
Δνδεικηικέρ πποηάζειρ από ηο ΚΔΤ Απγολίδαρ για ηην ςποζηήπιξη ηων 

παιδιών εν μέζω πανδημίαρ COVID-19 

 

Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα αληηκεησπίδνπκε όινη καδί πξσηόγλσξεο 

θαηαζηάζεηο. Έλα από ηα κεγαιύηεξα ζέκαηα πνπ θαινύκαζηε λα 

αληηκεησπίζνπκε είλαη ε δηαρείξηζε ησλ ελδννηθνγελεηαθώλ καο ζρέζεσλ. Έλα 

πιήζνο επηζηεκόλσλ καο επηζεκαίλεη όηη ε έιιεηςε θνηλσληθόηεηαο ζρεηίδεηαη 

κε απμεκέλν θίλδπλν πξόσξσλ ζαλάησλ θαη όηη ε κνλαμηά δεκηνπξγεί ρξόλην 

ζηξεο θαη απνδπλακώλεη ην αλνζνπνηεηηθό καο ζύζηεκα. Ο θαη΄ νίθνλ 

πεξηνξηζκόο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αίζζεκα κνλαμηάο, άγρνο, θαηάζιηςε, 

θαζώο επίζεο θαη αύμεζε ησλ ελδννηθνγελεηαθώλ ζπγθξνύζεσλ. Σα κέιε κηαο 

νηθνγέλεηαο θαινύληαη λα βξεζνύλ ζε αζπλήζηζηα κεγαιύηεξν ρξόλν ν έλαο κε 

ηνλ άιινλ θαη ζπρλά ζε πεξηνξηζκέλν ρώξν, ν νπνίνο δελ επηηξέπεη λα 

αλαπηύμεη ν θαζέλαο ηελ ηδησηηθόηεηά ηνπ. Δμαηηίαο όισλ απηώλ νη 

νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο απνδηνξγαλώλνληαη ή θάπνηεο θνξέο νδεγνύληαη θαη ζε 

θαηάξξεπζε. Σν ΚΔΤ Αξγνιίδαο, αληαπνθξηλόκελν ζηελ αλάγθε θπξίσο ησλ 

γνλέσλ γηα ελεκέξσζε θαη θαζνδήγεζε γύξσ από ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε 

δηαρείξηζε απηώλ ησλ θαηαζηάζεσλ ζε ζρέζε κε ηα παηδηά, παξνπζηάδεη 

θάπνηεο ελδεηθηηθέο πξνηάζεηο. 

 

 πδεηάκε αλνηρηά κε ηα παηδηά γηα ζέκαηα πνπ ηα απαζρνινύλ, ηα 

ελζαξξύλνπκε λα εθθξάζνπλ ηηο αλεζπρίεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, 

απαληάκε κε εηιηθξίλεηα ζε όηη καο ξσηάλε, πξνζπαζνύκε λα ηα 

θαζεζπράζνπκε. Κάλνπκε δηάινγν κε απιό θαη ζύληνκν ηξόπν, ρσξίο 

ππεξβνιηθέο αλαιύζεηο θαη πιεξνθνξίεο. Δμεγνύκε ζηα παηδηά όηη είλαη 

θπζηνινγηθό λα αηζζάλνληαη άγρνο, θόβν, ζπκό, ζιίςε, όηη είλαη κηα 

πξνζσξηλή θαηάζηαζε θαη όηη δελ είκαζηε νη κόλνη πνπ βηώλνπκε απηή 

ηελ θαηάζηαζε. Γε δίλνπκε πιεξνθνξίεο ή νδεγίεο γηα ηηο νπνίεο δελ 

είκαζηε ζίγνπξνη, δε θνξηίδνπκε ηα παηδηά κε πεξαηηέξσ αγσλία θαη 

αλαζθάιεηα. 

 

 Πξνζηαηεύνπκε ηα παηδηά από ηελ πνιύσξε θαη ππεξβνιηθή έθζεζε 

ζηηο εηδήζεηο, ηελ ηειεόξαζε θαη ηα social media θαη ζε εηθόλεο ή 



πιεξνθόξεζε πνπ κπνξεί λα ηα αλαζηαηώζεη θαη λα απμήζεη ηα 

επίπεδα ηνπ άγρνπο. Δλεκεξσλόκαζηε κόλν από επίζεκνπο θνξείο 

πιεξνθόξεζεο όπσο ν Δζληθόο Οξγαληζκόο Γεκόζηαο Τγείαο (ΔΟΓΤ). 

