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Εβδομάδα 

1η  
ΩΡΑ  ΔΕΥΤΕΡΑ  

14-3-2022 
ΤΡΙΤΗ 

15-3-2022 
ΤΕΤΑΡΤΗ 

16-3-2022 
ΠΕΜΠΤΗ 

17-3-2022 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

18-3-2022 

 8.30-9.15 Ελεύθερο 

Παιχνίδι 
Ελεύθερο Παιχνίδι Ελεύθερο Παιχνίδι Ελεύθερο 

Παιχνίδι 
Ελεύθερο Παιχνίδι 

 9.15-10.00 
1η Οργανωμένη 

δραστηριότητα:  

Κάθε όνομα και 
μια ιστορία  

1η Οργανωμένη 

δραστηριότητα:  
Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ 
ΦΥΡΔΗΣ ΜΙΓΔΗΣ 

1η Οργανωμένη 

δραστηριότητα: 

Τι δουλειά κάνουν 
οι γονείς μου;   

1η Οργανωμένη 

δραστηριότητα: 

Ο καιρός του 
μήνα 
 

1η Οργανωμένη 

δραστηριότητα:  
Άνοιξη μυρίζει να μου 
πεις τι μου θυμίζει  

 10.00-10.45 
Διάλειμμα 

Διάλειμμα 
Διάλειμμα 

Διάλειμμα Διάλειμμα 

 10.45-11.30 
2η Οργανωμένη 

δραστηριότητα: 
Αυτογνωσία και 

Ενσυναίσθηση: Τι 

είναι αυτό που 
αγαπάμε 

περισσότερο 

2η Οργανωμένη 

δραστηριότητα: 

Αναγνωρίζω, 
μιμούμαι και μαθαίνω 
επαγγέλματα; 
 

2η Οργανωμένη 

δραστηριότητα 

Επαγγέλματα και 

καιρός «Το 

καιρόμετρο» 

2η Οργανωμένη 

δραστηριότητα 

Η Άνοιξη και οι 

άλλες εποχές 

 

2η Οργανωμένη 

δραστηριότητα 

Συμμετέχω, 
δραστηριοποιούμαι 
και ενεργώ. Τι μου 
αρέσει και τι δεν μου 
αρέσει στο 
νηπιαγωγείο μου.   

 11.30-12.10 Ελεύθερο 
Παιχνίδι 

Ελεύθερο Παιχνίδι Ελεύθερο Παιχνίδι Ελεύθερο 
Παιχνίδι 

Ελεύθερο Παιχνίδι 

 12.10-12.45 3η Οργανωμένη 

δραστηριότητα  
3η Οργανωμένη 

δραστηριότητα; 

 

3η Οργανωμένη 

δραστηριότητα: 

 

3η Οργανωμένη 

δραστηριότητα: 

 

3η Οργανωμένη 

δραστηριότητα 

 12.45-13.00 Προετοιμασία για 

αναχώρηση  
Προετοιμασία για 

αναχώρηση  
Προετοιμασία για 

αναχώρηση  
Προετοιμασία για 

αναχώρηση  
Προετοιμασία για 

αναχώρηση  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εβδομάδα: 1
η
 

 

Ημερομηνία: 

 14-3-2022 
Δραστηριότητα:  1

η
 

οργανωμένη  

Διάρκεια: 45΄ 

Α. Τίτλος δραστηριότητας 

Κάθε όνομα και μια ιστορία 

Β. Στόχοι 

Να γνωρίσου τα παιδιά την ιστορία του ονόματος τους. 

Να μιλήσουν τα παιδιά  για το αρχικό φώνημα/γράμμα του ονόματός τους. 

Να φτιάξουν μια ιστορία με αυτές τις λέξεις και να τη ζωγραφίσουν 

Γ. Εποπτικό ή άλλο υλικό 

Φύλλα ζωγραφικής και μαρκαδόρους τραγούδι  Τραγούδι "Πως με λένε;" Στίχοι: Νίκη Κάντζου, 

Μουσική: Νίκος Κουμπιός 

Δ. Περιγραφή 

Παροτρύνουμε τα παιδιά να μιλήσουν για την ιστορία του ονόματός τους. Ξεκινάμε εμείς λέγοντας 

την ιστορία του δικού μας ονόματος. Λέμε για παράδειγμα: «Με λένε Τούλα. Οι γονείς μου μου 

έδωσαν αυτό το όνομα γιατί ήθελαν να τιμήσουν τη γιαγιά μου, τη μαμά της μαμάς μου που την 

έλεγαν Τούλα. Το κανονικό μου όνομα είναι Ευστρατία, αλλά τους ήταν πιο εύκολο να με φωνάζουν 

Τούλα». Εάν κάποια παιδιά δεν γνωρίζουν την ιστορία του ονόματός τους μπορεί να ρωτήσουν τους 

γονείς τους και να την αφηγηθούν στην τάξη την επόμενη ημέρα. Επίσης, αν κάποια παιδιά έχουν μη 

ελληνικό όνομα έχει ενδιαφέρον να γίνει γνωστή στα ελληνικά η σημασία του ονόματός τους.  

Στη συνέχεια ζητάμε από τα παιδιά να μας μιλήσουν για το αρχικό φώνημα/γράμμα του ονόματός 

τους. Μιλάμε πρώτα για το δικό μας όνομα και το αρχικό φώνημα του ονόματός μας. Στη συνέχεια 

ρωτάμε τα παιδιά: Από τι αρχίζει το όνομά σου; Ποια είναι η πρώτη φωνούλα που ακούμε όταν λέμε 

Αλέξης; Ποιες άλλες λέξεις αρχίζουν από Α;  Παροτρύνουμε τα παιδιά να σκεφτούν λέξεις από /α/ 

και να φτιάξουν μια ιστορία με αυτές τις λέξεις και να τη ζωγραφίσουν. Βοηθάμε το κάθε παιδί να 

φτιάξει την ιστορία του μέσω ερωτήσεων. Στη συνέχεια τα παιδιά παρουσιάζουν τη ζωγραφιά τους 

και μας λένε την ιστορία τους. Ακόμη βάζουμε στα παιδιά να ακού σουν το τραγούδι  



 

https://www.youtube.com/watch?v=-E2_c8lLQXM&t=18s  Τραγούδι "Πως με λένε;" Στίχοι: Νίκη 

Κάντζου, Μουσική: Νίκος Κουμπιός και να τραγουδήσουμε όλοι μαζί παρέα. 

Ε. Αξιολόγηση:  

Τι θα αξιολογήσω; 

Άρεσε στα παιδιά το παιχνίδι; 

Πόσα παιδιά δεν μίλησαν για το  αρχικό φώνημα/γράμμα του ονόματός τους; 

Που δυσκολευτήκαν τα παιδιά στο να φτιάξουν  μια ιστορία με αυτές τις λέξεις; 

Πόσα παιδιά δεν ήθελαν να ζωγραφίσουν; 

 

Πώς θα συλλέξω δεδομένα για να γνωρίζω ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι;  

Παρατήρηση, συζήτηση, ερωτήσεις 

Τι είδους δεδομένα θα συγκεντρώσω;  

Σχόλια των παιδιών 

Ημερολόγιο 

Φωτογραφίες 

Εβδομάδα: 1
η
  Ημερομηνία:  

14- 3- 2022 Δραστηριότητα: 2 οργανωμένη 
δραστηριότητα 

Διάρκεια: 45΄ 

Α. Τίτλος δραστηριότητας  

Αυτογνωσία και Ενσυναίσθηση: Τι είναι αυτό που αγαπάμε περισσότερο; 
Β. Στόχοι 

 Να εκφράσουν τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά και τις προτιμήσεις τους με 

διαφορετικούς τρόπους  

 Να εντοπίσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές στις προτιμήσεις τους με τους άλλους και 

να ανακαλύψουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ τους αλλά και μεταξύ αγοριών και 

κοριτσιών 

 Να συμμετέχουν στη συζήτηση παίρνοντας διαδοχικά τον λόγο και αναλαμβάνοντας ρόλο 

ομιλητή και ακροατή. 

 Να κατανοήσουν τη φράση.  Όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι. 

Γ. Εποπτικό ή άλλο υλικό 

Χαρτί του μέτρου, Φύλλα Α4 με πλαίσια, Αυτοσχέδια κούκλα. 

 
 

Δ. Περιγραφή 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-E2_c8lLQXM&t=18s


• Μαζεύουμε τα παιδιά στην ολομέλεια. Τους λέμε πως παρατηρήσαμε ότι στην προηγούμενη 

δραστηριότητα οι περισσότεροι είπαν διαφορετικά πράγματα όταν παρουσιαζόταν. Εξηγούμε στα 

παιδιά πως κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός γι’ αυτό θα πρέπει να ξέρουμε τι αρέσει και τι δεν 

αρέσει στους φίλους μας. Χρησιμοποιούμε  μια κούκλα προκειμένου να διευκολύνουμε τις 

απαντήσεις των παιδιών. «Σας έφερα τον φίλο μου τον Φρουφρού που θέλει κάτι να σας πει. 

Φρουφρού ποιο χρώμα σου αρέσει; Πχ το κόκκινο χρώμα. Γιατί Φρουφρού είναι καλό να ξέρω τι 

σου αρέσει; Φρουφρου: « Γιατί, αν η φίλη μου γνωρίζει πως μου αρέσει το κόκκινο χρώμα όταν 

θελήσει να μου πάρει ένα δώρο για τη γιορτή μου, μια μπλούζα, τι χρώμα θα διαλέξει; Αν η φίλη μου 

γνωρίζει πως δεν μου αρέσει να παίζω μπάλα, όταν μου πει να παίξουμε και εγώ δεν θελήσω, αφού 

ξέρει ότι δεν μου αρέσει, θα θυμώσει; Εάν η φίλη μου με καλέσει για φαγητό και ξέρει ότι μου 

αρέσουν τα μακαρόνια, τι φαγητό θα μου μαγειρέψει για να με ευχαριστήσει; Όμως εγώ σας είπα τι 

αγαπώ περισσότερο και επειδή θέλω να μπω κι εγώ στη παρέα σας, θα ήθελα να μου πείτε και εσείς 

αυτά που αγαπάτε περισσότερο».  

