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ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΩΡΑ  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 

 

 

1
η
 

14/03/2022 έως 

18/03/2022 

8.30-

9.15 

Ελεύθερο 

Παιχνίδι 

Ελεύθερο 

Παιχνίδι 

Ελεύθερο 

Παιχνίδι 

Ελεύθερο 

Παιχνίδι 

Ελεύθερο 

Παιχνίδι 

9.15-

10.00 

1η 

Οργανωμένη 

δραστηριότητα 

«Ποιος 

είμαι;» 

1η 

Οργανωμένη 

δραστηριότητα  

«Ο καιρός 

του μήνα» 

1η 

Οργανωμένη 

δραστηριότητα 

«Τι ξέρουμε 

για τα 

επαγγέλματα» 

1η 

Οργανωμένη 

δραστηριότητα 

«Η Άνοιξη 

και οι άλλες 

εποχές» 

1η 

Οργανωμένη 

δραστηριότητα 

«Τι δουλειά 

κάνουν οι 

γονείς μου;» 

10.00-

10.45 

Διάλειμμα  Διάλειμμα  Διάλειμμα  Διάλειμμα  Διάλειμμα  

10.45-

11.30 

2η 

Οργανωμένη 

δραστηριότητα 

«Καρέκλα για 

όλους» 

2η 

Οργανωμένη 

δραστηριότητα 

«Μήνες και... 

γενέθλια» 

2η 

Οργανωμένη 

δραστηριότητα 

«Ποιο 

επάγγελμα 

κρύβεται; 

Ποιος κάνει 

αυτό το 

επάγγελμα;» 

2η 

Οργανωμένη 

δραστηριότητα 

«Το δένδρο» 

2η 

Οργανωμένη 

δραστηριότητα 

«Τι είναι αυτό 

που αγαπάμε 

περισσότερο;» 

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  
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Εβδομάδα: 1
η
 Ημερομηνία: 

14/3/2022 

Δραστηριότητα: 

1
η
 οργανωμένη 

δραστηριότητα  

Διάρκεια: 

45΄ 

Α. Τίτλος δραστηριότητας 

Ποιος είμαι;  

 

Β. Στόχοι 

 Να συμμετέχουν σε συζητήσεις παίρνοντας διαδοχικά τον λόγο και αναλαμβάνοντας ρόλο 

ομιλητή και ακροατή 

 Να αυτοπαρουσιάζονται αξιοποιώντας διαφορετικούς τρόπους  

 Να σχολιάζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές τους με τους άλλους  

 

Γ. Εποπτικό ή άλλο υλικό 

 Χαρτί του μέτρου, χαρτί Α4, μαρκαδόροι, κηρομπογιές, ξυλομπογιές 

 

Δ. Περιγραφή 

 

 Λέμε στα παιδιά ότι θέλουμε να τα γνωρίσουμε και να μας γνωρίσουν και για αυτό θα 

παίξουμε ένα παιχνίδι γνωριμίας. 

 Εξηγούμε στα παιδιά πώς θα παίξουμε το παιχνίδι και τι πρέπει να λέμε. Κάνουμε εμείς την 

αρχή λέγοντας το όνομά μας, κάτι που μας αρέσει πολύ, κάτι που δεν μας αρέσει καθόλου, 

κάτι που μας φοβίζει και ολοκληρώνουμε με κάτι που επιθυμούμε.  

 Γράφουμε σε χαρτί του μέτρου όσα μας λένε τα παιδιά αναφέροντας το όνομα του κάθε 

παιδιού. Δεν πιέζουμε τα παιδιά που δεν επιθυμούν να πάρουν τον λόγο 

 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 ζωγραφίσουν τον εαυτό τους και όσα τους αρέσουν και 

όσα δεν τους αρέσουν παροτρύνοντας και τα παιδιά που δεν συμμετείχαν στην προηγούμενη 

φάση.  

 Παρατηρούμε τα παιδιά κατά τη διάρκεια της ζωγραφικής και συζητάμε μαζί τους για τη 

ζωγραφιά τους. Καταγράφουμε τα σχόλια των παιδιών στο ημερολόγιό μας.  

 Συγκεντρωνόμαστε σε ολομέλεια, το κάθε παιδί παρουσιάζει τη ζωγραφιά του και είτε την 

αναρτούμε στον τοίχο είτε το κάθε παιδί την τοποθετεί στον φάκελό του ή στο συρτάρι του.  

 Τέλος, καλούμε τα παιδιά να ετοιμαστούν για την ώρα του δεκατιανού.  