 

 Πξνζπαζνύκε λα κείλνπκε ήξεκνη θαζώο ιεηηνπξγνύκε σο πξόηππα 

ζηα παηδηά καο. Αληηκεησπίδνπκε κε σξηκόηεηα ηελ θαηάζηαζε ρσξίο λα 

δξακαηνπνηνύκε ηνλ θαη’ νίθνλ πεξηνξηζκό καο. αηηξίδνπκε ηελ 

θαζεκεξηλόηεηα θαη ζρνιηάδνπκε κε ρηνπκνξηζηηθό ηξόπν ώζηε λα 

εθηνλώζνπκε ηελ έληαζε. 

 

 Αθήλνπκε θαηά κέξνπο ελδννηθνγελεηαθέο ζπγθξνύζεηο. Πξνζπαζνύκε 

λα είκαζηε ππνζηεξηθηηθνί θαη λα ελδπλακώζνπκε ν έλαο ηνλ άιινλ γηα 

λα δηεπθνιύλνπκε ηελ θαζεκεξηλόηεηά καο.  

 

 Δλζαξξύλνπκε ηα παηδηά λα βξνπλ ηξόπνπο λα εθθξάζνπλ ηα αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο κέζα από ηε δσγξαθηθή, ην ζεαηξηθό παηρλίδη, ηε 

δεκηνπξγία ελόο παξακπζηνύ, ή αθόκε θαη κέζα από παηρλίδη 

παληνκίκαο, ηήξεζε πξνζσπηθνύ εκεξνινγίνπ (λα γξάςνπλ ηηο 

ζθέςεηο ηνπο θαη λα απνηππώζνπλ ζε ιόγν πώο αηζζάλνληαη). 

 

 Τπελζπκίδνπκε ηνπο βαζηθνύο θαλόλεο πγηεηλήο θαη σο ελήιηθεο 

παίξλνπκε όια ηα κέηξα πξνθύιαμεο. εβόκαζηε ηηο νδεγίεο ησλ 

εηδηθώλ έηζη ώζηε λα ιεηηνπξγνύκε σο πξόηππα κίκεζεο γηα ηα παηδηά 

καο.  

 

 Πξνζπαζνύκε λα κελ παξεθθιίλνπκε πνιύ  από ηελ θαζεκεξηλόηεηά 

καο, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηνλ ύπλν θαη ζηε δηαηξνθή. Φηηάρλνπκε 

καδί κε ηα παηδηά έλα θαζεκεξηλό πξόγξακκα ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

πνηθίιεο δξαζηεξηόηεηεο, π.ρ. ςπραγσγίαο, άζιεζεο αιιά θαη 

δξαζηεξηόηεηεο εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ θαζώο νη πνιιέο ώξεο 

κέζα ζην ζπίηη κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε έλα ράνο ή αλία. 

 



 Δλζαξξύλνπκε ηα παηδηά λα επηθνηλσλνύλ κε ηνπο θίινπο θαη ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο θαη κε αγαπεκέλα ζπγγεληθά πξόζσπα πνπ δε 

κπνξνύκε απηό ην δηάζηεκα λα ηα ζπλαληήζνπκε (παππνύδεο θιπ). 

Πξνηηκήζηε λα κηιάηε κέζσ ηειεθώλνπ ή βηληενθιήζεσλ αληί γηα 

γξαπηά κελύκαηα έηζη ώζηε λα ππάξρεη θαιύηεξε επαθή θαη 

επηθνηλσλία. 

 

 Κάλνπκε δξαζηεξηόηεηεο καδί κε ηα παηδηά καο, όινη καδί σο νηθνγέλεηα 

έηζη ώζηε ηα παηδηά λα ληώζνπλ αζθάιεηα θαη λα αηζζάλνληαη πην 

ήξεκα. 

 

 Κάλνπκε κηθξέο κεηαθηλήζεηο θαη πεξηπάηνπο όζν καο επηηξέπνπλ ηα 

κέηξα, εξρόκαζηε ζε επαθή κε ηε θύζε θαη ηα δώα. 

