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 Ατομικό φύλλο εργασίας για ανίχνευση πρότερης γνώσης (τι γνωρίζουν οι 
μαθητές για το φθινόπωρο).

 Παρακολούθηση video (φτιαγμένο από τη νηπιαγωγό του τμήματος) για 
επέκταση της γνώσης για το φθινόπωρο

https://app.animaker.com/animo/UmjEMtmv04SKflbC/

 Λέξεις από Φ «Το κυνήγι των λέξεων»

 Το τραγούδι του φθινοπώρου και μουσικοκινητικό παιχνίδι (με το στοπ της 
μουσικής πρέπει οι μαθητές να σκεφτούν μια λέξη από Φ)

https://www.youtube.com/watch?v=VlveLtS7OvQ

 Κατασκευή STEAM φτιάχνουμε ένα φθινοπωρινό δέντρο ισορροπίας με ξυλάκια 
και γράμματα στα χρώματα του φθινοπώρου.

 Διακόσμηση με ζωγραφική του φακέλου εργασιών για τις φθινοπωρινές 
εργασίες των μαθητών.

 Κατασκευή παζλ στο τάμπλετ
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 Αφήγηση παραμυθιού «Η μεγάλη περιπέτεια του Χέρμπι»

 Ατομικό φύλλο εργασίας κατανόησης παραμυθιού

 Κατασκευή σκαντζόχοιρου

 Ζωγραφική φύλλου με νερομπογιές και γραφή του Φ

 Συζήτηση για τη βροχή 

 Αίνιγμα για την ομπρέλα και ατομικό φύλλο εργασίας

 Αφήγηση παραμυθιού «Μια βροχερή μέρα» και ατομικό φύλλο εργασίας

 Κατασκευή ατομική ομπρελίτσα και ομαδική διακόσμηση ομπρέλας με 

διάφορα σχέδια και είδη γραμμών

 Αφήγηση παραμυθιού «Ένα κίτρινο φύλλο» και ατομικό φύλλο εργασίας
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Βιβλιοπροτάσεις



Με αφορμή τον πίνακα του Ρενέ Μαγκρίτ και 

συζητώντας για τις εναλλαγές του 

φθινοπωρινού καιρού οι μαθητές:

- Σκέφτηκαν λέξεις που ταιριάζουν στο 

σύννεφο 

- Μέσα από τις ρουτίνα σκέψης Βλέπω-

Σκέφτομαι-Αναρωτιέμαι παρατήρησαν και 

επεξεργάστηκαν τον πίνακα.

- Αναπαρήγαγαν τον πίνακα και σκέφτηκαν 

που θα έβαζαν εκείνα το σύννεφο τους!

- Τέλος, χρησιμοποιώντας τη ρουτίνα σκέψης

«Αρχή, Μέση και Τέλος» τα παιδιά μέσω 

δημιουργικής γραφής σκέφτηκαν και 

εικονογράφησαν τη δική τους ιστορία…

Ρενέ Μαγκρίτ «Μια ευαίσθητη χορδή»









Δημιουργική γραφή με τη χρήση της ρουτίνας σκέψης 

«Αρχή, Μέση, Τέλος» με αφορμή τον πίνακα του Ρ. Μαγκρίτ…

Στην ΑΡΧΗ ήταν 

ένα σύννεφο…

Μετά το  

σύννεφο αυτό …
Τέλος …



Υποθεματική «Αέρας»

- Ιδεοθύελλα με λέξεις από Α που τις φυσάει 

ο αέρας

Συζητάμε για τον αέρα και γνωριζόμαστε με τον κύριο 

Μποφόρ! Γνωρίζουμε τα διάφορα είδη αέρα, 

φουσκώνουμε μπαλόνια  και προσπαθούμε να τα 

κρατήσουμε ψηλά και ζούμε μια περιπέτεια πολλών 

μποφόρ με τον Τζέρεμι που φοβάται τον αέρα!



Υποθεματική «Αέρας»



 Συζήτηση για τα χρώματα του φθινοπώρου

-τα βρίσκω στην τάξη (παιχνίδι σε ομάδες)

-τα βρίσκω στον έξω κόσμο

 Κατασκευή φθινοπωρινού δέντρου (θερμά χρώματα)

 Αξιολόγηση κατανόησης της θεματικής ενότητας για το φθινόπωρο μέσα 

από τις αισθήσεις

«Βλέπω-Ακούω-Μυρίζω-Γεύομαι-Αγγίζω»

Φθινόπωρο 