 

Ε. Αξιολόγηση της μάθησης:  

 

 Τι θα αξιολογήσω;  

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

Πόσα παιδιά είχαν δυσκολίες;  

 Παρουσίασαν τον εαυτό τους μέσω του προφορικού λόγου ή μέσω της 

ζωγραφικής; Υπήρχαν παιδιά που είχαν δυσκολίες;  

 Μπόρεσαν να ανακαλύψουν ομοιότητες και διαφορές τους με τα άλλα παιδιά;  

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

 Παρατήρηση, συζήτηση, ερωτήσεις, έργα των παιδιών  

 Τι είδους δεδομένα θα συγκεντρώσω;  

 Κλίμακα ελέγχου για την καταγραφή της παρατήρησης  
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 Φωτογραφίες των έργων των παιδιών 

 Σχόλια των παιδιών 
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Εβδομάδα: 1
η
 Ημερομηνία: 

14/3/2022 

Δραστηριότητα: 

2
η
  οργανωμένη 

δραστηριότητα  

Διάρκεια: 

30΄ 

Α. Τίτλος δραστηριότητας 

Καρέκλα για όλους 

 

Β. Στόχοι 

 Να μάθουν να συνεργάζονται σε μη ανταγωνιστικά κινητικά παιχνίδια 

 Να έρθουν σε επαφή με τους συμμαθητές τους 

 Να υπακούσουν σε κανόνες 

 Να αναστοχαστούν για το τι είναι ο συναγωνισμός 

 Να συμμετέχουν σε συζητήσεις παίρνοντας διαδοχικά τον λόγο και αναλαμβάνοντας ρόλο 

ομιλητή και ακροατή 

 

Γ. Εποπτικό ή άλλο υλικό 

 Καρεκλάκια, Η/Υ ή λάπτοπ, ηχεία, τραγούδι «Σκα Σου Σου»  SKA SOU SOU (1982) - 

YouTube 

 

Δ. Περιγραφή 

 

 Λέμε στα παιδιά ότι θέλουμε να παίξουμε μαζί τους το παιχνίδι με τις μουσικές καρέκλες 

αρχικά και μετά μια παραλλαγή του κλασικού αυτού παιχνιδιού 

 Τοποθετούμε κατάλληλα τα καρεκλάκια στο διαθέσιμο χώρο της τάξης σε κυκλικό σχήμα και 

απομακρύνουμε διάφορα αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν πιθανό τραυματισμό 

 Εξηγούμε στα παιδιά τους κανόνες του παιχνιδιού, δηλαδή, πως όσο θα παίζει η μουσική θα 

κινούνται κυκλικά γύρω από τις καρέκλες και όταν θα σταματά θα πρέπει όσο πιο γρήγορα 

μπορούν να βρουν να κάτσουν σε μια καρεκλίτσα. Το παιδί που δεν έχει κάτσει σε κάποια 

καρεκλίτσα θα βγαίνει έξω από το παιχνίδι 

 Ξεκινάμε τη μουσική και τη διακόπτουμε ανά διαστήματα και σε κάθε γύρω αφαιρούμε και 

μία καρέκλα έτσι ώστε τα καρεκλάκια να είναι κάθε φορά ένα λιγότερα από τα παιδιά 

 Στη συνέχεια λέμε στα παιδιά πως θα παίξουμε με έναν διαφορετικό τρόπο τις μουσικές 

καρέκλες. Αντί να βγαίνει σε κάθε γύρω ένα παιδί και μια καρέκλα θα βγαίνει μόνο μια 

καρέκλα κάθε φορά και έτσι τα παιδιά θα πρέπει να κάθονται στην αγκαλιά κάποιου άλλου 

 Ξεκινάμε το παιχνίδι από την αρχή και ενθαρρύνουμε τα παιδιά να κάθονται στην αγκαλιά όχι 

μόνο των φίλων τους αλλά και αυτών των συμμαθητών τους που δεν κάνουν τόσο παρέα 

 Το παιχνίδι κυλάει και ένα ένα τα παιδιά κάθονται στα πόδια του άλλου 

 Στο τέλος, συζητάμε για ποιο λόγο είναι ωραίο να παίζουμε και την εναλλακτική μορφή των 

μουσικών καρεκλών αλλά και γιατί η πρώτη μορφή είναι πιο ανταγωνιστική και η δεύτερη πιο 

συναγωνιστική 

Ε. Αξιολόγηση της μάθησης:  

 

 Τι θα αξιολογήσω;  

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

Πόσα παιδιά είχαν δυσκολίες; 

 Πόσο συνεργάστηκαν τα παιδιά μεταξύ τους; Πόσα παιδιά είχαν δυσκολία να 

αγκαλιάσουν το ένα το άλλο; 

 Πόσο ακολούθησαν τους κανόνες του παιχνιδιού; Πόσα παιδιά δεν συμβάδιζαν με 

τη ροή των υπόλοιπων συμμαθητών τους; 

 Κατάφεραν να διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ της πρώτης μορφής και της 

https://www.youtube.com/watch?v=biKVLV7GpTo&list=PLYDFGJSrzE137ERARvuzgxcYpUO_7ZruY
https://www.youtube.com/watch?v=biKVLV7GpTo&list=PLYDFGJSrzE137ERARvuzgxcYpUO_7ZruY
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δεύτερης μορφής των μουσικών καρεκλών; 

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

 Παρατήρηση, συζήτηση, ερωτήσεις 

 Τι είδους δεδομένα θα συγκεντρώσω;  