 

 Δπηηξέπνπκε κεγαιύηεξε εθηόλσζε ελέξγεηαο θαη θηλεηηθή 

δξαζηεξηόηεηα εληόο ηνπ ζπηηηνύ. Μεγαιύηεξε επηηξεπηηθόηεηα ζε 

«κηθξέο αηαμίεο» πνπ κέζα από απηέο εθηνλώλεηαη ε ελέξγεηα ησλ 

παηδηώλ. 

 

 Οη γνλείο παηδηώλ κε δηαγλσζκέλεο ηδηαηηεξόηεηεο, όπσο ΓΔΠΤ, 

Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή, παξνξκεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη 

δπζθνιίεο ζπλαηζζεκαηηθνύ ηύπνπ ζα πξέπεη λα επηηξέπνπλ 

κεγαιύηεξα πεξηζώξηα εθηόλσζεο ηεο ελέξγεηάο ηνπο θαη λα 

ελζαξξύλνπλ ηε ζσκαηηθή άζθεζε εληόο θαη εθηόο ηνπ ζπηηηνύ. 

Δπηπιένλ, είκαζηε πεξηζζόηεξν επηηξεπηηθνί κε ηελ ελαζρόιεζή ηνπο 

κε ηα αγαπεκέλα ηνπο αληηθείκελα θαη ηηο ζηεξενηππηθέο ηνπο 

ζπκπεξηθνξέο, γηαηί έρνπλ βγεη από ηε ξνπηίλα ηνπο θαη ηελ 

θαζεκεξηλόηεηά ηνπο (γηα παξάδεηγκα επηηξέπνπκε βίληεν, ηειενπηηθέο 

ζεηξέο, ειεθηξνληθά θαη άιια παηρλίδηα πνπ ηνπο αξέζνπλ θαη 

αζρνινύληαη κνλνκεξώο). 

 

 

Ιδέερ για δπαζηηπιόηηηερ (ανάλογα ηην ηλικία) ενηόρ και εκηόρ ζπιηιού 



 

 Παξαθνινύζεζε ηαηληώλ-ληνθηκαληέξ, ειεθηξνληθή πινήγεζε ζε 

κνπζεία, παξαθνινύζεζε online ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ, αζιεηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, κνπζηθή, ρνξόο, επηηξαπέδηα παηρλίδηα, παδι, 

θαηαζθεπέο,  έθθξαζε κέζα από ηελ ηέρλε π.ρ. ζεαηξηθό παηρλίδη, 

ζπκβνιηθό παηρλίδη, θνπθινζέαηξν, ζέαηξν ζθηώλ (εληνπίδνπκε ην 

ρηνύκνξ ζηελ θαηλνύξηα καο θαζεκεξηλόηεηα), δξακαηνπνηνύκε 

ηξαγνύδηα, πνηήκαηα, βνήζεηα ζηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνύ, καγεηξηθή 

(είλαη επθαηξία λα κπνπλ ηα παηδηά κέζα ζε κία κάζεζε νηθηαθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ), πεξηπνίεζε θήπνπ-θπηώλ, θύηεκα ινπινπδηώλ,  

δηάβαζκα ινγνηερληθώλ βηβιίσλ, παξακπζηώλ, εθπαηδεπηηθέο 

πιαηθόξκεο γηα δηαδηθηπαθά καζήκαηα αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ 

παηδηνύ,  θ.η.ι.. 

 

 Γελ απαγνξεύνπκε ηα ηάκπιεη, ηνλ ππνινγηζηή θαη ηα ειεθηξνληθά 

παηρλίδηα  αιιά ηα ρξεζηκνπνηνύκε κε  κέηξν θαζώο δελ ππάξρεη θαη 

άιινο ηξόπνο ηα παηδηά λα εθηνλώζνπλ ηελ ελέξγεηά ηνπο. Γεκίδνπκε ην 

ρξόλν κε δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο πξναλαθέξακε γηα λα κε 

βπζηζηνύλ ηα παηδηά ζηα θνηλσληθά δίθηπα.  

 

 Απεπζπλόκαζηε ζε εηδηθό ςπρηθήο πγείαο ζε πεξίπησζε πνπ 

παξαηεξήζνπκε έληνλεο ςπρηθέο αληηδξάζεηο ή ζπκπεξηθνξέο πνπ δε 

κπνξνύκε λα δηαρεηξηζηνύκε. 

