
 

5.7. ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
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5.7.1. Εισαγωγή  
Η Μελέτη Περιβάλλοντος συνιστά έναν ενιαίο τοµέα µάθησης µε διεπιστηµονικό χαρα

κτήρα, στον οποίο ενσωµατώνονται στοιχεία από το φυσικό, κοινωνικό, θρησκευτικό, πολιτι-
σµικό, ιστορικό και οικονοµικό περιβάλλον. ∆ιδάσκεται στις τέσσερις πρώτες τάξεις του ∆η-
µοτικού σχολείου και συγκεντρώνει στοιχεία από εκείνα τα µαθήµατα, που δε διδάσκονται 
στις τάξεις αυτές. Στο πλαίσιο της Μελέτης Περιβάλλοντος, δίνεται έµφαση στους συνδυα
σµούς, τις αλληλεπιδράσεις και τις αλληλεξαρτήσεις µεταξύ του φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος ώστε να αναδύεται ένα πεδίο γνώσης που επιτρέπει την εξοικείωση του µαθη-
τή µε την πολύπλοκη, την πολυδιάστατη και τη συνεχώς µεταβαλλόµενη πραγµατικότητα.  

Η Μελέτη Περιβάλλοντος εντάσσει σε ένα διεπιστηµονικό πλαίσιο το οποίο παρέχει δυνα
τότητες για διαθεµατικές προεκτάσεις, στοιχεία από:  

• Τις Φυσικές Επιστήµες (Φυσική, Χηµεία, Βιολογία και τη Γεωγραφία)  
• Τις Κοινωνικές Επιστήµες (Κοινωνιολογία, Οικονοµία, Πολιτικές Επιστήµες)  
• Τα Θρησκευτικά και την Ιστορία.  
Επιπλέον, διασυνδέεται µε προγράµµατα και αξιοποιεί την εµπειρία από:  
Tην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, την Αγωγή Καταναλωτή, την Κυκλοφοριακή Αγωγή, την 

Αγωγή Υγείας, την Αγωγή στα Μ.Μ.Ε. και τη Σύγχρονη Τεχνολογία.  
Οι άξονες Περιεχοµένου της Μελέτης Περιβάλλοντος προκύπτουν από το αντίστοιχο 

∆.Ε.Π.Π.Σ., το οποίο έχει συνταχθεί µε βάση τους αντίστοιχους άξονες των επιµέρους 
∆.Ε.Π.Π.Σ. (Φυσικών, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών), στα πλαίσια µιας διεπιστη
µονικής διασύνδεσης, µε διαθεµατικές προεκτάσεις των επιµέρους αντικειµένων.  

Οι βασικοί άξονες της Μελέτης Περιβάλλοντος αφορούν:  
i) στο ανθρωπογενές περιβάλλον  
ii) στο φυσικό περιβάλλον  
iii) στην αλληλεπίδραση ανθρώπου - περιβάλλοντος  
Η προσέγγιση των θεµελιωδών εννοιών δεν περιορίζεται στην απλή εξέταση του ερωτή-

µατος «τι είναι», χαρακτηριστικού της αναλυτικής σκέψης, αλλά, σύµφωνα µε τη συστηµική 
σκέψη, επεκτείνεται και εστιάζει το ενδιαφέρον στη διερεύνηση του «τι κάνει».  

 

5.7.2.  Ειδικοί σκοποί  
Μέσα από τη Μελέτη του Περιβάλλοντος επιδιώκεται ο µαθητής:  
• Να διαµορφώσει τις απαραίτητες διαθέσεις και στάσεις που θα τον βοηθήσουν να ε-

νταχθεί οµαλά στο φυσικό, κοινωνικό και πολιτισµικό περιβάλλον του.  
• Να καλλιεργήσει την πνευµατική σχέση µε το Θεό, να εδραιώσει την αγάπη προς τον 

άνθρωπο και να αναπτύξει ευαισθησία και αλληλεγγύη µε τους συνανθρώπους του.  
• Να αποκτήσει θετική στάση για την ευρωπαϊκή ιδέα.  
• Να αποκτήσει βασική εµπειρία και γνώσεις, ώστε να αξιοποιεί την Πληροφορική και τη 

Σύγχρονη Τεχνολογία.  
• Να εµπλουτίσει το λεξιλόγιό του και να διευρύνει την επικοινωνιακή του ικανότητα.  
Για την επίτευξη του τελευταίου στόχου απαιτείται µια συστηµατικότερη δου-

λειά, ώστε ο µαθητής να αφοµοιώσει πλήρως τις καινούργιες έννοιες και το αντί-
στοιχο λεξιλόγιο στην νοηµατική και την ελληνική γλώσσα. Ένα µέρος από το α-
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παραίτητο αυτό γνωστικό υλικό έχει παρατεθεί ενδεικτικά στην τέταρτη στήλη του 
αναλυτικού προγράµµατος. 

 

5.7.3.  Στόχοι, Θεµατικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες  
ΤΑΞΗ Α΄ 

Στόχοι Θεµατικές 
Ενότητες Ενδεικτικές δραστηριότητες Προτεινόµενο

λεξ λόγιο
 

ι  
Ανθρωπογενές περιβάλλον    
Οι µαθητές επι-
διώκεται:  
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Να εξοικειωθούν 
µε το σχολικό πε-
ριβάλλον και να 
λειτουργούν οµα-
δικά στη σχολική 
τάξη.  
Να ταξινοµούν 
αντικείµενα του 
περιβάλλοντός 
τους.  
Να περιγράψουν 
την αίθουσά τους 
συγκρίνοντάς την 
µε διπλανές.  
Να ορίζουν τη 
σχετική θέση α-
ντικειµένων ή 
προσώπων στην 
αίθουσα ως προς 
σταθερά σηµεία 
αναφοράς.  
Να συγκρίνουν 
και να περιγρά-
φουν τη σχετική 
θέση αντικειµέ-
νων χρησιµοποι-
ώντας τους ό-
ρους: πίσω, δί-
πλα, δεξιά, αρι-
στερά.  
Να συσχετίζουν 
την κίνηση µε τη 
µεταβολή της θέ-
σης.  
Να επισηµαίνουν 
τις κοινές ανάγκες 
που ικανοποιεί η 
τάξη (µάθηση, 
σχολική εργασία, 
ψυχαγωγία).  
Να παρατηρούν, 
να κατανοούν και 
να περιγράφουν 
την οργάνωση και 

H τάξη µου  
Η τάξη µου  
(εξοικείωση µε 
το περιβάλλον 
της τάξης, 
δραστηριότη-
τες 
σχετικές θέσεις 
αντικειµένων)  
Η οµάδα της 
τάξης µου  
(µέλη, κανό-
νες, ρόλοι, αλ-
ληλεπιδράσεις
δεσµοί, δρα-
στηριότητες)  
δραστηριότη-
τες στην τάξη  
(µάθηση, σχο-
λική εργασία, 
ψυχαγωγία)  
 

Οι µαθητές:  
Οργανώνουν δραστηριότητες εξερεύνησης 
της αίθουσας και συνδέουν τις «γωνιές» της 
µε τη χρηστικότητά τους 
Με τη βοήθεια του δασκάλου εξερευνούν
την αίθουσα και δίνεται στη νοηµατική
γλώσσα η έννοια κάθε αντικειµένου καθώς
επίσης και η χρησιµότητά του. Στα αντικεί
µενα της αίθουσας τοποθετούνται καρτελά
κια µε το όνοµά τους.  
Ζωγραφίζουν την αίθουσα και τα αντικείµενα
που έχει µέσα και κολλάνε στα αντικείµενα
ετικέτες µε το όνοµά τους. 
Κάνουν µετρήσεις µε µονάδες µέτρησης δι
κής τους επινόησης και ταξινοµούν τα αντι
κείµενα που βρίσκονται στο χώρο της τάξης
ή του σχολείου, ανάλογα µε το βάρος, το
ύψος και το µέγεθος (Μαθηµατικά, Γλώσσα) 
Μαθαίνουν να χρησιµοποιούν ζυγό µε δί
σκους για να συγκρίνουν το βάρος δύο σω
µάτων. Συγκρίνουν το ύψος συµµαθητών
τους και τους τοποθετούν µε σειρά. 
Πραγµατοποιούν επίσκεψη σε διπλανή τάξη, 
παρατηρούν και κάνουν συγκρίσεις µε τη δι-
κή τους. 
Συζητείται στη Ν Γ η σχετική θέση των αντι
κειµένων της αίθουσάς τους. Ζωγραφίζουν
το δωµάτιό τους και συζητούν τη σχετική
θέση των πραγµάτων. Τοποθετούν καρτελά
κια µε τα ονόµατά τους. 
Περιγράφουν πιθανή υποστηρικτική τεχνο-
λογία και συσκευές που χρησιµοποιούνται 
για την κώφωση. 
Συζητούν τη χρησιµότητά τους.  
Ασκούνται µέσα από παιχνίδια και ζωγραφιές
στην κατανόηση της σχετικής θέσης των α
ντικειµένων. 
Παίζουν χρησιµοποιώντας τους όρους που 
δηλώνουν αρχική θέση και µεταβολή της 
θέσης. 
Συζητούν τους κανόνες που πρέπει να έχει η
τάξη τους για να λειτουργήσει σαν οµάδα. 
Επίσης τους κανόνες που πρέπει να ακολου
θούν για να συνεργάζονται σε µικρότερες
οµάδες (πχ κοινή χρήση των εποπτικών υλι

Πάνω
Κάτω 
Εµπρός 
Πίσω 
Μέσα
Έξω
∆ίπλα 
∆εξιά
Αριστερά
Βάρος 
Ύψος 
Μέγεθος 
Πιο βαρύ
Πιο ψηλό 
Πιο κοντό
Πιο µεγάλο 
Ελαφρύτερο
Χαµηλότερο
Ζυγός 
Ζυγαριά 
Βάρος 
Ύψος 
Μέγεθος 
∆ωµάτιο 
Έπιπλα  
Κοντά  
Μακριά
∆ίπλα  
Απέναντι 
Μετά 
Κανόνες 
Υγεία
Ασφάλεια 
Σήµατα
Απαγορεύεται
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τη λειτουργία της 
τάξης ως οµάδας.  
Να γνωρίζουν και 
να αποδέχονται 
τους κανόνες που 
πρέπει να τηρού-
νται για την 
καλύτερη λει-
τουργία της τάξης 
τους ως οµάδας, 
αλλά και για τη 
λειτουργία µικρό-
τερων οµάδων 
µέσα στην τάξη.  
Να τηρούν κανό-
νες υγιεινής και 
ασφάλειας στην 
τάξη.  
Να κατανοούν 
την έννοια της 
αλληλεπίδρασης
µεταξύ των µε-
λών της οµάδας. 

 

 

      

       

      
    -

  

κών, αλληλοβοήθεια κλπ) 
Αναλαµβάνουν, µεταξύ των άλλων, ρόλους 
παιδιών που τηρούν τους κανόνες και αυτών
που δεν τηρούν τους κανόνες λειτουργίας 
της οµάδας και συζητούν στη Ν.Γλ. τις συ-
νέπειες αυτής της συµπεριφοράς στους υπό-
λοιπους. Στη συνέχεια παίζουν εναλλακτικά 
σενάρια µε διαφορετικούς ρόλους ο καθένας.  
Αναλαµβάνουν ενεργούς ρόλους, ώστε να 
διατηρείται συνεχώς καθαρό το περιβάλλον 
της τάξης. Συντάσσουν τον κώδικα οικολογι-
κής συµπεριφοράς της τάξης τους και φτιά-
χνουν σχετικά κολάζ και πανώ που αναρτούν 
στη τάξη.  
Συζητούν για την υγιεινή και ασφάλεια στην
τάξη.  
Σχεδιάζουν σήµατα που τα αναρτούν και που
πρέπει να σέβονται (πχ «Ρίχνετε τα σκουπί
δια στο καλάθι») 
Παριστάνουν µε δική τους πρωτοβουλία 
(σχέδια, εικόνες, νοήµατα) κανόνες υγιεινής 
και ασφάλειας στο χώρο της τάξης και σχε-
διάζουν ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες δραστη-
ριότητες σχετικά µε το θέµα αυτό. 

Να εξοικειωθούν 
µε τη λειτουργι-
κότητα των χώ-
ρων του σχολείου  
Να γνωρίσουν και 
να τηρούν τους 
κανόνες υγιεινής, 
ασφαλούς κίνη-
σης και διατήρη-
σης της καθαριό-
τητας στο χώρο 
του σχολείου.  
Να περιγράψουν 
τη γειτονιά του 
σχολείου.  
Να προσεγγίσουν 
βασικά περιβαλ-
λοντικά ζητήµατα 
του σχολικού και 
του ευρύτερου 
χώρου.  
Να γνωρίσουν 
πώς να ενεργή-
σουν σε περί-
πτωση σεισµού ή 
πυρκαγιάς και να 
εξοικειωθούν µε 
την τήρηση κα-
νόνων σε έκτα-
κτες καταστάσεις.  
Να συµµετέχουν 
σε πολιτιστικά και 

Το σχολείο
µου  
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Το σχολείο µου  
(χώρος, αισθη-
τική του χώ-
ρου)  
Η ζωή µέσα 
στο σχολείο  
(σχολική ζωή, 
βασικά µέτρα 
προστασίας 
από σεισµό και 
πυρκαγιά, τρό-
ποι διαχείρισης 
απορριµµάτων)  
Εκδηλώσεις 
στο σχολείο 
(συµµετοχή 
του σχολείου 
σε πολιτιστικά 
και κοινωνικά 
δρώµενα)  
 

Εξερευνούν οµαδοσυνεργατικά τους χώρους
του σχολείου, διατυπώνουν υποθέσεις για τη
λειτουργικότητά τους, ζωγραφίζουν και συν
θέτουν οµαδικές καρτεπικολλήσεις (κολά ). 
Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή)  
Συζητούν για τους τρόπους διατήρησης της 
καθαριότητας και διαχείρισης των απορριµ-
µάτων στους χώρους του σχολείου και προ-
βλέπουν τις επιπτώσεις αρνητικών συµπερι-
φορών.
Προβάλλεται βίντεο (µε διερµηνεία στη Ν Γ) 
µε το τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση έ
κτακτης ανάγκης. 
Κάνουν ασκήσεις ετοιµότητας σε περίπτωση 
σεισµού και πυρκαγιάς και προβλέπουν τις 
συνέπειες της παράλειψης των σχετικών κα-
νόνων.  
Προγραµµατίζουν επίσκεψη στο γειτονικό 
σχολείο, το παρατηρούν και το συγκρίνουν
µε το δικό τους.  
Προβάλλεται βίντεο µε τα βασικά ήθη και
έθιµα που παρατηρούν στην ευρύτερη κοι
νωνία. 
Έρχονται σε επαφή µε τοπικά ήθη και έθιµα 
και υποδύονται σχετικούς ρόλους. 
Συζητούν για εκδηλώσεις και δραστηριότη
τες του σχολείου τους που συνδέονται µε τη
ζωή των κωφών.  
Κατασκευάζουν µε φυσικά υλικά παραδοσια-
κά οικιακά είδη ή εργαλεία και τα χρησιµο-
ποιούν σε σχετικά θεατρικά δρώµενα.  

Σεισµός 
Έκτακτη α-
νάγκη
Πυρκαγιά 
Ήθη
Έθιµα
Επιτάφιος
Ανάσταση
Πάσχα 
Χριστούγεννα
Πρωτοχρονιά 
Βαφτίσια 
Γάµος 
Κηδεία
Κίνδυνος 
Ρόλος
Εργαλείο
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κοινωνικά δρώµε-
να  

Να αναγνωρίσουν 
ότι η οικογένεια 
µπορεί να έχει 
διάφορες µορφές.  
Να διακρίνουν το 
ρόλο του κάθε 
µέλους της οικο-
γένειας και να ε-
πιδιώκουν τη δική 
τους συµµετοχή 
στην ευηµερία 
της.  
Να συζητούν µε 
τους συµµαθητές 
τους για τις ανά-
γκες που ικανο-
ποιεί η οικογένει-
α, να παρατηρούν 
και να περιγρά-
φουν τη λειτουρ-
γία της, να απο-
δέχονται τη 
σπουδαιότητά της 
και την αναγκαιό-
τητα της επικοι-
νωνίας και της 
συνεργασίας των 
µελών της.  
Να αντιλαµβάνο-
νται ότι η οικογέ-
νεια (δοµή, αριθ-
µός µελών, ρόλοι, 
κ.λπ.) συσχετίζε-
ται µε το περι-
βάλλον καθώς και 
µε τη χρονική πε-
ρίοδο στην οποία 
αυτή ζει.  
Να διατυπώνουν 
κανόνες που πρέ-
πει να ισχύουν 
στην ενδοοικογε-
νειακή και εξωοι-
κογενειακή ζωή 
σε σχέση µε την 
προστασία του 
περιβάλλοντος.  

Η οικογένειά
µου  
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Η οικογένεια  
(µορφές οικο-
γένειας και λει-
τουργίες της, 
ανάγκες που 
καλύπτει η οι-
κογένεια, κα-
νόνες, ρόλοι). 
Η ζωή µέσα 
στην οικογέ-
νεια  
(επικοινωνία 
µεταξύ των 
µελών της οι-
κογένειας: η 
δοµή της και 
το περιβάλλον)  
Οικογενειακή 
ζωή και περι-
βάλλον  
(αλληλεπίδρα
ση οικογενεια-
κού και φυσι-
κού- κοινωνι-
κού περιβάλ-
λοντος, η συµ-
µετοχή της οι-
κογένειας στην 
προστασία του 
περιβάλλοντος)  
 Οικογένεια
κωφών µε 
γονείς κω-
φούς και οι-
κογένεια
κωφών µε 
γονείς ακού-
οντες.  
  

Προβάλλεται βίντεο µε τη ζωή σε διάφορες
µορφές οικογένειας (παραδοσιακής και σύγ
χρονης κωφών παιδιών µε κωφούς γονείς
κωφών παιδιών µε ακούοντες γονείς) 
Συζητούν για την επικοινωνία στη δική τους
οικογένεια. 
Ζωγραφίζουν µέλη της οικογένειάς τους.  
Συζητούν µε το δάσκαλο για τον τρόπο που
ζούσαν οι οικογένειες παλιότερα και για τις
οµοιότητες και τις διαφορές µε τις σηµερινές
µορφές της οικογένειας, τους ρόλους των
µελών της και τον τρόπο ζωής τους. Ζωγρα
φίζουν µέλη της οικογένειάς τους και στοι
χεία της καθηµερινής ζωής (Γλώσσα, Μαθη
µατικά, Αισθητική Αγωγή).  
Παίζουν παιχνίδια ρόλων σε µια υποθετική 
οικογένεια. Στη συνέχεια συζητούν τη συ-
µπεριφορά των µελών και προτείνουν δια-
φορετικούς τρόπους αντιµετώπισης κάποιας 
κατάστασης, π.χ. κρίσης.  
Τους διηγείται ο δάσκαλος (Ν Γ) 
αποσπάσµατα από λογοτεχνικά βιβλία που
αφορούν οικογενειακές εκδηλώσεις του τό
που τους, αλλά και άλλων τόπων, µε βάση
τη διαπολιτισµική σύνθεση της τάξης τους.  
Συλλέγουν φωτογραφίες και εικόνες από οι-
κογένειες διαφόρων µορφών που προέρχο-
νται από διαφορετικές χρονικές περιόδους. 
Παρατηρούν, κάνουν συγκρίσεις και διατυ-
πώνουν συµπεράσµατα. 
Συζητούν τρόπους µε τους οποίους µπορούν
να προστατεύσουν το περιβάλλον, πχ να πε
τάνε τα χαρτιά στους κάδους ανακύκλωσης
µε το ειδικό σήµα. Πηγαίνουν µε το δάσκαλο
σε σηµείο του ∆ήµου που υπάρχει κάδος α
νακύκλωσης χαρτιού και πετούν άχρηστα
χαρτιά. 
Αναλαµβάνουν να προκαλέσουν την εµπλοκή 
των µελών της οικογένειάς τους σε δραστη-
ριότητες σχετικές µε την προστασία του πε-
ριβάλλοντος, π.χ µε τα απορρίµµατα (διαχω-
ρισµός, µείωση όγκου, ανακύκλωση απορ-
ριµµάτων), τρόπους εξοικονόµησης ηλεκτρι-
κής ενέργειας, νερού κ.λπ.).

Κωφός 
Ακούων
Οικογένεια
Παραδοσια-
κός
Σύγχρονος 
Παλαιός
Εκδήλωση 
Παρατηρώ 
Κρίση  
Συγκρίνω 
Συµπεραίνω  
Πολιτισµικός
διαπολιτισµ -
κός
Κάδος 
Απορρίµµατα
Άχρηστα
Ανακύκλωση
Περιβάλλον 
Προστασία

Να αναφέρονται 
στον τόπο κατα-
γωγής των γονέ-
ων τους.  
Να περιγράψουν 
την οικογένειά 
τους (δοµή, α-

Ο άνθρωπος
και ο χρόνος  

 
  

     
   

    
-

 

Η ιστορία της 
οικογένειάς 
µου (τόπος, 
καταγωγή, γε-
νεαλογικό δέ-

Τοποθετούν πάνω σε γραµµή του χρόνου
οικογενειακές φωτογραφίες (µε χρονολογική
σειρά) και αναγράφουν τον τόπο καταγωγής
του κάθε µέλους (Μαθηµατικά, Γλώσσα, Αι
σθητική Αγωγή).  
Συγκεντρώνουν στην τάξη προσωπικά τους 
αντικείµενα (παιχνιδάκια, φωτογραφίες 

∆ευτέρα 
Τρίτη….έως  
Κυριακή 
Ιανουάριος, 
Φεβρουάρι-
ος… 
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ριθµό µελών, σει-
ρά γέννησης).  
Να συνδέσουν 
µεταβολές που 
συµβαίνουν σε 
πρόσωπα και 
πράγµατα της οι-
κογένειας στην 
πορεία του χρό-
νου.  
Να χρησιµοποι-
ούν απλούς τρό-
πους µέτρησης 
του χρόνου. 
  

ντρο, σειρά 
γέννησης)  
Η ιστορία µου 
(χρονική αλλη-
λουχία γεγονό-
των)  
Μετρώ το χρό-
νο (τρόποι µέ-
τρησης χρό-
νου)  
 

κ.λπ.) και ο καθένας κατατάσσει τα δικά του 
σύµφωνα µε τη χρονική τους σειρά (από 
βρεφική ηλικία µέχρι σήµερα).  
 
Συζητούν για τις ηµέρες της εβδοµάδας, 
τους µήνες κ.λπ.  
Μαθαίνουν να µετρούν το χρόνο: τις µέρες
τις εβδοµάδας, τους µήνες κ λπ. µέσα από
παρατηρήσεις, συγκρίσεις και µετρήσεις. Πχ
µε κλεψύδρα µετρούν τον χρόνο που χρειά
ζονται για να ζωγραφίσουν ένα σπίτι. Μπορεί
ακόµα κάθε πρωί να τους δίνεται ένα καρτε
λάκι που γράφει το όνοµα της ηµέρας µε πε
ρίγραµµα για να το χρωµατίσουν. Συγκε
ντρώνουν τα καρτελάκια µιας εβδοµάδας και
τα µετράνε. Τις επόµενες εβδοµάδες τοπο
θετούν στο θρανίο τους κάθε µέρα το κα
τάλληλο καρτελάκι

   
 .   

  
     -

      
      -

      -
    -
     

   -
      -
 . 

 
 
 

 

 
 

έως 
∆εκέµβριος
Παιδί
Νέος
Γέρος 
Χρόνος 
Εβδοµάδα
Μήνας 
Ιστορία 
Χρόνος 
Καιρός
Εποχές

Να περιγράφουν 
το σπίτι τους, το 
δωµάτιο τους και 
τους υπόλοιπους 
χώρους του.  
Να συζητούν και 
να εξηγούν τη 
λειτουργικότητα 
κάθε χώρου του 
σπιτιού.  

Το σπίτι µου  
Το σπίτι µου 
(το δωµάτιό 
µου, άλλοι χώ-
ροι του σπι-
τιού)  
 

Οι µαθητές ζωγραφίζουν έναν έναν τους 
χώρους του σπιτιού τους και τα αντικείµενα 
και τοποθετούν ετικέτες µε τα ονόµατά 
τους.  
Συζητούν µε τους συµµαθητές τους και το 
δάσκαλο για τη λειτουργικότητα καθενός. 
Ιδιαίτερα συζητούν για τις διευθετήσεις και 
προσαρµογές στο περιβάλλον που εξυπηρε-
τούν περισσότερο το κωφό παιδί. 
     -

    -
    -

   

 
 

Οι µαθητές σχεδιάζουν ένα περιβάλλον ιδα
νικό µε ελεύθερη οπτική, που επιτρέπει άνε
τη πρόσβαση και ζωή στο κωφό παιδί. (Αι
σθητική Αγωγή, Γλώσσα).

∆ωµάτιο 
Σαλόνι 
Κουζίνα 
Μπάνιο
Έπιπλα
Λειτουργικό-
τητα 

Να παρατηρούν 
και να περιγρά-
φουν τα σπίτια 
και τους κοινω-
φελείς χώρους 
της γειτονιάς 
τους.  
Να γνωρίζουν ε-
παγγελµατίες της 
γειτονιάς.  
Να συγκρίνουν τη 
γειτονιά τους µε 
άλλες γειτονιές 
(εποπτικό υλικό) 
και να διακρίνουν 
οµοιότητες και 
διαφορές που 
υπάρχουν.  

 
 

 
 

  
  -

   
   

 -
    .   
  

     
 

    -
     

    -
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ι
 

Να αναγνωρίσουν 
θετικά στοιχεία 
του περιβάλλο-
ντος της γειτο-
νιάς τους.  
Να τηρούν κανό-
νες υγιεινής και 

Η γειτονιά 
µου
Η γειτονιά µου 
(το άτοµο και 
το άµεσο περι-
βάλλον, το πε-
ριβάλλον γύρω 
από το σπίτι, 
κτίρια, κοινω-
φελείς χώροι).  
Οι άνθρωποι 
της γειτονιάς 
(γείτονες, σχέ-
σεις, οι άνθρω-
ποι που µας ε-
ξυπηρετούν)  
Η ζωή στη γει-
τονιά (βελτίω-
ση συνθηκών 
ζωής, εκδηλώ-
σεις)  
Η γειτονιά και 
το περιβάλλον 
(φροντίδα του 
άµεσου περι-

Επισκέπτονται, παρατηρούν και ζωγραφί-
ζουν χαρακτηριστικά κτίρια της γειτονιάς. 
Ζωγραφίζουν καταστήµατα (πχ φούρνο, 
µανάβικο) και υπηρεσίες (πχ ΟΤΕ). Τοποθε
τούν ετικέτες µε τα ονόµατα. 
Παίζουν παιχνίδια ρόλων
πελάτη-επαγγελµατία σε καταστήµατα, ό
που ο επαγγελµατίας καταλαβαίνει τη Ν Γ ή
δεν την καταλαβαίνει. 
∆ηµιουργούν υποθετικά σενάρια, όπως «τι 
θα κάναµε, αν δεν υπήρχε στη γειτονιά ο 
φούρναρης, ο ταχυδρόµος κ.λπ.». Συζητούν 
σχετικά µε τις σχέσεις αλληλεπίδρασης που 
αναπτύσσονται µεταξύ των ανθρώπων που 
ζουν και εργάζονται στη γειτονιά. 
Επισκέπτονται τους χώρους του σχολείου
(αίθουσες, γραφεία, εργαστήριο, αίθουσα
εκδηλώσεων) και συζητούν για τη χρησιµό
τητά τους. Ζωγραφίζουν τους χώρους του
σχολείου και τοποθετούν ετικέτες µε το ό
νοµά τους. 
Επισκέπτονται ένα χώρο (είτε του φυσικού 
περιβάλλοντος, είτε µνηµείο πολιτισµικής 
αναφοράς) στη γειτονιά τους, συζητούν και 

Κατάστηµα
Φούρνος
Μανάβης 
Σούπερ µάρ-
κετ 
Φαρµακείο
Περίπτερο
ΟΤΕ
∆ΕΗ
Ζωγραφίζω
Παίζω
∆ρόµος 
Πλατεία 
Σταυροδρόµ
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ασφάλειας στη 
γειτονιά τους. 
Να προσεγγίζουν 
προβλήµατα επι-
βάρυνσης του 
τοπικού περιβάλ-
λοντος. 
 

