
Πρόγραμμα eTwinning
JOURNEY TO SHAPES ISLAND

13ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου 
Σχολικό έτος 2020-21



Το σχολείο μας συμμετείχε σε ένα έργο eTwinning με θέμα τα γεωμετρικά σχήματα.Το έργο 
ονομάζεται «Journey to shapes island» και πραγματοποιήθηκε  από τον Οκτώβριο του 2020 
ως  τέλη Ιανουαρίου  του 2021.Συμμετείχαν  άλλα 2 σχολεία από την Ελλάδα, 6 από την 
Τουρκία και 1 από τη Ρουμανία.

Στόχοι του έργου 

Να παρέχει βασικές έννοιες και δεξιότητες μαθηματικών  όπως ταξινόμηση, αντιστοίχιση, 
σύγκριση, ακολουθία, έννοια αριθμών, χωρική αντίληψη, γεωμετρικά σχήματα, μέτρηση και 
γραφικά.

Να προετοιμάσει εκπαιδευτικές εμπειρίες στις οποίες οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά σε 
έννοιες μαθηματικών.

Να συμβάλλει στη διαρκή μάθηση και ένταξη των μαθηματικών στη ζωή των μαθητών

Να αναπτύξουν δεξιότητες απαραίτητες σε μαθητές  του 21ου αιώνα.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Να αναπτύξουν τα παιδιά δεξιότητες έρευνας και παρατήρησης, να δημιουργήσει 
σταθερά επιστημονικά θεμέλια και να καλλιεργήσει την επιστημονική σκέψη

 Να αναπτύξουν δεξιότητες του 21ου αιώνα (επίλυση προβλημάτων, επικοινωνία, 
συνεργασία και κριτική σκέψη, ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες αυτοπεποίθησης)



Το έργο μας βασίστηκε σε μια φανταστική ιστορία με ένα χαρακτήρα τη Ντόλυ που δημιουργήθηκε

με τη συνεργασία των μαθητών μας οι οποίοι σχεδίασαν και αποφάσισαν ένα όχημα (αεροπλάνο

) για αυτόν τον χαρακτήρα ο οποίος πήρε το όχημά του και επισκέφθηκε το νησί των κύκλων, το

νησί των τριγώνων, των τετραγώνων και των ορθογωνίων. Δημιούργησε τραγούδι-παιχνίδι για τα

γεωμετρικά σχήματα σε αυτά τα νησιά ώστε να βρει έναν κωδικό πρόσβασης για κάθε νησί. Ο

χαρακτήρας μας έφτασε με το όχημά του επισκέφθηκε το νησί των κύκλων, το νησί των

τριγώνων, το τετράγωνο νησί και το ορθογώνιο νησί αντίστοιχα. Συνεργάστηκε για τραγούδια-

παιχνίδια-εικαστικές δραστηριότητες, web 2 εργαλεία για γεωμετρικά σχήματα σε αυτά τα νησιά.

Έγινε ψηφιακή εργασία με web2 εργαλεία σε κάθε νησί. Τελικά βρήκε έναν κωδικό πρόσβασης για

κάθε νησί. Και τέλος δημιουργήθηκε ένα συνεργατικό προϊόν σχετικά με τον κωδικό πρόσβασής

μας με τη συνεργασία των παιδιών.

Τα συνεργατικά προϊόντα του έργου μας αποτελούν καινοτόμες δράσεις καθώς η μάθηση

επιτυγχάνεται μέσα από τη φύση, την τέχνη, το παιχνίδι, την τεχνολογία.



Και το ταξίδι ξεκινά ……







Τα παιδιά των συνεργαζόμενων σχολείων του έργου μας και εμείς επιλέξαμε το αεροπλάνο σαν
μέσο για το ταξίδι στο νησί των σχημάτων.Το αεροπλάνο χωρίστηκε από την ομάδα των
σχολείων μας σε 6 κομμάτια και εμείς ζωγραφίσαμε το δικό μας κομμάτι με τον αριθμό 3



Αρχικές δραστηριότητες

Συμμετέχουμε στην αρχική αξιολόγηση του έργου από τα
παιδιά συμπληρώνοντας το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο.Ενημέρωση γονέων 



Η γωνιά  του έργου μας



Ασφάλεια στο διαδίκτυο !
Διαβάζουμε σχετικές ιστορίες,συζητάμε και διατυπώνουμε τους δικούς μας κανόνες για την ασφάλεια 

στο διαδίκτυο!



Ασφάλεια στο διαδίκτυο δια ζώσης και εξ αποστάσεως  και εξ αποστάσεως !