 

 

Και ακόμα… 33 + 1 ππακηικέρ πποηάζειρ δπαζηηπιοηήηων για όλη ηην 

οικογένεια ενηόρ ηος ζπιηιού σωπιζμένερ ζε καηηγοπίερ (κάποιερ από 

ηιρ καηηγοπίερ  αλληλοκαλύπηονηαι) 

 

Α) Γπαζηηπιόηηηερ εκηόνωζηρ - ενζςναίζθηζηρ – εκδήλωζηρ 

ζςναιζθημάηων 

 

1. Θεαηξηθό παηρλίδη γηα ηνλ θνξνλντό, γηα παξάδεηγκα έλα από ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο παξηζηάλεη ηνλ θνξνλντό, ρηππάεη ηελ πόξηα ηνπ δσκαηίνπ ηνπ 



παηδηνύ παξηζηάλνληαο  όηη ζέιεη λα κπεη κέζα, πιεζηάδεη ην παηδί θάλνληαο 

όηη ζέιεη λα ην πάξεη αγθαιηά, ηνπ απιώλεη ην ρέξη γηα ρεηξαςία, θπλεγάεη ην 

παηδί κέζα ζην ζπίηη. Εεηάκε από ην παηδί λα αληηδξάζεη ζε όια απηά κε ηνλ 

θαηάιιειν - παηγληώδε ηξόπν. 

2. Γηνξγαλώλνπκε βξαδηέο θάκπηλγθ ή πηθλίθ ή «ζηξσκαηζάδαο» (ζηξώλνπκε 

θνπβέξηεο ζην πάησκα θαη θνηκόκαζηε όινη καδί ιέγνληαο παξακύζηα ή 

ηζηνξίεο ν έλαο ζηνλ άιινλ) ζε δηάθνξα κέξε ηνπ ζπηηηνύ (έρνπκε καγεηξέςεη 

καδί ην θαγεηό θαη έρνπκε πξνζαξκόζεη ηνλ ρώξν ηνπ ζπηηηνύ αλάινγα).  

3. Εσγξαθίδνπκε ην πιαζηηθό γάληη (πνπ θνξάκε γηα πξνθύιαμε) κε 

θαηζνύιεο ζπλαηζζεκάησλ (ραξνύκελε, ιππεκέλε, ζπκσκέλε θ.η.ι.), ιέκε 

πώο αηζζάλεηαη ε θάζε θαηζνύια θαη παίδνπκε «δαρηπινζέαηξν». 

4. Γεκηνπξγνύκε κία θνηλσληθή ηζηνξία, γηα παξάδεηγκα έλα από ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο ππνδύεηαη ηνλ «ληαή» ηνπ ζρνιείνπ θαη ηα ππόινηπα κέιε 

πξνζπαζνύλ λα ηνλ αληηκεησπίζνπλ. 

5. Ξεθηλάκε θαληαζηηθέο ηζηνξίεο πνπ πξέπεη λα ζπλερίζνπλ ηα παηδηά, γηα 

παξάδεηγκα ιέεη ν θαζέλαο από κία πξόηαζε γηα λα θηηάμνπκε όινη καδί κία 

ηζηνξία ή έλα παξακύζη. 

6. Φηηάρλνπκε έλα παηρλίδη κπζηεξίνπ, θαληαζίαο, παξαδείγκαηνο ράξηλ 

κεηαθεξόκαζηε κε κία ρξνλνθάςνπια ηξηάληα ρξόληα κπξνζηά ζηνλ πιαλήηε 

Άξε θαη θαληαδόκαζηε πώο ζα είλαη ν πιαλήηεο θαη ηη ζπκβαίλεη εθεί. 

7. θαξθηδόκαζηε αζηπλνκηθέο ηζηνξίεο κε θιέθηεο θαη αζηπλόκνπο θαη ηα 

παηδηά πξέπεη λα βξνπλ ην θξπκκέλν αληηθείκελν κέζα ζην ζπίηη. 

8. Φνξάκε επίζεκν έλδπκα θαη δηνξγαλώλνπκε ζπλαπιία ρξεζηκνπνηώληαο 

σο όξγαλα ην ζώκα καο ή ηα θνπδηληθά ηνπ ζπηηηνύ.  