βάλλοντος-
τάξης, σχολεί-
ου, σπιτιού, 
γειτονιάς- προ-
βλήµατα του 
άµεσου περι-
βάλλοντος). 

     
    -

    
     

  

αναλύουν δικές τους ενέργειες για τη διατή-
ρηση ή τη συντήρησή του. 
Συζητούν για ένα πολιτιστικό χώρο στην 
γειτονιά όπου συχνάζουν και κωφοί και διε-
ρευνούν δυνατότητες και δυσκολίες. Επι-
σκέπτονται ένα σωµατείο κωφών και συµ-
µετέχουν σε κάποια δραστηριότητα για παι-
διά.  
Εντοπίζουν και αναλύουν ένα συγκεκριµένο
παράδειγµα επιβάρυνσης του φυσικού περι
βάλλοντος στη γειτονιά τους (αν υπάρχει), 
προτείνουν λύσεις και τις αποτυπώνουν σε
αισθητικές δηµιουργίες (Αισθητική Αγωγή, 
Γλώσσα) 

Να εξοικειωθούν 
µε τη διάκριση 
των υλικών σω-
µάτων σε στερεά, 
υγρά και αέρια.  
Να αναγνωρίσουν 
ότι τα αντικείµενα 
καθηµερινής 
χρήσης είναι κα-
τασκευασµένα 
από διαφορετικά 
υλικά.  

Αντικείµενα
από το περι-
βάλλον µου  

 
  

.    
  

       
 -

     
  -

     -
       

    
  

  
. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Το περιβάλλον 
µου  
(στερεά, υγρά, 
αέρια)  
 

Παρατηρούν αντικείµενα του περιβάλλοντός 
τους, τα τζάµια του σπιτιού τους (γυαλί), τα 
φύλλα του τετραδίου τους (χαρτί), τη φόρ-
µα της γυµναστικής τους (ύφασµα), και α-
ναγνωρίζουν συγκρίνοντάς τα, ότι προέρχο-
νται από διαφορετικά υλικά.  
Κατατάσσουν (π χ. απαντώντας σε παιχνίδι
γνώσεων) διάφορα αντικείµενα, ανάλογα µε
το υλικό από το οποίο είναι φτιαγµένα σε
στερεά, υγρά και αέρια (Μαθηµατικά, Γλώσ
σα, Αισθητική Αγωγή).  
Για το λόγο αυτό τοποθετούνται στον πάγκο
καρτελάκια µε τις λέξεις στερεό, υγρό, αέρι
ο. ∆ίνεται η έννοιά τους στη Ν.Γ. Τους δίνο
νται διάφορα υλικά πχ ένα ποτήρι νερό, ένα
φουσκωµένο µπαλόνι, µια κιµωλία κλπ και
τα τοποθετούν στην κατάλληλη θέση. 
Παίζουν για εµπέδωση µε κατάλληλο CD 
ROM

Υλικά
Γυαλί
Ύφασµα
Χαρτί
Πάγκος
Στερεό 
Υγρό
Αέριο 
Πλαστικό
Μέταλλο 
Ξύλο
Πέτρα

Να αναφέρουν 
εφαρµογές της 
ηλεκτρικής, κυρί-
ως, ενέργειας 
στην καθηµερινή 
µας ζωή  
Να γνωρίσουν 
απλούς τρόπους 
εξοικονόµησης 
της ηλεκτρικής 
ενέργειας.  
Να κατανοήσουν 
ορισµένες µετα
βολές που προ
κάλεσε η χρήση 
της ηλεκτρικής 
ενέργειας στην 
εξέλιξη του πολι-
τισµού.  

-
 -
 

  

 

 

 
 

 
 

 

  
  -

    .  
    

   -
-

   -
     -

 -

    
     

  -
  

      
      

   -

   
    
     -

    -
 

Τρόποι προ-
στασίας από το 
ηλεκτρικό ρεύ-
µα. 

Η ενέργεια 
στη ζωή µας  
Η ενέργεια στη 
ζωή µας (Πρώ-
τη γνωριµία µε 
την ηλεκτρική 
ενέργεια)  
Πώς εξοικονο-
µώ ηλεκτρική 
ενέργεια στο 
σπίτι και στο 
σχολείο  
Ηλεκτρικές 
συσκευές στο 
σπίτι και στο 
σχολείο. 
Τι πρέπει η τι 
δεν πρέπει να 
κάνω για να 
προστατευτώ
από τη λει-
τουργία των 
ηλεκτρικών

Εργάζονται οµαδοσυνεργατικά στο σχολείο, 
προτείνοντας τρόπους εξοικονόµησης ηλε
κτρικής ενέργειας τόσο στο σπίτι, (π χ. όχι
φώτα αναµµένα την ηµέρα, ψυγείο ανοικτό
άσκοπα κτλ), όσο και στο σχολείο. Αναπα
ριστούν (ζωγραφική, καρτεπικόλληση (κο
λάζ), κ.λπ.) έναν κώδικα εξοικονόµησης η
λεκτρικής ενέργειας στο σπίτι και στο σχο
λείο (Μαθηµατικά, Γλώσσα, Αισθητική Αγω
γή).  
Σχεδιάζουν τις ηλεκτρικές συσκευές του
σπιτιού τους. Κολλούν ετικέτες µε το όνοµά
τους. Παίζουν θεατρικό παιχνίδι µε τη λει
τουργία κάθε συσκευής. 
Προβάλλεται βίντεο που δείχνει πώς πρέπει
να προστατευόµαστε κατά τη χρήση των
ηλεκτρικών συσκευών από διάφορους κιν
δύνους (φωτιά, ηλεκτροπληξία, κάψιµο) 
Γίνεται συζήτηση µε το δάσκαλο. 
Βρίσκουν σε φωτογραφικό υλικό τρόπους
διαβίωσης χωρίς ηλεκτρικό ρεύµα και συζη
τούν τις διαφορές. Παίζουν µε φωτεινό πα
ντογνώστη και µε CD ROM. 

Ηλεκτρική 
ενέργεια 
Ηλεκτρική 
συσκευή 
Ηλεκτρο-
πληξία 
Εξοικονόµη-
ση ενέργειας 
Πυρκαγιά 
Κάψιµο 
∆ιαβίωση 
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συσκευών. Συζητούν και δηµιουργούν θεατρικά δρώµε-
να µε θέµα τη ζωή των ανθρώπων χωρίς /µε 
τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας στη Ν. 
Γλ.  

 
 

Αλληλεπίδραση ανθρώπου - περιβάλλοντος 
Να περιγράψουν 
τα φυσικά χαρα-
κτηριστικά του 
χώρου τους (θά-
λασσα, λίµνη, πο-
τάµι, κάµπος, νησί) 
χρησιµοποιώντας 
το κατάλληλο λεξι-
λόγιο και να διαπι-
στώσουν σε αυτά 
τις συνέπειες της 
ανθρώπινης δρα-
στηριότητας.  
Να κατατάξουν / 
ταξινοµήσουν ει-
κόνες τοπίων ανά-
λογα µε τα µορφο-
λογικά τους χαρα-
κτηριστικά, π.χ. 
παραθαλάσσιες ή 
ορεινές περιοχές.  

 

  
 

 

    -
    

    
     -

   .   -

   -
    -

   
  
    -

  
     
 

  -
   -

    

   -
.     

   -
     -

   -
  
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Ο τόπος όπου 
ζω  
Ο τόπος που 
ζω (οικείοι γε-
ωγραφικοί ό-
ροι: θάλασσα, 
ποτάµια, λί-
µνες, βουνά 
κ.λπ.)  
Οι δραστηριό-
τητες των αν-
θρώπων στον 
τόπο που ζω 
(απλές ανθρώ-
πινες δραστη-
ριότητες στο 
φυσικό περι-
βάλλον)  
∆ραστηριό-
τητες στη πό-
λη και στο 
χωριό
 

Προβάλλονται βίντεο στη Ν.Γ µε τις δρα
στηριότητες των ανθρώπων ανάλογα µε το 
φυσικό περιβάλλον (λίµνη, βουνό, θάλασσα, 
ποτάµι, κάµπος, νησί), µε τη ζωή στη πόλη 
και στο χωριό. Επίσης βίντεο µε τους γεω
γραφικούς όρους στη Ν Γ. και σε υπότιτ
λους. 
Σε κάθε οµάδα (δύο ή περισσότερων µαθη
τών) δίνεται ανάγλυφος χάρτης και καρτε
λάκια µε τους γεωγραφικούς όρους που 
πρέπει να τοποθετηθούν ανάλογα. Γίνεται 
συζήτηση για τις δραστηριότητες των αν
θρώπων σε κάθε περιβάλλον. Παριστάνουν 
σε θεατρικό παιχνίδι τον ψαρά, το γεωργό, 
τον κτηνοτρόφο. Ζωγραφίζουν ανάλογες 
δραστηριότητητες. Ταξινοµούν εικόνες το
πίων. Τους διηγούνταιι παραµύθια που ανα
φέρονται σε πραγµατικούς η φανταστικούς 
τόπους. 
Συζητούν για τις ανθρώπινες δραστηριότη-
τες που λαµβάνουν χώρα στο περιβάλλον 
τους: στη θάλασσα (ψάρεµα, κολύµπι 
κ.λπ.), στη λίµνη, στο ποτάµι, στον κάµπο, 
στο νησί, στο βουνό.  
Αναπαριστούν µε διάφορα απλά υλικά (χαρ
τόνια, κ α.) χώρους πριν και µετά την επέµ-
βαση του ανθρώπου. Επισκέπτονται διάφο
ρους χώρους και παρατηρούν τις ανθρώπι
νες επεµβάσεις στο φυσικό περιβάλλον. Το
ποθετούν πινακίδες µε γεωγραφικούς όρους 
(Αισθητική Αγωγή, Γλώσσα).  
Συζητούν παραµύθια στα οποία γίνεται α-
ναφορά σε τόπους πραγµατικούς ή φαντα-
στικούς και τους αναπαριστάνουν εικαστικά. 
Φτιάχνουν θεατρικά δρώµενα στη Ν.Γλ.  

Λίµνη
Βουνό 
Θάλασσα
Κάµπος
Ψαράς
Γεωργός 
Κτηνοτρόφος
Πραγµατικός 
τόπος 
Φανταστικός 
τόπος 
Ανθρώπινες
επεµβάσεις
Γεωγραφικοί
όροι

 

Να γνωρίσουν ση-
µαντικά στοιχεία 
από την τοπική ι-
στορία και τη λαϊκή 
παράδοση.  

Ιστορία του 
τόπου µου  
 

Συλλέγουν φωτογραφίες και γίνεται  
  

 
 

 -
 

 

 
συζήτηση µε το δάσκαλο για τον τόπο που 
ζουν, για τα ήθη και τα έθιµά του, τη λαϊκή 
παράδοση (τοπικούς ήρωες, θρύλους, να-
ούς, φυσικά µνηµεία κ.λπ.). Προβολή σχετι
κού βίντεο. 
Παρακολουθούν ταινία για την Ελληνική 
Κοινότητα των Κωφών. 

Λαϊκή παρά-
δοση 
Ήρωες
Θρύλοι 
Μνηµεία 
Κοινότητα  

Να αναγνωρίζουν 
και να ονοµάζουν 
τα εξωτερικά χα-
ρακτηριστικά του 
ανθρώπινου οργα-
νισµού.  
Να συσχετίζουν τη 

Γνωρίζω το 
σώµα µου  
Γνωρίζω το 
σώµα µου (ε-
ξωτερικά χαρα-
κτηριστικά του 
ανθρώπινου 

Σχεδιάζουν το περίγραµµα σώµατος κάποιου 
συµµαθητή τους σε χαρτί του µέτρου. Ζω-
γραφίζουν τα εξωτερικά του χαρακτηριστι-
κά. Κολλούν χαρτόνια µε την ονοµασία των 
ανθρώπινων χαρακτηριστικών.  
Παίζουν παιχνίδια αναγνώρισης γεύσεων και 
οσµών. ∆οκιµάζουν πχ καραµέλα και ψωµί 

    
   

Σώµα 
Χαρακτηρι-
στικά 
Γεύσεις 
Οσµές 
Γλυκό  
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λειτουργία ορισµέ-
νων αισθητηρίων 
οργάνων µε αντί-
στοιχες αισθήσεις 
και να αναφέρουν 
το είδος της πλη-
ροφορίας που 
µπορούν να α-
ντλήσουν από κά-
θε αίσθηση.  
Να αναγνωρίζουν 
τη σηµασία των 
αισθήσεων για την 
αντίληψη του κό-
σµου και την επι-
κοινωνία µε το πε-
ριβάλλον.  
Να γνωρίσουν τις 
ιδιαιτερότητες που 
βιώνουν οι κωφοί. 
Να συζητήσουν
τις διαφορές και
οµοιότητες µε 
τους ακούοντες. 

  
  

      
  

    
     -

   -
   

 
    -

    
      -

    

    
   

    

 

 
 

 

οργανισµού)  
Γνωρίζω τον 
κόσµο µε τις 
αισθήσεις (α-
ντίληψη του 
εξωτερικού πε-
ριβάλλοντος 
µέσω ορισµέ-
νων αισθήσεων 
και αισθητηρί-
ων οργάνων)  
Οι άλλοι άν-
θρωποι (άτοµα 
µε ειδικές ανά-
γκες και χαρί-
σµατα)  
Η υγεία µου  

για να ξεχωρίσουν την έννοια του γλυκού 
από το αλµυρό (αλάτι, ζάχαρη) 
Σε µια σελίδα γράφουµε τη λέξη γλυκό και 
σε άλλη τη λέξη αλµυρό. Τους δίνουµε εικό
νες µε διάφορα φαγώσιµα τις οποίες κατα
τάσσουν ανάλογα γράφοντας το όνοµά 
τους.
Προκαλούµε κάποιους θορύβους όπως δυ
νατό κλείσιµο πόρτας, σχίσιµο φύλλου κλπ 
και συζητούν για το ποιους απ’ αυτούς α
κούνε οι κωφοί µαθητές και ποιους κάποιος 
ακούων.  
∆ιατυπώνουν κανόνες που αφορούν στην 
υγεία και στην καθαριότητα  
(Γλώσσα, Φυσική Αγωγή). 
Συζητούν για την εµπειρία της κώφωσης.  
Υποθέτουν τι θα τους συνέβαινε, αν δε λει-
τουργούσε κάποια αίσθηση, εκτός της α-
κοής.  
Συζητούν για τα άτοµα µε άλλες ειδικές α-
νάγκες και τη στάση που πρέπει να έχουν 
απέναντί τους.  

Αλµυρό
Θόρυβος 
Υγεία 
Καθαριότητα 
Αισθητήρια 
όργανα
Ειδικές ανά-
γκες/ειδικές
δυνατότητες 

Να γνωρίσουν τις 
δυσκολίες των α-
τόµων µε ειδικές 
ανάγκες, να καλλι-
εργούν το σεβα-
σµό απέναντί τους 
και να αναπτύξουν 
τρόπους επικοινω-
νίας µαζί τους.  
Να αναφέρουν συ-
νήθειες που συµ-
βάλλουν στη δια-
τήρηση της υγείας 
(πλύσιµο χεριών 
κ.ά.).  
Να γνωρίζουν τους 
κανόνες συµπερι-
φοράς κατά την 
επίσκεψή τους στο 
γιατρό.  
Να προσδιορίσουν 
τη λειτουργία των 
δοντιών.  

Προσωπική 
υγιεινή, κα-
θαριότητα, ο 
ρόλος των 
δοντιών και η 
προστασία 
τους  
 

Συζητούν καταστάσεις και δραστηριότητες 
της καθηµερινής ζωής που θέτουν σε κίνδυ-
νο τη λειτουργία των αισθητήριων οργάνων.  
Προβάλλεται βίντεο που δείχνει συνήθειες 
υγιεινής (πλύσιµο χεριών πριν το φαγητό, 
πλύσιµο δοντιών, καθαριότητα, επίσκεψη 
στο γιατρό).

    
    

 
  

    
    

    -
     -

    
    
     

    

ι

 

 
 

 
 
 

 
 

∆ραµατοποίηση µε θέµα την επίσκεψή τους 
στο γιατρό. 
Γράφουν σε κάρτες κανόνες υγιεινής και 
τους κολλάνε σε εµφανές σηµείο.  
Αναφέρουν και καταγράφουν υγιεινές συνή-
θειες σχετικά µε τη διατροφή (επιλογή τρο-
φής µε βάση πραγµατικές ανάγκες, αποφυ-
γή διαφηµιζόµενων προϊόντων που βλά-
πτουν την υγεία, πλύσιµο χεριών πριν από 
το φαγητό, καλό µάσηµα της τροφής κ.ά.).  
Γίνεται εξήγηση της έννοιας διαφήµιση. Γρά
φουν τη λέξη και βρίσκουν διαφηµίσεις µέ
σα από περιοδικά. Συζητούν µε τον δάσκαλο 
ποια διαφηµιζόµενα προϊόντα βλάπτουν την 
υγεία και πρέπει να αποφεύγονται και ποια 
είναι απαραίτητα για τη διατροφή µας. 

Γεύση 
Φαγώσ µο 
Χειροκρότη-
µα
Αισθητήρια 
όργανα
Αισθήσεις
  
∆ιαφήµιση
Προϊόντα
∆ιατροφή
Μασάω 
Επιλογή

Να διακρίνουν βα-
σικές ανάγκες που 
έχουν οι άνθρωποι 
για ένδυση, τρο-
φή, στέγη, κ.λπ.  
Να αναφέρουν συ-
νήθειες που συµ-
βάλλουν στην ικα-
νοποίηση ορισµέ-

Οι ανάγκες 
του ανθρώ-
που  
Οι βασικές ανά-
γκες του αν-
θρώπου  
Οι ιδιαίτερες 
ανάγκες του 

Ασκούνται στην αυτοεξυπηρέτηση (βάζουν 
και βγάζουν το πανωφόρι τους, δένουν τα 
κορδόνια των παπουτσιών τους, κ λπ.) και 
αναπαριστούν αισθητικά τις κινήσεις (Αισθη
τική Αγωγή, Φυσική Αγωγή, Γλώσσα).  

  
     

   .
  -

  

 
 

 
Τρώνε όλοι µαζί το πρωινό τους στην τάξη 
και συζητούν για τις βασικές τους ανάγκες 
και τις διατροφικές τους συνήθειες. Παίζουν 
σε θεατρικό παιχνίδι µε θέµα τους κανόνες 

Φτωχός
Πλούσιος
Τροφή 
Ένδυµα 
Ένδυση  
Στέγη
Υγεία 
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νων αναγκών τους 
(φαγητό, ύπνος, 
ένδυση καθαριότη-
τα, ψυχαγωγία).  
Να αναγνωρίσουν 
ότι οι βασικές ανά-
γκες είναι ίδιες για 
όλα τα παιδιά του 
κόσµου και επιπλέ-
ον ότι υπάρχουν 
παιδιά στον κόσµο 
που δεν έχουν τη 
δυνατότητα να κα-
λύψουν τις βασικές 
(π.χ. διατροφικές) 
τους ανάγκες.  

ανθρώπου  
(Τρόποι ικανο-
ποίησης των 
αναγκών του 
ανθρώπου, 
Αγωγή υγείας)  
 

που αφορούν την υγεία και την καθαριότη-
τα. 
Προβολή βίντεο µε παιδιά φτωχών χωρών 
που στερούνται βασικά είδη. Συγκεντρώ-
νουν εικόνες, φωτογραφίες, αποκόµµατα 
εντύπων κ.λπ. που δείχνουν παιδιά τα οποία 
στερούνται των βασικών αγαθών. Συζητούν, 
µε αφορµή κάποιες εικόνες για διεθνείς ορ-
γανισµούς (UNICEF, ACTION AID) που έ-
χουν αναλάβει τη βοήθεια των παιδιών αυ-
τών καθώς και για τις δυνατότητες που έ-
χουν τα ίδια τα παιδιά να παράσχουν τη δι-
κή τους βοήθεια. 

    
   

  -
     -

   

 

ι

 
 
 

Παίζουν µε φωτεινό παντογνώστη αντιστοι
χίζοντας τις λέξεις βασικών αναγκών τρο
φής, ένδυσης, στέγης κλπ µε το αντίστοιχο 
εικονίδιο. 
Οι µαθητές παρακολουθούν ειδικό CD ROM, 
όπου δίνεται το νόηµα και η εικόνα των πα-
ραπάνω εννοιών και εκείνοι γράφουν τις α-
ντίστοιχες ελληνικές λέξεις. 

Υγιεινό
Καθαριότητα 
Ψυχαγωγία 
Ανάγκη 
Βοήθε α 
Πρωινό 
Γεύµα 
∆είπνο

 

Να αναγνωρίσουν 
ότι πολλά αγαθά 
τα προσφέρει άµε-
σα η φύση, ενώ 
άλλα πρέπει να τα 
παραγάγουν οι άν-
θρωποι.  
Να αναφέρουν τις 
ανάγκες τους και 
να τις συνδέσουν 
µε τα αγαθά που 
τις ικανοποιούν.  
Να συσχετίσουν 
διαφηµιζόµενα 
προϊόντα µε την 
κάλυψη πραγµατι-
κών αναγκών.  
Να συνδέσουν κά-
ποια επαγγέλµατα 
µε την κάλυψη συ-
γκεκριµένων ανα-
γκών.  
Να γνωρίσουν πα
ραδοσιακούς τρό-
πους παραγωγής 
διαφόρων αγαθών.  

-
 

  
   

     

 
 -

    
  

    -
  -

 .    -
  -

  
    

 

  -

 

 

 

 

Αγαθά και 
κατανάλωση  
Αγαθά και ανά-
γκες  
Εργασία και 
επαγγέλµατα  
 

Συγκεντρώνουν φωτογραφίες αγαθών, τις 
αξιοποιούν αισθητικά και συζητούν γι΄ αυτά 
που θεωρούν απαραίτητα για τη ζωή τους. 
(Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή)  
Συζητούν για διάφορα διαφηµιζόµενα προ-
ϊόντα και προβληµατίζονται αν καλύπτουν 
πραγµατικές ανάγκες. 
Γράφουν πίνακες µε επικεφαλίδες «αναγκαία 
αγαθά» και «αγαθά πολυτελείας» και γρά
φουν αυτά που θεωρούν ότι αντιστοιχούν 
στην κάθε στήλη. 
Προβάλλεται βίντεο µε σύγχρονους και πα
ραδοσιακούς επαγγελµατικούς χώρους. Πε
ριγράφουν στη Ν Γ τις διαφορές και τα πα
ραγόµενα αγαθά. Παίζουν φωτεινό παντο
γνώστη µε επαγγέλµατα και αγαθά. Στον 
Η/Υ µε το σχετικό πρόγραµµα γράφουν τις 
σωστές λέξεις. 
Συζητούν για τα επαγγέλµατα των γονέων 
τους και προβληµατίζονται για την ανα-
γκαιότητα ύπαρξης διάφορων επαγγελµά-
των.  
Επισκέπτονται επαγγελµατικούς χώρους µε 
σύγχρονες ή παραδοσιακές εγκαταστάσεις. 
Παρατηρούν και περιγράφουν τα παραγόµε-
να αγαθά, συζητούν για τις ανάγκες που κα-
λύπτουν καθώς και τις οµοιότητες και δια
φορές στον τρόπο παρασκευής των προϊό-
ντων µε σύγχρονο και παραδοσιακό τρόπο.  
Γνωρίζονται και συζητούν µε επαγγελµατίες 
κωφούς. 

Αγαθά
Αναγκαίο 
Περιττό
Ανάγκη 
Πολυτέλεια  
Επάγγελµα 
∆ιαφορά
Φύση 
Παραδοσια-
κός 

 
 

Να εξοικειωθούν οι 
µαθητές µε βασικά 
µέσα επικοινωνίας.  

Επικοινωνία, 
ενηµέρωση
και ελεύθε-
ρος χρόνος  

 
 
 

-
 

 
 

 

Συζητούν στην τάξη για βασικά µέσα επικοι
νωνίας (σταθερή και κινητή τηλεφωνία 
κ.λπ.). Παίζουν σχετικά παιχνίδια (ρόλων, 
µίµησης κ.λπ.).  

Κινητό τηλέ-
φωνο
Σταθερό τη-
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Να εξοικειωθούν 
µε την «κριτική 
ανάγνωση» των 
προγραµµάτων της 
τηλεόρασης.  
Να αναγνωρίσουν 
κάποιους κανόνες 
παρακολούθησης 
της τηλεόρασης  
Να ευαισθητοποιη-
θούν για θέµατα 
σχετικά µε τους 
τρόπους επικοινω-
νίας και ενηµέρω-
σης των κωφών. 
Να ενηµερωθούν 
για τη διερµηνεία 
νοηµατικής γλώσ-
σας. 
Να προτείνουν 
τρόπους δηµιουρ-
γικής αξιοποίησης 
του ελεύθερου 
χρόνου τους.  
Να γνωρίσουν πα-
ραδοσιακά παιχνί-
δια και να βρουν 
οµοιότητες και δι-
αφορές µε τα σύγ-
χρονα.  
 

Η επικοινωνία 
άλλοτε και σή-
µερα  
Μέσα Μαζικής 
Επικοινωνίας  
(αγωγή στα 
µέσα µαζικής 
επικοινωνίας)  
Ελεύθερος 
χρόνος  
Σύγχρονα και 
παραδοσιακά 
παιχνίδια 
 
 

   
    

  -

   
 

 

-
   

   -
  

   
    

   
   

    ι 
   -

     -
  

  
  

  -

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Μαθαίνουν µε ποιους τρόπους µπορούν να 
επικοινωνήσουν οι κωφοί µε τους ακούοντες 
(γραπτά µηνύµατα σε κινητό τηλέφωνο, αλ
ληλογραφία, FAX, e-mail). 
Συζητούν µε ποιους τρόπους ενηµερώνονται 
οι κωφοί (εφηµερίδες, περιοδικά, ειδήσεις 
στην τηλεόραση, διαδίκτυο).  
Συζητούν στην τάξη, για τα τηλεοπτικά 
προγράµµατα και τις διαφηµίσεις που παρα-
κολουθούν. Αξιολογούν και επιλέγουν τους 
επωφελείς τρόπους συµπεριφοράς κατά την 
παρακολούθηση της τηλεόρασης. Παρακο
λουθούν εκποµπές για κωφούς. 
Οργανώνουν σε οµάδες ένα υποθετικό πρό
γραµµα τηλεόρασης (θεατρικό παιχνίδι), 
όπως θα το ήθελαν.  
Συζητούν για τη διερµηνεία στη Νοηµατική 
Γλώσσα. 
Παρατηρούν εικόνες παιδιών που παρουσιά-
ζουν ασχολίες παιδιών κατά τον ελεύθερο 
χρόνο τους και συζητούν σχετικά.  
Πληροφορούνται από τους ενηλίκους για τα 
παραδοσιακά παιχνίδια της περιοχής τους 
και παίζουν κάποια από αυτά, αν υπάρχε η 
δυνατότητα. Επίσης παρατηρούν και εκφρά
ζουν εικαστικά τις οµοιότητες και τις διαφο
ρές µεταξύ σύγχρονων και παραδοσιακών 
παιχνιδιών. 
Συµµετέχουν σε δραστηριότητα παιχνιδιού 
µε καλεσµένους κωφούς. 
 (Γλώσσα, Φυσική Αγωγή, Αισθητική Αγω
γή). 

