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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 

 

Οι ακόλουθες συμβουλές και το υλικό προτείνεται να αξιοποιηθούν ανάλογα με τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθητή.  

 

1. Καθημερινές δραστηριότητες στο σπίτι μπορούν να αποτελέσουν την αφορμή 

για την εξάσκηση σε βασικούς γνωστικούς τομείς όπως : 

- η ανάγνωση υποτίτλων σε ταινίες 

- τα επιτραπέζια παιχνίδια και τα πάζλ 

- διάφορες κατασκευές ακολουθώντας τις οδηγίες βίντεο που υπάρχουν στο διαδίκτυο 

(www.youtube.com)  

- υπολογισμός εσόδων και εξόδων του σπιτιού 

- συναλλαγές με χρήματα (παίζουμε το παιχνίδι «σούπερ μάρκετ» με αντικείμενα που 

υπάρχουν στο σπίτι και εναλλαγή των ρόλων ταμία και πελάτη) 

- η περιγραφή του τι βλέπουμε έξω από το παράθυρο του σπιτιού μας με έμφαση σε 

λεπτομέρειες 

- η συγγραφή ημερολογίου 

- η κατανόηση των στίχων ενός τραγουδιού 

- εικαστικές δραστηριότητες (κολάζ, ζωγραφική, χρήση πυλού, χειροτεχνίες, 

οριγκάμι) 

- εκτέλεση συνταγών (δώστε στο παιδί τη δυνατότητα να μετρήσει τις δοσολογίες) 

 

2. Αξιοποιήστε το διαθέσιμο λογισμικό του Υπουργείο κατάλληλα σχεδιασμένο 

για όλες τις τάξεις του Δημοτικού και για όλα του μαθήματα: 

http://www.pi-schools.gr/software/dimotiko/ 

 

3. Πλούσιο υλικό υπάρχει και στην ιστοσελίδα http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/ 

το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί από μαθητές ανάλογα με τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες τους. 

 

4. Για την ενίσχυση των λογικομαθηματικών δεξιοτήτων υπάρχουν διαθέσιμα 

στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών (http://etl.ppp.uoa.gr) τα 

λογισμικά ανοιχτού κώδικα ‘Χελωνόκοσμος’, ‘Ταξινομούμε’, ‘Geogebra’, 

‘MaLT’ και ‘MoPiX’ μέσω των οποίων οι μαθητές εξοικειώνονται με 

διαδικασίες προγραμματισμού.  

 

5. Η ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων αυτές τις μέρες θα βοηθήσει την ενίσχυση 

της αναγνωστικής ικανότητας και την ανάπτυξη του λεξιλογίου. Μία χρήσιμη 

ιστοσελίδα όπου οι μαθητές μπορούν να διαβάσουν και να ακούσουν βιβλία 

ενώ τα ξεφυλλίζουν είναι η εξής: 

http://www.mikrosanagnostis.gr/istoria_list.asp?fbclid=IwAR2jKAMzo9NQu

yy71JMG7q7pduEHPLeIyrJS8fKRxa4ND2SKMrP36vB3A5U. Ομοίως, 

πληθώρα ψηφιακών βιβλίων και παραμυθιών υπάρχει και στην ιστοσελίδα 

https://www.openbook.gr/  

 

6. Οι παραστάσεις από το Παιδικό Στέκι του Εθνικού Θεάτρου αποτελούν ένα 

μέσο για τη ψυχαγωγία και τη διασκέδαση των παιδιών, ώστε να μην 

αναπτυχθεί το αίσθημα οκνηρίας στα παιδιά. http://www.nt-
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archive.gr/theaters.aspx?company=10&fbclid=IwAR3JegcR-

YGSySMFNvAYig39jrOEm5C4vuRv5wxi00OI0yvZ5Qn0cQhRSFE 

 

7. Για το μάθημα της Ιστορίας και τον εμπλουτισμό των ιστορικών γνώσεων 

ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η ιστοσελίδα http://www.e-history.gr/ με πληροφορίες 

για κάθε περίοδο της ελληνικής ιστορίας.  

 

 

Σαμσάρη Ελένη 

Δασκάλα ΕΑΕ 
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