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ΘΕΜΑ: Ζγκριςθ Ρρογράμματοσ Σπουδϊν του επιςτθμονικοφ πεδίου Ρροςχολικι – Ρρϊτθ 
Σχολικι Ηλικία. 
 
Ζχοντασ υπόψθ: 
 

1. Τισ διατάξεισ του εδαφ. β τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 1 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Αϋ 167). 
2. Τισ διατάξεισ του εδαφ. α τθσ παραγράφου 9 του άρκρου 3, και του εδαφ. γ τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου 24 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Αϋ 167), όπωσ τροποποιικθκαν και 
ιςχφουν με τισ διατάξεισ 1 και 2  του άρκρου 7 του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ Αϋ188) “Ενιαίο Λφκειο, 
πρόςβαςθ των αποφοίτων ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ,  αξιολόγθςθ  του εκπαιδευτικοφ 
ζργου και άλλεσ διατάξεισ”. 

3. Τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 33 του άρκρου 20 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Αϋ 118). 
4. Τισ διατάξεισ του άρκρου 90 του κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα 

Κυβερνθτικά όργανα που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του Ρ.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Αϋ 98). 
5. Τθν περίπτωςθ β, τθσ παραγράφου 7, του άρκρου 13, του Ρ.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161, Τ. Αϋ) 

«Οργάνωςθ και λειτουργία δθμοτικϊν ςχολείων». 
6. Τθν 1120/H/7-1-2010 (ΦΕΚ Β1) κοινι Απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ και τθσ Υπουργοφ 

Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ  και Θρθςκευμάτων με κζμα: «Κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων των 
Υφυπουργϊν του Υπουργείου Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων». 

7. Τθν ειςιγθςθ  του Ραιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου, όπωσ αυτι διατυπϊκθκε με τθν αρικμ. 
22/2011πράξθ του Συντονιςτικοφ Συμβουλίου του Ραιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου. 

8. Τθν με αρικμ. 11279/28-7-2010 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου 
αιϊνα) – Νζο πρόγραμμα ςπουδϊν» ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 1,2,3, -Οριηόντια 
Ρράξθ». 

9. Τθ με αρικμ. 14647/30-09-2010 Σφμφωνθ Γνϊμθ ΕΥΔ για το ςχζδιο «Απόφαςθσ Υλοποίθςθσ 
με ίδια μζςα του Ρ.Ι. για το Υποζργο 1 τθσ Ρράξθσ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιϊνα) – 
Νζο πρόγραμμα ςπουδϊν» ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 1,2,3, -Οριηόντια Ρράξθ», με 
κωδικό MIS 295450. 

10. Το γεγονόσ ότι δεν ζχει εκδοκεί Υπουργικι Απόφαςθ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 33 του 
άρκρου 20 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Αϋ 118). 

11. Tο γεγονόσ ότι από τθν απόφαςθ αυτι δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ 
προχπολογιςμοφ. 
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Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε 

Τθν ζγκριςθ του παρακάτω προγράμματοσ ςπουδϊν του επιςτθμονικοφ πεδίου 
Ρροςχολικι – Ρρϊτθ Σχολικι Ηλικία. 
 

Επιςτθμονικό πεδίο: Ρρϊτθ Σχολικι Ηλικία 
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ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 

Τι πεοιλαμβάμει η εμόςηςα «Ποξρωπική και 
Κξιμωμική αμάπςσνη»; 
 
 Η προςωπικό και κοινωνικό ανϊπτυξη αποτελεύ βαςικό 
ςτόχο τησ προςχολικόσ αγωγόσ και προώπόθεςη για την 
ανταπόκριςη του παιδιού ςτα διϊφορα γνωςτικϊ ερεθύςματα. 
Αντανακλϊ την αναγκαιότητα μιασ ολιςτικόσ οπτικόσ ςτην 
αντιμετώπιςη του παιδιού η οπούα αποςκοπεύ ςτην 
διαμόρφωςη μιασ υγιούσ προςωπικότητασ, ενόσ ατόμου 
δηλαδό που λειτουργεύ ικανοποιητικϊ ωσ προσ τισ προςωπικϋσ 
ανϊγκεσ και τισ απαιτόςεισ του περιβϊλλοντοσ.  
 
 Δεν αποτελεί ξεχωριςτή μαθηςιακή περιοχή αλλά 
διατρέχει το ςύνολο του προγράμματοσ και δημιουργεύ το 
κατϊλληλο πλαύςιο για την εμπλοκό των παιδιών ςτην μϊθηςη 
καθώσ και την προςαρμογό τουσ ςτο ςχολικό και κοινωνικό 
πλαύςιο. Επιπλϋον η ανϊπτυξη προςωπικών και κοινωνικών 
χαρακτηριςτικών μπορεύ να ενιςχυθεύ με ςτοχευμϋνεσ 
δραςτηριότητεσ και την παροχό κατϊλληλων ερεθιςμϊτων που 
προτεύνονται ςτην ενότητα αυτό. 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η ενίςχυςη τησ προςωπικήσ & κοινωνικήσ ανάπτυξησ 
επιτρέπει ςτα παιδιά να: 
 

  αναγνωρύζουν τον εαυτό τουσ ωσ ϋνα ϊτομο ξεχωριςτό 
με ιδιαύτερεσ ικανότητεσ και αξύα 

  λειτουργούν με ςχετικό αυτονομύα 

  αποδϋχονται τα ςυναιςθόματα τουσ και να ελϋγχουν τον 
τρόπο ϋκφραςησ τουσ 

  αντιμετωπύζουν δυςκολύεσ και να επιλύουν ςυγκρούςεισ 

  ςϋβονται τουσ ϊλλουσ και τουσ κανόνεσ τησ ομϊδασ 

  αντιλαμβϊνονται και να κατανοούν τα ςυναιςθόματα 
και τισ απόψεισ των ϊλλων 

  επικοινωνούν και να ςυνεργϊζονται με τουσ ϊλλουσ  
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Προςωπικό και Κοινωνικό Ανϊπτυξη 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
MΑΘΗΙΑΚΟΙ 

ΣΟΦΟΙ 

ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

Η υλοποίηςη του ςτόχου διευκολύνεται 
όταν για παράδειγμα τα παιδιά… 

Ο εκπαιδευτικόσ ςυμβάλλει ςτην 
υλοποίηςη τουσ όταν για παράδειγμα… 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
 

Να αναγνωρίςουν 
προςωπικά τουσ 
χαρακτθριςτικά, 
απόψεισ, επιλογζσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ηωγραφίηουν/περιγράφουν τον εαυτό τουσ 

- Ραρατθροφν και ςχολιάηουν τον εαυτό τουσ 
και τισ διαφορζσ μεταξφ τουσ (εξωτερικά 
χαρακτθριςτικά, φφλο) 

- Αυτοπαρουςιάηονται ςτθν ομάδα. Μιλάει το 
κακζνα ξεχωριςτά για τα ενδιαφζροντα του 
και τισ δυνατότθτεσ του, τι του αρζςει και τι 
δεν του αρζςει 

 Δίνει τθν ευκαιρία ςε κάκε παιδί να 
μιλιςει για τον εαυτό του και προτείνει 
ςτα υπόλοιπα να του κάνουν ςχετικζσ 
ερωτιςεισ 

 Δίνει ερεκίςματα (εικόνεσ, βιβλία) για να 
αναγνωρίςουν τθν εξζλιξθ του ςϊματοσ 
ςτισ διάφορεσ θλικίεσ και ςτα δφο φφλα 

 Δίνει ευκαιρίεσ και ενκαρρφνει τα παιδιά 
να χρθςιμοποιοφν υλικά και 
δραςτθριότθτεσ που επιλζγουν τα ίδια 

 Ενδιαφζρεται και ενκαρρφνει τα παιδιά 
να εκφράςουν τισ απόψεισ τουσ ςε 
ςχζςθ με κζματα που προκφπτουν 

 Ηθτάει από το κάκε παιδί να πει τι του 
αρζςει να κάνει και να το προτείνει και 
ςτα υπόλοιπα παιδιά 

Να αναπτφξουν το 
αίςκθμα του 
«ανικειν» 

- Ανταλλάςςουν πλθροφορίεσ/εμπειρίεσ για 
τθν οικογζνεια τουσ και τον τόπο καταγωγισ 
τουσ 

 ωτάει το κάκε παιδί για τθν καταγωγι 
και το ευρφτερο οικογενειακό 
περιβάλλον του, τισ ςυνικειεσ και 
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(κοινωνικι ταυτότθτα) 
 

- Εκκζτουν τα ζργα τουσ ςε δθμόςιο χϊρο 

- Με τθν βοικεια του εκπαιδευτικοφ γράφουν 
γράμμα ςε δθμόςιουσ φορείσ (π.χ. διμαρχο) 
με αιτιματα τουσ όπωσ θ δθμιουργία ι 
ςυντιρθςθ παιδικισ χαράσ 

- Ραίρνουν ςυνεντεφξεισ από άτομα τθσ 
κοινότθτασ για να γνωρίςουν το ρόλο τουσ 
(π.χ. τον διμαρχο, προςωπικό κακαριότθτασ, 
τον ιερζα τθσ ενορίασ  κ.ά.) 

 

 

δραςτθριότθτεσ τουσ.  

 

 Δίνει ερεκίςματα για ςυηιτθςθ και 
αποδοχι διαφορετικϊν μορφϊν 
οικογζνειασ (π.χ. πυρθνικι ι ευρφτερθ, 
μονογονεϊκι) 

 Σε εκνικζσ και κρθςκευτικζσ γιορτζσ 
οργανϊνει δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ 
μποροφν να ςυμμετζχουν όλα τα παιδιά 
(π.χ. ζνα χριςτουγεννιάτικο πάρτυ ι 
«ανοιχτζσ» καταςκευζσ) 

 Ρροτείνει ςτα παιδιά να φζρουν 

παραμφκια από διαφορετικοφσ 

πολιτιςμοφσ 

 Οργανϊνει επιςκζψεισ ςε χϊρουσ όπωσ 
το δθμαρχείο, ο ραδιοφωνικόσ ςτακμόσ 

 Να αποκτιςουν 
κετικι αυτοεκτίμθςθ 
(αίςκθμα αξίασ & 
αποτελεςματικότθτασ)   
 

- Αναφζρονται ςε κετικά χαρακτθριςτικά και 
ιδιότθτεσ τουσ, με τθν χριςθ π.χ. θμιτελϊν 
προτάςεων όπωσ «μπορϊ να…» 

- Ραρουςιάηουν τα επιτεφγματα τουσ όταν 
ολοκλθρϊνουν μια δραςτθριότθτα. 

- Χειροκροτοφν/επιβραβεφουν το κάκε παιδί 
για κάποια ενζργεια του 

- Αναλαμβάνουν εναλλακτικά όλα τα παιδιά 
ρόλουσ υπευκφνου 

 

 Ηθτάει από το κάκε παιδί να πει τι του 
αρζςει περιςςότερο ςτον εαυτό του και 
ςε τι καταφζρνει καλφτερα 

 Δείχνει ικανοποίθςθ για τα επιτεφγματα 
τουσ 

 Επιβραβεφει τθν προςπάκεια και όχι το 
αποτζλεςμα 

 Ενκαρρφνει όλα τα παιδιά να αναλάβουν 
ρόλουσ υπευκφνου (π.χ. να μοιράηουν 
υλικό) 
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- Επιλζγει/προτείνει το κάκε παιδί με τθν 
ςειρά του μια δραςτθριότθτα ςτθν ομάδα 
ανάλογα με τα ενδιαφζροντα του 

 
 

 

 Κάνει τισ κατάλλθλεσ ερωτιςεισ και 
ςχόλια για να εκφραςκοφν όλα τα 
παιδιά για τα ζργα τουσ και τα ζργα των 
άλλων 

 Τονίηει κετικά χαρακτθριςτικά των 
παιδιϊν, τθν προςπάκεια και τθν εξζλιξθ 
τουσ (π.χ. «Συνζχιςε. Βλζπω ότι τα 
καταφζρνεισ μια χαρά») 

 Νοιάηεται να είναι όλα τα παιδιά 
ευχαριςτθμζνα  

 Διακζτει χρόνο για το κάκε παιδί και 
δθμιουργεί μια προςωπικι ςχζςθ. 

 Καλωςορίηει και αποχαιρετάει το κάκε 
παιδί με το όνομα του και κάποιο 
προςωπικό ςχόλιο 

 Δίνει τθν δυνατότθτα ςτο κάκε παιδί να 
προτείνει μια δραςτθριότθτα που το 
ευχαριςτεί 

 Ενκαρρφνει τα παιδιά να πάρουν μόνα 
τουσ αποφάςεισ κάνοντασ ςχετικά 
ςχόλια και ερωτιςεισ(π.χ. «Μπορείσ να 
χρθςιμοποιιςεισ όποια υλικά κζλεισ», 
«πϊσ νομίηεισ ότι κα μποροφςεσ να 
βοθκιςεισ;»)  

ΑΥΤΟΥΘΜΙΣΗ 
Να αναγνωρίηουν, να 
εκφράηουν και να 

- Εκφράηουν με λόγια ι με ηωγραφικι τα 
ςυναιςκιματα τουσ με αφορμι ιςτορίεσ, 

 Ακοφει με προςοχι, κατανόθςθ, 
ςεβαςμό τισ επικυμίεσ και 
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διαχειρίηονται τα 
ςυναιςκιματα τουσ 
 

ζργα τζχνθσ 

- Διαβάηουν ιςτορίεσ και αναφζρουν 
γεγονότα που τουσ προκάλεςαν παρόμοια 
ςυναιςκιματα με αυτά των θρϊων 

- Επιλζγουν ρόλουσ και εμπλζκονται ςε 
ςυμβολικό/δραματικό παιχνίδι 

- Με αφορμι ιςτορίεσ εκφράηουν ευχάριςτα, 
δυςάρεςτα και αντιφατικά ςυναιςκιματα 

 

 

ςυναιςκιματα των παιδιϊν 

 Κάνει τισ κατάλλθλεσ ανοιχτζσ ερωτιςεισ 
για διεργαςία των ςυναιςκθμάτων 
(«πϊσ αιςκάνεςαι τϊρα; Γιατί νομίηεισ 
ότι αιςκάνεςαι ζτςι;» ) 

 Ρροκαλεί τθν ζκφραςθ ςυναιςκθμάτων 
με αφορμι εικόνεσ, ιςτορίεσ ι 
πραγματικά γεγονότα. ωτάει π.χ. «Ρϊσ 
αιςκάνεςαι με αυτό που βλζπεισ;» 

 Ρροτείνει μζςα (ηωγραφικι, μουςικι, 
δραματικζσ δραςτθριότθτεσ, 
κουκλοκζατρο κ.α.) για ζκφραςθ όλων 
των ςυναιςκθμάτων 

 Δίνει τθν δυνατότθτα ςτα παιδιά να 
εκτονϊςουν ακίνδυνα τον κυμό τουσ ςε 
ςυγκεκριμζνο χϊρο ι αντικείμενο (π.χ. 
μαξιλάρι) 

 Ραρζχει κατάλλθλα υλικά για ςυμβολικό 
παιχνίδι (π.χ. χρωματιςτά πανιά που 
διευκολφνουν τθ μεταμφίεςθ, 
αντικείμενα κακθμερινισ χριςθσ κ.ά.)  

 Ενκαρρφνει τα παιδιά να αναγνωρίςουν 
κετικά και αρνθτικά ςυναιςκιματα 

 Επαναδιατυπϊνει εκφράςεισ παιδιϊν 
για να τα βοθκιςει να αναγνωρίςουν τα 
ςυναιςκιματα τουσ (π.χ. «λεσ ότι δεν τον 
ζχεισ φίλο. Θζλεισ να μου πεισ γιατί;») 
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 Δείχνουν ενδιαφζρον για τισ ηωγραφιζσ 
των παιδιϊν και τουσ κάνουν ερωτιςεισ 
ςχετικά με το περιεχόμενο τουσ (π.χ. «Τι 
κάνει; Τι κζλει; Ρϊσ αιςκάνεται το 
παιδάκι που ηωγράφιςεσ; Ροιοσ μζνει ς’ 
αυτό το ςπίτι;») 

 Να οριοκετοφν τθν 
ςυμπεριφορά τουσ 
 

- Ραίηουν παιχνίδια κινθτικά με ςταμάτθμα-
ξεκίνθμα 

- Ρεριμζνουν τθν ςειρά τουσ για κάποιο 
παιχνίδι 

- Διαπραγματεφονται ςτθν ομάδα αποδεκτοφσ-
μθ αποδεκτοφσ τρόπουσ ςυμπεριφοράσ 

- Επιχειροφν να εκφράηουν λεκτικά και όχι με 
πράξεισ τθν ζνταςθ τουσ ι τα ςυναιςκιματα 
τουσ 

 

 Εκφράηεται με τρόπο που τα βοθκάει να 
διαφοροποιοφν τα ςυναιςκιματα από τθ 
ςυμπεριφορά (π.χ. «Μπορεί να είςαι 
κυμωμζνοσ αλλά δεν μπορείσ να 
καταςτρζφεισ τα πράγματα άλλων. Βρεσ 
άλλον τρόπο να το δείξεισ») 

 Κακοδθγεί/προτείνει ςτα παιδιά 
αποδεκτοφσ τρόπουσ ζκφραςθσ των 
ςυναιςκθμάτων (π.χ. «μιπωσ αντί να τον 
χτυπιςεισ όταν ςε κυμϊνει ο Χ. κα 
μποροφςεσ να του το πεισ ι να μθν τον 
παίηεισ;» 

 Χρθςιμοποιεί λογικζσ ςυνζπειεσ και 
κακοδιγθςθ για να ενιςχφςει τον 
αυτοζλεγχο 

 Δίνει ςαφείσ οδθγίεσ με εφικτό ςτόχο και 
χρόνο 

 Οριοκετεί τον χρόνο και τον χϊρο ςτο 
ελεφκερο παιχνίδι 

 Υπενκυμίηει με ςτακερότθτα ποιεσ είναι 
οι μθ αποδεκτζσ ςυμπεριφορζσ  

 Υπενκυμίηει τθν αλλαγι δραςτθριοτιτων 
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(π.χ. «μόλισ τελειϊςουμε αυτι τθν 
δραςτθριότθτα, κα βγοφμε ζξω να 
παίξουμε») 

 Υπενκυμίηει ςτα παιδιά ότι πρζπει να 
περιμζνουν τθν ςειρά τουσ ι τθν 
ςυμπλιρωςθ ενόσ χρονικοφ 
διαςτιματοσ για τθν ικανοποίθςθ 
επικυμιϊν τουσ    

 Να αποκτιςουν 
θκικζσ αξίεσ 
 

- Εκφράηουν ςυναιςκιματα και απόψεισ, με 
λεκτικό και μθ λεκτικό τρόπο ςχετικά με αξίεσ 
όπωσ  ελευκερία,  ειρινθ, υπευκυνότθτα,  
ςεβαςμόσ του άλλου, αλλθλεγγφθ (π.χ. «πϊσ 
αιςκάνεται ζνα ηϊο που είναι φυλακιςμζνο;» 
«τι ςθμαίνει είμαι υπεφκυνοσ;»)  

- Συηθτοφν με αφορμι πραγματικά γεγονότα ι 
ιςτορίεσ για ιδιαίτερεσ ανάγκεσ κάποιων 
ατόμων και τρόπο ςτιριξθσ 

- Βοθκοφν ζνα παιδί που δυςκολεφεται ςε μια 
δραςτθριότθτα 

- Συηθτοφν για τα δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ 
τουσ ςε διάφορα πλαίςια (οικογζνεια, 
ςχολείο..) 

 Οργανϊνει δραςτθριότθτεσ, διαβάηει 
παραμφκια όπου αναδεικνφεται θ 
ςθμαςία αξιϊν όπωσ ελευκερία, ειρινθ, 
υπευκυνότθτα, αλλθλεγγφθ 

 Οργανϊνει δραςτθριότθτεσ υποςτιριξθσ 
για άτομα που βρίςκονται ςε δφςκολεσ 
ςυνκικεσ π.χ. ςτζλνουν ηωγραφιζσ ςε 
ζνα παιδί που είναι άρρωςτο ι πακζτα 
ςε παιδιά που ζχουν πλθγεί από κάποια 
καταςτροφι 

 Ρροτείνει ςτα παιδιά να βοθκιςουν 
κάποιο παιδί που δυςκολεφεται ςε μια 
δραςτθριότθτα 

 

ΡΟΣΩΡΙΚΗ 
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ 
 

Να αντζχουν τθν 
αποςτζρθςθ/αποτυχία   

- Αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ κάποιασ 
δραςτθριότθτασ και τθν ολοκλθρϊνουν 

-  Λζνε ιδζεσ για το τι κα μποροφςαν να 
κάνουν όταν κάποιοσ τα ενοχλεί   

- Ρροτείνουν εξζλιξθ ςε ανολοκλιρωτεσ 

  Ενκαρρφνει τα παιδιά να ολοκλθρϊςουν 
τθν δραςτθριότθτα τουσ  

 Ενκαρρφνει τα παιδιά να βρίςκουν 
λφςεισ ι να ηθτοφν βοικεια όταν 
δυςκολεφονται. Ρ.χ. παρουςιάηει ζνα 
ςυμβάν όπου ο ιρωασ απειλείται και 
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ιςτορίεσ ςχετικά με αντιμετϊπιςθ 
βίασ/κινδφνου (π.χ. «τι κα μποροφςε να 
κάνει ο ιρωασ για να γλυτϊςει από τον 
δράκο;») 

- Σχολιάηουν πικανζσ αντιδράςεισ μπροςτά 
ςτθν αποτυχία π.χ. τι κάνουμε όταν δεν τα 
καταφζρνουμε με ζνα πάηλ 

προκαλεί τα παιδιά να διατυπϊςουν 
τρόπουσ αντίδραςθσ 

 Επιβραβεφει τθν προςπάκεια κι όχι μόνο 
αποτζλεςμα 

 Οργανϊνει δραςτθριότθτεσ π.χ. 
δραματικό παιχνίδι όπου τα παιδιά 
καλοφνται να δϊςουν λφςεισ ςε 
προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι 
ιρωεσ 

 

 Να διαχειρίηονται τισ 
ςχζςεισ τουσ με τθν 
οικογζνεια 
 
 
 
 
 
 

- Ηωγραφίηουν και μιλοφν για τθν οικογζνεια 
τουσ και τισ δραςτθριότθτεσ των μελϊν τθσ   

- Εκφράηουν ςυναιςκιματα για 
γονείσ/αδζλφια, αναφζρονται ςε 
καταςτάςεισ που τα προκάλεςαν και 
προτείνουν τρόπο αντιμετϊπιςθσ 

- Αποχαιρετοφν και υποδζχονται τον γονιό 
τουσ 

- Δείχνουν τισ εργαςίεσ τουσ ςτουσ γονείσ 

 
 

 Αναφζρεται κετικά ςτισ αςχολίεσ των 
γονιϊν 

  Αναφζρει ςτον γονιό κετικά ςτοιχεία για 
το παιδί του 

 Ρροτείνει ςτα παιδιά να αναφζρουν ι να 
ηωγραφίςουν καταςτάςεισ ςτο ςπίτι που 
τουσ ςτενοχϊρθςαν και τρόπο 
αντιμετϊπιςθσ (π.χ. «με ςτενοχϊρθςε 
ο…γιατί… Θα μποροφςα να…» 

 Ενκαρρφνει το παιδί να αποχωριςκεί τον 
γονιό του/του επιτρζπει να μοιραςκεί 
λίγο χρόνο μαηί του.  Ρ.χ. προτείνει ςτον 
γονιό να διαβάςει ζνα παραμφκι με το 
παιδί του πριν φφγει. 

 Ειςάγει ερεκίςματα (π.χ. φωτογραφίεσ, 
ιςτορίεσ) για ςχολιαςμό διαφορετικϊν 
οικογενειακϊν δομϊν ζτςι ϊςτε να 
ενκαρρφνει τθν αποδοχι διαφορετικϊν 
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οικογενειακϊν καταςτάςεων 

 Ρροτείνει ανολοκλιρωτεσ προτάςεισ για 
ενκάρρυνςθ αποδοχισ αμφικυμικϊν 
ςυναιςκθμάτων ςτθν οικογζνεια (π.χ. 
«τον αδελφό μου τον αγαπϊ γιατί…. 
αλλά κυμϊνω μαηί του όταν….») 

 Να εξοικειωκοφν με 
γεγονότα ηωισ 
 

- Αναφζρονται ςε γεγονότα ηωισ (π.χ. 
απϊλειεσ, απόκτθςθ αδελφϊν, διαηφγιο, 
αςκζνεια) με αφορμι ιςτορίεσ ι τθν 
πραγματικότθτα  

 

- Εκφράηουν τα ςυναιςκιματα τουσ λεκτικά, 
με κζατρο, με ηωγραφικι, με αφορμι 
ιςτορίεσ ι προςωπικά βιϊματα ςχετικά με 
γεγονότα ηωισ 

 

 Δίνει ερεκίςματα/αξιοποιει περιςτάςεισ 
κακθμερινισ ηωισ για να ςυηθτθκοφν 
κζματα απϊλειασ, κανάτου, αςκζνειασ, 
διαηυγίου π.χ. αναφζρεται ςτον κφκλο 
ηωισ με αφορμι τα φφλλα ι τον κάνατο 
ενόσ ηϊου 

 Διαβάηει και προτείνει για ςχολιαςμό 
παραμφκια με αντίςτοιχθ κεματολογία   

 Ρροκαλεί ςφνδεςθ ιςτορίασ με 
προςωπικά βιϊματα 

 Ακοφει προςεκτικά τα ςυναιςκιματα και 
εμπειρίεσ παιδιϊν και αντιδρά με 
ενςυναίςκθςθ (π.χ. «υποκζτω ότι κα ςε 
ςτενοχϊρθςε ποφ αυτό που ζγινε») 

 Ενθμερϊνει για τρόπουσ προςταςίασ ςε 
περιπτϊςεισ φυςικϊν καταςτροφϊν π.χ. 
ςειςμοφ, πυρκαγιάσ 

 Να 
διαπαιδαγωγθκοφν 
ςε κζματα 
ςεξουαλικότθτασ 

- Συηθτοφν για τισ ανατομικζσ διαφορζσ των 
δφο φφλων 

- Συηθτοφν ςχετικά με κζματα ςεξουαλικϊν 
ςχζςεων, αναπαραγωγισ.  