λέφωνο
Φαξ 
Εφηµερίδα
Περιοδικό
Γράµµα
e-mail 
∆ιαδίκτυο  
Τηλεόραση 
Τηλεοπτικά
προγράµµατα 
Εκποµπές 
∆ιερµηνεία
Παραδοσιακά
παιχνίδια

Να ακροώνται και 
να αναγνωρίζουν 
ήχους.  
Να αναγνωρίζουν 
ότι ο ήχος περι-
γράφεται από την 
ένταση και το ύ-
ψος του.  
Να γνωρ ζουν
πώς παράγεται
ήχος. 

 ί  
 

  
  

 
  

 
 

 
  

 

 

 

 
 

  
   

   
  

     
     

      

      
 

    -
     

.   
    

    -
  .

     
    

  
       -

  

 
 

 

 

 

 
 

Να ενηµερωθούν
για ηχητικά σή-
µατα που προει-
δοποιούν και
τους τρόπους
µετατροπής τους
σε οπτικά σήµα-
τα, που γίνονται
κατανοητά από
τους κωφούς. 

Επικοινωνία 
κωφών µε 
ακούοντες. 
Το ταξίδι του 
ήχου  
Το ταξίδι του 
ήχου  
(οι διαφορές 
των ήχων)  
Προστασία
από κίνδυνο 
µε ηχητική 
προειδοποίη-
ση. 
Οπτικά σήµα-
τα κινδύνου 
για κωφούς. 

Παράγουν ήχους µεγάλης έντασης, που 
τους ακούνε, και µικρότερης έντασης που 
δεν τους ακούνε. Χτυπούν µε ένα σφυράκι 
στη µια άκρη µιας ελασµατικής µεταλλικής 
επιφάνειας και ακουµπούν το χέρι τους στην 
άλλη άκρη για να αισθανθούν τη δόνηση 
από τον ήχο και να κατανοήσουν το ταξίδι 
του. 
Γράφουν τις συσκευές του σπιτιού τους 
που παράγουν ήχο (τηλεόραση, τηλέφωνο 
κλπ.) 
Συζητούν µε το δάσκαλο τι µπορεί να αντι
ληφθεί ο ακούων που δεν µπορεί ο κωφός, 
π χ. το περπάτηµα κάποιου ανθρώπου, τη 
βοή του αυτοκινήτου, την κόρνα του κλπ. 
Προτείνονται τρόποι προστασίας και αντί
ληψης των αναγκαίων σηµάτων: Π χ. στο 
σπίτι τους να έχουν κουδούνι που εκπέµπει 
φωτεινό σήµα όπως και στο σχολείο. Το ίδιο 
µε το τηλέφωνο. 
Στην αυλή του σχολείου και στο δρόµο γί
νεται µάθηµα κυκλοφοριακής αγωγής. 

Ήχος 
Ένταση 
∆όνηση 
Κόρνα
Ηχητικό σήµα
Οπτικό σήµα 
Φωτεινό σή-
µα
Κουδούνι 
Φανάρι
Κυκλοφορία 
Προστασία 
Αναβοσβήνω

 148 
 



 

 
Να αποκτήσουν 
µια πρώτη γνωρι-
µία µε τους χώ-
ρους πολιτισµικής 
αναφοράς του τό-
που τους.  
Να έρθουν σε ε-
παφή µε το λαϊκό
πολιτισµό και την 
παράδοσή µας.  

 
 

   
 

 -

 

   -
    

   
   

    

  
 

. . 

 

 

 
 

ι
 

 

Να έρθουν σε ε-
παφή µε την πολι-
τισµική παράδοση 
των κωφών. 
Να διακρίνουν και
να κατανοούν πα-
ροιµίες και αινίγµα
τα. 

Πολιτισµός
του τόπου 
µας  
Χώροι πολιτι-
σµού (µουσεία, 
πινακοθήκες, 
θέατρα κ.λπ.)  
Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις 
(προβολές, 
καλλιτεχνικές 
παραστάσεις 
κ.λπ.)  
Λαϊκή παράδο-
ση (ήθη και έ-
θιµα, τραγού-
δια, παροιµίες, 
αινίγµατα, θρύ-
λοι, διηγήσεις). 

Σχεδιάζουν, οργανώνουν και πραγµατοποι-
ούν επισκέψεις σε χώρους πολιτισµικής α-
ναφοράς. 
Συγκεντρώνουν και αναπαριστούν, κατά πε
ρίπτωση, στοιχεία από το λαϊκό πολιτισµό 
και την παράδοση και οργανώνουν έκθεση 
µε τα στοιχεία αυτά (Γλώσσα, Αισθητική 
Αγωγή). 
Παίζουν στη Ν.Γ µε γνωστές παροιµίες και 
αινίγµατα. 
Μαθαίνουν από µεγαλύτερους κωφούς και 
αναπαράγουν ιστορίες και ανέκδοτα στη 
Ν Γλ

Λαϊκός πολι-
τισµός
Αίνιγµα 
Παροιµία 
Τραγούδι 
∆ιήγηση
Ανέκδοτο  
Παροιµίες 
Αινίγµατα
θρύλοι
Πολ τισµός 
Παράδοση

Να αναγνωρίσουν 
τη σπουδαιότητα 
της σωµατικής ά-
σκησης, κυρίως για 
την υγεία.  
Να συµµετέχουν 
σε αθλητικές δρα-
στηριότητες του 
σχολείου τους.  
Να διακρίνουν και 
να αποδέχονται 
την ανάγκη τήρη-
σης κανόνων.  

Ο αθλητισµός 
στο σχολε ο 
µας  

 ί  
 

 
 

 

 
 

Αθλητικές δρα-
στηριότητες 
στο σχολείο.  
Κανόνες και 
αθλήµατα.  
 

Παρακολουθούν αθλητικές εκδηλώσεις του 
σχολείου τους.  
∆ιοργανώνουν και συµµετέχουν σε αγώνες 
τηρώντας τους κανόνες του παιχνιδιού.  
Συγκεντρώνουν φωτογραφίες αθλητών και 
αθληµάτων, τις οµαδοποιούν, εργάζονται σε 
οµάδες και δηµιουργούν καρτεπικολλήσεις 
(κολλάζ) στην τάξη.  

Κολύµπι 
Μπάσκετ
Ποδόσφαιρο
Βόλεϊ 
Αθλητισµός
Άθληµα
Γυµναστική
Γυµναστήριο 
Αθλητής

Φυσ κό περιβάλλον  ι
Να αναγνωρίζουν, 
να ονοµάζουν και 
να περιγράφουν 
γνωστά φυτά της 
περιοχής τους.  
Να αναγνωρίζουν 
και να ονοµάζουν 
τα βασικά µέρη 
ενός φυτού (ρίζα, 
βλαστός, άνθη).  
Να διακρίνουν βα-
σικές οµοιότητες
και διαφορές ως 
προς τη µορφολο-
γία των φυτών.  

 
  

 

      
   -

     
   

 .   -
     

 

-
   

-

    
  

      
    -

 
   -

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Να αναγνωρίζουν 
τις τέσσερις εποχές 
και τις µεταβολές
που συµβαίνουν 
κυρίως στον κόσµο 
των φυτών (φυλ-

Φυτά  
Φυτά της περι-
οχής µου  
(µέρη φυτού: 
ρίζα, βλαστός, 
άνθη)  
Οι εποχές και 
τα φυτά  
(προσαρµογή 
των φυτών 
στις εποχές και 
στο φυσικό πε-
ριβάλλον)  
Να γνωρίζουν 
ότι ο καρπός 
είναι µέρος του 
φυτού. 

 

Επισκέπτονται τον κήπο του σχολείου ή το 
κοντινό πάρκο, καταγράφουν και ζωγραφί
ζουν τα φυτά και δηµιουργούν οµαδικές 
συνθέσεις. Συζητούν στην τάξη σχετικά µε 
τις παρατηρήσεις τους (π χ. ποιο δέντρο έ
χει τον υψηλότερο κορµό, ποιο φυτό έχει τα 
µεγαλύτερα / µικρότερα φύλλα κ.λπ.) 
(Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή).  
Συγκεντρώνουν εικόνες και δηµιουργούν 
καρτεπικολλήσεις (κολλάζ) µε θέµα τις τέσ-
σερις εποχές, όπου εµφανίζονται οι οµοιό
τητες και οι διαφορές τους.  
Συλλέγουν εικόνες φυτών ή τα ζωγραφίζουν 
στην τάξη και εργάζονται σε οµάδες ταξινο
µώντας τα σε κατηγορίες.  
Από εικόνες που τους δίνονται κατατάσσουν 
φυτικά προϊόντα σε οµάδες, πχ σε φρούτα 
και λαχανικά και γράφουν το όνοµά τους. 
Ζωγραφίζουν ένα φυτό και γράφουν τα µέ
ρη του. 
Μελετούν στο περιβάλλον δέντρα φυλλοβό

Κήπος 
Πάρκο
Φυτά  
∆έντρο
Θάµνος
Χόρτα
Ρίζα
Κορµός 
Κλαδιά
Φύλλα
Άνθη
Καρπός 
Εποχές
Φρούτα 
Λαχανικά 
Φυλλοβόλα
Αειθαλή
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λοβόλα και αειθα-
λή).  
Να αναγνωρίσουν 
φυτά στον κήπο, 
στο περιβόλι, στον 
αγρό, στο δάσος, 
κάνοντας βασικές 
ταξινοµήσεις.  
Να γνωρίσουν το 
λεξιλόγιο των πα-
ραπάνω εννοιών 
στη Ν.Γλ. 

λα και αειθαλή στις τέσσερις εποχές του έ
τους.  

      -

     
     

     
  

  -

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Με τη βοήθεια του δασκάλου φτιάχνουν 
φυτολόγιο µε τα πιο γνωστά φυτά που 
µπορούν να έχουν πχ από µια επίσκεψη σε 
λαϊκή αγορά. ∆ιακρίνουν φυτά φαγώσιµα 
και διακοσµητικά. Παίζουν µε φωτεινό πα
ντογνώστη. 

Μονοετή
∆ιετή
Πολυετή
Αιωνόβια
Λαϊκή
Φυτά φαγώ-
σιµα 
Φυτά διακο-
σµητικά

Να αναγνωρίζουν, 
να ονοµάζουν και 
να περιγράφουν 
γνωστά ζώα της 
περιοχής τους.  
Να αναγνωρίζουν 
τα εξωτερικά χα-
ρακτηριστικά ενός 
ζώου (πόδια, κε-
φάλι, ουρά). 

Ζώα της πε-
ριοχής µου  
(εξωτερικά χα-
ρακτηριστικά 
ζώων: κεφάλι, 
πόδια, ουρά 
κ.ά.)  
 

Επισκέπτονται ζωολογικό κήπο.   
   

   
     

 

 

 

 

 

 
 

Προβάλλεται σχετικό βίντεο στη Ν.Γ. 
Παρατηρούν και περιγράφουν ζώα του τό-
που τους. Συλλέγουν φωτογραφίες, έντυπα, 
εκτυπώσεις υπολογιστή κλπ.  
Κατασκευάζουν µε χαρτόνι µεγάλα ζώα 
(ψάρι, πτηνό, ερπετό κ.ά.) επάνω στα οποία 
κολλούν τις ονοµασίες των εξωτερικών τους 
χαρακτηριστικών.  
Σε πρόγραµµα Η/Υ παίζουν παιχνίδια µε τα 
ζώα και τα εξωτερικά χαρακτηριστικά τους. 
Παίζουν παιχνίδια που προϋποθέτουν ανά-
λυση και σύνθεση των µερών του ζώου. 

Ουρά
Τρίχες 
Λέπια
Κέρατα 
Ζωολογικός
κήπος 
Ψάρια
Πτηνά 
Ερπετά
Θηλαστικά 

Να διακρίνουν τις 
οµοιότητες και τις 
διαφορές των ζώ-
ων σε ό,τι αφορά 
τον τρόπο κίνησής 
τους (πτήση, κο-
λύµβηση, βάδισµα, 
κ.λπ.).  
Να διακρίνουν τα 
ζώα σε άγρια και 
κατοικίδια, ανάλο-
γα µε τη συµπερι-
φορά που εµφανί-
ζουν και το πού 
ζουν.  

Οικογένειες 
ζώων  
(διάκριση οι-
κείων ζώων 
στους µαθητές 
ως προς: τον 
τρόπο κίνησης, 
τη συµπεριφο-
ρά και τον τόπο 
στον οποίο 
ζουν)  
Τα ζώα και το 
περιβάλλον 
τους (προσαρ-
µογή των ζώων 
στο περιβάλλον 
τους). 

Προβάλλεται σχετικό βίντεο στη Ν.Γλ.    
 

    -
    

    
      -

     -
  

 

 

 

Ταξινοµούν τα ζώα (άγρια, κατοικίδια) από 
φωτογραφίες, τα τοποθετούν στον ίδιο πί
νακα και γράφουν το όνοµά τους. 
Παρατηρούν εικόνες και ταξινοµούν τα ζώα 
σε οµάδες ανάλογα µε τον τρόπο που κι
νούνται και τον τόπο στον οποίο ζουν. ∆η
µιουργούν οµαδικές συνθέσεις (Γλώσσα, 
Μαθηµατικά, Αισθητική Αγωγή).  
Εκτελούν θεατρικό δρώµενο στη Ν.Γλ. σχε-
τικό µε παραµύθι που έχει ως θέµα τα ζώα 
και το περιβάλλον τους.  

Άγρια
Κατοικίδια 
Περπατώ 
Κολυµπώ 
Πετώ 
Έρπω
Περιβάλλον  

Να χρησιµοποιή-
σουν απλά εργα-
λεία ή τα χέρια 
τους προκειµένου 
να περιποιηθούν 
ένα φυτό ή ένα 
ζώο.  
Να ευαισθητοποιη-
θούν για ζώα και 
φυτά που απειλού-
νται µε εξαφάνιση.  

Ο άνθρωπος, 
τα ζώα και τα 
φυτά (φροντί-
δα φυτών και 
ζώων, ζώα και 
φυτά απειλού-
µενα µε εξαφά-
νιση, περιβαλ-
λοντική αγωγή 
και εκπαίδευ-
ση).  
 

Προβάλλεται σχετικό βίντεο στη Ν.Γλ.    
     

    
       

  -

 
 
 

 

 
 

Χωρίζονται σε οµάδες και η κάθε µια µε τη 
βοήθεια του δασκάλου φυτεύει ένα φυτό 
στον κήπο του σχολείου ή σε γλάστρα και 
το περιποιείται. Κρατάει ηµερολόγιο εργα
σιών (φύτευµα, σκάψιµο, κλάδεµα, πότισµα 
κλπ.). 
Συζητούν σχετικά µε τα ζώα και τα φυτά 
που απειλούνται µε εξαφάνιση. 

Φυτεύω
Σκάβω
Ποτίζω
Περιποιούµαι 
Λίπασµα
Χώµα  
Γλάστρα 
Κήπος 
Πάρκο
Καλλιέργεια
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Να περιγράφουν 
την εναλλαγή της 
ηµέρας από τη νύ-
χτα.  
Να γνωρίζουν ότι 
κατά τη διάρκεια 
της ηµέρας ο ήλιος 
βρίσκεται σε δια-
φορετικές θέσεις 
στον ουρανό και 
να περιγράφουν το 
φαινόµενο.  
Να γνωρίσουν το 
στοιχειώδη προσα-
νατολισµό (ανατο-
λή - δύση) στο 
χώρο τους.  
Να συνδέσουν τον 
προσανατολισµό 
και τη διαφορετική 
θέση του ήλιου µε 
απλές έννοιες του 
χρόνου (πρωί, µε-
σηµέρι, βράδυ, µέ-
ρα, νύχτα).  
Να γνωρίσουν ότι 
ο ήλιος εκπέµπει 
φως και θερµαίνει 
το έδαφος, το νε-
ρό και τον αέρα 
και να αναγνωρί-
σουν τη σχέση του 
µε τη ζωή.  
Να γνωρίσουν τις 
βλαβερές συνέπει-
ες της υπερβολικής 
έκθεσής τους στον 
ήλιο.  

Ήλιος, εναλ-
λαγή ηµέρας 
και νύχτας  

 
 

   -
     

   -

  .  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Ο ήλιος, η µέρα 
και η νύκτα (α-
νατολή - πρωί,  
µεσουράνηµα - 
µεσηµέρι,  
δύση - βράδυ,  
στοιχειώδης 
προσανατολι-
σµός στο χώ-
ρο)  
Ο ήλιος και η 
ζωή  
(ο ήλιος πηγή 
ενέργειας, θερ-
µότητας και 
φωτός, αγωγή 
υγείας)  
 

Ζωγραφίζουν τον ήλιο σε διαφορετικές θέ
σεις σε σχέση µε τα σηµεία του ορίζοντα και 
χρησιµοποιούν απλές χρονικές έννοιες (πρω
ί, µεσηµέρι, βράδυ) (Γλώσσα, Αισθητική 
Αγωγή, Μαθηµατικά).  
Παρακολουθούν στη Ν Γ λογοτεχνικά απο-
σπάσµατα που αναφέρονται στην ηµέρα και 
στη νύχτα και απεικονίζουν µε όποιον εικα-
στικό τρόπο θέλουν τις εντυπώσεις τους.  
Παρατηρούν, περιγράφουν και ερµηνεύουν 
διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες που 
συνδέονται µε τις εποχές (αθλητικές δρα-
στηριότητες - κολύµβηση, χειµερινά σπορ - 
γεωργικές καλλιέργειες).  
Κάνουν υποθέσεις για το αν θα υπήρχε ζωή 
χωρίς τον ήλιο και πώς θα ήταν αυτή.  
Περιγράφουν τρόπους (µε θεατρικό παιχνίδι 
κ.λπ.), τους οποίους ο άνθρωπος χρησιµο-
ποιεί κατά τη διάρκεια της ηµέρας, για να 
προσαρµοστεί στη µεταβολή της θερµοκρα-
σίας ή του ηλιακού φωτός (γυαλιά ηλίου, 
καπέλα, φορά επιπλέον ρούχα όταν η θερ-
µοκρασία µειώνεται).  

Ηµέρα 
Νύχτα 
Ήλιος 
Θερµότητα 
Φως
Ανατολή
∆ύση 
Πρωί 
Πρωινό  
Μεσηµέρι 
Απόγευµα  
Βράδι
Προσανατο-
λισµός 
Ζωή
Γυαλιά ηλίου
Γυαλιά όρα-
σης 
Καπέλο
Γάντια 
Εκπέµπω
Θερµαίνω
Ψύχω-Ψύχος
Ψυχρός
Ψύχρα
Έδαφος
Βλαβερές συ-
νέπειες
Έκθεση στον 
ήλιο 
Ηλιοθεραπεία

 

Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας  
 

Θέµα: Ήλιος, αλλαγή µέρας και νύχτας    
   

ι ί    ι

Θέµα: Ο τόπος µου (Η γειτονιά µου, το σχολείο µου): Οµαδική εργασία για την α-
ναπαράσταση του τόπου τους στην οποία αναγράφονται σε χαρτόνι οι βασικοί όροι (θάλασ-
σα, βουνό κ.λπ.), ο αριθµός π.χ. των δένδρων, των κτιρίων κ.λπ. Μπορούν να γίνουν δυο 
αναπαραστάσεις για δυο γειτονικούς τόπους ή για τον τόπο τους, σήµερα και στο παρελθόν 

Θέµα: Επαγγέλµατα: Εργάζονται οµαδοσυνεργατικά, επιλέγουν και αναπαριστούν ως 
οµαδικό δρώµενο ένα επάγγελµα, το οποίο καλούνται οι άλλοι µαθητές να µαντέψουν (γρά-
φοντάς το και στον πίνακα) και να σχολιάσουν.  

Θέµα: Πολ τισµός (επ σκεψη σε χώρους πολιτ σµικής αναφοράς): Οι µαθητές 
σχεδιάζουν, οργανώνουν και υλοποιούν πολιτιστική διαδροµή σε τρία στάδια: προετοιµασία 
πριν την επίσκεψη, ενέργειες κατά την επίσκεψη, εργασία στο πεδίο, επεξεργασία και διαχεί-
ριση του υλικού µετά την επίσκεψη.  
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ΤΑΞΗ Β΄ 

Στόχοι Θεµατικές 
Ενότητες Ενδεικτικές δραστηριότητες Προτεινόµενο 

λεξ λόγιοι  
Ανθρωπογενές περιβάλλον    
Οι µαθητές επι-
διώκεται:  

 

 
  

 

 

   
     -

.  
  

 

   -
    

    

   -
     

  
    

  

 

 
 

 
 

 
 

Να προσδιορί-
σουν τη θέση της 
αίθουσάς τους σε 
σχέση µε τις άλ-
λες αίθουσες του 
σχολείου.  
Να περιγράψουν 
τους χώρους που 
βρίσκονται κοντά 
στο σχολείο.  
Να εντοπίσουν τα 
προβλήµατα επι-
βάρυνσης του 
περιβάλλοντος 
του σχολείου 
τους. Να προσδι-
ορίσουν τι µπο-
ρούν να κάνουν 
για την αντιµετώ-
πισή τους.  
Να ευαισθητοποι-
ηθούν για άλλα 
άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες, τα προ-
βλήµατα που α-
ντιµετωπίζουν και 
να αποδεχτούν τη 
διαφορετικότητά 
τους. 
Να αποδεχτούν
τη δική τους
διαφορετικότη-
τα.  

Το σχολείο µου  
Το σχολείο µου  
(Χώροι, σχετική 
θέση, απεικόνιση)  
Το περιβάλλον του 
σχολείου µου  
(Φροντίδα περι-
βάλλοντος του 
σχολείου)  
Ο εαυτός µου 
Αποδοχή των
χαρακτηριστι-
κών µου 
Οι συµµαθητές µου 
(Μαθητές µε άλ-
λες ειδικές ανά-
γκες, Αποδοχή της 
διαφορετικότητας)  
 

Οι µαθητές:  
Κατασκευάζουν µακέτα του σχολείου
µε υλικά που επιλέγουν οι ίδιοι (κουτά
κια, ξυλαράκια, χαρτόνια, κ λπ.) µε τη
βοήθεια του εκπαιδευτικού. 
 (Αισθητική Αγωγή, Μαθηµατικά)  
Συζητούν για τη φροντίδα του περιβάλ-
λοντος του σχολείου τους και προτεί-
νουν σχετικές δραστηριότητες. 
Επισκέπτονται το γραφείο του ∆ιευθυ
ντή, συζητούν τις προτάσεις τους και
του δίνουν γράµµα µε τις παρατηρήσεις
τους.  
Παρατηρούν αν οι χώροι του σχολείου 
τους µπορούν να εξυπηρετήσουν άτο-
µα µε ειδικές ανάγκες και ζητούν πα-
ρεµβάσεις όπου χρειάζεται.  
Γίνονται επισκέψεις σε σχολεία ακουό
ντων και ενθαρρύνεται η επικοινωνία
των µαθητών µεταξύ των σχολείων. 
Οργανώνονται εκδηλώσεις στις οποίες
καλούνται και ακούοντες 

Μακέτα 
Περιβάλλον
Εαυτός 
Φροντίζω 
∆ιαφορετι-
κός/ή
Ειδικές ανά-
γκες 
Χώρος
Άτοµο
Καλώ 
Εκδήλωση
Οργανώνω
Επικοινωνία  
 

Να συσχετίσουν 
τα γενικά χαρα-
κτηριστικά της 
γειτονιάς τους µε 
αυτά της ευρύτε-
ρης κοινότητας.  
Να εντοπίσουν 
τους χώρους στη 
συνοικία ή στο 
χωριό τους που 
στεγάζουν βασι-
κές υπηρεσίες 
σχετικές µε τη 
διοίκηση, την 
ασφάλεια, την 
υγεία, την επικοι-

Η συνοικία / το
χωριό µου (η 
κοινότητά µου)  

     
    -

   ζ   
    
      

  -
         

   
      

   -
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Η συνοικία µου  
(Συσχετισµός της 
γειτονιάς µε την 
κοινότητα, Υπηρε-
σίες κοινής ωφέ-
λειας)  
Οικογένειες και κτί-
ρια στη συνοικία 
µου  
(Η γειτονιά µου 
χθες και σήµερα, 
διαφορά πόλης – 

Επισκέπτονται και καταγράφουν τους
χώρους στους οποίους στεγάζονται βα
σικές υπηρεσίες που σχετί ονται µε τη
διοίκηση της κοινότητας. Συζητούν τη
σηµασία των υπηρεσιών αυτών για τη
ζωή µας. ∆ηµιουργούν υποθετικά σενά
ρια για το πώς θα ήταν η ζωή µας χωρίς
αυτές τις υπηρεσίες. Αποτυπώνουν σε
χαρτόνι τη σχέση της οικογένειάς τους
µε τις υπηρεσίες αυτές (Γλώσσα, Αι
σθητική Αγωγή, Μαθηµατικά).  
Γράφουν γράµµα στο δήµαρχο ή στον 
πρόεδρο της κοινότητας µε τις προτά-
σεις τους σχετικά µε τα µέτρα βελτίω-
σης που απαιτούνται και προϋποθέτουν 

Συνοικία
∆ηµαρχείο
Αστυνοµικό
τµήµα 
Υγειονοµική
υπηρεσία
Πνευµατικό 
κέντρο
Ναός 
Ύδρευση
Φωτισµός
Κτίριο
Ισόγειο
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νωνία και τον πο-
λιτισµό.  
Να αναγνωρίσουν 
τη σηµασία υπη-
ρεσιών κοινής 
ωφέλειας για τη 
ζωή στην κοινό-
τητα (δρόµοι, 
πάρκα, πλατείες) 
και να εντοπίσουν 
τα προβλήµατα 
που σχετίζονται 
µε την απουσία ή 
την κακή λει-
τουργία των α-
ντίστοιχων υπη-
ρεσιών (καθαριό-
τητα, ύδρευση, 
φωτισµός δρό-
µων, φανάρια κυ-
κλοφορίας).  
Να συγκρίνουν τη 
γειτονιά του πα-
ρελθόντος µε αυ-
τήν του παρό-
ντος.  
Να αναλύσουν 
και να περιγρά-
ψουν βασικές δι-
αφορές ανάµεσα 
στην πόλη και το 
χωριό.  
Να κατανοήσουν 
την ύπαρξη δια-
φορετικών πολι-
τισµικά, ατόµων 
στην κοινωνία.  
Να µάθουν να 
αντιµετωπίζουν 
µε σεβασµό τις 
ιδιαιτερότητες 
των συνανθρώ-
πων τους.  
Να αναζητήσουν 
πληροφορίες σχε-
τικά µε το ναό 
της συνοικί-
ας/χωριού και να 
εκτιµήσουν τη 
σηµασία των 
θρησκευτικών 
εκδηλώσεων.  
Να αναπτύξουν 
ενδιαφέρον για τη 
βελτίωση των 
συνθηκών ζωής 
στη συνοικία 

χωριού, Οικογένει-
ες από άλλες χώ-
ρες στη συνοικία 
µου, στο χωριό 
µου, στη πόλη 
µου)  
Ο ναός της συνοι-
κίας µου  
(Ναοί, θρησκευτι-
κές εκδηλώσεις)  
Τα πράσινο στην 
περιοχή µου  
(Αναζήτηση και 
προστασία των 
«πράσινων περιο-
χών» στις γειτονιές 
των µαθητών) 

τη δική του παρέµβαση.  
Αναζητούν και συγκεντρώνουν παλιές 
και νέες φωτογραφίες της γειτονιάς 
τους ή της κοινότητας και αναζητούν 
τις οµοιότητες, τις διαφορές και τις βα-
σικές µεταβολές που έχουν συµβεί στην 
πορεία του χρόνου. Οργανώνουν έκθε-
ση µε τίτλο «Η γειτονιά µου χθες και 
σήµερα» .  
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Προβάλλεται βίντεο µε τη ζωή στο χω
ριό και στη πόλη. Ακόµα παρατηρούν 
κατάλληλα επιλεγµένες φωτογραφίες 
χωριού και πόλης, εντοπίζουν και συζη-
τούν τις διαφορές τους.  
Συλλέγουν στοιχεία σχετικά µε τα ήθη 
και έθιµα των «οικογενειών των συµ-
µαθητών από άλλες χώρες».  
Επισκέπτονται το ναό της συνοικίας
τους και ενηµερώνονται από τον ιερέα
(µε διερµηνεία στη Ν.Γ) στοιχεία σχετι-
κά µε τη ζωή του αγίου στον οποίο εί-
ναι αφιερωµένος ο ναός της συνοικίας/ 
χωριού (πολιούχος) καθώς και µε τις 
εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται 
στο ναό και διερευνούν τις δυνατότη-
τες συµµετοχής τους σ’ αυτές.  
«Υιοθετούν» ένα µικρό χώρο (κήπο ή 
πάρκο) και τον φροντίζουν, αφού πρώ-
τα προγραµµατίσουν τις ενέργειες που 
απαιτούνται να γίνουν.  
Εργάζονται σε οµάδες και συντάσσουν 
κώδικα οικολογικής συµπεριφοράς στο 
σχολείο και στη συνοικία. Φροντίζουν 
ώστε οι οικογένειές τους και οι αρµόδι-
ες αρχές της συνοικίας/χωριού τους να 
ενηµερωθούν για το σχετικό κώδικα. 