• Τα παιδιά εκφράζονται μέσα από τη συζήτηση. Βοηθητικές ερωτήσεις: Ας πούμε ο καθένας μας 

στον Φρουφρού ποιο χρώμα του αρέσει, ποιο φαγητό του αρέσει, ποιος είναι ο αγαπημένος του 

ήρωας, ποιο παιχνίδι του αρέσει. Κατά τη διάρκεια που τα παιδιά λένε τι αγαπούν περισσότερο 

κάποιες φορές παρεμβαίνουμε και ο Φρουφρού τους λέει πχ «α! κι εμένα μου αρέσει το 

ποδόσφαιρο!». Με αυτόν τον τρόπο εισάγουμε τις ομοιότητες ή διαφορές που θα συζητηθούν 

παρακάτω. Αφού τελειώσει η συζήτηση, ο Φρουφρού παίρνει το λόγο και λέει: «Αχ! Είστε τόσα 

πολλά παιδιά και δεν θα μπορώ να τα θυμάμαι όλα. Μπορείτε να μου τα ζωγραφίσετε για να τα 

κολλήσω στον τοίχο και να θυμάμαι;. Μου αρέσουν πολύ οι ζωγραφιές» 

• Παροτρύνουμε τα παιδιά να ζωγραφίσουν σε ένα χαρτί τις επιθυμίες τους έτσι ώστε όλοι να 

ξέρουμε τι αρέσει στον καθένα. Δείχνουμε στα παιδιά το φύλλο εργασιών και εξηγούμε τι πρέπει να 

ζωγραφίσουν παροτρύνοντας και τα παιδιά που δεν συμμετείχαν στην προηγούμενη φάση. 

Ζωγραφίζουμε παράλληλα και ένα-ένα έπειτα από την εξήγηση. Πχ πρώτα ζωγραφίζουμε όλοι μαζί 

το αγαπημένο μας χρώμα. Όταν τελειώσουν όλα τα παιδιά προχωράμε στο δεύτερο πλαίσιο 

ζωγραφίζοντας πχ το αγαπημένο μας παιχνίδι. 

 •  Παίρνουμε όλες τις εργασίες των παιδιών και μαζί με τα παιδιά τις κολλάμε σε χαρτί του μέτρου 

τη μία δίπλα στην άλλη. Αναρτώνται σε ένα χώρο στην τάξη με τίτλο « Όλοι διαφορετικοί όλοι 

ίσοι».  

•  Μαζεύουμε τα παιδιά στην ολομέλεια και κάθε παιδί εξηγεί τι ζωγράφισε σε κάθε πλαίσιο. 

Συγκρίνουμε τις προτιμήσεις μας. Ο Φρουφρού κάνει την εισαγωγική ερώτηση: «Πω! Πω! Σε πόσα 

μοιάζουμε; Και εμένα μου αρέσει πχ η μπάλα. Βλέπω όμως και αρκετές διαφορές στις προτιμήσεις 

σας, ποιες λέτε να είναι αυτές;». Λέμε στα παιδιά «Ας βοηθήσουμε τον Φρουφρού να βρει τις 

ομοιότητες και διαφορές». Ομοιότητες και διαφορές. Βοηθητικές ερωτήσεις: Πόσοι από εμάς 

αγαπάμε το ίδιο χρώμα; Πόσοι από εμάς αγαπάμε το ίδιο παιχνίδι; Τα αγόρια ζωγράφισαν τα ίδια 

παιχνίδια με τα κορίτσια;  Υπάρχουν παιχνίδια που αρέσουν και στα αγόρια και στα κορίτσια; Εάν 

στα πλαίσια αντί για παιχνίδι μας ζητούσαν να ζωγραφίσουμε ένα επάγγελμα, ποιο επάγγελμα θα 

ζωγραφίζαμε. Υπάρχουν επαγγέλματα που αρέσουν και στους άντρες και στις γυναίκες, όπως το 

ποδόσφαιρο ή η μαγειρική; Υπάρχουν δουλειές αντρικές και γυναικείες όπως το πλύσιμο των 

πιάτων, το άπλωμα των ρούχων, το σιδέρωμα, η επιδιόρθωση κάποιας συσκευής που χάλασε; Ο  

Φρουφρού τους λέει πχ «α! κι εμένα μου αρέσει το ποδόσφαιρο», «α! και σε εμένα αρέσει να πλένω 

τα πιάτα!. Άρα δεν υπάρχουν αντρικές και γυναικείες δουλειές ή επαγγέλματα. Τώρα το κατάλαβα. 

Χαίρομαι που γνωριστήκαμε καλύτερα. Ευχαριστώ, παιδιά, νιώθω ήδη ότι ξέρω πολλά. Με βοηθήσατε 

πολύ και τώρα πάμε να παίξουμε; ».  

Ε. Αξιολόγηση:  

Τι θα αξιολογήσω; 

Τα παιδιά εξέφρασαν τα προσωπικά τις προτιμήσεις τους χρησιμοποιώντας διαφορετικούς τρόπους 

Τα παιδιά εντόπισαν τις ομοιότητες και τις διαφορές στις προτιμήσεις τους με τους άλλους; 

Τα παιδιά βρήκαν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ τους αλλά και μεταξύ αγοριών και κοριτσιών; 

Πήραν τα παιδιά τον λόγο και ανέλαβαν τον ρόλο του ομιλητή και του ακροατή; Πόσα παιδιά είχαν 

δυσκολίες; 

Πώς θα συλλέξω δεδομένα για να γνωρίζω ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι;  

Παρατήρηση, συζήτηση, ερωτήσεις 

Ολοκληρώθηκε η δραστηριότητα στο χρόνο που υπολογίζαμε; 

 



 

Τι είδους δεδομένα θα συγκεντρώσω;  

Φωτογραφίες από την ανάρτηση των προτιμήσεων των παιδιών. Αναφορές από το προσωπικό 

ημερολόγιο 

 

Κλίμακα ελέγχου για την καταγραφή της παρατήρησης.   

Πόσα και ποια παιδιά δυσκολεύτηκαν να εκφραστούν ή να ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα; 

Πόσα παιδιά χρειάστηκαν βοήθεια για να ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα 

Πόσα παιδιά δεν συμμετείχαν στο παιχνίδι; Πώς το χειριστήκαμε;  

Υπήρχαν παιδιά που έπειτα από παρότρυνση συνεργάστηκαν; 

 

Σχόλια των παιδιών 

Άρεσαν στα παιδιά οι δραστηριότητες ή κουράστηκαν γρήγορα;  

Τα παιδιά κατανόησαν ότι σε κάθε ένα από εμάς μπορεί να αρέσουν διαφορετικά πράγματα;  

Τα παιδιά κατανόησαν ότι δεν υπάρχουν γυναικεία και αντρικά επαγγέλματα ή δουλειές; 

 

Ημερολόγιο 

Καταγραφή πεπραγμένων, δυσκολιών, βαθμός επίτευξης των στόχων, περιγραφική αξιολόγηση των 

μαθητών, παρατηρήσεις σχετικά με συγκεκριμένες πιθανές δυσκολίες συγκεκριμένων μαθητών και 

αξιολόγηση της δραστηριότητας 

Εβδομάδα: 3η  Ημερομηνία:  
Δραστηριότητα: 3 
οργανωμένη δραστηριότητα 

Διάρκεια: 45΄ 

Α. Τίτλος δραστηριότητας 

Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΦΥΡΔΗΣ ΜΙΓΔΗΣ 
Β. Στόχοι 

Να κατανοήσουν τα παιδιά το βιβλίο  Ο φωτογράφος  Φύρδης Μίγδης. 

Να ζωγραφίσουν τα παιδιά θέματα που φωτογράφιζε ο Φύρδης Μίγδης. 

Να παίξουν τα παιδιά τον φωτογράφο. 

Γ. Εποπτικό ή άλλο υλικό 

Βιβλίο Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΦΥΡΔΗΣ ΜΙΓΔΗΣ, φύλλα ζωγραφικής μαρκαδόρους. 

Δ. Περιγραφή 

Αρχικά συγκεντρώνουμε τα παιδιά στην παρεούλα και τους λέμε ότι σήμερα θα 

διαβάσουμε το βιβλίο  Ο φωτογράφος Φύρδης Μίγδης. Περίληψη βιβλίου  

https://www.politeianet.gr/books/9789600409055-tribizas-eugenios-kedros-o-

fotografos-furdis-migdis-205987  Ο Φύρδης Μίγδης είναι ο προσωπικός φωτογράφος του 

Τετράπαχου του Τέταρτου, του βασιλιά της Παμφαγίας. Ώσπου κάποια στιγμή βαριέται 

να φωτογραφίζει από το πρωί ως το βράδυ το βασιλιά*, την ακολουθία και την κορόνα 

του. Παίρνει τη φωτογραφική του μηχανή, ένα κουτί με φλας, φουσκώνει το αερόστατο 

του παππού του και σε λίγο αρμενίζει αμέριμνος τον ουρανό! 