 Διαβαθμισμένη κλίμακα ελέγχου  

 Σχόλια των παιδιών 
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Εβδομάδα: 1
η
 Ημερομηνία: 

15/3/2022 

Δραστηριότητα: 

1
η
   οργανωμένη 

δραστηριότητα  

Διάρκεια: 

30΄ 

Α. Τίτλος δραστηριότητας 

Ο καιρός του μήνα 

 

Β. Στόχοι 

 Να διακρίνουν τα διάφορα καιρικά φαινόμενα 

 Να αναγνωρίζουν τη σωστή ημέρα στο ημερολόγιο 

 Να συμμετέχουν σε συζητήσεις παίρνοντας διαδοχικά τον λόγο και αναλαμβάνοντας ρόλο 

ομιλητή και ακροατή 

 Να διεξάγουν συμπεράσματα με βάση έναν πίνακα 

 

Γ. Εποπτικό ή άλλο υλικό 

 Χαρτόνι του μέτρου, μαρκαδόρους, λάπτοπ, ηχεία, βίντεο «Μαθαίνω τον καιρό» Μαθαίνω τον 

Καιρό - Εκπαιδευτικό Βίντεο - YouTube 

 Φωτογραφίες με τα καιρικά φαινόμενα, πίνακας με τις ημέρες του μήνα 

 

Δ. Περιγραφή 

 

 Λέμε στα παιδιά ότι σήμερα θα συζητήσουμε για τον καιρό και τα καιρικά φαινόμενα. Τα 

ρωτάμε « Τι είναι τα καιρικά φαινόμενα;» 

 Ακούμε προσεκτικά τις απαντήσεις τους και τις σημειώνουμε στο ημερολόγιου της 

νηπιαγωγού 

 Στη συνέχεια τους λέμε πως θα δούμε ένα σχετικό βίντεο το οποίο θα μας μιλήσει για το ποια 

είναι αυτά τα καιρικά φαινόμενα επιτέλους! 

 Διαμορφώνουμε κατάλληλα τον χώρο ώστε όλα τα παιδιά να βλέπουν καθαρά και να ακούν το 

βίντεο 

 Ζητάμε από τα παιδιά να είναι ήρεμα όσο μπορούν και να δουν προσεκτικά το βίντεο 

 Αφού δούμε το βίντεο ρωτάμε τα παιδιά «Πόσα διαφορετικά καιρικά φαινόμενα υπάρχουν;», 

«Ποια καιρικά φαινόμενα έχετε δει;» και «Σήμερα τι καιρικό φαινόμενο έχουμε;» 

 Μετά τοποθετούμε τα παιδιά στην παρεούλα και τους ζητάμε να καθίσουν κάτω και τους 

δείχνουμε τον πίνακα με τις ημέρες του μήνα της πρακτικής μας  

 Τους εξηγούμε πως κάθε ημέρα θα μαζευόμαστε και θα σημειώνουμε στον πίνακά μας τι καιρό 

είχαμε σήμερα φωνάζοντας κάθε φορά διαφορετικό παιδάκι έτσι ώστε όλα τα παιδάκια να 

πουν τον καιρό 

 Στο τέλος του μήνα θα έχουμε σημειώσει τι καιρό είχακε κάθε μέρα και θα διεξάγουμε 

συμπεράσματα, όπως πόσες ημέρες είχε ήλιο ή τι καιρό είχε τις περισσότερες ημέρες του μήνα 

Ε. Αξιολόγηση της μάθησης:  

 

 Τι θα αξιολογήσω;  

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

Πόσα παιδιά είχαν δυσκολίες; 

 Πόσο συγκεντρωμένα ήταν τα παιδιά κατά τη διάρκεια του βίντεο; Αν όχι τι 

έκαναν; 

 Πόσο κατάφεραν να ξεχωρίσουν τα διαφορετικά καιρικά φαινόμενα; Ποια καιρικά 

φαινόμενα τους μπέρδεψαν; 

 Σε ποιο βαθμό κατάφεραν να βρουν τη σωστή ημέρα της εβδομάδας; 

https://www.youtube.com/watch?v=r5GJxmFhVus
https://www.youtube.com/watch?v=r5GJxmFhVus
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 Πώς θα συλλέξω δεδομένα για να γνωρίζω ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι;  

 Παρατήρηση, συζήτηση, ερωτήσεις 

 Τι είδους δεδομένα θα συγκεντρώσω;  

 Ανεκδοτικές καταγραφές για το κάθε παιδί κάθε ημέρα όταν λέει τον καιρό 

 Σχόλια των παιδιών 
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Εβδομάδα: 1
η
 Ημερομηνία: 

15/3/2022 

Δραστηριότητα: 

2
η
    οργανωμένη 

δραστηριότητα  

Διάρκεια: 

35΄ 

Α. Τίτλος δραστηριότητας 

Μήνες και...γενέθλια 

 