∆ιώροφο 
Τριώροφο
Πολυκατοικία 
Οικολόγος 
Οικολογική 
συµπεριφορά
Κώδικας
Πάρκο
Ιερέας 
Γειτονιά
Υπηρεσίες 
Οργανισµοί 
Παροχές
Συµβούλια 
Συνελεύσεις
Εκλογές 
Συνεργασία
Σεβασµός
Κοινωνία  
∆ρόµος 
Πάρκο
Πλατεία
Φανάρι κυ-
κλοφορίας 
Θρησκεία
Εκκλησία 
Συµπεριφορά 
Συνάνθρωπο
Πολ τισµικές 
διαφορές
Θρησκευτικές 
διαφορές
Συνθήκες ζωής
Αστικό περι-
βάλλον 
Παραδοσιακό 
περιβάλλον 
«Πράσινες πε-
ριοχές» 
Βελτίωση 
συνθηκών ζω-
ής
∆ιαχείριση πε-
ριβάλλοντος 
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/χωριό.  
Να επισηµάνουν 
την ανάγκη προ-
στασίας του φυ-
σικού και του αν-
θρωπογενούς πε-
ριβάλλοντος και 
τη σηµασία της 
συµβολής των 
ανθρώπων στη 
σωστή διαχείρισή 
του. 

Φυσικό περιβάλλον    

Να αναγνωρίζουν 
ότι το σπέρµα 
αποτελεί πρω-
ταρχική µορφή 
ζωής ενός φυτι-
κού οργανισµού.  
Να περιγράψουν 
τη διαδικασία α-
νάπτυξης ενός 
φυτού χρησιµο-
ποιώντας κατάλ-
ληλο λεξιλόγιο.  
Να αναγνωρίσουν 
την επίδραση 
διάφορων παρα-
γόντων καθώς και 
των µεταβολών
τους στην ανά-
πτυξη των φυ-
τών.  
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Τα φυτά κα τα
ζώα του τόπου
µου  
Ανάπτυξη φυτού  
Τα φυτά και το 
περιβάλλον  
(Παράγοντες που 
επηρεάζουν την 
ανάπτυξη των φυ-
τών: φως, νερό, 
αέρας, θρεπτικά 
συστατικά)  

Συλλέγουν σπέρµατα και παρατηρούν 
τη µορφή και τη σύστασή τους.  
Φυτεύουν (σπέρνουν) σπέρµατα χαρα
κτηριστικών φυτών. Παρατηρούν, ση
µειώνουν και ζωγραφίζουν την πορεία
της ανάπτυξής τους. Εργάζονται σε ο
µάδες και κάνουν πειράµατα, µεταβάλ
λοντας κάποιον από τους παράγοντες
που επηρεάζει την ανάπτυξη των φυ
τών και καταγράφουν τις παρατηρήσεις
τους (Γλώσσα, Μαθηµατικά, Αισθητικά
Αγωγή).  
Τους διηγούνται παραµύθια, ποιήµατα 
κ.λπ. σχετικά µε την ανάπτυξη των φυ-
τών (π.χ. «Ο Τζακ και η φασολιά») και 
οι µαθητές τα θεατρικοποιούν στη 
Ν.Γλ.  

Σπέρµα 
Φυτεύω 
Σπέρνω  
Ανάπτυξη
Θρεπτικά συ-
στατικά
Παράγοντες
Επηρεάζω
 

Να περιγράψουν 
την πορεία ανά-
πτυξης ενός ζώ-
ου.  
Να γνωρίσουν το 
σηµαντικό ρόλο 
των γονέων στην 
ανάπτυξη των µι-
κρών ζώων.  
Να γνωρίσουν 
την επίδραση των 
παραγόντων του 
περιβάλλοντος 
(τροφή, θερµο-
κρασία, νερό, 
χώρος, φωλιά 
κ.λπ.) στην ανά-
πτυξη των ζώων.  
Να ταξινοµήσουν
τους ζωικούς ορ-
γανισµούς µε κρι-
τήριο τα εξωτερι-
κά τους χαρακτη-
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Ζώα  
Ανάπτυξη ενός ζώ-
ου (Παράγοντες 
που επηρεάζουν 
την ανάπτυξη του: 
τροφή, νερό, αέ-
ρας).  
Είδη ζώων  
(Ανάπτυξη ζώντων 
οργανισµών, διά-
κριση ζωικών ορ-
γανισµών ως προς 
τα εξωτερικά µορ-
φολογικά χαρα-
κτηριστικά (είδος 
άκρων, κάλυψη 
του σώµατος) και 
τις διατροφικές 
τους συνήθειες 
(φυτοφάγα, σαρ-
κοφάγα).  
Τα ζώα και το πε-

Με τη βοήθεια του δασκάλου και από
επιλεγµένο υλικό (έντυπα, βιβλία, εγκυ-
κλοπαίδειες κλπ) αναζητούν και συγκε-
ντρώνουν πληροφοριακό υλικό σχετικά 
µε την τροφή και την ανάπτυξη των 
ζώων σε σχέση µε το περιβάλλον στο 
οποίο ζουν.  
Προβάλλεται σχετικό βίντεο
Παρατηρούν φωτογραφίες ζώων και 
εντοπίζουν τις ανάγκες τις οποίες καλύ-
πτουν τα βασικά εξωτερικά χαρακτηρι-
στικά τους. 
Τους δίνονται φωτογραφίες διαφόρων
τοπίων και εικόνες ζώων και τους ζητεί
ται να τοποθετήσουν τα ζώα στο κα
τάλληλο περιβάλλον. 
Τους δίνονται ονόµατα γνωστών τους
ζώων και τα κατατάσσουν σε φυτοφά
γα και σαρκοφάγα  
Εργάζονται σε οµάδες αναζητώντας και 
συγκεντρώνοντας φωτογραφίες, εικό-
νες, αντίγραφα έργων που αναπαριστά-

Θερµοκρασία
Φωλιά 
Ταξινόµηση
Πτερύγια
 Πόδια 
Πτερά
Λέπια
Φολίδες 
Όστρακο
Κέλυφος 
Σώµα 
Τρίχες  
Ανάπτυξη
Άκρα 
Φυτοφάγα 
Σαρκοφάγα
Γονείς 
Τροφή
Θερµοκρασία
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ριστικά: είδος ά-
κρων (πόδια, 
φτερά, πτερύγια), 
κάλυψη σώµατος 
(τρίχες, λέπια, 
φτερά, φολίδες, 
όστρακο, κέλυ-
φος). 
Να συσχετίσουν 
τα εξωτερικά χα-
ρακτηριστικά των 
ζώων µε τις ανά-
γκες προστασίας, 
κίνησης και προ-
σαρµογής στο 
περιβάλλον τους.  
Να διακρίνουν 
ζώα µε διαφορε-
τικές διατροφικές 
συνήθειες (φυ-
τοφάγα - σαρκο-
φάγα). 

ριβάλλον  
(Προσαρµογή ζώ-
ων στο περιβάλ-
λον).  

 

νουν ζώα και συνθέτουν καρτεπικολλή-
σεις.  
Ζωγραφίζουν διάφορα ζώα και συνθέ-
τουν οµαδικά καρτεπικολλήσεις, δηµι-
ουργώντας µια ιστορία που συνδέει όλα 
τα ζώα που απεικονίζει η καρτεπικόλ-
ληση. 
Οργανώνουν θεατρικό δρώµενο (κοι-
νωνία ζώων µε κανόνες, ρόλους κ.λπ.).  

Νερό 
 

 
 

Χώρος
Φωλιά 
Εξωτερικά χα-
ρακτηριστικά
Προστασία 
Κίνηση 
Επιβίωση  
Προσαρµογή 
 
 
 

Να εντοπίζουν τις 
πολύ βασικές δι-
αφορές µεταξύ 
εµβίων και αβίων.  
Να εντοπίζουν τις 
πιο γνωστές ιδιό-
τητες των κατα-
στάσεων της ύ-
λης (ρευστότητα, 
σκληρότητα, 
κ.λπ.).  
Να περιγράψουν 
τρόπους ή διαδι-
κασίες (θέρµαν-
ση, ψύξη, ανάµι-
ξη, πίεση, κάµψη 
κ.λπ.) µε τις ο-
ποίες είναι δυνα-
τόν να µεταβλη-
θούν ορισµένες 
ιδιότητες των υ-
λικών σωµάτων. 
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Έµβια και άβια  
(∆ιαφορές εµβίων 
και αβίων.  
Ιδιότητες κατα-
στάσεων της ύλης. 
Μεταβολές στις ι-
διότητες των υλι-
κών σωµάτων.  
Μεταβολή στη φυ-
σική κατάσταση).  

Συζητούν για τις βασικές διαφορές (π.χ. 
τροφή) µεταξύ εµβίων και αβίων.  
Κατατάσσουν διάφορα σώµατα σε έµ-
βια και άβια γράφοντάς τα σε πίνακες
αντίστοιχους. 
Συγκρίνουν και οµαδοποιούν υλικά από
την καθηµερινή ζωή µε κριτήριο ορι
σµένες ιδιότητές τους και συσχετίζουν
τις ιδιότητες αυτές µε τη χρήση των
υλικών. Αποτυπώνουν τις συσχετίσεις
µε αισθητικές δηµιουργίες (Μαθηµατι
κά, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή).  
Κάνουν πειράµατα µελετώντας το σχή-
µα που παίρνουν τα υγρά ανάλογα µε 
τα δοχεία που χρησιµοποιούνται ή τα 
δοχεία που τα περιέχουν.  
Παρατηρούν τη µεταβολή στη φυσική 
κατάσταση ενός κοµµατιού πάγου και 
περιγράφουν τον τρόπο µε τον οποίο 
έγινε η µεταβολή. 
Συγκρίνουν ορισµένες ιδιότητες σωµά-
των που τους δίνονται όπως πχ τη ρευ-
στότητα στο µέλι και στο νερό, τη
σκληρότητα στη γόµα και στην κιµωλία
κλπ. 

Έµβια 
Άβια 
Φυσ κή κατά-
σταση 
Μεταβολή
Θέρµανση
Ψύξη 
∆οχείο 
Σχήµα 
Σκληρό
Σκληρότητα  
Ρευστό 
Ρευστότητα  
Ελαστικό 
Μαλακό
Πίεση 
Ιδιότητες
Φυσ κά σώµα-
τα
 

Να περιγράφουν 
οι µαθητές τον 
κύκλο και τις 
µορφές του νε-
ρού στη φύση 
(νερό, υδρατµοί, 
σύννεφα, βροχή, 
χιόνι, πάγος) και 
να συνδέουν τις 

Κύκλος του νε-
ρού - Καιρός  

  
   

    -
   

 
 

 

 
 

Κύκλος του νερού  
Ο καιρός και οι ε-
ποχές.  
(Καιρός, εποχές, 
ασχολίες).  
Ο καιρός σε άλ-

Ζωγραφίζουν το ταξίδι µιας σταγόνας.  
Προβάλλεται βίντεο µε τα κατάλληλα
θέµατα προκειµένου οι µαθητές να βο
ηθηθούν στις προτεινόµενες παρακάτω
δραστηριότητες: 
Συζητούν στην τάξη πώς ο καιρός επη-
ρεάζει τη ζωή των ανθρώπων.  
∆ηµιουργούν θεατρικά δρώµενα ή ει-

Σταγόνα
Καιρός
Εποχή
Απόκοµµα 
Βροχή
Χιόνι
Χαλάζι 
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µορφές αυτές µε 
τις µεταβολές της 
φυσικής κατά-
στασης του νε-
ρού.  
Να συσχετίσουν 
τις εποχικές µε-
ταβολές του και-
ρού µε µεταβολές
στη φύση και στις 
δραστηριότητες 
των ανθρώπων 
στον τόπο τους 
και αλλού.  
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Να αναγνωρίσουν 
τις καιρικές συν-
θήκες που επι-
κρατούν σε άλ-
λους τόπους, ε-
ντοπίζοντας τα 
ιδιαίτερα καιρικά 
φαινόµενα που 
τους χαρακτηρί-
ζουν, καθώς και 
ορισµένες οµοιό-
τητες και διαφο-
ρές µε τις καιρι-
κές συνθήκες του 
τόπου τους.  
Να κατανοήσουν 
ότι το περιβάλλον 
καθορίζει τη 
µορφή της κατοι-
κίας.  
Να συσχετίσουν 
τη µορφή της κα-
τοικίας µε τις φυ-
σικές συνθήκες 
κάθε περιοχής 
(π.χ. στέγη µε 
κεραµίδια σε πε-
ριοχές µε πολλά 
χιόνια, επίπεδη 
στέγη σε περιοχές 
µε ήπιες κλιµατι-
κές συνθήκες).  
Να παρατηρή-
σουν την επίδρα-
ση της παραδοσι-
ακής αρχιτεκτονι-
κής και της λαϊκής
τέχνης στην κα-
τασκευή των κα-
τοικιών.  

λους τόπους.  
(Καιρικές συνθήκες 
σε άλλους τόπους) 
Κατοικία και περι-
βάλλον.  
(Καιρικές συνθήκες 
και κατοικία, Σύγ-
χρονες επιδράσεις 
της παραδοσιακής
αρχιτεκτονικής και 
της λαϊκής τέχνης)  
 

καστικά έργα που να παρουσιάζουν την 
επίδραση των εποχικών µεταβολών του 
καιρού στη ζωή των ανθρώπων του 
χωριού και της πόλης.  
Συγκεντρώνουν αποκόµµατα από εφη-
µερίδες, φωτογραφίες, βιβλία και κείµε-
να που παρουσιάζουν τον καιρό σε άλ-
λους τόπους. Καταγράφουν τις παρα-
τηρήσεις τους σχετικά µε τις οµοιότη
τες και τις διαφορές και τις εκφράζουν 
εικαστικά (ζωγραφική, κολλάζ, θεατρικό 
δρώµενο κ.ά.).  
Παρακολουθούν βίντεο για τον καιρό 
σε άλλους τόπους και συζητούν για τις 
δραστηριότητες των ανθρώπων που 
ζουν κάτω από αυτές τις καιρικές συν-
θήκες.  
Παρατηρούν φωτογραφίες που απεικο
νίζουν διάφορες µορφές κατοικίας (ι-
γκλού, καλύβα ιθαγενών Αφρικής, τυπι
κό σπίτι εύκρατης περιοχής) και σχολιά
ζουν τα υλικά κατασκευής τους κάνο
ντας συσχετίσεις µε τον καιρό και τις
ασχολίες των κατοίκων (Γλώσσα, Αι
σθητική Αγωγή).  
Επισκέπτονται αντιπροσωπευτικά κτίρι-
α, δηµόσια και ιδιωτικά, παραδοσιακής
αρχιτεκτονικής και παρατηρούν τα χα-
ρακτηριστικά τους στοιχεία.  
Ζωγραφίζουν κατοικίες περιοχών µε 
διάφορες κλιµατικές συνθήκες. 
Ζωγραφίζουν είδη ελληνικής λαϊκής τέ-
χνης

Σύννεφα 
Αστραπή 
Βροντή
Κεραυνός 
Άνεµος 
Αστέρια
Φεγγάρι 
Ξαστεριά 
Αίθριος
Υδρατµοί
Κατοικία 
Στέγη
Κεραµίδια
Λαϊκή τέχνη
Παραδοσιακά 
σκεύη
Παραδοσιακά 
έπιπλα 
Ιγκλού 
Καλύβα 
Πέτρινο σπίτ
Ξύλ νο σπίτι
Τσιµέντο
Γυαλί 
Μεταβολές 
καιρού 
Ήπιες καιρικές
συνθήκες
Έντονες καιρ -
κές συνθήκες
Κλίµα
Υγρασία 
Ξηρασία 
Χαµηλές θερ-
µοκρασίες 
Υψηλές θερ-
µοκρασίες 
Ηλιοφάνεια
Νεφώσεις 
Πεδινές περιο-
χές  
Ορεινές περιο-
χές 
Λιµνοθάλασ-
σες
Παραποτάµιες
περιοχές 
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Αλληλεπίδραση ανθρώπου – περιβάλλοντος   
Να γνωρίζουν 
φυτά και ζώα που 
ζουν σε διάφο-
ρους βιότοπους 
στην περιοχή 
τους (βουνό, λί-
µνη κ.λπ.)  
Να αναγνωρίσουν 
τις µεταβολές που 
υφίστανται οι βιό-
τοποι αυτοί από 
την ανθρώπινη 
δραστηριότητα, 
καθώς και τις επι-
πτώσεις της στο 
οικοσύστηµα. 

Ο τόπος όπου ζω 
Οι βιότοποι στην 
περιοχή µου (Οι 
ζωντανοί οργανι-
σµοί στους βιότο-
πους της περιοχής 
µου)  
Τα ζώα και ο τόπος 
που ζουν (Η αν-
θρώπινη παρέµβα-
ση στους βιότο-
πους του τόπου 
µου)  
Οι άνθρωποι  
 

Επισκέπτονται χαρακτηριστικούς βιότο
πους στον τόπο τους. Παρατηρούν, πε
ριγράφουν, ζωγραφίζουν και φωτο
γραφίζουν φυτά και ζώα που συνα
ντούν σ’ αυτούς (Γλώσσα, Αισθητική
Αγωγή). 

  -
   -

  -
    -

 

   -
 

 

 

 
 
 

Προβάλλονται σχετικά βίντεο και δια
φάνειες
Παρατηρούν και συζητούν πιθανές µε-
ταβολές που διαπιστώνουν στους βιό-
τοπους που επισκέπτονται, καθώς και 
τις επιπτώσεις τους στα οικοσυστήµα-
τα. ∆ιατυπώνουν υποθέσεις για εναλ-
λακτικές συµπεριφορές.  
  

Βιότοπος 
Οργανισµός 
Μεταβολή
Συµπεριφορά 
Ανθρώπινη 
παρέµβαση
Υποθέτω 
Οικοσυστήµα-
τα
Εναλλακτικές
συµπεριφορές

Να εξοικειωθούν 
µε τον προσανα-
τολισµό στο χώρο 
µε βάση τα τέσ-
σερα σηµεία του 
ορίζοντα.  
Να εξοικειωθούν 
µε τον ορισµό της 
θέσης τους σε 
σχέση µε την α-
νατολή και τη 
δύση του ήλιου.  

Ο προσανατολι-
σµός  
Ο προσανατολι-
σµός (Ανατολή, 
δύση, βορράς, νό-
τος, Πώς προσανα-
τολίζοµαι, Προσα-
νατολισµός ως 
προς σηµεία ανα-
φοράς)  
 

Παίζουν παιχνίδια προσανατολισµού
στην αυλή του σχολείου  

   
  

(  

 

 

 
 

 

Φυσική Αγωγή).  
Προσανατολίζονται στο φυσικό τους 
περιβάλλον µε πρακτικούς τρόπους 
(π.χ. µε τη βοήθεια του ιερού των εκ-
κλησιών).  

Βορράς-νότος
Ανατολή-δύση 
Ιερό εκκλησί-
ας 
Σηµεία του ο-
ρίζοντα
Προσανατολι-
σµός 
Κατεύθυνση

Να περιγράφουν 
τα στάδια της α-
νάπτυξης, της ω-
ρίµανσης και της 
γήρανσης του 
ανθρώπου.  
Να αναγνωρίσουν 
τη σηµασία του 
ρόλου των γονέ-
ων, της οικογέ-
νειας και γενικά 
των ενηλίκων στη 
ζωή ενός παιδιού.  
Να συνδέσουν 
βασικές χρονικές 
έννοιες µε τη δική 
τους βιολογική 
εξέλιξη και γενι-
κότερα µε τον 
κύκλο ζωής του 
ανθρώπου.  
Να γνωρίσουν 
τρόπους µέτρη-
σης του χρόνου.  
Να παρατηρή-

Κύκλος ζωής και
χρόνος  

      
    -

    
     -

   -
     

( .    
      

     
 -

 
     

    
(

    
     

   

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Κύκλος ζωής του 
ανθρώπου  
(Γέννηση, ανάπτυ-
ξη, ωρίµανση, γή-
ρανση, Γραµµή 
του χρόνου, Χρο-
νική αλληλουχία)  
Μετρώ το χρόνο  
 

Παρακολουθούν βιντεοταινία σχετικά
µε την ανάπτυξη ενός παιδιού. Συγκε
ντρώνουν δικές τους φωτογραφίες από
τη βρεφική τους ηλικία και τις τοποθε
τούν στη γραµµή του χρόνου συζητώ
ντας τις διαφορές που παρατηρούν
π χ. στο ύψος τους, στις δεξιότητές
τους κ.λπ.), καθώς και για τις αλλαγές
στα ενδιαφέροντά τους, µε την πάροδο
του χρόνου (Μαθηµατικά, Γλώσσα, Αι
σθητική Αγωγή).  
Παίζουν ρόλους σχετικούς µε τα στάδια
βιολογικής εξέλιξης του ανθρώπου
παιδί, νέος, ώριµος, γέρος) 
Παίζουν Παιχνίδια (θεατρικά, επιτραπέ-
ζια) µε τους µήνες, τις ηµέρες, ώρες 
κ.λπ.  
Τους δίνονται ρολόγια από χαρτόνι µε
δείκτες και µαθαίνουν την ώρα µε την
εξατοµικευµένη βοήθεια του δασκάλου. 
Συλλέγουν φωτογραφίες από διαφορε-
τικές χρονικές στιγµές και παρατηρούν 
τις µεταβολές σε συγκεκριµένα παρα-
δείγµατα (π.χ. πρόσωπα, κτίρια κ.λπ.) 
του άµεσου και έµµεσου περιβάλλοντός 

Βρέφος 
Νήπιο
Παιδί 
Νέος 
Γέρος  
Ανήλικος 
Ενήλικος 
Ώρα
Λεπτό
∆ευτερόλεπτο
Ωροδείκτης 
Λεπτοδείκτης
Τώρα
Πριν
Μετά
Χθες
Αύριο
Φέτος
Πέρσι
Πρόπερσι  
Του χρόνου 
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σουν τις µεταβο-
λές που συντε-
λούνται στο περι-
βάλλον στην πο-
ρεία του χρόνου.  

 
  

ι

τους.  Στο παρελθόν
Κάποτε 
Παλ ότερα 
 

Να αναγνωρίσουν 
µέσα µεταφοράς 
αγαθών και να τα 
οµαδοποιήσουν 
(ξηρά, θάλασσα, 
αέρας).  
Να διακρίνουν τα 
µέσα µεταφοράς 
αγαθών από τα 
µέσα µετακίνησης 
ανθρώπων (συ-
γκοινωνίες).  
Να αναγνωρίσουν 
την ανάγκη της 
µεταφοράς των 
αγαθών από τον 
τόπο παραγωγής 
στον τόπο κατα-
νάλωσής τους.  
Να εξοικειωθούν 
µε βασικούς κα-
νόνες του κώδικα 
οδικής κυκλοφο-
ρίας που αφο-
ρούν τους πε-
ζούς.  

Μεταφορές  
Μέσα µεταφοράς 
σε ξηρά, αέρα και 
θάλασσα  
(Μεταφορές και 
συγκοινωνίες, Με-
ταφορά των αγα-
θών).  
Κυκλοφοριακή α-
γωγή.  
 

Προβάλλεται βίντεο µε θέµα τις µετα
φορές αγαθών και ανθρώπων. 

   -
   

 
     

   -

     
     

   -
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∆ηµιουργούν οµαδικές καρτεπικολλή-
σεις (κολάζ) µε τα µέσα µεταφοράς στα 
οποία αναγράφουν την ονοµασία τους.  
Περιγράφουν τη διαδοχική µεταφορά 
ενός προϊόντος από το χωράφι στην 
κεντρική αγορά, στο µανάβη, στο σπίτι.  
Περιγράφουν τα µέσα µετακίνησης που 
χρησιµοποιούν οι ίδιοι και οι γονείς 
τους. 
Παίζουν θεατρικό παιχνίδι µε θέµα τη
µετακίνησή τους µε τα διάφορα συ
γκοινωνιακά µέσα. 
Παίζουν παιχνίδια σχετικά µε τον τρόπο
που πρέπει να κυκλοφορούν στο δρόµο
οι πεζοί και τα αυτοκίνητα ακολουθώ
ντας σήµατα που έχουν ζωγραφίσει. 
Επισκέπτονται πάρκο κυκλοφοριακής
αγωγής αν υπάρχει δυνατότητα (Αισθη
τική Αγωγή, Φυσική Αγωγή, Γλώσσα).  

