










Οι γωνιές της τάξης μας…. 

Παιδαγωγική Αξία Παιχνιδιού –  
συμβολή στην ανάπτυξη & μάθηση του παιδιού 



Τα παιδιά, παίζοντας στις γωνιές, μαθαίνουν να… 

ενώ παράλληλα με την εξατομικευμένη ενασχόληση και 
καθοδήγηση της νηπιαγωγού… 



Στη γωνιά του 

κουκλόσπιτου… 



Συναλλαγές στο μανάβικο 





Στη γωνιά των 

μαθηματικών… 





παζλ 







Οικοδομικό υλικό - 

STEAM 







Ελεύθερη 

εικαστική 

έκφραση 







Θεματικές Προσεγγίσεις Σχέδια Εργασίας 

Διαθεματικότητα & Αξιοποίηση  
των ενδιαφερόντων των παιδιών 

Γνωστικά Αντικείμενα – Μαθησιακές Περιοχές 



Μέσα από ποικίλες επικοινωνιακές καταστάσεις τα παιδιά 
ενθαρρύνονται να παίρνουν το λόγο ώστε να… 



Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να… 

αφιερώστε χρόνο για να ακούσετε τα παιδιά σας 
γιατί σίγουρα έχουν πολλά να σας πουν 



Στόχος μας είναι να αποκτήσουν 
κίνητρα για την κατάκτηση του γραπτού 

λόγου, να καταλάβουν δηλαδή την 
κοινωνική του διάσταση, τη 

χρησιμότητα και τις επικοινωνιακές 
σκοπιμότητες που εξυπηρετεί 

  αποφυγή ασκήσεων προγραφής 

  ενθάρρυνση αλλά και επιβράβευση  
των μη συμβατικών γραφών των παιδιών 

 δεν δίνουμε έμφαση στην ορθογραφία 



Αριστερά το χέρι ενός παιδιού προσχολικής ηλικίας . 
Δεξιά το χέρι ενός παιδιού 7 ετών . 

Κοιτάξτε τις διαφορές . 
Θέλετε να μάθετε γιατί ένα παιδί προσχολικής ηλικίας δεν μπορεί να γράψει ακόμα;  
Αυτός είναι ο λόγος! Τα χέρια τους εξακολουθούν να αναπτύσσονται και δεν είναι 

πλήρως διαμορφωμένα. 



Στην προσχολική ηλικία μιλάμε για αναδυόμενη γραφή, δηλαδή 
συμπεριφορές ανάγνωσης και γραφής, ακόμα και αν δεν μπορούν να 

τις πραγματοποιήσουν με τον συμβατικό τρόπο  

Η επινοημένη γραφή (μουτζούρες, τυχαία σύμβολα …)δείχνει ότι τα παιδιά 
έχουν κατανοήσει ότι οι προφορικοί ήχοι μετατρέπονται σε γράμματα 



Αριστερό ή δεξί χεράκι; Σε ποιο θα δείξει προτίμηση  το παιδί, σε 
ποια ηλικία; Κι αν διαλέξει το αριστερό; Είναι πρόβλημα; 

Κάτι τέτοιο μπορεί να φανεί – το νωρίτερο- γύρω στα 3 χρόνια, αν και πολλά 

παιδιά αμφιταλαντεύονται ως τα 5.  Σύμφωνα με έρευνες περίπου το 2% είναι 

αριστερόχειρες ενώ μεγαλύτερο ποσοστό μικρών κυρίως παιδιών είναι 

αμφιδέξια (δηλ. χρησιμοποιούν εξίσου και τα δυο χεράκια). 



Στον τομέα της ανάγνωσης εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις 
ώστε τα παιδιά να … 



Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να… 



  αποφυγή ασκήσεων προγραφής 



Στόχοι: Τα παιδιά να… 

Συμβουλές για την Αναγνωστική Διαδικασία 



 να αποκτήσουν σταδιακά μαθηματικό 
τρόπο σκέψης  

  να κατανοήσουν τον ρόλο των 
μαθηματικών στην καθημερινή μας 

ζωή 



Τα παιδιά έχουν ευκαιρίες να… 



π.χ. ψηφίζουν το αγαπημένο τους φρούτο, παρατηρούν και 
καταγράφουν τις μεταβολές του καιρού στη διάρκεια ενός μήνα) 







Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να… 



«ντετέκτιβ» αριθμών 



«σαφάρι» σχημάτων 

Προσοχή! Διακρίνουμε τα γεωμετρικά σχήματα (επίπεδα) από 
τα γεωμετρικά στερεά (τρισδιάστατα) 



Μαγειρική με τη… μαμά! 



Ώρα για φαγητό! 



Βάζουμε μπουγάδα 



Ώρα για… συμμάζεμα! 



