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Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, 

 

με τθν αναςτολι λειτουργίασ των νθπιαγωγείων λόγω τθσ πανδθμίασ του 

κορονοϊοφ, εκτιμοφμε ότι κα ιταν χριςιμθ  θ επικοινωνία ςασ με τισ οικογζνειεσ 

των μακθτών για τθ διατιρθςθ τθσ εκπαιδευτικισ ςχζςθσ μεταξφ νθπιαγωγών και 

παιδιών.  

    Οι γονείσ μποροφν να ενθμερώνονται για τθν εξζλιξθ τθσ πανδθμίασ από τον 

Εκνικό Οργανιςμό Δθμόςιασ Υγείασ (ΕΟΔΥ) https://eody.gov.gr/ . Τα μικρά παιδιά δε 

χρειάηεται να παρακολουκοφν από τθν τθλεόραςθ  τισ εξελίξεισ αναφορικά με τον 

covid 19, διότι οι πλθροφορίεσ αυτζσ μπορεί να τουσ προκαλζςουν ςυναιςκιματα 

φόβου, αγωνίασ και αναςφάλειασ. Ενθμερώνουμε τουσ γονείσ ότι, όταν τα παιδιά 

μασ ρωτιςουν για το ηιτθμα αυτό, εξθγοφμε τι ςυμβαίνει και δίνουμε ςαφείσ 

πλθροφορίεσ ςχετικά με τον τρόπο μείωςθσ του κινδφνου μόλυνςθσ. Μιλάμε ςτα 

παιδιά με τρόπο απλό και κατανοθτό χρθςιμοποιώντασ λεξιλόγιο ανάλογα με τθν 

θλικία τουσ. Τοφσ μιλάμε με ιρεμθ και ςτακερι φωνι. Ακοφμε τα παιδιά με 

προςοχι και κατανόθςθ για ό,τι τα απαςχολεί. Δείχνουμε με διάφορουσ τρόπουσ τθ 

ςυμπαράςταςθ και τθ διακεςιμότθτά μασ. Επιδιώκουμε να τουσ δθμιουργιςουμε 

ζνα αίςκθμα αςφάλειασ. 

      Οι  νζεσ ςυνκικεσ που ζχουν δθμιουργθκεί παρζχουν περιςςότερο χρόνο για τθν 

ανάπτυξθ τθσ επικοινωνίασ μεταξφ των μελών τθσ οικογζνειασ. Οι γονείσ ζχουν τθν 

«ευκαιρία να  ακοφςουν τα παιδιά», να  ςυηθτιςουν  μαηί  τουσ  για  τα  παιχνίδια,  

για  τισ  εμπειρίεσ  τουσ.  Να ακοφςουν  τα  ςυναιςκιματά  τουσ,  αυτά  που  τα  

απαςχολοφν. Τα παιδιά ζχουν ανάγκθ να νιώςουν αςφάλεια. Τα  παιδιά τθσ 

προςχολικισ θλικίασ μιμοφνται  όςα  βλζπουν  γφρω  τουσ  και  πολφ  περιςςότερο  

τουσ  ςθμαντικοφσ  ενιλικεσ,  όπωσ είναι  οι  γονείσ.  Η  ςυμπεριφορά  των γονιών  

αποτελεί  όχι  μόνο  παράδειγμα,  αλλά  και  πρότυπο  για  το  παιδί. Το  πρότυπο  

που  βιώνει  κάκε  παιδί  μζςα  ςτθν  οικογζνεια  αποτελεί  το  ιςχυρότερο  μάκθμα 

ηωισ!!! 

https://eody.gov.gr/
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     Στισ παροφςεσ ςυνκικεσ, ςτόχοσ είναι να ενθμερωκοφν οι γονείσ των μακθτών 

ςασ για τθν οργάνωςθ τθσ κακθμερινότθτασ των παιδιών ώςτε να ανταποκρικοφν 

καλφτερα ςτο γονεϊκό τουσ ρόλο. 