Μέσα µετα-
φοράς 

Συγκοινωνία
Εισιτήριο
Επικύρωση ει-
σιτηρίου 
Λιµάνι
Αεροδρόµιο
Σταθµός λεω-
φορείων-
τρένων
Μετρό
Ηλεκτρικός
σιδηρόδροµος 
Εθνική οδός 
Επαρχιακή
οδός
Ανήφορος 
Κατήφορος

Να αναγνωρίσουν 
βασικές κοινές 
ανάγκες των αν-
θρώπων (ατοµι-
κές, τοπικές, πα-
γκόσµιες) ως α-
τόµων και ως µε-
λών της κοινότη-
τας.  
Να αναγνωρίζουν 
τα πλεονεκτήµα-
τα της κοινωνικής 
ζωής (οικογενεια-
κής, κοινοτικής).  
Να κατανοήσουν 
ότι οι άνθρωποι 
ζουν σε οµάδες 
προκειµένου να 
καλύψουν τις α-
νάγκες τους 
 
 
 

Οι ανάγκες του
ανθρώπου  

  

  -
    -

    -
     -

  -
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Ζωή σε κοινωνικές 
οµάδες. (Γιατί οι 
άνθρωποι προτι-
µούν να ζουν σε 
οµάδες, Ατοµική / 
κοινωνική ζωή και 
κάλυψη αναγκών, 
Αλληλεπίδραση)  

 

Περιγράφουν τη ζωή µιας οικογένειας 
που ζει κάπου µόνη της (λ.χ. σε ένα µι-
κρό νησί) και σχολιάζουν τις δυσκολίες 
που θα αντιµετωπίσει (π.χ. σε περί-
πτωση ασθένειας ή ανάγκης προµήθει-
ας ειδών που δεν είναι σε θέση να πα-
ράγει η ίδια).  
∆ηµιουργούν οµαδοσυνεργατικά υπο
θετικό σενάριο για τη ζωή ενός ναυα
γού (µέσα κάλυψης των βασικών ανα
γκών του και πιθανές αλλαγές του τρό
που σκέψης, συµπεριφοράς και συνθη
κών διαβίωσής του) (Γλώσσα, Αισθητι-
κή Αγωγή).  

Κοινότητα 
Κοινωνία 
Κοινωνική ζωή
Ασθένεια 
Οµάδα 
Άτοµο
Υπηρεσίες
Τράπεζα
Προµήθεια
Ανάγκη 
∆ιαβίωση
Επιβίωση 
Ζωή
Οικογενειακή
ζωή 
Κοινωνική ζωή
Κοινοτικοί δε-
σµοί 
Αλληλεπίδρα-
ση 
Τρόπος σκέ-
ψης 
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Συµπεριφορές 
Αλλαγές 

Να εξοικειωθούν 
µε διάφορες 
µορφές ενέργει-
ας.  
Να περιγράψουν 
τρόπους µε τους 
οποίους χρησιµο-
ποιείται η κίνηση 
του νερού και του 
αέρα στην παρα-
γωγή διάφορων 
µορφών ενέργει-
ας [ηλεκτρική, 
κινητική (υδρό-
µυλοι, ανεµόµυ-
λοι)].  

Η ενέργεια στη
ζωή µας  

 

 -
    

  -
  -

 
 

 

Η ενέργεια στη 
ζωή µας  
(Αιολική ενέργεια – 
Ενέργεια του νε-
ρού, Η κίνηση του 
νερού και του αέ-
ρα)  
 

Παρατηρούν τη λειτουργία του υδρο-
στρόβιλου (σε πείραµα επίδειξης).  
Κατασκευάζουν ανεµόµυλο, παρατη
ρούν και σχολιάζουν τη λειτουργία του. 
Επισκέπτονται, αν υπάρχει στην περιο
χή τους, αιολικό πάρκο (Γλώσσα, Τε
χνολογία).  
Συζητούν για τα πλεονεκτήµατα της αι-
ολικής ενέργειας σε σχέση µε άλλες 
µορφές ενέργειας, όσον αφορά την 
προστασία του περιβάλλοντος.  

Αιολική ενέρ-
γεια 
Ηλιακή ενέρ-
γεια 
Ενέργεια νε-
ρού
Υδρόµυλος 
Ανεµόµυλος 
Ηλιακός θερ-
µοσίφωνας
Λειτουργία 
 
 

Να εξοικειωθούν 
µε την «κριτική 
ανάγνωση» των 
προγραµµάτων 
των Μ. Μ .Ε. και 
κυρίως των εντύ-
πων. 
Να γνωρίζουν
τρόπους ενη-
µέρωσης των
κωφών. Να
προτείνουν
τρόπους βελτί-
ωσης της ενη-
µέρωσης τους. 

 
 

 
 

 
 

 

-

-

   -
   -
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   -
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Να αποκτήσουν 
την ικανότητα να 
εκφράζονται 
µπροστά σε άλ-
λους. Να παρα-
τηρήσουν πώς 
επιδρούν στην 
έκφραση ενός 
ατόµου οι αντι-
δράσεις των άλ-
λων.  
Να συνδέσουν 
τον ελεύθερο 
χρόνο τους µε 
δηµιουργικές και 
γενικότερα µε 
ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες. 

Επικοινωνία και
ενηµέρωση  
Μέσα µαζικής ενη-
µέρωσης (Μ.Μ.Ε.)  
(Αγωγή στα µέσα 
µαζικής ενηµέρω-
σης)  
Ο ελεύθερος χρό-
νος και η επικοινω-
νία  
(Έκφραση σκέψε-
ων και συναισθη-
µάτων, Αλληλεπί
δραση µε το «κοι-
νό», Ελεύθερος 
χρόνος)  
 

Οργανώνουν σε οµάδες ένα υποθετικό 
τηλεοπτικό πρόγραµµα (θεατρικό παι-
χνίδι), Συζητούν στην τάξη για τα τη
λεοπτικά προγράµµατα, τις διαφηµίσεις 
που παρακολουθούν, συζητούν και επι-
λέγουν τους σωστούς τρόπους συµπε-
ριφοράς. Συζητούν για τηλεοπτικές εκ
ποµπές που µπορούν να παρακολουθή
σουν. 
Συζητούν για τις εφηµερίδες. Παίρνουν
εφηµερίδες και ξεχωρίζουν τα φύλλα
κατά κατηγορία θεµάτων. 
Παίζουν παιχνίδια έκφρασης, π.χ. το 
παιχνίδι του δηµοσιογράφου (θεατρικό 
δρώµενο).  

Παίζουν παιχνίδια ρόλων στη Ν.Γλ. 
όπου κάποιος παρουσιάζει κάτι (ένα
παραµύθι, ένα περιοδικό κ λ π.) και το
κοινό έχει διαφορετικές αντιδράσεις κά
θε φορά (σιωπηλό, αδιάφορο, ανήσυ
χο, προσεκτικό κ ά.). Συζητούν τα συ
ναισθήµατά τους και την αντίδρασή
τους στις αλλαγές του κοινού. Στη συ
νέχεια αλλάζουν τη διάταξη του χώρου
και δοκιµάζουν ξανά τις παρουσιάσεις
τους, σχολιάζοντας πότε ένοιωσαν κα
λύτερα, χειρότερα κ λπ. (Γλώσσα, Αι
σθητική Αγωγή).  

Ενηµέρωση
Τηλεόραση 
Ραδιόφωνο
Ελεύθερος
χρόνος 
Καλλιτεχνικά 
νέα 
Αθλητικά νέα 
Οικονοµικά
νέα 
Εφηµερίδα
∆ηµοσιογρά-
φος
Ελεύθερος
χρόνος 
Κριτική ανά-
γνωση
Ενηµέρωση
κωφών
Εκποµπές στη
νοηµατική
γλώσσα 
∆ελτία ειδή-
σεων στη νο-
ηµατική γλώσ-
σα
Υπότιτλοι
Τηλεοπτικό
πρόγραµµα
∆ιερµηνεία
νοηµατικής
γλώσσας 
∆ιερµηνέας

Να γνωρίσουν 
καλύτερα τους 

Πολιτισµός στην
ευρύτερη περιο-

  
 

 Επισκέπτονται χώρους πολιτισµικής α-
ναφοράς π.χ. βυζαντινές εκκλησίες, 

Μουσείο
Ιστορικό µου-
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χώρους πολιτι-
σµικής αναφοράς 
στην ευρύτερη 
περιοχή.  
Να γνωρίσουν 
τοπικούς ήρωες, 
πολιούχους ή το-
πικούς αγίους.  
Να έρθουν σε ε-
παφή µε το λαϊκό
πολιτισµό και την 
παράδοση της 
ευρύτερης περιο-
χής. 

 

  

  -
     

   -
  

   -
 

 
 

ι
 

 
 

 Να ευαισθητοποι-
ηθούν σε πολιτι-
στικές δηµιουργί-
ες των κωφών  

χή  
Ο πολιτισµός µας 
(Χώροι πολιτισµι-
κής αναφοράς, Λα-
ϊκός πολιτισµός και 
παράδοση).  

 

µουσεία κ.λπ.  
Προβάλλεται σχετικό βίντεο
Συγκεντρώνουν στην τάξη προγράµµα-
τα παιδικών παραστάσεων ή έντυπα µε 
ανάλογες κριτικές. Συζητούν και επιλέ-
γουν παράσταση.  
Συγκεντρώνουν και αναπαριστούν, κα
τά περίπτωση, στοιχεία από το λαϊκό
πολιτισµό και την παράδοσή µας (Αι
σθητική Αγωγή, Γλώσσα).
Παρακολουθούν παράσταση του θεά
τρου Κωφών. 

σείο 
Λαογραφικό 
µουσείο 
Παράσταση
Προβολή
Αναπαράστα-
ση 
Πολ τισµός 
Βυζαντινός
ναός 
Αρχαιοελληνι-
κός ναός
Κωφός ηθο-
ποιός
Θέατρο κω-
φών 
Ιστορίες κω-
φών  

Να αναγνωρίσουν 
τη σπουδαιότητα 
της άσκησης για 
τη σωµατική και 
την πνευµατική 
τους ανάπτυξη.  
Να προσεγγίσουν 
το πνεύµα των 
Ολυµπιακών Α-
γώνων και να 
γνωρίσουν βασι-
κά στοιχεία τους.  
Να συνδέσουν 
τον ελεύθερο 
χρόνο τους µε 
δηµιουργικές και 
γενικότερα µε 
ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες.  

Αθλητισµός και
ψυχαγωγία  

      
    

   -
     

( .   -
 -

   
 

 

 

 
 

 
ι

 

Ο αθλητισµός και 
οι Ολυµπιακοί Α-
γώνες  
(Σηµασία του α-
θλητισµού, Αγαπη-
µένα αθλήµατα, 
Ολυµπιακοί αγώ-
νες.  
Ψυχαγωγία και ε-
λεύθερος χρόνος  
(Σύνδεση ελεύθε-
ρου χρόνου µε τις 
δηµιουργικές δρα-
στηριότητες και 
τον αθλητισµό, 
Χώροι για δηµι-
ουργικές δραστη-
ριότητες)  

Συζητούν για τη σηµασία του αθλητι-
σµού και τα θετικά του αποτελέσµατα. 
Συγκεντρώνουν φωτογραφίες από αγα
πηµένα τους αθλήµατα και αθλητές
π χ. Έλληνες Ολυµπιονίκες) και συνθέ
τουν οµαδικές καρτεπικολλήσεις (κολ
λάζ) για κάθε άθληµα (Φυσική Αγωγή, 
Αισθητική Αγωγή, Γλώσσα).  
Κατασκευάζουν στον ελεύθερο χρόνο 
τους ένα παιγνίδι ατοµικό ή οµαδικό και 
το φέρνουν στην τάξη.  
Συγκεντρώνουν πληροφορίες για χώ-
ρους ψυχαγωγίας και άθλησης που υ-
πάρχουν στον οικισµό τους. Επισκέπτο-
νται και χρησιµοποιούν τους χώρους 
αυτούς. Καταγράφουν τις εντυπώσεις 
και τα συµπεράσµατά τους. Παρακο-
λουθούν υλικό από Ολυµπιακούς και 
Παραολυµπιακούς αγώνες. 

Σωµατική ά-
σκηση 
Πνευµατική
άσκηση 
Ολυµπιακοί 
αγώνες 
Παραολυµπια-
κοί αγώνες
∆ηµιουργικές
δραστηριότη-
τες
Πολ τιστικά 
κέντρα
 
 

 

Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας  
Θέµα: Πολιτισµός: Επισκέπτονται εκκλησίες της ευρύτερης περιοχής. Παρατηρούν και 

καταγράφουν οµοιότητες και διαφορές ως προς την κατασκευή και το περιβάλλον τους. Ανα-
ζητούν πληροφορίες για το βίο του Αγίου στον οποίο είναι αφιερωµένος ο ναός.  

Θέµα: Ο κύκλος του νερού: Χωρίζονται σε οµάδες και κάθε µια ζωγραφίζει ένα τοπίο ή 
ένα φαινόµενο που έχει σχέση µε κάποια µορφή του νερού στη φύση. Γίνεται σύνδεση των 
επιµέρους εικόνων σε ένα ενιαίο σύνολο, είτε οργανώνεται έκθεση των επιµέρους εργασιών 
τους.  

Θέµα: Η Ενέργεια στη ζωή µας: Αναπαριστούν µε κατασκευές ή ζωγραφική την διαδι-
κασία παραγωγής ενός καταναλωτικού προϊόντος (π.χ. ψωµί, πορτοκαλάδα, λάδι, ύφασµα), 
χρησιµοποιώντας κατάλληλες πρώτες ύλες και ενέργεια που προέρχεται από την κίνηση του 
νερού ή του αέρα.  
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ΤΑΞΗ Γ΄ 

Στόχοι 
Θεµατικές 
Ενότητες 

Ενδεικτικές δραστηριότητες 
Προτεινόµενο
λεξιλόγιο 

 

Ανθρωπογενές περιβάλλον    
Οι µαθητές επι-
διώκεται να:  
Να κατανοήσουν 
τους λόγους που 
οδηγούν τους αν-
θρώπους να ορ-
γανώνονται σε 
κοινότητες και τη 
σηµασία των κα-
νόνων για την 
εύρυθµη λειτουρ-
γία τους.  
Να εντοπίσουν 
σχέσεις αλληλεπί-
δρασης ανάµεσα 
στα µέλη µιας 
κοινότητας και να 
αναγνωρίσουν το 
σηµαντικό ρόλο 
των ανθρώπων 
που εργάζονται 
για το κοινό καλό.  

Γιατί ζούµε σε
κοινότητες  

  

 

 
      

   
   

   

 
 

 

 
 

  
 

Οι κοινότητες και 
οι ανάγκες του αν-
θρώπου (Ανάγκες 
που εξυπηρετεί η 
κοινότητα)  
Σχέσεις και συνερ-
γασίες στην κοινό-
τητα (Σχέσεις επι-
κοινωνίας, συνερ-
γασίας, αλληλεπί-
δρασης, αλληλεγ-
γύης ανάµεσα 
στους ανθρώπους 
µιας κοινότητας)  

 

Οι µαθητές:  
Εκτελούν παιχνίδια ρόλων που εκ-

φράζουν τις σχέσεις αλληλεπίδρασης
ανάµεσα στους κατοίκους του χωριού ή 
της πόλης τους.  
Συζητούν για το πώς φτάνει το νερό ή 
το ηλεκτρικό ρεύµα στο σπίτι τους.  
Προβάλλεται βίντεο 
Παίζουν θεατρικό παιχνίδι στο οποίο ο
καθένας παίρνει ένα ρόλο µιας υπηρε-
σίας στην κοινότητα πχ ταχυδρόµος, 
υπάλληλος υγειονοµικής υπηρεσίας
κλπ. 

Καλώδια
Σωλήνες νε-
ρού 
∆ΕΗ 
∆εξαµενή νε-
ρού 
Υπηρεσία 
Λογαριασµός 
νερού 
Λογαριασµός 
∆ΕΗ 
Λογαριασµός 
ΟΤΕ 
Συνεργασία 
Επικοινωνία 
Αλληλεπί-
δραση 
∆ιαφορές α-
πόψεων
Κοινό καλό
Κοινοτικό
πνεύµα  
Αλληλεγγύη 

Να αναγνωρίσουν 
τη σηµασία της 
τοπικής αυτοδιοί-
κησης για τη λύ-
ση των τοπικών 
προβληµάτων.  
Να αναφέρουν τα 
όργανα τοπικής 
αυτοδιοίκησης και 
τον τρόπο εκλο-
γής τους.  
Να προσεγγίσουν 
την έννοια της 
συµµετοχής των 
δηµοτών στη λύ-
ση των προβλη-
µάτων που αφο-
ρούν το άµεσο 
περιβάλλον τους 
και να αναφέρουν 
τρόπους µε τους 
οποίους µπορεί 
να πραγµατοποι-
ηθεί αυτή η συµ-
µετοχή (σύλλο-
γοι, φορείς κ.λπ.).  

∆ήµοι, κοινότη-
τες και Τοπική 
Αυτοδιοίκηση  
(Πώς αποφασίζουν 
για τα κοινά οι άν-
θρωποι σε ένα χω-
ριό ή σε µια πόλη, 
Οργάνωση κοινό-
τητας και όργανα 
τοπικής αυτοδιοί-
κησης/ δήµος 
(Τ.Α.).  
Συµµετοχή στην 
τοπική αυτοδιοίκη-
ση  
(διαδικασία ανάδει-
ξης οργάνων Τ.Α., 
Βασικές αρµοδιό-
τητες Τ.Α., Τρόποι 
συµµετοχής του 
δηµότη στην Τ.Α., 
Προβλήµατα στον 
οικισµό)  

 

Οργανώνουν παιχνίδι ρόλων σχετικά µε 
την εκλογή ενός οργάνου αυτοδιοίκη-
σης (π.χ. εκλέγουν µε µυστική ψηφο-
φορία ένα µαθητή µε κάποια αρµοδιό-
τητα).  
Συζητούν πώς γίνεται ο καθαρισµός
των δρόµων, ο φωτισµός τους, η απο-
κοµιδή απορριµµάτων κ λπ. και αποτυ-
πώνουν σε χαρτί τις βασικές δραστη-
ριότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης
(Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή).  

    
   

 .  
    
   

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

«Συνεδριάζουν» στην τάξη, αναφέρουν 
µερικά από τα προβλήµατα του οικι-
σµού τους, τα ιεραρχούν και προτεί-
νουν λύσεις. 
Προβολή βίντεο  

Τοπική αυτο-
διοίκηση 
∆ήµος
∆ηµότης 
∆ηµαρχείο
Κοινότητα
Εκλογές
Ψηφοδέλτια
Κάλπη 
∆ήµαρχος  
Σκουπιδιάρης
Απορριµµα-
τοφόρο
Συνελεύσεις 
Συνεδριάσεις 
Αποφάσεις 
Προβλήµατα 
κοινότητας
Όργανα Τ. Α. 
Συµµετοχή
δηµοτών
Σύλλογοι
∆ηµοτικά έρ-
γα 
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Φυσικό περιβάλλον    
Να παρατηρή-
σουν ορισµένα 
φυτά του τόπου 
τους (ελιά, φασο-
λιά, αµπέλι, δη-
µητριακά), τους 
καρπούς τους και 
τους τρόπους 
καλλιέργειάς τους 
και να αναγνωρί-
σουν τη σηµασία 
στην καθηµερινή 
διατροφή. Να κα-
τανοήσουν τη 
σπουδαιότητα ο-
ρισµένων φυτών 
στη ζωή του αν-
θρώπου. 

Φυτά και ζώα
του τόπου µου  

     
  .   

   
  . .  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Τα φυτά και ο άν-
θρωπος  
(Χαρακτηριστικά 
των φυτών που 
καλλιεργούνται 
στον τόπο µας, Η 
σπουδαιότητα των 
φυτών στη ζωή 
του ανθρώπου) 

Συνθετικές εργασίες για χαρακτηριστικά
φυτά του τόπου (π χ. συλλογές των
φυτικών προϊόντων, η σπουδαιότητα
του ελαιόλαδου κ ο κ.) (Αισθητική Α-
γωγή, Τεχνολογία).  
Προβάλλεται βίντεο 
Καταγράφουν παραδοσιακά φαγητά ή 
φαγητά µε δηµητριακά και όσπρια (π.χ. 
φασολάδα, φακές).  
Συγκεντρώνουν στην τάξη εικόνες (ή 
επισκέπτονται αντίστοιχους χώρους) 
σχετικές µε την καλλιέργεια των χωρα-
φιών ή µε τα διάφορα στάδια συλλογής 
και επεξεργασίας των καρπών. Οµαδο-
ποιούν τις εικόνες αυτές σύµφωνα µε 
τις εποχές του χρόνου. 

Χωράφι 
Όσπρια
Φασόλια-
φασολάδα 
Ελιά-λάδι 
Σιτάρι-αλεύρι
Σταφύλι-
κρασί
Συλλογή
Επεξεργασία
Σπορά
Συγκοµιδή
Θερισµός
Αποθήκευση 
Έλλειψη
Επάρκεια 
Οικονοµία 

Να διακρίνουν και 
να περιγράφουν 
βασικές οµοιότη
τες και διαφορές
µεταξύ των φυ-
τών.  

-
   

   .

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

Να κατανοήσουν 
ότι τα φυτά δια-
µορφώνουν τα 
χαρακτηριστικά 
τους ανάλογα µε 
τις συνθήκες του 
περιβάλλοντος 
στο οποίο φύο-
νται.  
Να αναγνωρίσουν 
το ρόλο της ρίζας 
και να διακρίνουν 
τα διαφορετικά 
είδη.  

Είδη φυτών  
(∆ιάκριση φυτών 
µε βάση εξωτερικά 
µορφολογικά χα-
ρακτηριστικά: 
µορφή βλαστού, 
υφή και σχήµα 
φύλλων, είδη βλα-
στού)  
Τα φυτά και το πε-
ριβάλλον τους  
(Προσαρµογή φυ-
τών, Είδη ριζών, Η 
σηµασία της ρί-
ζας).  

Συλλέγουν φύλλα διαφορετικών φυ-
τών. Παρατηρούν τις διαφορές τους ως 
προς το σχήµα, τα νεύρα, το πάχος, 
κ.λπ.  
Συγκρίνουν φυτά µε διαφορετικά µορ-
φολογικά χαρακτηριστικά σε σχέση µε 
το Περιβάλλον τους (π.χ. πλάτανος, 
κάκτος).  
Κατασκευάζουν το δικό τους δέντρο µε 
τυπώµατα φύλλων.  
Παρατηρούν ρίζες φυτών και τις ταξι-
νοµούν ως προς τη µορφολογία τους. 
Αναφέρουν κάποιες από τις ρίζες που 
χρησιµοποιούνται στη διατροφή.  
Χρωµατίζουν νερό και αφήνουν ένα 
φυτό µε τις ρίζες του µέσα στο διάλυ-
µα. Εξάγουν συµπεράσµατα για το ρό-
λο της ρίζας.  
Σχεδιάζουν φυτά και µέρη φυτών   

Μορφολογία 
Οµοιότητες  
∆ιαφορές
Μορφολογικά 
χαρακτηρι-
στικά 
Συλλέγω
Παρατηρώ
Σχήµα 
Μορφή βλα-
στού
Είδη φύλλων 
Νεύρα 
Πάχος 
Ρίζες
Φύοµαι
Φυτεύω 
Κάκτος
Πλάτανος κλπ
∆ιάλυµα
Παρατήρηση 
Συµπέρασµα
Προσαρµογή

Να αναγνωρίσουν 
χαρακτηριστικά 
κατοικίδια ζώα 
του τόπου τους 
και τα προϊόντα 
που δίνουν στον 
άνθρωπο.  

Κατοικίδια ζώα 
του τόπου µου  

Συλλέγουν πληροφορίες για χαρακτηρι-
στικά ζώα του τόπου τους και δηµιουρ-
γούν συνθέσεις µε τα προϊόντα που αυ-
τά δίνουν στον άνθρωπο.  
Συγκεντρώνουν φωτογραφίες σχετικά 
µε την εκτροφή ζώων και συζητούν µε 
έναν κτηνοτρόφο (όπου αυτό είναι δυ-
νατό) για τις απαιτήσεις του επαγγέλ-

Πρόβατο 

 
Κόκορας 
Κουνέλι 
Αρµέγω 
Άρµεγµα 

Κατσίκι 
Κότα
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µατός του.  
Προβάλλεται βίντεο  

Γάλα 
Τυρί 
Μυζήθρα 
Γιαούρτι 
Γαλακτοκοµι-
κά 
Βοσκή 
Εκτροφή 

Να γνωρίσουν 
µέσα από συγκε-
κριµένα παρα-
δείγµατα τον 
τρόπο γέννησης 
ορισµένων ζώων 
και να αναγνωρί-
σουν ότι τα µικρά 
των ζώων µοιά-
ζουν στους γονείς 
τους.  
Να ταξινοµήσουν 
ζώα ως προς τον 
τρόπο που πολ-
λαπλασιάζονται. 
(Ωοτόκα, ζωοτό-
κα, ωοζωοτόκα…)  

Αναπαραγωγή 
των ζώων  
(Τρόποι αναπαρα-
γωγής χαρακτηρι-
στικών ζωικών ορ-
γανισµών: ωοτόκα, 
ζωοτόκα)  

Παρακολουθούν βιντεοταινία και βλέ-
πουν φωτογραφίες που παρουσιάζουν 
τη γέννηση ορισµένων µικρών ζώων 
(λ.χ. γάτας, κότας, βατράχου, πετα-
λούδας) και τα πρώτα βήµατά τους στη 
ζωή. Συζητούν για τις οµοιότητες και 
διαφορές που παρουσιάζουν σε σχέση 
µε τους γονείς τους. Συγκρίνουν τις 
πρώτες µέρες από τη ζωή ενός ζώου 
και ενός µωρού.  
Εργάζονται οµαδικά και ταξινοµούν ει-
κόνες ζώων ανάλογα µε τον τρόπο που 
αναπαράγονται.  

Ζωοτόκα 
Ωοτόκα 
Αβγά 
Θηλαστικά 
Αναπαραγω-
γή 
Αρσενικό 
Θηλυκό 
Κύηση 
Επώαση 
 
 
 
 
 

Να αναγνωρίσουν 
και να ταξινοµή-
σουν ζώα ως 
προς το περιβάλ-
λον στο οποίο 
ζουν (χερσαία, 
υδρόβια).  
Να κατανοήσουν 
ότι τα ζώα (όπως 
και τα φυτά) προ-
σαρµόζονται στο 
περιβάλλον στο 
οποίο ζουν προ-
κειµένου να επι-
βιώσουν.  

Τα ζώα και το 
περιβάλλον τους 
(∆ιάκριση των ζωι-
κών οργανισµών 
ως προς το περι-
βάλλον στο οποίο 
ζουν: χερσαία, υ-
δρόβια, Προσαρ-
µογή των ζώων 
στο περιβάλλον)  
 

Εργάζονται οµαδικά και ταξινοµούν ει-
κόνες ζώων ανάλογα µε το περιβάλλον 
στο οποίο ζουν.  
Συζητούν και αναλύουν τους τρόπους 
µε τους οποίους τα ζώα προσαρµόζο-
νται στο περιβάλλον τους (π.χ. η αρ-
κούδα πέφτει το χειµώνα σε χειµερία 
νάρκη, γιατί η τροφή που είναι διαθέσι-
µη δεν µπορεί να καλύψει τις ανάγκες 
της). 
Προβάλλεται βίντεο  
Ο δάσκαλος τους διηγείται µύθους και 
παραδόσεις για τα ζώα. Εργάζονται ο-
µαδικά και επιλέγουν ένα µύθο µε ζώα 
που τον αποδίδουν θεατρικά στη ΝΓΛ. 
(Γλώσσα, Ιστορία, Θρησκευτικά, Αι-
σθητική Αγωγή).  