 Ρροτείνει βιβλία με ςχετικι κεματολογία 

 Ενκαρρφνει τα παιδιά να εκφράςουν 
ερωτιματα 
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- Εκφράηουν προςωπικζσ ιδζεσ και 
ερωτιματα   

- Σχολιάηουν τι είναι και τι δεν είναι αποδεκτό 
ςτθν ςχζςθ με το ςϊμα τουσ και το ςϊμα 
των άλλων 

 

 Απαντάει με ειλικρίνεια ςτα ερωτιματα 
των παιδιϊν 

 Κακοδθγεί τα παιδιά ςτθν οριοκζτθςθ 
ςυμπεριφορϊν ςε ςχζςθ με τθν 
ςεξουαλικότθτα 

 Μιλάει για κζματα αυτοπροςταςίασ και 
ςεβαςμοφ του ςϊματοσ των άλλων  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Να αυτονομθκοφν 
 

- Φροντίηουν τον εαυτό τουσ μόνα τουσ (π.χ. 
τουαλζτα, ντφςιμο, φαγθτό) 

- Συμμαηεφουν τα πράγματα τουσ 

- Ανταλλάςςουν απόψεισ για βαςικζσ 
ςυνικειεσ φροντίδασ του ςϊματοσ 
(διατροφι, πλφςιμο) 

- Δουλεφουν το κακζνα μόνο του για κάποιο 
διάςτθμα 

 Κακοδθγεί τα παιδιά ςτθν 
αυτοεξυπθρζτθςθ τουσ και ςτον τρόπο 
φροντίδασ τθσ υγιεινισ του ςϊματοσ 
(π.χ. δζςιμο παπουτςιϊν, πλφςιμο 
χεριϊν, φαγθτό) 

 Καλεί κάποιον ειδικό για κζματα ςχετικά 
με τθν υγεία 

 Να επιλφουν 
ςυγκροφςεισ   
 

- Ρροτείνουν τρόπουσ επίλυςθσ ςυγκροφςεων 
με αφορμι ανολοκλιρωτεσ ιςτορίεσ 

- Ρροβλθματίηονται για τρόπουσ επίλυςθσ 
ςυγκροφςεων μεταξφ τουσ 

 

 Ρροτείνει ςτα παιδιά ανολοκλιρωτεσ 
ιςτορίεσ και ηθτά προτάςεισ για επίλυςθ 
ςυγκροφςεων (π.χ. δθμιουργεί 
ςτιγμιότυπο με κοφκλεσ που 
τςακϊνονται και καλεί τα παιδιά να 
προτείνουν λφςεισ) 

 Ενκαρρφνει τα παιδιά να 
διαπραγματεφονται τα δικαιϊματα τουσ 
και να επιλφουν ςυγκροφςεισ με 
κοινωνικά αποδεκτό τρόπο 
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 Ρροτείνει τρόπουσ επίλυςθσ 
ςυγκροφςεων 

 Ρροτείνει ζναν χϊρο/τραπζηι για 
διαπραγμάτευςθ ςυγκροφςεων 

 Να αποκτιςουν 
ενςυναίςκθςθ 
 

- Ρροςπακοφν να ερμθνεφςουν 
ςυναιςκιματα από εκφράςεισ προςϊπου ςε 
εικόνεσ ι ςε πραγματικά πρόςωπα  

- Ρροςπακοφν να μαντζψουν πϊσ 
αιςκάνονται τα άλλα παιδιά ι ιρωεσ 
ιςτοριϊν όταν βρίςκονται ςε μια 
φανταςτικι ι πραγματικι κατάςταςθ   

- Μζςα από ρόλουσ εκφράηουν τα 
ςυναιςκιματα θρϊων ςε παραμφκια 

- Εκφράηουν τισ απόψεισ τουσ για τα 
ςυναιςκιματα και τισ ςκζψεισ του ιρωα ςε 
μια ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι 

- Ρροςπακοφν να μαντζψουν τισ πικανζσ 
αντιδράςεισ και ςυναιςκιματα των άλλων 
ςε δικζσ τουσ ενζργειεσ 

 Ενκαρρφνει τα παιδιά να μιλιςουν για 
τα ςυναιςκιματα θρϊων ςε ιςτορίεσ 

 Δείχνει ςτα παιδιά εικόνεσ με 
διαφορετικζσ εκφράςεισ προςϊπου και 
τουσ ηθτά να τισ ερμθνεφςουν  

 Λειτουργεί ωσ μοντζλο δείχνοντασ 
ενδιαφζρον ςτουσ άλλουσ 

 Με κατάλλθλεσ ερωτιςεισ ηθτάει από τα 
παιδιά να προβλθματιςκοφν για τα 
ςυναιςκιματα και τισ επικυμίεσ των 
άλλων 

 Ρροτείνουν εικόνεσ ι ιςτορίεσ και ηθτοφν 
από τα παιδιά να μαντζψουν τι λζνε οι 
ιρωεσ 

 Οργανϊνει κεατρικζσ δραςτθριότθτεσ 
προκειμζνου μζςα από τουσ ρόλουσ να 
εκφράςουν τα παιδιά διαφορετικζσ 
οπτικζσ 

 Να ακολουκοφν 
κανόνεσ  
 

- Συηθτοφν και διαπραγματεφονται  τον τρόπο 
λειτουργίασ τουσ ςτθν τάξθ π.χ. λζνε τι τουσ 
ενοχλεί και τι τουσ αρζςει να κάνουν ωσ 
ομάδα  

 Συηθτάει με τα παιδιά τι μποροφν να 
κάνουν και τι όχι για να είναι όλοι 
ευχαριςτθμζνοι 

 Εξθγεί και διαπραγματεφεται τισ 
ςυνζπειεσ ςτθν μθ τιρθςθ ςυμφωνιϊν 
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- Τακτοποιοφν αντικείμενα μετά από μια 
δραςτθριότθτα 

- Μζνουν ςτθν ςειρά τουσ όταν μετακινοφνται 
από και προσ τθν τάξθ 

- Χρθςιμοποιοφν εργαλεία (π.χ. ψαλίδι) και 
υλικά με τον κατάλλθλο τρόπο 

- Επιςτρζφουν τα αντικείμενα των άλλων 
όταν τα δανείηονται 

- Συμμετζχουν ςε παιχνίδια κανόνων 

π.χ. τι κα γινόταν αν ο κακζνασ ζκανε ότι 
ικελε 

 Δίνει ςαφείσ οδθγίεσ για τακτοποίθςθ 

 Κακοδθγεί ωσ προσ τθν χριςθ 
αντικειμζνων 

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΛΛΗΛΕΡΙΔΑΣΗ 
 

Να αποδζχονται τθν 
διαφορετικότθτα  
 

- Σχολιάηουν ομοιότθτεσ και διαφορζσ μεταξφ 
τουσ 

- Ρροςπακοφν να επικοινωνιςουν με παιδιά 
που δυςκολεφονται ςτθν λεκτικι ζκφραςθ ι 
μιλοφν άλλθ γλϊςςα 

- Συηθτοφν για διαφορετικζσ ςυνικειεσ, 
πολιτιςμοφσ, κρθςκείεσ.  

- Ρροβλθματίηονται για ίςα δικαιϊματα όλων 
και τρόπουσ υλοποίθςθσ  τουσ 

 

 

 Με τισ κατάλλθλεσ ερωτιςεισ και ςχόλια 
ενκαρρφνει τθν αναγνϊριςθ και 
αποδοχι των διαφορϊν μεταξφ των 
παιδιϊν 

 Ειςάγει προβλθματιςμοφσ για ίςα 
δικαιϊματα όλων των παιδιϊν (π.χ. τα 
προτρζπει να αναφζρουν τι χρειάηονται 
όλα τα παιδιά) 

 Ρροκαλεί τα παιδιά να επικοινωνιςουν 
με μθ λεκτικοφσ τρόπουσ π.χ. «πϊσ 
μποροφμε να ηθτιςουμε κάτι με 
κινιςεισ;»)  

 Σζβεται τισ διαφορετικζσ απόψεισ 
παιδιϊν και γονιϊν 

 Λειτουργεί ωσ πρότυπο ςτον τρόπο 
αντίδραςθσ ςτθν διαφορετικότθτα  
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 Ραρουςιάηει υλικό όπου διαφορετικοί 
καλλιτζχνεσ ηωγραφίηουν το ίδιο 
αντικείμενο με διαφορετικό τρόπο 

  Μζςα από ζργα τζχνθσ προτρζπει τα 
παιδιά να παρατθριςουν τον τρόπο που 
ντφνονταν, τα μζςα μεταφοράσ ι ςπίτια 
που είχαν ςε άλλεσ εποχζσ ι ςε άλλουσ 
πολιτιςμοφσ 

 Ρροτρζπει τα παιδιά από άλλουσ 
πολιτιςμοφσ που μπορεί να είναι ςτθν 
τάξθ να μιλιςουν τθν γλϊςςα τουσ ι να 
αναφερκοφν ςε ςυνικειεσ τουσ   

 

 Να ςυμμετζχουν ςε 
ομαδικζσ 
δραςτθριότθτεσ 
 

 

- Ανταλλάςςουν απόψεισ/παίρνουν ομαδικά 
αποφάςεισ για μια δραςτθριότθτα 

- Οργανϊνονται ςε ομάδεσ για παιχνίδι 
κανόνων ι δραςτθριότθτεσ με κοινό ςτόχο  

- Ανταλλάςςουν/ μοιράηονται αντικείμενα 

- Αναφζρει κάκε παιδί τθν ςυμβολι του ςε 
ομαδικι εργαςία 

- Συνεργάηονται ςε μικρζσ ομάδεσ και 
παρουςιάηουν τθν εργαςία τουσ 

- Ραίηουν ομαδικά παιχνίδια 

 Οργανϊνει δραςτθριότθτεσ για όλθ τθν 
ομάδα τθσ τάξθσ 

 Χωρίηει τα παιδιά ςε μικρζσ ομάδεσ και 
ορίηει ςτόχο δραςτθριότθτασ για τθν 
κάκε μια 

 Ρροτείνει δραςτθριότθτεσ/παιχνίδια 
κανόνων 

 Δίνει ευκαιρία ςε όλα τα παιδιά να 
ςυμμετζχουν ςε ςυηθτιςεισ και λιψθ 
αποφάςεων 

 Διαπραγματεφεται από κοινοφ με τα 
παιδιά τουσ κανόνεσ παιχνιδιϊν 

 Να δθμιουργιςουν 
προςωπικζσ ςχζςεισ 

- Επιλζγουν ςυντρόφουσ και παίηουν  
δραματικό παιχνίδι ι παιχνίδι κανόνων 

 Ενκαρρφνει τα παιδιά να επιλζξουν 
ςυντρόφουσ ςτο παιχνίδι 
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- Ηωγραφίηουν ζναν φίλο τουσ και λζνε τι 
τουσ αρζςει να κάνουν μαηί  

- Ηωγραφίηουν και περιγράφουν τουσ φίλουσ 
τουσ 

 

 

 Διαβάηει παραμφκια όπου φαίνονται οι 
φιλικζσ ςχζςεισ των θρϊν και ηθτοφν από 
τα παιδιά να τα ςχολιάςουν 

 Οργανϊνει δραςτθριότθτεσ ςε ηευγάρια  

 Ρροτρζπει τα παιδιά να ςκεφτοφν τι κα 
ικελαν να κάνουν με διαφορετικά 
παιδιά (π.χ. «κζλω να κάνω πάηλ με 
τον/τθν…, ςτθν αυλι μου αρζςει να 
παίηω με…, μου αρζςει να βοθκάω 
τον/τθν..») 
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ΥΤΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ 
 
 

Γιαςί είμαι ρημαμςικό για ςα παιδιά μηπιακήπ 
ηλικίαπ μα αρυξληθξύμ με ςιπ «Φσρικέπ 
Επιρςήμεπ»; 
 

Ο φυςικόσ και βιολογικόσ κόςμοσ αποτελεύ μαζύ με το 
κοινωνικό περιβϊλλον πρωταρχικό πηγό εμπειριών για τα 
παιδιϊ προςχολικόσ ηλικύασ. 

Σα μικρϊ παιδιϊ διαμορφώνουν πολύ νωρύσ τισ πρώτεσ 
ιδϋεσ, ερμηνεύεσ, θεωρύεσ για ϋννοιεσ και φαινόμενα του 
φυςικού κόςμου, γεγονόσ που αποδεικνύει ότι εύναι ςε θϋςη να 
προςεγγύςουν ςε ϋνα πρώτο επύπεδο ςχετικϊ ζητόματα. Η 
οργϊνωςη ανϊλογων εκπαιδευτικών παρεμβϊςεων ςτο χώρο 
του νηπιαγωγεύου εύναι ςυνεπώσ αναγκαύα. 

Η εναςχόληςη των παιδιών προςχολικόσ ηλικύασ με τισ 
Υυςικϋσ Επιςτόμεσ ςυμβϊλλει α) ςτην αξιοπούηςη τησ 
περιϋργειασ και του εςωτερικού κινότρου που ϋχουν τα μικρϊ 
παιδιϊ για τη διερεύνηςη του κόςμου που τα περιβϊλλει, β) 
ςτην υποςτόριξη του επιςτημονικού «γραμματιςμού» ώςτε να 
μπορούν να διερευνούν ςυςτηματικϊ και να κατανοούν 
βαςικϋσ λειτουργύεσ, να επιλύουν προβλόματα, να 
διαμορφώνουν κριτικό ςτϊςη και να λαμβϊνουν αποφϊςεισ 
που υποςτηρύζουν την ανϊδειξη τησ αλληλεξϊρτηςησ 
επιςτόμησ, τεχνολογύασ και κοινωνύασ, γ) ςτην ανϊπτυξη 
θετικόσ ςτϊςησ απϋναντι ςτην επιςτόμη, ςτην οργϊνωςη των 
εμπειριών με ςυςτηματικό τρόπο, και ςτη ςυνειδητοπούηςη ότι 
η επιςτόμη αποτελεύ πολιτιςμικό προώόν ςε διαρκό εξϋλιξη. 
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ΕΝΟΣΗΣΑ: Ζωντανού Οργανιςμού 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΙΑΚΟΙ 

ΣΟΦΟΙ 

ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

Η υλοποίηςη του ςτόχου διευκολύνεται 
όταν για παράδειγμα τα παιδιά… 

Οι εκπαιδευτικοί ςυμβάλλουν ςτην 
υλοποίηςη αυτών των ςτόχων όταν για 

παράδειγμα… 

Μορφολογικά και 
άλλα βαςικά1 
χαρακτθριςτικά των 
ηϊων2 και των 
φυτϊν  

Να διακρίνουν τα 
παρατθριςιμα 
εξωτερικά μορφολογικά 
χαρακτθριςτικά των 
ανκρϊπων, των ηϊων 
και των φυτϊν 

Να αντιλθφκοφν τα 
βαςικά χαρακτθριςτικά, 
να κατανοιςουν 
ομοιότθτεσ και διαφορζσ 
ςε ςχζςθ με τα 
παραπάνω ςτοιχεία και 
να εντοπίςουν 
επαναλαμβανόμενα 
μοτίβα 

- περιγράφουν ι ςυμβολίηουν τα μζρθ του 
ανκρϊπινου ςϊματοσ, του ςϊματοσ των ηϊων, 
κακϊσ και τα μζρθ των φυτϊν με διάφορα 
μζςα (π.χ. με ιχνογράφθμα, με κινθτικά 
παιχνίδια, με καταςκευι μοντζλου από 
πλαςτελίνθ κ.ά.) ατομικά ι ςε ομαδικό 
επίπεδο 

- παρατθροφν τα χαρακτθριςτικά των παιδιϊν 
τθσ τάξθσ και παιδιϊν που ηουν ςε άλλεσ χϊρεσ 
μζςω εικόνων που εντοπίηουν από αναηιτθςθ 
ςτο Διαδίκτυο 

- ςυλλζγουν φωτογραφικό υλικό από τα ηϊα που 
ηουν ςτο οικείο περιβάλλον, παίηουν παιχνίδια 
χρθςιμοποιϊντασ εικόνεσ αποτυπωμάτων 
οικείων ηϊων (π.χ. κότα, γάτα), αναηθτοφν 

 ενκαρρφνουν τα παιδιά να παρατθροφν 
προςεχτικά τουσ ηωντανοφσ οργανιςμοφσ και 
εξαςφαλίηουν εργαλεία και τεχνολογικά μζςα 
που μποροφν να χρθςιμοποιιςουν (π.χ. 
μαγνθτόφωνο, κάμερα, μεγεκυντικό φακό 
κ.ά.) για τισ παρατθριςεισ και τθν καταγραφι 
τουσ  

 διατυπϊνουν ερωτιςεισ που διευκολφνουν 
τα παιδιά να επικεντρωκοφν ςε ςθμαντικά 
χαρακτθριςτικά κάκε ηωντανοφ οργανιςμοφ, 
τα οποία τον κακιςτοφν μζλοσ μιασ 
κατθγορίασ (π.χ. μορφολογικά 
χαρακτθριςτικά: λζπια & πτερφγια, φτερά & 
ράμφοσ, τζςςερα πόδια, πζλματα, ουρά & 
μουςοφδα/άλλα βαςικά χαρακτθριςτικά: ηουν 

                                                 
1
 Ο όροσ βαςικά χαρακτθριςτικά αναφζρεται ςε χαρακτθριςτικά που δεν εντάςςονται ςτα μορφολογικά χαρακτθριςτικά (π.χ. ο τόποσ που ηουν, αν γεννάνε αυγά ι μικρά), αλλά ςυμβάλλουν 

ςε ςυνδυαςμό με τα μορφολογικά χαρακτθριςτικά ςτθν κατάταξθ των ηωντανϊν οργανιςμϊν ςε κατθγορίεσ.  
2 Επιλζχκθκε να μθν αντιμετωπιςτεί ο άνκρωποσ ωσ ξεχωριςτι κατθγορία. ταξινόμθςθσ κακϊσ εντάςςεται ςτα κθλαςτικά και κεωρείται ςθμαντικό να δίνεται ζμφαςθ ςτισ βιολογικζσ 
ομοιότθτεσ του ανκρϊπου με τα ηϊα ωσ ςτοιχείο διευκόλυνςθσ τθσ ανάπτυξθσ κετικισ ςτάςθσ προσ τουσ ηωντανοφσ οργανιςμοφσ και το περιβάλλον  
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εικόνεσ άλλων ηϊων από θλεκτρονικζσ και 
άλλεσ πθγζσ και εμπλουτίηουν τισ γνϊςεισ τουσ 
ςχετικά με τα μορφολογικά χαρακτθριςτικά 
των ηϊων και άλλα βαςικά χαρακτθριςτικά 
τουσ,  

- δθμιουργοφν φυτολόγιο με τα φφλλα των 
φυτϊν ςτα οποία ζχουν άμεςθ πρόςβαςθ, 
φτιάχνουν αφίςα – κολλάη με εικόνεσ φυτϊν 
που δεν υπάρχουν ςτθν περιοχι τουσ, για να 
αναδείξουν τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τουσ, 
καταγράφουν τισ ιδζεσ τουσ ςχετικά με τθ 
λειτουργία του ριηικοφ ςυςτιματοσ των φυτϊν 
(ςτιριξθ και νερό) με διάφορουσ τρόπουσ 

- επιλζγουν διαφορετικοφσ τρόπουσ για να 
εκφράηουν τισ παρατθριςεισ τουσ ςχετικά με 
τισ ομοιότθτεσ και διαφορζσ ςτα μορφολογικά 
και ςε άλλα βαςικά χαρακτθριςτικά 
ανκρϊπων, ηϊων και φυτϊν (π.χ. λεκτικά, με 
ςχζδια και γραπτοφσ ςυμβολιςμοφσ, με 
ςυμβολικό κινθτικό παιχνίδι) 

- ςυηθτάνε τισ παρατθριςεισ τουσ και τισ 
ςχετικζσ καταγραφζσ, ϊςτε να καταλιξουν ςε 
κοινά αποδεκτζσ ςθμαντικζσ ομοιότθτεσ και 
διαφορζσ (π.χ. όλα τα φυτά ζχουν φφλλα, όλοι 
οι άνκρωποι ζχουν δζρμα, αλλά και τα ψάρια 
ηουν ςτο νερό, τα πουλιά πετάνε ςτον αζρα) 

ςτο νερό ι ςτθ ςτεριά, ζρπουν, γεννοφν μικρά) 

   αξιοποιοφν κακθμερινζσ εμπειρίεσ και 
προθγοφμενεσ γνϊςεισ των παιδιϊν και 
οργανϊνουν (π.χ. ηθτϊντασ τθ ςυνδρομι 
γονζων, άλλων ςχολείων, φορζων τθσ τοπικισ 
κοινότθτασ) επιςκζψεισ ςε κοντινά πάρκα ι 
φυτϊρια, μονάδεσ εκτροφισ ηϊων ι 
ηωολογικοφσ κιπουσ 

 αποφεφγουν λεκτικζσ διατυπϊςεισ που 
μπορεί να ενιςχφουν τθν ιδζα των παιδιϊν 
περί τθσ χρθςιμότθτασ των μορφολογικϊν και 
άλλων κρίςιμων χαρακτθριςτικϊν των 
ηωντανϊν οργανιςμϊν (π.χ. ο ςκφλοσ δεν ζχει 
4 πόδια επειδι του χρειάηονται για να 
περπατιςει, το ψάρι δεν ηει ςτο νερό επειδι 
του αρζςει) 
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Μορφολογικά και 
άλλα βαςικά 
χαρακτθριςτικά, ωσ 
κριτιρια 
ταξινόμθςθσ ςτα 
ηϊα και τα φυτά 

Να εφαρμόηουν τισ 
γνϊςεισ που απζκτθςαν 
ςχετικά με τα 
μορφολογικά και άλλα 
βαςικά χαρακτθριςτικά 
των ηωντανϊν 
οργανιςμϊν, 

και να τα υιοκετοφν 
ςυνδυαςτικά ωσ 
κριτιρια ταξινόμθςθσ 
που επιτρζπουν τθ 
ςυγκρότθςθ κατθγοριϊν 
(ψάρια, αμφίβια, 
ερπετά, πουλιά, 
κθλαςτικά) 

- επιςκζπτονται ζνα μουςείο φυςικισ ιςτορίασ ι 
ζνα εικονικό ηωολογικό μουςείο, 
προβλθματίηονται και αναηθτοφν τα κριτιρια 
ταξινόμθςθσ των ηϊων (π.χ. απευκφνουν 
γράμμα προσ τα παιδιά του Δθμοτικοφ 
ςχολείου προκειμζνου να λάβουν βοικεια ςτο 
ζργο τουσ) 

- δθμιουργοφν ζνα μουςείο φυςικισ ιςτορίασ ςε 
γωνιά τθσ τάξθσ (με χριςθ παιχνιδιϊν, 
φωτογραφιϊν, ιχνογραφθμάτων), υιοκετοφν 
κριτιρια ταξινόμθςθσ που ςχετίηονται με 
ομοιότθτεσ και διαφορζσ μορφολογικϊν ι/και 
άλλων βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν των ηϊων και 
ςθμειϊνουν ςε καρτζλεσ τα κοινά 
χαρακτθριςτικά κάκε ςυνόλου 

- οργανϊνουν δραματικό παιχνίδι, ςτο οποίο 
πρωταγωνιςτοφν άνκρωποι, ηϊα, ι φυτά, 
ςυηθτοφν για τισ κατάλλθλεσ κινιςεισ ϊςτε να 
καταλάβουν οι κεατζσ ποιο ρόλο αναπαριςτά 
κάκε παιδί, χωρίηονται ςε ομάδεσ και 
υλοποιοφν τισ καταςκευζσ (π.χ. αποφαςίηουν 
τθ ςυμβολικι κίνθςθ των ψαριϊν, 
καταςκευάηουν λζπια και πτερφγια που 
κρατοφν ι ςτερεϊνουν ςτα ροφχα τουσ, κ.ά.) 

- διαπραγματεφονται τουσ τρόπουσ δράςθσ 
προκειμζνου να καταςκευάςουν μία μακζτα 
δάςουσ, ςυλλζγουν τισ απαραίτθτεσ 
πλθροφορίεσ, αποφαςίηουν τα ςφνολα φυτϊν 
που κα δθμιουργιςουν, χωρίηονται ςε 
ανάλογεσ ομάδεσ και καταςκευάηουν π.χ. 
δζντρα, κάμνουσ, χόρτα, χρθςιμοποιοφν 

 ςχεδιάηουν διδακτικζσ καταςτάςεισ με 
ςυνκικεσ που αναδεικνφουν τθν 
αναγκαιότθτα δθμιουργίασ ςυνόλων των 
ηωντανϊν οργανιςμϊν και δίνουν νόθμα ςτθν 
υιοκζτθςθ κοινά αποδεκτϊν κριτθρίων 
κατάταξθσ (π.χ. παίηουν το ρόλο επιςτθμόνων 
για να φτιάξουν τθ γωνιά –μουςείο, 
φτιάχνουν αφίςα για τα ερπετά με τζτοιο 
τρόπο ϊςτε όποιοσ τθ δει να καταλάβει ποια 
ηϊα είναι ερπετά) 

 διευκολφνουν τα παιδιά να καταλάβουν τθ 
ςθμαςία τθσ δθμιουργίασ ςυςχετιςμϊν 
μεταξφ των βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν για τθ 
ςυγκρότθςθ των κατθγοριϊν παρζχοντασ 
ςυγκεκριμζνα παραδείγματα (π.χ. θ φάλαινα 
δεν είναι ψάρι: ηει ςτο νερό, αλλά δεν ζχει 
λζπια, γεννάει μικρά) 

 ενιςχφουν τθ διατφπωςθ ςυμπεραςμάτων 
από τα ίδια τα παιδιά ςχετικά με τα κριτιρια 
ταξινόμθςθσ δίνοντάσ τουσ ευκαιρίεσ να 
μιλοφν για αυτά και να τα χρθςιμοποιοφν 
(π.χ. με ερωτιςεισ όπωσ: «Ρϊσ κα 
αποφαςίςουμε ςε ποια ομάδα κα βάλουμε 
το ςπουργίτι;», «Ροιον τίτλο να δϊςουμε 
ςτθν αφίςα με το φίδι, τθ ςαφρα, και τθ 
χελϊνα;) 

 αξιοποιοφν ευκαιρίεσ που προκφπτουν από 
τισ ςυηθτιςεισ για τα μορφολογικά 
χαρακτθριςτικά των ανκρϊπων για να 
αναδείξουν ηθτιματα ιςότθτασ όλων των 
ανκρϊπων ανεξαρτιτωσ των 
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ςχετικι ορολογία (π.χ. φυλλοβόλο, αεικαλζσ) 

- δθμιουργοφν γλωςςοδζτεσ ι αινίγματα 
ςχετικά με τουσ ηωντανοφσ οργανιςμοφσ, 
χρθςιμοποιϊντασ ωσ κομβικά ςθμεία 
περιγραφισ μορφολογικά και άλλα βαςικά 
χαρακτθριςτικά, καταγράφουν τα αινίγματά 
τουσ (π.χ. με λζξεισ ι/και απεικονίςεισ), τα 
κζτουν ςτα παιδιά τθσ διπλανισ τάξθσ, τθσ Α’ 
Δθμοτικοφ, ςτουσ ςυγγενείσ τουσ κ.λπ. 

παρατθροφμενων μορφολογικϊν 
διαφοροποιιςεων 

Αιςκιςεισ, 
αιςκθτιρια όργανα 
ςτα ηϊα 

Να αντιλθφκοφν τθ 
ςθμαςία των αιςκιςεων 
και των αιςκθτθρίων 
οργάνων για τον 
άνκρωπο και τα ηϊα 

- επιχειροφν να αντιλθφκοφν τα ερεκίςματα 
από το περιβάλλον απομονϊνοντασ κάκε 
φορά μία αίςκθςθ (π.χ. κλείνουν τα μάτια και 
δοκιμάηουν να τοποκετιςουν ζνα κουτί ςτο 
τραπζηι, κλείνουν τθ μφτθ και δοκιμάηουν να 
ξεχωρίςουν ζνα άρωμα από το νερό), 
διατυπϊνουν τα ςυναιςκιματά τουσ, τισ 
δυςκολίεσ που ςυνάντθςαν και τουσ τρόπουσ 
που βρικαν για να ολοκλθρϊςουν τα ζργα. 