      Οι γονείσ είναι ςθμαντικό να γνωρίηουν ότι τα παιδιά χρειάηεται να ακολουκοφν 

ζνα ςτακερό πρόγραμμα που κα περιλαμβάνει τισ κακθμερινζσ ρουτίνεσ 

(αναφορικά με τισ ώρεσ του φπνου, τισ ώρεσ του φαγθτοφ), παιχνίδι και 

δραςτθριότθτεσ δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ.  

    Μπορείτε να κατακζςετε ςτουσ γονείσ τισ ιδζεσ/τισ προτάςεισ ςασ για τθ 

ςυναιςκθματικι ενδυνάμωςθ των παιδιών και τθν αξιοποίθςθ του χρόνου ςτο ςπίτι 

με τρόπο δθμιουργικό. 

 

Δραςτθριότθτεσ που μποροφν να πραγματοποιθκοφν μζςα ςτο ςπίτι είναι: 

θ ανάγνωςθ βιβλίων, οι εικαςτικζσ δθμιουργίεσ (ηωγραφικι, πλαςτελίνθ, κολάη, 

καταςκευζσ με άχρθςτα υλικά κ.ά.), τα επιτραπζηια παιχνίδια, τα παηλ, θ ακρόαςθ 

μουςικισ, τα εκπαιδευτικά βίντεο, θ μαγειρικι, θ περιποίθςθ των φυτών κ.λπ. 

    Εναλλακτικά, για ςυγκεκριμζνο χρόνο και με μζτρο, μποροφν να αξιοποιθκοφν τα 

μζςα τεχνολογίασ για τθν  εναςχόλθςθ των παιδιών με εκπαιδευτικό υλικό και 

λογιςμικά. 

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΚΑΗ ΛΟΓΗΜΗΚΑ 

Δπιζήμανζη: Οι ζύνδεζμοι πος ακολοςθούν δεν είναι όλοι ενεπγοί. ηην 

αναζήηηζη ηος google  κάνοςμε επικόλληζη ηος ζςνδέζμος πος θα επιλέξοςμε. 

Α.ΑΝΟΗΥΣΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ 

ηελ Αλνηρηή βηβιηνζήθε(https://www.openbook.gr/  ζα βξείηε επηά παηδηθά 

παξακύζηα πνπ γξάθηεθαλ γηα ηνλ θνξσλντό. 

1.ΈΝΑ ΗΟ ΜΔ ΚΟΡΧΝΑ 

https://www.openbook.gr/
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Παξακύζη ηεο Υαπάρ Πάηπα 

https://online.fliphtml5.com/ksfx/tcou/?fbclid=IwAR2hkn_stHtnHa2HyLZpkRb3mq7

Bb5MCcMzQE9sDR2Up9Dz7KVDENsiC34Y#p=1 

2.COVIBOOK: ΣΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΤ ΔΗΝΑΗ ΚΟΡΟΝΟΨΟ»  

πγγξαθέαο: Manuale Molina 

Μεηάθξαζε: Υαξά θέηζα  

 

https://www.openbook.gr/covibook/ 

 

 

3. Ζ ΑΓΝΧΣΖ ΚΤΡΑ 

Παξακύζη ηεο Γέζπνηλαο Υξηζηνθνξίδνπ 

 

https://online.fliphtml5.com/ksfx/tcou/?fbclid=IwAR2hkn_stHtnHa2HyLZpkRb3mq7Bb5MCcMzQE9sDR2Up9Dz7KVDENsiC34Y#p=1
https://online.fliphtml5.com/ksfx/tcou/?fbclid=IwAR2hkn_stHtnHa2HyLZpkRb3mq7Bb5MCcMzQE9sDR2Up9Dz7KVDENsiC34Y#p=1
https://www.openbook.gr/covibook/
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https://www.openbook.gr/i-agnosti-kyra/ 

 