Β. Στόχοι 

 Να διακρίνουν τις τέσσερις εποχές και τους μήνες που έχει κάθε εποχή 

 Να αναγνωρίζουν ποιο μήνα έχουν γενέθλια 

 Να εκφράζουν τις σκέψεις τους στην ολομέλεια 

 Να γράψουν χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως μπορούν 

 Να διεξάγουν συμπεράσματα με βάση έναν πίνακα διπλής εισόδου 

Γ. Εποπτικό ή άλλο υλικό 

 Χαρτόνι του μέτρου, μαρκαδόρους, λάπτοπ, ηχεία, βίντεο «Μαθαίνω τις εποχές και τους 

μήνες» Μαθαίνω τις εποχές και τους μήνες | Ας μάθουμε τις εποχές - YouTube και τραγούδι 

«Τα ξαδελφάκια του χρόνου/ Οι μήνες» ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΑΚΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΟΙ ΜΗΝΕΣ - 

YouTube 

Δ. Περιγραφή 

 

 Λέμε στα παιδιά ότι σήμερα θα τραγούδήσουμε για τους μήνες του χρόνου και θα μάθουμε για 

τα γενέθλιά μας! 

 Συζητάμε μαζί τους για το αν ξέρουν πόσες εποχές έχει ο χρόνος και πόσους μήνες. Κάνουμε 

τις εξής ερωτήσεις «Τι εποχή έχουμε τώρα;», «Ποιον μήνα;», «Ποιον μήνα είχαμε πριν;» 

«Ποιον μήνα θα έχουμε μετά;», «Ποιοι είναι οι άλλοι μήνες της Άνοιξης;»,»Τι σας αρέσει πιο 

πολύ την Άνοιξη;» και «Ποιος μήνας σας αρέσει πιο πολύ;» 

 Στη συνέχεια συζητάμε για το αν θυμούνται πότε είναι τα γενέθλιά τους, δηλαδή, ποια 

συγκεκριμένη εποχή και ποιο συγκεκριμένο μήνα 

 Ύστερα τους ανακοινώνουμε πως θα δούμε ένα σχετικό για τους μήνες και τις εποχές για να 

τους θυμηθούμε καλύτερα και αφού το δούμε θα τραουδήσουμε για τους μήνες του χρόνου 

 Αφού δούμε το εκπαιδευτικό βίντεο και τραγουδήσουμε όλοι μαζί στην ολομέλεια κάνουμε 

ερωτήσεις στα παιδιά για το αν διακρίνουν πλέον τις εποχές και τους μήνες του χρόνου 

 Συνεχίζουμε με τα γενέθλια των παιδιών. Από το αρχείο της νηπιαγωγού παίρνουμε 

πληροφορίες για το πότε ακιρβώς έχουν γενέθλια τα παιδιά αλλά τα προτρέπουμε να θυμηθούν 

από μόνα τους πρώτα ποιο μήνα και ποια εποχή έχουν 

 Φτιάχνουμε έναν πίνακα διπλής εισόδου από χαρτί του μέτρου. Στην αριστερή στήλη 

γράφουμε κατακόρυφα τους μήνες του χρόνου και στη δεξιά στήλη ζητάμε από το κάθε παιδί 

να γράψει το όνομά του δίπλα στο μήνα που έχει γενέθλια 

 Τέλος, συζητάμε με τα παιδιά πόσοι μαθητές έχουν γενέθλια κάθε μήνα, ποιο μήνα έχουν τα 

περισσότερα παιδιά γενέθλια, πόσα παιδιά γιόρτασαν τα γενέθλιά τους μετά τον Ιανουάριο και 

πριν το το Μάιο. Διεξάγουμε συμπεράσματα μαζί με τα παιδιά. 

Ε. Αξιολόγηση της μάθησης:  

 

 Τι θα αξιολογήσω;  

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

Πόσα παιδιά είχαν δυσκολίες; 

 Πόσα παιδιά αναγνωρίζουν τις τέσσερις εποχές και τους δώδεκα μήνες γραπτά και 

προφορικά; 

https://www.youtube.com/watch?v=tSzhSG0R04g
https://www.youtube.com/watch?v=XB3kpvTNWd0
https://www.youtube.com/watch?v=XB3kpvTNWd0
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 Πόσα παιδιά γνωρίζουν το μήνα των γενεθλίων τους; Μπορούν να γράψουν το 

όνομά τους δίπλα στο σωστό μήνα; 

 Πόσα παιδιά μπορούν να διεξάγουν αριθμητικά συμπεράσματα; Πόσα 

δυσκολεύονται; 

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

 Παρατήρηση, συζήτηση, ερωτήσεις, έργα των παιδιών 

 Τι είδους δεδομένα θα συγκεντρώσω;  

 Ανεκδοτική καταγραφή 

 Κλίμακα ελέγχου 

 Σχόλια των παιδιών 
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Εβδομάδα: 1
η
  Ημερομηνία: 

16/3/2022 

Δραστηριότητα:  

1
η
 οργανωμένη 

δραστηριότητα  

Διάρκεια: 

40΄ 

Α. Τίτλος δραστηριότητας 

Τι ξέρουν για το επάγγελμα  

 

Β. Στόχοι 

 Να εκφράσουν τα παιδιά τις ιδέες τους για τα επαγγέλματα . 