Φωτογραφίζει ροζ μπουμπουνητά και χρυσές ψιχάλες, κίτρινους χαρταετούς με κόκκινες 

ουρές, γλάρους, ήλιους, χελιδόνια και χρωματιστά μπαλόνια με τέτοιο τρόπο όμως, που 

προκαλεί χίλια δυο προβλήματα κάτω στη Γη**. Ο βασιλιάς Τετράπαχος ο Τέταρτος που 

υφίσταται τις συνέπειες των περιπετειών του Φύρδη Μίγδη είναι έξω φρενών και στέλνει 



δύο ελικόπτερα γεμάτα ένοπλους στρατιώτες, μυστικούς αστυνομικούς και πυροσβέστες 

με πολυβόλα, αεροβόλα και φλογοβόλα, για να συλλάβουν τον αναιδέστατο 

φωτογράφο. 

Πού να ήξερε όμως τι τον περιμένει! 

 

* Ο βασιλιάς ποτέ δεν έμενε ευχαριστημένος με τις φωτογραφίες του Φύρδη Μίγδη. 

Πότε παραπονιόταν ότι η κορόνα του έβγαινε κουνημένη, πότε ότι το άλογό του είχε 

πέντε πόδια κι άλλοτε πάλι ότι η κοιλιά του έβγαινε πολύ μεγάλη στις μεγεθύνσεις. 

** Ο Φύρδης Μίγδης περνούσε μια χαρά στον ουρανό, δεν είχε παράπονο, ρουφούσε μ' 

ένα βιολετί καλαμάκι βροχή από τα σύννεφα, έτρωγε γαλακτομπούρεκα από γάλα του 

γαλαξία και ρυζόγαλο από χαλάζι, δοκίμαζε τα καπέλα που έπαιρνε ο αέρας και τα 

ταχυδρομικά περιστέρια τού έφερναν γραμματόσημα για τη συλλογή του. Στη συνέχεια 

κάνουμε μερικές ερωτήσεις στα παιδιά για να δούμε τι κατανόησαν. 

 Πως λέγεται ο φωτογράφος της ιστορίας;  

Τι επάγγελμα έκανε ο  Φύρδης Μίγδης; 

Αρχικά για ποιον εργαζότανε  ο  Φύρδης Μίγδης ποιον έβγαζε φωτογραφίες ; 

Ποιους έβγαζε φωτογραφία ο  Φύρδης Μίγδης; 

Με τι ανέβηκε ο φωτογράφος  Φύρδης Μίγδης στον ουρανό; 

Μετά που διαβάσαμε την ιστορία, ζητήσαμε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν τα θέματα 

που φωτογράφιζε ο Φύρδης Μίγδης. Τέλος μπορούμε να παίξουμε ένα παιχνίδι . Ενα 

παιδί ο φωτογράφος και τα υπόλοιπα μοντέλα. Ο φωτογράφος γυρίζει την πλάτη στα 

μοντέλα και λέει: 1,2,3,! ετοιμη η φωτογραφία μέρα ή νύχτα; Αν τα μοντέλα είναι έτοιμα 

λένε μέρα αν όχι λένε νύχτα. Οταν είναι έτοιμα ο φωτογράφος γυρίζει φωτογραφίζει τα 

παιδιά και επιλέγει το μοντέλο με την καλύτερη στάση και αυτό γίνεται φωτογράφος στη 

θέση του. 

 

Ε. Αξιολόγηση:  

Τι θα αξιολογήσω; 

Άρεσε στα παιδιά το βιβλίο Ο φωτογράφος  Φύρδης Μίγδης; 

Τι δυσκολευτήκαν να κατανοήσουν από το βιβλίο  Ο φωτογράφος  Φύρδης Μίγδης; 

Πόσα παιδιά δεν κατανόησαν το θέμα που τους είπαμε να ζωγραφίσουν; 



 

Άρεσε στα παιδιά το παιχνίδι ο φωτογράφος που έπαιξαν; 

Πώς θα συλλέξω δεδομένα για να γνωρίζω ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι;  

Παρατήρηση, συζήτηση, ερωτήσεις 

Τι είδους δεδομένα θα συγκεντρώσω;  

Σχόλια των παιδιών 

Ημερολόγιο 

Φωτογραφίες 

Εβδομάδα: 1
η
 Ημερομηνία: 

15/3/2022 Δραστηριότητα: 4 οργανωμένη 

δραστηριότητα 

Διάρκεια:45΄ 

Α. Τίτλος δραστηριότητας 

Αναγνωρίζω, μιμούμαι και μαθαίνω επαγγέλματα; 

Β. Στόχοι 

 Να αναγνωρίζουν τον επαγγελματία με βάση χαρακτηριστικά στοιχεία του κάθε 

επαγγέλματος  

 Να παρατηρούν και να περιγράφουν μια εικόνα  

 Να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους για τα επαγγέλματα/επαγγελματίες 

 Να σχολιάζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των επαγγελμάτων  

 

Γ. Εποπτικό ή άλλο υλικό 

Καρτέλες με επαγγέλματα. Χαρτόνια. Φωτοτυπίες Α4 με τα επαγγέλματα. Αυτοσχέδιο παιχνίδι με 

πλαστικά κουταλάκια.  

 

     

 

Πηγή εικόνων:  http://mikapanteleon.blogspot.com/2015/05/2.html   

Δ. Περιγραφή 

http://mikapanteleon.blogspot.com/2015/05/2.html


• Λέμε στα παιδιά ότι θέλουμε να παίξουμε ένα παιχνίδι. «Μάντεψε ποιος; » 

• Δείχνουμε στα παιδιά τις καρτέλες και ονοματίζουμε τα επαγγέλματα που δείχνουν. 

Συζητούμε στην ολομέλεια για τα εργαλεία που θα χρειαστούμε σε περίπτωση που θα 

ακολουθήσουμε αυτό το επάγγελμα. Εάν κάποιο από τα επαγγέλματα που δείχνουν οι καρτέλες, 

τα παιδιά δεν τις αναγνωρίσουν, τότε τους το λέμε εμείς. Συζητούμε ομοιότητες και διαφορές 

μεταξύ των επαγγελμάτων που δείχνουν οι καρτέλες. 

• Χωρίζουμε τα παιδιά σε δύο ομάδες.  Εξηγούμε στα παιδιά πώς θα παίξουμε το παιχνίδι 

τι πρέπει να λέμε και τι δεν πρέπει να λέμε. Οι καρτέλες μπαίνουν στη μέση του κύκλου ανάποδα 

έτσι ώστε να μην φαίνεται ποιο επάγγελμα κρύβει. Ένα παιδί από την Α ομάδα, παίρνει μία και 

έχοντας την καρτέλα θα πρέπει να περιγράφει τον επαγγελματία που βλέπει ή τα εργαλεία που 

χρειάζεται βοηθώντας την ομάδα του να βρει ποιος είναι χωρίς να βλέπει την εικόνα πχ 

φούρναρης. Εάν η ομάδα του το βρει κερδίζει 1 πόντο και παίρνει την καρτέλα που βρήκε. Εάν 

κάποιο παιδί από την ομάδα Β, το καταλάβει πιο μπροστά από την ομάδα που παίζει, θα πρέπει 

να σηκώσει χέρι και να το πει, οπότε ο πόντος και η καρτέλα πάει στην ομάδα Β. Γράφουμε σε 

χαρτί του μέτρου δύο στήλες (ομάδα Α, ομάδα Β) για να σημειώνουμε τους πόντους. Το παιχνίδι 

τελειώνει όταν τελειώσουν όλες οι καρτέλες. 

• Στο τέλος του παιχνιδιού οι ομάδες μετρούν τις καρτέλες που έχουν κερδίσει. Πόσες 

καρτέλες κρατώ στα χέρια μου; Ποια ομάδα έχει τις περισσότερες;  Εντοπίζουμε τις ομοιότητες και 

τις διαφορές μας μέσω συζήτησης και ερωτήσεων. Π.χ. Για να δούμε τώρα, υπάρχουν πράγματα 

που αρέσουν σε πολλούς από εμάς, υπάρχουν πράγματα που δεν αρέσουν, φοβόμαστε όλοι τα 

ίδια πράγματα ή διαφορετικά κ.λπ. 

• Στη συνέχεια καλούμε τα παιδιά να φτιάξουν το δικό τους επιτραπέζιο παιχνίδι με τα 

επαγγέλματα. Τους δίνουμε από δύο φύλλα Α4 (με τα επαγγέλματα που παίξαμε αλλά και με νέα 

επαγγέλματα). Μπορούμε να τα κολλήσουμε σε χαρτόνι για να είναι πιο σκληρά. Τα παιδιά 

κόβουν, και φτιάχνουν καρτέλες αντίστοιχες με του παιχνιδιού. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής 

περνούμε και συζητούμε για τα επαγγέλματα που δείχνουν οι νέες εικόνες. Παροτρύνουμε τα 

παιδιά που δεν συμμετείχαν στην προηγούμενη φάση και συζητούμε μαζί τους ξανά για τα 

επαγγέλματα που δείχνουν οι εικόνες. Καταγράφουμε στο ημερολόγιό μας εάν και μετά τις 

επιπλέον εξηγήσεις, ποια παιδιά, δυσκολεύονται στην αναγνώριση των επαγγελμάτων ή στην 

περιγραφή αυτών.   

• Παρατηρούμε τα παιδιά κατά τη διάρκεια της κατασκευής και βοηθάμε τα παιδιά που 

δυσκολεύονται να κόψουν με το ψαλίδι. Καταγράφουμε τα σχόλια των παιδιών στο ημερολόγιό 

μας καθώς και το ποια παιδιά δυσκολεύονται στη χρήση ψαλιδιού.  

• Συγκεντρωνόμαστε στην ολομέλεια και το κάθε παιδί παρουσιάζει την κατασκευή του 

λέγοντας 2 επαγγέλματα από αυτά των εικόνων που του αρέσουν πιο πολύ. Έπειτα κάθε παιδί είτε 

παίρνει το επιτραπέζιο που έφτιαξε στο σπίτι του για να το παίξει και με την οικογένεια ή τους 

φίλους του, είτε το τοποθετεί στον φάκελό του ή στο συρτάρι του.  