4. Ο ΚΟΡΧΝΟΗΟ 

Παξακύζη ηεο Υπιζηίναρ Γαμιανού Μπόγλος 

 

  

https://www.openbook.gr/o-koronoios-ena-alithino-paramythi/ 

 

5.ΗΟ ΥΧΡΗ ΚΟΡΧΝΑ 

 

Παξακύζη ηεο Γεσξγίαο Καιύβα 

 

 

 

https://www.openbook.gr/ios-choris-korona/ 

 

 

https://www.openbook.gr/i-agnosti-kyra/
https://www.openbook.gr/o-koronoios-ena-alithino-paramythi/
https://www.openbook.gr/ios-choris-korona/
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6. ΔΗΜΑΗ ΔΝΑ ΗΟ ΠΟΤ ΣΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΤ ΔΗΝΑΗ ΚΟΡΟΝΟΨΟ 

 – Παξακύζη ηεο Βαζηιηθήο Υνπξζίδνπ

 

 

 

https://www.openbook.gr/eimai-enas-ios-poy-to-onoma-moy-einai-koronoios/ 

 

7.ΣΟ ΘΑΤΜΑ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ  

Θεαηξηθό έξγν γηα ηνλ θνξσλντό ηεο Αλαζηαζίαο Ξεξνκεξίηνπ 

 

 

 

 

https://www.openbook.gr/to-thayma-ton-paidion/ 

 

8. «ΓΗΝΔ Ο ΜΑΥΖΣΖ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΚΟΡΟΝΟΨΟΤ»: 

Έλα δσξεάλ ςεθηαθό αλάγλσζκα γηα παηδηά. 

https://www.openbook.gr/eimai-enas-ios-poy-to-onoma-moy-einai-koronoios/
https://www.openbook.gr/to-thayma-ton-paidion/
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/316982_gine-o-mahitis-kata-toy-koronoioy-ena-dorean-psifiako-anagnosma-gia-paidia
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 Ζ ζπγγξαθή ηνπ βηβιίνπ έγηλε από ηελ Songju Ma Daemicke; Ζ αθήγεζε θαη ε 

εηθνλνγξάθεζε απηνύ έγηλε από ηελ Helen H. Wu; Ζ κεηάθξαζε ηνπ βηβιίνπ ζηα 

ειιεληθά έγηλε από ηε Νηθνιέηα Εακπάθε. 

 

 

https://yeehoopress.com/coronavirus-picturebook-greek/ 

9. "Ο ΚΟΡΟΝΟΗΟ ΔΞΑΦΑΝΗΣΖΚΔ" 

 Έλα παξακύζη πνπ έγηλε ηαηλία γηα παηδηά  κε ζηόρν λα θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά ηη 

ζπκβαίλεη θαη λα ηνπο ραξίζεη ςπρηθή εθηόλσζε ζπλαηζζεκάησλ. 

 

https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/316962_o-koronoios-exafanistike-ena-paramythi-tainia-

gia-paidia 

Δπίζεο ζηελ Αλνηρηή βηβιηνζήθε(https://www.openbook.gr/  ζηε ζεκαηηθή ελόεηα 

«Άθνπζε έλα βηβιίν» ζα βξείηε ζην: 7 Μύθοι – Αίζωπορ.ή 

ηον ζύνδεζμο: https://www.akousenabiblio.com/a7-mythoi-toy-aisopoy/   

ηελ αθήγεζε ν εζνπνηόο Κσλζηαληίλνο Μνπηαθηζήο.   

https://yeehoopress.com/coronavirus-picturebook-greek/
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/316962_o-koronoios-exafanistike-ena-paramythi-tainia-gia-paidia
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/316962_o-koronoios-exafanistike-ena-paramythi-tainia-gia-paidia
https://www.openbook.gr/
https://www.akousenabiblio.com/a7-mythoi-toy-aisopoy/
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1. Δσο θόθορες θαη αεηός 

