
Επιστρέφοντας από τις διακοπές  
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς  

ανταλλάξαμε ευχές για τη νέα χρονιά  
και αντικαταστήσαμε το 2017 με το 2018 στο ημερολόγιό μας 

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017-2018 



Αναλύσαμε το «2018» στους αριθμούς που το συνθέτουν. 
Κατόπιν τα παιδιά το εντόπισαν σε φύλλο εργασίας… 
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…αλλά και το έγραψαν 
 μεταμορφώνοντας στη συνέχεια κάθε αριθμό του  

σε ό,τι φαντάστηκαν 

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017-2018 



 
 
 

Μέσα από το γνωστό λαϊκό παραμύθι  
«Η κυρά-Καλή, η κυρά-Κακή και οι δώδεκα μήνες»  
 (https://paramythades.org/2013/09/20/%CE%B7- ) 

 γνωρίσαμε τους δώδεκα μήνες του χρόνου  
με τα θετικά και τα αρνητικά τους χαρακτηριστικά   
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Χαρακτηριστικά των μηνών  
του χρόνου  

γνωρίσαμε και μέσα  
από  ένα ποίημα  
που διαβάσαμε.  

 Συζητήσαμε για το καθένα  
από αυτά  

 και κατόπιν ντύσαμε τους στίχους  
με μια πολύ οικεία μελωδία 

τραγουδώντας το όπως 
 το «γύρω γύρω όλοι» 
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Ακούσαμε το τραγούδι « 12 μήνες αθλητές » 
(https://www.youtube.com/watch?v=nYs5s1guvdU) 

και με τη βοήθεια του εικονόλεξου τα παιδιά  
έμαθαν να το τραγουδούν  
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Καθώς το τραγούδι τους άρεσε πολύ, θέλησαν να το αποτυπώσουν  

στο χαρτί. Κάθε ένα διάλεξε ένα μήνα και τον ζωγράφισε 
 σύμφωνα με την περιγραφή που έδινε το τραγούδι  
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Στη συνέχεια, τα παιδιά έκοψαν και κόλλησαν τους μήνες σε σειρά,  
τους αρίθμησαν, έγραψαν το όνομα του κάθε μήνα  

και τον τίτλο του τραγουδιού  



Το τραγούδι το ζωγράφισαν και ατομικά, σε φύλλο εργασίας   
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Συζητήσαμε για το Γενάρη, τον  πρώτο μήνα του χρόνου  
και την εποχή του χειμώνα στην οποία βρισκόμαστε.   

Έγινε αναφορά και στις τέσσερις εποχές του χρόνου, τις οποίες τα παιδιά  
θέλησαν να γράψουν κάτω από τους αντίστοιχους μήνες     
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Η γνωριμία μας με τους «12 μήνες αθλητές»  
τελείωσε με τη δραματοποίηση του τραγουδιού από τα παιδιά  

φορώντας αξεσουάρ -αντιπροσωπευτικά του κάθε μήνα- 
που βρήκαν μέσα στο σχολείο     
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Κάρτες με τις εποχές  
αλλά και με τους μήνες, οι οποίες ανά τρεις -ανάλογα την εποχή που 

ανήκουν- έχουν με το ίδιο χρώμα γραμμένη την ονομασία τους,  
διαβάστηκαν και μοιράστηκαν στα παιδιά 



                                                            …και τέλος διάβασαν τις κάρτες 
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Ξεκινώντας από το χειμώνα, που βρισκόμαστε τώρα,  
τοποθέτησαν κάτω από κάθε εποχή τους μήνες της με τη σειρά... 



Μια κατασκευή που υπάρχει στην τάξη  
με τέσσερις ζωγραφισμένες όψεις, μια για κάθε εποχή,  

βοήθησε τα παιδιά να αντιληφθούν τη διαδοχική εναλλαγή  
των εποχών του χρόνου 
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Για να εμπεδώσουν τη διαδοχή των εποχών,  τους μοιράσαμε κάρτες  
με σύμβολά τους. Ξεκινώντας από την εποχή που βρισκόμαστε, ένα παιδί 

έκανε την αρχή βάζοντας στη μοκέτα την κάρτα του με το χειμώνα.  
Όποιο κρατούσε κάρτα της εποχής που ακολουθούσε ήταν σε ετοιμότητα  

να την τοποθετήσει δίπλα στην προηγούμενη  
«χτίζοντας» έτσι την ακολουθία 
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Τις εποχές τις συνδέσαμε με τα μουσικά όργανα που επέλεξαν τα παιδιά:  
(χειμώνα - μαράκα, άνοιξη - ντέφι, καλοκαίρι - τρίγωνο, φθινόπωρο - ξυλάκια). 

Τέσσερα παιδιά κρατούσαν τα μουσικά όργανα που αντιπροσώπευαν τις εποχές, 
ενώ τα υπόλοιπα κρατούσαν κάρτες με τα σύμβολά τους. Τα μουσικά όργανα 
ηχούσαν διαδοχικά και όσο διαρκούσε ο ήχος τους σήκωναν την κάρτα τους  

τα παιδιά που είχαν το σύμβολο της  αντίστοιχης  εποχής  
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Στη συνέχεια οι κάρτες με τα σύμβολα των εποχών τοποθετήθηκαν διαδοχικά στο 
καβαλέτο, ενώ τα παιδιά πήραν στα χέρια τους τα μουσικά όργανα που συνδέσαμε 

με την κάθε εποχή (μαράκες, ντέφια, τρίγωνα, ξυλάκια). Ένα παιδί έδειχνε με τη 
σειρά τις κάρτες και τα υπόλοιπα τις «διάβαζαν» χτυπώντας κάθε φορά τα 

αντίστοιχα με την εποχή μουσικά όργανα, όσο ο δείκτης έμενε σε μια εικόνα  
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Οι αλλαγές που συμβαίνουν σε ορισμένα δένδρα από εποχή σε εποχή 
αποτέλεσαν αντικείμενο παρατήρησης και συζήτησης.  

Τις αλλαγές αυτές τα παιδιά τις ζωγράφισαν σε φύλλο εργασίας  
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Χρησιμοποιώντας μια χαρτόκουτα  
φτιάξαμε  ένα τρισδιάστατο δέντρο των εποχών.  

Τα παιδιά έβαψαν με πινέλο τον κορμό και τα κλαδιά του  
και με δακτυλομπογιές ζωγράφισαν τα άνθη,  

τους καρπούς, τα φύλλα του 
 
 
       



Τέλος, έγραψαν την ονομασία των τεσσάρων εποχών σε καρτελίτσες  
και κόλλησαν καθεμία στην αντίστοιχη πλευρά/όψη του δένδρου. 

Έτοιμη η κατασκευή μας! 
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