- διαπιςτϊνουν από προςωπικζσ τουσ εμπειρίεσ 
ι μζςω αφθγιςεων και παραμυκιϊν ότι ςυχνά 
τα δεδομζνα που παίρνουμε από μια μόνο 
αίςκθςθ μπορεί να μασ παραπλανοφν (π.χ. 
μόνο με τθν αίςκθςθ τθσ αφισ μπορεί να 
αντιλθφκοφμε ζνα παγάκι ςτθν παλάμθ μασ 
ωσ κάτι πολφ ηεςτό, μόνο με τθν όραςθ δεν 
μποροφμε να ξεχωρίςουμε το αλάτι από τθ 
ηάχαρθ) και επομζνωσ χρειαηόμαςτε τθ 
βοικεια περιςςότερων αιςκιςεων ϊςτε να 
ςυλλζξουμε πλθροφορίεσ με πιο ζγκυρο τρόπο 
(π.χ. ποια ι ποιεσ άλλεσ αιςκιςεισ 
απαιτοφνται ςε κάκε περίπτωςθ για τθν 

 διευκολφνουν τα παιδιά να εκφράςουν τισ 
ιδζεσ τουσ για τισ αιςκιςεισ και τα 
αιςκθτιρια όργανα οργανϊνοντασ ποικιλία 
καταςτάςεων ϊςτε κάκε παιδί να μπορεί να 
αξιοποιιςει διαφορετικά πλαίςια (π.χ. τον 
προφορικό λόγο, το ςχζδιο, τθν κίνθςθ) για 
να εκφράςει τισ ιδζεσ του 

 αναδεικνφουν τθν αναγκαιότθτα των 
αιςκιςεων για τθν αντίλθψθ του κόςμου που 
μασ περιβάλλει και για τθν αντιμετϊπιςθ 
πικανϊν κινδφνων (π.χ. αξιοποιοφν 
κακθμερινζσ καταςτάςεισ «Ρϊσ 
καταλαβαίνουμε ότι το νερό τθσ βρφςθσ είναι 
πολφ ηεςτό, ϊςτε να μθν καοφμε;», 
δθμιουργοφν καταςτάςεισ προβλθματιςμοφ 
«Ροιεσ αιςκιςεισ χρθςιμοποιεί ζνα ηϊο για 
να προφυλαχτεί από ζνα άλλο ηϊο που κζλει 
να το φάει;») 

 οργανϊνουν καταςτάςεισ ςτισ οποίεσ 
αναδεικνφεται θ αναγκαιότθτα ςυνδυαςμοφ 
δφο ι και περιςςότερων αιςκιςεων, και θ 
επεξεργαςία των πλθροφοριϊν που 
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ακριβι αντίλθψθ των πραγμάτων) 

- αναηθτοφν πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν 
αξιοποίθςθ των αιςκιςεων από διάφορα ηϊα 
ανάλογα με τον τόπο που ηουν και τισ ανάγκεσ 
τουσ (π.χ. θ κουκουβάγια ζχει πολφ δυνατι 
όραςθ και μπορεί να βρίςκει τθν τροφι τθσ τθ 
νφχτα, ο τυφλοπόντικασ δεν ζχει μάτια, βρίςκει 
τθν τροφι του με άλλεσ αιςκιςεισ) και 
παρουςιάηουν τα δεδομζνα που ςυνζλεξαν 
(π.χ. φτιάχνοντασ ιςτορίεσ, ιχνογραφιματα ι 
ζνα βιβλίο ςχετικά με τθν αξιοποίθςθ των 
αιςκιςεων από διάφορα ηϊα, παίηοντασ 
κουκλοκζατρο κ.ά.) 

λαμβάνουμε από τισ αιςκιςεισ, για τθν 
ακριβι και αςφαλι αντίλθψθ του 
περιβάλλοντοσ  

 δθμιουργοφν ευκαιρίεσ για προβλθματιςμό 
και ενιςχφουν τθν ευαιςκθτοποίθςθ των 
παιδιϊν ςε κζματα αναπθρίασ, προβάλλοντασ 
τισ ιδιαίτερεσ δεξιότθτεσ που αναπτφςςουν τα 
άτομα με αιςκθτθριακζσ αναπθρίεσ και τθν 
ομοιότθτα ανάμεςα ςε αυτά τα άτομα και τα 
άτομα τυπικισ ανάπτυξθσ (π.χ. ζχουν εξίςου 
με όλουσ προτιμιςεισ, αντιρριςεισ, φόβουσ 
και ελπίδεσ) 

 

Βαςικζσ βιολογικζσ 
λειτουργίεσ του 
ανκρϊπινου 
οργανιςμοφ 
ξεκινϊντασ από το 
πεπτικό ςφςτθμα3 
και κατόπιν 

προςζγγιςθ των 
άλλων ςυςτθμάτων  

Να αντιλθφκοφν τθν 
φπαρξθ πολλϊν 
οργάνων ςτο εςωτερικό 
του ςϊματοσ, 

να προβλθματιςτοφν 
ςχετικά με τον τρόπο 
λειτουργίασ τουσ, 

να αναπτφξουν 
κατάλλθλο λεξιλόγιο για 
να περιγράφουν τα 
παραπάνω ςτοιχεία 

- εκφράηουν τισ απόψεισ τουσ ςχετικά με αυτό 
που νομίηουν ότι υπάρχει μζςα ςτο ςϊμα 
(υποβοθκοφμενα από τον/τθν εκπαιδευτικό με 
ανοιχτζσ ερωτιςεισ, όπωσ «τι ζφτιαξεσ;», 
«αυτό τι είναι;», «πϊσ το ςκζφτθκεσ και το 
ζφτιαξεσ ζτςι;») 

- αναηθτοφν πλθροφορίεσ, καταγράφουν και 
παρουςιάηουν τα αποτελζςματα των 
αναηθτιςεϊν τουσ ςχετικά με τα όργανα και 
τισ λειτουργίεσ τουσ (π.χ. με τθ βοικεια των 
μακθτϊν του Δθμοτικοφ αναηθτοφν 
πλθροφορίεσ ςτα βιβλία του Δθμοτικοφ, ςε 
θλεκτρονικζσ πθγζσ κ.ά.) 

 

 εντοπίηουν εναλλακτικζσ ιδζεσ των παιδιϊν 
ςχετικά με το εςωτερικό του ανκρϊπινου 
ςϊματοσ και τισ λαμβάνουν υπόψθ τουσ κατά 
τθν οργάνωςθ ςχετικϊν εκπαιδευτικϊν 
προγραμμάτων 

 διευκολφνουν τα παιδιά να διακρίνουν τα 
διάφορα όργανα ςτο εςωτερικό του 
ανκρϊπινου ςϊματοσ και να αντιλθφκοφν τα 
οργανικά ςυςτιματα (π.χ. με ερωτιςεισ: «Τα 
περιςςότερα παιδιά ςχεδίαςαν μία καρδιά 
ςτο περίγραμμα του ανκρϊπινου ςϊματοσ, 
αλλά πϊσ το ξζρουμε ότι υπάρχει και πϊσ 
καταλαβαίνουμε ποφ βρίςκεται ςτο ςϊμα 
μασ;», με καταςτάςεισ προβλθματιςμοφ «Αν 
τρζξουμε πολφ γριγορα, τι αλλαγζσ 

                                                 
3
 Το πεπτικό ςφςτθμα φαίνεται να είναι το πιο γνωςτό και οικείο ςφςτθμα ςτα μικρά παιδιά και προτείνεται ωσ αφετθρία των οργανικϊν ςυςτθμάτων κατά τθν οργάνωςθ 

δραςτθριοτιτων με κζμα το ανκρϊπινο ςϊμα.   
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- αποτυπϊνουν ςε χαρτί του μζτρου το 
περίγραμμα του ςϊματοσ κάποιων παιδιϊν 
και τοποκετοφν μζςα ςτο περίγραμμα τα 
όργανα του ςϊματοσ με κολλθτικι πλαςτελίνθ, 
(εμπλουτίηοντασ τα ςϊματα και με άλλα 
όργανα κακϊσ προχωροφν ςτισ διερευνιςεισ 
τουσ), φτιάχνουν καρτζλεσ με τθν ονομαςία 
κάκε οργάνου και ςχετικζσ περιγραφζσ. 

- ςυνκζτουν μικρό κείμενο με πρόςκλθςθ για 
επίςκεψθ ςτθν τάξθ και ερωτιςεισ, το οποίο 
απευκφνουν μζςω θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου ι γράμματοσ ςε ειδιμονεσ (π.χ. 
γονζα ιατρό), προκειμζνου να λάβουν 
πλθροφορίεσ ςχετικά με τα όργανα του 
ανκρϊπινου ςϊματοσ και τισ λειτουργίεσ τουσ. 

παρατθροφμε ςτον οργανιςμό;», με τθν 
ενκάρρυνςθ τθσ χριςθσ ςυμβόλων ςτισ 
απεικονίςεισ τθσ λειτουργίασ των οργανικϊν 
ςυςτθμάτων (π.χ. χρθςιμοποιοφν βελάκια για 
να αποτυπϊςουν το ταξίδι τθσ τροφισ ςε 
αφίςα που παρουςιάηει το πεπτικό ςφςτθμα) 

 

 Να εξοικειωκοφν με 
μοντζλα 
αναπαράςταςθσ των 
οργανικϊν ςυςτθμάτων 
που δείχνουν τθ 
ςφνδεςθ των οργάνων 
και τθ λειτουργία τουσ 

και να τα χρθςιμοποιοφν 
για να ςυςχετίηουν τα 
όργανα κάκε 
ςυςτιματοσ 

- εξοικειϊνονται με διάφορα μοντζλα 
αναπαράςταςθσ των βαςικϊν οργάνων και 
ςυςτθμάτων του ανκρϊπινου οργανιςμοφ (π.χ. 
ζνα πρόπλαςμα ανκρϊπινου ςϊματοσ, μία 
αφίςα που απεικονίηει το εςωτερικό του 
ςϊματοσ, ζνα ςχετικό λογιςμικό) 

- μελετοφν αφίςα που παρουςιάηει ςχθματικά 
τθ λειτουργία του πεπτικοφ ςυςτιματοσ, 
ακοφν ςχετικζσ ιςτορίεσ και παραμφκια, 
παρακολουκοφν ςτον υπολογιςτι βίντεο 
ςχετικά με το ςκελετό και τθ λειτουργία των 
μυϊν 

- αποδίδουν με διάφορουσ τρόπουσ τα 
δεδομζνα που ςυλλζγουν κάκε φορά, όπωσ α) 
καταςκευάηουν μοντζλο από πλαςτελίνθ 

 παρουςιάηουν με κατάλλθλο για τα μικρά 
παιδιά τρόπο τα δεδομζνα ςχετικά με το 
εςωτερικό του ανκρϊπινου ςϊματοσ, τα 
μοντζλα και τα προπλάςματα, ϊςτε να τα 
αντιμετωπίςουν ωσ εργαλεία γνϊςθσ, δίνουν 
ςε κάκε παιδί τον απαραίτθτο χρόνο για να 
εξοικειωκεί μαηί τουσ και να τα 
χρθςιμοποιιςει ςε κλίμα αςφάλειασ (π.χ. 
παρουςιάηουν το πρόπλαςμα του 
ανκρϊπινου ςϊματοσ ςτθν τάξθ, 
ςυςτινοντάσ το ωσ κοφκλα με όνομα, 
επενδφουν με παιγνιϊδεισ διαδικαςίεσ τθν 
επεξεργαςία αφίςασ που απεικονίηει τα 
βαςικά εςωτερικά όργανα, με γλωςςοδζτεσ 
και ςχετικά τραγοφδια, με παραμφκια και 
ιςτορίεσ) 
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διαφορετικοφ χρϊματοσ για τουσ μφεσ και τα 
οςτά, β) δθμιουργοφν μοντζλα του 
ανκρϊπινου ςϊματοσ δφο και τριϊν 
διαςτάςεων και εμπλουτίηουν με αυτά τθ 
γωνιά του ιατρείου, τα αξιοποιοφν κατά το 
ελεφκερο ι οργανωμζνο παιχνίδι ςε αυτι τθ 
γωνιά κακϊσ παίηουν ςχετικοφσ ρόλουσ 

 

 εμπλουτίηουν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία 
με ποικιλία μοντζλων (διςδιάςτατα, 
τριςδιάςτατα, animated) 

 

 Να αντιλθφκοφν τθ 
ςχζςθ ανάμεςα ςτθν 
καλι λειτουργία των 
οργάνων του ςϊματοσ 
και τθν καλι υγεία 

- αξιοποιοφν τα δεδομζνα που επεξεργάςτθκαν 
ςχετικά με τα όργανα του ανκρϊπινου 
ςϊματοσ και τθ λειτουργία τουσ, ϊςτε να 
προςεγγίςουν ςχζςεισ αιτίου –αποτελζςματοσ 
ςχετικά με τθν υγεία και τθν αςκζνεια των 
ανκρϊπων (π.χ. φτιάχνουν καρτζλεσ με 
οδθγίεσ για τθν αποφυγι μολφνςεων , 
φτιάχνουν ιςτορίεσ για παιδιά που δεν 
προςζχουν πϊσ μαςοφν, και τισ επιπτϊςεισ 
αυτισ τθσ ςυμπεριφοράσ ςτο πεπτικό 
ςφςτθμα) 

- οργανϊνουν φανταςτικι τθλεοπτικι ι 
ραδιοφωνικι εκπομπι κατά τθν οποία μερικά 
παιδιά γίνονται δθμοςιογράφοι και άλλα 
γιατροί, οι οποίοι δίνουν πλθροφορίεσ για τα 
όργανα και τα οργανικά ςυςτιματα και 
ςυμβουλζσ για τθν καλι λειτουργία τουσ, 
καλοφν τα παιδιά τθσ διπλανισ τάξθσ να 
παρακολουκιςουν τθν ‘εκπομπι’ 

 επιδιϊκουν τθν ανάδειξθ τθσ ςχζςθσ ανάμεςα 
ςτθ λειτουργία των οργάνων και των 
οργανικϊν ςυςτθμάτων του ανκρϊπινου 
ςϊματοσ, με τθν υιοκζτθςθ υγιεινϊν 
ςυμπεριφορϊν, εμπλζκοντασ περιεχόμενα, 
μακθςιακοφσ ςτόχουσ και δράςεισ που 
αφοροφν τθν αγωγι υγείασ (π.χ. ςτοματικι 
υγεία, μικρόβια/ πλφςιμο χεριϊν, καλι 
λειτουργία των οργάνων: μφτθ, μάτια, αυτιά, 
ςτόμα, ςτομάχι, τθν καλι υγεία ι τθν 
αςκζνεια) 

 δίνουν ςτα παιδιά τθ δυνατότθτα να 
εφαρμόηουν τισ γνϊςεισ που αποκτοφν από 
τθν προςζγγιςθ των οργάνων και των 
ςυςτθμάτων ςε διάφορα πλαίςια, με 
δραςτθριότθτεσ επζκταςθσ όπωσ παιχνίδια, 
καταςκευζσ, επινόθςθ ιςτοριϊν, επίλυςθ 
προβλθμάτων 
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Θ διαδικαςία τθσ 
ηωισ – Βαςικζσ 
βιολογικζσ 
λειτουργίεσ όλων 
των ηωντανϊν 
οντοτιτων: ανάγκεσ 
των ηωντανϊν 
οργανιςμϊν για 
επιβίωςθ, 

εξάρτθςθ από το 
περιβάλλον για 
τροφι, νερό αζρα,  

ανάπτυξθ και 
αναπαραγωγι4 

Να εκφράηουν με 
διάφορα μζςα τισ ιδζεσ 
τουσ για τθ διαδικαςία 
τθσ ηωισ, 

να περιγράφουν βαςικζσ 
βιολογικζσ λειτουργίεσ 
των ηωντανϊν 
οργανιςμϊν και να 
αντιλαμβάνονται τισ 
ανάγκεσ τουσ για 
επιβίωςθ, 

να διακρίνουν 
διαφορετικά ςτάδια 
ανάπτυξθσ και να 
αντιλθφκοφν ότι ο 
κφκλοσ τθσ ηωισ 
περιλαμβάνει αλλαγζσ 
ςε διάφορα 
χαρακτθριςτικά, ενϊ 
άλλα παραμζνουν 
αμετάβλθτα 

- φροντίηουν μικρά ηϊα/φυτά ςτο ςπίτι ι ςτο 
ςχολείο, για εφλογο μικρό χρονικό διάςτθμα, 
εκφράηουν τα ςυναιςκιματα τουσ και 
καταγράφουν, τισ υποχρεϊςεισ που ζχουν και 
τισ παρατθριςεισ τουσ 

- επιλζγουν διαφορετικοφσ τρόπουσ για να 
διατυπϊςουν τισ ιδζεσ τουσ ςχετικά με τθ 
βιολογικι ανάπτυξθ ηωντανϊν οργανιςμϊν 
(π.χ. λεκτικά, με ιχνογράφθμα, βάηοντασ 
εικόνεσ ςε κυκλικι ςειρά, με ςυμβολικι 
κίνθςθ) και ςυλλζγουν πλθροφορίεσ για τισ 
ανάγκεσ τουσ για επιβίωςθ  

- ςυλλζγουν και μελετοφν φωτογραφίεσ 
ανκρϊπων (π.χ. μωρό, παιδί, ζφθβθ, γυναίκα, 
γιαγιά) και του εαυτοφ τουσ ςε μικρότερθ 
θλικία εντοπίηοντασ διαφορετικά ςτάδια ςτθ 
ηωι ενόσ ανκρϊπου, ςυςχετίηοντασ κάκε 
ςτάδιο με διαφορετικά χαρακτθριςτικά και 
αςχολίεσ (π.χ. εντοπίηουν διαφορζσ ςτο φψοσ, 
βάροσ, δζρμα-ρυτίδεσ κ.α.) 

- αναηθτοφν πλθροφορίεσ και περιγράφουν τα 
ςτάδια ανάπτυξθσ οικείων ςτα παιδιά ηϊων 
(π.χ. τα νεογζννθτα γατάκια: βγαίνουν από τθν 
κοιλιά τθσ μθτζρασ τουσ, δεν περπατοφν, τα 
κθλάηει και τα πλζνει θ μθτζρα τουσ κ.λπ./θ 
πεταλοφδα: αρχικά είναι ςτο αυγό, μετά 
γίνεται κάμπια, χρυςαλλίδα ςε κουκοφλι και 
τζλοσ μεταμορφϊνεται ςε πεταλοφδα) 

 προτείνουν καταςτάςεισ ελζγχου ι 
προβλθματιςμοφ για τισ ανάγκεσ των 
ηωντανϊν οργανιςμϊν (π.χ. «Μπορεί να 
μεγαλϊςει ο ςκφλοσ ι το γατάκι αν δεν ζχει 
τροφι;», «Τι κα ςυμβεί αν αφιςουμε το ζνα 
φυτό δίπλα ςτο παράκυρο και βάλουμε το 
άλλο μζςα ςτο ντουλάπι;») και διευκολφνουν 
τα παιδιά ςτθν υιοκζτθςθ διαδικαςιϊν 
ελζγχου των ιδεϊν τουσ (π.χ. 
διαπραγματεφονται τα ςτοιχεία που 
χρειάηεται να παρατθριςουν και να 
καταγράψουν τα παιδιά) 

 οργανϊνουν διδακτικζσ καταςτάςεισ που 
βοθκοφν τα παιδιά να αντιλθφκοφν α) τθν 
ανάπτυξθ ωσ ςταδιακι διαδικαςία που 
απαιτεί χρόνο (π.χ. μετράνε πόςεσ μζρεσ 
χρειάηεται ο ςπόροσ για να βλαςτιςει / να 
βγάλει άνκοσ / καρπό, τοποκετοφν ςε ςειρά 
εξζλιξθσ φωτογραφίεσ από τθ ηωι μελϊν τθσ 
οικογζνειασ τουσ), β) ότι θ ταυτότθτα του 
οργανιςμοφ παραμζνει ίδια ανεξάρτθτα από 
τισ παρατθροφμενεσ διαφοροποιιςεισ κατά τα 
διαδοχικά ςτάδια ανάπτυξθσ, γ) να 
ςυνειδθτοποιιςουν ότι θ ηωι των οργανιςμϊν 
ςυνεχίηεται μζςα από τθ διαδικαςία τθσ 
αναπαραγωγισ (π.χ. αναπαριςτοφν τθ 
ςυνζχιςθ τθσ ηωισ μζςα από τθ διαδικαςία 
αναπαραγωγισ: ςπόροσ  φυτό  ςπόροι  
νζα φυτά) 

                                                 
4 Θ προςζγγιςθ του ςυγκεκριμζνου περιεχομζνου αναπτφςςεται παράλλθλα με ςχετικοφσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ τθσ Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ. 
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- φυτεφουν ςπόρο πιπεριάσ, παρατθροφν και 
καταγράφουν τθν ανάπτυξθ του φυτοφ, 
χρθςιμοποιοφν αυτοςχζδια εργαλεία 
μζτρθςθσ, όπωσ καλαμάκι ι ςχοινάκι για το 
φψοσ του βλαςτοφ, πραγματοποιοφν ελζγχουσ 
ςχετικά με τουσ παράγοντεσ που ευνοοφν τθν 
ανάπτυξθ των φυτϊν, ςυγκρίνουν τθν 
ανάπτυξθ δφο ίδιων φυτϊν ελζγχοντασ κάκε 
φορά ζναν παράγοντα όπωσ πότιςμα, φυςικό 
φωσ, χϊμα κ.ά. 

-  μελετοφν τα χαρακτθριςτικά που φζρουν από 
τουσ γονείσ τουσ, δθμιουργοφν το γενεαλογικό 
τουσ δζντρο και ςθμειϊνουν τισ ομοιότθτεσ 
ανάμεςα ςτουσ γονείσ και τα παιδιά με ςτόχο 
να προςεγγίςουν το νζο οργανιςμό ωσ 
ςυνζχεια των οργανιςμϊν που 
αναπαράχκθκαν 

Διάκριςθ ηωντανϊν 
–μθ ηωντανϊν 
οντοτιτων (με βάςθ 
τισ βιολογικζσ 
λειτουργίεσ των 
ηωντανϊν 
οντοτιτων), 
θ φροντίδα και 
προςταςία των 
ζμβιων όντων από 
τον άνκρωπο 

Να αντιλθφκοφν ότι όλοι 
οι ηωντανοί οργανιςμοί 
διακρίνονται από τουσ 
μθ ηωντανοφσ με βάςθ 
τθν ικανότθτά τουσ να 
επιτελοφν οριςμζνεσ 
λειτουργίεσ  

και να αποκτιςουν 
κετικι ςτάςθ απζναντι 
ςτα ζμβια όντα - φυτά 
και ηϊα  

- προςεγγίηουν το ερϊτθμα «πϊσ 
καταλαβαίνουμε ότι κάτι ζχει ηωι» 
ταξινομϊντασ διάφορα όντα ςε ηωντανά, 
κάποτε ηωντανά -φυτό που ζχει μαρακεί,  μθ 
ηωντανά -παιχνίδια, αντικείμενα 

- αντιπαρακζτουν ηωντανοφσ οργανιςμοφσ και 
μθ ηωντανζσ απομιμιςεισ τουσ όπωσ ζνα 
πλαςτικό γατάκι με ζνα ηωντανό -από 
φωτογραφία), πραγματοποιοφν ςχετικοφσ 
ελζγχουσ, αιτιολογοφν τα ςυμπεράςματά τουσ  

- διακρίνουν τθν εμπρόκετθ κίνθςθ ενόσ 
ηωντανοφ οργανιςμοφ από τθν κίνθςθ που 
προκαλείται ςε μθ ηωντανά όντα από φυςικι ι 

 αντιλαμβάνονται τθ δυςκολία που ζχουν τα 
παιδιά να κατανοιςουν τα δικά τουσ ςτάδια 
ανάπτυξθσ (λόγω τθσ εκτεταμζνθσ ςτο χρόνο 
διαδικαςίασ εξζλιξθσ) και τισ δικζσ τουσ 
ανάγκεσ (αφοφ αυτζσ ικανοποιοφνται από 
άλλουσ) και ςχεδιάηουν διδακτικζσ 
παρεμβάςεισ ϊςτε να διευκολφνουν τθ 
ςυνειδθτοποίθςθ των βιολογικϊν αναγκϊν 
και τθσ εξζλιξισ τουσ (π.χ. ενκαρρφνουν τα 
παιδιά να αποτυπϊςουν τθν ατομικι τουσ 
πορεία ςτο χρόνο, μετροφν το φψοσ τουσ/το 
μικοσ τθσ πατοφςασ ανά δίμθνο, κζτουν ςτα 
παιδιά το ερϊτθμα «Ρϊσ καταλαβαίνουμε ότι 
ζχουμε μεγαλϊςει;» «Ρόςεσ φορζσ τθν θμζρα 

ΑΔΑ: 45Β89-ΘΛ8



28 

 

μθχανικι ϊκθςθ, από τον αζρα (π.χ. παίηοντασ 
με μθχανικά παιχνίδια και απομιμιςεισ 
ηωντανϊν οργανιςμϊν εξετάηουν τουσ 
περιοριςμοφσ τθσ κίνθςισ τουσ: τελειϊνει όταν 
πατιςουμε το κουμπί, ςταματά όταν δεν το 
φυςάμε, δεν το ςπρϊχνουμε) 

- αναηθτοφν πλθροφορίεσ ςε βιβλία, ςτο 
διαδίκτυο ςχετικά με ηϊα που ζηθςαν ςτο 
παρελκόν (κάποτε ηωντανά), που ζχουν πια 
εξαφανιςτεί (π.χ. δεινόςαυροι), διακρίνουν τα 
ηϊα αυτά από τα φανταςτικά πλάςματα ι 
μυκολογικά ηϊα (π.χ. που ςυναντοφμε μόνο 
ςτα παραμφκια ι τουσ μφκουσ) 

- προςεγγίηουν τθ ςχζςθ που αναπτφςςεται 
ανάμεςα ςτουσ ανκρϊπουσ, τα ηϊα και τα 
φυτά μζςω παραμυκιϊν, ιςτοριϊν, 
αφθγιςεων (π.χ. τα παιδιά ρωτοφν ςυγγενείσ 
και φίλουσ τουσ για τθ ςχζςθ τουσ με κάποιο 
ηϊο ι φυτό και μεταφζρουν αυτζσ τισ 
εμπειρίεσ ςτο ςχολείο, αφθγοφνται δικζσ τουσ 
ςχετικζσ εμπειρίεσ) 

πίνουμε νερό και τρϊμε φαγθτό;») 

 λαμβάνουν υπόψθ τουσ ότι θ κίνθςθ είναι 
ςυχνά παραπλανθτικι ωσ κριτιριο διάκριςθσ 
ηωντανοφ-μθ ηωντανοφ και ςχεδιάηουν 
προςεκτικά ςχετικζσ διδακτικζσ 
δραςτθριότθτεσ 

 ευαιςκθτοποιοφν τα παιδιά ςε ςχζςθ με τθ 
φροντίδα και τθν κάλυψθ αναγκϊν των ηϊων 
και των φυτϊν (π.χ. με δθμιουργία λίςτασ 
απαραίτθτων δράςεων για τθν «υπεφκυνθ» 
κατοχι ηϊων ςυντροφιάσ ι για τθ φροντίδα 
ενόσ νζου δζντρου ςτθν αυλι του ςχολείου) 

Οι ηωντανοί 
οργανιςμοί ςτο 
περιβάλλον τουσ  

και θ ανκρϊπινθ 
δραςτθριότθτα ωσ 
παρζμβαςθ επί τθσ 

Να διερευνιςουν τισ 
ςχζςεισ αλλθλεξάρτθςθσ 
ανάμεςα ςτουσ 
ηωντανοφσ οργανιςμοφσ 
και το περιβάλλον ςτο 
οποίο ηουν, 

- αναηθτοφν πλθροφορίεσ ςε ςχζςθ με το 
περιβάλλον ηωισ των ηωϊν και φυτϊν (π.χ. 
ζδαφοσ και ςυνκικεσ ανάπτυξθσ φυτϊν, 
φωλιζσ και τροφι ηϊων) αρχικά ςε οικείο 
περιβάλλον, όπωσ ςτθν αυλι του ςχολείου, 
αργότερα ςε άλλα περιβάλλοντα μζςω 
Διαδικτφου ι με επιςκζψεισ, καταγράφουν και 