Ψηφίσαμε online για την εκλογή ονόματος της μασκότ του έργου μας. Ευχαριστούμε τους 
γονείς μας για τη βοήθειά τους.



.Tα παιδιά έφεραν αντικείμενα του σπιτιού τους με κυκλικό σχήμα 
και τα παρουσίασαν στους συμμαθητές τους στην διαδικτυακή μας 
τάξη.



To σχήμα του κύκλου με φυσικά υλικά. Ετοιμάσαμε το δικό μας κομμάτι με 
κομμάτια ξύλου για την πίτα με φυσικά υλικά του έργου μας. 



Το συνεργατικό Cake με φυσικά υλικά για το σχήμα του κύκλου, 
αποτέλεσμα των 12 συνεργαζόμενων σχολείων του έργου μας. 



Ταξίδι στο νησί του τριγώνου
Μαθαίνουμε για το τρίγωνο εξ αποστάσεως !

Αναζητάμε τρίγωνα στο σπίτι και 
παίζουμε σχετικά παιγνίδια !

Φτιάχνουμε χριστουγεννιάτικα 
δεντράκια !



Ζωγραφίζουμε το δέντρο για τη 
χριστουγεννιάτικη κάρτα μας 



Το χριστουγεννιάτικο δέντρο μας που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το 
νηπιαγωγείο Μεσορόπης με το εργαλείο colorillo!



Τα Χριστουγεννιάτικα δέντρα που δημιουργήθηκαν συνεργατικά και ταυτόχρονα 
από παιδιά των συνεργαζόμενων σχολείων του έργου online μας έδωσαν την 
αφίσα συνεργατικό προϊόν για το σχήμα του τριγώνου.



Tαξίδι στο νησί του τετραγώνου!



Συγκεντρώσαμε τις δημιουργίες των παιδιών μας σε ένα τετράγωνο και συμμετέχουμε στο συνεργατικό προϊόν
του έργου μας που αποτελείται από 9 τετράγωνα δημιουργίες των παιδιών των συνεργαζόμενων σχολείων.



Το συνεργατικό προϊόν του έργου μας αποτελείται από 9 τετράγωνα δημιουργίες
των παιδιών των συνεργαζόμενων σχολείων.



Παίξαμε και χαρήκαμε πολύ με το  συνεργατικό «κουτσό» του έργου μας.



Μαθαίνουμε  για το ορθογώνιο!!
Το ορθογώνιο είναι το τελευταίο σχήμα με το οποίο ασχοληθήκαμε!

Το νησί του ορθογωνίου μας περιμένει για εξερεύνηση. Βρήκαμε αντικείμενα της τάξης μας με σχήμα 
ορθογώνιο, ζωγραφίσαμε ορθογώνια κ.ά. 



Μαθαίνουμε μέσω της τέχνης της υφαντικής απολαμβάνοντας αυτή τη δραστηριότητα. Ετοιμάσαμε
το «χαλί» μας για να συμμετέχουμε στη δημιουργία του «χαλιού» που θα αποτελεί προϊόν
συνεργασίας των παιδιών των συνεργαζόμενων σχολείου του έργου μας.



Το συνεργατικό ορθογώνιο «χαλί» του έργου μας φτιαγμένο από τα παιδιά των 
συνεργαζόμενων σχολείων με την τέχνη της υφαντικής.



Συμμετέχουμε στο συνεργατικό τραγούδι του έργου γράφοντας στίχους για το σχήμα του
ορθογώνιου.Το τραγούδι θα μελοποιηθεί από δασκάλα μουσικής συνεργαζόμενου σχολείου!



Τα παιδιά ζωγραφίζουν τους φίλους της Ντόλυ κάνοντας χρήση 
όλων των σχημάτων που έμαθαν 





Την Τετάρτη 20 Γενάρη 2021 είχαμε με την επικοινωνία με τα παιδιά του σχολείου της 
Τουρκίας. Παρουσιάσαμε τους φίλους της Doli που έχουμε φτιάξει και είδαμε τις δικές τους 
δημιουργίες. 



Συνεχίζουμε να δημιουργούμε με σχήματα 



Επικοινωνία συνεργατών στη διάρκεια  του έργου μας !







Τελική αξιολόγηση του έργου από τα παιδιά  μας.



Αξιολόγηση του έργου από τους γονείς !



Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κ.Γεωργία για την βοήθεια της και σε όλους τους γονείς  που 
βοηθήσατε από το σπίτι να συνεχιστεί το πρόγραμμα και να γίνουν τόσο όμορφες 

δραστηριότητες !