2. Ληοληάρη θαη δσο ηαύροη 

3. Ο γάϊδαρος θαη ο ηδίηδηθας 

4. Ο θηωτός θαη ο ζάλαηος 

5. Ποηακοί θαη ζάιαζζα 

6. Το θοράθη κηκείηαη ηολ αεηό 

7. Το τειηδόλη θαη ο θόραθας  

Παπαμύθια - Υανρ Κπίζηιαν Άνηεπζεν 

ηον ζύνδεζμο 

https://www.akousenabiblio.com/paramythia-chans-kristian-antersen/ 

Αθήγεζε : Μαξία Ησάλλνπ 

1. Η κηθρή Γοργόλα 

2. Η πρηγθίπηζζα θαη ηο κπηδέιη 

3. Ο Μαγηθός αλαπηήρας 

4. Ο Μοισβέληος Σηραηηώηες 

5. Οη Αγρηόθσθλοη 

6. Τα θαηλούργηα ρούτα ηοσ Ασηοθράηορα 

7. Το αζτεκόπαπο 

8. Το έιαηο 

9. Το θορηηζάθη κε ηα ζπίρηα 

10. Το Σπαρκαηζέηο 

 

Β.Ζ ΗΓΡΤΖ ΣΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΣΖ ΜΑΓΗΑ ΟΤΜΟΤΣΟΤ ΜΔ 23 

ΓΧΡΔΑΝ ΒΗΒΛΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΒΑΕΟΝΣΑΗ ΓΤΝΑΣΑ. 

 

https://paxinou-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/n_paxinou_paxinou_onmicrosoft_com/EUx6PsPivztKnRQCkAnrNRoBu4S1qDSevGIDOKsbUrgKpw?e=th5XVu
https://paxinou-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/n_paxinou_paxinou_onmicrosoft_com/EeckmaEn6XhEnhttL2vlL4gBZ51hUg9tPy9jwPJKS2G9sw?e=2lcP6i
https://paxinou-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/n_paxinou_paxinou_onmicrosoft_com/EUf8B0aqVzVJmG1nVeGA5nUBb1MohUyhkY2HC9qF36oEuw?e=2I8J1i
https://paxinou-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/n_paxinou_paxinou_onmicrosoft_com/Ecjnmw44zT5NqoFXSzKgb-UBpxytYkAHXXRTaxnZ8awRfQ?e=38fdt8
https://paxinou-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/n_paxinou_paxinou_onmicrosoft_com/EX3ht15jFGVDtp8-pAk_br4BOPq57yju9tnorSp5x7yzKA?e=JqKcmr
https://paxinou-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/n_paxinou_paxinou_onmicrosoft_com/EVMPdnsQ2pRCkM90_7XVcLIB1gbhWQf1cmQS10HQkxw8eA?e=ODEaav
https://paxinou-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/n_paxinou_paxinou_onmicrosoft_com/EaE8MpmpsEZOlIsne6bvUUMB92MMZ0CS2pnKdoZ5NIw1Dg?e=BgxPJe
https://www.akousenabiblio.com/paramythia-chans-kristian-antersen/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.akousenabiblio.com%2Fparamythia-chans-kristian-antersen%2F
https://paxinou-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/n_paxinou_paxinou_onmicrosoft_com/EbFM4UZ-wVdBtuL53PustVcB1gl7W3lZVv90o9IstnJ_NA?e=RAhd6N
https://paxinou-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/n_paxinou_paxinou_onmicrosoft_com/EULetqQshehFngGP1aWh_fEBCQK9UHYsH--EhWsYDPpKkw?e=8TbKha
https://paxinou-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/n_paxinou_paxinou_onmicrosoft_com/EfRppYJErkRGvqBK7OjM7i0BrHC8xOPrP_DUI-cpmXqsfA?e=Y3l6o0
https://paxinou-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/n_paxinou_paxinou_onmicrosoft_com/EatRLuBY50FBn7OpKCSl24gBXsjju9QP73y81NgCKdDKHw?e=8ywWsH
https://paxinou-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/n_paxinou_paxinou_onmicrosoft_com/EQgbjT7P_AJKieWVuID_l6cBouixC97YOkVucr5zpneddg?e=iKKRSS
https://paxinou-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/n_paxinou_paxinou_onmicrosoft_com/EUrfiRKpS1lKtjtjzCSd454BSeiTZfYecE-A_Bj1z7jylw?e=c0AdNQ
https://paxinou-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/n_paxinou_paxinou_onmicrosoft_com/EXZ8tMB1fStIlLNj_aUuV8kBQgdrqtT_Re01oHvL4T_Awg?e=sABev6
https://paxinou-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/n_paxinou_paxinou_onmicrosoft_com/EQfgdlzaYaNPnfMInBJk2XwBLnnjoekWLTWxL86ksiRCfQ?e=puqXdY
https://paxinou-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/n_paxinou_paxinou_onmicrosoft_com/ERyI_kMsemxEt2L69SgDnb0B89wLuXxPtbBzJrilbXDtwg?e=QK4klR
https://paxinou-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/n_paxinou_paxinou_onmicrosoft_com/ESExSWabbdZPh4mbDBbH6lEBikMQdL5MPWEprOwC6LgLgQ?e=LPd0Ck
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http://www2.patakis.gr/25istories?fbclid=IwAR0itF73A1_gfNt5w4VF59y5ixXTr_pu

