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ΧΕΙΜΩΝΑΣ• Λέξεις που μας έρχονται στο μυαλό για τον χειμώνα

• Φύλλο ανίχνευσης πρότερων γνώσεων σχετικά με το χειμώνα

• Μαθαίνω για τον χειμώνα με τον Picou Picou

• Φτιάχνουμε μια χειμωνιάτικη ζωγραφιά με νερομπογιές

• Ατομικό κολλάζ με σχήματα

• Δέντρα του χειμώνα

• Λέξεις από Χ

• Αφήγηση παραμυθιού «Κρύωσες, Μάρκο;»
https://www.youtube.com/watch?v=xewqG62fqqY

https://www.youtube.com/watch?v=xewqG62fqqY


Ανίχνευση πρότερων γνώσεων-Τι μου έρχεται 
στο μυαλό όταν ακούω τη λέξη «ΧΕΙΜΩΝΑΣ»;



ΧΕΙΜΩΝΑΣ

• Πίνακας του Van Gogh “Χειμωνιάτικο τοπίο” (παρατήρηση και χρήση της ρουτίνας σκέψης  ΒΛΕΠΩ-ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ-ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ)

- Χιόνι (ΜΑΞΙΜΟΣ, ΠΗΤΕΡ)
- Δέντρα, χορτάρι (ΝΙΚΟΛΑΣ)
- Έναν άνθρωπο (ΣΤΑΥΡΟΣ)
- Κύκλους (ΝΕΦΕΛΗ)
- Ένα γεφυράκι (ΣΟΦΙΑ)
- Ηλιοβασίλεμα, Σύννεφα (ΙΟΛΗ)
- Βράχοι, σπίτια (ΜΥΡΤΩ)
- Κάποιος ψαρεύει (ΝΕΦΕΛΗ)
- Ανθρώπους (ΚΩΝ/ΝΟΣ)

-Ακούγεται αέρας (ΙΟΛΗ)
-Το ποτάμι (ΜΥΡΤΩ)
-Το χιόνι που πέφτει στα δέντρα 
(ΝΕΦΕΛΗ)
-Τα φύλλα που πέφτουν (ΣΟΦΙΑ)
-Το καλάμι όταν το μαζεύει (ΙΟΛΗ)
-Το χορτάρι από τον αέρα (ΜΥΡΤΩ)
-Βήματα στο χιόνι (ΣΟΦΙΑ)
-Ήχος από τσεκούρι (ΜΥΡΤΩ)

Τι 
βλέπω;

Σκέφτομαι 
ποιοι ήχοι 

ακούγονται;

Αναρωτιέμαι τι θα 
μπορούσα να 

χρησιμοποιήσω για 
να αναπαράγω τον 

ήχο;

Στόμα
Νερό
Τύμπανο
Χαρτί
Καστανιέτα
Μαράκα με σιγανό χτύπημα
Πόδια
Τρίγωνο



ΧΕΙΜΩΝΑΣ
 Μου αρέσει ο χειμώνας γιατί… (ομαδική εργασία και ζωγραφική)
 Παραμύθι «Ο ραφτάκος των λέξεων»
- σκεφτόμαστε λέξεις που μας κάνουν να νιώθουμε ζεστασιά κυριολεκτικά 
και μεταφορικά…
-φτιάχνουμε με τις λέξεις που σκεφτήκαμε το κασκόλ της τάξης μας…

 Δραματοποιούμε το τραγούδι «Τα ρούχα του χειμώνα» και φτιάχνουμε 
τους δικούς μας σκούφους (κατασκευή) και διακοσμούμε το δικό μας 
πουλόβερ.

 Ακούμε το τραγούδι «Το τραγούδι του Χειμώνα» από τον Δ. Σαββόπουλο 
και φτιάχνουμε τα δικά μας ζεστά ροφήματα που αναφέρονται σε αυτό.

https://www.youtube.com/watch?v=XYvZkNXAuq0
 Ακούμε το τραγούδι «το μπαλέτο των νιφάδων» και το ζωγραφίζουμε 

ομαδικά και ατομικά.