9. Αιιάδνπκε ξόινπο κε ηνπο γνλείο, γηα παξάδεηγκα γηα νξηζκέλν ρξνληθό 

δηάζηεκα γίλνληαη ηα παηδηά γνλείο θαη νη γνλείο παηδηά (ζπκβνπιή: νη γνλείο 

λα αληηδξνύλ ζαλ λα είλαη πξαγκαηηθά παηδηά). 

10. Βάδνπκε δπλαηά κνπζηθή θαη ρνξεύνπκε θαη ηξαγνπδάκε. Φηηάρλνπκε ηα 

δηθά καο νηθνγελεηαθά ηξαγνύδηα. 

11. Παίδνπκε παληνκίκα κε ηίηινπο από ηαηλίεο, ζεηξέο ή βηβιία. 

12. Υξεζηκνπνηνύκε ηα θαιιπληηθά ηεο κακάο γηα λα βάςνπκε αζηεία ηα 

πξόζσπά καο (όινη καο, θαη ν κπακπάο). Αιιάδνπκε ξνύρα κεηαμύ καο ή 

ρξεζηκνπνηνύκε παιηέο ζηνιέο από ηηο απόθξηεο. 

13. Παίδνπκε καμηιαξνπόιεκν. 



14. ηξώλνπκε κεγάια ραξηηά ζην δσκάηην θαη δσγξαθίδνπκε όινη καδί κε 

δαρηπινκπνγηέο (δε καο λνηάδεη πόζν ζα ιεξσζνύκε). 

15. Θπκόκαζηε ηα παηρλίδηα πνπ παίδακε σο παηδηά, γηα παξάδεηγκα ην 

ιάζηηρν, ην θνπηζό, θξπθηό ή ζθνηεηλό δσκάηην. 

16. Φηηάρλνπκε ράξηηλεο θαηζνύιεο ζπλαηζζεκάησλ θαη ηηο θνιιάκε ζηελ 

θνπδίλα. Κάζε πξσί καδί κε ηελ θαιεκέξα καο ρηππάκε θαη ηελ θαηζνύια κε 

ην αλάινγν ζπλαίζζεκα πνπ βηώλνπκε. πδεηάκε γη απηό πνπ ληώζνπκε. 

17. Βξίζθνπκε ηξόπνπο λα θάλνπκε ν έλαο ηνλ άιινλ λα γειάζεη θάλνληαο 

γθξηκάηζεο ή ιέγνληαο έλα αζηείν. 

 

Β) Γπαζηηπιόηηηερ δεξιοηήηων  

 

1. Ράβνπκε κάζθεο θαη ηηο δσγξαθίδνπκε (καζαίλνπκε πώο θαη γηαηί 

ρξεζηκνπνηνύκε κάζθεο). 

2. Φηηάρλνπκε θαιηζόθνπθιεο θαη παίδνπκε θνπθινζέαηξν. 

3. Μαζαίλνπκε ζηα παηδηά καο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνύ θαη ηα παηδηά 

αλαιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο θαζεκεξηλέο αξκνδηόηεηεο κέζα ζην ζπίηη. 

4. Μαγεηξεύνπκε θαη θηηάρλνπκε γιπθά καδί ηνπο. Μαζαίλνπκε λα δέλνπκε ηα 

θνξδόληα καο, λα ινύδνπκε ηα καιιηά καο, λα θάλνπκε κόλνη καο κπάλην. 

5. Φηηάρλνπκε θνζκήκαηα κε καθαξόληα ή θνιάδ κε θαθέο, θαζόιηα, θνθηό 

καθαξνλάθη, θνκκάηηα πθάζκαηνο θ.η.ι. 

6. Παίδνπκε ηπθιόκπγα κε γεύζε θαη αθή: θιείλνπκε ηα κάηηα ησλ παηδηώλ θαη 

ηα βάδνπκε λα αγγίμνπλ ή λα γεπηνύλ θαη λα αλαθαιύςνπλ ηη ήηαλ απηό πνπ 

άγγημαλ ή γεύηεθαλ.  

7. Βάδνπκε ήρνπο ζην δηαδίθηπν θαη βάδνπκε ηα παηδηά λα καληέςνπλ πνηα 

είλαη ε πεγή ηνπ θάζε ήρνπ. 

