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ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΧΡΟΝΟ…

• Συζήτηση για το πώς τα παιδιά πέρασαν τις γιορτές των 
Χριστουγέννων και καταγραφή χριστουγεννιάτικων στιγμών.

• 2022: Αναγνώριση των αριθμών της νέας χρονιάς και τοποθέτηση 
τους στη σωστή σειρά αρχικά ενώ το βλέπουν και ύστερα από μνήμης. 
Επίσης, τα παιδιά αποτυπώνουν τη νέα γνώση σε ατομική μαθηματική 
δραστηριότητα (φύλλο εργασίας).

• Εντοπισμός του 2022 σε ομαδικό κρυπτόλεξο και κατόπιν σε ατομική 
προσπάθεια.

• Αναγνώριση ονόματος και γραφή του 2022.

• Φτιάχνουμε την πρώτη ζωγραφιά του 2022 και τη συνοδεύουμε με το τι 
θα ήθελαν τα παιδιά να προσπαθήσουν για τη νέα χρονιά.



ΤΑ ΦΕΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ…



Βάζουμε το 2022 στη σειρά…



• Ακούσαμε το τραγούδι «Στου καινούριου χρόνου την αυλή» από 
τον Δ. Σαββόπουλο και προσπαθήσαμε να το δραματοποιήσουμε 
χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα αξεσουάρ.

• Έπειτα, τα παιδιά εργάστηκαν πάνω σε ένα ατομικό φύλλο 
εργασίας για να αποδώσουν τις 4 εποχές του τραγουδιού.

Στου καινούριου χρόνου την 

αυλή

https://www.youtube.com/watc

h?v=SEJkVbMT-4U

https://www.youtube.com/watch?v=SEJkVbMT-4U
https://www.youtube.com/watch?v=SEJkVbMT-4U




Το 2022 κρύφτηκε και ψάχνω να το βρω!!!



Αναγνώριση ονόματος και 

γραφή του 2022



Η πρώτη μου 
ζωγραφιά για 

το 2022



Στη συνέχεια, μιλώντας για τον μήνα 
Ιανουάριο, μετρήσαμε τα γράμματά 
του, αλλάξαμε το ημερολόγιο και τα 

παιδιά έγραψαν με το δικό τους 
τρόπο τα γράμματα μέσω 

αντιγραφής. 

Μιλήσαμε για την παροιμία του 
Γενάρη και εξηγήσαμε γιατί λέμε 

αυτή τη φράση. Τα παιδιά 
εκφράστηκαν μέσα από τη 
ζωγραφική αναμιγνύοντας 

χρώματα για να φτιάξουν το 
χειμωνιάτικο φεγγάρι του Γενάρη.

Τέλος, μέσα από το vocaroo
ηχογραφήσαμε την παροιμία από 

τα παιδιά!



HTTPS://VOCA.RO/1LPTHZRFTJUF

Μπείτε σε αυτόν τον 

σύνδεσμο και πατήστε το play 

για να ακούσετε την παροιμία 

από τα παιδιά! 

https://voca.ro/1lPthzRFtJuF






• Κατασκευή ημερολογίου για καλή χρονιά!

• Συζήτηση για το τι συμβολίζει το ρόδι, επαφή με την ΄Τέχνη 
μέσα από πίνακες ζωγραφικής με το ρόδι και δημιουργική 
γλωσσική δραστηριότητα με αφορμή τη φράση από το ποίημα 
του Γ. Σεφέρη «Το ρόδι που έσπασε ήταν γεμάτο αστέρια» 
(καθένας λέει τι είχε μέσα το ρόδι).

• Ελεύθερη ζωγραφική σχετικά με το ρόδι με νερομπογιές.



Ζωγραφική με 

νερομπογιές…



…


