
Αικατερίνη Παπαγεωργίου 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ60 

ΠΕΚΕΣ Ηπείρου 

Ενδεικτικό σενάριο για την εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 



Με αφορμι ζνα παραμφκι 
 

 Τν πξνηεηλόκελν ζελάξην απνηειείηαη από δξαζηεξηόηεηεο 

πνπ ζπλάδνπλ κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Σπνπδώλ γηα ην Νεπηαγσγείν.  

 Τν παξακύζη έρεη επηιεγεί από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Μηθξνύ 

Αλαγλώζηε: http://www.mikrosanagnostis.gr/istoria.asp 
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1Η ΗΜΕΡΑ 
Πριν αρχίςουμε τθν ανάγνωςθ 

1θ δραςτθριότθτα: Ενδεικτικζσ προτάςεισ  
 Πριν αρχύςουμε την 

ανϊγνωςη κοιτϊζουμε το 
εξώφυλλο, τον τύτλο, το 
όνομα του ςυγγραφϋα και 
του εικονογρϊφου. 

 Κοιτϊζουμε την εικόνα που 
υπϊρχει ςτο εξώφυλλο και 
ζητϊμε από τα παιδιϊ να 
κϊνουν μια πρόβλεψη για το 
θϋμα του βιβλύου. Αν τα 
παιδιϊ δυςκολεύονται τότε 
μπορούμε να δεύξουμε και τισ 
εςωτερικϋσ εικόνεσ ςτα 
παιδιϊ χωρύσ να διαβϊζουμε 
και να ρωτόςουμε πϊλι τι 
νομύζουν ότι λϋει το βιβλύο. 























Αφοφ τελειώςει θ  ιςτορία 
2θ   δραςτθριότθτα 

Γλώςςα: Ενδεικτικζσ προτάςεισ 

 Σπδεηάκε κε ηα παηδηά θαη δεηάκε λα καο κηιήζνπλ γηα ηνπο 
ραξαθηήξεο, ηα γεγνλόηα, ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο ιύζεηο πνπ 
δόζεθαλ από ηνπο ήξσεο.  

     Δξσηήζεηο: 

 Πόζεο βνύιεο έθιεςε ν αέξαο από ην θόξεκα ηεο Παζραιίηζαο; 

 Πνηνλ ξώηεζε πξώηα ; 

 Πνηνπο ξώηεζε κεηά; 

 Πνηνο ηεο είπε πνπ ήηαλ ε βνπιίηζα;  

 Πνπ βξήθε ηειηθά ηε βνπιίηζα ηεο ε Παζραιίηζα; 

 Πσο ηειεηώλεη ε ηζηνξία;  

 Εεηάκε λα δσγξαθίζνπλ απηό πνπ ηνπο έθαλε κεγαιύηεξε 
εληύπσζε. 

 

 

 

 



 
3θ δραςτθριότθτα: 

Εικαςτικά 
    Ελδεηθηηθέο πξνηάζεηο 

 Φεηξνηερλία. Κάλνπκε παζραιίηζεο: 

Με ραξηί: δσγξαθίδνπκε ηηο παζραιίηζεο θαη ηηο θόβνπκε 

Με πέηξεο: Εσγξαθίδνπκε κε απινύο ή αλεμίηεινπο 

καξθαδόξνπο. 

 Πιαζηηθή: 

Με δπκάξη: Υιηθά γηα ην δπκάξη: κηζή θνύπα αιάηη, κηζή 

θνύπα λεξό (ζπλ 1-2 θνπηαιηέο πηζαλόλ αλάινγα ζην 

αιεύξη),κηάκηζε θνύπα αιεύξη. 

 

 



2Η ΗΜΕΡΑ 
1θ δραςτθριότθτα 

 Αθξόαζε ηνπ παξακπζηνύ 

http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip38/Default.ht

ml 

    Εξωηήζεηο 

 Πόζεο βνύιεο έθιεςε ν αέξαο από ην θόξεκα ηεο 

Παζραιίηζαο; 

 Πνηνπο ξώηεζε; 

 Πνηνο ηεο είπε πνπ ήηαλ ε βνπιίηζα; 

 Πνπ βξήθε ηειηθά ηε βνπιίηζα ηεο ε Παζραιίηζα; 

 Τη δεηνύζε ζηελ Αθξόπνιε ν Διέθαληαο; 

 Πσο ηειεηώλεη ε ηζηνξία; 
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2θ δραςτθριότθτα 

Φυςικι αγωγι: Ενδεικτικζσ προτάςεισ 
 

Ρπζκηθή 

    Εεηάκε από ην παηδί: 

  λα κηκεζεί ην πέηαγκα ηεο παζραιίηζαο, ην πεξπάηεκα ηεο 

γηαγηάο ην πεξπάηεκα ηνπ ειέθαληα, ηνλ θαιπαζκό ηνπ 

αιόγνπ θ.ι.π.. 

