ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΣ ΓΙΑ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ®
ΣΧΟΛΙΚΕΣ

Φτιάχνει παζλ (ζητάει σχήμα, αριθμό)

Παίζει με Playdough (τηρεί σειρά, ζητάει χρώμα)
Προσδιορισμός σχημάτων (παζλ, μπισκότα,
φόρμες κοπής, κράκερ, παιχνίδια)
Χρωμάτισμα (μαρκαδόροι, κηρομπογιές,
ξυλομπογιές, νερομπογιές)
Lite Brite® (ακολουθεί το πρότυπο, ζητάει
χρώμα)
Παίζει και χρησιμοποιεί αντικείμενα που
υπάρχουν στην τάξη (αυτοκινητάκια,
κουκλόσπιτο, χάντρες κλπ)
Κόβει και κολλάει
Χρήση σκευών μαχαιροπίρουνων
Ετοιμάζει μία θέση στο τραπέζι
Ρίχνει ροφήματα ή συστατικά κατά την
προετοιμασία γευμάτων
Σκουπίζει τραπέζια ή ξεσκονίζει
Συμμαζεύει μετά από δραστηριότητες

Προσδιορισμός χρωμάτων (υλικά καλλιτεχνικών,
οδοντόβουρτσα, παιχνίδια, ρούχα)
Προσδιορισμός αριθμών (ημερολόγιο, χρόνος
εργασίας)
Μέτρημα (στρώσιμο τραπεζιού, υλικά
καλλιτεχνικών, υλικά εργασίας)
Μίμηση ενέργειας με αντικείμενο (παιχνίδια)
Μίμηση ενέργειας (ρήματα, ελεέθερο παιχνίδι,
τραγούδια)
Ταξινόμηση παιχνιδιών

ΟΙΚΙΑΚΑ

Διπλώνει χαρτοπετσέτες
Ανοίγει μπουκάλι
Ανοίγει χαρτόκουτα
Κόβει τοστ/ψωμί/σάντουιτς στη μέση
Ταξινομεί τη μπουγάδα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ταϊζει πουλιά
Μαζεύει τα παιχνίδια εξωτερικού χώρου

Φυτεύει ρίζες
Ποτίζει τα λουλούδια

Φτιάχνει παγωμένους χυμούς
Αλείφει φυστικοβούτυρο / άλλα είδη αλοιφών σε
κράκερ / μπισκότο
Ανακατεύει σκόνη σοκολάτας μέσα στο γάλα
Αλείφει γλάσο πάνω σε κέικ/μπισκότο/cookie

Απλώνει υλικά πάνω σε άψητη πίτσα
Βάζει τη ζύμη μπισκότων πάνω στο ταψί

Πλένει και σκουπίζει χέρια

Χρησιμοποιεί κουμπώματα (φερμουάρ,
κουμπιά, μαλακή/σκληρή ταινία (π.χ. VELCRO® )
Χρησιμοποιεί την τουαλέτα
Ρίχνει φυσαλίδες στη μπανιέρα
Πλένει και σκουπίζει το πρόσωπο

ΙΔΕΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΑΠΛΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

Πλένει δόντια
Ντύνεται/ γδύνεται
Βάζει/βγάζει μπουφάν/ κρεμάει

Ρίχνει πασπαλίσματα πάνω στο παγωτό
Φτιάχνει σάντουιτς

ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Περπατάει με ενήλικα
Παίρνει χαρτοπετσέτα/σκεύη/καλαμάκι για γεύμα
σε fast food
Επιλέγει 1-3 αγαπημένα αντικείμενα στο σούπερ
μάρκετ
Επιλέγει ένα βιβλίο, μουσική ή ταινία από τη
βιβλιοθήκη

Επιλέγει video/DVD
Επιλέγει ένα βιβλίο από το κατάστημα
παιχνιδιών
Ρίχνει γράμμα στο γραμματοκιβώτιο
Περιμένει στην ουρά
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ®
ΣΧΟΛΙΚΕΣ

Συλλέγει το παρουσιολόγιο, παραδίδει στο
γραφείο
Παραδίδει σημειώματα (μη-λεκτικά)
Παραδίδει μήνυμα (λεκτικό – «με συγχωρείτε…»
Ταξινομεί και παραδίδει αλληλογραφία
Παραδίδει δέματα σε περιοχές γύρω από το
σχολείο
Γεμίζει γραμματοκιβώτια (flyers για το
προσωπικό)
Φτιάχνει σακούλες δώρου (λειτουργική
καλλιτεχνική εργασία)
Σχολικό κατάστημα (πουλάει μαθητικές
κατασκευές, αρτοποιήματα)
Δεξιότητες αριθμομηχανής (με χρήματα από το
σχολικό κατάστημα)
Αγοράζει πράγματα από το σχολικό μαγαζί
Γεμίζει ράφια
Τακτοποιεί βιβλία στη βιβλιοθήκη
Ταξινομεί βιβλία από περιοδικά στη βιβλιοθήκη
Αγοράζει από μηχανή αυτόματου πωλητή