Χερσαία 
Προσαρµογή 
Υδρόβια 
Αρκούδα 
Χελώνα 
Χειµερία νάρ-
κη 
 

Αλληλεπίδραση ανθρώπου - περιβάλλοντος   
Να διακρίνουν οι 
µαθητές στο δικό 
τους χώρο τα έρ-
γα της φύσης από 
τα έργα του αν-
θρώπου, καθώς 
και τις σχέσεις 
αλληλεπίδρασης 
ανθρώπου και 
περιβάλλοντος.  

Ο τόπος όπου ζω 
Το περιβάλλον  
(Φυσικό και αν-
θρωπογενές περι-
βάλλον)  
Προστασία του το-
πικού περιβάλλο-
ντος  
 

Μετακινούνται και µελετούν επιτόπου 
στοιχεία από το φυσικό τους περιβάλ-
λον και τις ανθρώπινες παρεµβάσεις σε 
αυτό 
Προβολή βίντεο.  
Τους δίνονται εικόνες από διάφορα το-
πία και τους ζητείται να τοποθετήσουν 
χρήσιµες κατασκευές παρατηρώντας 
πιθανά θετικά και αρνητικά αποτελέ-
σµατα. 

Ανθρωπογε-
νές περιβάλ-
λον 
Φυσικό περι-
βάλλον 
Αλληλεπι-
δράσεις 
Ανθρώπινες 
παρεµβάσεις 
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Να εντοπίσουν τα 
θετικά και τα αρ-
νητικά σηµεία 
από την ανθρώ-
πινη παρέµβαση 
στο χώρο που 
µελετούν και να 
αναφέρουν ενέρ-
γειες που θα πρέ-
πει να γίνουν, 
ώστε να βελτιω-
θεί η εικόνα του 
τόπου τους  

Εντοπίζουν και αναλύουν συγκεκριµένο 
πρόβληµα του χώρου που µελετούν και 
προτείνουν λύσεις ή αναλαµβάνουν 
δράσεις (επίσκεψη ή επιστολή στο δή-
µαρχο, προτάσεις για βελτιωτική πα-
ρέµβαση στο χώρο, εκστρατεία αποµά-
κρυνσης απορριµµάτων, ενηµέρωση 
της τοπικής κοινωνίας για τα προβλή-
µατα που διαπιστώνουν και τις πιθανές 
λύσεις τους κ.λπ.) (Γλώσσα, Αισθητική 
Αγωγή).  

Οικιστικές 
παρεµβάσεις 
Κατασκευές 
Προβλήµατα 
χώρου 
Αποµάκρυνση 
απορριµµά-
των 
Ενηµέρωση 
τοπικής κοι-
νωνίας 
 

Να κατανοήσουν 
ότι οι χάρτες είναι 
συµβολικές ανα-
παραστάσεις του 
πραγµατικού χώ-
ρου.  
Να εξοικειωθούν 
µε συµβολικές ή 
εικονικές αναπα-
ραστάσεις χώρων 
και µε εξειδικευ-
µένους γεωγρα-
φικούς όρους.  
Να αναγνωρίσουν 
και να περιγρά-
ψουν το φυσικό 
περιβάλλον άλ-
λων τόπων (έρη-
µος, ζούγκλα 
κ.λπ.)  

Ο γεωγραφικός 
χώρος  
Αναπαραστάσεις 
του χώρου (Χάρ-
τες, προπλάσµατα) 
 

Παρατηρούν έναν απλό χάρτη και ανα-
γνωρίζουν χαρακτηριστικά σύµβολα 
απεικόνισης των στοιχείων του.  
Σχεδιάζουν έναν απλό χάρτη χρησιµο-
ποιώντας δικά τους σύµβολα.  
Κατασκευάζουν µε εύπλαστα υλικά 
προπλάσµατα φανταστικών τοπίων, ο-
ρίζουν τα στοιχεία τους και τοποθετούν 
πινακίδες πάνω σ’ αυτά (π.χ. ορεινή 
περιοχή - βουνό – πρόποδες, πλαγιές, 
κορυφή κ.λπ.) Γλώσσα, Αισθητική Αγω-
γή).  
Προβάλλεται βίντεο µε θέµατα από έ-
ρηµο, ζούγκλα κλπ. 

∆άσος 
Πεύκο 
Έλατο 
Χάρτης 
Πραγµατικός 
χώρος  
Συµβολική 
αναπαράστα-
ση 
Προπλάσµατα 
τοπίων 
Πινακίδες 
Ορεινή περι-
οχή 
Βουνό  
Πρόποδες 
Πλαγιές 
Κορυφή 
Έρηµος 
Ζούγκλα 

Να αναγνωρίσουν 
τη σηµασία της 
τροφής για την 
επιβίωση του αν-
θρώπου.  
Να γνωρίσουν 
βασικές «αποθή-
κες» ενέργειας.  
Να κατανοήσουν, 
ότι η αποθηκευ-
µένη ενέργεια µε-
τατρέπεται σε 
άλλη µορφή, ό-
ταν συµβούν µε-
ταβολές στην ύλη 
µέσα στην οποία 
περικλείεται (τα 
καύσιµα καίγο-
νται, η τροφή δι-
ασπάται κ.λπ.).  

Τροφή και άλλες 
αποθήκες ενέρ-
γειας  
Τροφή και ενέρ-
γεια  
«Αποθήκες» ενέρ-
γειας  
(Μετατροπή ενέρ-
γειας, ήπιες µορ-
φές ενέργειας  
 

Συγκεντρώνουν στην τάξη και ταξινο-
µούν έντυπο υλικό µε τροφές που τρώ-
ει ο άνθρωπος. Συζητούν, µέσα από 
παραδείγµατα, για τις βασικές «αποθή-
κες» ενέργειας: τρόφιµα, καύσιµα, 
µπαταρίες κ.λπ.  
∆ιαπιστώνουν, µέσα από δραστηριότη-
τες ή παραδείγµατα, ότι η αποθηκευµέ-
νη ενέργεια µετατρέπεται σε άλλη 
µορφή (τα καύσιµα καίγονται, η τροφή 
διασπάται κλπ.).  
Κατασκευάζουν µια πυραµίδα που ξεκι-
νάει από τα φυτά και καταλήγει στον 
άνθρωπο ή παριστάνουν µε όποιον 
τρόπο επιθυµούν µια τροφική αλυσίδα 
(έδαφος, φυτά, ζώα, άνθρωποι) (Αι-
σθητική Αγωγή, Μαθηµατικά)  
Κατασκευάζουν απλό κύκλωµα µε µπα-
ταρία, καλώδια, ηλεκτρικό κινητήρα (α-
νεµιστηράκι) ή λαµπάκι και παρατηρούν 

Καύσιµο 
Αποθήκη ε-
νέργειας 
Καίγοµαι 
Καύση 
Τροφική α-
λυσίδα 
∆ιάσπαση 
Μετατροπή 
Ηλιακή ενέρ-
γεια 
Μπαταρία 
Ηλεκτρικό 
κύκλωµα 
Καλώδια 
Ηλεκτρικός 
κινητήρας 
Ήπιες µορφές 
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Να εντοπίσουν 
και να περιγρά-
ψουν την αλλη-
λεπίδραση των 
οργανισµών στη 
φύση: ζώα-φυτά, 
άνθρωπος-
φυτά\ζώα.  
Να προσεγγίσουν 
την έννοια της 
ήπιας µορφής ε-
νέργειας µέσα 
από παραδείγµα-
τα και δραστη-
ριότητες που 
σχετίζονται µε 
αποθήκευση ε-
νέργειας (π.χ. η-
λιακός θερµοσί-
φωνας).  

ότι η µπαταρία είναι «αποθήκη» ενέρ-
γειας, η οποία µετασχηµατίζεται.  
Συζητούν, µέσα από παραδείγµατα, για 
τις ήπιες µορφές ενέργειας (ηλιακή, 
κ.λπ.) και οργανώνουν δραστηριότητες 
αξιοποίησής της (π.χ. δηµιουργία βιο-
λογικού λιπάσµατος στο σχολείο).  
Ασκούνται στα παραπάνω µε CD ROM 
στη Ν.Γλ. 

ενέργειας 
Ηλιακή ενέρ-
γεια 
Βιολογικό λί-
πασµα 
 
 

Να αναγνωρίσουν 
ότι τα αγαθά ικα-
νοποιούν ανάγκες 
του ανθρώπου 
και διακρίνονται 
σε υλικά και µη 
υλικά.  
Να κατανοήσουν 
τη σηµασία της 
εργασίας για την 
ικανοποίηση των 
ανθρώπινων ανα-
γκών.  
Να αναγνωρίσουν 
την ισότητα των 
δύο φύλων και 
στον επαγγελµα-
τικό χώρο.  
Να αναγνωρίσουν 
το δικαίωµα προ-
στασίας των παι-
διών από την εκ-
µετάλλευση της 
εργασίας τους.  

Ανάγκες και α-
γαθά  
Η εργασία και οι 
ανάγκες του αν-
θρώπου  
Οι γυναίκες, τα 
παιδιά και η εργα-
σία  
(Εργασία και ισό-
τητα δύο φύλων, 
παιδιά και εργασία) 
 

Συζητούν για συγκεκριµένα υλικά ή µη 
υλικά αγαθά που ικανοποιούν τις ανά-
γκες του ανθρώπου (π.χ. φαγητό, ανά-
γνωση ενός βιβλίου ή θέαση ενός έρ-
γου τέχνης) (Γλώσσα, Ιστορία, Αισθη-
τική Αγωγή).  
Εξετάζουν διάφορα προϊόντα (αγροτικά 
- βιοµηχανικά), τα ταξινοµούν και συ-
ζητούν σχετικά µε την παραγωγή τους 
µε τη βοήθεια σύγχρονων τεχνολογιών.  
Χωρίζονται σε οµάδες και συζητούν σε 
κάθε οµάδα τις ανάγκες που έχει ο κα-
θένας (υλικές και µη). Γράφουν αυτές 
τις ανάγκες. Μετά κάθε οµάδα συζητά 
µε τις υπόλοιπες τις ανάγκες της. 
Συζητούν για την παιδική εργασία (παι-
διά φαναριών) στη χώρα µας και σε άλ-
λες χώρες.  
Παρατηρούν το χάρτη των δικαιωµά-
των του παιδιού της UNICEF και εντο-
πίζουν το σηµείο που αναφέρεται στην 
παιδική εργασία. 
Προβάλλεται βίντεο 
Συζητούν και φτιάχνουν µια λίστα µε τα 
δικαιώµατα του κωφού παιδιού. 

Υλικά αγαθά 
Μη υλικά α-
γαθά 
Εκµετάλλευ-
ση 
Τεχνολογία 
Σύγχρονος 
Ανάγκη 
Προϊόντα 
Παραγωγή 
Αγροτικά 
προϊόντα 
Ισότητα 
Φύλο 
Παιδική ερ-
γασία 
∆ικαιώµατα 
του παιδιού 
UNICEF 
∆ικαιώµατα 
κωφού παι-
διού 

Να αναγνωρίσουν 
την αναγκαιότητα 
της επικοινωνίας  
Να ευαισθητοποι-
ηθούν απέναντι 
σε άτοµα που, για 
διάφορους λό-
γους, αντιµετωπί-
ζουν προβλήµατα 
επικοινωνίας.  

Επικοινωνία  
Οι άνθρωποι επι-
κοινωνούν (Ανα-
γκαιότητα της επι-
κοινωνίας, Άνθρω-
ποι µε ειδικές ικα-
νότητες και ανα-
πηρίες, Έκφραση 
συναισθηµάτων). 

Με θεατρικό δρώµενο αποδίδουν περι-
πτώσεις επικοινωνίας από την καθηµε-
ρινή ζωή (Αισθητική Αγωγή. Γλώσσα).  
Βρίσκουν νοήµατα που εκφράζουν συ-
ναισθήµατα και τα αποδίδουν και γρα-
πτά. 
Συζητούν για τα προβλήµατα επικοινω-
νίας ορισµένων ανθρώπων λόγω της 
κατάστασης που βρίσκονται (πολύ µι-
κρή ή πολύ µεγάλη ηλικία, φυσικά µει-

Επικοινωνία 
Νοήµατα 
Συναισθήµα-
τα 
Προφορικός 
λόγος 
Γραπτός λό-
γος 
Αναπηρία 
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Να προσεγγίσουν 
βασικούς «κανό-
νες» επικοινωνίας 
(λεκτικής και µη 
λεκτικής). 

ονεκτήµατα ή αναπηρίες). Εξάγουν συ-
µπεράσµατα για το πώς πρέπει να τους 
αντιµετωπίζουν οι άλλοι.  
Παίζουν οµαδικά παιχνίδια που τους 
παρακινούν να εκφράζουν τα συναι-
σθήµατά τους µπροστά σε άλλους. 

Προβλήµατα 
επικοινωνίας 
Μειονεκτή-
µατα 
Ειδικές ικα-
νότητες 

Να διακρίνουν 
τρόπους και µέσα 
επικοινωνίας που 
χρησιµοποιούν οι 
άνθρωποι στην 
άµεση επικοινω-
νία τους.  
Να κατανοούν τη 
βαθύτερη σηµα-
σία των κωδίκων, 
λεκτικών και µη 
λεκτικών, στην 
καθηµερινή ζωή.  
Να εκτιµήσουν 
την ανάγκη συνε-
χούς επαφής µε-
ταξύ των ανθρώ-
πων όλου του 
κόσµου.  

Τρόποι επικοι-
νωνίας των αν-
θρώπων  
 

Προσπαθούν να επικοινωνήσουν µε 
τους συµµαθητές τους χρησιµοποιώ-
ντας µη λεκτικούς κώδικες (νοήµατα, 
µορφασµούς κ.λπ.) και µη λεκτικούς 
κώδικες.  
Εξάγουν συµπεράσµατα για τη σηµασία 
της γλώσσας (και της νοηµατικής γλώσ-
σας για τους κωφούς) ως µέσου επικοι-
νωνίας και δηµιουργίας.  
Εργάζονται οµαδικά και δηµιουργούν µε 
το αλφάβητο της νοηµατικής γλώσσας.  
Κάνουν υποθέσεις και συγκεντρώνουν 
πληροφορίες για τον τρόπο επικοινωνί-
ας των ζώων που ζουν σε οµάδες.  

Χειλεανά-
γνωση 
Νόηµα 
Μορφασµός 
Κώδικας λε-
κτικός 
Κώδικας µη 
λεκτικός 
Γλώσσα/ες 
Αλφάβητος 
Υποθέσεις 
 
 
 
 

Να διακρίνουν 
µέσα επικοινωνίας 
από απόσταση, 
που χρησιµοποι-
ούν κωφοί και 
ακούοντες.  
Να παρατηρή-
σουν τη µεταβο-
λή των µέσων ε-
πικοινωνίας από 
απόσταση στο 
πέρασµα του 
χρόνου.  
Να αξιολογήσουν 
τη σηµασία των 
σύγχρονων µέ-
σων επικοινωνίας 
στην καθηµερινή 
ζωή και να ασκη-
θούν στη σωστή 
χρήση τους.  

Μέσα Μαζικής 
Ενηµέρωσης 
(Μ.Μ.Ε.)  
Τα µέσα ενηµέρω-
σης και επικοινωνί-
ας από απόσταση, 
άλλοτε και τώρα  

 

Με υποθετικό σενάριο προσπαθούν να 
επικοινωνήσουν µε κάποιο συγγενή ή 
φίλο που βρίσκεται σε άλλη πόλη και 
καταγράφουν τρόπους µε τους οποίους 
µπορούν να το πετύχουν αυτό σήµερα, 
αξιολογούν και επιλέγουν, κατά περί-
πτωση, τον προσφορότερο.  
Προβάλλεται βίντεο σχετικό µε τρόπους 
επικοινωνίας µεταξύ κωφών. Οι µαθη-
τές συζητούν κατά οµάδες και κατα-
γράφουν τρόπους επικοινωνίας που 
χρησιµοποιούν οι κωφοί. 
Κάνουν το ίδιο υποθέτοντας ότι ζουν σε 
παλαιότερες εποχές και αναζητούν τρό-
πους επικοινωνίας από απόσταση (φρυ-
κτωρίες, τύµπανα, έφιπποι αγγελιαφό-
ροι, ταχυδροµικά περιστέρια κ.λπ.).  
Περιγράφουν το «ταξίδι» µιας επιστο-
λής. Φτιάχνουν µικρά δρώµενα σχετικά 
µε τους τρόπους επικοινωνίας που χρη-
σιµοποιούσαν οι κωφοί παλιότερα. 
Παίζουν θεατρικό παιχνίδι, στο οποίο 
κάποιος γράφει γράµµα ή κάρτα σε κά-
ποιον άλλο, το τοποθετεί σε φάκελο 
γράφει τα στοιχεία και το στέλνει µε 
ταχυδροµείο. Εξασκούνται στην επικοι-
νωνία µε τη σύγχρονη τεχνολογία.  

Αγγελιοφό-
ρος 
Ταχυδρόµος 
Ταχυδροµικό 
περιστέρι 
Τύµπανο 
∆ιεύθυνση 
Αποστολέας 
Παραλήπτης 
Φάκελος 
Επιστολή 
Γραµµατόση-
µο 
Επιστολόχαρ-
το 
Κάρτα 
Ευχές 
Σταθερό τη-
λέφωνο 
Κινητό τηλέ-
φωνο 
Μήνυµα 
Ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο 
FAX 
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Να εξοικειωθούν 
µε την «κριτική 
ανάγνωση» των 
ενηµερωτικών 
ψυχαγωγικών ε-
ντύπων.  
Να προβληµατι-
στούν και να α-
ναγνωρίσουν την 
αξία της σωστής, 
έγκυρης αλλά και 
πολυφωνικής ε-
νηµέρωσης.  

Εφηµερίδες πε-
ριοδικά  
Έντυπα και ενη-
µέρωση  
 

Συγκεντρώνουν στην τάξη αγαπηµένα 
τους περιοδικά, επιλέγουν κατά οµάδες 
ένα άρθρο και το παρουσιάζουν στους 
συµµαθητές τους.  
Καταγράφουν τίτλους εφηµερίδων και 
περιοδικών που γνωρίζουν και συζη-
τούν για την ποικιλία και την πολυφω-
νία της ενηµέρωσης.  
∆ηµιουργούν τη δική τους εφηµερίδα 
µε θέµατα που ενδιαφέρουν τους ίδιους 
και τους συµµαθητές τους (Γλώσσα, 
Αισθητική Αγωγή, Ιστορία, Θρησκευτι-
κά). 
Παρακολουθούν δελτίο ειδήσεων στη 
Νοηµατική Γλώσσα και συζητούν γι αυ-
τό.  

Περιοδικά 
Άρθρα 
Εφηµερίδες 
Πολυφωνία 
ενηµέρωσης 
Έντυπα 
Έγκυρη ενη-
µέρωση 
Ηλεκτρονική 
εφηµερίδα 
Σχολική εφη-
µερίδα 
Εφηµερίδα 
της τάξης 

Να αναγνωρίσουν 
ότι η κατανάλωση 
είναι αναπόσπα-
στο µέρος της 
καθηµερινής ζωής 
των ανθρώπων 
και να τη διακρί-
νουν από την υ-
περκατανάλωση.  
Να προβληµατι-
στούν για το ρό-
λο της διαφήµι-
σης στην υπερκα-
τανάλωση και να 
αποκτήσουν κρι-
τική στάση απέ-
ναντι στα διαφη-
µιστικά µηνύµατα 
και τα καταναλω-
τικά πρότυπα. Να 
γνωρίσουν, µαζί 
µε τα δικά µας, 
τα προϊόντα που 
προέρχονται από 
την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Να συ-
νειδητοποιήσουν 
ότι κυκλοφορούν 
προϊόντα που 
µπορεί να προκα-
λέσουν βλάβη 
στην υγεία τους 
και διακρίνουν 
στη συσκευασία 
των προϊόντων τα 
επιβλαβή συστα-
τικά.  
Να αναγνωρίσουν 
βασικά διεθνή 

Κατανάλωση  
Κατανάλωση και 
υπερκατανάλωση  
Κατανάλωση και 
διαφήµιση  
(Ο ρόλος της δια-
φήµισης, προϊόντα 
από την Ε.Ε., προ-
διαγραφές προϊό-
ντων, προστασία 
καταναλωτή).  
 

Παρουσιάζουν παραδείγµατα κατανά-
λωσης από την καθηµερινή ζωή (δια-
τροφή, ένδυση, κ.ά.) και προβληµατί-
ζονται για αντίστοιχα παραδείγµατα υ-
περκατανάλωσης.  
Καταγράφουν 10 προϊόντα που θα ήθε-
λαν να αγοράσουν και εξετάζουν αν 
καλύπτουν τις πραγµατικές τους ανά-
γκες.  
Παρατηρούν στο χάρτη που τους δίνε-
ται τις χώρες της Ε.Ε. και ερευνούν 
ποια προϊόντα από αυτά που αγοράζει η 
οικογένειά τους προέρχονται από την 
Ε.Ε. και ποια όχι. Κάνουν έρευνα σχετι-
κά µε τους κανόνες συσκευασίας και 
τυποποίησης των Τροφίµων που 
προέρχονται από την Ε.Ε., αναζητώ-
ντας κοινά στοιχεία και σύµβολα στη 
συσκευασία των προϊόντων αυτών.  
Ταξινοµούν διάφορα τρόφιµα σε κατη-
γορίες πχ τυροκοµικά, ζυµαρικά κλπ 
Συγκεντρώνουν στην τάξη συσκευασίες 
γνωστών τους προϊόντων, διαβάζουν 
τα συστατικά τους, εντοπίζουν ηµερο-
µηνίες παραγωγής – λήξεως, τα επι-
βλαβή συστατικά που περιέχουν και τα 
διεθνή σύµβολα που αναγράφονται 
(Γλώσσα, Μαθηµατικά).  
Συζητούν προβλήµατα που δηµιουρ-
γούνται από την υπερκατανάλωση. 
Προβάλλεται βίντεο για την Ε.Ε. 

Κατανάλωση 
 
Υπερκατανά-
λωση 
 
Πραγµατικές 
ανάγκες 
 
Καταναλωτι-
κές ανάγκες 
 
Ενωµένη Ευ-
ρώπη 
 
Έρευνα 
 
Συσκευασία 
προϊόντων 
 
Κανόνες συ-
σκευασίας και 
τυποποίησης 
 
Τυροκοµικά 
προϊόντα 
 
Ζυµαρικά 
 
Συστατικά 
προϊόντων 
 
Ηµεροµηνία 
παραγωγής 
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σύµβολα που 
προειδοποιούν για 
τη χρήση και την 
επικινδυνότητα 
υγρών και στε-
ρεών. 

Ηµεροµηνία 
λήξης 

Να συνδέσουν 
την παρουσία συ-
γκοινωνιακών και 
µεταφορικών δι-
κτύων µε την κά-
λυψη συγκεκρι-
µένων αναγκών 
των ανθρώπων.  
Να καταγράψουν 
τα κύρια µέσα 
µεταφοράς αν-
θρώπων και αγα-
θών.  
Να εντοπίσουν 
ορισµένα από τα 
προβλήµατα που 
δηµιουργεί η υ-
περανάπτυξη των 
µέσων µεταφο-
ράς.  
Να αναγνωρίσουν 
τη σηµασία τή-
ρησης κανόνων 
ασφαλούς µετα-
κίνησης και µε-
ταφοράς.  
Να συνδέσουν τις 
µεταφορές µε την 
κατανάλωση ε-
νέργειας, τη ρύ-
πανση και να 
προβληµατιστούν 
για την αναγκαιό-
τητα όλων των 
µεταφορών.  

Μεταφορές  
Η αναγκαιότητα 
των µεταφορών  
Μεταφορικά µέ-
σα 
Ενέργεια που 
χρησιµοποιούν 
(ρυπογόνος ή 
µη) 

Εξετάζουν τη ζωή ενός ανθρώπου σε 
µια πόλη ή σε ένα χωριό και τα µέρη 
που είναι υποχρεωµένος να επισκεφθεί 
καθηµερινά για τις διάφορες ανάγκες 
του. Προβληµατίζονται για την ανα-
γκαιότητα των συγκοινωνιών και τις 
συνέπειες της έλλειψής τους.  
Συζητούν για την ασφαλή χρήση των 
µέσων µετακίνησης, γράφουν και ζω-
γραφίζουν τους σχετικούς κανόνες τους 
οποίους θα πρέπει να τηρούν. ∆ηµιουρ-
γούν διαφηµιστικά µηνύµατα και αφί-
σες (Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή).  
Συγκεντρώνουν και αναλύουν παρα-
δείγµατα που αποδεικνύουν ότι η υπε-
ρανάπτυξη των µέσων µεταφοράς προ-
καλεί προβλήµατα (νέφος, κυκλοφορια-
κό).  
Προβάλλεται βίντεο. 
Περιγράφουν τον τρόπο µεταφοράς 
τους από το σπίτι στο σχολείο. 
Ζωγραφίζουν µέσα µαζικής µεταφοράς 
και γράφουν το όνοµά τους. Ξεχωρί-
ζουν ποια από αυτά προκαλούν ρύπαν-
ση και ποια όχι. 
Παίζουν θεατρικό παιχνίδι µετακίνησής 
τους και συµπεριφοράς (πχ προσφέ-
ρουν θέση σε άτοµο που την έχει ανά-
γκη). 

Λεωφορείο 
Τρόλεϊ 
Τρένο 
Ταξί 
Σιδηρόδρο-
µος 
Πλοίο 
Αεροπλάνο 
Ηλεκτρικός 
σιδηρόδρο-
µος 
Μετρό 
Φορτηγό 
Νταλίκα 
Κληρικός 
Έγκυος  
Μέσα µαζικής 
µεταφοράς 
Συγκοινωνία 
Μετακίνηση 
Ασφαλής µε-
τακίνηση 
∆ιαφηµιστικά 
µηνύµατα 
Αφίσες 
Υπερανάπτυ-
ξη µέσων µε-
ταφοράς 
Νέφος 
Κυκλοφορια-
κό 
Ρύπανση 

Να έρθουν σε ε-
παφή µε στοιχεία 
του αρχαίου αλλά 
και του λαϊκού 
µας πολιτισµού.  
Να γνωρίσουν 
χώρους πολιτι-
σµικής αναφοράς 
(αρχαιολογικούς 
χώρους, µουσεία 
λαϊκής τέχνης 
κ.λπ.)  

Πολιτισµός της 
χώρας µας  
Πολιτισµός της 
χώρας µας  
(Κλασική αρχαιό-
τητα και λαϊκός 
πολιτισµός)  
 

Συγκεντρώνουν και αναπαριστάνουν 
στοιχεία από τον το λαϊκό πολιτισµό 
(ήθη, έθιµα, παροιµίες, αινίγµατα, θρύ-
λους, διηγήσεις) (Ιστορία, Γλώσσα, 
Θρησκευτικά, Αισθητική Αγωγή).  
Προβάλλεται βίντεο. Ασκούνται µε CD 
ROM. 
Μαθαίνουν στη Ν.Γ αινίγµατα και πα-
ροιµίες. 
Επισκέπτονται αρχαιολογικό χώρο και 
ξεναγούνται στη Ν.Γ (έχει προηγηθεί 
ενηµέρωση στο µάθηµα). 
Συγκεντρώνουν πληροφορίες για παιδι-

Αρχαιολογι-

κός χώρος 

Μουσείο 
Πολιτισµός 
Παράσταση 
Θρύλος 
Αρχαιότητα 
Λαϊκή τέχνη 
Παροιµίες 
Αινίγµατα 
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κές παραστάσεις, τις αναλύουν και επι-
λέγουν την παράσταση που θα ήθελαν 
να παρακολουθήσουν.  
Παρακολουθούν παράσταση του Θεά-
τρου Κωφών.  