 αξιοποιοφν ςτοιχεία του τοπικοφ 
περιβάλλοντοσ για τθν επιλογι κεμάτων και 
τθν υλοποίθςθ ςχετικϊν εκπαιδευτικϊν 
δράςεων (π.χ. το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
ξεκινά με τθν άμεςθ μελζτθ ηωντανϊν 
οργανιςμϊν ςτο αςτικό περιβάλλον ι ςε 
φυςικό περιβάλλον κοντά ςε υδάτινεσ πθγζσ, 
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φυςικισ 
ιςορροπίασ5 

να ςυςχετίηουν 
κάποιουσ οργανιςμοφσ 
μεταξφ τουσ με κριτιριο 
απλζσ τροφικζσ ςχζςεισ, 

να εντοπίηουν φυςικοφσ 
πόρουσ που 
εκμεταλλεφεται ο 
άνκρωποσ 

παρουςιάηουν τισ παρατθριςεισ τουσ 
διοργανϊνοντασ ζκκεςθ φωτογραφιϊν(π.χ. για 
τθ φωλιά του χελιδονιοφ, τθ μυρμθγκοφωλιά, 
τον ιςτό τθσ αράχνθσ) 

- παρατθροφν το άμεςο περιβάλλον όπου ηουν 
(εςωτερικοφσ και υπαίκριουσ χϊρουσ), 
εξετάηουν αν καλφπτονται και πϊσ, οι 
ανκρϊπινεσ ανάγκεσ διαβίωςθσ ςτισ ςφγχρονεσ 
ςυνκικεσ ηωισ,  

- ςυγκρίνουν τθν επίδραςθ διαφορετικϊν 
χαρακτθριςτικϊν του περιβάλλοντοσ ςτθν 
υγεία των ανκρϊπων, ςτθν ανάπτυξθ των 
ηϊων και των φυτϊν (π.χ. κακαρόσ αζρασ / 
καυςαζρια, φυςικοί ιχοι / θχορφπανςθ, 
κακαρό νερό / ρφπανςθ υδάτων, εκτάςεισ 
πραςίνου / δομθμζνο περιβάλλον) 

- προβλθματίηονται ςχετικά με τθν κάλυψθ των 
διατροφικϊν αναγκϊν διαφόρων ηϊων π.χ. 
«αν χακοφν όλα τα ποντίκια ποια ηϊα δε κα 
ζχουν φαγθτό;» «αν θ αρκοφδα δε βρει 
φαγθτό τι κα ςυμβεί;» 

ανάλογα με τθ κζςθ του νθπιαγωγείου) 

 δίνουν προτεραιότθτα ςε δραςτθριότθτεσ 
που περιλαμβάνουν άμεςθ παρατιρθςθ των 
ηωντανϊν οργανιςμϊν και του περιβάλλοντοσ 

 επιλζγουν τθν προςζγγιςθ απλϊν, οικείων 
ςτα παιδιά, τροφικϊν ςχζςεων των ηωντανϊν 
οργανιςμϊν (με τθ μορφι αλυςίδασ και όχι 
δικτφου), όπωσ α) φφλο ενόσ φυτοφ  κάμπια 
 πουλί, β) το φφκι  θ γαρίδα  μικρό 
ψάρι  μεγάλο ψάρι, γ) ςιτάρι  ποντίκι  
φίδι  αετόσ 

 προτείνουν ςτα παιδιά τθ χριςθ ςυμβόλων 
για τθν αναπαράςταςθ των ςχζςεων 
αλλθλεξάρτθςθσ ανάμεςα ςτουσ ηωντανοφσ 
οργανιςμοφσ και ανάμεςα ςε αυτοφσ και το 
περιβάλλον τουσ (π.χ. απεικονίςεισ με 
βελάκια, καταςκευζσ τφπου «αλυςίδα», 
μόμπιλ, ςυμβολικι χριςθ ςχοινιϊν) 

                                                 
5 Θ προςζγγιςθ του ςυγκεκριμζνου περιεχομζνου επίςθσ αναπτφςςεται παράλλθλα με ςχετικοφσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ τθσ Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ 
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 Να αναγνωρίςουν τθν 
ανκρϊπινθ 
δραςτθριότθτα ωσ 
παράγοντα που μπορεί 
να διαταράξει ι να 
διαφυλάξει τθν 
ιςορροπία τθσ φφςθσ, 

να εκτιμιςουν τθν 
αναγκαιότθτα 
υιοκζτθςθσ ςτάςεων και 
ςυμπεριφορϊν που 
ςυμβάλλουν ςτθν 
προςταςία του 
περιβάλλοντοσ, και 

να αρχίςουν να τισ 
υιοκετοφν  

- χρθςιμοποιοφν μακζτα δάςουσ, θ οποία 
περιλαμβάνει τα διάφορα είδθ ηωντανϊν 
οργανιςμϊν που ηουν ςε αυτό, για να 
επιςθμάνουν μζςω ςυμβολικοφ παιχνιδιοφ τισ 
επιπτϊςεισ τθσ υπερβολικισ ι παράνομθσ 
υλοτόμθςθσ, αναηθτοφν και 
διαπραγματεφονται κανόνεσ για τθν 
προςταςία του δάςουσ 

- με αφορμι δθμοςιεφματα του τφπου ι 
επίκαιρα περιςτατικά που ςχετίηονται με τθ 
διαχείριςθ των διακζςιμων φυςικϊν πόρων 
(π.χ. περί λειψυδρίασ ςε διάφορεσ περιοχζσ, 
περί φυςικοφ αερίου), διερευνοφν τισ 
επιπτϊςεισ διαφορετικϊν ςυμπεριφορϊν του 
ανκρϊπου μζςω υποκετικϊν ςεναρίων και 
ςχετικϊν δραματικϊν παιχνιδιϊν 

- καταγράφουν τα ζμβια όντα με τα οποία 
μοιράηονται το φυςικό περιβάλλον (ςτθν αυλι, 
ςτο πάρκο, ςτθν πλατεία), εντοπίηουν 
ανκρϊπινεσ ςυμπεριφορζσ που μπορεί να 
διαταράςςουν ι να προςτατεφουν τθν 
ανάπτυξι τουσ και τισ υιοκετοφν, ςτο μζτρο 
των δυνατοτιτων τουσ (π.χ. κατά το παιχνίδι 
τουσ ςτο φπαικρο) 

 διευκολφνουν τα παιδιά να αντιλθφκοφν τθν 
ατομικι τουσ ευκφνθ για τθ διατάραξθ ι 
προςταςία τθσ φυςικισ ιςορροπίασ (π.χ. «Τι 
μπορείσ να κάνεισ το ςκουπίδι ςου όταν 
είμαςτε εκδρομι;», «Τι να κάνουμε όταν 
πλζνουμε τα δόντια μασ για να μθ ςπαταλάμε 
πολφ νερό;») 

 προωκοφν τθ ςυνεργαςία με τουσ γονείσ, το 
εκπαιδευτικό προςωπικό, το ςυςτεγαηόμενο 
ςχολείο, τουσ παράγοντεσ τθσ τοπικισ 
κοινότθτασ, ϊςτε να δϊςουν ςτα παιδιά τθ 
δυνατότθτα να ςυμμετάςχουν ςε ςυλλογικζσ 
δράςεισ για τθν προςταςία τθσ φυςικισ 
ιςορροπίασ και τθν εξοικονόμθςθ φυςικϊν 
πθγϊν (π.χ. ςυντάςςουν από κοινοφ, με 
μακθτζσ του Δθμοτικοφ και γονείσ, επιςτολι - 
αίτθμα τοποκζτθςθσ κάδου ανακφκλωςθσ ςτο 
ςχολείο) 

 υιοκετοφν οι ίδιοι πρότυπα ςυμπεριφοράσ 
μζςα ςτθν τάξθ που ςυμβάλλουν ςτθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ και ςτθν 
εξοικονόμθςθ φυςικϊν πθγϊν, αξιοποιοφν 
ρουτίνεσ τθσ τάξθσ ϊςτε να οι ςυμπεριφορζσ 
αυτζσ να ςτακεροποιθκοφν και να 
προκφπτουν αυκόρμθτα από τα παιδιά 

 

 

ΑΔΑ: 45Β89-ΘΛ8



31 

 

 

 

ΕΝΟΣΗΣΑ: Αντικεύμενα & υλικϊ 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΙΑΚΟΙ 

ΣΟΦΟΙ 

ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

Η υλοποίηςη του ςτόχου διευκολύνεται 
όταν για παράδειγμα τα παιδιά:… 

Οι εκπαιδευτικοί ςυμβάλλουν ςτην 
υλοποίηςη αυτών των ςτόχων όταν για 

παράδειγμα:… 
Ιδιαίτερα 
χαρακτθριςτικά των 
αντικειμζνων  

Να διερευνιςουν 
κατάλλθλεσ χριςεισ 
διαφόρων αντικειμζνων,  

να τα διακρίνουν και να 
τα περιγράφουν με 
αναφορά ςτα ιδιαίτερα 
χαρακτθριςτικά τουσ, 

να επινοοφν νζεσ 
χριςεισ διαφόρων 
αντικειμζνων 
εφαρμόηοντασ γνϊςεισ 
που απζκτθςαν ςχετικά 
με τα ιδιαίτερα 
χαρακτθριςτικά τουσ 

- παρατθροφν, χειρίηονται και περιγράφουν 
διάφορα αντικείμενα ςχετικά με τα ιδιαίτερα 
χαρακτθριςτικά τουσ, όπωσ: μορφι-ςχιμα 
(π.χ. ςτρογγυλό, με γωνίεσ, ςαν γραμμι, 
γεμάτο, άδειο, κλειςτό, ανοιχτό), μζγεκοσ-
διαςτάςεισ 

- αναφζρονται ςε περιςτατικά χριςθσ 
διαφόρων αντικειμζνων, προςεγγίηοντασ τθν 
καταλλθλότθτα και τουσ κανόνεσ χριςθσ τουσ 
ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τουσ 
(π.χ. ςτο ποδόςφαιρο παίηουμε με μπάλα γιατί 
κυλάει, τα κουτιά είναι άδεια και μζςα 
βάηουμε αντικείμενα που χωράνε) 

- χρθςιμοποιοφν τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά 
των αντικειμζνων ωσ κριτιρια ςυγκρότθςθσ 
ομάδων ςε κακθμερινζσ καταςτάςεισ και 
ρουτίνεσ τθσ τάξθσ όπωσ α) επιλζγουν από 
διάφορα άχρθςτα αντικείμενα τα κατάλλθλα 
για να καταςκευάςουν κολλάη μόνο με 
ςτρογγυλά αντικείμενα ι μόνο με αντικείμενα 
που μοιάηουν ςαν γραμμι, β) τακτοποιοφν τα 
αντικείμενα κακθμερινισ χριςθσ ςτθν τάξθ με 

 παρζχουν ποικιλία αντικειμζνων, υλικϊν 
και μζςων που να μποροφν τα παιδιά να 
χειριςτοφν με αςφάλεια, ςε κατάλλθλα 
διαμορφωμζνο χϊρο (π.χ. τα ρευςτά 
υλικά ςε αδιάβροχθ επιφάνεια, κουτάλια 
και δοχεία για χειριςμό τθσ άμμου) 

 ηθτοφν από τα παιδιά να διθγοφνται, να 
ηωγραφίηουν εμπειρίεσ τουσ ςχετικά με τθ 
χριςθ διαφόρων αντικειμζνων ςε 
διάφορεσ περιςτάςεισ και τουσ 
επιτρζπουν να δοκιμάηουν διαφορετικζσ 
χριςεισ αντικειμζνων (π.χ. χαλαςμζνοι 
μαρκαδόροι ωσ ςτάμπεσ ι εργαλεία ςτθ 
γωνιά τθσ πλαςτελίνθσ) 

 αξιοποιοφν κακθμερινζσ καταςτάςεισ, 
ρουτίνεσ και περιοριςμοφσ που προκφπτουν 
(π.χ. το δζντρο χρειάηεται πότιςμα αλλά δεν 
ζχουμε κουβά) ϊςτε να κινθτοποιοφν τα 
παιδιά να χειριςτοφν αντικείμενα και υλικά, 
να επινοοφν και να δοκιμάηουν λφςεισ 
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κριτιριο τισ διαςτάςεισ τουσ, ςε δοχεία - 
κουτιά ανάλογου μεγζκουσ 

- αναηθτοφν πλθροφορίεσ για αντικείμενα 
κακθμερινισ χριςθσ ι παιχνίδια που 
χρθςιμοποιοφςαν ςτα παλιά χρόνια οι 
άνκρωποι ι που χρθςιμοποιοφν ςιμερα ςε 
άλλα ζκνθ (π.χ. μζςω ςυγγενϊν ι μζςω 
Διαδικτφου) και επιχειροφν να καταςκευάςουν 
τα δικά τουσ αυτοςχζδια αντικείμενα ι 
παιχνίδια 

- επινοοφν νζεσ χριςεισ για τα αντικείμενα 
αιτιολογϊντασ τισ ιδζεσ τουσ με βάςθ τα 
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τουσ (π.χ. κάνουμε 
μια ίςια γραμμι χωρίσ χάρακα 
χρθςιμοποιϊντασ ζνα μολφβι, χρθςιμοποιοφμε 
καπάκια αντί για ρόδεσ ςτο αυτοκινθτάκι που 
φτιάχνουμε) 

Απλζσ ιδιότθτεσ των 
υλικϊν: 
φυςικϊν υλικϊν  
και υλικϊν που 
καταςκευάηει ο 
άνκρωποσ 

Να διερευνιςουν απλζσ 
ιδιότθτεσ διαφόρων 
υλικϊν,  

να ςυγκροτοφν 
κατθγορίεσ υλικϊν με 
κριτιριο τισ ιδιότθτζσ 
τουσ και να 
αναφζρονται ςε αυτζσ 
χρθςιμοποιϊντασ 
κατάλλθλο λεξιλόγιο, 

να διακρίνουν τα 
φυςικά υλικά από 
εκείνα που 

- προςεγγίηουν με διάφορεσ αιςκιςεισ ποικιλία 
υλικϊν, τα ςυςχετίηουν, τα διακρίνουν, τα 
ομαδοποιοφν, εκφράηουν τισ εντυπϊςεισ τουσ 
για: τθν υφι-αίςκθςθ αφισ (π.χ. το ξφλο και το 
μζταλλο είναι ςκλθρά, με το νερό, το ςαποφνι 
και το λάδι τα χζρια μασ γλιςτροφν), το χρϊμα-
διαφάνεια (π.χ. το ξφλο ζχει καφζ χρϊμα και 
εμποδίηει το φωσ να περάςει, το γυαλί και το 
νερό είναι διάφανα), άλλα ςτοιχεία (π.χ. το 
ξφλο ζχει χαρακτθριςτικι οςμι, το ξφλο, το 
μζταλλο και το πλαςτικό παράγουν 
χαρακτθριςτικό ιχο όταν κροφονται) 

- αναηθτοφν και παρατθροφν μορφζσ ςτισ 

 παρατθροφν και καταγράφουν τισ ιδζεσ που 
κζτουν ςε εφαρμογι τα παιδιά κατά τουσ 
ελεφκερουσ χειριςμοφσ, μελετοφν τισ 
καταγραφζσ τουσ ϊςτε να εντοπίςουν 
κατάλλθλεσ διδακτικζσ ςτρατθγικζσ που κα 
ωκιςουν τουσ χειριςμοφσ των παιδιϊν επί 
των αντικειμζνων ι υλικϊν ςε 
ςυςτθματοποίθςθ (π.χ. τακτοποίθςθ των 
υλικϊν ςε διακριτά κουτιά, καταςκευι 
λίςτασ με τα υλικά ςε κόκκουσ) 

 διαπραγματεφονται μαηί με τα παιδιά 
κανόνεσ χριςθσ των αντικειμζνων και των 
υλικϊν που χρθςιμοποιοφν, τόςο με ςτόχο 
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καταςκευάηει ο 
άνκρωποσ 

οποίεσ ςυναντϊνται τα διάφορα υλικά (π.χ. 
ξφλο ςε κομμάτια, ροκανίδια, πλάκεσ, μπογιζσ 
ςε ςκόνθ, υγρζσ, ςε κομμάτια, ςίδερο ςε 
φφλλα, βζργεσ, κομμάτια), αναγνωρίηουν τθν 
ταυτότθτα του υλικοφ ανεξάρτθτα από τθ 
μορφι του 

- διερευνοφν ςχετικά με α) τουσ τρόπουσ 
αξιοποίθςθσ των φυςικϊν υλικϊν από τον 
άνκρωπο (π.χ. οικοδομικά υλικά ςτθ γειτονιά 
μασ, ςε άλλεσ πόλεισ, ςε άλλεσ χϊρεσ, ςε άλλεσ 
εποχζσ) β) τθ διαδικαςία παραγωγισ υλικϊν 
που καταςκευάηει ο άνκρωποσ (π.χ. 
καταςκευι χαρτιοφ από κορμοφσ δζντρων) 

- παίηουν παιχνίδια αναγνϊριςθσ και διάκριςθσ 
των φυςικϊν υλικϊν από τα υλικά που 
καταςκευάηει ο άνκρωποσ (π.χ. παιχνίδια με 
κάρτεσ, με αντικείμενα, τα περιγράφουν χωρίσ 
να τα βλζπουν), φτιάχνουν διακριτζσ λίςτεσ ι 
αφίςεσ με τα δφο είδθ υλικϊν 

τθν προςζγγιςθ των ιδιαίτερων 
χαρακτθριςτικϊν των αντικειμζνων και των 
ιδιοτιτων των υλικϊν, όςο και με ςτόχο τθν 
αςφαλι τουσ χριςθ από τα παιδιά 

Διάκριςθ 
αντικειμζνων και 
υλικϊν καταςκευισ 
τουσ 

Να αντιλθφκοφν και να 
εκφράηουν τθ διαφορά 
ανάμεςα ςτα 
αντικείμενα και τα υλικά 
καταςκευισ τουσ, 

 

- χειρίηονται, πειραματίηονται και διακρίνουν 
διαφορζσ και ομοιότθτεσ ίδιων αντικειμζνων 
που ζχουν καταςκευαςτεί από διαφορετικό 
υλικό όπωσ: α) τοποκετοφν ςε λεκάνθ με νερό 
καραβάκι –με κενι καρίνα– καταςκευαςμζνο 
από φελλό / πλαςτικό / ςίδερο / ξφλο, 
καταγράφουν τισ παρατθριςεισ τουσ, β) 
ςυγκρίνουν τθν κφλιςθ και αναπιδθςθ ξφλινθσ 
/ πλαςτικισ / χάρτινθσ / ςιδερζνιασ / 
ελαςτικισ μπάλασ –από ςυμπαγζσ υλικό 

- προςδιορίηουν τα υλικά καταςκευισ των 

 οργανϊνουν εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ 
που επιτρζπουν ςτα παιδιά τθ διάκριςθ 
παραγόντων που ςχετίηονται με τα 
χαρακτθριςτικά των αντικειμζνων από 
παράγοντεσ που ςχετίηονται με τισ ιδιότθτεσ 
του υλικοφ καταςκευισ τουσ (π.χ. ζνα 
αντικείμενο από φελλό επιπλζει ανεξάρτθτα 
από τθ μορφι του, ζνα αντικείμενο από 
πλαςτελίνθ μπορεί να επιπλεφςει ανάλογα με 
τθ μορφι του κ.α.) 
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αντικειμζνων, χρθςιμοποιοφν διακριτά τισ 
λζξεισ «αντικείμενα», «υλικά» και τθν 
κατάλλθλθ ςε κάκε περίςταςθ ορολογία, 
κακϊσ χειρίηονται αντικείμενα ι/και υλικά, 
κακϊσ απαντοφν ςε ςχετικζσ ερωτιςεισ 
του/τθσ εκπαιδευτικοφ, κακϊσ μιλοφν για τα 
ςυμπεράςματα των ερευνϊν τουσ (π.χ. «το 
γυαλί είναι υλικό που ςπάει», «το ψαλίδι είναι 
φτιαγμζνο από ςίδερο και πλαςτικό») 

- αξιοποιοφν τισ γνϊςεισ τουσ ςχετικά με τα 
υλικά καταςκευισ των αντικειμζνων ςε 
κακθμερινζσ καταςτάςεισ (π.χ. τοποκετοφν τα 
ανακυκλϊςιμα αντικείμενα ςε διακριτοφσ 
κάδουσ ανάλογα με το υλικό), κακϊσ και ςε 
δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται και με άλλεσ 
μακθςιακζσ περιοχζσ (π.χ. επιλζγουν 
αντικείμενα από κατάλλθλο υλικό για να 
καταςκευάςουν μεγάλεσ κοφκλεσ 
φανταςτικϊν θρϊων: «ο κ. Ρλαςτικόσ») 

 

 δίνουν ςτα παιδιά τθ δυνατότθτα να 
εφαρμόηουν ιδζεσ και γνϊςεισ ςχετικά με τισ 
χριςεισ των αντικειμζνων και τισ ιδιότθτεσ των 
υλικϊν αξιοποιϊντασ πζρα από 
πειραματιςμοφσ και διερευνιςεισ και άλλα 
μακθςιακά πλαίςια, όπωσ το παιχνίδι και τισ 
καταςκευζσ (π.χ. καταςκευι επιτραπζηιου 
παιχνιδιοφ με διάφορα υλικά), τθν επινόθςθ 
ιςτοριϊν και τθν επίλυςθ προβλθμάτων (π.χ. 
που εμπεριζχουν ηθτιματα επιλογισ υλικϊν) 

Φυςικι κατάςταςθ 
των υλικϊν: 
ςτερεά, υγρά αζρια  

Να αρχίςουν να 
διακρίνουν τισ τρεισ 
φυςικζσ καταςτάςεισ 
των υλικϊν, 

να εκφράηουν όπωσ 
μποροφν τθ διαφορά 
ανάμεςά τουσ, κακϊσ 
χειρίηονται 
αντιπροςωπευτικά 
παραδείγματα υλικϊν 

- χειρίηονται υλικά ςε ςτερει κατάςταςθ (π.χ. 
κομμάτια, κόκκουσ, ςκόνθ, φφλλα), ςε υγρι 
κατάςταςθ (π.χ. ρευςτζσ μπογιζσ, υγρό 
ςαποφνι), και ςε αζρια κατάςταςθ για τθν 
επίλυςθ προβλθμάτων μεταφοράσ, 
τοποκζτθςθσ, αποκικευςθσ υλικϊν και για τθν 
προςζγγιςθ ςχετικϊν ερωτθμάτων, όπωσ 
«πόςο αλάτι χρειάηομαι για το ηυμάρι 
καταςκευϊν, πόςο νερό;», «πϊσ να μεταφζρω 
νερό;», «πϊσ να ‘πιάςω’ τον αζρα;» «ποφ ζχει 
αζρα;» 

- αναφζρονται διακριτά ςε υλικά ςτερεά, υγρά 

 αξιοποιοφν περιςτάςεισ και κζματα 
κακθμερινισ ηωισ για τθν προςζγγιςθ των 
φυςικϊν καταςτάςεων των υλικϊν, όπωσ 
μαγειρικι και ςυνταγζσ, παιχνίδι ςτο ςκάμμα 
με διάφορα δοχεία για τθ μεταφορά άμμου 
και νεροφ 

 διακρίνουν τθν κακθμερινι χριςθ των λζξεων 
από τθν επιςτθμονικι και χρθςιμοποιοφν 
εκφράςεισ που είναι ςυμβατζσ με τθν 
επιςτθμονικι ορολογία, ϊςτε να μθν 
ενδυναμϊνουν εναλλακτικζσ ιδζεσ των 
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και τον αζρα αποδίδοντασ λεκτικά διαφορζσ 
που ςχετίηονται με τθ φυςικι τουσ κατάςταςθ, 
κακϊσ περιγράφουν τισ δράςεισ τουσ, τα 
αποτελζςματα των χειριςμϊν και 
πειραματιςμϊν τουσ, κακϊσ επιχειροφν να 
απαντιςουν ςε ςχετικζσ ερωτιςεισ που κζτει 
ο εκπαιδευτικόσ όπωσ «το ςουρωτιρι ι το 
ποτιρι είναι καλφτερο για να μεταφζρετε το 
νερό από τον κουβά ςτθ λεκάνθ, πϊσ το 
ξζρετε;», «με το ςακουλάκι ι με ζνα κομμάτι 
τοφλι ‘πιάνετε’ καλφτερα τον αζρα, πϊσ 
γίνεται;» 

παιδιϊν (π.χ. ςτθν κακθμερινι ηωι ςυχνά 
αναφερόμαςτε ςε άδεια δοχεία λζγοντασ ότι 
δεν ζχουν τίποτα μζςα, αν και ζχουν αζρα, 
λζμε ότι θ ηάχαρθ λιϊνει αν και δεν αλλάηει θ 
φυςικι κατάςταςθ του υλικοφ κατά τθ 
διάλυςι του, λζμε ότι διαλφουμε αλεφρι ςε 
νερό αν και δεν πρόκειται για διάλυςθ αλλά 
για ανάμιξθ υλικϊν) 

Αλλαγζσ ςτο ςχιμα 
των αντικειμζνων 
και μεταβολζσ 
φυςικισ 
κατάςταςθσ των 
υλικϊν 

Να διαπιςτϊςουν ότι 
μποροφν να αλλάξουν 
το ςχιμα οριςμζνων 
αντικειμζνων6 αςκϊντασ 
πάνω τουσ πίεςθ, 
τραβϊντασ τα, 
επιχειρϊντασ να τα 
κάμψουν, να τα 
ςτρζψουν, 
να αντιλθφκοφν τθ 
κζρμανςθ ι ψφξθ ωσ 
παράγοντα μεταβολισ 
τθσ φυςικισ 
κατάςταςθσ7 των υλικϊν 

- χειρίηονται αντικείμενα καταςκευαςμζνα από 
διάφορα υλικά (π.χ. πλαςτελίνθ, λαςτιχζνια 
παιχνίδια, ςφρματα, αλουμινόχαρτο) 
επιχειρϊντασ να τουσ αλλάξουν το ςχιμα, 
εκφράηοντασ τισ διαπιςτϊςεισ τουσ ςχετικά με 
τθν αλλαγι τθσ μορφισ τουσ και τθν αιτία 
αυτισ τθσ αλλαγισ, δθλαδι με αναφορά ςτθ 
δράςθ τουσ επί των αντικειμζνων και ςτο 
υλικό καταςκευισ τουσ 

- χειρίηονται υλικά ςτερεά (π.χ. ςοκολάτα, 
κθρομπογιζσ, παγάκια) ι υγρά προκειμζνου να 
διαπιςτϊςουν ότι θ κζρμανςθ ι ψφξθ αυτϊν 
των υλικϊν ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν μεταβολι 
ι διατιρθςθ τθσ φυςικισ τουσ κατάςταςθσ. 
Ρ.χ. φτιάχνουν παγάκια ςε διάφορα ςχιματα, 

 προςεγγίηουν ηθτιματα ςχετικά με αλλαγζσ 
ςτο ςχιμα αντικειμζνων και ςχετικά με 
μεταβολζσ φυςικισ κατάςταςθσ υλικϊν 
δίνοντασ ζμφαςθ ςτα ςτοιχεία που 
παραμζνουν ίδια (π.χ. το νερό και το παγάκι 
ζχουν τθν ίδια γεφςθ) 