Γεμίζει τα δοχεία μπογιάς στην αίθουσα
καλλιτεχνικών
Καταστρέφει χαρτιά
Κάνει φωτοτυπίες
Κόβει κουπόνια/voucher και τα ταξινομεί
Ταξινομεί αλληλογραφία
Ξύνει μολύβια
Ταξινομεί κηρομπογιές, μαρκαδόρους, μπογιές
(μαζεύει, ταξινομεί, παραδίδει)
Συρράπτει συσκευασίες
Τακτοποιεί εξοπλισμό γυμναστικής (ταξινομεί
διαφορετικά αντικείμενα, εμπόδια, μπάλες,
κώνους, στρώματα)
Ταξινομεί εικόνες PECS για την τάξη
Καταγραφή αποθεμάτων φαγητού δημιουργία
λίστας αγορών
Σφραγίζει καινούρια βιβλία στην βιβλιοθήκη
(παράδειγμα: ιδιοκτησία ανήκει στον
)
ταξινόμηση και ρολό νομισμάτων

ΟΙΚΙΑΚΑ

Καθαρίζει τα παιχνίδια
Μαζεύει τα σκουπίδια
Μαζεύει/πλένει/ παραδίδει στη δασκάλα τα
φλιτζάνια
Σφουγγάρισμα
Ξεσκόνισμα
Ταϊζει κατοικίδια, καθαρίζει τη γυάλα, ταϊζει τα
ψάρια
Κλείνει και αποθηκεύει τις καρέκλες
Ταξινομεί τα άπλυτα ρούχα
Χρησιμοποιεί το πλυντήριο ρούχων
Χρησιμοποιεί το στεγνωτήριο
Διπλώνει τα καθαρά ρούχα
Ταξινομεί/φυλάει τα καθαρά ρούχα
Συγκεντρώνει αντικείμενα για το μεσημεριανό
(χαρτοπετσέτα, κέτσαπ, σκεύος, κ.λπ.)
Παίρνει την αλληλογραφία
Γεμίζει/αδειάζει πλυντήριο πιάτων
Στρώνει το κρεβάτι

Μαζεύει φύλλα με τσουγκράνα
Φυτεύει λουλούδια

Φροντίζει τα φυτά
Ετοιμάζει γεύμα
Ετοιμάζει σνακ
Στρώνει τραπέζι
Τακτοποιεί και φυλάει τα ψώνια
Ταξινομεί την ανακύκλωση
Ταξινομεί μαχαιροπίρουνα
Σκούπισμα
Βγάζει τα σκουπίδια
Ηλεκτρική σκούπα
Πλένει τους μαυροπίνακες
Πλένει πιάτα
Πλένει παράθυρα
Ποτίζει λουλούδια
Σκουπίζει τις καρέκλες
Σκουπίζει τον εξοπλισμό γυμναστικής (στρώματα)
Καθαρίζει μπάνιο/ντους/νιπτήρα/τουαλέτα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Φτυαρίζει
Σκουπίζει
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Βγάζει τα αγριόχορτα
Ταϊζει πουλιά

Πλένει παράθυρα
Πλένει το αυτοκίνητο
ΙΔΕΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΑΠΛΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ
Παγωμένοι χυμοί
Τοστ/μπέιγκελ
Σάντουιτς
Τυρί και κράκερ
Κρέπες
Πίτσα σε φούρνο μικροκυμάτων
Σοκολάτα/γάλα με γεύση
Μακαρόνια και τυρί
Μιλκσέικ
Παγωτό
Κόβει και ψήνει μπισκότα
Ποπκορν σε φούρνο μικροκυμάτων
ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Πλένει και σκουπίζει χέρια
Χρησιμοποιεί κουμπώματα (φερμουάρ, κουμπιά,
μαλακή/σκληρή ταινία (π.χ. VELCRO® )
Πλένει δόντια
Χρησιμοποιεί την τουαλέτα
Ντύνεται/γδύνεται
Μπάνιο/ντους/κρεμάει πετσέτες
Βάζει/βγάζει μπουφάν/ κρεμάει
Πλένει και σκουπίζει το πρόσωπο
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Προγραμματίζει γεύματα
Πληρώνει σε εστιατόριο
Φτιάχνει λίστα (χρήση εικόνων για μη
Νοικιάζει DVD
αναγνώστες)
Αγοράζει είδη παντοπωλείου/ακολουθεί την
Ραντεβού για κούρεμα/ πληρώνει για αυτό
λίστα αγορών
Πληρώνει τα είδη παντοπωλείου
Βιβλιοθήκη/δανείζεται βιβλίο, ταινία ή μουσική
Χρησιμοποιεί δημόσιο λεωφορείο/μέσα
Κατάστημα για ρούχα
μεταφοράς
Παραγγέλνει γεύμα fast food
Αγορά ρούχων
Πληρώνει γεύμα fast food
Ταχυδρομεί γράμμα
Περνάει το δρόμο
Κάνει τραπεζική ανάληψη / κατάθεση
Περιηγείται στους χώρους στάθμευσης
Προγραμματίζει ένα ραντεβού γιατρού /
οδοντιάτρου
Παραγγέλνει σε εστιατόριο
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