
Αγαπθτοί γονείσ και αγαπθτά μασ παιδιά, 
 

ωσ υντονίςτριεσ Νθπιαγωγϊν του ΠΕ.Κ.Ε.. Δυτικισ Ελλάδασ, με αυτό το μινυμα επικοινωνοφμε μαηί ςασ για 

να ςασ ποφμε λίγα λόγια. 

Είμαςτε ιδθ ςτθν εβδομάδα τθσ διπλισ μεγάλθσ γιορτισ τθσ 25θσ Μαρτίου (https://64ppa.blogspot.com 

επιλζξτε 25 Μαρτίου). Αυτι τθ φορά είμαςτε «αιχμάλωτοι» ενόσ ιοφ, με τον οποίο γίνονται ιδθ μάχεσ. Εκείνο 

που εμείσ χρειάηεται να κάνουμε είναι να ακοφμε τισ ςυμβουλζσ των ειδικϊν, να πλζνουμε καλά τα χζρια μασ 

και να μζνουμε ςπίτι, κεωρϊντασ πωσ ιδθ νοςοφμε. Ζτςι κα προςζχουμε να μθν κολλιςουμε και άλλουσ. 

Όμωσ θ ηωι δεν ςταματά και όλοι είμαςτε ενεργοί πολίτεσ και άνκρωποι ηωντανοί που κζλουμε να κάνουμε 

πράγματα. Ιρκε θ ϊρα να δϊςουμε περιςςότερο χρόνο ο ζνασ ςτον άλλο. Μείνετε ςπίτι, αλλά ηιςτε 

δθμιουργικά μαηί με τα παιδιά ςασ. Ζνα «φυλακιςμζνο» ςτο ςπίτι παιδί δεν ζχει που να βγάλει τθν ενζργειά 

του. Αςχολθκείτε μαηί του μζςα από δραςτθριότθτεσ που ςασ προτείνουμε εμείσ ςτο ιςτολόγιο Προςχολικήσ 

Εκπαίδευςησ Δράςεισ (https://64ppa.blogspot.com). Είναι χαροφμενεσ δραςτθριότθτεσ και δθμιουργικζσ. Σα 

παιδιά τθσ θλικίασ του Νθπιαγωγείου ζχουν ανάγκθ καλλιζργειασ του προφορικοφ τουσ λόγου. Κα βρείτε 

υλικά για να τα βοθκιςετε να δθμιουργοφν ιςτορίεσ που ζχουν αρχι, μζςθ και τζλοσ. Αν ζχετε ξεμείνει από 

χαρτί Α4, μθν ανθςυχείτε. Πάρτε για αρχι τρία αντικείμενα και ςτθ ςυνζχεια περιςςότερα και ηθτιςτε τουσ 

με αυτά να φτιάξουν τισ δικζσ τουσ ιςτορίεσ. Παραδείγματοσ χάρθ ζνα ανκρωπάκι, ζνα τουβλάκι και ζνα 

μαρκαδόρο. Όποια ιςτορία και να φτιάξει το παιδί είναι άξιο ςυγχαρθτθρίων.  

Εκτυπϊςτε επιτραπζηια παιχνίδια ςτα οποία μπορείτε να παίξετε μικροί και μεγάλοι 

(https://64ppa.blogspot.com επιλζξτε Παιχνίδι). 

Επιςκεφτείτε Μουςεία για Εικονικζσ Περιθγιςεισ (https://64ppa.blogspot.com επιλζξτε Μουςεία) . 

Αφιςτε το παιδί να ηωγραφίςει ελεφκερα. Ρωτιςτε το όταν τελειϊςει τι ζφτιαξε. Επιβραβεφςτε το. Ρωτιςτε 

το μιπωσ κα ικελε να προςκζςει κάτι ι πείτε του ότι κάτι λείπει για να το βοθκιςετε να ςκεφτεί τι άλλο 

μπορεί να βάλει ςτθ ηωγραφιά του και αφιςτε το ελεφκερο να ςυνεχίςει ι να τελειϊςει.  