• Συζητούμε στην ολομέλεια εάν τους άρεσε το παιχνίδι καθώς και ποια επαγγέλματα τους 

έκαναν περισσότερο εντύπωση. Δείχνουμε στα παιδιά πως μπορούν να παίξουν το ίδιο παιχνίδι με 

πλαστικά κουτάλια.  Στην εσωτερική καμπύλη του κουταλιού υπάρχει η φωτογραφία της 

καρτέλας. Τα κουτάλια μπαίνουν σε ένα μπωλ και κάθε παίκτης τραβάει ένα κουτάλι. Η 

διαδικασία του παιχνιδιού είναι ίδια με αυτή των καρτελών. 

• Παροτρύνουμε τα παιδιά  να παίξουν σε ομάδες με τις κατασκευές την ώρα του 

ελεύθερου παιχνιδιού. 

Ε. Αξιολόγηση:  

Πώς θα συλλέξω δεδομένα για να γνωρίζω ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι;   



 

Παρατήρηση, συζήτηση, ερωτήσεις. 

Ποια επαγγέλματα γνώριζαν τα παιδιά; Ποια επαγγέλματα έμαθαν; 

Τι είδους δεδομένα θα συγκεντρώσω;  

Φωτογραφίες από τις κατασκευές των παιδιών, αναφορές από το προσωπικό ημερολόγιο. 

Κλίμακα ελέγχου για την καταγραφή της παρατήρησης: 

Ποια επαγγέλματα δυσκολεύτηκαν να κατανοήσουν ή να περιγράψουν τα παιδιά; 

Υπήρχαν επαγγέλματα που τα παιδιά δεν γνώριζαν τα εργαλεία τους; 

Πόσα παιδιά δεν συμμετείχαν στην παιχνίδι για τα επαγγέλματα; 

Ποια παιδιά χρειάστηκαν βοήθεια; Πόσα και ποια παιδιά δεν συμμετείχαν καθόλου στο παιχνίδι; 

Για ποιο λόγο δεν ήθελαν να συμμετέχουν; Πως το αντιμετωπίσαμε;  

Έφτασε ο χρόνος για  αυτή τη δραστηριότητα με βάση το γνωστικό υπόβαθρο του συγκεκριμένου 

τμήματος των μαθητών; 

Σχόλια των παιδιών 

Άρεσε η δραστηριότητα στα παιδιά; Ποια παιδιά προτίμησαν να παίξουν με τις κατασκευές τους 

την ώρα του ελεύθερου παιχνιδιού; 

Ημερολόγιο  

Καταγραφή πεπραγμένων, βαθμός επίτευξης στόχων, περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών, 

δυσκολίες, αξιολόγηση της δραστηριότητας 

Εβδομάδα: 1η Ημερομηνία: 

16/3/2022 Δραστηριότητα: 5 οργανωμένη 
δραστηριότητα 

Διάρκεια:45΄  

Α. Τίτλος δραστηριότητας 

Τι δουλειά κάνουν οι γονείς μου;  

Β. Στόχοι 

Να περιγράφουν το επάγγελμα των γονιών τους  

Να συμμετέχουν σε συζητήσεις παίρνοντας διαδοχικά τον λόγο  

Να συγκρίνουν τα επαγγέλματα των αντρών και των γυναικών  

Να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά στοιχεία διαφόρων επαγγελμάτων  

Να αναζητούν πληροφορίες για τα επαγγέλματα των αντρών και των γυναικών από 

διαφορετικές πηγές  

Να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους για τα επαγγέλματα 

Γ. Εποπτικό ή άλλο υλικό 

Μικρά φυτά. , χώμα, Χαρτόνια,  Χαρτόνι λευκό μικρό, πολύχρωμα χαρτιά ή χαρτόνι, 

μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, κουπάκια άδεια πλαστικά (έχουμε ζητήσει από την 



προηγούμενη μέρα από τα παιδιά να τα έχουν μαζί τους), φασόλια και φακές. 

Δ. Περιγραφή 

Από την προηγούμενη ημέρα ενθαρρύνουμε τα παιδιά να συνεργαστούν με τους γονείς 

τους και να φέρουν πληροφορίες για το επάγγελμά τους. Τα έχουμε προετοιμάσει να 

ρωτήσουν τους γονείς τους εάν έχουν κάποιο επάγγελμα και ποιο είναι αυτό, εάν 

φοράνε κάποια στολή όταν εργάζονται, πώς έμαθαν να κάνουν αυτή τη δουλειά, πόσες 

ώρες δουλεύουν, τι τους αρέσει πιο πολύ σε αυτή τη δουλειά και εάν έχει αλλάξει η 

δουλειά τους από προηγούμενα χρόνια. Έχουμε ενημερώσει επίσης και τους γονείς με 

ένα σημείωμα που δίνουμε στα παιδιά ώστε να είναι ενήμεροι για τον λόγο που θέλουμε 

αυτές τις πληροφορίες. Με βάση αυτές τις πληροφορίες προτρέπουμε τα παιδιά να μας 

περιγράψουν το επάγγελμα των γονιών τους. Στη συνέχεια δημιουργούμε ένα πίνακα με 

τίτλο, για παράδειγμα, «Επαγγέλματα γυναικών/ανδρών». Στη μία πλευρά/στήλη του 

πίνακα με τίτλο «άνδρες» γράφουμε το επάγγελμα του πατέρα του και στην άλλη στήλη 

«γυναίκες» το επάγγελμα της μητέρας του. Όταν όλα τα παιδιά μιλήσουν για τα 

επαγγέλματα των γονιών τους, σχολιάζουμε τον πίνακα. Ρωτάμε τα παιδιά; Τι είδους 

επαγγέλματα κάνουν οι μπαμπάδες; Υπάρχουν κάποια που είναι τα ίδια; Πόσα είναι τα 

ίδια; Πόσα είναι τα διαφορετικά; Τι είδους επαγγέλματα κάνουν οι μαμάδες; Υπάρχουν 

κάποια που είναι ίδια; Πόσα είναι τα ίδια; Πόσα είναι τα διαφορετικά; Κάνουν τα ίδια 

επαγγέλματα οι μπαμπάδες και οι μαμάδες; Μπορούν να κάνουν οι μπαμπάδες τις ίδιες 

δουλειές που κάνουν οι μαμάδες; Εάν όχι, γιατί; Μπορούν να κάνουν οι μαμάδες τις ίδιες 

που κάνουν οι μπαμπάδες; Εάν όχι, γιατί; Στις περιπτώσεις που διαπιστώνουμε 

στερεοτυπικές αντιλήψεις για τα επαγγέλματα των αντρών και γυναικών έχουμε έτοιμο 

εποπτικό υλικό (εικόνες) που δείχνει γυναίκες να κάνουν επαγγέλματα που συνήθως 

κάνουν οι άντρες (π.χ. γυναίκα πυροσβέστης) και άντρες να κάνουν επαγγέλματα που 

κάνουν οι γυναίκες (π.χ. άντρας νηπιαγωγός).  

Ε. Αξιολόγηση:  

Τι θα αξιολογήσω; 

Ποια επαγγέλματα που κάνουν οι γονείς τους δυσκολεύτηκαν να κατανοήσουν τα 

παιδιά; 

Πήραν τα παιδιά τον λόγο και ανέλαβαν τον ρόλο του ομιλητή και του ακροατή;  

Πόσα παιδιά δεν συμμετείχαν στην συζήτηση για τα επαγγέλματα των γονιών τους; 

Που δυσκολεύτηκαν τα παιδιά στην κατανόηση των στερεοτυπικών αντιλήψεων που 

υπάρχουν για τα επαγγέλματα των αντρών και των γυναικών; 

Πόσα παιδιά δεν μπόρεσαν να  φέρουν πληροφορίες για τα επαγγέλματα των γονιών 

τους; 

Πώς θα συλλέξω δεδομένα για να γνωρίζω ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι;  

Παρατήρηση, συζήτηση, ερωτήσεις 

Τι είδους δεδομένα θα συγκεντρώσω;  

Κλίμακα ελέγχου για την καταγραφή της παρατήρησης  



 

Σχόλια των παιδιών 

Ημερολόγιο 

Φωτογραφίες 

Άρεσαν στα παιδιά οι δραστηριότητες ή κουράστηκαν γρήγορα; 

Ολοκληρώθηκε η δραστηριότητα στο χρόνο που υπολογίζαμε; 

Εβδομάδα: 1
η
  Ημερομηνία:  

16/3/2022 Δραστηριότητα: 6 οργανωμένη 
δραστηριότητα 

Διάρκεια: 45΄ 

Α. Τίτλος δραστηριότητας  

Επαγγέλματα και καιρός «Το καιρόμετρο» 
Β. Στόχοι 

 Να παρατηρούν και να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά του καιρού της ημέρας  

 Να αξιοποιούν μετεωρολογικά σύμβολα για να αποτυπώσουν τον καιρό της ημέρας  

 Να διαχωρίσουν τους μήνες της Άνοιξης 

 Να περιγράφουν τον καιρό. 

 Να αξιοποιήσουν την λεπτή κινητικότητα κατασκευάζοντας το ‘καιρόμετρο’. 

Γ. Εποπτικό ή άλλο υλικό 

Κατασκευή καιρόμετρο. Φύλλα Α4 για κατασκευή καιρόμετρου. μήνα κόλλα, εικόνες με καιρικά 

φαινόμενα. Καρφάκια. 

    
Πηγή κατασκευής:  https://www.teachingtherapy.com/2018/09/blog-post_42.html 

 

https://taniamanesi-kourou.blogspot.com/2012/09/blog-post_16.html?m=1  

Δ. Περιγραφή 

 

 Χρησιμοποιούμε την εισαγωγική πρόταση: « Τι ωραίες δουλειές κάνουν οι γονείς σας! 