Τι μέρα είναι σήμερα; 



πόσο έχω μεγαλώσει; 



Στο σούπερ μάρκετ… 



ακολουθία αριθμών - 
απαρίθμηση 



αντιστοίχιση αριθμού – ποσότητας / 
καταμέτρηση 



παιχνίδια με ζάρι 



παζλ 



κατασκευές – συνθέσεις με σχήματα - τάνγκραμ 



κατασκευές με οικοδομικό υλικό 



επιδαπέδια παιχνίδια 



… και κυρίως μην ξεχνάτε ότι τa παιδιά  

μαθαίνουν μέσα από το παιχνίδι, χωρίς να 

αντιλαμβάνονται τη διαδικασία σαν μάθημα.  

μαθαίνουν μέσα από εμπειρίες, 

παραδείγματα ή ακόμα και λάθη. 



 να πειραματιστούν με διάφορα υλικά & τεχνικές 

 να εκφραστούν ελεύθερα 

 να έρθουν σε επαφή με Έργα Τέχνης, να τα  
επεξεργαστούν και να εκφράσουν σκέψεις και συναισθήματα 

 να καλλιεργήσουν την καλαισθησία τους 

 να αναπτύξουν την δημιουργικότητά τους 

 να απολαύσουν τη χαρά της δημιουργίας 











Γύρω στην ηλικία των 1,5 με 2 ετών παρατηρούνται οι πρώτες απόπειρες 
του παιδιού να εκφραστεί εικαστικά. Σε αυτή τη φάση μιλάμε για το  

στάδιο του “μουντζουρώματος” ή “μουντζουρογραφήματος”.  

Στην ηλικία των 3 ετών περίπου το παιδικό σχέδιο διαφοροποιείται καθώς 
τα παιδιά αρχίζουν να αναγνωρίζουν πως οι γραμμές τους μπορούν να 

αναπαριστούν κάτι.  
Σε αυτό το στάδιο τα παιδιά αρχίζουν να σχεδιάζουν κύκλους ή ελλείψεις 



Από το 4ο έτος αξιόλογη πρόοδος στην απόδοση της μορφής  των 
αντικειμένων και των ανθρώπων. Σε αυτή τα φάση όμως το παιδί δε 
ενδιαφέρεται ακόμη για τις πραγματικές αναλογίες των μορφών, στις 

οποίες αποδίδει τις λεπτομέρειες που εκείνο θεωρεί χαρακτηριστικές. 





Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να… 

πλαστελίνη / αλατοζύμη νερομπογιές / 
τέμπερες 

μαρκαδόροι 

ξυλομπογιές 

παστέλ 



Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να… 



Ρόλος του γονέα είναι να… 

δείχνει ενδιαφέρον για τη 
δημιουργία του παιδιού,  

ρωτάει το παιδί τι σχεδίασε 

σχολιάζει θετικά το σύνολο και να τονίζει στοιχεία που 
βρίσκει ενδιαφέροντα, όπως χρώμα, μέγεθος, έκφραση.  

παρέχει ποικιλία υλικών και να εξηγεί τον τρόπο χρήσης τους 

δίνει ερεθίσματα για δημιουργική έκφραση (παραμύθι, φύση, 
γεγονός, κατασκευή δώρου… 



Ρόλος του γονέα είναι να… 

 κάνει ερωτήσεις που προάγουν την έκφραση, την φαντασία, τη 
διεργασία συναισθημάτων (π.χ. «τι συμβαίνει εδώ;», «Πώς νομίζεις 
ότι αισθάνεται το παιδί που παίζει μόνο του;», «τι θα γίνει μετά;») 

 αναρτά τα έργα του παιδιού σε 
εμφανές σημείο ενισχύοντας 

την αυτοπεποίθησή του 

 δίνει ιδέες για να εμπλουτίσει 
το έργο του (τι άλλο θα 

μπορούσες να ζωγραφίσεις;) 



Το μηχανικό και συχνά βαρετό γέμισμα περιγραμμάτων 
περιορίζει τη φαντασία και την δημιουργικότητα  

Η Τέχνη δεν είναι η ρεαλιστική απεικόνιση της 
πραγματικότητας αλλά ένα μέσο έκφρασης 



Ακόμη κι αν δεν καταλαβαίνετε τί ακριβώς είναι αυτό που κρατάτε στα 
χέρια σας (!!) 



Τα παιδιά μέσα από βιωματικές δραστηριότητες… 

Επιστημονικός γραμματισμός 

Επιστημονικός τρόπος σκέψης 





Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να… 

Πριν εξηγήσετε κάτι στα παιδιά, φροντίστε να το έχετε 
μελετήσει 

Μην ερμηνεύετε φυσικά φαινόμενα με μη επιστημονικό 
τρόπο γιατί δημιουργούνται παρανοήσεις 

Προτιμήστε την χρήση επιστημονικής ορολογίας 

















Ψηφιακός γραμματισμός 







Κίνδυνοι 

εθισμός 

παρακολούθηση ακατάλληλου 
περιεχομένου 



Ο πλήρης αποκλεισμός μπορεί να οδηγήσει σε 
αντίθετα αποτελέσματα 

ελεγχόμενη κι επιλεκτική χρήση 

ποιοτικός χρόνος 



Ασφάλεια στο Διαδίκτυο – Γονικός Έλεγχος 

 

family link 
 

https://families.google.com/intl/el/familylink/ 
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