Θέατρο Κω-
φών 
 
 

Να συγκρίνουν τα 
ατοµικά µε τα 
οµαδικά αθλήµα-
τα και να εντοπί-
ζουν τις διαφορές 
µεταξύ τους.  
Να γνωρίσουν 
την ιστορία και 
την εξέλιξη των 
Ολυµπιακών Α-
γώνων.  
Να γνωρίσουν 
την ιστορία και 
την εξέλιξη των 
Παραολυµπιακών 
Αγώνων.  

Αθλητισµός -
Ολυµπιακή ιδέα  
Ατοµικά και οµαδι-
κά αθλήµατα  
Ολυµπιακή ιδέα  
(Ολυµπιακοί και 
παραολυµπιακοί 
Αγώνες)  
 

∆ιακρίνουν τα ατοµικά αθλήµατα (επί-
δειξη προσωπικής ικανότητας) από τα 
οµαδικά (µάθηµα συνεργασίας µεταξύ 
πολλών ανθρώπων).  
Συγκεντρώνουν, αξιολογούν και ταξι-
νοµούν πληροφορίες για τους Ολυµπια-
κούς Αγώνες (αρχαία και σύγχρονη ι-
στορία), καθώς και για τους Παραολυ-
µπιακούς (Ιστορία, Γλώσσα, Φυσική 
Αγωγή).  
Στη γυµναστική τους µετέχουν σε οµα-
δικά και ατοµικά αθλήµατα 
Προβάλλεται βίντεο. 

Άθληµα 
Άλµα σε ύψος
Άλµα σε µή-
κος 
Αθλητής 
∆ρόµος 
Σκυταλοδρο-
µία 
∆ισκοβολία 
Παραολυµπι-
ακοί αγώνες 
Ολυµπιακή 
φλόγα 
Μετάλλιο-
χρυσό, αργυ-
ρό-χάλκινο 
∆άφνινο στε-
φάνι 
Άµιλλα 
Ατοµι-
κά/οµαδικά 
αθλήµατα 

 

Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας  
Θέµα: Πολιτισµός:  
Θέµα: Οι µεταφορές: Οµαδικές εργασίες όπου οι µαθητές: 1) αποτυπώνουν σε χαρτί 

(ζωγραφική, καρτεπικόλληση (κολλάζ) διάφορες συνθέσεις µε θέµα τα µέσα µεταφοράς, τη 
σχέση µας µε αυτά, την ιστορική τους εξέλιξη κ.ά. και 2) παρουσιάζουν δρώµενα µε τις ε-
µπειρίες τους σε διαφορετικά µέσα µεταφοράς.  
Θέµα: Η εργασία: Οι µαθητές εργάζονται σε µικρές οµάδες και δηµιουργούν µε ζωγρα-

φική, µουσική ή θεατρικά δρώµενα εργασίες/ συνθέσεις που έχουν σχέση µε τα επαγγέλµατα 
και την καθηµερινή ζωή.  

Θέµα: Η Ενέργεια στη ζωή µας: Οµαδικές εργασίες όπου οι µαθητές δραµατοποιούν ή 
συνθέτουν εργασίες (ζωγραφική, καρτεπικόλληση (κολάζ)) µε θέµα µια µορφή ενέργειας 
(π.χ. ηλεκτρισµός) στην καθηµερινή τους ζωή και παρουσιάζουν τις διαφορές που θα είχε η 
καθηµερινότητά τους χωρίς αυτήν.  

ΤΑΞΗ ∆΄ 

Στόχοι 
Θεµατικές 
Ενότητες 

Ενδεικτικές δραστηριότητες 
Προτεινόµε-
νο λεξιλόγιο 

Αλληλεπίδραση ανθρώπου - περιβάλλοντος   
Οι µαθητές επι-
διώκεται:  
Να κατανοήσουν 
ότι το γεωγραφι-
κό διαµέρισµα 
αποτελεί τµήµα 

Γεωγραφικά δι-
αµερίσµατα της 
Ελλάδας  
Γεωγραφικά διαµε-
ρίσµατα της Ελλά-
δας  

Οι µαθητές:  
Παρατηρούν το χάρτη της Ελλάδας, δι-
ακρίνουν το δικό τους και τα άλλα γεω-
γραφικά διαµερίσµατα, τα ονοµάζουν, 
ορίζουν τη σχετική τους θέση, αναφέ-
ρουν και παρουσιάζουν µε διάφορους 

Σύνορα 
Γεωγραφικό 
διαµέρισµα 
Ηπειρωτικό 
ανάγλυφο 
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της χώρας το ο-
ποίο έχει προσδι-
οριστεί µε γεω-
γραφικά κυρίως 
κριτήρια.  
Να αναγνωρίσουν 
στο χάρτη της 
Ελλάδας τα γεω-
γραφικά διαµερί-
σµατά της, να ο-
ρίσουν τη σχετική 
τους θέση ως 
προς το γεωγρα-
φικό διαµέρισµα 
στο οποίο ζουν 
και να εντοπίσουν 
βασικά γεωγρα-
φικά χαρακτηρι-
στικά σχετικά µε 
το περιβάλλον 
τους. Να κατα-
νοήσουν τις έν-
νοιες ηπειρωτικό 
και νησιωτικό δι-
αµέρισµα και να 
προσδιορίσουν τις 
οµοιότητες και 
διαφορές τους. 

 τρόπους τα κυριότερα στοιχεία της δι-
αφοροποίησής τους ως προς το διαµέ-
ρισµα στο οποίο ζουν. 
Συζητούν, ενηµερώνονται µε κατάλλη-
λο διδακτικό υλικό και ονοµατίζουν τα 
στοιχεία του χάρτη στη Νοηµατική 
Γλώσσα. 
 ∆ιαπιστώνουν την επίδραση των γεω-
γραφικών και ιστορικών στοιχείων στη 
διαµόρφωση των γεωγραφικών διαµε-
ρισµάτων (Θρησκευτικά, Ιστορία, 
Γλώσσα, Μαθηµατικά) 
 Παρατηρούν το γεωµορφολογικό χάρ-
τη της Ελλάδας και αναζητούν και κα-
ταγράφουν οµοιότητες και διαφορές 
µεταξύ των ηπειρωτικών και των νη-
σιωτικών γεωγραφικών διαµερισµάτων.  
Απεικονίζουν γραφικά και αναπαριστούν 
ανάγλυφα (µε πηλό, γύψο, κ.λπ.) το 
γεωγραφικό διαµέρισµα στο οποίο ανή-
κουν. 

Νησιώτικο 
ανάγλυφο 
∆ιοίκηση 
Γεωµορφο-
λογικός χάρ-
της 
Πολιτικός 
χάρτης 

Να αναγνωρίσουν 
στο χάρτη το δι-
κό τους νοµό και 
να περιγράψουν 
τη σχετική θέση 
του.  
Να αναγνωρίσουν 
τους άλλους νο-
µούς του γεω-
γραφικού διαµε-
ρίσµατος στο ο-
ποίο ζουν και να 
ορίσουν τη σχετι-
κή τους θέση ως 
προς το δικό τους 
νοµό.  
Να καταγράψουν 
τις σηµαντικές 
πόλεις και τους 
χαρακτηριστικούς 
οικισµούς του 
νοµού τους.  

Οι νοµοί του γε-
ωγραφικού µας 
διαµερίσµατος  
 

Παρατηρούν το χάρτη του γεωγραφι-
κού τους διαµερίσµατος, ονοµάζουν 
τους νοµούς του και προσδιορίζουν τη 
γεωγραφική θέση του δικού τους νο-
µού.  
Καταγράφουν τις πρωτεύουσες των 
νοµών του γεωγραφικού τους διαµερί-
σµατος.  
Καταγράφουν παλαιότερες ονοµασίες 
(αν υπάρχουν) των πόλεων, βουνών, 
ποταµών, κ.λπ. που ανήκουν στο γεω-
γραφικό τους διαµέρισµα και τις συ-
γκρίνουν µε τις σύγχρονες ονοµασίες. 
Οργανώνουν σχετικά παιχνίδια γνώσε-
ων (Ιστορία, Γλώσσα, θρησκευτικά).  
∆ίνονται χάρτες χωρίς να είναι γραµµέ-
να τα ονόµατα και τα συµπληρώνουν οι 
µαθητές. 
Παίζουν σε οµάδες ζητώντας ο ένας 
από τον άλλο να τού βρει στοιχεία µέσα 
από τον χάρτη. 
Παίζουν χρησιµοποιώντας CD ROM. 

Νοµός 
Νοµαρχία 
Νοµάρχης 
Πόλη 
Πρωτεύουσα 
Κωµόπολη 
Οικισµός 
Βουνά 
Ποταµοί 
Λίµνες 
Πεδιάδες 
Οροπέδια 
Παλιότερες 
ονοµασίες 
Νεότερες ο-
νοµασίες 
 
 

Να γνωρίσουν οι-
κοσυστήµατα της 
περιοχής τους.  
Να κατανοήσουν 
τη σηµασία της 
χλωρίδας και της 

Οικοσυστήµατα 
του γεωγραφι-
κού µας διαµερί-
σµατος  
Φυτά και ζώα του 
γεωγραφικού µας 

 Με τη µεθοδολογία της µελέτης πεδίου 
και των περιβαλλοντικών µονοπατιών 
προσεγγίζουν ένα οικοσύστηµα της πε-
ριοχής τους, παρατηρούν και περιγρά-
φουν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του 
οικοσυστήµατος, τη λειτουργία του και 

Οικοσύστηµα 
Χλωρίδα 
Πανίδα 
Ισορροπία 
συστήµατος 

 170 
 



 

πανίδας στη ζωή 
(επαγγελµατική 
κ.λπ.) των αν-
θρώπων της πε-
ριοχής τους.  

διαµερίσµατος και 
της Ελλάδας  
 

κάνουν υποθέσεις για τις αλληλεπιδρά-
σεις των στοιχείων του και τους παρά-
γοντες που θα προκαλούσαν διαταραχή 
στην ισορροπία του καθώς και για τις 
επιπτώσεις της διαταραχής αυτής 
(Γλώσσα, Μαθηµατικά, Ιστορία).  
Προβάλλεται βίντεο. 
Συγκεντρώνουν φωτογραφίες για τη 
χλωρίδα και την πανίδα του γεωγραφι-
κού τους διαµερίσµατος και συζητούν 
για τη σχέση τους µε το γεωγραφικό 
του ανάγλυφο.  
Παίζουν µε CD ROM. 

∆ιαταραχή 
συστήµατος 
Μονοπάτι 
Χαρακτηρι-
στικό 
Αλληλεπί-
δραση 
Περιγραφή 
Παρατήρηση 
Παράγοντες 
 
 

Να αναγνωρίζουν 
και να ονοµάζουν 
τα µέρη του καρ-
πού και του άν-
θους σε χαρα-
κτηριστικά φυτά 
της περιοχής 
τους.  
Να περιγράφουν 
χαρακτηριστικούς 
καρπούς και άνθη 
και να αναγνωρί-
σουν τη σηµασία 
τους στην ανα-
παραγωγή των 
φυτών.  
Να διακρίνουν τα 
διαφορετικά 
σπέρµατα που 
έχουν διάφορα 
φυτά, να κάνουν 
βασικές ταξινο-
µήσεις και να α-
ναγνωρίζουν το 
ρόλο των σπερ-
µάτων στην ανα-
παραγωγή των 
φυτών.  

Άνθος και καρ-
πός  
(∆ιάκριση άνθους –
καρπού, Κύκλος 
ζωής των φυτών: 
επικονίαση, παρα-
γωγή σπερµάτων, 
αναπαραγωγή, 
διάκριση χαρακτη-
ριστικών φυτών 
της περιοχής τους 
µε βάση τους καρ-
πούς και τα σπέρ-
µατα).  
 

Συγκεντρώνουν στην τάξη άνθη και 
καρπούς από την Περιοχή τους και µα-
θαίνουν τα µέρη από τα οποία αποτε-
λούνται.  
Αντιστοιχίζουν τη διαδικασία αναπαρα-
γωγής (άνθη, επικονίαση, γονιµοποίη-
ση) µε κατάλληλες εικόνες. Εντοπίζουν 
τα σπέρµατα σε διάφορους καρπούς.  
Παρατηρούν τις κοτυληδόνες σε βρεγ-
µένα σπέρµατα. Σε πίνακα συλλέγουν 
και ταξινοµούν τις παρατηρήσεις τους 
(µονοκοτυλήδονα- σιτάρι, καλαµπόκι, 
ρύζι/δικοτυλήδονα - φασόλι, κουκί, φα-
κή, κ.λπ.). ∆ηµιουργούν συνθέσεις µε 
σπέρµατα (π.χ. ψηφιδωτά) (Γλώσσα, 
Μαθηµατικά, Αισθητική Αγωγή).  
Ζωγραφίζουν άνθος και γράφουν τα 
µέρη του. 
Συλλέγουν διάφορα άνθη µε τη βοήθεια 
του δασκάλου, τα ξηραίνουν και τα 
κολλούν στο φυτολόγιο η συνθέτουν 
πίνακες. 
Συλλέγουν διάφορους καρπούς, τους 
κολλούν στο φυτολόγιο και γράφουν το 
όνοµά τους και τη βασική ταξινόµηση. 

Πέταλα 
Σέπαλα 
Ύπερος 
Στήµονες 
Μίσχος 
Γύρη 
Επικονίαση 
Γονιµοποίη-
ση 
Κύκλος ζωής 
Καρπός 
Σπέρµα 
Ταξινόµηση 
Μονοκοτυ-
λήδονα 
∆ικοτυλήδο-
να 
Κοτυληδόνες 
Φυτικό έµ-
βρυο 
 
 

Να διακρίνουν και 
να ταξινοµούν τα 
ζώα στις δύο βα-
σικές κατηγορίες, 
σπονδυλωτά και 
ασπόνδυλα.  
Να γνωρίσουν τη 
ζωή χαρακτηρι-
στικών ασπόνδυ-
λων (µέλισσα).  

Ασπόνδυλα και 
σπονδυλωτά  
(∆ιάκριση των ζώ-
ων σε ασπόνδυλα 
και σπονδυλωτά, 
τρόπος ζωής χαρα-
κτηριστικών α-
σπόνδυλων)  
 

Αναζητούν, συλλέγουν και ταξινοµούν 
φωτογραφίες ζώων στις δύο οµάδες 
(σπονδυλωτά, ασπόνδυλα).  
Αναζητούν και συγκεντρώνουν στοιχεία 
που αναφέρονται στη ζωή των µελισ-
σών στην κυψέλη.  
Βλέπουν σε βίντεο τη ζωή των µελισ-
σών. Τους δείχνουν κηρήθρα µε µέλι. 
Παρακολουθούν βιντεοταινία σχετική 
µε τη διαδικασία παραγωγής µελιού και 
την θρεπτική του αξία και συζητούν 
σχετικά. Οργανώνουν θεατρικό δρώµε-
νο (µελισσοκόµος) (Γλώσσα, Μαθηµα-
τικά, Τεχνολογία, Θεατρική Αγωγή).  

Μέλισσα 
Κηφήνας 
Εργάτρια 
Βασίλισσα 
Μέλι 
Κυψέλη 
Κηρήθρα 
Κερί 
Σπονδυλική 
στήλη 
Θρεπτικό 
Τρόπος ζωής 
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Να εντοπίζουν 
προβλήµατα του 
ευρύτερου φυσι-
κού περιβάλλο-
ντος.  
Να αξιολογήσουν 
τις δράσεις που 
µπορούν να ανα-
πτύξουν, ώστε να 
προστατέψουν το 
περιβάλλον.  
Να γνωρίσουν τα 
ζώα που βρίσκο-
νται υπό προστα-
σία στον τόπο 
µας, καθώς και τα 
µέτρα προστασίας 
τους.  

Προστασία φυ-
σικού περιβάλ-
λοντος  
Περιβαλλοντική 
επιβάρυνση και µέ-
τρα προστασίας 
περιβάλλοντος  
∆ράσεις για την 
προστασία του ευ-
ρύτερου φυσικού 
περιβάλλοντος  
Ζώα που απειλού-
νται µε εξαφάνιση. 
 

Συλλέγουν στοιχεία, αναλαµβάνουν 
δράσεις (µελέτη πεδίου, περιβαλλοντικά 
µονοπάτια, επίλυση προβλήµατος κλπ.) 
για την αντιµετώπιση προβληµάτων του 
ευρύτερου περιβάλλοντος (απορρίµµα-
τα, ανακύκλωση, ρύπανση αέρα-νερού-
εδάφους, πυρκαγιές, καταστροφή δα-
σών κλπ.) και αξιολογούν τα αποτελέ-
σµατα των ενεργειών τους (Γλώσσα, 
Μαθηµατικά, Αισθητική Αγωγή). 
Επισκέπτονται δασική περιοχή. Τους 
δίνονται κατάλληλα φύλλα εργασίας τα 
οποία συµπληρώνουν στο πεδίο αφού 
προηγουµένως έχει γίνει συζήτηση µε 
το δάσκαλο. Καταγράφουν ό,τι αντι-
λαµβάνονται οι αισθήσεις τους και εκ-
φράζουν τα συναισθήµατά τους. 
Αναπτύσσουν δραστηριότητες για τη 
γνωριµία και την προστασία ζώων που 
απειλούνται µε εξαφάνιση. 
 

Απορρίµµατα 
Ρύπανση 
Περιβάλλον 
Εξαφάνιση 
Συλλογή  
∆ράση 
∆ρυµός 
Προστασία 
Πυρκαγιά 
Συναίσθηµα 
Μελέτη πεδί-
ου 
Περιβαλλο-
ντικά µονο-
πάτια 
Επίλυση 
προβλήµατος 
Ανακύκλωση 
∆ασική περι-
οχή 
Απειλούµενα 
είδη 

Να κατανοήσουν 
τη σύνδεση των 
προϊόντων του 
τόπου τους (α-
γροτικά, ορυκτά, 
βιοµηχανικά 
κ.λπ.) µε τα αντί-
στοιχα επαγγέλ-
µατα, παρακο-
λουθώντας τα 
στη διαχρονική 
τους πορεία.  
Να αναλύσουν 
και να αναφέρουν 
τα πλεονεκτήµα-
τα και τα µειονε-
κτήµατα κάθε 
τρόπου ζωής (α-
στικού - αγροτι-
κού). Να εντοπί-
σουν τις οµοιότη-
τες και τις διαφο-
ρές µεταξύ των 
επαγγελµάτων 
που ασκούνται 
στο αστικό και το 
αγροτικό περι-
βάλλον.  
Να κατανοήσουν 
τη χρησιµότητα 
όλων των επαγ-
γελµάτων στη 

Οικονοµικές 
δραστηριότητες 
στον τόπο µας  
Η παραγωγή στον 
τόπο µας  
(Σύνδεση παραγω-
γής µε τον τρόπο 
ζωής)  
Επαγγέλµατα και 
ασχολίες των κα-
τοίκων  
Εικονικές συναλλα-
γές)  
 

Κατά οµάδες συγκεντρώνουν και ανα-
λύουν στοιχεία για τους παραγωγικούς 
τοµείς του τόπου τους (γεωργία, κτη-
νοτροφία, αλιεία κ.λπ.) και τα συνδέουν 
µε τα γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά 
του. Συζητούν για τη εξέλιξη της παρα-
γωγικής δραστηριότητας του τόπου 
τους.  
Συλλέγουν πληροφορίες για ορισµένα 
χαρακτηριστικά επαγγέλµατα τόσο του 
αγροτικού όσο και του αστικού περι-
βάλλοντος, π.χ. χειριστής γεωργικού 
µηχανήµατος και οδηγός τρόλεϊ.  
Καταγράφουν τις ασχολίες των κατοί-
κων στον τόπο τους, καθώς και τα πα-
ραδοσιακά επαγγέλµατα. Παίζουν σχε-
τικό θεατρικό δρώµενο (Γλώσσα, Ιστο-
ρία, Αισθητική Αγωγή).  
Προβάλλεται σχετικό βίντεο. 
Με εικονικά χαρτονοµίσµατα και κέρµα-
τα, κάνουν εικονικές συναλλαγές µέσα 
από παιχνίδια ρόλων (έµποροι, κατανα-
λωτές κτλ.).  

Αστικός 
Αγροτικός 
Βιοµηχανικός 
Ασχολία 
Παραγωγή 
∆ραστηριό-
τητα 
Συναλλαγή 
Γεωργία 
Κτηνοτροφία 
Αλιεία 
Ορυκτά 
Οικονοµική 
συναλλαγή 
Τράπεζα 
Ταµείο 
Χαρτονόµι-
σµα 
Κέρµα 
Κάρτα συ-
ναλλαγής 
Κωδικός κάρ-
τας 
Έµπορος 
Καταναλωτές 
Ρόλος 
Λειτουργία 
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λειτουργία του 
κοινωνικού συνό-
λου.  
Να αποκτήσουν 
ακόµη µεγαλύτε-
ρη εξοικείωση µε 
τις συναλλαγές 
και µε βασικές 
λειτουργίες της 
αγοράς.  

κοινωνικού 
συνόλου 
Λειτουργία 
αγοράς 
 

Να κατανοήσουν 
και να αξιολογή-
σουν τη σηµασία 
των µεγάλων έρ-
γων στη ζωή των 
ανθρώπων. Να 
εξαγάγουν συ-
µπεράσµατα για 
τις πιθανές αρνη-
τικές συνέπειες 
κάποιων έργων 
στο περιβάλλον 
τους.  
Να αναγνωρίσουν 
και να οµαδο-
ποιήσουν µεγάλα 
έργα που έχουν 
γίνει στο νοµό 
τους (οδικό δί-
κτυο, γέφυρες, 
λιµάνια, αερο-
δρόµια, τεχνητές 
λίµνες, φράγµα-
τα, ζεύξεις, σή-
ραγγες, µετρό 
κ.ά.).  
Να διαπιστώσουν 
τη συµβολή µε-
γάλης µερίδας 
επαγγελµατιών 
διάφορων ειδικο-
τήτων στην επί-
τευξη έργων µε-
γάλης εµβέλειας.  

Μεγάλα έργα 
στον τόπο µας  
Μεγάλα έργα στον 
τόπο µας  
 

Συλλέγουν φωτογραφίες, σύγχρονες 
και παλαιότερες, µε µεγάλα έργα που 
έχουν γίνει στο νοµό τους. Αξιολογούν 
τη σηµασία τους (π.χ. «Το φράγµα και 
το εργοστάσιο της ∆ΕΗ στην περιοχή 
µας έχουν µεγάλη σηµασία, γιατί προ-
σφέρουν εργασία σε εκατοντάδες αν-
θρώπους») (Γλώσσα, Ιστορία, Αισθητι-
κή Αγωγή).  
∆ιακρίνουν και αναφέρουν πιθανές αρ-
νητικές συνέπειες των µεγάλων έργων 
στην ευρύτερη περιοχή και στο γεω-
γραφικό τους διαµέρισµα και προτεί-
νουν µέτρα για την αντιµετώπισή τους 
(στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους).  
Αναφέρουν έργα που έχουν δει να κα-
τασκευάζονται (δρόµοι, γέφυρες κλπ.) 
και συζητούν τη χρησιµότητά τους και 
τις πιθανές αρνητικές τους συνέπειες. 
 Τους δίνεται σε σχέδιο ή µακέτα µια 
φανταστική περιοχή µε οικισµό, βουνό, 
ποτάµι κλπ. και δουλεύοντας σε οµάδες 
ζωγραφίζουν ή τοποθετούν κατασκευές 
(δρόµους, γέφυρες κλπ) που κατά την 
κρίση τους εξυπηρετούν.  

Φράγµα 
Εργοστάσιο 
Γέφυρα  
Λιµάνι 
Αεροδρόµιο 
Σήραγγα 
Τεχνητή λί-
µνη 
Τεχνικό έργο 
Τοπογραφικό 
σχέδιο 
Αρχιτεκτονι-
κό σχέδιο 
Μακέτα  
Οδικό δίκτυο 
Οδικός χάρ-
της 
Τεχνίτης 
Ειδικότητα 
Μηχανικός 
Εργολάβος 
∆υσµενείς 
επιπτώσεις 
 

Να αποκτήσουν 
µεγαλύτερη εξοι-
κείωση µε τις χώ-
ρες της Ε.Ε. µέσα 
από την ευαισθη-
τοποίηση στη δι-
αφορετικότητα 
των γλωσσικών 
και των πολιτιστι-
κών στοιχείων.  
Να διευρύνουν τη 
µελέτη και την 
επαφή τους µε τα 

Επικοινωνία και 
ενηµέρωση  
Οι διάφορες γλώσ-
σες στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση  
Μέσα Μαζικής Επι-
κοινωνίας (Μ.Μ.Ε.) 
(Περιοδικά,. Εφη-
µερίδες, βιβλία, 
Τηλεοπτικές και 
ραδιοφωνικές εκ-
ποµπές)  

Παρατηρούν στο χάρτη της Ευρώπης 
τη λέξη π.χ. «γεια σου», γραµµένη, 
όπως ακριβώς τη λέει ένας µαθητής 
από κάθε χώρα της Ένωσης στη µητρι-
κή του γλώσσα, φορώντας την εθνική 
του ενδυµασία.  
Μαθαίνουν την ίδια λέξη στις Ν.Γ. άλ-
λων χωρών. 
Επισκέπτονται εγκαταστάσεις τοπικών 
εφηµερίδων, ραδιοφωνικών σταθµών, 
περιοδικών και συζητούν µε τους ειδι-
κούς. Κάνουν την κριτική και τις προ-

Γλώσσα 
Ενηµέρωση 
Τεχνολογία 
Ηλεκτρονικό 
παιχνίδι 
∆ιαδίκτυο 
Έθνος 
Εθνικός 
Ειδήσεις 
Επιστηµονικά 
νέα 
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Μ.Μ.Ε. και να ε-
ξασκηθούν στην 
κριτική ανάγνωση 
τηλεοπτικών και 
ραδιοφωνικών 
προγραµµάτων, 
εφηµερίδων και 
περιοδικών.  
Να προβληµατι-
στούν και να κα-
τανοήσουν τη 
σηµασία της σω-
στής, έγκυρης 
αλλά και πολυ-
φωνικής ενηµέ-
ρωσης.  
Να έρθουν σε ε-
παφή και µε άλ-
λες µορφές ενη-
µέρωσης και επι-
κοινωνίας (δορυ-
φορική τηλεόρα-
ση, διαδίκτυο) και 
να προβληµατι-
στούν για τα πλε-
ονεκτήµατα και 
τα µειονεκτήµατά 
τους.  
Να προτείνουν 
τρόπους ενηµέ-
ρωσης που να 
καλύπτουν τις δι-
κές τους µορφω-
τικές, ψυχαγωγι-
κές και επικοινω-
νιακές ανάγκες.  

Νέες τεχνολογίες, 
διαδίκτυο.  
 