Βέβαια υπάρχουν δουλειές που επηρεάζονται από τον καιρό. Για παράδειγμα ο γεωργός 

δεν μπορεί να φυτέψει τα φυτά του εάν βρέχει. Όμως ο καιρός δεν επηρεάζει μόνο τους 

επαγγελματίες, επηρεάζει και εμάς. Για παράδειγμα εάν η μέρα είναι βροχερή τι θα πρέπει 

να πάρουμε μαζί μας πριν φύγουμε από το σπίτι; Υπάρχουν μήνες που έχουν τα ίδια 

χαρακτηριστικά; Για παράδειγμα τον προηγούμενο μήνα, το Φεβρουάριο τι συνέβαινε 

συχνά; Είχε κρύο.  

 Μέσα από τη συζήτηση ρωτάμε διαχωρίζουμε τα επαγγέλματα που επηρεάζονται από τα 

καιρικά φαινόμενα. Λέμε ως εισαγωγική πρόταση πως ένας φίλος μας μετεωρολόγος μας 

έδωσε ένα «καιρόμετρο» 

 Παροτρύνουμε τα παιδιά να γίνουμε μικροί μετεωρολόγοι. Όμως οι μετεωρολόγοι 

χρειάζονται ένα καιρόμετρο. Τι λέτε να φτιάξουμε το δικό μας καιρόμετρο; 

 Δείχνουμε στα παιδιά το δικό μας καιρόμετρο και εξηγούμε την κατασκευή του. Το 

κρεμάμε σε ένα τοίχο της τάξης. Βάφουμε τα σχέδια, κόβουμε τον κύκλο και το βέλος. Με 

τη δική μας βοήθεια το τρυπούμε περνώντας ένα καρφάκι. 

 Αφού ολοκληρωθεί η δραστηριότητα τα παιδιά επιλέγουν είτε να βάλουν την κατασκευή 

τους στον προσωπικό τους φάκελο, είτε να την πάρουν στο σπίτι 

 

Ε. Αξιολόγηση:  

https://www.teachingtherapy.com/2018/09/blog-post_42.html
https://taniamanesi-kourou.blogspot.com/2012/09/blog-post_16.html?m=1


 

Πώς θα συλλέξω δεδομένα για να γνωρίζω ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι;   

Παρατήρηση, συζήτηση, ερωτήσεις. 

Τι γνώριζαν και τι έμαθαν τα παιδιά; 

Πόσα παιδιά δεν μπόρεσαν να συνδέσουν τα επαγγέλματα με τον καιρό; 

Πόσα παιδιά δεν συμμετείχαν στην συζήτηση;  

 

Τι είδους δεδομένα θα συγκεντρώσω;  

Φωτογραφίες από τις κατασκευές των παιδιών, αναφορές από το προσωπικό ημερολόγιο. 

 

Κλίμακα ελέγχου για την καταγραφή της παρατήρησης: 

Ποια παιδιά χρειάστηκαν βοήθεια στην κατασκευή; Πόσα και ποια παιδιά δεν συμμετείχαν καθόλου 

στην κατασκευή; Τι κάναμε γι αυτό; Πόσα παιδιά έπειτα από δική μας παρότρυνση συνεργάστηκαν; 

Πόσα παιδιά κατάφεραν να φτιάξουν το καιρόμετρο; 

 

Σχόλια των παιδιών 

Άρεσε η δραστηριότητα στα παιδιά; Ποια παιδιά προτίμησαν να παίξουν με τις κατασκευές τους 

την ώρα του ελεύθερου παιχνιδιού; 

 

Ημερολόγιο  

Καταγραφή πεπραγμένων, βαθμός επίτευξης στόχων, περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών, 

δυσκολίες, αξιολόγηση της δραστηριότητας 

 

Εβδομάδα: 1η  Ημερομηνία:  

18/3/2022 
Δραστηριότητα: 7 

οργανωμένη 

δραστηριότητα 

Διάρκεια: 45΄ 

Α. Τίτλος δραστηριότητας  

Ο καιρός του μήνα  
Β. Στόχοι 

Να παρατηρούν και να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά του καιρού της ημέρας  

Να αξιοποιούν μετεωρολογικά σύμβολα για να αποτυπώσουν τον καιρό της ημέρας  

Να αναγνωρίζουν τις λέξεις των ημερών της εβδομάδας 

Να διακρίνουν τις εποχές και τα αντίστοιχα καιρικά φαινόμενα τα παιδιά. 

Να διαχωρίσουν τους μήνες της Άνοιξης 

Να επαναλάβουν τις προηγούμενες γνώσεις προχωρώντας στη μεταγνώση. 

Να συμμετέχουν στη συζήτηση για τον καιρό τα παιδιά. 

Να περιγράφουν τον καιρό. 

Να αξιοποιήσουν την λεπτή κινητικότητα κατασκευάζοντας το ‘καιρόμετρο’. 

Γ. Εποπτικό ή άλλο υλικό 

Πίνακας με όλες τις ημέρες του μήνα , ένα σκουφάκι και ένα ζευγάρι γάντια , μία ομπρέλα, 

ένα λουλούδι, ένα κοντομάνικο μπλουζάκι, βίντεο για τα καιρικά φαινόμενα υπολογιστή, 



Στικάκι ή ιντερνέτ 

Δ. Περιγραφή 

Αρχικά η νηπιαγωγός θα μιλήσει στα παιδιά για την Άνοιξη ο καιρός έφτιαξε μπορούμε σιγά 

σιγά να αρχίσουμε να μιλάμε παιδιά για τις αλλαγές στον καιρό και την φύση… Ο καιρός 

αλλάζει, τα αποδημητικά πουλιά επιστρέφουν, τα ζώα που είχαν πέσει χειμερία νάρκη 

ξυπνάνε για να χαρούν κι αυτά τη φύση... Η φύση ξυπνάει και μαζί της τα ζώα, τα φυτά και 

τα έντομα που ζουζουνίζουν χαρούμενα. Στη συνέχεια η νηπιαγωγός παίρνει ένα χαρτί και 

πολύχρωμους μαρκαδόρους και προτείνει στα παιδιά να μας πούνε τι τους έρχεται στο 

μυαλό, ακούγοντας τη λέξη Άνοιξη. Καταγράφουμε τις απαντήσεις τους και τις συζητάμε. 

Επειδή είναι μια ερώτηση που επιδέχεται πολλές και διαφορετικές απαντήσεις, μπορούμε 

να τα βοηθήσουμε, να συζητήσουμε όλοι μαζί για την άνοιξη κάνοντάς τους διευκρινιστικές 

ερωτήσεις όπως: Τι καιρό κάνει την άνοιξη; Τι αλλαγές βλέπουμε στη φύση γύρω μας; Τι 

ρούχα φοράμε; Ποιες γιορτές έχουμε την Άνοιξη; (Καθαρή Δευτέρα, 25η Μαρτίου, , 

Ευαγγελισμός, Πάσχα, Πρωτομαγιά, γιορτή της μητέρας) Ποιοι είναι οι μήνες της άνοιξης; 

Ποια φρούτα φυτρώνουν την άνοιξη; Ποια είναι τα λαχανικά της άνοιξης; Ποια είναι τα 

έντομα της άνοιξης; 

Δείχνουμε ένα βίντεο για τον καιρό στα παιδιά για να ξαναθυμηθούνε τα καιρικά 

φαινόμενα. https://www.youtube.com/watch?v=r5GJxmFhVus. 

 Έπειτα στην πρωινή συγκέντρωση της ομάδας ρωτάμε τα παιδιά 

τι καιρό έχει σήμερα πόσο έχει ο μήνας, σε ποια εποχή βρισκόμαστε, τι μήνα έχουμε 

σήμερα; Ύστερα δείχνουμε στα παιδιά τον πίνακα αναφοράς και εξηγούμε ότι κάθε 

μέρα θα βρίσκουμε την ημερομηνία και θα σημειώνουμε τον καιρό ζωγραφίζοντας το 

αντίστοιχο καιρικό φαινόμενο. Σχολιάζουμε τον καιρό που έχει την συγκεκριμένη 

μέρα και συζητάμε με τα παιδιά. Έτσι θα γνωρίζουμε πάντα τι καιρό έκανε μια 

συγκεκριμένη μέρα. Όταν θα τελειώσει ο μήνας θα δούμε τον καιρό που έκανε όλες 

αυτές τις ημέρες. Τέλος θα πούμε στα παιδιά ότι θα παίξουμε ένα παιχνίδι με τα 

παιδιά θα έχουμε μια κούτα και θα έχουμε μέσα ένα σκουφάκι και ένα ζευγάρι γάντια 

για την εποχή του χειμώνα, μία ομπρέλα για την εποχή του φθινόπωρου, ένα 

λουλούδι για την εποχή της άνοιξης και ένα κοντομάνικο μπλουζάκι για την εποχή 

του καλοκαιριού. Ακόμη θα έχουμε καρτέλες με τις τέσσερις εποχές και ανάλογα με 

την εποχή που θα δείχνουμε στα παιδιά μια καρτέλα με μια εποχή θα πρέπει 

διαλέξουν τα παιδιά μέσα από την κούτα πιο αντικείμενο ταιριάζει στην σωστή 

εποχή. 

Στη συνέχεια μετά την συζήτηση που κάναμε με τα παιδιά για την άνοιξη δίνουμε στα 

παιδιά μαρκαδόρους, κηρομπογιές, ξυλομπογιές για να ζωγραφίσουν μια ανοιξιάτικη 

εικόνα. Συζητούμε στην ολομέλεια για τις προηγούμενες δραστηριότητες. Μέσα από τη 

συζήτηση ρωτάμε τους μαθητές για το εάν ξέρουν σε ποιο μήνα είμαστε. Καταλήγουμε ότι 

έχουμε Μάρτιο. Συζητούμε για τις συνήθειες του Μάρτη, ότι φοράμε μάρτη. Εάν δεν έχουν 

φορέσει οι μαθητές έχουμε μαζί μας δύο κλωστές άσπρη-κόκκινη και φτιάχνουμε μάρτες. 

Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο Μάρτιος είναι ένας μήνας από αυτούς που αγαπά η 

Άνοιξη. Ρωτάμε τους μαθητές εάν ξέρουν τους άλλους δύο μήνες που αγαπά η Άνοιξη. 

Βγάζουμε την πλαστικοποιημένη καρτέλα με τους μήνες και τις εποχές. Στην καρτέλα αυτή 

https://www.youtube.com/watch?v=r5GJxmFhVus


έχουμε περάσει ένα βελάκι με καρφί που γυρνά. Τους λέμε βρήκα αυτή την όμορφη εικόνα 

για να δούμε τι μας λέει; Συζητούμε και επαναλαμβάνουμε χαρακτηριστικά της Άνοιξης. Το 

τοποθετούμε το χαρτί στον τοίχο και ζητούμε από τους μαθητές να βάλουν το βελάκι στο 

σωστό μήνα. 

 

Πηγή εικόνας:  https://www.nikostsaknakis.com/epoches-kai-mines/  

 Επαναφέρουμε την συζήτηση τον καιρό της Άνοιξης. Ρωτούμε ‘Τι καιρό έχουμε τώρα 

δηλαδή; ’. Έχουμε ζέστη; Έχουμε κρύο; Συζητούμε για τον καιρό. Δηλαδή εάν είχα το 

‘καιρόμετρο’ που θα έβαζα το βελάκι; Έχουμε μαζί μας την παρακάτω κατασκευή την οποία 

δίνουμε στους μαθητές να βάψουν, να κόψουν και να φτιάξουν το δικό τους ‘καιρόμετρο’ 

και όταν την ολοκληρώσουν να την πάρουν στο σπίτι. Αντίστοιχο θα τοποθετήσουμε και 

στην τάξη και συμφωνούμε όλοι μαζί πως κάθε πρωί θα το γυρίζουμε στο σωστό καιρό. 

  

Πηγή κατασκευής:  

https://drive.google.com/file/d/17ch5rx5DkwcVHWZtV0FlwnKW8IgkfU4M/view  

Αξιολόγηση: Τι καιρό μας δείχνουν οι καρτέλες; 

  

πηγή: 

https://www.google.com/search?q=%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%82+%C

F%83%CF%84%CE%BF+%CE%BD%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3

%CE%B5%CE%AF%CE%BF&rlz=1C1CHBD_elGR907GR907&sxsrf=APq-

WBsJzuW2DaFw80owKr-uUK-

FH_KTcA:1645436278609&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwic74vnv5D2AhXDSv

EDHdfQBM0Q_AUoAXoECAEQAw&biw=994&bih=429&dpr=1.38#imgrc=Uutk7t2Zew6RkM     

Ε. Αξιολόγηση:  

Τι γνώριζαν και τι έμαθαν τα παιδιά; 

Πόσα παιδιά δυσκολεύτηκαν να κατανοήσουν τoν καιρό; 

Πόσα παιδιά δεν συμμετείχαν στην συζήτηση για τον καιρό; 

https://www.nikostsaknakis.com/epoches-kai-mines/
https://drive.google.com/file/d/17ch5rx5DkwcVHWZtV0FlwnKW8IgkfU4M/view
https://www.google.com/search?q=%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%82+%CF%83%CF%84%CE%BF+%CE%BD%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF&rlz=1C1CHBD_elGR907GR907&sxsrf=APq-WBsJzuW2DaFw80owKr-uUK-FH_KTcA:1645436278609&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwic74vnv5D2AhXDSvEDHdfQBM0Q_AUoAXoECAEQAw&biw=994&bih=429&dpr=1.38#imgrc=Uutk7t2Zew6RkM
https://www.google.com/search?q=%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%82+%CF%83%CF%84%CE%BF+%CE%BD%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF&rlz=1C1CHBD_elGR907GR907&sxsrf=APq-WBsJzuW2DaFw80owKr-uUK-FH_KTcA:1645436278609&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwic74vnv5D2AhXDSvEDHdfQBM0Q_AUoAXoECAEQAw&biw=994&bih=429&dpr=1.38#imgrc=Uutk7t2Zew6RkM
https://www.google.com/search?q=%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%82+%CF%83%CF%84%CE%BF+%CE%BD%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF&rlz=1C1CHBD_elGR907GR907&sxsrf=APq-WBsJzuW2DaFw80owKr-uUK-FH_KTcA:1645436278609&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwic74vnv5D2AhXDSvEDHdfQBM0Q_AUoAXoECAEQAw&biw=994&bih=429&dpr=1.38#imgrc=Uutk7t2Zew6RkM
https://www.google.com/search?q=%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%82+%CF%83%CF%84%CE%BF+%CE%BD%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF&rlz=1C1CHBD_elGR907GR907&sxsrf=APq-WBsJzuW2DaFw80owKr-uUK-FH_KTcA:1645436278609&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwic74vnv5D2AhXDSvEDHdfQBM0Q_AUoAXoECAEQAw&biw=994&bih=429&dpr=1.38#imgrc=Uutk7t2Zew6RkM
https://www.google.com/search?q=%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%82+%CF%83%CF%84%CE%BF+%CE%BD%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF&rlz=1C1CHBD_elGR907GR907&sxsrf=APq-WBsJzuW2DaFw80owKr-uUK-FH_KTcA:1645436278609&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwic74vnv5D2AhXDSvEDHdfQBM0Q_AUoAXoECAEQAw&biw=994&bih=429&dpr=1.38#imgrc=Uutk7t2Zew6RkM
https://www.google.com/search?q=%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%82+%CF%83%CF%84%CE%BF+%CE%BD%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF&rlz=1C1CHBD_elGR907GR907&sxsrf=APq-WBsJzuW2DaFw80owKr-uUK-FH_KTcA:1645436278609&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwic74vnv5D2AhXDSvEDHdfQBM0Q_AUoAXoECAEQAw&biw=994&bih=429&dpr=1.38#imgrc=Uutk7t2Zew6RkM


 

Πήραν τα παιδιά τον λόγο και ανέλαβαν τον ρόλο του ομιλητή και του ακροατή;  

Που δυσκολεύτηκαν τα παιδιά στην κατανόηση των καιρικών φαινομένων; 

Πόσα παιδιά δεν ήθελαν ζωγραφίσουν; 

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή;  

Ευχαριστήθηκαν τα παιδιά με την κατασκευή; 

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή; 

Χρονικά ο χρόνος ήταν επαρκής για τις δραστηριότητες; 

Άρεσαν στα παιδιά οι δραστηριότητες ή κουράστηκαν γρήγορα; 

Ολοκληρώθηκε η δραστηριότητα στο χρόνο που υπολογίζαμε; 

Πώς θα συλλέξω δεδομένα για να γνωρίζω ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι;  

Παρατήρηση, συζήτηση, ερωτήσεις 

Τι είδους δεδομένα θα συγκεντρώσω;  

Κλίμακα ελέγχου για την καταγραφή της παρατήρησης  

Σχόλια των παιδιών 

Ημερολόγιο 

Εβδομάδα: 1
η
  Ημερομηνία:  

17/3/2022 Δραστηριότητα: 8 οργανωμένη 
δραστηριότητα 

Διάρκεια: 45΄ 

Α. Τίτλος δραστηριότητας  

Η Άνοιξη και οι άλλες εποχές  
Β. Στόχοι 

 Να αναγνωρίζουν οικείες λέξεις (εποχές)  

 Να διαχωρίσουν τα χαρακτηριστικά της κάθε εποχής  

 Να αναγνωρίζουν οπτικά την λέξη Άνοιξη. 

 Να περιγράφουν μία ιστορία που άκουσαν με δικές τους λέξεις 

Γ. Εποπτικό ή άλλο υλικό 

Καρτέλα εποχών, Βιβλίο, Περιοδικά, Χαρτιά, Μαρκαδόρους, Ψαλίδια  πλαστικοποιημένες 

εποχές 

      
Παιδικό ανάγνωσμα για την Άνοιξη σε έμμετρο λόγο. Από το βιβλίο: Τα χελιδόνια θα φτάσουν 

όπου υπάρχουν παιδιά για να τους φέρουν την άνοιξη. Μαμά, μαμά την Άνοιξη έφεραν δυο 

πουλάκια. Είναι και μαύρα και λευκά, είναι χελιδονάκια… Συγγραφέας: Ντέμη Ρούσσα / Έκδοση 

ebook: Ιδιωτική έκδοση / Έτος έκδοσης: 2020/ Μέγεθος: σελ. 10 / 9.7 Μb/ Μορφή: Pdf Online ). 

Πηγές:: https://gr.pinterest.com/pin/331577591293908081/ 

https://www.kindergartenstories.com/2018/08/blog-post_31.html 

https://gr.pinterest.com/pin/331577591293908081/


 

Δ. Περιγραφή 

 Λέμε στα παιδιά ότι μία φίλη μας μας χάρισε ένα ωραίο παραμύθι και τους το φέραμε για 

να το διαβάσουμε. Παρατηρούμε το εξώφυλλο. Το επεξεργαζόμαστε ως εικόνα. Τι μας 

δείχνει η εικόνα; Διαβάζουμε στα παιδιά τίτλο. ΔΙΩΝΗ, ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΧΕΛΙΔΟΝΙ. 

Ερωτήσεις εισαγωγής: Τι μπορεί να μας πει ένα τέτοιο βιβλίο; Γιατί πράγμα λέτε να 

μιλάει; Να παιδιά προβλέπουν. 

