
Νέα Σμύρνη, 7/12/20 

 

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, καλημέρα και καλή εβδομάδα. 

Σας αποστέλλουμε  χρήσιμους συνδέσμους, στους οποίους θα βρείτε 

συμπληρωματικό υλικό, που μπορείτε να αξιοποιήσετε  τη  συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο, αλλά  και γενικότερα  στη σύγχρονη εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Πιο συγκεκριμένα:  

• Υλικό από τα επιμορφωτικά σεμινάρια της κ. Κάντζου:  

- «Αξιοποίηση WEB 2.0 εργαλείων για την δημιουργία ψηφιακών πόρων, στο 

πλαίσιο της προσχολικής τάξης» , στο  
https://view.genial.ly/5eaec90832376f0d7de4ab9b/presentation-nikh-kantzoy-

a3iopoihsh-web-2o-ergaleiwn 

- « Όταν τα σχολεία έκλεισαν. Από την φυσική τάξη στην σύγχρονη εξ 

αποστάσεως διδασκαλία», στο  
https://view.genial.ly/5fc15f5b429d140d2fa50695/presentation-seminario-webex-

nikh-kantzoy 

Για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, μπορείτε να βρείτε: 

• Παραδοσιακά  Κάλαντα  από την Ελλάδα: (Από τη συνάδελφο Ευαγγελία 

Κομζιά)  

https://view.genial.ly/5fcbc069d292600d903c71b3/game-action-xristoygenniatika-

paradosiaka-kalanta 

 

https://view.genial.ly/5fcbf2a1d292600d903c784b/game-action-prwtoxroniatika-kalanta 

 

https://view.genial.ly/5fcbf4b334487c74a6da5c2d/game-action-kalanta-fwtwn 

• Πρόταση για Χριστουγεννιάτικο Ημερολόγιο για την αντίστροφη μέτρηση 

του χρόνου, το οποίο μπορείτε να το ανεβάσετε ως φωτογραφία και τα παιδιά 

να συμμετέχουν αλληλοεπιδρώντας μέσω της δυνατότητας του Annotate 

(Από τη συνάδελφο Ευαγγελία Κομζιά). 
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• Για το χριστουγεννιάτικο τροχό: https://wheelofnames.com/ 

• Χριστουγεννιάτικο Ημερολόγιο:  

https://www.thinglink.com/scene/1388075571170246658?buttonSource=viewLi

mits 

• Χριστουγεννιάτικο on line παιχνίδι: 
https://learningapps.org/view15683989, το οποίο δημιουργήθηκαν με αφορμή 
το παρακάτω βίντεο: 
https://www.youtube.com/watch?v=YQ3qgIMURgI&ab_channel=SuzanneMasef
ield 
 
• Προτάσεις για Χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες και όχι μόνο στο: 
http://taniamanesi-kourou.blogspot.com/ 

 

Γενικότερες προτάσεις: 

• ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ  στο :  

         https://artdetectiveforkids.blogspot.com/ 

• Βιβλία ελεύθερα πνευματικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο: (Από τη 

συνάδελφο Μαρία Ραΐση)   https://www.openbook.gr/ 

 

• Σενάρια για το Νηπιαγωγείο: https://www.edivea.org/nipia_senarios.html 

 

• Διαδραστικά Φύλλα Εργασίας  στο:  

Liveworksheets.com - Interactive worksheets maker for all languages and subjects 
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Ακολουθούν  οπτικοποιημένες οδηγίες δημιουργίας των φύλλων εργασίας από τη 

συνάδελφο Δήμητρα Κατσιγιάννη 
1. 

 

Αρχικά επιλέγετε την γαλάζια μπάρα στα δεξιά (είναι σημειωμένη με κίτρινο χρώμα) έτσι 

ώστε να δημιουργήσετε  το δικό σας προφίλ (σας κατευθύνει με οδηγίες, χρειάζεται ένα 

όνομα και ένα μειλ). 

 

2. 

 
 



Όταν έχετε δημιουργήσει το δικό σας προφίλ επιλέγετε το “make interactive worksheets”  και 

από κει την επιλογή video tutorial ώστε να δείτε βήμα- βήμα τις οδηγίες για την κατασκευή 

του φύλλου. 

 

3. 

 
Μετά επιλέγετε πάλι από το “make interactive worksheets” την επιλογή “get started”  

 

4. 
 

 
Τέλος με την επιλογή choose file επιλέγετε το φύλλο εργασίας που έχετε ήδη έτοιμο 

προκειμένου να το μετατρέψετε σε διαδραστικό. Όταν το επιλέξετε πατάτε upload έτσι ώστε 



να ανέβει και να το επεξεργαστείτε (ακολουθείτε τις οδηγίες από το βίντεο tutorial που έχετε 

δει νωρίτερα). 

Προσοχή: Το αρχείο πρέπει να είναι σε μορφή PDF. Αν δεν είναι μπορείτε να το μετατρέψετε 

εσείς. Αν δεν γνωρίζετε τον τρόπο στην ίδια σελίδα βλέπετε την επιλογή “How to save a 

document as PDF” που σας βοηθά. 

 

5.

 
Όταν ολοκληρώσετε όλες τις ενέργειες πατάτε την επιλογή “save” όπως φαίνεται πάνω 

αριστερά. 

6. 

 

 

Tέλος επιλέγετε να μοιραστείτε το φύλλο εργασίας σας αν θέλετε. Σας ζητάει να 

συμπληρώσετε κάποια στοιχεία για το φύλλο που δημιουργήσατε όπως για παράδειγμα 



τίτλος, γλώσσα, σχολική βαθμίδα κ.α.). Όταν τελειώσετε πατήστε “save”  και είστε έτοιμοι. 

Μπορείτε να μοιραστείτε το σύνδεσμο του φύλλου εργασίας που δημιουργήσατε με τους 

μαθητές ή και με συναδέλφους σας. 

 
 

 

Ευχαριστούμε τις συναδέλφους που μας έχουν στείλει τις ιδέες- προτάσεις τους, τις 

οποίες και μοιραζόμαστε μαζί σας. Περιμένουμε και άλλες ιδέες-προτάσεις, ώστε να 

εμπλουτιστεί η τράπεζα ανταλλαγής ιδεών και υλικού. 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία. 

Παραμένουμε πάντα στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση 

 

Οι Συντονίστριες Εκπαιδευτικού  Έργου 

Προσχολικής Εκπαίδευσης  

Τριανταφυλλιά  Νικολούδη- Μαρία Σαλαγιάννη 