 Να θάλεη κηθξά θαη κεγάια ,γξήγνξα θαη αξγά βήκαηα. 

 Να θηλεζεί ζην θύζεκα ηνπ αέξα. 

 Να πεδά ζην έλα πόδη θαη ύζηεξα ζην άιιν. 

 



3θ δραςτθριότθτα 
Μακθματικά 

Ενδεικτικζσ προτάςεισ (1-2) 

Φύιια εξγαζίαο.  

Πξώηα ζπδεηάκε κε ηα  

παηδηά ηηο εηθόλεο ηνπ  

θύιινπ εξγαζίαο θαη ζηε  

ζπλέρεηα δεηάκε λα θάλνπλ  

ηελ εξγαζία . 

πκκεηξία 

Εσγξάθηζε ην άιιν κηζό ηεο  

Παζραιίηζαο θαη κεηά 

ρξσκάηηζέ ηε. 



3θ δραςτθριότθτα 
Μακθματικά 

Ενδεικτικζσ προτάςεισ (2-2) 

Αληηζηνίρηζε 

 

 

   ύλδεζε αξηζκνύ κε 

πνζόηεηα 

 



3Η ΗΜΕΡΑ 
1θ δραςτθριότθτα 

   Ακρόαςη. Μαθαύνω για 
την παςχαλύτςα. 

 Ο κύκλοσ τησ ζωόσ τησ. 

 https://www.youtube.co

m/watch?v=qbIA5064C8

w 
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2θ δραςτθριότθτα 
Γλώςςα: Ενδεικτικζσ προτάςεισ (1-2) 

Κόβω ηηο ιέμεηο θαη ηηο θνιιώ ζηε ζωζηή  

ζέζε. 

               αβγά        ρξπζαιίδα       θάκπηα 



2θ δραςτθριότθτα 
Γλώςςα: Ενδεικτικζσ προτάςεισ (2-2) 

Γξάθω ηε ιέμε 

Παζραιίηζα θαη 

δωγξαθίδω 

Γξάθω ηε ιέμε Ειέθαληαο 

θαη δωγξαθίδω 



3θ δραςτθριότθτα 
ΤΠΕ: Παίηουμε παηλ ςτον υπολογιςτι 

 Παίδνπκε Πάδι online 

ζηνπο παξαθάηω 

ζπλδέζκνπο: 

 https://www.jigsawplan
et.com/?rc=play&pid=30
94a0741d8e 

 

 https://www.jigsawplan
et.com/?rc=play&pid=0e
2492c4934f 

 

 

        Όηαλ ε παζραιίηζα 

ζπλάληεζε ηνλ ειέθαληα 
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4Η ΗΜΕΡΑ 
1θ δραςτθριότθτα 

Γλώςςα: Ενδεικτικζσ προτάςεισ 

    Παηρλίδηα κε ηα αηλίγκαηα 

 Καιείηε ην παηδί λα βξεη ηε 

ζσζηή απάληεζε. Τη είλαη; 

 



4Η ΗΜΕΡΑ 
1θ δραςτθριότθτα 

Γλώςςα: Ενδεικτικζσ προτάςεισ(1-2) 

 Φηηάμηε κε δπκαξάθη ή κε 

πιαζηειίλε κία 

παζραιίηζα θαη έλαλ 

ειέθαληα. 

 Κνιιήζηε ηα ζε έλα ραξηί 

Α4 ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν 

θαη γξάςε ην όλνκά ηνπο 

όπσο κπνξείο. 



1θ δραςτθριότθτα 
Γλώςςα: Ενδεικτικζσ προτάςεισ (2-2) 

 Εσγξάθηζε κία παζραιίηζα. Φηηάμε ηα γξάκκαηα  κε 

δπκαξάθη ή πιαζηειίλε θαη ζύλζεζε ην όλνκά ηεο. 



 
2θ δραςτθριότθτα 

Μελζτθ Περιβάλλοντοσ 

  Φπηεύνπκε ινπινύδηα ή 

βνιβνύο  ή ζπόξνπο: 

  ζηελ απιή καο,  

  ζε γιάζηξεο πνπ έρνπκε 

ζην κπαιθόλη καο,  

 ζε πιαζηηθά ή πήιηλα 

θεζεδάθηα γηανπξηηνύ. 

