
 

Παρακολούθηση βίντεο για τους πλανήτες και το Ηλιακό Σύστημα. 

 Πλανήτες – μακέτες για συζήτηση και τοποθέτηση βάσει της θέσης τους από 

τον Ήλιο. 

                                
 

 
Κάναμε αναφορά στους γείτονες της Γης και το ηλιακό σύστημα με τη βοήθεια 

εποπτικού υλικού παίζοντας με προαναγνωστικές καρτέλες και κάνοντας αντιστοιχία 

λέξεων. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ενίσχυση των νέων γνώσεων με σχετικά φύλλα εργασίας ,κολλαζ –το ηλιακό 
σύστημα. 
 

     

 



 

Άκουσαν ήχους από τους πλανήτες: 

https://www.youtube.com/watch?v=RtcvxHA0q8w 

 
Ψηφιακές δεξιότητες: Οι πλανήτες από κοντά. 

 
Πλανήτες από κοντά...με τη ψηφιακή εφαρμογή Artificial Intelligence της 

NASA https://solarsystem.nasa.gov/planets/overview/ 

Παρακολούθηση βίντεο από το YouTube:   
«National  Geographic |Επιστήμη 101 | To Ηλιακό Σύστημα»  

"Ταξιδεύοντας με το Μπεν στο διάστημα!!   
 

"Η Γη Στο Σύμπαν - Ντοκιμαντέρ 360 VR"  

 "Ηλιακό σύστημα / Διάστημα - Εκπαιδευτικό βίντεο picou  

picou"   

 

«Ήλιος… Μέρα ή Νύχτα;» 

 

Βίντεο προσομοίωσης για τον Ήλιο:  https://solarsystem.nasa.gov/planets/sun/basic  

Ερωτήματα διερεύνησης στα παιδιά: " Τι βλέπετε εδώ; Κινείται ο Ήλιος; 

Παρατηρείστε και δείτε πως είναι η επιφάνεια του Ήλιου; Με τι μοιάζει;"  

 

Προβολή  προσομοίωσης του βίντεο για τον μύθο του Φαέθωντα, αποτυπώθηκε με 

ζωγραφική σε ατομικά φύλλα                  

https://solarsystem.nasa.gov/planets/overview/
https://youtu.be/xOUOZ_CY3VE?t=97
https://youtu.be/xOUOZ_CY3VE?t=97
https://youtu.be/V-faKWnsqwY
https://youtu.be/V-faKWnsqwY
https://youtu.be/JXwvVyFgVzs
https://youtu.be/zrT4jLRsHUI
https://youtu.be/zrT4jLRsHUI
https://solarsystem.nasa.gov/planets/sun/basic


                                    

Στη συνέχεια χωρισμός του μύθου σε καρτέλες με εικόνες, όπου ανακατευτήκαν και 

ζητήθηκε από τα παιδιά να βάλουν τον μύθο στη σωστή σειρά. (Μαθηματικά- 

Κωδικοποίηση) 

 

 

Προβολή βίντεο για την εναλλαγή μέρας – νύχτας. Δραματοποίηση από τα παιδιά για 

καλύτερη κατανόηση. 

Τα παιδιά γνώρισαν την κίνηση της Γης μέσα από βίντεο: 

"Μέρα, νύχτα - εκπαιδευτικό video picou picou"    

Ενίσχυση των νέων γνώσεων με σχετικά φύλλα εργασίας. 

 
 

     

https://youtu.be/b4nABvE6cAE


 

Η μέρα κα η νύχτα έχει αποτελέσει έμπνευση για πολλούς ζωγράφους. Γνωρίσαμε το 

Βίνσεντ Βαν Γκογκ και παρατηρήσαμε την «Έναστρη Νύχτα». Συζητήσαμε για το 

σχήμα της σπείρας και στη συνέχεια αναπαραστήσαμε ατομικά τον πίνακα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ταξίδι στη Σελήνη» 

Ψηφιακή αφήγηση του παραμυθιού «Φεγγαροσκεπαστής» του Eric Puybaret. 

Συζητήσαμε για τους ήρωες και την προσπάθεια τους να φτάσουν στο φεγγάρι. 

Δραματοποιήσαμε την αγαπημένη μας στιγμή όλοι μαζί και τη δημιουργήσαμε 

ομαδικά με τη μέθοδο της ζωγραφικής και του κολλάζ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τα παιδιά έγιναν αστροναύτες και με την φαντασία τους ταξίδεψαν στο διάστημα… 

«Πάμε μια μέρα με το διαστημόπλοιο, που μοιάζει με μια σφαίρα. 

 

 

Προβολή εικόνων για τη φάση της Σελήνης. Ατομική κατασκευή για περαιτέρω 

κατανόηση 

 βίντεο προσομοίωσης https://spaceplace.nasa.gov/moon-phases/en/ 

               

https://spaceplace.nasa.gov/moon-phases/en/


            

«Οι όμορφες κόρες του Χρόνου - Εποχές» 

Ποιες είναι οι εποχές του Χρόνου; Παρακολούθηση σύντομου βίντεο προβολής για 

Πλανητάριο που δείχνει την κίνηση της Γης γύρω από τον Ήλιο και τις εποχές 

 Παρακολούθησαν βίντεο που δείχνει την κίνηση της Γης γύρω από τον Ήλιο, 

τον άξονά της και τις εποχές. https://youtu.be/vDgUmTq4a2Q 

Ζωγραφίζουμε την αγαπημένη μας εποχή και την παρουσιάζουμε στην παρεούλα 

                           

«Τι γνωρίζαμε και τι μάθαμε για το ηλιακό μας σύστημα» 

Εκ νέου συζήτηση στην ολομέλεια με σκοπό την ανάδειξη και την αποσαφήνιση των 

νέων γνώσεων αλλά και την πιθανή καταγραφή νέων προβληματισμών για 

περαιτέρω διερεύνηση. Το κάθε παιδί καλείται στον υπολογιστή ώστε να παίξει 

https://youtu.be/vDgUmTq4a2Q


διάφορα ψηφιακά παιχνίδια (memo, quiz, κ.α.) με εικόνες και σχετίζονται με όσα 

είπαμε για το ηλιακό σύστημα. 

                    

                        

Τα παιδιά καλούνται να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης 

προσαρμοσμένο στην ηλικία τους με σκοπό την αξιολόγηση των όσων έμαθαν από 

το συγκεκριμένο εργαστήριο.  

                                           


