διατάσσει γεωµετρικά σχήµατα ........................................................................................ 102
∆ραστηριότητα: ∆ιάταξη αντικειµένων µε ανιούσα - κατιούσα και µε κριτήρια: α) το µέγεθος και β) το σχήµα.
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3.5. 5. ∆ιδ. στόχος: Να διατάσσει νοµίσµατα ............................................................................................................
∆ραστηριότητα: ∆ιάταξη ευρωνοµισµάτων µε ανιούσα και κατιούσα σειρά µε κριτήριο την συναλλακτική αξία.
3.5. 6. ∆ιδ. στόχος: Να κάνει αντιστοιχίσεις ..............................................................................................................
∆ραστηριότητα: Αντιστοιχήσεις µε αντικείµενα, παιχνίδια και αριθµούς.
3.5. 6. ∆ιδ. στόχος: Να κάνει αντιστοιχίσεις ..............................................................................................................
∆ραστηριότητα: Αντιστοιχήσεις αντικειµένων και παιχνιδιών µε κριτήρια:
α) ποσότητα β) ένα αυγό σε κάθε αυγοθήκη.
3.5. 6. ∆ιδ. στόχος: Να κάνει αντιστοιχίσεις ...............................................................................................................
∆ραστηριότητα: Αντιστοιχήσεις µε αντικείµενα και παιχνίδια.
3.5. 6. ∆ιδ. στόχος: Να κάνει αντιστοιχίσεις ...............................................................................................................
∆ραστηριότητα: Αντιστοιχήσεις αντικειµένων και παιχνιδιών σε σχέση ένα µε δύο.
3.5. 7. ∆ιδ. στόχος: Να κατανοεί τη διατήρηση της µάζας και του βάρους των αντικειµένων .................................
∆ραστηριότητα: ∆ιατήρηση του βάρους στα στερεά. Παιχνίδια µε τη ζυγαριά.
3.5. 7. ∆ιδ. στόχος: Να κατανοεί τη διατήρηση της µάζας και του βάρους των αντικειµένων .................................
∆ραστηριότητα: ∆ιατήρηση της µάζας στα στερεά. Παιχνίδια µε πλαστελίνη.
Έντυπο καθηµερινής καταγραφής της εκπαιδευτικής παρέµβασης ...........................................................................
Έντυπο καταγραφής της συνεργασίας µε τον γονέα .................................................................................................
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Ενότητα 6 η
“Βάζω σε λογική σειρά κάρτες” - Συλλογισµοί.
3.6. 1. ∆ιδ. Στόχος: Να βάζει σε λογική σειρά εικόνες που βλέπει ...........................................................................
∆ραστηριότητα: Λογική σειρά φωτογραφιών από το µπάνιο του µωρού.
3.6. 1. ∆ιδ. Στόχος: Να βάζει σε λογική σειρά εικόνες που βλέπει ...........................................................................
∆ραστηριότητα: Λογική σειρά φωτογραφιών από το µπάνιο του µωρού.
3.6. 1. ∆ιδ. Στόχος: Να βάζει σε λογική σειρά τις εικόνες που βλέπει ......................................................................
∆ραστηριότητα: Λογική σειρά φωτογραφιών σε αριθµηµένες θέσεις.
3.6. 1. ∆ιδ. Στόχος: Να βάζει σε λογική σειρά εικόνες που βλέπει ...........................................................................
∆ραστηριότητα: Λογική σειρά φωτογραφιών από τα γενέθλια.
3.6. 2. ∆ιδ. Στόχος: Να λέει µε λογική σειρά δραστηριότητες ...............................................................................
∆ραστηριότητα : Λογική σειρά ενεργειών µε την µπανάνα: 1ο βήµα, 2ο βήµα, 3ο βήµα, 4ο βήµα.
3.6. 2. ∆ιδ. Στόχος: Να λέει µε λογική σειρά δραστηριότητες ..................................................................................
∆ραστηριότητα: Λογική σειρά φωτογραφιών µε παιδί που τρώει τη µπανάνα:
1ο βήµα, 2ο βήµα, 3ο βήµα, 4ο βήµα.
3.6. 2. ∆ιδ. Στόχος: Να λέει µε λογική σειρά δραστηριότητες ...............................................................................
∆ραστηριότητα : Λογική σειρά φωτογραφιών µε την ανάπτυξη του ανθρώπου.
3.6. 2. ∆ιδ. Στόχος: Να λέει µε λογική σειρά δραστηριότητες ..................................................................................
∆ραστηριότητα: Λογική σειρά φωτογραφιών που περιγράφουν πως γίνεται το ψωµί.
3.6. 3. ∆ιδ. Στόχος: Να κατανοεί ηµιτελή ζωγραφικά σχέδια .................................................................................
∆ραστηριότητα : Ενώνει διακεκοµµένες γραµµές και τελίτσες.
3.6. 4. ∆ιδ. Στόχος: Να βάζει σε λογική σειρά ήχους µε αντίστοιχες δραστηριότητες ............................................
∆ραστηριότητες: Σκέψεις µε το παγωτό: 1ο βήµα, 2ο βήµα, 3ο βήµα, 4ο βήµα.
3.6. 4. ∆ιδ. Στόχος: Να βάζει σε λογική σειρά ήχους µε αντίστοιχες δραστηριότητες ............................................
∆ραστηριότητες: Σκέψεις µε το παγωτό: 1ο βήµα, 2ο βήµα, 3ο βήµα, 4ο βήµα.
3.6. 4. ∆ιδ. Στόχος: Να βάζει σε λογική σειρά ήχους µε αντίστοιχες δραστηριότητες ......................................
∆ραστηριότητα: Λογικές ενέργειες στη συναλλαγή µε το ταχυδροµείο:1ο βήµα, 2ο βήµα, 3ο βήµα, 4ο βήµα.
3.6. 4. ∆ιδ. Στόχος: Να βάζει σε λογική σειρά ήχους µε αντίστοιχες δραστηριότητες ............................................
∆ραστηριότητες: Λογική σειρά ήχων. (Το αυτοκίνητο: 1ο βήµα, 2ο βήµα, 3ο βήµα, 4ο βήµα.)
3.6. 5. ∆ιδ. Στόχος: Να κάνει λογικούς πίνακες .......................................................................................................
∆ραστηριότητες: Λογικοί πίνακες µε τα ονόµατα.
3.6. 5. ∆ιδ. Στόχος: Να κάνει λογικούς πίνακες ........................................................................................................
∆ραστηριότητες: Λογικοί πίνακες µε χρηστικά αντικείµενα.
3.6. 5. ∆ιδ. Στόχος: Να κάνει λογικούς πίνακες ........................................................................................................
∆ραστηριότητες: Λογικοί πίνακες µε χρηστικά αντικείµενα.
3.6. 5. ∆ιδ. Στόχος: Να κάνει λογικούς πίνακες ........................................................................................................
∆ραστηριότητες: Λογικοί πίνακες απλής εισόδου µε χρώµατα και αντικείµενα.
3.6. 5. ∆ιδ. Στόχος: Να κάνει λογικούς πίνακες ........................................................................................................
∆ραστηριότητες: Λογικοί πίνακες απλής εισόδου µε χρώµατα και αντικείµενα.
Έντυπο καθηµερινής καταγραφής της εκπαιδευτικής παρέµβασης ............................................................................
Έντυπο καταγραφής της συνεργασίας µε τον γονέα .................................................................................................
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