 Διαβάζουμε το παραμύθι σελίδα-σελίδα δείχνοντας και συζητώντας τις αντίστοιχες 

εικόνες.  

 Έπειτα από την ολοκλήρωση του παραμυθιού καλούμε τα παιδιά να μας πουν με δικά τους 

λόγια τι έλεγε το παραμύθι.  Συζήτηση στην ολομέλεια: Τι μας είπε αυτό το παραμύθι; 

Ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές; Ας το δούμε πάλι από την αρχή; Τι μας είπε σε αυτή την 

εικόνα; Και τι έγινε μετά; Για ποια εποχή μας μιλούσε;  

 Στη συνέχεια διαχωρίζουμε την άνοιξη από τις υπόλοιπες εποχές. Έχουμε 

πλαστικοποιημένη μία καρτέλα με τις εποχές την οποία κρεμάμε στον τοίχο του 

νηπιαγωγείου. Στην καρτέλα αυτή υπάρχει ένα βελάκι που γυρνάει. Το βελάκι είναι 

γυρισμένο στην εικόνα του χειμώνα. Έπειτα από την ανάγνωση του παραμυθιού  γίνεται 

συζήτηση στην ολομέλεια και αποφασίζουμε για το που θα πρέπει να γυρίσει το βελάκι. 

Διαχωρίζουμε τις 4 εποχές. Το δεντράκι που αντιπροσωπεύει την άνοιξη έχει πάνω 

λουλουδάκια, το δεντράκι που αντιπροσωπεύει το καλοκαίρι έχει πάνω φρούτα. Γιατί; Με 

αυτόν τον τρόπο δίνεται το έναυσμα για την ενασχόληση με τη θεματική ενότητα της 

Άνοιξης. ‘Τι διαφορετικό έχει η Άνοιξη από τις άλλες εποχές τις καρτέλας;’ 

 Εξηγούμε και δίνουμε στα παιδιά το φύλο εργασίας με τα γράμματα της λέξης Άνοιξη. Τα 

παιδιά καλούνται να αναγνωρίσουν από ποιο γράμμα ξεκινάει η λέξη Άνοιξη. Έπειτα 

ζωγραφίζουν ελεύθερα την εικόνα 

Ε. Αξιολόγηση:  

Πώς θα συλλέξω δεδομένα για να γνωρίζω ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι;   

Παρατήρηση, συζήτηση, ερωτήσεις. 

Οι μαθητές κατανόησαν το παραμύθι; Μπόρεσαν να το αποδόσουν χρονικά (σε συνέχεια) και 

περιληπτικά; Εκφράστηκαν ελεύθερα ή χρειάστηκαν βοηθητικές ερωτήσεις; 

Οι μαθητές γνώριζαν τις εποχές; Μπόρεσαν να τις ξεχωρίσουν στην εικόνα;  

Τι δεν ήξεραν και ποια καινούρια γνώση πήραν; 

 

Τι είδους δεδομένα θα συγκεντρώσω;  

Φωτογραφίες από τις κατασκευές των παιδιών, αναφορές από το προσωπικό ημερολόγιο. 

 

Κλίμακα ελέγχου για την καταγραφή της παρατήρησης: 

Πόσα και ποια παιδιά δεν συμμετείχαν καθόλου; Τι κάναμε γι αυτό; Πόσα παιδιά έπειτα από δική 

μας παρότρυνση συνεργάστηκαν; 

Πόσα παιδιά αναγνώρισαν τη λέξη «Άνοιξη»;  

Σχόλια των παιδιών 

Άρεσε το παραμύθι στα παιδιά δραστηριότητα στα παιδιά; Τι τους έκανε εντύπωση στο παραμύθι 

και ποια μέρη του παραμυθιού σχολίασαν. 

 

Ημερολόγιο  

Καταγραφή πεπραγμένων, βαθμός επίτευξης στόχων, περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών, 

δυσκολίες, αξιολόγηση της δραστηριότητας 

Εβδομάδα: 1
η
  Ημερομηνία:  

18/3/2022 Δραστηριότητα: 9 οργανωμένη 
δραστηριότητα 

Διάρκεια: 45΄ 

Α. Τίτλος δραστηριότητας  

Άνοιξη μυρίζει να μου πεις τι μου θυμίζει  

Β. Στόχοι 

Να συνεργαστούν σε ομάδες των δύο για την επίτευξη κοινού στόχου  



Να παρατηρήσουν, να διατυπώσουν υποθέσεις, να πειραματιστούν και να καταλήξουν 
σε συμπεράσματα  
 

Να συμμετέχουν στη συζήτηση για την άνοιξη παίρνοντας διαδοχικά τον λόγο και αναλαμβάνοντας 

ρόλο ομιλητή και ακροατή. 

Να περιμένουν τη σειρά τους για να πάρουν τον λόγο. 

Να εκφράσουν τις απόψεις τους. 

Να βελτιώνουν και να εμπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο. 

Να ακούν και να κατανοούν. 

Να κατανοήσουν σχήμα, χρώμα και γεύση των φρούτων της Άνοιξης 

Να εμπλακούν σε δραστηριότητες αδρής και λεπτής κινητικότητας 

Γ. Εποπτικό ή άλλο υλικό 

Επιτραπέζιο παιχνίδι , Χαρτιά ζωγραφικής, πολύχρωμους μαρκαδόρους,  κηρομπογιές, 
ξυλομπογιές. Μαλλί, γκοφρέ,  
Δ. Περιγραφή 

Επιτραπέζιο παιχνίδι Εξυπνούλης Εκπαιδευτικό Παιχνίδι Μήνες Και Εποχές Πόσες και ποιες είναι 

οι εποχές; πόσοι και ποιοι είναι οι μήνες του χρόνου; Ποια είναι τα φρούτα, οι δραστηριότητες που 

χαρακτηρίζουν κάθε μήνα; Ποιο μήνα είναι τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, το καρναβάλι, οι σχολικές 

εξετάσεις; Οι μήνες και εποχές είναι ένα ευχάριστο παιχνίδι γνώσης! Ένα διασκεδαστικό 

εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά ηλικίας από 5 ετών. Τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι μαθαίνουν τα 

φρούτα, τις δραστηριότητες και τις ιδιαίτερες στιγμές που χαρακτηρίζουν κάθε μήνα και 

αντιλαμβάνονται τις διαφορές των 4 εποχών. Ποιο μήνα είναι τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, το 

καρναβάλι και οι διακοπές; Το παιδί τα ανακαλύπτει όλα με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Το 

παιχνίδι διαθέτει μέθοδο αυτοδιόρθωσης που επιτρέπει στο παιδί να ελέγξει μόνο του αν έδωσε τη 

σωστή απάντηση χωρίς τη βοήθεια ενήλικα. Το παιχνίδι αυτό βοηθά το παιδί να αναπτύξει και να 

αποκτήσει: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - συσχετισμός δραστηριοτήτων με τις εποχές και τους μήνες 

ΛΟΓΙΚΗ και ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - αναγνώριση, συσχέτιση, κατηγοριοποίηση αντικειμένων 

και καταστάσεων ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ - εκμάθηση μηνών και 

εποχών του έτους - αναγνώριση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε μήνα και εποχής ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

και ΓΡΑΦΗ - κατανόηση κειμένου και εικόνων ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ - εκμάθηση της αγγλικής 

ονομασίας από τους μήνες και τις εποχές ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - εξάσκηση χεριών και 

κινητικών ικανοτήτων - χρήση εργαλείων παιχνιδιού ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ - ακρόαση - συνεργασία 

και ομαδική δουλειά - σεβασμός στους κανόνες του παιχνιδιού - διαχείριση συναισθημάτων 

ΜΝΗΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ Κατασκευάζεται στην Ιταλία. Τα εκπαιδευτικά 

παιχνίδια του Εξυπνούλη αποτελούν μια διαχρονική και πρωτοποριακή σειρά, σχεδιασμένη για την 

υποστήριξη της μαθησιακής ανάπτυξης των παιδιών κατά την προσχολική και σχολική ηλικία. 

Έχουν μελετηθεί από ειδικούς παιδαγωγούς και ψυχολόγους και έχουν δοκιμαστεί σε σχολεία. 

Καλύπτουν πλήθος εκπαιδευτικών θεμάτων βοηθώντας τα παιδιά να αναπτύξουν ουσιαστικές 

ικανότητες και γνώσεις με απλό και διασκεδαστικό τρόπο! Έπειτα παίζουμε το παιχνίδι ‘ποιο 

φρούτο είναι’. Η νηπιαγωγός λέει αινίγματα και τα παιδιά αναγνωρίζουν το φρούτο. Πχ Είμαι 

πορτοκαλί και με μεγάλο κουκούτσι. Με λεν και καϊσί. Ξέρεις αυτό τι θα πεί; Τι είναι; 

Απάντηση: Το βερίκοκο. Κόκκινη και στρουμπουλή, γευστική αλλά μικρή. Τρώγεται είτε ωμή ή 

γρανίτα δροσερή. Τι είναι; 

Απάντηση: Η φράουλα 

Στη συνέχεια δημιουργούμε το έναυσμα με την πρόταση «ξέρετε ότι και στα πουλιά αρέσουν πολύ 

τα φρούτα;». Ποιο είναι το πιο γνωστό πουλί που βλέπουμε την άνοιξη; Με αυτόν τον τρόπο 

κάνουμε την σύνδεση με το χελιδόνι. Συζήτηση στην ολομέλεια. Βοηθητικές ερωτήσεις: Έχουμε δει 

χελιδόνια; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους; Τι χρώμα έχουν; Που χτίζουν τις φωλιές τους; Ας 

βάλουμε τα χελιδόνια στην τάξη μας. Όμως πως λέτε να τα βάλουμε; Να πετούν; Να είναι πάνω σε 

καλώδια; Να είναι μέσα στη φωλιά τους; Ή και όλα μαζί; 

Χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες: Α ομάδα: Δίνουμε στους μαθητές να κόψουν το σχήμα του 

χελιδονιού και να το κολλήσουν σε ένα χαρτί του μέτρου.  