 

Γ) Γπαζηηπιόηηηερ γνώζεων – μαθηζιακέρ 

 

1. Παίδνπκε θξεκάια. 

2. Φάρλνπκε ιέμεηο πνπ λα μεθηλνύλ από ζπγθεθξηκέλν γξάκκα (π.ρ. από 

«α») ή λα ηειεηώλνπλ ζε ζπγθεθξηκέλε θαηάιεμε (π.ρ. ζε  –νο). Φάρλνπκε 

νπζηαζηηθά πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην δσκάηην. Γεκηνπξγνύκε ξήκαηα κε ηηο 

πξάμεηο καο. 



3. Καλνλίδνπκε ώξεο ζησπήο θαη επηθνηλσλνύκε κεηαμύ καο κόλν κε 

κελύκαηα ζε ραξηί (νξζνγξαθία – γξαπηόο ιόγνο). 

4. Φηηάρλνπκε ην νηθνγελεηαθό καο δέληξν, βξίζθνπκε παιηέο νηθνγελεηαθέο 

θσηνγξαθίεο, κηιάκε ζηα παηδηά καο γηα ηνπο πξνγόλνπο ηνπο θαη γηα ηνπο 

ηξόπνπο δσήο ηα παιαηόηεξα ρξόληα. Με απηό ηνλ ηξόπν γλσξίδνπλ θαη ηελ 

ηζηνξία ηνπ ηόπνπ ηνπο, θαζώο θαη ηηο νηθνγελεηαθέο ηνπο ξίδεο. 

5. Κάλνπκε πεηξάκαηα θπζηθήο ή ρεκείαο ζηελ θνπδίλα, γηα παξάδεηγκα 

θαηαζθεπή εθαηζηείνπ πνπ εθξήγλπηαη κε θόθα θόια θαη κέληνο. 

6. Γίλνληαη ηα παηδηά δάζθαινη θαη δηδάζθνπλ ζηνπο γνλείο θάπνην κάζεκα 

πνπ έρνπλ δηαβάζεη (πξνζνρή: νη γνλείο πξέπεη λα ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ λα 

είλαη παηδηά). Με απηό ηνλ ηξόπν απμάλνπκε ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ζηα παηδηά 

θαη ζηνπο γνλείο. 

7. Παίδνπκε ην κπαθάιηθν ή ην πεξίπηεξν θαη καζαίλνπκε ζηα παηδηά λα 

δηαρεηξίδνληαη ηα ρξήκαηα. 

8. Παίδνπκε ζπλώλπκα – αληίζεηα – εηπκνινγίεο ιέμεσλ. 

9. Παίδνπκε όλνκα – δών – θπηό – επάγγεικα – πξάγκα. 

10. Βξίζθνπκε ζην δηαδίθηπν γξίθνπο, αηλίγκαηα θαη γισζζνδέηεο. 

Δκπιέθνπκε ηα παηδηά ζηε δηαδηθαζία επίιπζήο ηνπο. 

 

Μελ μερλάηε πσο νηηδήπνηε ζπλεζηζκέλν αληηθείκελν κέζα ζην ζπίηη 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα αζπλήζηζηα θαη δηαζθεδαζηηθά παηρλίδηα κε ηα 

παηδηά καο. Αθήζηε ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθόηεηά ζαο ειεύζεξε, 

μαλαζπκεζείηε ην παηδί πνπ έρεηε κέζα ζαο θαη δεκηνπξγείζηε ηα δηθά ζαο 

παηρλίδηα καδί κε ηελ νηθνγέλεηά ζαο.  

 

ΥΡΗΙΜΔ ΙΣΟΔΛΙΓΔ: 
 

Αλνηρηή Βηβιηνζήθε: 

https://www.openbook.gr/menoume-spiti/  

 

Γξαζηεξηόηεηεο γηα καζεηέο από ην ΔΔΔΔΚ Ληβαδεηάο: 

https://eeeekliv.blogspot.com/?fbclid=IwAR226sdT5mZgHzBNSvT4Dk1wWire

_hcVsd4WGp-VX4r6UCZf7lvCE1OHeXk 

 

https://www.openbook.gr/menoume-spiti/
https://eeeekliv.blogspot.com/?fbclid=IwAR226sdT5mZgHzBNSvT4Dk1wWire_hcVsd4WGp-VX4r6UCZf7lvCE1OHeXk
https://eeeekliv.blogspot.com/?fbclid=IwAR226sdT5mZgHzBNSvT4Dk1wWire_hcVsd4WGp-VX4r6UCZf7lvCE1OHeXk