fHXLivY_Ejb1C1twRVkd0K-0DHw 

Γ.ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΛΟΓΗΜΗΚΑ 

1.ΣΟ ΠΑΡΑΞΔΝΟ ΣΑΞΗΓΗ ΣΟΤ ΦΟΤΝΣΟΤΛΖ 

Σν ινγηζκηθό “Σν Παξάμελν Σαμίδη ηνπ Φνπληνύιε” έρεη σο ζηόρν ηελ γισζζηθή 

θαιιηέξγεηα ησλ καζεηώλ ηνπ λεπηαγσγείνπ, θαζώο θαη ηεο Α΄θαη Β΄Γεκνηηθνύ θαη 

ηελ εμνηθείσζή ηνπο κε επξύηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηνλ θόζκν πνπ ηα 

πεξηβάιιεη.http://emathima.gr/%CF%84%CE%BF-

%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF-

%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9-

%CF%84%CE%BF%CF%85-

%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BB%C

E%B7/ 

 

2.ΜΟΤΗΚΖ 

 

 

Σν κνπζηθό ρσξηό 

http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-mousiki-a-st/d16-web/# 

 

3.ΑΔΡΟΣΑΣΟ 

Γηαδπθηηαθή εθπαηδεπηηθή πύιε ςπραγσγίαο θαη κάζεζεο γηα κηθξά παηδηά. 

http://www.mikrapaidia.gr/ccsintro/ 

 

4.Ζ ΜΑΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΟΤΛΑ 

http://www2.patakis.gr/25istories?fbclid=IwAR0itF73A1_gfNt5w4VF59y5ixXTr_pufHXLivY_Ejb1C1twRVkd0K-0DHw
http://www2.patakis.gr/25istories?fbclid=IwAR0itF73A1_gfNt5w4VF59y5ixXTr_pufHXLivY_Ejb1C1twRVkd0K-0DHw
http://emathima.gr/%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7/
http://emathima.gr/%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7/
http://emathima.gr/%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7/
http://emathima.gr/%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7/
http://emathima.gr/%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7/
http://emathima.gr/%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7/
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-mousiki-a-st/d16-web/
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-mousiki-a-st/d16-web/
http://www.mikrapaidia.gr/ccsintro/
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-mousiki-a-st/d16-web/
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Γσξεάλ εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό γηα ηε γιώζζα ηεο Α΄θαη Β΄Γεκνηηθνύ. Μπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ην Νεπηαγσγείν. 

http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-glossa-a-b/ 

 

Γ.ΦΖΦΗΑΚΑ ΑΠΟΘΔΣΖΡΗΑ  

 

1.ΣΟ ΦΧΣΟΓΔΝΣΡΟ  

Σν Φσηόδεληξν είλαη ην Πανελλήνιο Αποθεηήπιο Μαθηζιακών Ανηικειμένων γηα 

ηελ πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ – άιιεο Θεκαηηθέο Πεξηνρέο – Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε. 