 αξιοποιοφν καταςτάςεισ που κάνουν ςτα 
παιδιά φανερι τθ δυνατότθτα επαναφοράσ 
των αντικειμζνων ςτο αρχικό τουσ ςχιμα και 
των υλικϊν ςτθν αρχικι φυςικι τουσ 
κατάςταςθ, ϊςτε να διευκολφνουν τθν 
προςζγγιςθ ηθτθμάτων που ςχετίηονται με τθ 
διατιρθςθ τθσ φλθσ (π.χ. μπορϊ να ξανακάνω 
μπάλα τθν πλαςτελίνθ, το παγάκι μπορϊ να 
το ξανακάνω νερό και ζπειτα ξανά παγάκι) 

                                                 
6 Ο ςτόχοσ αυτόσ προςεγγίηεται παράλλθλα με φαινόμενα που αφοροφν τισ δυνάμεισ που αςκοφνται ςε αντικείμενα, βλ. Ρίνακα ενότθτασ «Ζννοιεσ και φαινόμενα από το φυςικό 
κόςμο» 
7
 Ο ςτόχοσ αυτόσ προςεγγίηεται παράλλθλα με τα κερμικά φαινόμενα τθσ τιξθσ/πιξθσ, εξαζρωςθσ, βλ. Ρίνακα ενότθτασ «Ζννοιεσ και φαινόμενα από το φυςικό κόςμο» 

ΑΔΑ: 45Β89-ΘΛ8



36 

 

τα διατθροφν ςτθν κατάψυξθ, ςε ιςοκερμικά 
δοχεία, ςακοφλεσ, κερμόσ, παρατθροφν τθν 
εξζλιξθ και τα αποτελζςματα που ζχει θ 
παροχι κερμότθτασ ς’ αυτά (τα βάηουν ςτον 
ιλιο, ςε δίςκο ςτο καλοριφζρ, τα κερμαίνουν 
με ςεςουάρ) καταγράφουν τισ παρατθριςεισ 
τουσ ςε αφίςα ι ςε ατομικά μπλοκάκια και τισ 
επεξεργάηονται.  Καταλιγουν ςε 
ςυμπεράςματα ςχετικά με τον παράγοντα 
ςτον οποίο οφείλεται θ τιξθ ι πιξθ των 
υλικϊν 
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ΕΝΟΣΗΣΑ: Έννοιεσ και φαινόμενα από το φυςικό κόςμο 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΙΑΚΟΙ 

ΣΟΦΟΙ 

ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

Η υλοποίηςη του ςτόχου διευκολύνεται 
όταν για παράδειγμα τα παιδιά:… 

Οι εκπαιδευτικοί ςυμβάλλουν ςτην 
υλοποίηςη αυτών των ςτόχων όταν για 

παράδειγμα:… 
Απλά φυςικά 
φαινόμενα ςχετικά 
με: 
τθν κίνθςθ 
αντικειμζνων και 
δυνάμεισ που 
αςκοφνται πάνω 
τουσ  
τα κερμικά 
φαινόμενα  
τισ αναμίξεισ και τθ 
διάλυςθ  
πλεφςθ/βφκιςθ  
το μαγνθτιςμό  
τον θλεκτριςμό 
(απλά κυκλϊματα), 
το φωσ και τισ ςκιζσ  
τον ιχο  

Να εκφράηουν τισ ιδζεσ 
τουσ για απλά φυςικά 
φαινόμενα και να τισ 
διαπραγματεφονται με 
τουσ άλλουσ, 

να διερευνιςουν τισ 
δυνατότθτεσ που 
προςφζρουν διάφορα 
πλαίςια για τθν 
ζκφραςθ και 
επικοινωνία των ιδεϊν 
τουσ 

- απαντοφν ςε ανοιχτζσ ερωτιςεισ του 
εκπαιδευτικοφ ςχετικά με τισ ιδζεσ τουσ για 
απλά φυςικά φαινόμενα, όπωσ «πϊσ 
καταλαβαίνουμε ότι αυτόσ ο ιχοσ είναι από το 
τριγωνάκι και όχι από τα ξυλάκια;», «ποιο 
είναι το ςίδερο και ποιοσ ο μαγνιτθσ;» 

- ιχνογραφοφν ανάλογα με τισ προτάςεισ του 
εκπαιδευτικοφ και παρουςιάηουν τισ 
ηωγραφιζσ τουσ για να δείξουν τι ςκζφτονται 
για διάφορεσ πτυχζσ που ςχετίηονται με απλά 
φυςικά φαινόμενα, όπωσ ηωγραφίηουν τον 
εαυτό τουσ και τθ ςκιά τουσ για να δείξουν 
πϊσ πιςτεφουν ότι είναι οι ςκιζσ, ηωγραφίηουν 
ζνα μαγνιτθ για να δείξουν πϊσ νομίηουν ότι 
είναι οι μαγνιτεσ 

- διθγοφνται περιςτατικά, παρατθριςεισ που 
ζχουν κάνει, ιςτορίεσ που ζχουν ακοφςει 
ςχετικά με διάφορα φυςικά φαινόμενα, όπωσ 
για το φωσ του ιλιου, τθσ λάμπασ, του φακοφ 
τςζπθσ, το χρϊμα και το ςχιμα τθσ ςκιάσ που 
είδαν, τουσ ιχουσ που ακοφν μζςα ςτο νερό 

 μελετοφν τθ ςχετικι βιβλιογραφία για να 
εντοπίςουν γνϊςεισ που αφοροφν κάκε 
φυςικό φαινόμενο και να τισ αξιοποιιςουν 
κατά τθν οργάνωςθ ςχετικϊν 
δραςτθριοτιτων 

 ανιχνεφουν τισ ιδζεσ των παιδιϊν τθσ 
τάξθσ για απλά φυςικά φαινόμενα, ςε 
διάφορεσ φάςεισ τθσ μακθςιακισ 
διαδικαςίασ (πριν τθν ζναρξθ, ενδιάμεςα, 
ςτο τζλοσ) και αξιοποιοφν αυτά τα δεδομζνα 
για τον αρχικό ςχεδιαςμό, τον 
επαναςχεδιαςμό τθν αξιολόγθςθ τθσ 
διδακτικισ παρζμβαςθσ 

 κζτουν ωσ μακθςιακό ςτόχο των 
δραςτθριοτιτων που οργανϊνουν τθν 
αντιμετϊπιςθ των εναλλακτικϊν ιδεϊν που 
εντοπίηουν ςτα παιδιά τθσ τάξθσ τουσ 

 διατυπϊνουν ανοικτζσ ερωτιςεισ (π.χ. «τι 
ζφτιαξεσ;», «αυτό τι είναι;», «ζτςι είναι και 
όταν το βλζπουμε;», «πϊσ ζγινε;» «πϊσ το 
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όταν κάνουν βουτιζσ 

- δίνουν τζλοσ ι προτείνουν εξζλιξθ ςε ιςτορίεσ 
που διθγείται ο/θ εκπαιδευτικόσ ανάλογα με 
τισ ιδζεσ τουσ ςε ςχζςθ με τα φυςικά 
φαινόμενα, όπωσ θ θρωίδα κατάφερε να 
διατθριςει ηεςτό το τςάι τθσ γιατί το ζβαλε ςε 
κερμόσ, θ κοφνια ςταμάτθςε κάποια ςτιγμι 
γιατί ο ιρωασ ςταμάτθςε να κουνάει τα πόδια 
και το ςϊμα του 

- χρθςιμοποιοφν κινιςεισ, επινοοφν διάφορουσ 
ςυμβολιςμοφσ για να εκφράςουν τισ απόψεισ 
τουσ ςχετικά με διάφορα φυςικά φαινόμενα, 
αυκόρμθτα ι με παρακίνθςθ του 
εκπαιδευτικοφ, όπωσ δείχνουν με το με το 
ςϊμα τουσ πϊσ βράηει το νερό, ςθμειϊνουν με 
βελάκι τθν κατεφκυνςθ του ανζμου, 
ςθμειϊνουν με κυκλάκια τισ φουςκάλεσ αζρα 
που δθμιουργοφνται κατά το βραςμό του 
νεροφ 

ςκζφτθκεσ;»),ϊςτε να μθν υποβάλλουν 
απαντιςεισ ςτα παιδιά 

 δίνουν ςε κάκε παιδί τον απαραίτθτο 
χρόνο να εκφραςτεί, διαςφαλίηουν κλίμα 
αποδοχισ για όλεσ τισ απόψεισ, φροντίηουν 
να μθν αςκείται πίεςθ ςτα παιδιά (π.χ. οι 
απαντιςεισ του τφπου «δεν ξζρω» είναι 
αποδεκτζσ) 

 διευκρινίηουν λεπτομζρειεσ ςτο ςχζδιο, 
ςτο λόγο, ςτθν κίνθςθ των παιδιϊν, ϊςτε να 
μθν καταλιγουν ςε αυκαίρετα 
ςυμπεράςματα (π.χ. μια γραμμι μπορεί να 
ερμθνευκεί ωσ μουντηοφρα, αλλά το παιδί 
που τθ ηωγράφιςε μπορεί το ζκανε 
εμπρόκετα και να τθσ ζχει δϊςει 
ςυγκεκριμζνθ ςθμαςία) 

 αποφεφγουν χαρακτθριςμοφσ των 
απόψεων των παιδιϊν του τφπου «λάκοσ / 
ςωςτό», προτρζπουν τα ίδια τα παιδιά να 
ελζγχουν τθ λειτουργικότθτα των 
ςυλλογιςμϊν τουσ (π.χ. με διακζςιμο υλικό 
που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από τα 
παιδιά κάκε ςτιγμι για ζλεγχο ιδεϊν) 

 λαμβάνουν υπόψθ τουσ τθν οικειότθτα 
των παιδιϊν με κάποια φαινόμενα ι 
αντίκετα τθν ανάγκθ που εντοπίηουν για 
προςζγγιςθ μθ οικείων ςτα παιδιά 
φαινομζνων, τθν επικυμία που εκφράηουν 
τα ίδια να αςχολθκοφν με κάποιο φυςικό 
φαινόμενο 

Να αναγνωρίςουν τθν 
ανεπάρκεια οριςμζνων 
ιδεϊν τουσ ςε ςχζςθ με 
απλά φυςικά 
φαινόμενα, 

να υιοκετιςουν τισ 
διαπιςτϊςεισ αυτζσ ωσ 
ερωτιματα προσ 
διερεφνθςθ 

- διατυπϊνουν τισ ιδζεσ τουσ για τα απλά 
φυςικά φαινόμενα και με τθν μεςολάβθςθ 
του/τθσ εκπαιδευτικοφ διαπιςτϊνουν 
ςθμαντικζσ διαφορζσ ι διαφωνίεσ (π.χ. κάποια 
παιδία κεωροφν ότι το αυτοκινθτάκι κα τρζξει 
το ίδιο γριγορα ςτθ μοκζτα και ςτο πλακάκι, 
ενϊ άλλα πιςτεφουν ότι κα τρζξει πιο γριγορα 
ςτο πλακάκι) τισ οποίεσ αντιμετωπίηουν ωσ 
ερωτιματα προσ διερεφνθςθ 

- διατυπϊνουν προβλζψεισ για διάφορα απλά 
φυςικά φαινόμενα και ςτθ ςυνζχεια κζτουν ςε 
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Ο καιρόσ  
οι επιδράςεισ του 
καιροφ ςτθ ηωι των 
ηωντανϊν 
οργανιςμϊν και 
ςτο περιβάλλον 

Να διακρίνουν τα 
καιρικά φαινόμενα και 
διάφορα 
χαρακτθριςτικά των 
μετεωρολογικϊν 
παρατθριςεων, 

- παρατθροφν τακτικά και ςυςτθματικά τον 
καιρό ςτον τόπο τουσ, καταγράφουν και 
παρουςιάηουν τα χαρακτθριςτικά του (π.χ. 
ιλιοσ, ςφννεφα, βροχι, χιόνι), ςυςχετίηουν τα 
διάφορα χαρακτθριςτικά για να διατυπϊςουν 
προβλζψεισ (π.χ. ςε ποιεσ ςυνκικεσ ςυνικωσ 

 φροντίηουν ϊςτε κάκε δραςτθριότθτα 
που αφορά τον καιρό να ξεκινά με αφορμι 
τισ οικείεσ εμπειρίεσ των παιδιϊν, το οικείο 
περιβάλλον τουσ και να γίνεται ςταδιακά θ 
επζκταςθ ςε διαφορετικά φαινόμενα και 
άλλεσ περιοχζσ 

δοκιμι τισ ιδζεσ τουσ ϊςτε να τισ ελζγξουν. 
Ρ.χ. προβλζπουν ότι το πιπζρι κα διαλυκεί ςτο 
νερό ςαν τθ ηάχαρθ και δοκιμάηουν για να 
διαπιςτϊςουν τι ςυμβαίνει, πιςτεφουν ότι ζνα 
ςίδερο είναι ο μαγνιτθσ και επιχειροφν με 
αυτό να ‘τραβιξουν’ ςυνδετιρεσ κ.α. 

 προτρζπουν τα παιδιά να εμπλουτίηουν 
τα ςχζδιά τουσ με διορκϊςεισ, με χριςεισ 
ςυμβολιςμϊν, ενκαρρφνουν τα παιδιά να 
ανατρζχουν ςε προθγοφμενα ζργα τουσ, να 
τα ςυγκρίνουν, να διαπιςτϊνουν τθν αλλαγι 
των απόψεϊν τουσ 

 αναδεικνφουν ςχζςεισ μεταξφ των 
φαινομζνων, ςτισ περιπτϊςεισ που θ 
ςυςχζτιςθ αυτι μπορεί να διευκολφνει τα 
παιδιά να αντιλθφκοφν καλφτερα τα 
διάφορα φαινόμενα (π.χ. θ τριβι και θ 
παρεμπόδιςθ τθσ κίνθςθσ, θ ϊκθςθ και θ 
διευκόλυνςθ τθσ κίνθςθσ, δζςμθ φωτόσ και 
ςκιζσ, διάχυτο φωσ και ςκιζσ, τεχνθτζσ πθγζσ 
φωτόσ και θλεκτριςμόσ) 

 πλαιςιϊνουν τισ ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ 
με καταςτάςεισ που κινθτοποιοφν το 
ενδιαφζρον των παιδιϊν, αναδεικνφουν το 
νόθμα που ζχει θ προςπάκεια απάντθςθσ ι 
επίλυςι τουσ (π.χ. βοθκϊ τον ιρωα 
ιςτορίασ, καταςκευάηω παιχνίδι, επιλζγω το 
υλικό που μου χρειάηεται), παρακινοφν τα 
παιδιά να εφαρμόςουν τισ νζεσ γνϊςεισ 
τουσ 
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να επιλζγουν και να 
χρθςιμοποιοφν 
κατάλλθλο λεξιλόγιο και 
ςυμβολιςμοφσ για να 
αποτυπϊνουν τισ 
ςχετικζσ παρατθριςεισ 
και διαπιςτϊςεισ τουσ 

 

βρζχει) 

- εμπλουτίηουν ςταδιακά τισ καταγραφζσ τουσ 
και τισ παρουςιάςεισ τουσ με λεπτομζρειεσ, 
όπωσ α) δφναμθ και κατεφκυνςθ ανζμου (π.χ. 
χρθςιμοποιϊντασ ςυμβάςεισ «από το ςχολείο 
προσ τθν εκκλθςία», ι παρατθριςεισ ςε ςχζςθ 
με τα αποτελζςματα του αζρα ςτθ βλάςτθςθ 
«κινοφνται τα φφλλα» / «τα κλαδιά ςπάνε» ι 
ςτο νερό τθσ κάλαςςασ «μικρά κφματα» 
«τρικυμία»), β) πυκνότθτα, χρϊμα και ςχιμα 
νεφϊν (π.χ. πυκνά/αραιά, ςε ςτρϊμα, φαρδιά 
ςτθ βάςθ, ψθλά ςαν πφργοσ, ανοιχτόχρωμα / 
γκρίηα ι ςκοφρο γκρι) 

- μελετοφν χάρτεσ που παρουςιάηουν τον καιρό 
τθσ περιοχισ τουσ, και άλλων περιοχϊν, 
εξοικειϊνονται με τα ςφμβολα του καιροφ και 
τθ ςθμαςία τουσ παίηοντασ παιχνίδια με 
κάρτεσ ςτισ οποίεσ απεικονίηονται των 
ςυμβόλων του καιροφ των καιρικϊν 
φαινομζνων (π.χ. παρατθρθτικότθτασ, μνιμθσ, 
λεκτικϊν περιγραφϊν) 

- εργάηονται ςε ομάδεσ και οργανϊνουν 
τθλεοπτικι εκπομπι ενθμζρωςθσ για τον 
καιρό, φτιάχνουν το χάρτθ τθσ περιοχισ ωσ 
ςκθνικό για τθν εκπομπι, καταςκευάηουν τα 
ςφμβολα του καιροφ, ‘γράφουν’ μεγάλεσ 
ταμπζλεσ και τισ βάηουν ςτθ ςειρά για να 
διευκολφνουν το μετεωρολόγο να κάνει ςωςτά 
τθν παρουςίαςθ 

 

 αξιοποιοφν ςχετικά επίκαιρα γεγονότα 
κακϊσ και ρουτίνεσ τθσ τάξθσ για τθν 
προςζγγιςθ ηθτθμάτων ςχετικά με τα 
καιρικά φαινόμενα 

 διευκολφνουν τα παιδιά να 
παρατθριςουν ςταδιακά όλο και 
περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςτα 
χαρακτθριςτικά του καιροφ, χρθςιμοποιοφν 
ειδικό, κατάλλθλο κάκε φορά, λεξιλόγιο για 
να αποδϊςουν ποιοτικζσ και ποςοτικζσ 
διαφορζσ ςτα χαρακτθριςτικά του καιροφ 
(π.χ. βροχι / καταιγίδα, άνεμοσ / ςφοδρόσ 
άνεμοσ / κφελλα) 

 παρζχουν ςτα παιδιά τθ δυνατότθτα να 
χρθςιμοποιοφν διάφορεσ πθγζσ για τθν 
αναηιτθςθ και τον εντοπιςμό πλθροφοριϊν 
που ςχετίηονται με τον καιρό του τόπου 
τουσ και άλλων περιοχϊν (π.χ. ο καιρόσ ςτισ 
εφθμερίδεσ, ςχετικζσ φωτογραφίεσ, ςχετικά 
ζργα τζχνθσ) 
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Να αναγνωρίηουν 
επαναλαμβανόμενα 
μοτίβα ςτα καιρικά 
φαινόμενα, 

να εκτιμιςουν ποιοτικζσ 
και ποςοτικζσ πτυχζσ 
των καιρικϊν 
φαινομζνων 

- καταςκευάηουν βροχόμετρο, το 
χρθςιμοποιοφν για να μετριςουν τθν 
ποςότθτα βροχισ για 10ϋ και να εκτιμιςουν 
τθν ποςότθτα του νεροφ που ζφκαςε ςτο 
ζδαφοσ (περιςςότερο/λιγότερο), 
καταγράφουν τισ παρατθριςεισ τουσ ςε 
πίνακεσ, τισ επεξεργάηονται προκειμζνου να 
ανακαλφψουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα 
(π.χ. χρονικό διάςτθμα βροχισ - χρονικό 
διάςτθμα χωρίσ βροχι, ςε ςχζςθ με τισ εποχζσ) 

- καταςκευάηουν ανεμόμετρο, το 
χρθςιμοποιοφν για να καταγράψουν τθν 
κατεφκυνςθ του ανζμου, χρθςιμοποιοφν 
ανεμόμυλουσ για να μετριςουν τθ δφναμθ του 
ανζμου, ςυγκρίνουν τισ καταγραφζσ τουσ με 
ανάλογεσ καταγραφζσ που ζγιναν τθν 
προθγοφμενθ χρονιά ι που ζκαναν τα παιδιά 
άλλου νθπιαγωγείου 

- χρθςιμοποιοφν κερμόμετρο (με ςφμβολα ςτθ 
κζςθ των αρικμϊν) για να κάνουν ποιοτικζσ 
εκτιμιςεισ (π.χ. λίγο/πολφ κρφο, παγετόσ, 
καφςωνασ)8, τισ καταγράφουν και τισ 
ςυγκρίνουν ςε τακτά χρονικά διαςτιματα 

 προτρζπουν τα παιδιά να καταγράφουν 
τισ παρατθριςεισ και εκτιμιςεισ τουσ ςε 
πίνακεσ που να διευκολφνουν τισ ςυγκρίςεισ 
(π.χ. ςε εβδομαδιαίο, μθνιαίο επίπεδο) 

 παρακινοφν τα παιδιά να εκφράηουν τα 
ςυναιςκιματά τουσ με αφορμι τα καιρικά 
φαινόμενα, αλλά και φροντίηουν ϊςτε να 
εκτιμοφν τα οφζλθ, να εντοπίηουν τισ 
επιπτϊςεισ που ζχει κάκε περίςταςθ ι τισ 
αναγκαιότθτεσ που επιβάλει (π.χ. 
αξιοποίθςθ τθσ βροχισ ςτισ καλλιζργειεσ, τθ 
βλάςτθςθ, ανανζωςθ των υδάτινων πθγϊν, 
ζντονθ θλιοφάνεια το καλοκαίρι μασ 
επιτρζπει να απολαμβάνουμε τον ιλιο αλλά 
μασ υποχρεϊνει να χρθςιμοποιοφμε 
αντθλιακι προςταςία) 

 αξιοποιοφν τοπικζσ εκφράςεισ, τθν τοπικι 
λαϊκι παράδοςθ ι γενικότερα τθν ελλθνικι 
λαϊκι παράδοςθ (π.χ. παροιμίεσ για τουσ 
μινεσ με αναφορά ςτον καιρό) και τθ 
μυκολογία (π.χ. θ Αλκυόνθ) για να 
αναδείξουν τθ ςχζςθ των καιρικϊν 
φαινομζνων με τθ ηωι και το περιβάλλον 
των ανκρϊπων και των άλλων ζμβιων όντων 

Να αναγνωρίηουν και να 
προςδιορίηουν τθν 
επίδραςθ που ζχουν τα 
καιρικά φαινόμενα ςτο 
περιβάλλον, ςτθ ηωι του 
ανκρϊπου και των 

- αναηθτοφν ςτο Διαδίκτυο φωτογραφίεσ 
καιρικϊν φαινομζνων, μελετοφν τα 
χαρακτθριςτικά του περιβάλλοντοσ που 
απεικονίηεται ςε αυτζσ, κάνουν διαπιςτϊςεισ 
ςχετικά με τθ ηωι των ανκρϊπων, των ηϊων 
και των φυτϊν ςε κάκε περίπτωςθ (π.χ. «ςε 

                                                 
8
 Δεν ζσνίζηαηαι ζε ασηό ηο επίπεδο η προζέγγιζη μεηρήζεων θερμοκραζίας 
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άλλων ζμβιων όντων αυτό το δάςοσ όλα τα δζντρα και τα χόρτα 
γζρνουν επειδι φυςάει άνεμοσ») 

 

 

- αναηθτοφν πλθροφορίεσ από τα μεγαλφτερα 
ςε θλικία μζλθ τθσ οικογζνειάσ τουσ ςχετικά με 
τισ επιπτϊςεισ και τθν αντιμετϊπιςθ των 
καιρικϊν φαινομζνων ςτο παρελκόν, 
αναπαριςτοφν μζςω δραματικοφ παιχνιδιοφ τα 
δεδομζνα που ςυνζλεξαν 

- ςυςχετίηουν τισ καιρικζσ ςυνκικεσ τθσ 
περιοχισ τουσ με εκείνεσ που επικρατοφν ςε 
άλλεσ περιοχζσ και προβλθματίηονται για τισ 
επιπτϊςεισ ςτθ ηωι των κατοίκων 
διαφορετικϊν περιοχϊν 

- προςεγγίηουν ζργα τζχνθσ και λαϊκισ τζχνθσ 
ϊςτε να ςυνειδθτοποιιςουν ότι ο καιρόσ 
αποτελεί πθγι ζμπνευςθσ για τουσ ανκρϊπουσ 
και ότι τουσ απαςχολοφςε από τα παλιά 
χρόνια 
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ΕΝΟΣΗΣΑ: Ο πλανότησ Γη και το διϊςτημα 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΙΑΚΟΙ 

ΣΟΦΟΙ 

ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

Η υλοποίηςη του ςτόχου διευκολύνεται 
όταν για παράδειγμα τα παιδιά:… 

Οι εκπαιδευτικοί ςυμβάλλουν ςτην 
υλοποίηςη αυτών των ςτόχων όταν για 

παράδειγμα:… 

Τα γεωμορφολογικά 
χαρακτθριςτικά  

Να αναγνωρίηουν και να 
περιγράφουν τα 
γεωμορφολογικά 
χαρακτθριςτικά 

να χρθςιμοποιοφν 
μοντζλα 
αναπαράςταςθσ των 
γεωμορφολογικϊν 
χαρακτθριςτικϊν τθσ 
επιφάνειασ τθσ Γθσ ςε 
διάφορεσ κλίμακεσ (π.χ. 
μακζτεσ, μοντζλα, 
γεωμορφολογικοφσ 
διςδιάςτατουσ και 
τριςδιάςτατουσ  – 
ανάγλυφουσ -  χάρτεσ) 

- εξοικειϊνονται με γεωμορφολογικοφσ χάρτεσ 
διαφορετικισ κλίμακασ (π.χ. τθσ πόλθσ, τθσ 
χϊρασ, τθσ θπείρου, παγκόςμιο), εντοπίηουν 
ςτουσ χάρτεσ τα γεωμορφολογικά 
χαρακτθριςτικά του τόπου τουσ, τα 
ςυγκρίνουν με τα γεωμορφολογικά 
χαρακτθριςτικά άλλων περιοχϊν ϊςτε να 
αντιλθφκοφν με τθ βοικεια του 
εκπαιδευτικοφ ότι α) τα γεωμορφολογικά 
χαρακτθριςτικά απεικονίηονται ςτουσ χάρτεσ 
με ςυγκεκριμζνα χρϊματα, β) θ πόλθ ι το 
χωριό τουσ απεικονίηεται ςε όλο και 
μικρότερθ επιφάνεια όςο αυξάνονται οι 
λεπτομζρειεσ και τα μζρθ που απεικονίηονται 
ςτο χάρτθ  

- αναηθτοφν φωτογραφίεσ, ακοφν ςχετικζσ 
αφθγιςεισ, παραμφκια, παρακολουκοφν 
βίντεο, για γεωμορφολογικά χαρακτθριςτικά 
άλλων περιοχϊν, καταγράφουν τισ 
παρατθριςεισ τουσ με διάφορα μζςα και 

 διευκολφνουν τισ παρατθριςεισ των 
παιδιϊν για τα γεωμορφολογικά 
χαρακτθριςτικά κατευκφνοντασ τθν προςοχι 
τουσ ςε λεπτομζρειεσ (π.χ. που ςχετίηονται 
με τθ μορφι, τισ διαςτάςεισ, το ανάγλυφο 
του εδάφουσ κ.ά.) και ενιςχφουν τθ χριςθ 
κατάλλθλου λεξιλογίου  

 παρζχουν ςτα παιδιά ποικιλία υλικϊν για να 
ςυμβολίςουν και να φτιάξουν μοντζλα των 
γεωμορφολογικϊν χαρακτθριςτικϊν (π.χ. 
πλαςτελίνθ ςε διάφορα χρϊματα, ηυμάρι, 
πθλόσ, άχρθςτα υλικά) 