 Να διατυπώσουν τα παιδιά τις προτιμήσεις τους σχετικά με το τι θα ήθελαν να μάθουν για τα 

επαγγέλματα . 

 Να συμμετέχουν σε συζητήσεις παίρνοντας διαδοχικά τον λόγο και αναλαμβάνοντας ρόλο 

ομιλητή και ακροατή. 

 

 

Γ. Εποπτικό ή άλλο υλικό 

  Χαρτί Α4 μαρκαδόρος,ή βίντεο ή φωτογραφικό υλικό  

 Παραμύθι : «Η φίλη μου είναι ηθοποιός» 

 

Δ. Περιγραφή 

 Αξιοποιώντας το βιβλίο « Η φίλη μου είναι ηθοποιός» εισάγουμε το θέμα στα παιδιά.  

  Στη συνέχεια θέτουμε ερωτήσεις: Π.χ. Ποιες δουλειές γνωρίζετε; Τι είναι η δουλειά; Ποια 

επαγγέλματα σας αρέσουν; Τι δουλειά κάνει ο μπαμπάς σας και η μαμά μας; Τι δουλειά θα 

κάνετε όταν μεγαλώσετε; Γιατί δουλεύουν οι άνθρωποι;  Σε ποια ηλικία αρχίζουν να 

δουλεύουν οι άνθρωποι; Εργάζονται τα παιδιά; Πώς μαθαίνουμε να κάνουμε μια δουλειά;  

 Πάνω σε χαρτί του μέτρου Α3 όπου έχουμε γράψει «τι ξέρουμε για τα επαγγέλματα;» 

καταγράφουμε τις απαντήσεις τους σε μορφή ιστογράμματος, αράχνη. 

  Στη συνέχεια, ρωτάμε τα παιδιά «Τι άλλο θα θέλατε να μάθετε για τα επαγγέλματα;» ή 

επίσης «Πώς θα το μάθουμε;» και καταγράφουμε τα σχόλιά τους σε ένα δεύτερο 

ιστόγραμμα. Σε ένα δεύτερο χαρτί Α3 δηλαδή με τίτλο « Τι θέλουμε να μάθουμε για τα 

επαγγέλματα;» καταγράφουμε τις απόψεις των παιδιών σε μορφή αράχνης/ ιστογράμματος. 

 Για να βοηθήσουμε τα παιδιά να μιλήσουν για όσα θα ήθελαν να μάθουν στην περίπτωση 

που δεν μπορούν θα μπορούσαμε να κάνοντας εμείς την αρχή και λέγοντας πράγματα που 

θα μας άρεσαν να μάθουμε: Π.χ. «Πάντως εμένα θα μου άρεσε να μάθω τι πρέπει να κάνει 

κάποιος για να γίνει πιλότος. Εσάς τι θα σας άρεσε;»  

 Στο τέλος τα παιδια ζωγραφίζουν το φύλλο εργασίας με το θέλουν να γίνουν στο μέλλον. 
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Σημείωση: Δίπλα στο σχόλιο του κάθε παιδιού γράφουμε το όνομά του.  

 

 

Ε. Αξιολόγηση της μάθησης:  

 

 Τι θα αξιολογήσω;   

 Θα δούμε τις απόψεις των παιδιών για τα επαγγέλματα  

 Θα αξιολογήσουμε δεξιότητες προφορικού λόγου  

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

  Συζήτηση, ερωτήσεις, έργα των παιδιών  

 Τι είδους δεδομένα θα συγκεντρώσω;  

 Ανεκδοτική καταγραφή  

 Σχόλια των παιδιών 
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Εβδομάδα: 1
η
  Ημερομηνία: 

16/3/2022 

Δραστηριότητα:  

2
η
 οργανωμένη 

δραστηριότητα  

Διάρκεια: 

40΄ 

Α. Τίτλος δραστηριότητας 

Ποιο επάγγελμα κρύβεται ;Ποιος κάνει αυτό το επάγγελμα ; 

 

Β. Στόχοι 

 Να συμμετέχουν σε συζητήσεις παίρνοντας διαδοχικά τον λόγο και αναλαμβάνοντας ρόλο 

ομιλητή και ακροατή 

 Να αναπτύξουν δεξιότητες στο προφορικό λόγο μέσω της περιγραφής  

 Να γνωρίσουν τα επαγγέλματα   

 Να βοηθήσει τα παιδιά να διαφοροποιήσουν τις στερεοτυπικές αντιλήψεις σε σχέση με το 

φύλο και το επάγγελμα που τυχόν έχουν για τα επαγγέλματα  

 

Γ. Εποπτικό ή άλλο υλικό 

 Εικόνες με τα επαγγέλματα και αντικείμενα   

Δ. Περιγραφή 

Μέσα σε μια μεγάλη τσάντα βάζουμε διάφορα αντικείμενα που έχουν σχέση με έναν/δύο  

