
 

www.pecs.com 
 

Δραστηριότητα: Κυβάκια 

Υλικά: 

• Κυβάκια 
• Μπογιές 
• Χάρτινο πιάτο ή κόλλα Α4 
• Χαρτί (για να σκουπίσει χέρια) 

Τραγούδια σχετικά με την δραστηριότητα: 

Τα επτά ποτάμια, Ελ. Αρβανιτάκη  https://www.youtube.com/watch?v=4I_vf918O0s 

Το τραγούδι με τα χρώματα, Χορωδία Σπ. Λάμπρου https://www.youtube.com/watch?v=vbFevv4Zf0E 

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΙΜΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΕΝΤΟΛΩΝ 

ΜΙΜΗΣΗ 
ΚΙΝΗΣΕΩΝ 

ΜΙΜΗΣΗ 
ΛΟΓΟΥ 

 

-κυβάκια 

-μαλακά κυβάκια 
(Foam blocks) 

-σκληρά κυβάκια 
(wooden blocks) 

-μεγάλο κυβάκι 

-μικρό κυβάκι 

-λεπτό κυβάκι 

-χοντρό κυβάκι 

-μπογιά 

-χαρτί 

-πετσέτα 

-ποσότητες π.χ. 
(πολλά/λίγα κυβάκια) 

-χρώματα 

-σχήματα 

-κοίτα!! 

-τέλειο! 

-βλέπω 
το__ 

-είναι 
ένα__ 

-άνοιξε τη 
μπογιά 

-βάλε (κυβάκι) 
μέσα στην 
μπογιά 

-δώσε (π.χ. 
τον μεγάλο 
κύβο) 

-πάρε__ 

-ρίξε (μπογιά) 
στο χαρτί 

-σκούπισε 
(π.χ. 
χέρια,τραπέζι) 

-βουτάει κύβο 
στην μπογιά 

-κάνει αποτύπωμα 
στο χαρτί 

-βάζει μπογιά στο 
πιάτο/κόλλα Α4 

-σκουπίζει με 
πετσέτα/χαρτί 
(π.χ. χέρια, κύβο, 
τραπέζι) 

-«μιάμμ» 
φτιάξαμε 
παγωτό 

-«του-
του» 
περνάει 
το τρένο 

-«μπιιπ» 
κάνει το 
αυτοκίνητ
ο 

-«βουυμ» 
πετάει ο 
πύραυλο
ς 

-ανοίγει καπάκι  μπογιάς 

-παραμένει στην 
δραστηριότητα 
παίζοντας λειτουργικά 
και ανεξάρτητα για 
περίπου 10 λεπτά 

-σκουπίζει με χαρτί ή ένα 
πανί το τραπέζι ή τα 
κυβάκια ή τα χέρια  

-πλένει τα χέρια 

-αφού λήξει η 
δραστηριότητα, μαζεύει 
τα αντικείμενα που 
χρησιμοποίησε και τα 
τοποθετεί στη θέση τους 
π.χ. μπογιές στο κουτί 

https://www.youtube.com/watch?v=4I_vf918O0s
https://www.youtube.com/watch?v=vbFevv4Zf0E
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Ρήματα: Θέλω, άνοιξε, 
δώσε, βάλε) 

-Φτιάξε (π.χ. σπίτι, 
παγωτό) 

Επιπρόσθετες 
Δεξιότητες 
Επικοινωνίας 

-βοήθεια  

-απάντηση ναι-όχι  

 

Μπορείτε να φτιάξετε διάφορα  σχέδια με συνδοιασμούς από κυβάκια όπως: 

1. Αν θέλετε να φτιάξετε παγωτό συνδυάστε : κύκλους ,τρίγωνο 
2. Αν θέλετε να φτιάξετε πεταλούδα συνδυάστε: ορθογώνιο, κύκλους 
3. Αν θέλετε να φτιάξετε πύραυλο συνδυάστε: ορθογώνιο, τρίγωνα 
4. Αν θέλετε να φτιάξετε ανεμόμυλο συνδυάστε: κύκλους, ορθογώνια 
5. Αν θέλετε να φτιάξετε ανθρωπάκι συνδυάστε: κύκλος, ορθογώνια, τετράγωνο 
6. Αν θέλετε να φτιάξετε  καράβι συνδυάστε: τρίγωνα, ημικύκλιο 
7. Αν θέλετε να φτιάξετε σπίτι συνδυάστε: τρίγωνο, τετράγωνο 
8. Αν θέλετε να φτιάξετε δέντρο συνδυάστε: ορθογώνιο, κύκλους 
9. Αν θέλετε να φτιάξετε αυτοκίνητο συνδυάστε: ορθογώνιο, κύκλους 
10. Αν θέλετε να φτιάξετε τρένο συνδυάστε: ορθογώνια, κύκλους 
11. Αν θέλετε να φτιάξετε λουλούδι συνδυάστε: κύκλους, ορθογώνιο 
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