 αξιοποιοφν γεωμορφολογικοφσ χάρτεσ ςε 
ρουτίνεσ τθσ τάξθσ (π.χ. ςθμειϊνουμε τον 
καιρό ςτον τόπο μασ, ςε άλλα μζρθ/χϊρεσ, 
εντοπίηουμε το ταξίδι ι τθ χϊρα του ιρωα 
του παραμυκιοφ που διαβάςαμε, τθ χϊρα ι 
τθν πόλθ προζλευςθσ ενόσ προϊόντοσ) ι 
κατά τθν προςζγγιςθ κακθμερινϊν 
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αναπαριςτοφν τα γεωμορφολογικά ςτοιχεία 
με διάφορουσ τρόπουσ (π.χ. με ιχνογράφθμα, 
μακζτεσ, μοντζλα από πλαςτελίνθ, ςυμβολικι 
κίνθςθ) 

- παρατθροφν τα γεωμορφολογικά 
χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ τουσ, τα 
περιγράφουν και επιχειροφν να τα ορίςουν 
αξιοποιϊντασ τισ λεπτομζρειεσ που εντόπιςαν  

 

καταςτάςεων (π.χ. ταξίδι ενόσ παιδιοφ, ενόσ 
γονζα, επίςκεψθ ςυγγενϊν από άλλθ πόλθ) 
και επίκαιρων γεγονότων 

 ξεκινοφν τθ ςυςτθματικι προςζγγιςθ του 
χάρτθ με ςταδιακι εξοικείωςθ των παιδιϊν 
αρχικά με χάρτεσ ι μακζτεσ μικρισ κλίμακασ 
και ςταδιακά προχωροφν ςτθν επεξεργαςία 
χαρτϊν μεγαλφτερθσ κλίμακασ 
αξιοποιϊντασ τουσ αυτοςχζδιουσ χάρτεσ 
που χρθςιμοποιοφν ςε παιχνίδια και άλλεσ 
εκπαιδευτικζσ δράςεισ, όπωσ ο χάρτθσ τθσ 
τάξθσ (π.χ. ςε παιχνίδια τφπου «κρυμμζνοσ 
κθςαυρόσ») ι τθσ γειτονιάσ (π.χ. κατά τθν 
επίςκεψθ ςε χϊρουσ εκτόσ ςχολείου) 

 ειςάγουν τα παιδιά ςτθν αναπαράςταςθ τθσ 
επιφάνειασ τθσ Γθσ «από ψθλά» με 
αεροφωτογραφίεσ, ηωγραφιζσ, αφθγιςεισ 
που δείχνουν τθν προοπτικι που ζχουν π.χ. 
οι άνκρωποι από το αεροπλάνο για τα 
γεωμορφολογικά χαρακτθριςτικά ενόσ 
τόπου 

Το ςχιμα τθσ Γθσ, 
εργαλεία 
αναπαράςταςθσ 2 & 
3 διαςτάςεων  

το ςχιμα των 
άλλων πλανθτϊν & 
το θλιακό μασ 
ςφςτθμα 

Να εξοικειωκοφν με 
διάφορεσ μορφζσ 
ρεαλιςτικισ και 
ςυμβολικισ 
αναπαράςταςθσ τθσ 
επιφάνειασ και ςυνολικά 
του πλανιτθ Γθ, ϊςτε να 
ςυςχετίςουν το φυςικό 
και δομθμζνο 
περιβάλλον που 

- ςυλλζγουν πλθροφορίεσ ςχετικά με το ςχιμα 
τθσ Γθσ από διάφορεσ πθγζσ, καταγράφουν 
και παρουςιάηουν τα αποτελζςματα τθσ 
εργαςίασ τουσ με διάφορουσ τρόπουσ 

- ταυτοποιοφν το περιεχόμενο ενόσ παγκόςμιου 
χάρτθ & μιασ υδρογείου (ςε παρόμοια 
κλίμακα και που να απεικονίηουν και τα δφο 
τα γεωμορφολογικά χαρακτθριςτικά) 
εντοπίηοντασ και καταγράφοντασ ομοιότθτεσ 

 δίνουν χρόνο ςτα παιδιά να εκφράςουν τισ 
ιδζεσ τουσ, μελετοφν προςεχτικά τα ζργα 
των παιδιϊν προκειμζνου να αντιλθφκοφν 
τισ εναλλακτικζσ ιδζεσ που ζχουν τα παιδιά 
τθσ τάξθσ τουσ (π.χ. θ Γθ είναι επίπεδθ ι ςαν 
δίςκοσ ι ςαν θμιςφαίριο) 

 αξιοποιοφν τισ ποικίλεσ εμπειρίεσ που ιδθ 
διακζτουν τα παιδιά για το ςχιμα τθσ Γθσ 
και των άλλων πλανθτϊν από τθν επαφι 
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γνωρίηουν με τθν μορφι 
τθσ επιφάνειασ του 
πλανιτθ, 

να αναγνωρίηουν το 
ςφαιρικό ςχιμα ωσ το 
καταλλθλότερο για να 
απεικονίςουν τον 
πλανιτθ Γθ, τον ιλιο και 
τουσ άλλουσ πλανιτεσ 
του θλιακοφ μασ 
ςυςτιματοσ9 

και διαφορζσ ςτα δφο εργαλεία 
αναπαράςταςθσ (π.χ. ομοιότθτεσ: κάλαςςα, 
ποτάμια, ξθρά, διαφορζσ: ςχιμα, 
αποχρϊςεισ), ςυγκρίνουν τα δφο μοντζλα με 
φωτογραφίεσ τθσ Γθσ από το διάςτθμα, με 
βίντεο, και ςχολιάηουν τουσ διαφορετικοφσ 
τρόπουσ με τουσ οποίουσ μποροφμε να 
αναπαραςτιςουμε τθ Γθ 

- ςθμειϊνουν παράλλθλα μια πορεία ςτο χάρτθ 
και ςτθν υδρόγειο με αφορμι μία αφιγθςθ, 
ζνα παραμφκι, ζνα φανταςτικό ταξίδι, ζνα 
παιχνίδι ρόλων (π.χ. ςθμειϊνουμε με βελάκια 
τθν πορεία ενόσ πειρατι ι εξερευνθτι) 

- αναηθτοφν πλθροφορίεσ (π.χ. από βιβλία, 
Διαδίκτυο) και παρουςιάηουν τα δεδομζνα 
που ςυνζλεξαν ςχετικά με τουσ πλανιτεσ και 
τον ιλιο (π.χ. το ςχιμα τουσ, το ότι ο ιλιοσ 
βρίςκεται ςτο κζντρο του θλιακοφ 
ςυςτιματοσ) 

- δθμιουργοφν ομαδικζσ καταςκευζσ μοντζλων 
του θλιακοφ ςυςτιματοσ (π.χ. μόμπιλ, 
επιτραπζηια, αφίςεσ) χρθςιμοποιϊντασ 
διάφορα υλικά και ςυηθτϊντασ για τθ κζςθ 
του ιλιου, το μζγεκοσ και τθ κζςθ των 
πλανθτϊν (χρθςιμοποιϊντασ ποιοτικά 
κριτιρια όπωσ πιο μικρόσ ι πιο μεγάλοσ 
πλανιτθσ, πιο κοντά ι πιο μακριά από τον 

τουσ με ςχετικά παραμφκια, κινοφμενα 
ςχζδια, παιχνίδια, από τθν παρακολοφκθςθ 
ςχετικϊν εκπομπϊν ςτθν τθλεόραςθ κ.λπ. 

 ςυηθτάνε λεπτομερϊσ με τα παιδιά τα 
ςχζδια που φτιάχνουν για να απεικονίςουν 
τθ Γθ ι τουσ άλλουσ πλανιτεσ, κακϊσ θ 
απεικόνιςθ ενόσ τριςδιάςτατου ςϊματοσ ςε 
δφο διαςτάςεισ δεν προςφζρει τα 
απαραίτθτα ςτοιχεία ωσ προσ τον 
προςδιοριςμό του ςχιματοσ του  

 παρζχουν ποικιλία ρεαλιςτικϊν 
απεικονίςεων  και εργαλείων 
αναπαράςταςθσ τθσ Γθσ, του ιλιου και των 
πλανθτϊν. Επεξεργάηονται με τα παιδιά 
τουσ περιοριςμοφσ κάκε μοντζλου ςε ςχζςθ 
με τθν πραγματικότθτα που αναπαριςτά 
(π.χ. ότι ο χάρτθσ δείχνει τθν επιφάνεια τθσ 
Γθσ αλλά όχι το πραγματικό τθσ ςχιμα, ότι θ 
υδρόγειοσ δείχνει και τθν επιφάνεια και το 
ςφαιρικό ςχιμα τθσ Γθσ αλλά ζχει μικρότερο 
μζγεκοσ από το πραγματικό) 

                                                 
9
 Είναι ςθμαντικό οι εκπαιδευτικοί να επικεντρϊνουν τισ διδακτικζσ τουσ προςπάκειεσ ςτθ διευκόλυνςθ των παιδιϊν να αναγνωρίςουν το ςφαιρικό ςχιμα ωσ καταλλθλότερο για τθν 

αναπαράςταςθ τθσ Γθσ του ιλιου και των άλλων πλανθτϊν, αλλά να αποφεφγουν να αναφερκοφν ςτθν ζννοια τθσ βαρφτθτασ (ακόμθ και με απλουςτευμζνο τρόπο), επειδι είναι μια ζννοια 
ιδιαιτζρωσ ςφνκετθ για τα παιδιά αυτισ τθσ θλικίασ 
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ιλιο) 

Η εναλλαγι μζρασ-
νφχτασ 

και θ κίνθςθσ τθσ 
Γθσ 

Να διατυπϊςουν τισ 
ιδζεσ τουσ για τθν 
εναλλαγι μζρασ-νφχτασ, 

να προβλθματιςτοφν 
ςχετικά με τθν 
ανεπάρκεια των ιδεϊν 
τουσ, 

να χρθςιμοποιοφν 
μοντζλα 
αναπαράςταςθσ τθσ Γθσ 
ςε ςχζςθ με τον ιλιο και 
τθσ κίνθςθσ τθσ γφρω 
από τον εαυτό τθσ για 
να περιγράψουν τθν 
εναλλαγι μζρασ-νφχτασ  

- εκφράηουν τισ ιδζεσ τουσ ςε ςχζςθ με τθν 
εναλλαγι θμζρασ και νφχτασ (με αφθγιςεισ 
ςχετικϊν κακθμερινϊν εμπειριϊν, με 
απεικονίςεισ, με ςυμβολιςμοφσ) 
υποβοθκοφμενα από κατάλλθλεσ ερωτιςεισ 
του εκπαιδευτικοφ (π.χ. «πϊσ αλλάηει θ μζρα 
και γίνεται νφχτα και μετά ξανά μζρα;», «πϊσ 
πιςτεφεισ ότι ςυμβαίνει αυτό;», «όταν είναι 
μζρα ςτθν Ελλάδα, είναι μζρα ςε όλεσ τισ 
χϊρεσ;»), ςυηθτοφν ομαδικά για τισ απόψεισ 
τουσ προκειμζνου να καταλιξουν ςε 
ερωτιματα που κα διερευνιςουν 

- ςυλλζγουν πλθροφορίεσ ςχετικά με το 
φαινόμενο τθσ εναλλαγισ μζρασ-νφχτασ από 
διάφορεσ πθγζσ, καταγράφουν και 
παρουςιάηουν τα αποτελζςματα τθσ εργαςίασ 
τουσ με διάφορουσ τρόπουσ (π.χ. προφορικά, 
παίηοντασ κουκλοκζατρο, με ςυμβολικι 
κίνθςθ, με τθν καταςκευι ςχετικισ αφίςασ), 
τα ςυγκρίνουν με τισ αρχικζσ τουσ ιδζεσ 

- χρθςιμοποιοφν τθν υδρόγειο ι κάποιο 
αυτοςχζδιο μοντζλο τθσ Γθσ (που να επιτρζπει 
τθν κίνθςθ τθσ ςφαίρασ γφρω από τον άξονά 
τθσ) και ζνα φωτιςτικό ι φακό τςζπθσ 
(τοποκετθμζνο ςε ςτακερό ςθμείο) ωσ ιλιο, 
χειρίηονται το υλικό αυτό για να διατυπϊςουν 
προβλζψεισ, να ελζγξουν τισ ιδζεσ τουσ, να 
καταλιξουν ςε ςυμπεράςματα κοινισ 
αποδοχισ  

 αναγνωρίηουν ότι θ εναλλαγι τθσ μζρασ-
νφχτασ είναι ζνα ςφνκετο φαινόμενο που 
απαιτεί αφαιρετικι ςκζψθ και επομζνωσ 
δίνουν μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτο χειριςμό από 
τα παιδιά του μοντζλου (που περιλαμβάνει 
βαςικά ςτοιχεία του φαινομζνου) και όχι ςτο 
φαινόμενο αυτό κακαυτό, ϊςτε να 
διευκολφνουν τθν απόκτθςθ μακθςιακϊν 
εμπειριϊν ςτισ οποίεσ κα ςτθριχκεί θ 
μετζπειτα ςχετικι νοθτικι πρόοδοσ 

 διατυπϊνουν ερωτιςεισ προσ τα παιδιά που 
ηθτοφν μόνο περιγραφζσ καταςτάςεων και 
διαδικαςιϊν (π.χ. «τι πιςτεφεισ ότι 
ςυμβαίνει;», «είναι μζρα ςε αυτό το ςθμείο;») 
και όχι εξθγιςεισ (π.χ. «γιατί ςυμβαίνει 
αυτό;»), επειδι θ ερμθνεία του φαινομζνου 
υπερβαίνει τισ δυνατότθτεσ των παιδιϊν 
αυτισ τθσ θλικίασ 

 αξιοποιοφν τισ ιδζεσ των παιδιϊν τθσ τάξθσ 
τουσ και οργανϊνουν εκπαιδευτικά 
προγράμματα που κζτουν ωσ ςτόχουσ τθν 
αντιμετϊπιςθ ακριβϊσ αυτϊν των ιδεϊν που 
εξζφραςαν τα ςυγκεκριμζνα παιδιά  

ΑΔΑ: 45Β89-ΘΛ8



47 

 

 

Σεχνολογίεσ Πληροφοριών & Επικοινωνιών (Σ.Π.Ε.) 
 

Τι πεοιλαμβάμει η μαθηριακή πεοιξυή «Τ.Π.Ε.»; 
 

το πρόγραμμα του νηπιαγωγεύου, τα παιδιϊ, με την 
υποςτόριξη τησ εκπαιδευτικού και ςτο πλαύςιο 
καθημερινών ςχολικών δραςτηριοτότων, ϋρχονται ςε 
επαφό, γνωρύζουν, εξοικειώνονται και κατανοούν 
βαςικϋσ λειτουργύεσ των Σ.Π.Ε. με ςτόχο: α) την 
αναζότηςη, την οργϊνωςη, τη διαχεύριςη και την 
παραγωγό πληροφορύασ ςε πολλαπλϋσ μορφϋσ, την 
ανϊπτυξη των ιδεών και την προςωπικό ϋκφραςη και 
δημιουργύα, β) την επικοινωνύα και τη ςυνεργαςύα, γ) τη 
διερεύνηςη, τον πειραματιςμό, την ανακϊλυψη και την 
επύλυςη προβλημϊτων ςε όλα τα γνωςτικϊ αντικεύμενα 
και δ) την κατανόηςη του ρόλου των ψηφιακών 
τεχνολογιών ςτη ςύγχρονη κοινωνύα και τον πολιτιςμό.  

το πλαύςιο αυτό, τα παιδιϊ του νηπιαγωγεύου 
εξοικειώνονται με βαςικϋσ λειτουργύεσ ψηφιακών 
ςυςκευών (υπολογιςτϋσ, περιφερειακϋσ ςυςκευϋσ 
υπολογιςτών, διαδραςτικού πύνακεσ, ςυςκευϋσ 
διαχεύριςησ όχου, εικόνασ, βύντεο, κ.λπ.) και ϋρχονται ςε 
μια πρώτη επαφό με διϊφορεσ χρόςεισ τουσ. 
Φρηςιμοποιούν λογιςμικό (εκπαιδευτικό και γενικόσ 
χρόςησ) και υπηρεςύεσ του διαδικτύου, εντϊςςοντασ 

οργανικϊ τισ Σ.Π.Ε. ςτισ καθημερινϋσ δραςτηριότητεσ 
του νηπιαγωγεύου ωσ εποπτικϊ μϋςα διδαςκαλύασ, ωσ 
εργαλεύα διερεύνηςησ, πειραματιςμού και επύλυςησ 
προβλημϊτων και ωσ εργαλεύα διαχεύριςησ 
πληροφοριών, ψηφιακού γραμματιςμού και ϋκφραςησ 
με πολλαπλούσ τρόπουσ, δημιουργύασ, επικοινωνύασ και 
ςυνεργαςύασ. 
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ΕΝΟΣΗΣΑ: Γνωρύζω τισ Σ.Π.Ε. και δημιουργώ 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΙΑΚΟΙ 

ΣΟΦΟΙ 

ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

Η υλοποίηςη του ςτόχου διευκολύνεται 
όταν για παράδειγμα τα παιδιά... 

Οι εκπαιδευτικοί ςυμβάλλουν ςτην 
υλοποίηςη αυτών των ςτόχων όταν για 

παράδειγμα... 
Γνωριμία με τα βαςικά 
χαρακτθριςτικά  
των Τ.Ρ.Ε. 

Να ςυνειδθτοποιιςουν 
ότι οι Τ.Ρ.Ε. ζχουν 
ςυγκεκριμζνα 
χαρακτθριςτικά, 
δθλαδι: 

 ςχεδιάηονται με 
ςκοπό τθν 
κάλυψθ αναγκϊν 
του ανκρϊπου  

 

- εντοπίηουν τθν τεχνολογία ςτθν κακθμερινότθτά 
τουσ, τθ ςυςχετίηουν με τθν κάλυψθ μίασ 
ανάγκθσ για τα ίδια ι άλλουσ ανκρϊπουσ (π.χ. 
για να καταγράψουμε τθν παρατιρθςθ ςτθ 
γειτονιά χρειαηόμαςτε ψθφ. φωτ. μθχανι κ.ά.) 
 

- αναγνωρίηουν τθν φπαρξθ διαφορετικϊν 
ςυςκευϊν (π.χ. φωτογραφικι μθχανι, κινθτό, 
web-camera) για τθν κάλυψθ τθσ ίδιασ ανάγκθσ 
(π.χ. για λιψθ μιασ φωτογραφίασ) 
 

- ςυμμετζχουν ςε παιχνίδια ρόλων ςτισ διάφορεσ 
γωνιζσ, τισ οποίεσ ζχουν εμπλουτίςει μαηί με τον 
εκπαιδευτικό με Τ.Ρ.Ε. (πραγματικζσ και μθ) 

 

 ειςάγουν τισ Τ.Ρ.Ε. (πραγματικζσ και μθ- 
δθλ. καταςκευαςμζνεσ από τα παιδιά 
και τον εκπαιδευτικό κακϊσ και 
παιχνίδια), ςτουσ χϊρουσ παιχνιδιοφ των 
παιδιϊν ςτθν τάξθ και ςτθν αυλι και 
ενκαρρφνουν τθν αξιοποίθςι τουσ. 
Εμπλζκονται ςτο παιχνίδι ρόλων ςτισ 
γωνιζσ. (Προςεγγίηουν το ςυγκεκριμζνο 
ςτόχο παράλλθλα με εκείνον για τθν 
επικοινωνία με ψθφιακά μζςα/παιχνίδια 
ρόλων - Ενότθτα Γ)  

 αξιοποιοφν: 
α) κακθμερινζσ καταςτάςεισ ςτο ςχολείο 
(π.χ. τα παιδιά γράφουν μια δικι τουσ 
ανακοίνωςθ ςτον υπολογιςτι και τθν 
εκτυπϊνουν κ.ά.) 

β) ςυηθτιςεισ με τα παιδιά για τισ 
εμπειρίεσ τουσ από τθ χριςθ των Τ.Ρ.Ε. 
ςτο ςπίτι ι το ευρφτερο περιβάλλον 

γ) επιςκζψεισ ςε εργαςιακοφσ χϊρουσ 
για να εντοπίςουν τισ Τ.Ρ.Ε. και να τισ 
ςυςχετίςουν με κάποια ανάγκθ 

 

 (οι Τ.Ρ.Ε.) 
αποτελοφνται 
από διάφορα 
μζρθ που 
εργάηονται μαηί 
για τθν επίτευξθ 
ενόσ ςκοποφ 

 (οι Τ.Ρ.Ε.) 
ςυνεργάηονται 

- παρατθροφν διάφορεσ ςυςκευζσ και εντοπίηουν 
τα μζρθ από τα οποία αποτελοφνται (π.χ. ψθφ. 
φωτ. μθχανι: φακόσ, κάρτα μνιμθσ, μπαταρία, 
καλϊδιο usb κ.ά.), αναγνωρίηουν τθ ςθμαςία 
κάκε μζρουσ για τθ ςωςτι λειτουργία και 
απόδοςθ τθσ ςυςκευισ 
 

- εντοπίηουν διάφορεσ Τ.Ρ.Ε. που ςυνεργάηονται 
μεταξφ τουσ (π.χ. τθλεόραςθ & βίντεο, θχεία & 
cd/mp3 player, υπολογιςτισ & εκτυπωτισ κ.ά.) 

ΑΔΑ: 45Β89-ΘΛ8



49 

 

μεταξφ τουσ  
 
 
 
 
 
 
 

 ενκαρρφνουν τα παιδιά να αναλφςουν 
μια ανάγκθ και να βρουν λφςεισ (π.χ. 
Ρϊσ μποροφμε να φωτογραφίςουμε 
μια δραματοποίθςθ αν ςτο ςχολείο 
μασ δεν ζχουμε ψθφιακι 
φωτογραφικι μθχανι; - Με το κινθτό.) 

Ο υπολογιςτισ ωσ 
ενιαίο ςφςτθμα 
(κεντρικι μονάδα και 
κφριεσ μονάδεσ 
ειςόδου και εξόδου, 
όπωσ οκόνθ, 
πλθκτρολόγιο και 
ποντίκι) 

Να αντιλθφκοφν ότι ο 
υπολογιςτισ αποτελεί 
ζνα ενιαίο ςφςτθμα το 
οποίο ςυνδζεται με 
περιφερειακζσ 
ςυςκευζσ για 
ςυγκεκριμζνουσ 
ςκοποφσ (π.χ. με τον 
εκτυπωτι για 
εκτφπωςθ, με τθν 
ψθφιακι 
φωτογραφικι μθχανι 
για επεξεργαςία, 
προβολι και 
αποκικευςθ 
φωτογραφιϊν κ.ά.) 

 

- παρατθροφν τισ περιφερειακζσ ςυςκευζσ που 
ςυνδζονται ςε ζνα υπολογιςτικό ςφςτθμα και 
τουσ τρόπουσ ςφνδεςθσ (π.χ. με κφρα usb ), 
διατυπϊνουν ερωτιςεισ και με δοκιμζσ (π.χ. 
ςυνδζουν και αποςυνδζουν το ποντίκι) 
καταλιγουν ςε ςυμπεράςματα ςχετικά με το 
ρόλο τθσ κάκε ςυςκευισ 

- ςυςχετίηουν τα μζρθ του υπολογιςτι με το 
ανκρϊπινο ςϊμα (π.χ. θ οκόνθ με το πρόςωπο, 
θ κεντρικι μονάδα με τον εγκζφαλο, τα θχεία με 
το ςτόμα ,το πλθκτρολόγιο και το ποντίκι με τα 
χζρια)  

- ςε ομάδεσ καταςκευάηουν περιφερειακζσ 
ςυςκευζσ με άχρθςτα υλικά (π.χ. εκτυπωτι, 
κάμερα, θχεία, ψθφ. φωτογραφικι μθχανι) και 
ςυναρμολογοφν το δικό τουσ υπολογιςτικό 
ςφςτθμα 

- παρακολουκοφν κουκλοκζατρο ςχετικά με τον 
υπολογιςτι και τισ φίλεσ του, τισ περιφερειακζσ 
ςυςκευζσ (π.χ. ο υπολογιςτισ ςυςτινεται ςτθν 
τάξθ και προςπακεί να κάνει φίλεσ διάφορεσ 
ςυςκευζσ, περιφερειακζσ και μθ.  Τςακϊνονται 
αν μποροφν να κάνουν παρζα μαηί του και  ποια 

 χρθςιμοποιοφν τθν κατάλλθλθ ορολογία 
και οργανϊνουν εννοιολογικό χάρτθ με 
τισ ςυνδζςεισ ι/και πίνακα αναφοράσ με 
τθν απαραίτθτθ ορολογία για τθ γωνιά 
του υπολογιςτι  

 αξιοποιοφν: τυχαία περιςτατικά ςχετικά 
με τθ χριςθ των Τ.Ρ.Ε. (π.χ. δε φαίνεται 
να λειτουργεί ο υπολογιςτισ όταν θ 
οκόνθ δεν είναι ςυνδεδεμζνθ ςωςτά) 

 προκαλοφν τα παιδιά να ςκεφτοφν, να 
προβλζψουν «τι κα ςυμβεί αν…», (π.χ. τι 
κα ςυμβεί αν αποςυνδζςουμε το 
ποντίκι; Ρϊσ μποροφμε να 
επικοινωνιςουμε με τον υπολογιςτισ 
για να ανοίξουμε το πρόγραμμα τθσ 
ηωγραφικισ;) και να δϊςουν 
αιτιολογθμζνεσ απαντιςεισ για τθν 
αναγκαιότθτα ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςε 
ςυγκεκριμζνεσ ςυςκευζσ (π.χ. για ποιο 
λόγο ο εκτυπωτισ ςυνδζεται και 
ςυνεργάηεται με τον υπολογιςτι;) 

 
 ςυνδζουν και αποςυνδζουν τα μζρθ του 
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είναι θ πιο ςθμαντικι με βάςθ τθν ανάγκθ που 
εξυπθρετεί. Τα παιδιά βοθκοφν με τισ 
παρεμβάςεισ τουσ κ.λπ.)  

- ηωγραφίηουν ι φωτογραφίηουν τον υπολογιςτι 
με τισ περιφερειακζσ ςυςκευζσ, εκτυπϊνουν τθ 
φωτογραφία και καταςκευάηουν ζνα δικό τουσ 
πάηλ 

- ςε παιχνίδια ρόλων, ςτο μαγαηάκι ι ςτο ιατρείο 
χρθςιμοποιοφν ζναν υπολογιςτι και 
περιφερειακζσ ςυςκευζσ (π.χ. ζνα παιχνίδι 
φορθτό υπολογιςτι ι ζνα χαλαςμζνο, παλιό 
υπολογιςτι ι αυτόν που ζχουν καταςκευάςει 
μαηί με τον εκπαιδευτικό) 

- οργανϊνουν τθ γωνιά του υπολογιςτι: πόςοι κα 
κάκονται, υποδείξεισ για τα καλϊδια, χρόνοσ 
απαςχόλθςθσ, πίνακασ δραςτθριοτιτων για 
τουσ ςυμμετζχοντεσ ανά εβδομάδα, κανόνεσ: τι 
κάνουμε πριν κακίςουμε, κατά τθ διάρκεια και 
μετά κ.ά. 

