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Ο εαυτός μου

Το όνομα μου

Η μοναδικότητα μου

Το σώμα μου

Στόχος των 
δραστηριοτήτων αυτής της 
εβδομάδας ήταν, τα παιδιά 
να γνωριστούν καλύτερα, να 
«δέσουν» σαν ομάδα, να 
γνωρίσουν το σώμα και τις 
δυνατότητες του καθώς και  
να αποδεχθούν την 
διαφορετικότητα μέσα από 
την αναγνώριση της δικής 
τους μοναδικότητας.



ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ
Σήμερα αναγνωρίσαμε το όνομα μας και μάθαμε το αρχικό του γράμμα. 
Είπαμε και την φωνούλα του, το γράψαμε και φυσικά το φτιάξαμε και 
πολύ όμορφο με την πλαστελίνη μας.



ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ



ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ



ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ



ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ



ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΜΟΥ



ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΜΟΥ

Γράφω το όνομα 
μου και με  
πλαστελίνη φτιάχνω 
το αρχικό του.



ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ

Πριν μάθουμε στα παιδιά μας γράμματα
θα πρέπει να τα μάθουμε να σέβονται
και να αγαπούν το διαφορετικό γιατί
αυτό είναι που κάνει τη ζωή μας
ομορφότερη και ξεχωριστή όπως η
φύση γύρω μας που μας προσφέρει
τόσο όμορφες διαφορετικές εικόνες.

«θα πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι η
διαφορετικότητα κεντάει ένα πλούσιο
χαλί και πρέπει να καταλάβουμε πως
όλοι οι κόμποι του χαλιού έχουν ισότιμη
αξία ανεξάρτητα από το χρώμα τους»
Maya Angelou



ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εκτός όμως από την αποδοχή
της διαφορετικότητας πολύ
σημαντικό είναι να μάθουμε στα
παιδιά μας να αγαπούν και να
αποδέχονται τον εαυτό τους, να
συνειδητοποιήσουν ότι είναι
μοναδικοί, να αποκτήσουν
αυτοπεποίθηση και να μάθουν να
ανθίζουν κάθε μέρα και
περισσότερο. Γιατί όπως όλα τα
λουλούδια είναι διαφορετικά
αλλά το καθένα έχει τη δική του
ομορφιά, έτσι είμαστε κι εμείς.
Διαφορετικοί και μοναδικοί!



ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ

Αφού διαβάσαμε το βιβλίο γράψαμε το όνομα μας και φτιάξαμε το 
δικό μας μοναδικό αποτύπωμα.



ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ



ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ



ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ

Μετά από όλα αυτά παίξαμε ένα
καταπληκτικό παιχνίδι που
λέγεται ΜΑΓΝΗΤΗΣ. Τι είναι
όμως ο μαγνήτης και πώς
λειτουργεί;

Ένα μαγνητάκι ψυγείου και
μερικές καρφίτσες μας έδειξαν
τον τρόπο.

Όπως ο μαγνήτης τραβάει
πάνω του τις καρφίτσες, έτσι
και το παιδί-μαγνήτης τραβάει
πάνω του όλα τα παιδιά.



ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ
Ένα παιδί γίνεται μαγνήτης και τα υπόλοιπα παιδιά χορεύουν δίπλα του. Μόλις η μουσική σταματήσει τρέχουν όλοι
και κολλάνε πάνω στον μαγνήτη λέγοντας του:

«Γειά σου (όνομα παιδιού) είσαι σαν μαγνήτης δυνατός/ή, ήρθαμε κοντά σου γιατί είσαι καλός/ή

και ο ΕΝΑΣ/ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ/Η

Διαδοχικά γίνονται όλα τα παιδιά μαγνήτες.

Το παιχνίδι μπορείτε να το βρείτε στο εξαιρετικό βιβλίο ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ της Νένας Γεωργιάδου
εδώ

https://www.public.gr/product/books/greek-books/anthropology-social-sciences/psychology/therapeutika-
paixnidia/0561053?gclid=Cj0KCQjwyt-ZBhCNARIsAKH1177Za6W-
2isQCvg9_qs26NwKnqkwi6ShhFHzCWPcJ3Onew-7clBbUYAaAkqVEALw_wcB

Τα ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ της ιδίας αποτελούν επίσης ένα εξαιρετικό βιβλίο που μπορείτε να βρείτε εδώ

https://www.public.gr/product/books/greek-books/anthropology-social-sciences/psychology/therapeutika-
paramuthia/0556079?gclid=Cj0KCQjwyt-
ZBhCNARIsAKH1175vrGT5HKU31CaM5tc5jiuQ6vr8Ck761tcTtBKfYMV_jcJJeeROsU4aAjfIEALw_wcB

Και τα δύο βιβλία μπορούν να δουλευτούν και στο σπίτι.