Επίςθσ ςτισ ςελίδεσ μασ κα βρείτε λογοτεχνικά βιβλία (https://64ppa.blogspot.com επιλζξτε Βιβλιοκικθ). 

Επιλζξτε αυτά που είναι κατάλλθλα για παιδιά Νθπιαγωγείου και διαβάςτε τουσ ζνα τθν θμζρα. Παίξτε με τα 

βιβλία, π.χ.: α) Παρατθριςτε το εξϊφυλλο του βιβλίου πριν τθν ανάγνωςι του. Ηθτιςτε από το παιδί να ςασ 

πει τι νομίηει ότι κα λζει, ποιοσ να είναι ο πρωταγωνιςτισ κ.λπ.  

β) Μάντεψε τον τίτλο. Πριν διαβαςτεί θ ιςτορία, βλζποντασ το εξϊφυλλο προςπακοφν να μαντζψουν τον 

τίτλο. Μετά βλζπουμε αν οι τίτλοι που επιλζξαμε αντιπροςωπεφουν το παραμφκι, κ.λπ.  

γ) Παίξτε τουσ διαλόγουσ των θρϊων.  

δ) Με αντικείμενα του ςπιτιοφ και με τα παιγνίδια των παιδιϊν φτιάξτε το ςκθνικό για ζνα περιςτατικό τθσ 

ιςτορίασ (Δεν πειράηει αν το ςπίτι αλλάξει για λίγο μορφι. υμφωνείςτε με τα παιδιά ότι θ τακτοποίθςθ είναι 

μζροσ  αυτοφ του παιχνιδιοφ).   

ε) Παιχνίδια ςυνειρμϊν. Λζει κάποιοσ μία λζξθ και οι άλλοι λζνε όποια ςχετικι τουσ ζρχεται ςτο μυαλό.  

ςτ) Αν ιμουν κάποιοσ άλλοσ. (Π.χ. Θ Κοκκινοςκουφίςτα, πϊσ κα διακοςμοφςα το δωμάτιο μου;).  

η) Σα ονόματα των θρϊων. χολιάηουμε τα ονόματα των θρϊων. Φτιάχνουμε ονόματα για τουσ δικοφσ μασ 

ιρωεσ.  

θ) Παραλείποντασ λζξεισ ι φράςεισ (Μια φορά κι ..., ζνα βατραχάκι πραςινοφλθ ςα …).  

κ) ταματιςτε πριν τελειϊςει το βιβλίο και ηθτιςτε από τα παιδιά να δϊςουν το δικό τουσ τζλοσ ςτθν 

ιςτορία. Μετά διαβάςτε και το τζλοσ του ςυγγραφζα. 

ι) Μάντεψε ποιοσ είμαι. Βάηω με το μυαλό μου ζναν ιρωα και με 10 ερωτιςεισ οι άλλοι προςπακοφν να τον 

αναγνωρίςουν.  

ια) Φαντάςου τθν ιςτορία. Δίνουμε ςτα παιδιά ζναν τίτλο και μαντεφουν τθν ιςτορία (π.χ. Ο καλόκαρδοσ 

λφκοσ).  

ιβ) Από ποιο γράμμα αρχίηει το όνομα του ιρωα. Βρίςκουμε λζξεισ, αντικείμενα με το ίδιο γράμμα και τα 

γράφουμε ςε ζνα χαρτόνι.  

ιγ) Μιλάμε για το πϊσ νιϊκουμε εμείσ και οι ιρωεσ των βιβλίων (ςυναιςκιματα). 

Δϊςτε ςτα παιδιά να ςκίςουν, να κόψουν, να κολλιςουν, να βάψουν, να χτίςουν, να παίξουν, να χαροφν. 

Να είςτε όλοι καλά και βζβαιοι ότι όλα κα περάςουν με τθ δικι μασ προςπάκεια και του Κεοφ τθ βοικεια. 

Οι υντονίςτριεσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου Νθπιαγωγϊν ΠΕ.Κ.Ε.. Δυτικισ Ελλάδασ 

Βοϊνζςκου Ηαχαροφλα, Διδάχου Ελζνθ, Κουηζλθ Χαροφλα, Νικολακοποφλου Ελζνθ 