 Διαβάζουμε την ιστορία «Ο Νόι και η φάλαινα τον χειμώνα» και 
αξιολογούμε τις νέες μας γνώσεις μέσα από τις ρουτίνες σκέψης 

1. Χρώμα, Σύμβολο , Εικόνα και 2. Βλέπω, Μυρίζω, Γεύομαι, Ακούω, Πιάνω

ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

https://www.youtube.com/watch?v=XYvZkNXAuq0


Ρουτίνα Σκέψης
Βλέπω-Ακούω-

Μυρίζω-Γεύομαι-
Πιάνω



Ρουτίνα Σκέψης
Χρώμα-Σύμβολο-

Εικόνα











ΧΕΙΜΩΝΑΣ- ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
• Ομαδική συζήτηση «Πως πέρασα τις 

διακοπές των Χριστουγέννων;»

• Ατομικό φύλλο εργασίας με την αγαπημένη 
στιγμή των εορτών και τα πρόσωπα με τα 
οποία πέρασαν όμορφα

• Παιχνίδι με τους αριθμούς του νέου έτους 
(τους βάζουμε στη σειρά και μαθαίνουμε 
τους αριθμούς που μπορεί να 
σχηματιστούν από αυτούς)

• Κατασκευή διακοσμητικού με τη νέα 
χρονιά (εμπέδωση της σειράς ων αριθμών 
του 2023)

• Καταγραφή στόχων για τη νέα χρονιά με 
ομαδική εργασία

















- Συζήτηση για τους στόχους της νέας χρονιάς και αποτύπωση 
του σε ομαδική εργασία 

- Αφήγηση παραμυθιού «Το μαγαζάκι του χρόνου»

- Δραματοποίηση του παραμυθιού στο μαγαζάκι της τάξης (τα 
παιδιά επιλέγουν για ποιον θα «αγοράσουν» ελεύθερο 
χρόνο και για ποιο λόγο.

- Αποτυπώνουν τις σκέψεις τους σε ατομικό φύλλο εργασίας.

- Σύνθετες λέξεις με τη λέξη –ώρα.

ΧΕΙΜΩΝΑΣ- ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤΑΣΗ













Στο πλαίσιο του καινοτόμου προγράμματος, επεξεργαστήκαμε τον πίνακα του EDVARD 
MUNCH “BETWEEN THE CLOCK AND THE BED”. Τα παιδιά εντόπισαν το ρολόι στην 
εικόνα, έδωσαν τους δικούς τους τίτλους και έφτιαξαν προτάσεις με τις εικόνες που 
επέλεγαν σε σχέση με τον πίνακα.





Φτιάχνουμε κολλάζ 
χειμωνιάτικο με σχήματα 
και χειμωνιάτικα δέντρα!



Γλωσσικές δραστηριότητες

1. Φτιάξαμε προτάσεις με εικόνες που επέλεγαν τα παιδιά

2. Καλλιεργήσαμε τη φωνημική ενημερότητα με αντιστοίχιση ήχου 1ου γράμματος και εικόνας



Γλωσσικές δραστηριότητες

3. Βρήκαμε τη λέξη χιόνι στο κρυπτόλεξο



ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

1. Εξασκήσαμε τη μνήμη μας με το παιχνίδι «Τι άλλαξε στον χιονάνθρωπο»

2. Παιχνίδι σε ομάδες «Βρίσκω λέξη από Γ όπως Γάντια!



Μάθαμε για τους 
πιγκουίνους 

Σειροθετήσαμε τα 
στάδια γέννησης και 

εκκόλαψης του αυγού
Λύσαμε μαθηματικό 

πρόβλημα



Μιλήσαμε για το πορτοκάλι!

Μάθαμε για τη βιταμίνη C και τα οφέλη της
Ζωγραφίσαμε τη δική μας πορτοκαλιά

Μάθαμε το αίνιγμα του πορτοκαλιού
Φανταστήκαμε τι μπορεί να συμβεί σε ένα 

πορτοκάλι που κύλησε στο      
δρόμο για να εμπλουτίσουμε τον προφορικό μας 

λόγο και τη φαντασία μας
Αναπαράγαμε πίνακα με εικονιζόμενα 

πορτοκάλια
Παίξαμε σε ζευγάρια μεταφέροντας το 

πορτοκάλι..
Διεξάγαμε πείραμα για να φτιάξουμε το πορτοκαλί 

χρώμα!



















…και μετά το παιχνίδι μας ακούσαμε το παραμυθοτράγουδο «Μήλα γύρω γύρω στη μέση 
πορτοκάλι» του Γιώργου Σακελλαρίδη και τα παιδιά εργάστηκαν σε ατομικό φύλλο εργασίας.

https://www.youtube.com/watch?v=sANf_UzOe5c

https://www.youtube.com/watch?v=sANf_UzOe5c


Οι 4 εποχές του χρόνου

Μιλήσαμε για τις 4 εποχές του χρόνου και ακούσαμε τις 4 
εποχές του Vivaldi. Αφού ακούσαμε τα μουσικά κομμάτια 
μετά οι μαθητές έπρεπε από μνήμης να αντιστοιχήσουν το 

κάθε κομμάτι με την αντίστοιχη εποχή. Σε αυτό μας βοήθησε 
το βιβλίο «4 Εποχές σε μια Ημέρα». Τέλος, ζωγραφίσαμε στο 

δέντρο μας τις 4 εποχές!