επαγγελματίες (π.χ. πυροσβέστης, γιατρός) και την παρουσιάζουμε στα παιδιά. Εξηγούμε στα 

παιδιά ότι θα πρέπει μπορούν να μαντέψουν ποιο επάγγελμα κρύβεται  και στη συνέχεια να 

περιγράψου αυτό που τον κάνει από τα αντικείμενα που βρίσκονται στην τσάντα. Ενδεικτικά 

μπορεί να είναι η εικόνα ενός αεροπλάνου, ενός νοσοκομείου, ενός παιδικού σταθμού, εργαλείων 

όπως εκείνων που χρησιμοποιεί ένας υδραυλικός, ηλεκτρολόγος κ.λπ. Το κάθε παιδί βγάζει ένα 

αντικείμενο και το περιγράφει στους άλλους. Ζητάμε από τα παιδιά να αποκαλύψουν το επάγγελμα 

και τον/την επαγγελματία ή τους επαγγελματίες που τα χρησιμοποιεί/ούν. Συνεχίζουμε με 

ερωτήσεις στα παιδιά: Πώς τα χρησιμοποιεί; Γιατί τα χρειάζεται; Στη συνέχεια δείχνουμε στα 

παιδιά εικόνες ή βιβλία σχετικά με επαγγέλματα και συζητάμε για τον καθένα, σχολιάζουμε τα 

ρούχα του, τα εργαλεία του, πώς μαθαίνει να κάνει αυτή τη δουλειά κ.λπ. 

 

Ε. Αξιολόγηση της μάθησης:  

 

 Τι θα αξιολογήσω;   
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 Θα δούμε τις απόψεις των παιδιών για τα επαγγέλματα  

 Θα δούμε τι πιστεύουν για φύλα και τα επαγγέλματα    

 Θα αξιολογήσουμε δεξιότητες προφορικού λόγου  

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

  Συζήτηση, ερωτήσεις, έργα των παιδιών  

 Τι είδους δεδομένα θα συγκεντρώσω;  

 Ανεκδοτική καταγραφή    

 Σχόλια των παιδιών 
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Εβδομάδα: 1
η
  Ημερομηνία: 

17/3/2022 

Δραστηριότητα:  

1
η
 οργανωμένη 

δραστηριότητα  

Διάρκεια: 

40΄ 

Α. Τίτλος δραστηριότητας 

Η άνοιξη και άλλες εποχές  

 

Β. Στόχοι 

 Να συμμετέχουν σε συζητήσεις παίρνοντας διαδοχικά τον λόγο και αναλαμβάνοντας ρόλο 

ομιλητή και ακροατή 

 Να αναγνωρίσου το πρώτο γράμμα από την δραστηριότητα  

 Να περιγράψουν χαρακτηριστικά των εποχών  

 Να αντιστοιχίσουν τις λέξεις     

Γ. Εποπτικό ή άλλο υλικό 

 Πίνακας με τις εποχές , καρτέλες με τα αρχικά γράμματα των παιδιών , αντικείμενα που 

ταιριάζουν με τις εποχές ,εικόνες από βιβλία  

Δ. Περιγραφή 

Συζητάμε με τα παιδιά για την Άνοιξη και τις άλλες εποχές και ζητάμε από τα παιδιά να μας πουν 

από ποια φωνή αρχίζει η λέξη της κάθε εποχής. Έχουμε κατασκευάσει πίνακα με τις εποχές και 

έχουμε γράψει τις λέξεις της κάθε εποχής, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. Σχολιάζουμε 

τις εικόνες και τις λέξεις της κάθε εποχής. Ρωτάμε τα παιδιά:  

⁻ Εάν πάμε μια βόλτα στην εξοχή την άνοιξη τι θα δούμε/ τι θα συναντήσουμε; Εάν πάμε μια 

βόλτα στην εξοχή το φθινόπωρο τι θα συναντήσουμε; Εάν πάμε μια βόλτα στην εξοχή τον 

χειμώνα τι θα συναντήσουμε; Εάν πάμε μια βόλτα στην εξοχή το καλοκαίρι τι θα 

συναντήσουμε; Πώς είναι τα δέντρα; Τι κάνουν τα ζώα την Άνοιξη;  

⁻ Τι μας αρέσει να κάνουμε την άνοιξη, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και τον χειμώνα;  

⁻ Εάν είναι άνοιξη τι ρούχα θα φορέσουμε; Εάν είναι καλοκαίρι τι ρούχα κ.λπ. 

Στη συνέχεια εξηγούμε στα παιδιά ότι θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Δίνουμε σε 4 παιδιά από 4 

καρτέλες όπου έχουμε γράψει τα ονόματα των εποχών.  

Τα υπόλοιπα παιδιά πρέπει να τοποθετήσουν μπροστά σε κάθε παιδί αντικείμενα που ταιριάζουν 

σε κάθε εποχή «διαβάζοντας» τη σχετική καρτέλα.  