ηελ ζεκαηηθή πεξηνρή γηα ηελ Πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε ζα βξείηε ρξήζηκν πιηθό. Σν 

πιηθό απηό ζα πξέπεη λα ην ειέγμεηε  θαη λα πξνηείλεηε ην θαηάιιειν. 

 

2. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ  

Απνηειεί θαηλνηόκν θνξέα ηνπ ΤΠΑΗΘ. ηνρεύεη ζε ζύγρξνλεο θαη ζύλζεηεο κνξθέο 

παξνρήο γλώζεο. Πξνβάιινληαη ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα κε ζηόρν ηελ ππνζηήξημε 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηελ Πξσηνβάζκηα-Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

θαζώο θαη ζηε δηα βίνπ κάζεζε. 

http://www.edutv.gr/   

Αλαδεηείζηε πιηθό ζηελ θαηεγνξία ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ.  

 

3. ΜΗΚΡΟ ΑΝΑΓΝΧΣΖ 

http://www.mikrosanagnostis.gr/ 

ηε ζεκαηηθή ελόηεηα: ΝΑ ΟΤ ΠΩ ΜΗΑ ΗΣΟΡΗΑ 

 

ΠΑΡΑΜΤΘΗΑ: Σα παηδηά κπνξνύλ λα αθνύζνπλ παξακύζηα δηαβαζκέλα από 

ηαιαληνύρνπο εζνπνηνύο. 

 

4.ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ  «ΑΗΧΠΟ» (αθνξά ηηο λεπηαγσγνύο) 

http://aesop.iep.edu.gr/ 

Μπνξείηε λα αμηνπνηήζεηε ηα ςεθηαθά δηδαθηηθά ζελάξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε θαη λα δεκηνπξγήζεηε δξαζηεξηόηεηεο πνπ κπνξνύλ λα 

θάλνπλ ηα παηδηά κε ηνπο γνλείο ηνπο, όπσο πρ. Γηδαθηηθό ζελάξην: Υεηκώλαο: 

http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-glossa-a-b/
http://www.edutv.gr/
http://www.mikrosanagnostis.gr/
http://aesop.iep.edu.gr/
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Μπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηνλ πίλαθα ηνπ θαηξνύ θαη λα θαηαγξάθνπλ θάζε κέξα 

ηνλ θαηξό. 

5. KIDMEDIA- Δκπαιδεςηικό λογιζμικό  

ηνλ ζύλδεζκν: http://www.kidmedia.gr/free ππάξρνπλ δωπεάν εθπαηδεπηηθά 

εξγαιεία-εθαξκνγέο γηα ηελ εξ΄ αποζηάζεωρ εκπαίδεςζη σωπίρ να έσεηε κάνει 

εγγπαθή.  

ηνλ ζύλδεζκν: http://www.kidmedia.gr/taxakis ζα βξείηε ην εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό 

κε παηρλίδηα θπθινθνξηαθήο αγσγήο γηα παηδηά πξνζρνιηθήο θαη εηδηθήο αγσγήο θαη 

ησλ πξώησλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνύ. Πξέπεη λα θαηεβάζνπλ ηνλ ηαμάθη: Όνομα 

αρχείου Install_kikloforo.exe :Download. 

6. ΠΑΕΛ  

 ηην ιζηοζελίδα  https://www.jigsawplanet.com/   κπνξνύλ ηα παηδηά λα παίμνπλ 

κε δηάθνξα παδι πνπ ήδε ππάξρνπλ. Δπίζεο κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηα δηθά ηνπο 

πάδι παηώληαο εθεί πνπ ιέεη δεκηνπξγώ. 