τάσεις τους για τα αφιερώµατα στα παι-
διά.  
Στέλνουν τις δικές τους ανταποκρίσεις 
σε θέµατα άµεσου ενδιαφέροντος.  
Συζητούν στην τάξη για το αγαπηµένο 
τους ηλεκτρονικό παιχνίδι.  
Χρησιµοποιούν το διαδίκτυο για άντλη-
ση πληροφοριών. ∆ηµιουργούν δική 
τους σελίδα και χρησιµοποιούν το ηλε-
κτρονικό τους ταχυδροµείο προκειµέ-
νου να λαµβάνουν και να στέλνουν τα 
µηνύµατά τους.  
Συζητούν, επεξεργάζονται οµαδικά και 
παρουσιάζουν τα πλεονεκτήµατα και τα 
µειονεκτήµατα των Μ. Μ. Ε..  
Παίζουν παιχνίδια ρόλων, παρουσιάζο-
ντας για παράδειγµα ειδήσεις σε διάφο-
ρα Μ. Μ. Ε. κ.λπ. 
Συζητούν πώς θα ήθελαν µια τηλεοπτι-
κή εκποµπή για κωφούς µαθητές. Παί-
ζουν παρουσιάζοντάς την. 
Χωρίζονται σε οµάδες και κάθε µια βρί-
σκει ένα άρθρο από εφηµερίδα ή περι-
οδικό το µελετάει και ενηµερώνει τους 
υπόλοιπους. 

Καλλιτεχνικά 
νέα 
Αθλητικά νέα 
Αγγελίες 
Αγορά 
Πώληση 
Ενοικίαση 
Εφηµερεύ-
ουν 
Άρθρο 
Πληροφορία 
Μήνυµα 
Πλεονέκτηµα 
Μειονέκτηµα 
Ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο 
∆ορυφορική 
τηλεόραση 
 
 
 
 
 

Να γνωρίσουν 
την πολιτιστική 
κληρονοµιά της 
Ελλάδας και βασι-
κά στοιχεία από 
την κληρονοµιά 
άλλων χωρών της 
Ευρώπης κυρίως.  
Να γνωρίσουν 
την Παράδοση 
και µέσα από συ-
γκρίσεις να κατα-
νοήσουν, τη ση-
µασία των µετα-
βολών οι οποίες 
επηρέασαν τη δι-
αµόρφωσή της.  
Να έρθουν σε ε-
παφή µε τα θρη-
σκευτικά µνηµεία 
και να εντοπίσουν 

Πολιτισµός της 
Ελλάδας και άλ-
λων χωρών  
Χώροι πολιτισµικής 
αναφοράς.  
Χώρος, χρόνος και 
πολιτισµός.  
 

Πραγµατοποιούν επισκέψεις (έχοντας 
κάνει την κατάλληλη προετοιµασία) σε 
χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος.  
Ετοιµάζουν οµαδικά το δικό τους έντυ-
πο για την πολιτιστική κληρονοµιά της 
Ελλάδας και της Ευρώπης.  
(Γλώσσα, Ιστορία, Αισθητικά Αγωγή)  
Συλλέγουν πληροφορίες για τις ενδυµα-
τολογικές συνήθειες των ανθρώπων 
µιας συγκεκριµένης χρονικής περιόδου 
σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και τη 
συγκρίνουν µε τη σηµερινή. (π.χ. φο-
ρεσιές της Περιόδου του ’21, του Με-
σαίωνα και χαρακτηριστικά δείγµατα 
σύγχρονης ενδυµασίας).  
Επισκέπτονται θρησκευτικά µνηµεία 
του τόπου τους και αναζητούν στοιχεία 
σχετικά µε τη σχέση των µνηµείων αυ-
τών µε την τοπική κοινωνία.  
Οργανώνουν εκδηλώσεις για την ανα-

Πολιτισµός 
Κληρονοµιά 
Μνηµείο 
Ενδυµασία 
Κοστούµι 
Λαογραφικό 
µουσείο 
Αιώνας 
Μεσαίωνας 
Θρησκευτικά 
µνηµεία 
Επισκέψεις 
Σύγχρονη 
ενδυµασία 
Τοπική κοι-
νωνία 
Αναβίωση ε-
θίµων 
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σηµασία και τη 
διασύνδεσή τους 
µε τη ζωή της 
τοπικής κοινωνί-
ας.  
Να αναγνωρίσουν 
την ύπαρξη δια-
φορετικών πολι-
τισµών και να ε-
ντοπίζουν βασικές 
οµοιότητες και 
διαφορές. 

βίωση ηθών, εθίµων εορτών κ.λπ. από 
την Ελλάδα και άλλες χώρες (ιδιαίτερα 
από τις χώρες από τις οποίες πιθανόν 
να υπάρχουν µαθητές στο σχολείο). 

∆ιαφορετικός 
πολιτισµός 
Πολιτισµικές 
οµοιότητες 
και διαφορές 
 
 

Ανθρώπινο σώµα και άθληση   
Να διακρίνουν 
την έννοια του 
αθλητισµού από 
τον πρωταθλητι-
σµό.  
Να διακρίνουν 
την έννοια του 
φιλάθλου από την 
έννοια του οπα-
δού. Να προβλη-
µατιστούν για το 
φαινόµενο της 
βίας στους αθλη-
τικούς χώρους.  

Αθλητισµός  
Αθλητισµός (Φίλα-
θλος και οπαδός, Η 
βία στους αθλητι-
κούς χώρους)  
 

Συλλέγουν άρθρα από εφηµερίδες που 
αναφέρονται στον τρόπο ζωής διαφό-
ρων πρωταθλητών (Γλώσσα, Ιστορία, 
Φυσική Αγωγή).  
Συλλέγουν πληροφορίες για χαρακτηρι-
στικά γεγονότα βίας στους αθλητικούς 
χώρους που συνέβησαν στο παρελθόν 
και καταλήγουν σε σχετικά συµπερά-
σµατα.  

Αθλητισµός 
Πρωταθλητι-
σµός 
Αθλητικός 
χώρος 
Φίλαθλος 
Οπαδός 
Γήπεδο 
Κερκίδες 
Αποδυτήρια 
Βία 
Φανατικός 

Να αναγνωρίσουν 
τη χρησιµότητα 
των οστών για τη 
στήριξη του σώ-
µατος, την κίνη-
ση, την προστα-
σία των ευαίσθη-
των οργάνων και 
για τη γενική λει-
τουργία και εµ-
φάνιση του σώ-
µατος.  
Να ονοµάσουν τα 
κύρια µέρη του 
ανθρώπινου σκε-
λετού.  
Να κατανοήσουν 
ότι η κίνηση είναι 
αποτέλεσµα συ-
νεργασίας οστών 
και µυών.  
Να γνωρίσουν και 
να εξοικειωθούν 
µε συνήθειες που 
συµβάλλουν στη 
διατήρηση της 
καλής κατάστα-
σης του µυοσκε-
λετικού συστήµα-

Το ανθρώπινο 
σώµα  
 (Γνωρίζω το σώµα 
µου, Η κίνηση 
στον άνθρωπο).  
Αγωγή υγείας.  

 

Παρατηρούν τον ανθρώπινο σκελετό 
και τον απεικονίζουν.  
Παίζουν µε εικόνες που δείχνουν ε-
σφαλµένες και ορθές στάσεις σώµατος.  
Μαθαίνουν από κάποιον ειδικό τι πρέπει 
να κάνουν για την καλή υγεία των ο-
στών τους.  
Παρατηρούν τις κινήσεις που κάνουν οι 
µύες τους, όταν συστέλλονται και όταν 
είναι χαλαροί.  
Καταγράφουν καταστάσεις και δραστη-
ριότητες της καθηµερινής ζωής που 
συµβάλλουν στην καλή κατάσταση του 
µυοσκελετικού συστήµατος.  
Παίζουν θεατρικό Παιχνίδι σχετικά µε 
τις σωστές στάσεις του σώµατος 
(Γλώσσα, Φυσική Αγωγή, Θεατρική Α-
γωγή).  
Παίζουν µε σχετικά CD ROM. 

Οστά 
Κίνηση 
Ευαίσθητα 
όργανα 
Σκελετός 
Μύες 
Μυοσκελετι-
κό σύστηµα 
Σώµα 
Κεφάλι 
Κορµός 
Άκρα 
Πόδι 
Χέρι 
∆άκτυλα 
Νύχια 
Παλάµη 
Πέλµα 
Αυχένας 
Λαιµός 
Θώρακας 
Κοιλιά 
Μέση 
Μασχάλη 
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τος και να ανα-
γνωρίσουν το ρό-
λο της άθλησης σ’ 
αυτό.  

Λειτουργία 
Εµφάνιση 
Στάση σώµα-
τος 
Συστολή 
µυών 
Χαλάρωση 
µυών 

Άλλες ενότητες   
Να δηµιουργούν 
µίγµατα µε ανάµι-
ξη και ανάδευση 
δύο ή τριών υλι-
κών.  
Να διακρίνουν αν 
ένα υλικό διαλύε-
ται στο νερό ή 
όχι.  
Να παρασκευά-
ζουν τουλάχιστον 
δύο διαφορετικά 
µίγµατα συνδυά-
ζοντας διαφορε-
τικά τρία υλικά 
(π.χ. Α-Β, Α-Γ).  

Αναµιγνύοντας 
υλικά  
∆ηµιουργία µιγµά-
των  

Χρησιµοποιούν τρία είδη οσπρίων και 
φτιάχνουν µίγµατα µε όλους τους δυ-
νατούς συνδυασµούς (Μαθηµατικά).  
Σε τρία ποτήρια µε νερό προσθέτουν 
αντίστοιχα µικρές ποσότητες από ζάχα-
ρη, φωτιστικό οινόπνευµα και λάδι. Α-
ναδεύουν και παρατηρούν το αποτέλε-
σµα.  

Μίγµα 
Ανακατεύω 
Ανάδευση  
Ανάµιξη  
Υλικό 
Φωτιστικό 
οινόπνευµα 
Φαρµακευτι-
κό οινόπνευ-
µα 
Εργαστήριο 
Αδιάλυτο 
∆ιαλυτό 
∆ιαλύω 
Παρασκευά-
ζω 

Να διαχωρίζουν 
µίγµατα στα συ-
στατικά τους µε 
διαλογή, κοσκίνι-
σµα, µαγνήτιση 
και διήθηση.  

∆ιαχωρισµός 
µιγµάτων  
(∆ιαλογή, Κοσκίνι-
σµα, Μαγνήτιση, 
∆ιήθηση)  

 

Εκτελούν απλά πειράµατα διαχωρισµού 
µιγµάτων.  
∆ιαχωρίζουν µε διαλογή τα συστατικά 
ενός µίγµατος οσπρίων.  
∆ιαχωρίζουν µε κοσκίνισµα ένα µίγµα 
από σουσάµι και σιµιγδάλι.  
∆ιαχωρίζουν µε µαγνήτιση τα συστατι-
κά ενός µίγµατος που αποτελείται από 
σίδηρο και κάποιο άλλο υλικό που δεν 
µαγνητίζεται.  
∆ιαχωρίζουν µε διήθηση µίγµα νερού 
και κιµωλίας.  

∆ιαλογή 
Μαγνήτιση 
∆ιήθηση 
Σούρωµα 
∆ιαχωρίζω 
Κοσκινίζω 
Συστατικά 
Πειράµατα 
∆ιαχωρισµός 
µιγµάτων 
Μίγµα σιδή-
ρου 

Να κατανοήσουν 
ότι οι ενδείξεις 
του θερµοµέτρου 
είναι τιµές θερµο-
κρασίας.  
Να µετρήσουν τη 
θερµοκρασία ενός 
σώµατος µε το 
θερµόµετρο και 
να εκφράσουν τη 
µέτρηση αυτή 
χρησιµοποιώντας 
την κατάλληλη 
µονάδα (βαθµοί 

Θερµοκρασία και 
θερµότητα  
Θερµότητα και υ-
λικά σώµατα  

Κάνουν απλά πειράµατα προκειµένου 
να συσχετίσουν το θερµό µε την υψηλή 
θερµοκρασία και το ψυχρό µε τη χαµη-
λή θερµοκρασία.  
Μετρούν τη θερµοκρασία ποσότητας 
νερού, πριν και µετά τη θέρµανσή του, 
µε χρήση θερµοµέτρου κλίµακας Κελσί-
ου. 

Θερµότητα 
Θερµοκρασία 
Θερµόµετρο 
Τιµές θερµο-
κρασίας 
Βαθµοί Κελ-
σίου 
Καυτό 
Θερµό 
Ζεστό 
Ψυχρό 
Χλιαρό 
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Κελσίου).  Παγωµένο 
Να συσχετίσουν 
τη µεταφορά 
θερµότητας µε 
ορισµένες µετα-
βολές των κατα-
στάσεων της ύ-
λης.  

Μεταβολές κα-
ταστάσεων της 
ύλης (πήξη – τή-
ξη, εξάτµιση, βρα-
σµός – υγροποίη-
ση)  
 

Κάνουν απλά πειράµατα και παρατηρή-
σεις σχετικά µε την πήξη του νερού, 
την τήξη πάγου, την εξάτµιση του οι-
νοπνεύµατος, το βρασµό του νερού, 
την υγροποίηση των υδρατµών.  

Τήξη 
Πήξη 
Βρασµός 
Εξάτµιση 
Υγροποίηση 
Υδρατµοί  

Να διαπιστώσουν 
την ύπαρξη του 
αέρα στην ατµό-
σφαιρα, στο νερό 
και στο έδαφος 
µε περιγραφή και 
εκτέλεση απλών 
πειραµάτων.  

Ατµοσφαιρικός 
αέρας  
Ατµοσφαιρικός αέ-
ρας  
(Η ύπαρξη του α-
τµοσφαιρικού αέ-
ρα:  
Γύρω µας  
Στο νερό  
Στο έδαφος)  
 

Σε µια λεκάνη µε νερό βυθίζουν ένα α-
νεστραµµένο ποτήρι στον πάτο του 
οποίου έχουν κολλήσει ένα βαµβάκι. 
Εξάγουν τα σχετικά συµπεράσµατα.  
Χρησιµοποιούν πλαστική σύριγγα από 
την οποία έχουν αφαιρέσει τη βελόνα. 
Σπρώχνουν το έµβολο κρατώντας µε το 
δάκτυλό τους κλειστό το στόµιο της 
σύριγγας.  
Αφήνουν ένα ποτήρι µε νερό ακίνητο 
για µια ώρα και παρατηρούν τις φυσα-
λίδες που δηµιουργούνται στα εσωτερι-
κά τοιχώµατα.  
Γεµίζουν ένα πλαστικό ποτήρι που έχει 
µικρές τρύπες στον πυθµένα του µε 
χώµα. Το αναστρέφουν µέσα σε µια 
λεκάνη µε νερό, έτσι ώστε να µη χυθεί 
το περιεχόµενό του και παρατηρούν τις 
φυσαλίδες που εξέρχονται από τις µι-
κρές τρύπες.  

Λεκάνη 
Γύρω 
Έδαφος 
Βυθίζω 
Ατµόσφαιρα 
Ατµοσφαιρι-
κός αέρας 
Βαµβάκι 
Σύριγγα 
Βελόνα 
Έµβολο 
Φυσαλίδα 
Περιεχόµενο 
Εξάγω συ-
µπεράσµατα 
 

Να γνωρίσουν 
βασικές ιδιότητες 
του φωτός.  
Να κατανοήσουν 
ότι τα περισσότε-
ρα αντικείµενα 
που εκπέµπουν 
φως εκπέµπουν 
και θερµότητα.  

Το φως  
Φως και θερµότητα 
 

Χρησιµοποιούν υλικά καθηµερινής χρή-
σης, εξετάζουν τη διαφάνειά τους µε 
φακό ή προβολέα και τα ταξινοµούν σε 
διαφανή, ηµιδιαφανή και αδιαφανή 
(Μαθηµατικά, Γλώσσα).  
Παρατηρούν ότι τα περισσότερα αντι-
κείµενα που εκπέµπουν φως εκπέµπουν 
και θερµότητα (ήλιος, κερί, λαµπτήρας 
πυρακτώσεως).  

Φως 
Φωτεινός 
Σκοτεινός 
Εκπέµπω 
Λαµπτήρας-
λάµπα 
∆ιαφανές 
Αδιαφανές 
Ηµιδιαφανές 

 
 

Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας  
Θέµα: Ζωή και τέχνη: Οι µαθητές παρακολουθούν βιντεοταινία, cd rom, συλλέγουν 

πληροφορίες από βιβλία που αφορούν την ζωή και την τέχνη (π.χ. στην Αρχαία Ελλάδα). ∆η-
µιουργούν ζωγραφική, κατασκευές (π.χ. µακέτα), θεατρικά δρώµενα εµπνευσµένα από µια 
ιστορική περίοδο.  

Θέµα: Το Μουσικοκινητικό ταξίδι: Εργάζονται οµαδικά και οργανώνουν τη συλλογή 
χορών από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Αναγνωρίζουν τα γεωγραφικά της διαµερίσµατα 
και οµαδοποιούν τους χορούς ανάλογα. Παρουσιάζουν τα ευρήµατά τους σε εκδήλωση.  

Θέµα: Χώρος και χρόνος: Οµαδικές εργασίες όπου οι µαθητές παρουσιάζουν (φωτο-
γραφία, ζωγραφική, καρτεπικόλληση (κολλάζ)) παλιά και καινούργια κτίρια, δηµόσια και ιδιω-
τικά του τόπου τους ή άλλων πολιτισµών ή Εποχών. ∆ραµατοποιούν ανθρώπινες συµπεριφο-
ρές που συµβαίνουν σε διαφορετικά κτίσµατα.  
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Ευκαιριακές ενότητες  
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν θέµατα που µπορούν να αποτελούν χωριστές ενότητες και 

να εντάσσονται από τον εκπαιδευτικό στη Μελέτη Περιβάλλοντος, ανάλογα µε τη φύση τους 
αλλά και τις ιδιαιτερότητες και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε κάθε σχολείο.  

Τέτοια θέµατα µπορούν να είναι:  
1. Επίκαιρα, δηλαδή έκτακτα φυσικά γεγονότα (έκλειψη ηλίου, σεισµοί, κ.ά.), γε-

γονότα από τη ζωή του σχολείου (π.χ. υποδοχή νέων µαθητών, εκδηλώσεις 
αλληλεγγύης, επιτεύγµατα µαθητών στον αθλητικό ή άλλο τοµέα κ.λπ.), της 
κοινότητας (π.χ. εγκαίνια σχολείου, υδραγωγείου, κ.λπ.), την εθνική ζωή και 
από τη διεθνή επικαιρότητα (π.χ. επιστηµονικά επιτεύγµατα µε παγκόσµια ση-
µασία, φυσικά φαινόµενα, κ.λπ.).  

2. Εορταστικές εκδηλώσεις ποικίλου χαρακτήρα, δηλαδή, θρησκευτικές (Πάσχα, 
Χριστούγεννα, Πολιούχος Άγιος κ.λπ.), εθνικές (εθνικές επέτειοι κ.λπ.), κοινω-
νικές (ηµέρα της Γυναίκας, ηµέρα της Οικογένειας κ.λπ.), πολιτιστικές (εικαστι-
κά γεγονότα κ.λπ.).  

3. Εποχικά, δηλαδή θέµατα που έχουν σχέση µε τις εποχές και τις ασχολίες των 
ανθρώπων, αν και αυτά τα θέµατα στο µεγαλύτερο µέρος τους έχουν ενταχθεί 
στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών.  

Το περιεχόµενο, οι στόχοι και οι δραστηριότητες αυτών των ενοτήτων παραµένουν ανοι-
χτοί και καθορίζονται κατά περίπτωση από τον ίδιο το διδάσκοντα µέσα στο πνεύµα και στις 
επιδιώξεις του Προγράµµατος Σπουδών και στο πλαίσιο των αντιληπτικών δυνατοτήτων και 
δεξιοτήτων των µαθητών. Έχουν προβλεφθεί 10-15 ώρες ετήσια για τις ευκαιριακές ενότητες 
κατά τάξη. Ο δάσκαλος θα πρέπει να αξιοποιεί, ανάλογα µε τις ιδιαίτερες συνθήκες της τάξης 
του, εορταστικές (άλλωστε θεωρείται δεδοµένη η συµµετοχή του σχολείου σε εκδηλώσεις 
εθνικού και θρησκευτικού χαρακτήρα), όσο και εποχικές και επίκαιρες ενότητες. Επισηµαίνε-
ται ότι τα θέµατα των ενοτήτων αυτών προσφέρονται σαν µια ευκαιρία για σύνδεση του µα-
θήµατος µε άλλα γνωστικά αντικείµενα ή για επέκταση, αξιοποίηση και εφαρµογή σχετικών 
γνώσεων από άλλες ενότητες του µαθήµατος της Μελέτης Περιβάλλοντος.  

Η µεθοδολογική προσέγγιση παραµένει η ίδια και θα πρέπει και µέσα από τη διδασκαλία 
αυτών των ενοτήτων να δίνεται η ευκαιρία στο µαθητή να παρατηρεί, να περιγράφει , να ερ-
µηνεύει, να κάνει υποθέσεις, να συστηµατοποιεί, να καταλήγει σε συµπεράσµατα, να εφαρ-
µόζει τις γνώσεις του, να προτείνει λύσεις σε προβλήµατα και να συµµετέχει ενεργά σε εκδη-
λώσεις και γενικότερα στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή του τόπου του.  
 
Κατάλογος Ευκαιριακών ενοτήτων  

Επίκαιρες  Γεγονότα από τη 
ζωή του σχολεί-
ου  

Υποδοχή πρωτοετών - τέλος σχολικής 
χρονιάς - άλλες τελετές µε σχολικό πε-
ριεχόµενο.  
Εκπαιδευτικές εκδροµές, επισκέψεις (ε-
πίσκεψη σε µια έκθεση, αεροδρόµιο, 
κ.λπ.).  
Εκδηλώσεις αλληλεγγύης (έρανος, εθε-
λοντική εργασία, επίσκεψη σε άτοµα 
που υποφέρουν κ.λπ.).  
Παρακολούθηση ειδικών µορφωτικών ή 
ψυχαγωγικών παραστάσεων (προβολή 
ταινιών, θεατρικών παραστάσεων 
κ.λπ.).  
Ενδιαφέρουσες ατοµικές δραστηριότη-
τες - εντυπώσεις (ταξίδι, περιπέτεια, 
συλλογή κ.λπ.).  
Μέτρα προστασίας και πρόνοιας (εµβο-
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λιασµοί, απολυµάνσεις κ.λπ.).  
Οργάνωση αθλητικοψυχαγωγικών εκ-
δηλώσεων (ορειβασία κ.λπ.).  

 

Γεγονότα από τη 
ζωή της κοινό-
τητας  

Γιορτές και πανηγύρια - πολιτιστικές 
εκδηλώσεις.  
Εγκαίνια κοινωφελών έργων (καινούρ-
γιος ναός, µουσείο, παιδική χαρά κ.λπ.).  
Κλείσιµο εργοστασίων, επιχειρήσεων.  
Εµφάνιση έντονων κοινωνικών προ-
βληµάτων (ανεργία, ρατσιστικές εκδη-
λώσεις κ.λπ.).  
Προβλήµατα που δηµιουργούνται µετά 
από θεοµηνίες (καταστροφή σοδειάς, 
περιουσιών κ.λπ.).  
Επίσκεψη σηµαντικών προσώπων 
(πρωθυπουργός, αρχηγός ξένου κρά-
τους, νοµάρχης, αρχιεπίσκοπος κ.λπ.)  
∆ωρεές ή παραχωρήσεις στην κοινότη-
τα ή στο σχολείο.  
Οργάνωση επιστηµονικών και ενηµε-
ρωτικών εκδηλώσεων  

 

 

Γεγονότα από τη 
ζωή του λαού 
µας  

Τοπικά επεισόδια (διαδηλώσεις, διαµαρ-
τυρίες, απεργίες κ.ά.).  
Εκλογές.  
Ανακάλυψη πλουτοπαραγωγικών πη-
γών.  
Έρευνα, εκδηλώσεις αλληλεγγύης γενι-
κότερου ενδιαφέροντος.  

 

 Γεγονότα από τη 
ζωή της ανθρω-
πότητας  

Κατακτήσεις της επιστήµης (δορυφό-
ροι, διαστηµικά ταξίδια, άλλες τεχνολο-
γικές επιτεύξεις, ανακαλύψεις στην ια-
τρική κ.λπ.)  
Πολεµικές συγκρούσεις µε αποτελέσµα-
τα που επηρεάζουν τη ζωή και το περι-
βάλλον ολόκληρου του πλανήτη.  

 

 Έκτακτα φυσικά 
φαινόµενα και 
προβλήµατα  

Ουράνια και άλλα φαινόµενα (εκλείψεις 
ηλίου ή σελήνης, ουράνιο τόξο κ.λπ.).  
Γεωλογικές µεταβολές (σεισµοί, πληµ-
µύρες, θύελλες, κατολισθήσεις κ.λπ.)  

 

  Οικολογικά και άλλα φαινόµενα (ρύ-
πανση ατµοσφαίρας, θάλασσας, υγρο-
τόπων, αποξηράνσεις, κ.λπ.)  
Μύθοι σχετικοί µε φυσικά φαινόµενα (ο 
Αίολος, ο Φαέθων, ο Εγκέλαδος κ.λπ.).  
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Εορταστικές εκ-
δηλώσεις  

Θρησκευτικές 
γιορτές και εκδη-
λώσεις  

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά.  
Των Τριών Ιεραρχών.  
Της Αποκριάς και της Καθαρής ∆ευτέρας.  
Εορτή του Πάσχα.  
Γιορτές αγίων  

 Εθνικές γιορτές 
και εκδηλώσεις  

28η Οκτωβρίου 1940.  
25η Μαρτίου 1821.  
Η γιορτή της Σηµαίας.  
Η γιορτή του Πολυτεχνείου και της Εθνικής Αντίστα-
σης.  

 Τοπικές γιορτές 
και εκδηλώσεις 
(θρησκευτικές και 
εθνικές)  

Ο πολιούχος της κοινότητας.  
Τοπικά πανηγύρια.  
Επέτειος ιστορικών και θρησκευτικών γεγονότων της 
περιοχής (µνήµη πεσόντων, αγίων, περιφορά εικόνων, 
µνήµη ηρώων κ.λπ.).  
Ανέγερση µνηµείου, ναού κ.λπ.  

 Κοινωνικές, πολι-
τιστικές και άλλες 
εκδηλώσεις τοπι-
κής και διεθνούς 
σηµασίας  

Η Παγκόσµια ηµέρα Υγείας.  
Η ηµέρα του πράσινου.  
Η γιορτή της µητέρας και του πατέρα.  
Η ηµέρα του παιδιού.  
Η εβδοµάδα πρόληψης ατυχηµάτων.  
Εκδηλώσεις µε κοινωνικό πολιτιστικό και οικονοµικό 
χαρακτήρα (γιορτή κρασιού, µελιτζάνας κ.λπ.).  
Η ηµέρα της οικογένειας.  
Η ηµέρα της γυναίκας.  
Η ηµέρα κατά των ναρκωτικών.  
Η ηµέρα κατά του Aids.  
Η ηµέρα των ανθρώπινων δικαιωµάτων.  

Εποχικές   Η φύση που αλλάζει.  
Συγκοµιδή καρπών και σχετικές ασχολίες (θερισµός, 
τρύγος, µάζεµα ελιάς, κρασί, λάδι).  
Μετακινήσεις - Μετοικήσεις.  
Γιορταστικές εκδηλώσεις και αναψυχή.  
Αναβίωση τοπικών ηθών και εθίµων.  
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