Η Ν. Γεωργιάδου είναι ψυχολόγος και ασχολείται και με την παιδοψυχολογία. Εδώ μπορείτε να δείτε και άλλα βιβλία
της και το βιογραφικό της.

https://biblionet.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF/?personid=57421

https://www.public.gr/product/books/greek-books/anthropology-social-sciences/psychology/therapeutika-paixnidia/0561053?gclid=Cj0KCQjwyt-ZBhCNARIsAKH1177Za6W-2isQCvg9_qs26NwKnqkwi6ShhFHzCWPcJ3Onew-7clBbUYAaAkqVEALw_wcB
https://www.public.gr/product/books/greek-books/anthropology-social-sciences/psychology/therapeutika-paramuthia/0556079?gclid=Cj0KCQjwyt-ZBhCNARIsAKH1175vrGT5HKU31CaM5tc5jiuQ6vr8Ck761tcTtBKfYMV_jcJJeeROsU4aAjfIEALw_wcB
https://biblionet.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF/?personid=57421


ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ

Παιχνίδι:
Μαγνήτης



ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ



ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ



ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ

Τι μπορούμε να 
κάνουμε με το σώμα 
μας;
Διερεύνηση των 
απόψεων των 
παιδιών
Μμμ τελικά όπως 
είπαν τα παιδιά 
μπορούμε να κάνουμε 
πολλά πράγματα με το 
σώμα μας.



ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ

Μπορούμε να κάνουμε 
γυμναστική



ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ

περπάτηματρέξιμο



ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ

Σπαγγάτο



ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ

Μπορούμε και να χορεύουμε



ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ

Ας χορέψουμε παιδιά όλοι 
μαζί το ΧΟΚΙ ΠΟΚΙ
https://youtu.be/P7kyL1H
_lUE

https://youtu.be/P7kyL1H_lUE


ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ

ΧΟΚΙ ΠΟΚΙ 
είναι ένας χορός…



ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ

Η Κυριακή μας, έχει αναλάβει 
τη μουσική για να χορέψουμε.



ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ-ΤΑ ΜΠΑΛΟΝΙΑ

Παιχνίδι συνεργασίας 
Εγώ κι εσύ μαζί!



ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ
Τα παιδιά σε ζευγάρια πρέπει να 
συνεργαστούν και να περπατήσουν μαζί 
χωρίς να τους πέσει το μπαλόνι.



ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ



ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ
Άντε και λίγο με 
τον ποπό



ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ



ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ



ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ

Κι αφού τα 
καταφέραμε τόσο καλά 
κερδίσαμε το μπαλόνι 
μας και παίξαμε με 
την ψυχή μας.
Α! να και τι άλλο 
μπορούμε να κάνουμε 
με το σώμα μας. Να 
φουσκώνουμε 
μπαλόνια!!!



ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ



Κι επειδή μας αρέσουν πολύ τα
μπαλόνια είδαμε «Το κόκκινο
μπαλόνι»/The Red Balloon (Le
Ballon rouge)-1956
Η ταινία έχει βραβευτεί με όσκαρ
σεναρίου και χρυσό φοίνικα στο
φεστιβάλ των Καννών.
https://youtu.be/Y8yHKMsspKg

https://youtu.be/Y8yHKMsspKg


Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ

Ουφ! κουραστήκαμε βρε 
παιδιά, ώρα για χαλάρωση



Ευτυχώς που μάθαμε για την 
διαφορετικότητα αυτή τη 
βδομάδα γιατί ήρθε στην τάξη 
μας ένα κοριτσάκι από την 
Ινδία!

Ελεύθερο παιχνίδι



Αυτά τα ωραία  
κάναμε αυτή τη 
βδομάδα στην τάξη 
μας. Τα λέμε την 
επόμενη εβδομάδα 
πάλι με 
περισσότερα νέα!
Σας στέλνουμε 
φιλιά και την αγάπη 
μας!

Τα υπέροχα παιδιά 
σας!