Δ. ΜΔΗΝΔΣΔ ΠΗΣΗ ΚΑΗ ΠΔΡΗΖΓΖΘΔΗΣΔ ΓΗΑΓΤΚΣΗΑΚΑ ΣΑ ΜΟΤΔΗΑ 

ΣΖ ΥΧΡΑ ΜΑ.  

Τα παιδιά κε ηελ ππνζηήξημε ελήιηθα κπνξνύλ λα θάλνπλ εηθνληθέο πεξηεγήζεηο ζε 

κνπζεία όπσο (ελδεηθηηθά): 

Σα παξαθάησ κνπζεία δηαζέηνπλ δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο πεξηήγεζεο ζηηο ζπιινγέο 

αιιά θαη ζηνπο ρώξνπο ησλ εθζέζεώλ ηνπο. 

1. Μνπζείν Αθξόπνιεο https://www.theacropolismuseum.gr/ 

2.Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν https://www.namuseum.gr/ 

3.Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν http://www.nummus.gr/ 

9.Αξραηνινγηθό Μνπζείν Ησαλλίλσλ  http://www.amio.gr/ 

10.Αξραηνινγηθό Μνπζείν Ζγνπκελίηζαο http://www.igoumenitsamuseum.gr/ 

 

http://www.kidmedia.gr/free
http://www.kidmedia.gr/taxakis
https://www.jigsawplanet.com/
https://www.theacropolismuseum.gr/
https://www.namuseum.gr/
http://www.amio.gr/
http://www.igoumenitsamuseum.gr/
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Σ.ΚΑΣΑΚΔΤΔ 

Σνικήζηε λα θηηάμεηε δηάθνξεο θαηαζθεπέο κε άρξεζηα πιηθά πνπ έρεηε ζην ζπίηη  

θαη δεκηνπξγείζηε όκνξθεο αλακλήζεηο καδί κε ην παηδί ζαο. 

Ιδζεσ για καταςκευζσ ςτο: 

https://gr.pinterest.com/ioannastrz/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE

%BA%CE%B5%CF%85%CE%B5%CF%83-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-

%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%B1/ 

Υπενθφμιςη: Χρειάηεται προςοχι όςον αφορά το υλικό και το χρόνο εναςχόλθςθσ 

με τα τεχνολογικά μζςα: πραγματοποιείται με τθν εποπτεία των γονιών και ςε 

ςυγκεκριμζνο χρόνο.  

Η επικοινωνία με τουσ γονείσ μπορεί να γίνει με τθ χριςθ των τεχνολογικών  μζςων 

που εςείσ  κρίνετε ότι είναι κατάλλθλα, ανάλογα με τισ ιδιαιτερότθτεσ του ςχολείου 

που υπθρετείτε, όπωσ email, τηλεφωνική επικοινωνία, ανάρτηςη ςτο blog του 

ςχολείου κ.λπ. 

Θυμόμαςτε ότι κυρίωσ επιδιώκουμε τθν προςωπικι επαφι και επικοινωνία με τα 

παιδιά!!! Τα μικρά παιδιά χρειάηονται ΠΑΙΧΝΙΔΙ!!! 

ΣΥΝΘΗΜΑ ΜΑΣ: Μζνουμε ςπίτι και περνάμε δθμιουργικά το χρόνο μασ με τα 

παιδιά! 

Οι Συντονίςτριεσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου ΠΕ60 

                      Αικατερίνθ Παπαγεωργίου                        Διμθτρα Γκανιάτςα 

 

https://gr.pinterest.com/ioannastrz/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%B5%CF%83-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%B1/
https://gr.pinterest.com/ioannastrz/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%B5%CF%83-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%B1/
https://gr.pinterest.com/ioannastrz/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%B5%CF%83-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%B1/