Γσξεάλ παηδηθά παξακύζηα γηα αλάγλσζε 

:https://www.helppost.gr/free/ebooks/paidika-paramithia-istories-online/ 

 

http://ebooks.edu.gr/new/ 

 

Φσηόδεληξν  

 

http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/de-fovomaste-prostateuomaste-aspida-mas-h-

gnwsh  

 

Μηθξόο Αλαγλώζηεο  

 

Δηθνληθή πεξηήγεζε ζε κνπζεία: 

https://ideesekpaidefsis.wordpress.com/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B

F%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82/   

 

Ζιεθηξνληθό Αλαγλσζηήξην ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο ηεο Διιάδαο:  

https://ereading.nlg.gr/el/?server=1  

 

Online παηδηθή ινγνηερλία   

 

Παηδηθέο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ηνπ Δζληθνύ Θεάηξνπ  

 

Δθπαηδεπηηθή ηειεόξαζε: 

http://www.edutv.gr/  

 

Πεξηνδηθό γηα θίινπο ηεο αλάγλσζεο  

 

https://brainy.gr/  (δσξεάλ online πλαηθόπμα μάθηζηρ από ηην Πεπιθέπεια 

Αηηικήρ, βαζηζκέλε ζηε ζύγσπονη ηεσνολογία(γηα καζεηέο Γεκνηηθνύ πνπ 

θνηηνύλ ζηηο ηάμεηο Δ’ θαη Σ’, θαζώο θαη γηα ηνπο καζεηέο θαη ησλ ηξηώλ 

ηάμεσλ ηνπ Γπκλαζίνπ) 

 

https://www.helppost.gr/free/ebooks/paidika-paramithia-istories-online/
http://ebooks.edu.gr/new/
http://photodentro.edu.gr/aggregator/
http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/de-fovomaste-prostateuomaste-aspida-mas-h-gnwsh
http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/de-fovomaste-prostateuomaste-aspida-mas-h-gnwsh
http://www.mikrosanagnostis.gr/istoria.asp?fbclid=IwAR2PgGydtvPgXNLH8z4kNDo5Z1FSKYQ5ewQvYqe1loHsPvz9oTVy-i8eUhk
https://ideesekpaidefsis.wordpress.com/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82/
https://ideesekpaidefsis.wordpress.com/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82/
https://ereading.nlg.gr/el/?server=1
https://www.openbook.gr/category/literature/children/
http://www.nt-archive.gr/theaters.aspx?company=10&fbclid=IwAR3JegcR-YGSySMFNvAYig39jrOEm5C4vuRv5wxi00OI0yvZ5Qn0cQhRSFE
http://www.edutv.gr/
http://www.bookbook.gr/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AE
https://brainy.gr/


http://ts.sch.gr/software (Online εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο) 

 

http://e-didaskalia.blogspot.com/ (Δθπαηδεπηηθά παηρλίδηα θαη αζθήζεηο γηα 

καζεηέο από ην Νεπηαγσγείν σο ην Λύθεην) 

  

Γξίθνη 

 

4 παηδηθά παξακύζηα γηα ηνλ θνξνλνηό 

https://www.openbook.gr/coronavirus-paramythia/  

 

Διιεληθόο πνιηηηζκόο: 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/eisodos.htm  

 

Ο Πξντζηάκελνο Μηραιόπνπινο Γεώξγηνο θαη ε Γηεπηζηεκνληθή Οκάδα ηνπ 

Κ.Δ..Τ. Αξγνιίδαο (Αξθάλε Διέλε, Γαληήι Κσλζηαληίλα, Γνπζεκεηδή 

Υαξίθιεηα, Μεξζηληάδε Μαξηιία, Παλαγνπνύινπ Θενδώξα, Πίππα Υξηζηίλα)  

 
 

 

 

 

 

http://ts.sch.gr/software
http://e-didaskalia.blogspot.com/
http://www.grifoi.gr/
https://www.openbook.gr/coronavirus-paramythia/
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/eisodos.htm