υπολογιςτι όταν βρίςκεται ςε 
κατάςταςθ εκτόσ λειτουργίασ 

 οργανϊνουν τθ γωνιά του υπολογιςτι 
με προςαρμογζσ που ενιςχφουν τθν 
αυτόνομθ χριςθ από τα παιδιά (π.χ. 
εφκολθ πρόςβαςθ ςτθ γωνιά του 
υπολογιςτι, ςτο διαδραςτικό πίνακα 
κ.λπ., χριςθ μικροφ ποντικιοφ, επιλογι  
λογιςμικϊν εφκολων ςτθ χριςθ, 
υιοκζτθςθ κατάλλθλθσ ορολογίασ από 
τον εκπαιδευτικό, ςταδιακι χριςθ Τ.Ρ.Ε. 
από τα ίδια τα παιδιά και κατά τθν 
ελεφκερθ απαςχόλθςθ). (Προςεγγίηουν 
το ςυγκεκριμζνο ςτόχο παράλλθλα με 
εκείνον για εργονομία, αςφάλεια και 
δεοντολογία ςτθ χριςθ Τ.Π.Ε. - Ενότθτα 
Δ) 

 χρθςιμοποιοφν αναλογίεσ για να 
βοθκιςουν τα παιδιά να κάνουν 
ςυνδζςεισ (π.χ. το ανκρϊπινο ςϊμα ςε 
ςχζςθ με το υπολογιςτικό ςφςτθμα) 

 δραςτθριοποιοφν τθ φανταςία τουσ (π.χ. 
«πϊσ κα ςχεδιάηατε και κα 
καταςκευάηατε εςείσ ζναν εκτυπωτι για 
το ιατρείο;») 

 φροντίηουν να δουλεφουν τα παιδιά ςε 
ηευγάρια όταν χρθςιμοποιοφν Τ.Ρ.Ε. 
Ενκαρρφνουν τθν ανταλλαγι 
πλθροφοριϊν και επεξθγιςεων, 
ερωτιςεων κακϊσ και τθ δθμιουργικι 
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αντιπαράκεςθ απόψεων 

 δθμιουργοφν ξεχωριςτό λογαριαςμό για 
τα παιδιά και τα προτρζπουν να 
αποφαςίςουν για τθν επιλογι εικόνασ 
και τθν ονομαςία του λογαριαςμοφ 

 παρζχουν ςε όλα τα παιδιά τον ίδιο 
χρόνο για να χρθςιμοποιιςουν τον 
υπολογιςτι και τισ περιφερειακζσ 
ςυςκευζσ 

Βαςικζσ λειτουργίεσ 
ενόσ υπολογιςτικοφ 
ςυςτιματοσ, 
διάφορων λογιςμικϊν, 
ψθφιακϊν ςυςκευϊν 
και 
προγραμματιηόμενων 
παιχνιδιϊν 

 

Με τθ χριςθ τθσ 
κατάλλθλθσ ορολογίασ 
(π.χ. εικονίδια, 
απενεργοποίθςθ, 
άνοιγμα, εκτφπωςθ, 
αποκικευςθ κ.λπ.) 

 

 να αντιλθφκοφν ότι 
όλεσ οι ςυςκευζσ 
Τ.Ρ.Ε. (π.χ. ο 
υπολογιςτισ, το 
ποντίκι, το 
πλθκτρολόγιο, ο 
διαδραςτικόσ 
πίνακασ, οι ψθφιακζσ 
ςυςκευζσ για 
φωτογράφιςθ, 
θχογράφθςθ και 
βιντεοςκόπθςθ, τα 
προγραμματιηόμενα 
παιχνίδια) ζχουν 

- ςυνδζουν τθ χριςθ των ςυμβόλων (π.χ. 
εικονίδια) με βαςικζσ λειτουργίεσ (π.χ. ζναρξθ, 
τερματιςμόσ, φάκελοσ, αποκικευςθ κ.ά.). Πταν 
καταςκευάηουν το δικό τουσ υπολογιςτικό 
ςφςτθμα, ςχεδιάηουν τα δικά τουσ ςφμβολα.  

- εντοπίηουν ςταδιακά και κατά περίπτωςθ 
βαςικζσ λειτουργίεσ ςε όλεσ τισ ςυςκευζσ (π.χ. 
γιατί δε φωτογραφίηει, τι πρζπει να κάνω 
πρϊτα;) 

- χειρίηονται το ποντίκι (μετακίνθςθ ςτθν οκόνθ, 
αριςτερό και δεξί κλικ, επιλογι και μεταφορά 
κ.α.) και το πλθκτρολόγιο (γράμματα, αρικμοί, 
ειδικά πλικτρα όπωσ κενό, διαγραφι, αλλαγι 
γραμμισ, κεφαλαία κ.α.)και χρθςιμοποιοφν 
εντολζσ (π.χ. α. όταν χρθςιμοποιοφν λογιςμικό 
με παιγνιϊδεισ δραςτθριότθτεσ για τθν κίνθςθ 
του ποντικιοφ, όπωσ το GCompris και β. μζςα 
από πραγματικζσ καταςτάςεισ, κατά τθν 
επεξεργαςία ενόσ κειμζνου, αντιμετωπίηουν τθν 
ανάγκθ για ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ, όπωσ να 
γράψουν με κεφαλαία ι να διαγράψουν ζνα 

 παρζχουν ευκαιρίεσ ςτα παιδιά να ζρκουν 
ςε επαφι με διάφορεσ Τ.Ρ.Ε. τόςο κατά τισ 
οργανωμζνεσ δραςτθριότθτεσ όςο και 
κατά τθν ελεφκερθ απαςχόλθςθ (π.χ. 
ενκαρρφνουν τα παιδιά να εξερευνιςουν 
το διαδραςτικό πίνακα ι τθν ψθφιακι 
φωτογραφικι μθχανι) 

 χρθςιμοποιοφν τθν κατάλλθλθ ορολογία 
όπωσ: εκκίνθςθ/ζναρξθ προγράμματοσ, 
αρχείο, άνοιγμα αρχείου, κλείςιμο 
αρχείου, φάκελοσ, αποκικευςθ, 
εκτφπωςθ, διαγραφι  

 υποδεικνφουν το ςωςτό χειριςμό (π.χ. 
ζναρξθ, τερματιςμόσ, πωσ κρατάμε τθ 
φωτογραφικι μθχανι για να μθ βγουν 
κουνθμζνεσ οι φωτογραφίεσ κ.ά.) 

 παρακινοφν τα παιδιά να εντοπίηουν ςτθν 
οκόνθ ι ςτο διαδραςτικό πίνακα τα 
εικονίδια (ι υπερςφνδεςμουσ κ.ά.) και να 
τα ςυνδζουν με λειτουργίεσ 
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βαςικζσ λειτουργίεσ 
και ανταποκρίνονται 
ςε εντολζσ  

 

λάκοσ)  

- χειρίηονται το διαδραςτικό πίνακα με τα 
δάχτυλα (π.χ. για επιλογι, μεταφορά και 
απόκεςθ) και με τθ γραφίδα  

- προςαρμόηουν το πλθκτρολόγιο κολλϊντασ τα 
δικά τουσ μεγάλα γράμματα πάνω ςτα 
αντίςτοιχα πλικτρα.  

- γνωρίηουν βαςικζσ λειτουργίεσ ψθφιακϊν 
ςυςκευϊν για τθν πραγματοποίθςθ:  
 

α) θχογράφθςθσ (για επιλογι εγγραφισ, 
παφςθ, προεπιςκόπθςθ κ.ά.), όταν κατά τθν 
προφορικι επικοινωνία ςυςτινονται, λζνε τθ 
γνϊμθ τουσ για κάποιο κζμα, δθμιουργοφν μια 
ιςτορία,  
β) φωτογράφιςθσ, όταν φωτογραφίηουν μόνα 
τουσ το εξϊφυλλο κάκε βιβλίου για τθ 
δανειςτικι βιβλιοκικθ, και γ) βιντεοςκόπθςθσ 
(για ςτακερότθτα, εςτίαςθ, λιψθ, 
προεπιςκόπθςθ κ.ά.), όταν βιντεοςκοποφν μια 
δραματοποίθςθ, μια επίςκεψθ ι τθν 
παρουςίαςθσ των ίδιων των παιδιϊν ςτουσ 
ςυμμακθτζσ τουσ. 

- γίνονται τα ίδια «παιχνίδι» και κάποιο άλλο 
παιδί προςπακεί να τα 
κακοδθγιςει/«προγραμματίςει», ςε μια 
διαδρομι με εμπόδια, όπου ο ζνασ βλζπει το 
χάρτθ και δίνει εντολζσ (π.χ. μπροςτά δφο 
βιματα...ςτρίψε αριςτερά) ςτον άλλο, ο οποίοσ 
προχωράει ςε επιδαπζδιο πίνακα ι ςε 

 υποςτθρίηουν κάκε παιδί κατά τθν 
εξοικείωςι του με τισ Τ.Ρ.Ε., το βοθκοφν 
να αποκτιςει ςταδιακά αυτονομία ςτθ 
χριςθ και προτρζπουν όλα τα παιδιά να 
ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ και να μιλοφν 
για τισ επιλογζσ τουσ 

 δθμιουργοφν ευκαιρίεσ για παρατιρθςθ, 
ςυγκρίςεισ και αναφορά ςε προθγοφμενεσ 
γνϊςεισ και παρεμβαίνουν με τισ 
κατάλλθλεσ ερωτιςεισ (π.χ. Ροιο κουμπί 
πρζπει να πατιςεισ για να «ανοίξει»/ να 
ενεργοποιθκεί ο υπολογιςτισ; Ροια άλλθ 
ςυςκευι που γνωρίηεισ ενεργοποιείται με 
τον ίδιο τρόπο και ποφ ζχεισ ξαναδεί αυτό 
το κουμπί; Σε ποιο εικονίδιο νομίηεισ ότι 
πρζπει να κάνεισ κλικ για να εκτυπϊςεισ; 
Γιατί; ), 

 εμπλζκονται ςτο παιχνίδι ρόλων ςτισ 
γωνιζσ (π.χ. Ροιό κουμπί πάτθςεσ για να 
ανοίξεισ τθν κάμερα; Γιατί δε λειτουργεί το 
αςφρματο ποντίκι;) 

 δθμιουργοφν μαηί με τα παιδιά πίνακα 
οδθγιϊν με τισ βαςικζσ ενζργειεσ (π.χ. 
ςτθ γωνιά του υπολογιςτι) 
χρθςιμοποιϊντασ τυπικζσ οπτικζσ 

ενδείξεισ (π.χ. και  ι με τθ 
διαδικαςία βιμα-βιμα ςε φωτογραφίεσ  

 

 τοποκετοφν, ςταδιακά και μαηί με τα 
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ςυγκεκριμζνθ διαδρομι (π.χ. μζςα ςτο ςχολείο). 
Γνωρίηουν ζνα προγραμματιηόμενο παιχνίδι που 
«ζρχεται» ςτθν τάξθ και του δίνουν όνομα. Στθ 
ςυνζχεια προςπακοφν να κακοδθγιςουν το 
προγραμματιηόμενο παιχνίδι (π.χ. ςε 
επιδαπζδιο πίνακα με τα ονόματα των παιδιϊν 
ι με εικόνεσ από Τ.Ρ.Ε. κ.ά.) 

παιδιά, ενδείξεισ ςτο πλθκτρολόγιο και 
το ποντίκι για να διευκολφνουν ι/και να 
υπενκυμίςουν τθ χριςθ διαφόρων 
κουμπιϊν/πλικτρων (π.χ. μετά τα 
κεφαλαία προςκζτουν ςταδιακά τα πεηά 
ςτθ κζςθ των λατινικϊν, με χρωματιςτό 
αυτοκόλλθτο υποδεικνφουν το αριςτερό 
κουμπί ςτο ποντίκι, υπενκυμίηουν τθν 
αλλαγι πεηϊν-κεφαλαίων ςτο 
πλθκτρολόγιο με αυτοκόλλθτο ςτο 
πλικτρο Caps Lock και ςτθν αντίςτοιχθ 
φωτεινι ζνδειξθ ϊςτε να ξζρουν τα 
παιδιά πότε χρθςιμοποιοφν πεηά και 
πότε κεφαλαία κ.ά.) 

 ςυνδζουν τα ςφμβολα με τθ λειτουργία 
τουσ (π.χ. ςτον υπολογιςτι που 
καταςκευάςαμε τι εικονίδια κα βάλουμε 
ςτθν οκόνθ του και γιατί;) και 
δραςτθριοποιοφν τθ φανταςία τουσ (π.χ. 
Αν θ τάξθ μασ ιταν μια μεγάλθ οκόνθ, τι 
εικονίδια κα διαλζγατε; ) 

  κατά τθ χριςθ των 
λογιςμικϊν ι τθν 
εναςχόλθςι τουσ 
με διάφορα αρχεία 
(π.χ. ιχου, 
φωτογραφίασ κ.ά.), 
να εξοικειωκοφν με 
βαςικζσ ενζργειεσ 
ςτθν οργάνωςθ και  
διαχείριςθ 

- επιλζγουν τραγοφδια/αρχεία ιχου/βίντεο ςτον 
υπολογιςτι ι ςτο cd/dvd-player, πατϊντασ 
«ζναρξθ», ςτθ ςυνζχεια διακοπι και μετά 
«ζναρξθ» για κάποιο άλλο 
 

- προβλθματίηονται και ςυηθτοφν τθν ανάγκθ για 
διαχείριςθ των αρχείων (π.χ. τα παιδιά 
προβλθματίηονται μετά το τζλοσ τθσ εργαςίασ 
τουσ ςτο λογιςμικό τθσ ηωγραφικισ όταν τουσ 
απευκφνεται από το πρόγραμμα το ερϊτθμα αν 

 είναι εξοικειωμζνοι με τα λογιςμικά που 
χρθςιμοποιοφν 

 εξαςφαλίηουν εφκολθ πρόςβαςθ για τα 
παιδιά ςε :cd-rom & dvd-rom, με 
μουςικι ,ιχουσ , clip-art, mp3 players 
κ.λπ., δθμιουργοφν τισ απαραίτθτεσ 
ςυντομεφςεισ για τα λογιςμικά και το 
φάκελο των παιδιϊν ςτθν επιφάνεια 
εργαςίασ 
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αρχείων και 
φακζλων (π.χ. 
εκκίνθςθ 
προγράμματοσ, 
άνοιγμα αρχείου, 
επιλογι, 
αποκικευςθ, 
διαγραφι, 
εκτφπωςθ, 
αντιγραφι, 
δθμιουργία κ.ά.) 

 

 να αυτονομθκοφν 
ςταδιακά ςτθ 
χριςθ των Τ.Ρ.Ε. 

κα ικελαν να αποκθκευτεί θ ηωγραφιά τουσ) 
 

- με τθ βοικεια του εκπαιδευτικοφ, 
εξοικειϊνονται ςτθν οργάνωςθ και τθ 
διαχείριςθ των αρχείων και τθ ςυνδζουν με τθν 
οργάνωςθ των εργαςιϊν τουσ ςτουσ φακζλουσ 
και τα ςυρτάρια τουσ 

 
- βρίςκονται αντιμζτωπα με τθν αναγκαιότθτα 

οργάνωςθσ των αρχείων τουσ μζςα από 
καταςτάςεισ προβλθματιςμοφ που κζτει ο 
εκπαιδευτικόσ ι μζςα από ςυγκεκριμζνθ ανάγκθ 
(π.χ. να εντοπίςουν το αρχείο εικόνασ ενόσ 
παςχαλινοφ αβγοφ μζςα ςε ζνα ςφνολο πολλϊν 
και άςχετων μεταξφ τουσ αρχείων) 

 παρεμβαίνουν με τισ κατάλλθλεσ 
εξθγιςεισ, όταν απαιτείται και 
ενκαρρφνουν τισ αλλθλεπιδράςεισ των 
παιδιϊν, τθ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία και 
τθ δυνατότθτα να δοκιμάηουν, να 
ςυηθτοφν για τισ επιλογζσ τουσ, να 
προτείνουν και να μακαίνουν το ζνα από 
το άλλο κατά τθ χριςθ Τ.Ρ.Ε. (π.χ. τι 
κάνουν, με ποιον τρόπο, γιατί, τι άλλο 
κα μποροφςαν να κάνουν) 

 

 

 

 

Ανάπτυξθ και ζκφραςθ 
ιδεϊν με ψθφιακά 
μζςα και παραγωγι 
πολυτροπικϊν ζργων 

Τα παιδιά επιλζγουν 
και χρθςιμοποιοφν 
κατάλλθλα τισ Τ.Ρ.Ε. 
για: 

 να αναηθτοφν 
πλθροφορίεσ  ςε 
διάφορεσ μορφζσ 
(κείμενο, εικόνεσ, 
βίντεο, ιχο) ςε 
υπολογιςτζσ ι ςτο 
διαδίκτυο (με τθ 
βοικεια του 
εκπαιδευτικοφ), τισ 
οργανϊνουν, τισ 
επεξεργάηονται και 

- φτιάχνουν μια παςχαλινι κάρτα για το 
νονό/νονά τουσ αναηθτϊντασ και επιλζγοντασ 
ζτοιμεσ εικόνεσ που κα βρουν ςτο clip art ι ςτο 
φάκελο «οι εικόνεσ μου», ςυηθτοφν 
ςυγκρίνοντασ το ψθφιακό με ζνα ςυμβατικό 
αποτζλεςμα 
 

- ζχοντασ εξοικειωκεί με τθ δθμιουργία 
(χειρόγραφθσ) εφθμερίδασ προχωροφν με τθ 
βοικεια του εκπαιδευτικοφ ςτθ δθμιουργία τθσ 
ψθφιακισ. Συηθτοφν και ςχεδιάηουν πϊσ κα 
υλοποιθκεί :ποιοι κα είναι οι ςυντάκτεσ των 
κειμζνων, ποιοι κα ψάξουν για φωτογραφίεσ 
ςτο διαδίκτυο (μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 
πρόγραμμα εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ για 
το ςχεδιαςμό). Με τθ βοικεια του 

 ζχουν κάνει τθν απαραίτθτθ προεργαςία  
για τθν αναηιτθςθ διαδικτυακοφ υλικοφ 
χωρίσ τθν παρουςία των παιδιϊν 

 δίνουν τθ δυνατότθτα ςτα παιδιά: 
 α. να εφαρμόςουν καταιγιςμό ιδεϊν για 
τθν επιλογι ενόσ ζργου ι μιασ 
απόφαςθσ ςτθ διαδικαςία και για τθν 
εμπλοκι τθσ τεχνολογίασ 

β. να ςυνειςφζρουν με ιδζεσ και 
προτάςεισ ςτο ςχεδιαςμό τθσ δράςθσ  

γ. να προβλζψουν ι να εξθγιςουν τισ 
δυςκολίεσ που ςυναντοφν, τι είναι 
περιςςότερο ι λιγότερο αποτελεςματικό 

δ. να υιοκετιςουν αποτελεςματικοφσ 
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τισ παρουςιάηουν 

 να αναπτφςςουν 
και να εκφράηουν 
ιδζεσ με ψθφιακά 
μζςα 

 να παράγουν 
πολυτροπικζσ 
πλθροφορίεσ 

 να αναπτφςςουν 
δεξιότθτεσ 
ψθφιακϊν 
γραμματιςμϊν. 

εκπαιδευτικοφ τα παιδιά γράφουν ςε μια 
μθχανι αναηιτθςθσ τθ λζξθ/λζξεισ - κλειδιά που 
ψάχνουν π.χ. «ςειςμόσ, Ιαπωνία» και επιλζγουν 
αναηιτθςθ.  
 

- ςχεδιάηουν και υλοποιοφν ζνα Φεςτιβάλ 
ταινιϊν μικροφ μικουσ (π.χ. με τθ χριςθ του 
Photo story 3: δθμιουργοφν ιςτορίεσ βαςιςμζνεσ 
ςε ηωγραφιζσ τουσ, τισ φωτογραφίηουν ι τισ 
ςκανάρουν μόνα τουσ. Οι φωτογραφίεσ με τισ 
ηωγραφιζσ ειςάγονται ςτο Photo Story και 
ακολουκεί επεξεργαςία (π.χ. εμπλουτίηονται με 
ιχο μουςικι ι αφιγθςθ). Σε κάκε φάςθ τθσ 
προετοιμαςίασ του φεςτιβάλ (π.χ. από τθ 
δθμιουργία των ταινιϊν ζωσ τθν προβολι και 
τθν ψθφοφορία για τθν καλφτερθ ταινία) τα 
παιδιά ανάλογα με τθν εξοικείωςθ που ζχουν – 
εμπλζκονται (π.χ. ςτθν πλθκτρολόγθςθ, 
εκτφπωςθ του ψθφοδελτίου για τθν απονομι 
των βραβείων, ςτθ φωτογράφιςθ των 
ηωγραφιϊν, τθν αρχειοκζτθςθ, τθν ειςαγωγι 
εικόνων ςτο Photo Story 3, τθν θχογράφθςθ τθσ 
αφιγθςθσ, τθ βιντεοςκόπθςθ τθσ απονομισ 
βραβείων κ.ά.) 

τρόπουσ δουλειάσ (π.χ. «γιατί επιλζγετε 
να γραφτοφν τα ψθφοδζλτια για το 
φεςτιβάλ ςτον θ/υ και μετά να 
φωτοτυπθκοφν, αντί να τα κάνετε 
χειρόγραφα;») 

ε. να εκφράηονται με πολλά και 
διαφορετικά μζςα (π.χ. να ηωγραφίηουν 
μια μεγάλθ αφίςα ςτο καβαλζτο και πιο 
μικρζσ με τθ χριςθ υπολογιςτι. Να 
ακολουκιςουν μικτζσ τεχνικζσ.) 

 ενκαρρφνουν τα παιδιά να εκφραςτοφν 
λεκτικά για να περιγράψουν και να 
εξθγιςουν τισ ιδζεσ και τισ ςκζψεισ τουσ 
και ςυηθτοφν μαηί τουσ για τα 
αποτελζςματα των δράςεϊν τουσ (π.χ. 
Ριςτεφεισ ότι το καράβι που ηωγράφιςεσ 
με το πρόγραμμα τθσ ηωγραφικισ είναι 
ίδιο με αυτό που ηωγράφιςεσ χτεσ με τισ 
ξυλομπογιζσ ςτθ γωνιά των εικαςτικϊν; ςε 
τι νομίηεισ ότι διαφζρουν οι δφο 
ηωγραφιζσ;) 

 προτρζπουν τα παιδιά να 
προγραμματίςουν τι κα κάνουν και να 
αναςτοχάηονται: για ό,τι ζκαναν, τον 
τρόπο ςυμμετοχισ τουσ, πόςο 
ςυνεργάςτθκαν, τι κα άλλαηαν ςε μια 
επόμενθ εργαςία τουσ 

 παρατθροφν, καταγράφουν και 
αξιοποιοφν τισ ςυηθτιςεισ, τισ καταγραφζσ 
(π.χ. βίντεο) και τουσ προβλθματιςμοφσ 
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των παιδιϊν ςχετικά με τισ Τ.Ρ.Ε., τουσ 
τρόπουσ με τουσ οποίουσ επιδροφν ςτθ 
ηωι των ανκρϊπων, τθν πρόκεςθ να τισ 
χρθςιμοποιιςουν τα παιδιά προκειμζνου 
να καλφψουν προςωπικζσ ι μακθςιακζσ 
ανάγκεσ, τουσ περιοριςμοφσ και τισ 
δυςκολίεσ ςτθ χριςθ 

 παρεμβαίνουν, όπου χρειάηεται, με 
προτροπζσ και δραςτθριότθτεσ 
κατάλλθλεσ και εναλλακτικζσ (ςφμφωνα 
με το μακθςιακό προφίλ των μακθτϊν, τα 
ενδιαφζροντα και τθν ετοιμότθτά τουσ ςε 
ςχζςθ με τουσ ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ) 
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ΕΝΟΣΗΣΑ: Επικοινωνώ και ςυνεργϊζομαι με τισ Σ.Π.Ε. 
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ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΙΑΚΟΙ 

ΣΟΦΟΙ 

ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

Ο ςτόχοσ υλοποιείται όταν για παράδειγμα τα 
παιδιά... 

Οι εκπαιδευτικοί ςυμβάλλουν ςτην 
υλοποίηςη αυτών των ςτόχων όταν για 

παράδειγμα... 
Επικοινωνία, 
αλλθλεπίδραςθ, 
ςυνεργαςία 

Να επικοινωνοφν και 
να ςυνεργάηονται με 
χριςθ διαδικτφου 
(γραπτι, θχθτικι ι 
μζςω βίντεο 
επικοινωνία)  

 

(με τθ βοικεια του εκπαιδευτικοφ) 

- επικοινωνοφν με εφαρμογζσ θλ. ταχυδρομείου 
(email): 

 ςτζλνουν email ςε κάποιον ειδικό (π.χ. ςε ζνα 
ςυγγραφζα, μζςα από τθν προςωπικι του 
ιςτοςελίδα, και του αναφζρουν  τα ςχόλια 
τουσ για κάποιο βιβλίο ι του ηθτοφν να 
επικοινωνιςουν μαηί του μζςω Skype) 

 ςτζλνουν email ςτο διμαρχο τθσ περιοχισ 
τουσ προκειμζνου να του εκκζςουν κάποιο 
πρόβλθμα που αντιμετωπίηει το ςχολείο τουσ 
και επιςυνάπτουν φωτογραφίεσ, ςυηθτοφν 
για τα χαρακτθριςτικά του μθνφματοσ (π.χ. 
παραλιπτθσ, κζμα, χαιρετιςμόσ, υπογραφι 
κ.ά.)  

 παρατθροφν τα χαρακτθριςτικά του email 
που ζλαβαν από το μουςείο που ςκόπευαν να 
επιςκεφκοφν (π.χ. αποςτολζασ, θμερομθνία 
αποςτολισ, κζμα, χαιρετιςμόσ, ςφμβολο για 
ςυνθμμζνα αρχεία κ.ά.) 

- χρθςιμοποιοφν εφαρμογζσ για αμφίδρομθ 
επικοινωνία ςε πραγματικό χρόνο με ανταλλαγι 
βίντεο, κειμζνου και ιχου 

 
 ξεναγοφνται από απόςταςθ, μζςω 

εφαρμογϊν τθλεδιάςκεψθσ, ςτο 

(ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ ςχετικά με τθ 
χριςθ του διαδικτφου θ παρουςία του 
εκπαιδευτικοφ είναι επιβεβλθμζνθ) 

 εξοικειϊνονται και προετοιμάηονται 
κατάλλθλα για τθ χριςθ των ψθφιακϊν 
μζςων επικοινωνίασ (π.χ. χρθςιμοποιοφν 
δοκιμαςτικά τισ εφαρμογζσ χωρίσ τα 
παιδιά, ελζγχουν τθ λειτουργία του 
μικροφϊνου  κ.ά.) 

 κατανοοφν τισ δυνατότθτεσ και τουσ 
περιοριςμοφσ του κάκε μζςου και 
επιλζγουν τισ κατάλλθλεσ Τ.Ρ.Ε.  για τθν 
επίτευξθ του ςτόχου τουσ (π.χ. 
εντοπίηουν τισ δυςκολίεσ κατά τθ χριςθ 
ςε ςχζςθ με τα παιδιά τθσ τάξθσ τουσ, 
επιλζγουν τθ χριςθ τθλεδιάςκεψθσ ςε 
κζματα που θ χριςθ βίντεο είναι 
απαραίτθτθ κ.ά.) 

 προςεγγίηουν το ςυγκεκριμζνο ςτόχο 
παράλλθλα με εκείνον για τθν αςφάλεια 
(ενότθτα Δ)  

 προςκζτουν τακτικά νζεσ αναρτιςεισ 
ςτο ιςτολόγιο του ςχολείου 

 χρθςιμοποιοφν το ιςτολόγιο όχι 
μόνο για πλθροφόρθςθ ςχετικά με 
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«Θαλαςςόκοςμο» (Cretaquarium) και ςτο 
τζλοσ ανακτοφν από τον ιςτοχϊρο 
φωτογραφίεσ με τα είδθ που τα 
εντυπωςίαςαν 

 επικοινωνοφν, μζςω εφαρμογϊν όπωσ Skype, 
Windows Live Messenger κ.ά. ι εφαρμογϊν 
που υποςτθρίηονται από το Ρ.Σ.Δ., με: 
 
 κάποιον ειδικό εκτόσ ςχολείου (π.χ. με ζνα 

ςυγγραφζα παιδικϊν βιβλίων ι με 
κάποιον επαγγελματία που δεν μποροφν 
να επιςκεφκοφν) 

 άλλο ςχολείο για τθν παρουςίαςθ τοπικϊν 
εκίμων, διαφορϊν ανάμεςα ςτθ ηωι ςτθν 
πόλθ και ςτο χωριό κ.ά. 