 

 



 
3θ δραςτθριότθτα  

Παιχνίδια ςτον υπολογιςτι 

Παηρλίδη κλήκεο: Αληηζηνίρηζε εηθόλαο ιέμεο 

  

https://learningapps.org/display?v=phz9ewmca20 

 

Παηρλίδη κλήκεο: Αληηζηνίρηζε εηθόλσλ 

Βξεο ηα δεπγάξηα κε ηηο ίδηεο εηθόλεο 

https://learningapps.org/display?v=pz3c3955320 
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5Η ΗΜΕΡΑ 
1θ δραςτθριότθτα 

ΤΠΕ: Λφνουμε ςταυρόλεξο  (1-2) 

 1ν  ζηαπξόιεμν 

 Τώξα ειάηε λα  παίμνπκε ζπκπιεξώλνληαο ην ζηαπξόιεμν 

κε ηηο απαληήζεηο ζηα αηλίγκαηα πνπ κάζακε. 

 Οδεγίεο γηα ην πώο ζα παίμεηε ην ζηαπξόιεμν ζα βξείηε 

θάλνληαο θιηθ ζηε Βνήζεηα-ιάκπα  πάλσ αξηζηεξά. 

 https://learningapps.org/display?v=pb9830aoj20 

 2ο ςταυρόλεξο  

 Με εικόνα και όχι περιγραφό 

 https://learningapps.org/display?v=p8ph98opn20 

 Καιή επηηπρία!! 
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1θ δραςτθριότθτα 
ΤΠΕ: Περιιγθςθ ςε Μουςείο (2-2) 

 

 Δηθνληθή πεξηήγεζε ζην Μνπζείν Αθξόπνιεο 

https://www.theacropolismuseum.gr/ 
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2θ δραςτθριότθτα 
Γεωγραφία: Ενδεικτικζσ προτάςεισ 

 Δληνπίδνπκε ηε ρώξα ηεο Παζραιίηζαο θαη αλαδεηνύκε 

πιεξνθνξίεο γηα λα γλσξίζνπκε ηνλ ηόπν πνπ δεη. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE

%AC%CE%B4%CE%B1 

 

 Δληνπίδνπκε ηε ρώξα ηνπ Διέθαληα θαη αλαδεηνύκε 

πιεξνθνξίεο γηα λα γλσξίζνπκε ηνλ ηόπν πνπ δεη. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE

%AF%CE%B1 
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3θ δραςτθριότθτα 
Μουςικι: Ενδεικτικζσ προτάςεισ 

 Αθνύκε κνπζηθή γηα ηελ άλνημε θαη ρνξεύνπκε. 

 Άλνημε- Αληόλην Βηβάιληη 

 https://www.youtube.com/watch?v=jTxiZ6epXP0&list=RD
jTxiZ6epXP0&start_radio=1&t=63 

 Τν βαιο ηεο Άλνημεο-Φξεληεξίθ Σνπέλ 

 https://www.youtube.com/watch?v=AVQW2SfYTzQ 

 Γξόκνο ηεο Άλνημεο-Σηακάηεο Σπαλνπδάθεο 

 https://www.youtube.com/watch?v=d87HoiPpf0s 

 ΑΝΟΗΞΖ - Οξρεζηξηθό ( κνπζηθή Αλησλήο Βαξδήο ) 

 https://www.youtube.com/watch?v=GUewmo-IdJI 

 Αθνύκε παηδηθά ηξαγνύδηα γηα ηελ άλνημε θαη ρνξεύνπκε. 
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Κη αλ ζέινπκε… 

 Αθνύκε θη άιιν παξακύζη γηα ηελ παζραιίηζα. 

 Λίηζα ε Παζραιίηζα: Σπγγξαθέαο: Krings Antoon. 
Δηθνλνγξάθνο: Krings Antoon. 

https://www.youtube.com/watch?v=WhaMYroe8_o 
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Βηβιηνγξαθία 

 Οδεγόο λεπηαγσγνύ: Δθπαηδεπηηθνί ζρεδηαζκνί – Γεκηνπξγηθά 
πεξηβάιινληα κάζεζεο, Υ.Δ.ΠΑΗ.Θ. Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην, 
Αζήλα 2003.  

 Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ γηα ην 
Νεπηαγσγείν,Π.Η. ,Αζήλα 2003. 

 Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ, Π.Η. Αζήλα 2003. 

 Οδεγόο Δθπαηδεπηηθνύ γηα ην Πξόγξακκα Σπνπδώλ ηνπ 
Νεπηαγσγείνπ, Π.Η., Αζήλα 2011. 

 Νέν Αλαιπηηθό Α΄ Μέξνο, Π.Η., Αζήλα 2011. 

 Νέν Αλαιπηηθό Β΄ Μέξνο, Αζήλα 2011,Π.Η.  

 Δηθόλεο  από:    https://gr.pinterest.com/ 

 Παραμύθι από:http://www.mikrosanagnostis.gr/istoria.asp 
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    Εύχομαι  Υγεία και Αισιοδοξία. ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ! 

 