Ως επέκταση της δραστηριότητας δείχνουμε εικόνες από βιβλία που δείχνουν πώς είναι τα δέντρα 

σε κάθε εποχή. Τα παρατηρούμε και τα σχολιάζουμε μαζί με τα παιδιά. Ζητάμε από τα παιδιά να 
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μας περιγράψουν την κάθε εικόνα και τα βοηθάμε εάν δυσκολεύονται μέσω των κατάλληλων 

ερωτήσεων. Εστιάζουμε στο πώς είναι τα δέντρα και τι κάνει το παιδί σε κάθε εικόνα καθώς και 

στις λέξεις της κάθε εποχής. Στη συνέχεια ζητάμε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν κι εκείνα με τη 

σειρά τους πώς είναι ένα δέντρο σε κάθε εποχή.  

 

Ε. Αξιολόγηση της μάθησης:  

 

 Τι θα αξιολογήσω;   

 Θα δούμε αν μπορούν να αντιστοιχήσουν μια λέξη 

 Θα δούμε αν μπορούν να διακρίνουν ομοιότητες και διαφορές    

 Θα αξιολογήσουμε αν μπορούν να κάνουν σωστή ταξινόμηση   

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

  Συζήτηση, ερωτήσεις,  

 Τι είδους δεδομένα θα συγκεντρώσω;  

 Φωτογραφίες και βίντεο     

 

 



17 
 

 

Εβδομάδα: 1
η
  Ημερομηνία: 

17/3/2022 

Δραστηριότητα:  

2
η
 οργανωμένη 

δραστηριότητα  

Διάρκεια: 

35΄ 

Α. Τίτλος δραστηριότητας 

Το δέντρο  

 

Β. Στόχοι 

 Να συνεργαστούν σε ομάδες  

 Να αναπτύξουν την φαντασία τους  

 Να απεικονίσουν μια σκηνή τραγουδιού  

 Να δημιουργήσουν δικούς τους στοίχους   

Γ. Εποπτικό ή άλλο υλικό 

 Τραγούδι για το δέντρο , λευκές κόλλες ,μαρκαδόροι  

Δ. Περιγραφή 

για το δέντρο Ακούμε το τραγούδι https://www.youtube.com/watch?v=0IKCSxKcDao   

και σχολιάζουμε τους στίχους του. Προτείνουμε στα παιδιά να το μετατρέψουμε σε εικόνες. 

Χωρίζουμε τα παιδιά σε δύο ομάδες ή σε ζευγάρια ή ατομικά και με τη βοήθειά μας διαλέγουν 

ποιο στιγμιότυπο του τραγουδιού θέλουν να μετατρέψουν σε εικόνα. Επίσης μπορούμε να 

προτείνουμε να παιδιά να αλλάξουν τους στίχους του τραγουδιού και να βάλουν τους δικούς τους. 

Στη συνέχεια στην ολομέλεια δείχνουμε τις εικόνες που έφτιαξε η κάθε ομάδα και τις σχολιάζουμε.  

 

 

Ε. Αξιολόγηση της μάθησης:  

 

 Τι θα αξιολογήσω;   

 Θα δούμε αν έχουν καλή συνεργασία  

 Θα δούμε αν έχουν δημιουργική φαντασία    

 Θα δούμε αν ήταν πρόθυμοι στην συμμετοχή της δραστηριότητας  

 Θα δούμε αν είχαν υπομονή  

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

https://www.youtube.com/watch?v=0IKCSxKcDao


18 
 

  Συζήτηση, ερωτήσεις, παρατήρηση  

 Τι είδους δεδομένα θα συγκεντρώσω;  

 Φωτογραφίες των παιδιών   

 Βίντεο   

 Έργα των παιδιών     
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Εβδομάδα: 1
η
  Ημερομηνία: 

18/3/2022 

Δραστηριότητα:  

1
η
 οργανωμένη 

δραστηριότητα  

Διάρκεια: 

40΄ 

Α. Τίτλος δραστηριότητας 

Τι δουλεία κάνουν οι γονείς μου  

 

Β. Στόχοι 

 Να συνεργαστούν με τους γονείς τους   

 Να συλλέξουν πληροφορίες   

 Να δουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στα επαγγέλματα των γονιών τους    

Γ. Εποπτικό ή άλλο υλικό 

 Πίνακας με μαρκαδόρους  

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 
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υλικό (εικόνες, βίντεο) 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). Επίσης, μπορούμε να διαβάσουμε ένα σχετικό βιβλίο που να αποδομεί 

τα στερεότυπα των παιδιών σχετικά με τα επαγγέλματα.   