  
Πηγή εικόνας:  https://e-children.blogspot.com/2012/03/blog-post_3856.html   

Ομάδα Β: Σε χαρτί του μέτρου κολλάμε χοντρές 5 χρωματιστές κλωστές έτσι ώστε να 

δημιουργηθούν 5 καλώδια από κολώνες ρεύματος. (Διαθεματική προσέγγιση με μαθηματικά) Τα 

παιδιά μετρούν τις χοντρές κλωστές και κόβουν όσο χρειαζόμαστε.  

https://e-children.blogspot.com/2012/03/blog-post_3856.html


 

  Πηγή εικόνας:  https://www.delfino.gr/el/nimata-klostes  

 Πηγή εικόνας:  https://coolweb.gr/poulia-ilektropliksia-kathontai-kalodia-dei/  

Ομάδα Γ: Φτιάχνουνε φωλιές για τα χελιδόνια. Στην παρακάτω εικόνα κολλάνε φακές για την 

φωλιά και μαύρες κλωστές με μαύρο το χελιδόνι. 

   
Πηγή εικόνας:  https://gr.pinterest.com/pin/484699978640477661/  

Ατομική δραστηριότητα: Αντιγράφουμε τα γράμματα και βάφουμε το χελιδόνι. 

  
Πηγή εικόνας:  https://blogs.sch.gr/nipagandrian/2020/03/   
Ομάδα Γ: Φτιάχνουνε φωλιές για τα χελιδόνια. Στην παρακάτω εικόνα κολλάνε φακές για την 

φωλιά και μαύρες κλωστές με μαύρο το χελιδόνι. 

   
Πηγή εικόνας:  https://gr.pinterest.com/pin/484699978640477661/  

Ε. Αξιολόγηση:  

Κατανόησαν τα παιδιά τα φρούτα; Επανέλαβαν σωστά τα ονόματα των φρούτων; Αναγνώρισαν την 

γεύση τους; Μπόρεσαν να τα περιγράψουν; Γνώριζαν κάποια φρούτα και κάποια χαρακτηριστικά 

αυτών; Παρατηρήθηκαν δυσκολίες στην περιγραφή; 

Πήραν τα παιδιά τον λόγο και ανέλαβαν τον ρόλο τους στην κάθε ομάδα; Ποια παιδιά 

δυσκολεύτηκαν στο μέτρημα της κλωστής; Ποια παιδιά δυσκολεύτηκαν στο κόψιμο των χελιδονιών 

(λεπτή κινητικότητα) Ποια παιδιά δεν ήθελαν να συμμετέχουν; 

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή; 

Χρονικά ο χρόνος ήταν επαρκής για τις δραστηριότητες;  

Τι χρειάστηκε να προσθέσω και τι χρειάστηκε να αφαιρέσω  

Πώς θα συλλέξω δεδομένα για να γνωρίζω ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι;  

Παρατήρηση, συζήτηση, ερωτήσεις 

Τι είδους δεδομένα θα συγκεντρώσω;  

φωτογραφίες 

Σχόλια των παιδιών 

Ημερολόγιο 

Εβδομάδα: 1
η
  Ημερομηνία:  

18/3/2022 
Δραστηριότητα: 10 οργανωμένη 

δραστηριότητα 

Διάρκεια: 45΄ 

Α. Τίτλος δραστηριότητας  

Συμμετέχω, δραστηριοποιούμαι και ενεργώ. Τι μου αρέσει και τι δεν μου αρέσει στο νηπιαγωγείο 

μου   

Β. Στόχοι 

Να εκφραστούν τις απόψεις τους  

Να συμμετέχουν ενεργά αλλάζοντας και στολίζοντας τον χώρο που ζουν και μαθαίνουν 

Να συνεργαστούνε μεταξύ τους για την επίτευξη κοινού στόχου. 

Να παρατηρήσουν, να διατυπώσουν υποθέσεις, να πειραματιστούν και να καταλήξουν σε 

https://gr.pinterest.com/pin/484699978640477661/
https://blogs.sch.gr/nipagandrian/2020/03/
https://gr.pinterest.com/pin/484699978640477661/


συμπεράσματα  

Να κάνουν απλές κατασκευές συμμετρικών σχημάτων  

Να αναγνωρίζουν συμμετρικά σχήματα και να εντοπίζουν τον άξονα συμμετρίας 

 

Γ. Εποπτικό ή άλλο υλικό 

Κούκλα  χαρακτήρα , χρωματιστά Α4 με σχέδιο πεταλούδας και χελιδονιού. Κούκλα μασκοτ. 

         

 

Δ. Περιγραφή 

 Συγκεντρώνουμε τα παιδιά σε μια γωνιά (π.χ. παρεούλα, γωνιά βιβλιοθήκης) και τους 

εξηγούμε τι πρόκειται να κάνουμε.  Χρησιμοποιούμε τον Φρουφρού (την κούκλα μασκότ) 

που είχαμε χρησιμοποιήσει και στην δραστηριότητα του καιρού, Έτσι ώστε οι βοηθητικές 

ερωτήσεις ή κάποιες βοηθητικές ενδεικτικές απαντήσεις να δίνονται από αυτόν.  

 Θέτουμε στα παιδιά ερωτήσεις με στόχο να εκφράσουν επιθυμίες για το χώρο της τάξης.  

Βοηθητικές ερωτήσεις: Ποιο μέρος της τάξης σας αρέσει περισσότερο; Τι δεν σας αρέσει 

στο νηπιαγωγείο; Τι θα θέλατε να προσθέσουμε; Τι θα θέλατε να αλλάξουμε; Ποιο μέρος 

του νηπιαγωγείου δεν σας αρέσει; Τι σας φαίνεται δύσκολο στο νηπιαγωγείο; Ποια ήταν η 

καλύτερή σας μέρα μέχρι σήμερα στο νηπιαγωγείο; Ποια ήταν η χειρότερη μέρα σας στο 

νηπιαγωγείο; Τι θα θέλατε να αλλάξει στο νηπιαγωγείο σας;  

 Παροτρύνουμε τα παιδιά στο να συνεχίσουμε τον στολισμό της τάξης μας με δικές μας 

κατασκευές. Εξηγούμε στα παιδιά τις κατασκευές καθώς και τον άξονα συμμετρίας που θα 

κάνει τις κατασκευές μας να φαίνονται πιο όμορφες. Χωρίζουμε τα παιδιά σε 3 ομάδες και 

διαλέγουν μεταξύ χελιδονιού, πασχαλίτσας ή πεταλούδας. Οι ομάδες διαλέγουν το μέρος 

της τάξης που θα ήθελαν να βάλουν την κατασκευή τους. Εάν θέλουν μπορούν να 

τοποθετήσουν τις κατασκευές τους και στο διάδρομο του νηπιαγωγείου. Κατά τη διάρκεια 

της κατασκευής περνούμε και βοηθούμε τα παιδιά που δυσκολεύονται. 

 Έπειτα από την τοποθέτηση των κατασκευών, δίνουμε σε όλα τα παιδιά της τάξης ένα 

χαρτί Α4 χωρισμένο στη μέση και ζητάμε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν από την αριστερή 

πλευρά όσα τους αρέσουν στο νηπιαγωγείο τους και από τη δεξιά πλευρά όσα δεν τους 

αρέσουν. Τα παιδιά παρουσιάσουν στην ολομέλεια τις απόψεις τους. Οι απόψεις ή νέες 

ιδέες τοποθετούνται στο φάκελο των παιδιών. 

Ε. Αξιολόγηση:  

Τι θα αξιολογήσω; 

Πήραν τα παιδιά τον λόγο και ανέλαβαν τον ρόλο του ομιλητή και του ακροατή;  

Τα παιδιά κατάλαβαν τον άξονα συμμετρίας και ολοκλήρωσαν την κατασκευή; 



 

 

 

 

 

Πώς θα συλλέξω δεδομένα για να γνωρίζω ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι;  

Παρατήρηση, συζήτηση, ερωτήσεις 

Πόσα ήθελαν να συμμετέχουν στην διαμόρφωση του χώρου παίρνοντας μέρος ενεργά;  

Πόσα παιδιά κατάλαβαν τον άξονα συμμετρίας;  

Πόσα παιδιά δυσκολεύτηκαν στην κατασκευή ή δεν ήθελαν να συμμετέχουν; Τι κάναμε γι’ αυτό; 

Τι είδους δεδομένα θα συγκεντρώσω;  

Φωτογραφίες από τις κατασκευές των παιδιών. Προσωπικές απόψεις των παιδιών για τις αλλαγές 

που θα ήθελαν στο νηπιαγωγείο.  

Κλίμακα ελέγχου για την καταγραφή της παρατήρησης  

Περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών. Πόσα ή ποια παιδιά δυσκολεύτηκαν να εκφράσουν ιδέες ή 

να ολοκληρώσουν την κατασκευή. 

Έφτασε ο χρόνος για την ολοκλήρωση της δραστηριότητας; 

Σχόλια των παιδιών 

Αξιολόγηση των παιδιών σε σχέση με την δραστηριότητα. Ιδέες για πιθανές αλλαγές της τάξης 

Ημερολόγιο 

Καταγραφή πεπραγμένων, δυσκολιών που αντιμετωπίστηκαν ή που δυσκόλεψαν παιδιά και 

νηπιαγωγό. Αξιολόγηση της δραστηριότητας.  