 

 

Ε. Αξιολόγηση της μάθησης:  

 

 Τι θα αξιολογήσω;   

 Θα δούμε αν είχαν καλή συνεργασία με τους γονείς τους  

 Μπόρεσαν να ανακαλύψουν ομοιότητες και διαφορές τους με τα άλλα παιδιά ;    

     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;  

  Συζήτηση, ερωτήσεις, παρατήρηση  

 Τι είδους δεδομένα θα συγκεντρώσω;  

 Σχόλια των παιδιών  

 Κλίμακα ελέγχου  

 Έργα των παιδιών     
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Εβδομάδα: 1
η
 Ημερομηνία: 

18/3/2022 

Δραστηριότητα: 

2
η
 οργανωμένη 

δραστηριότητα  

Διάρκεια: 

45΄ 

Α. Τίτλος δραστηριότητας 

Τι είναι αυτό που αγαπάμε περισσότερο; 

 

Β. Στόχοι 

 Να συμμετέχουν σε συζητήσεις παίρνοντας διαδοχικά τον λόγο και αναλαμβάνοντας ρόλο 

ομιλητή και ακροατή 

 Να αυτοπαρουσιάζονται αξιοποιώντας διαφορετικούς τρόπους  

 Να σχολιάζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές τους με τους άλλους  

 Να διακρίνουν διαφορές μεταξύ των αντικειμένων και γενικότερα των προτιμήσεων των δύο 

φύλων 

 Να αναστοχαστούν σχετικά με τα φυλετικά στερεότυπα 

 

Γ. Εποπτικό ή άλλο υλικό 

 Χαρτί Α4, μαρκαδόροι, κηρομπογιές, ξυλομπογιές, νερομπογιές, πινέλα, δαχτυλομπογιές 

σφουγγαράκια, εικόνες, ψαλιδάκια, περιοδικά 

 

Δ. Περιγραφή 

 

 Λέμε στα παιδιά ότι θέλουμε να τα γνωρίσουμε λίγο περισσότερο και να μιλήσουμε για τα 

ενδιαφέροντά τους και τις προτιμήσεις τους. Τους ανακοινώνουμε ότι θα δημιουργήσουμε 

αφίσες με θέμα «ΚΑΘΕΤΊ ΠΟΥ ΑΓΑΠΩ» τις οποίες θα αναρτήσουμε στο τέλος στην τάξη 

 Τους λέμε πως στη αφίσα θα πρέπει να μας απεικονίσουν αυτά που εκφράζουν τον εαυτό τους 

όπως τα αγαπημένα τους παιχνίδια, ήρωες, αθλήματα ή ακόμα και επαγγέλματα. 

 Ζητάμε από τα παιδιά να δημιουργήσουν τις αφίσες χρησιμοποιώντας διαφορετικά εργαλεία 

όπως εικόνες από βιβλία, περιοδικά, σφουγγαράκια ή ακόμα και δαχτυλομπογιές 

 Προσπαθούμε να χωρίσουμε τα παιδιά σε τυχαίες ομάδες στα τραπεζάκια έτσι ώστε να μην 

αντιγράφουν ιδέες το ένα από το άλλο καθώς είναι μια συνηθισμένη τακτική των παιδιών να 

ζωγραφίζουν τα ίδια πράγματα με τους φίλους τους. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε, 

δηλαδή, ευνοικές συνθήκες ώστε τα παιδιά να απεικονίσουν τις δικές τους προτιμήσεις. 

 Στη συνέχεια, προτρέπουμε τα παιδιά να γράψουν το όνομά τους πάνω στην αφίσα και τις 

κρεμάμε στο τοίχο ή σε έναν πίνακα ή έξω από την τάξη. 

 Μετά, αφού παρατηρήσουμε με τα παιδιά τις αφίσες όλων των παιδιών, συζητάμε μαζί τους 

για το αν βλέπουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των αντικειμένων που παρουσιάζονται στις 

αφίσες 

 Τους κάνουμε ερωτήσεις όπως ποια αντικείμενα ζωγράφισαν τα κορίτσια και ποια τα αγόρια, 

γιατί τα αγόρια και τα κορίτσια δεν ζωγράφισαν τα ίδια αντικείμενα, θα μπορούσαν τα αγόρια 

να θέλουν τα ίδια πράγματα με τα κορίτσια και τέλος τους αφήνουμε χρόνο για αναστοχασμό 

για το αν ο κόσμος γύρω μας επιτρέπει στα αγόρια και τα κορίτσια να θέλουν τα ίδια 

πράγματα. 

Ε. Αξιολόγηση της μάθησης:  

 

 Τι θα αξιολογήσω;  

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

Πόσα παιδιά είχαν δυσκολίες;  

 Παρουσίασαν τον εαυτό τους μέσω του προφορικού λόγου ή μέσω της 

ζωγραφικής; Υπήρχαν παιδιά που είχαν δυσκολίες;  



22 
 

 

 Μπόρεσαν να ανακαλύψουν ομοιότητες και διαφορές τους με τα άλλα παιδιά;  

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

 Παρατήρηση, συζήτηση, ερωτήσεις, έργα των παιδιών  

 Τι είδους δεδομένα θα συγκεντρώσω;  

 Κλίμακα ελέγχου για την καταγραφή της παρατήρησης  

 Φωτογραφίες των έργων των παιδιών 

 Σχόλια των παιδιών 

 