 ςυμμακθτι τουσ που μετακόμιςε ςε άλλθ 
πόλθ/χϊρα, μιλοφν με το ςυμμακθτι (με 
τθ βοικεια των γονιϊν ι άλλου 
εκπαιδευτικοφ) και ο εκπαιδευτικόσ 
γράφει ςε chat τθν ταχ. διεφκυνςθ του 
ςχολείου 

- ςυμμετζχουν ςτθ διαμόρφωςθ του 
περιεχομζνου του ιςτολόγιου του ςχολείου με 
ςτόχο τθν πλθροφόρθςθ των γονζων και 
επιλζγουν τα ζργα που κα αναρτθκοφν και 
γράφουν τθ δικι τουσ ανάρτθςθ 

- ςυνεργάηονται με άλλα ςχολεία για τθ 
δθμιουργία μιασ ψθφιακισ γκαλερί ςτθν οποία 
αναρτοφν φωτογραφίεσ με ζργα τουσ (π.χ. 
χρθςιμοποιοφν εφαρμογζσ διαδικτυακϊν 
λευκωμάτων για διαχείριςθ και προβολι 

το εκπαιδευτικό ζργο αλλά και για 
ενθμζρωςθ ςχετικά με 
ενδιαφζροντα κζματα που προτείνει 
το ςχολείο όπωσ ςεμινάρια, 
βιβλία,οργάνωςθ φεςτιβάλ κ.ά. 

 δείχνουν ςτα παιδιά πϊσ να 
επιςυνάψουν αρχείο ςε email (π.χ. 
μια ηωγραφιά που ςτζλνουν ςτον 
αγαπθμζνο τουσ ςυγγραφζα)  
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φωτογραφιϊν όπωσ το Picasa ι Flickr) 

Να επικοινωνοφν με 
ψθφιακά μζςα 

- χρθςιμοποιοφν διάφορα ψθφιακά μζςα 
(πραγματικά ι παιχνίδια) ςτο ελεφκερο παιχνίδι 
και ςτο παιχνίδι ρόλων (κινθτά τθλζφωνα-
παιχνίδια, ψθφιακζσ φωτ. μθχανζσ και 
βιντεοκάμερεσ, μικρόφωνα, walkie-talkies κ.ά.) 

- επικοινωνοφν με τα walkie-talkies από τθν αυλι 
ςτθν τάξθ για να μεταφζρουν τι παρατθροφν 
ςιμερα ςτα φυτά του κιπου ςτα παιδιά που 
καταγράφουν ςτον υπολογιςτι 

- κάνουν μια ψθφιακι πρόςκλθςθ με βίντεο (π.χ. 
για το διαγωνιςμό παντομίμασ που ετοιμάηουν 
και καλοφν το άλλο τμιμα ι κάποιο άλλο 
νθπιαγωγείο) 

- γράφουν ςφντομα βίντεο με προςωπικό μινυμα 
για τθ γιορτι τθσ μθτζρασ  

 
 
 
 

 

 πλθροφοροφνται από τα παιδιά και τουσ 
γονείσ τουσ για ψθφιακά μζςα που 
χρθςιμοποιοφν εκτόσ ςχολείου  

 παρζχουν ευκαιρίεσ για τθ χριςθ 
ποικίλων ψθφιακϊν μζςων ςε όλο το 
χϊρο του νθπιαγωγείου (π.χ. ςτθν αυλι) 
και ενκαρρφνουν τα παιδιά να τα 
χρθςιμοποιοφν ςτο παιχνίδι τουσ, 
πάντοτε με αςφάλεια (π.χ. αφαιροφν τα 
καλϊδια από το χαλαςμζνο υπολογιςτι 
ςτο μαγαηάκι) 

 εξοπλίηουν τισ γωνιζσ με διάφορα 
ψθφιακά μζςα που αντανακλοφν τθ ηωι 
των παιδιϊν και εκτόσ ςχολείου και 
εμπλουτίηουν το παιχνίδι τουσ (π.χ. με 
Τ.Ρ.Ε. πραγματικζσ που λειτουργοφν , 
όπωσ μια ψθφιακι φωτ. μθχανι, ι άλλεσ 
που δε λειτουργοφν, όπωσ ζναν 
χαλαςμζνο υπολογιςτι ςτο μαγαηάκι, 
και ψθφ. μζςα που είναι παιχνίδια ι 
άλλα καταςκευαςμζνα από τα παιδιά 
και τον εκπαιδευτικό, όπωσ ζνα κινθτό 
τθλζφωνο-παιχνίδι κ.ά.)  

 προτρζπουν τα παιδιά να μιλοφν, να 
αιτιολογοφν και να επιλζγουν ςυνειδθτά 
τθ χριςθ των Τ.Ρ.Ε. για τθν επίτευξθ 
ενόσ ςκοποφ, χρθςιμοποιϊντασ τθ 
ςωςτι ορολογία 
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 ςυμμετζχουν ςτα παιχνίδια ρόλων των 
παιδιϊν μοντελοποιϊντασ οι ίδιοι τθν 
κατάλλθλθ και αςφαλι χριςθ και 
χρθςιμοποιοφν ερωτιςεισ ανοιχτοφ 
τφπου (π.χ. πϊσ κα μποροφςαμε να 
φτιάξουμε τθν πρόςκλθςθ προσ το 
κλαςικό τμιμα για το διαγωνιςμό 
παντομίμασ; ) 

Να αλλθλεπιδροφν και 
να ςυνεργάηονται για 
τθν παραγωγι κοινοφ 
ζργου 

- παίρνουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό αφίςασ με κζμα 
τθ διατροφι. Δουλεφουν ςε ομάδεσ και 
αποφαςίηουν για το περιεχόμενο τθσ αφίςασ και 
τα προγράμματα που κα επιλζξουν να 
χρθςιμοποιιςουν (π.χ. επιτραπζηιων εκδόςεων, 
ανάπτυξθσ δθμιουργικότθτασ) 

- φτιάχνουν μια παρουςίαςθ για το ςχολείο για να 
τθ ςτείλουν με email ςτο ςχολείο με το οποίο 
επικοινωνοφν. Συηθτοφν και ανακζτουν ρόλουσ, 
καταγράφουν ςε πρόγραμμα εννοιολογικισ 
χαρτογράφθςθσ το ιςτόγραμμα με τισ εργαςίεσ  
για τθν κάκε ομάδα, ςυλλζγουν το υλικό και 
οργανϊνουν τθν παρουςίαςθ με το κατάλλθλο 
πρόγραμμα ενςωματϊνοντασ κείμενο, εικόνα, 
ιχο, βίντεο. Ρροβάλλουν τθν παρουςίαςθ και 
ςυηθτοφν για το τελικό αποτζλεςμα 

- καταγράφουν (με μια ψθφιακι φωτ. μθχανι ι 
βιντεοκάμερα) τθν πρόβα για τθ γιορτι του 
ςχολείου, παρακολουκοφν το βίντεο και 
προτείνουν αλλαγζσ 

 κζτουν ερωτιματα ςχετικά με τθ 
δραςτθριότθτα και τισ διαδικαςίεσ 
με ςκοπό τα παιδιά να ςκεφτοφν, να 
προτείνουν και να αναλάβουν 
πρωτοβουλίεσ 
 

 υποςτθρίηουν τα παιδιά ςτθ χριςθ 
προγραμμάτων με τα οποία δεν 
είναι εξοικειωμζνα  
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ΕΝΟΣΗΣΑ: Διερευνώ, πειραματύζομαι, ανακαλύπτω και λύνω 
προβλόματα με τισ Σ.Π.Ε. 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΙΑΚΟΙ 

ΣΟΦΟΙ 

ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

Ο ςτόχοσ υλοποιείται όταν για παράδειγμα τα 
παιδιά... 

Οι εκπαιδευτικοί ςυμβάλλουν ςτην 
υλοποίηςη αυτών των ςτόχων όταν για 

παράδειγμα... 

Ρρόςβαςθ ςτθν 
πλθροφορία και 
διαχείριςι τθσ 
 

Να μποροφν να 
πλθροφοροφνται με 
εκπαιδευτικά λογιςμικά 
κλειςτοφ τφπου και 
υπερμεςικά λογιςμικά  

(ςε ομάδεσ ι ατομικά) 

- παίηουν παιχνίδια με τα γράμματα ςε 
εκπαιδευτικά λογιςμικά όπωσ το  «Ταξίδι ςτθ 
χϊρα των Γραμμάτων»  

- πλθροφοροφνται για  τα ηϊα του δάςουσ και τισ 
ςυνικειζσ τουσ χρθςιμοποιϊντασ εκπαιδευτικά 
λογιςμικά όπωσ το «Μακαίνω τθ Γλϊςςα μου» 

- αςκοφν και ελζγχουν τισ γνϊςεισ τουσ ςχετικά 
με τον Κϊδικά Οδικισ Κυκλοφορίασ ςε 
εκπαιδευτικά λογιςμικά όπωσ το «κυκλοφορϊ 
με αςφάλεια Βϋ» 

(οι εκπαιδευτικοί κα πρζπει να είναι 
εξοικειωμζνοι με τα όλα τα είδθ των 
λογιςμικϊν που χρθςιμοποιοφν) 

 επιλζγουν εκπαιδευτικά λογιςμικά που 
προωκοφν τθν αυτονομία ςτθ χριςθ 
(π.χ. να μποροφν τα παιδιά να 
αναγνωρίηουν το λογιςμικό, να το 
χρθςιμοποιιςουν χωρίσ υποςτιριξθ, να 
το ανοίγουν, να ολοκλθρϊνουν μόνα 
τουσ τθ δραςτθριότθτα, να 
αποκθκεφουν ι να εκτυπϊνουν και να 
κλείνουν το λογιςμικό κ.ά.) 

 ςυνδζουν τθ χριςθ ςυγκεκριμζνων 
λογιςμικϊν κάκε φορά με τουσ ςτόχουσ 
του προγράμματοσ 

 εγκακιςτοφν διάφορα λογιςμικά ςτον 
υπολογιςτι, ωςτόςο για ςυγκεκριμζνο 
χρονικό διάςτθμα δθμιουργοφν 
ςυντομεφςεισ ςτθν επιφάνεια εργαςίασ 
για μερικά από αυτά και φροντίηουν να 
τα αντικακιςτοφν με άλλα ςε τακτά 
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χρονικά διαςτιματα ανάλογα και με τισ 
ανάγκεσ του Ρρογράμματοσ και των 
παιδιϊν  

 κζτουν ερωτιςεισ προκειμζνου τα 
παιδιά να εντοπίςουν τον τρόπο 
πλοιγθςθσ ςτο λογιςμικό ανάλογα με 
τθν εξοικείωςθ του κάκε παιδιοφ ι τουσ 
δείχνουν οι ίδιοι τον τρόπο (π.χ. «Τι 
νομίηετε ότι πρζπει να επιλζξω για να 
ξαναγυρίςω ςτθν αρχι, ςτο Μενοφ με 
τισ δραςτθριότθτεσ;») 

Να διαχειρίηονται τθν 
πλθροφορία και να 
εκφράηονται με 
λογιςμικό γενικισ 
χριςθσ  

 

( με τθ βοικεια του εκπαιδευτικοφ) 

- γράφουν και εκτυπϊνουν κακθμερινζσ 
ανακοινϊςεισ (π.χ. ηθτάνε από τουσ γονείσ να 
φζρουν ςυςκευαςίεσ από γαλακτοκομικά, 
δθμθτριακά κ.ά. για τθ γωνιά του μπακάλικου) 

- μετά τθν επίςκεψθ ςτθν πυροςβεςτικι, 
ςυλλζγουν πλθροφορίεσ από ζντυπα και 
ψθφιακά μζςα και δθμιουργοφν ενθμερωτικό 
φυλλάδιο για τισ πυρκαγιζσ με προγράμματα 
επιτραπζηιων εκδόςεων ι επεξεργαςίασ 
κειμζνου (π.χ. τα παιδιά κάνουν αποκικευςθ 
εικόνασ, ςκανάριςμα από αφίςα, δθμιουργία 
ηωγραφιάσ με πρόγραμμα ηωγραφικισ, 
ειςαγωγι και αλλαγι μεγζκουσ εικόνασ, 
ειςαγωγι κειμζνου, προςκικθ λεηάντασ κ.ά.) 

- φτιάχνουν το άλμπουμ τθσ ςχολικισ ηωισ, ωσ 
αναμνθςτικό για τα νιπια που κα πάνε ςτο 
δθμοτικό, με πρόγραμμα παρουςίαςθσ (π.χ. τα 
παιδιά κάνουν επιλογι φωτογραφιϊν, 

 παρεμβαίνουν με ερωτιςεισ ανοιχτοφ 
τφπου και ενκαρρφνουν τα παιδιά: 

α) να τεκμθριϊςουν τισ επιλογζσ τουσ 
(π.χ. «τι κα μποροφςεσ να κάνεισ με 
αυτι τθ φωτογραφία που δε χωράει 
ςτο ςθμείο που κζλεισ να τθν 
τοποκετιςεισ;») και β) να αντιλθφκοφν 
το διαφορετικό τρόπο παρουςίαςθσ 
ανάλογα με το είδοσ τθσ πλθροφορίασ 
(π.χ. «με ποιον τρόπο πιςτεφεισ ότι κα 
διαβάηονται πιο εφκολα τα είδθ των 
ςυςκευαςιϊν ςτθν ανακοίνωςθ, θ μία 
κάτω από τθν άλλθ – ςε λίςτα - ι θ μία 
δίπλα ςτθν άλλθ;») και  το κοινό ςτο 
οποίο απευκφνονται (π.χ. ποιά μορφι 
πρζπει να ζχει το ενθμερωτικό 
φυλλάδιο και ποιο λογιςμικό είναι 
καλφτερα να χρθςιμοποιιςουμε το 
λογιςμικό παρουςίαςθσ ι τθν 
επεξεργαςία κειμζνου και τισ 
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ειςαγωγι τουσ ςτο πρόγραμμα, προςκικθ 
λεηάντασ, προβολι παρουςίαςθσ κ.ά.) 

επιτραπζηιεσ εκδόςεισ; ») 

 

Ενίςχυςθ των 
μακθςιακϊν 
εμπειριϊν με τθ 
χριςθ των ΤΡΕ 

 

Να εκφράηονται με 
δθμιουργικό τρόπο 
χρθςιμοποιϊντασ 
λογιςμικό ςχεδίαςθσ 
και επεξεργαςίασ, 
αναπαραγωγισ, 
καταγραφισ ιχου, 
εικόνασ, βίντεο 

 

 

- κατά τθν ελεφκερθ απαςχόλθςθ: ηωγραφίηουν 
με λογιςμικά ςχεδίαςθσ (π.χ. το Tux Paint),  
εκτυπϊνουν ι προβάλλουν τισ ηωγραφιζσ τουσ 
ςτθν οκόνθ (π.χ. ωσ προφφλαξθ οκόνθσ ι ςε 
παρουςίαςθ φωτογραφιϊν),  

- μετά τθν εικονικι περιιγθςθ ςτο Μουςείο του 
Λοφβρου και τθν Εκνικι Ρινακοκικθ, 
αναπαριςτοφν γνωςτοφσ πίνακεσ ηωγραφικισ, 
φωτογραφίηουν τουσ εαυτοφσ τουσ ωσ μζροσ 
του πίνακα, χρθςιμοποιοφν το φόντο του 
πίνακα, δθμιουργοφν τθ δικι τουσ εκδοχι 
αντίγραφο και ςυγκρίνουν με το πρωτότυπο 

- θχογραφοφν με τθ χριςθ μικροφϊνου ςτον 
υπολογιςτι α)προςωπικά μθνφματα (π.χ. κάτι 
που τα εντυπωςίαςε ι ςχετικά με κάποιο 
ςυναίςκθμα, όπωσ κάτι που τα κφμωςε), ι β) 
ιςτορίεσ (π.χ. δθμιουργοφν μια θχθτικι 
βιβλιοκικθ). Ακοφν τα μθνφματα και τισ 
ιςτορίεσ τουσ όλα μαηί ι ατομικά με ακουςτικά 
ςτον υπολογιςτι ι ςε ζνα cd-player ι mp3 
player (αντίςτοιχα μποροφν να εκφραςτοφν με 
τθ φωτογραφία ι το βίντεο). Συηθτοφν για τα 
ςυναιςκιματά τουσ και τισ εντυπϊςεισ τουσ. 

- παράλλθλα με το ςυμβατικό θμερολόγιο που 
ζχουν ςτθν παρεοφλα, δθμιουργοφν το ετιςιο 
θλεκτρονικό ςχολικό θμερολόγιο. 
Χρθςιμοποιοφν λογιςμικό ςχεδίαςθσ για να 
καταγράφουν τα ςθμαντικά γεγονότα κάκε 

 παρατθροφν τα παιδιά και τα 
ενκαρρφνουν να κάνουν και τα ίδια τισ 
δικζσ τουσ παρατθριςεισ   

 δείχνουν ςτα παιδιά ότι οι ιδζεσ, οι 
απόψεισ τουσ και ο τρόποσ που 
εκφράηονται ζχουν ςθμαςία και 
ενδιαφζρον για όλουσ ςτο ςχολείο 

 ςταδιακά ενςωματϊνουν τθ χριςθ 
διάφορων λογιςμικϊν  ςτισ πρακτικζσ 
τουσ, ξεκινϊντασ από λογιςμικά ι Τ.Ρ.Ε. 
με τα οποία είναι εξοικειωμζνοι  ϊςτε 
να τα χρθςιμοποιοφν με 
αυτοπεποίκθςθ και δθμιουργικότθτα 
(π.χ. μποροφν να ξεκινιςουν από τθ 
φωτογράφιςθ με τθν οποία είναι πιο 
εξοικειωμζνοι και μετά να αςχολθκοφν 
με το βίντεο) 
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μινα (π.χ. τον Οκτϊβριο ηωγραφίηουν τα φφλλα 
που πζφτουν κ.ά., το Νοζμβριο τθ γιορτι του 
Ρολυτεχνείου και τθν επίςκεψθ ςτον ελαιϊνα 
κ.ά.), προςκζτουν βίντεο, θχογραφιςεισ (π.χ. 
προςωπικά μθνφματα των παιδιϊν) και 
φωτογραφίεσ.  Οργανϊνουν το παραπάνω 
υλικό ςε μια παρουςίαςθ. Στο τζλοσ κάκε μινα 
και κάκε εποχισ ανατρζχουν ςτο θλεκτρονικό 
θμερολόγιο &  προβάλλουν τθν παρουςίαςθ 

- ςε μικρζσ ομάδεσ, δθμιουργοφν διάφορα κουίη 
με ψθφιακζσ φωτογραφίεσ , ηωγραφιζσ  και ιχο 
ςτο Photo Story3 με τίτλο: «Μάντεψε ποιοσ». 
Κάκε ςελίδα του κουίη δίνει ζνα ςτοιχείο (π.χ. 
1θ φωτογραφία από ζνα μάτι ςκίουρου και 
λεηάντα: είναι ηϊο του δάςουσ, ακοφγονται 
ιχοι από το δάςοσ , 2θ φωτογραφία ι ςκίτςο 
ηωγραφιςμζνο από παιδί με τθν ουρά του ηϊου 
και λεηάντα: ζχει φουντωτι ουρά κ.ά.) 

 

Να διερευνοφν, να 
πειραματίηονται και να 
ανακαλφπτουν τθ 
γνϊςθ με λογιςμικά 
ανοιχτοφ τφπου (π.χ. 
οπτικοποίθςθ, 
προςομοίωςθ) 

 

- κάνουν χριςθ των web cameras για να 
καταγράψουν τισ ςυνικειεσ των αρκοφδων 
(π.χ. προετοιμαςία για χειμζριο φπνο, ξφπνθμα, 
διατροφι) ςτο καταφφγιο «Αρκτοφροσ»   

- περιθγοφνται ςτθν Κνωςό μζςω του Google 
Earth 

- μετά από άμεςθ παρατιρθςθ ςτθ γειτονιά τουσ 
και ςυλλογι φωτογραφικοφ υλικοφ, 
καταςκευάηουν μια μακζτα. Εντοπίηουν ςτο 
Google Earth ι Google Street View τθ γειτονιά 
τουσ ι ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία τθσ προκειμζνου 

 ζχουν κάνει ζρευνα ςτο διαδίκτυο και 
ζχουν εντοπίςει ςχετικοφσ δικτυακοφσ 
τόπουσ, κατάλλθλουσ για παιδιά (π.χ. 
χωρίσ προςβλθτικό περιεχόμενο κ.ά.) 

 ενκαρρφνουν τα παιδιά να δοκιμάηουν 
διάφορεσ επιλογζσ και να κάνουν 
υποκζςεισ «τι κα ςυνζβαινε αν...», να 
προτείνουν και να ςυηθτοφν για τισ 
επιλογζσ τουσ 

 προτρζπουν τα παιδιά να μιλιςουν 
ςχετικά με τισ εφαρμογζσ  που 
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να τθν αναπαραςτιςουν με μεγαλφτερθ 
ακρίβεια  

- ςτθ γωνιά τθσ κθπουρικισ  βάηουν ταμπζλεσ με 
το όνομα του φυτοφ, τθ φωτογραφία που 
ζχουν βρει ςτο διαδίκτυο, τα φωτογραφίηουν 
κακϊσ αναπτφςςονται και δθμιουργοφν ζνα 
θλεκτρονικό θμερολόγιο με φωτογραφίεσ των 
φυτϊν και θχογραφθμζνεσ ι βιντεοςκοπθμζνεσ 
παρατθριςεισ, υποκζςεισ, προβλζψεισ, 
καταγραφζσ των ίδιων  

- χρθςιμοποιοφν δραςτθριότθτα του Gcompris 
ςχετικά με τον κφκλο του νεροφ 

χρθςιμοποιοφν: (π.χ. «ποιο πιςτεφεισ ότι 
είναι το πιο κατάλλθλο εργαλείο ςτο Tux 
paint για να δθμιουργιςεισ το ςφμβολο 
τθσ ςυννεφιάσ;» «τι πρζπει να κάνεισ 
(ενν. ςτο Google Earth) για να δοφμε το 
ςχολείο από πιο κοντά;») 

Να αναπτφςςουν τθν 
ικανότθτα κρίςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων, να 
επιλφουν προβλιματα 
και να μοντελοποιοφν 
τθ γνϊςθ με 
προγραμματιηόμενα 
παιχνίδια και με 
λογιςμικά ανοιχτοφ 
τφπου (π.χ. 
οπτικοποίθςθ, 
προςομοίωςθ, εννοιολ. 
χαρτογράφθςθ, γενικισ 
χριςθσ) 

- δθμιουργοφν μια παραμυκοςαλάτα με κφρια 
θρωίδα τθν Κοκκινοςκουφίτςα και 
εμπλουτίηουν με «καλοφσ» και «κακοφσ»  
ιρωεσ και ςτοιχεία από άλλα παραμφκια (π.χ. θ 
μάγιςςα Φουφίχτρα, ο εγωιςτισ γίγαντασ, ο 
τουνελόδρακοσ, τα τρία μικρά λυκάκια, θ 
Χιονάτθ, θ Μθλίτςα από τθ Ντενεκεδοφπολθ).  
Στθ ςυνζχεια αναπαριςτοφν τθ διαδρομι τθσ 
Κοκκινοςκουφίτςασ από το ςπίτι τθσ ςτο ςπίτι 
τθσ γιαγιάσ τθσ κατευκφνοντασ το  
προγραμματιηόμενο παιχνίδι ςε επιδαπζδιο 
πίνακα (και αφοφ ζχουν μετατρζψει το κζλυφοσ 
του παιχνιδιοφ ςε Κοκκινοςκουφίτςα). 
Ρροβλζπουν ποια ςθμεία κα πρζπει να 
αποφφγει, ςχεδιάηουν τθ διαδρομι και εξθγοφν 
τουσ λόγουσ που επζλεξαν τθ ςυγκεκριμζνθ 
διαδρομι (π.χ. «ο γίγαντασ είναι πολφ ψθλόσ 
και βλζπει μακριά. Αν περάςει δίπλα από τα 
πόδια του, δε κα τθ δει. Μετά όμωσ κα πρζπει 

 ενκαρρφνουν τα παιδιά να 
χρθςιμοποιοφν διαιςκθτικά διάφορα 
προγραμματιηόμενα παιχνίδια (π.χ. Bee-
Bot ) για να εντοπίςουν τα βαςικά 
χαρακτθριςτικά τουσ (ενεργοποίθςθ - 
απενεργοποίθςθ, εντολζσ κίνθςθσ-
κατεφκυνςθσ, μνιμθ) 

 προτρζπουν τα παιδιά να 
πειραματίηονται, να οργανϊνουν και 
εκτελοφν τισ δικζσ τουσ διαδρομζσ με 
ςκοπό να αναπτφςςουν τθν ικανότθτα 
κρίςθσ και λιψθσ αποφάςεων κακϊσ και 
τθ διαδικαςτικι γνϊςθ 

 οργανϊνουν δραςτθριότθτεσ με τα 
προγραμματιηόμενα παιχνίδια ςτισ 
οποίεσ τα παιδιά επιλφουν προβλιματα 
ςχετικά με: εμπόδια, αποςτάςεισ και 
μικοσ (π.χ. πόςο μακριά μπορεί να πάει 
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να φτάςει γριγορα ςτο ςπίτι τισ γιαγιάσ τθσ 
γιατί ο γίγαντασ βλζπει όλο το δάςοσ») 

- προκειμζνου να επιλζξουν  τι κα παρουςιάςουν 
από τθν πόλθ τουσ ςτο ςχολείο του χωριοφ με 
το οποίο αλλθλογραφοφν, καταγράφουν ςε 
λογιςμικό εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ το τι 
περιλαμβάνει μια πόλθ (όπωσ κατοικίεσ, 
δρόμουσ,  μεταφορικά μζςα, πάρκα, 
ανκρϊπουσ, ηϊα κ.ά.) και αποφαςίηουν με τι 
κζλουν να αςχολθκοφν 

- χρθςιμοποιοφν λογιςμικό εννοιολογικισ 
χαρτογράφθςθσ για να καταγράψουν τισ 
επιπτϊςεισ  που ζχουν οι  πυρκαγιζσ ςτθ ηωι 
του ανκρϊπου 

 

 

το προγραμματιηόμενο παιχνίδι), βάροσ 
(π.χ. μπορεί να κουβαλιςει ςτθν 
καρότςα του το αυτοκινθτάκι;), 
αρικμοφσ, κινιςεισ/ κατευκφνςεισ (π.χ. 
ςε ζνα λαβφρινκο), κυκλοφοριακι 
αγωγι, μουςικι κ.ά. 

 μποροφν να επιλζξουν το ςυνοδευτικό 
λογιςμικό του προγραμματιηόμενου 
παιχνιδιοφ για εικονικι περιιγθςθ του 
Bee-bot ςτθν οκόνθ ι ςτο διαδραςτικό 
πίνακα 

 μποροφν να δθμιουργιςουν - ανάλογα 
με το ςτόχο και τθ δραςτθριότθτα - 
επιδαπζδιουσ πίνακεσ / «χαλάκια» για τα 
προγραμματιηόμενα παιχνίδια (π.χ. με 
γράμματα, με τα ονόματα των παιδιϊν, 
με γεωμετρικά ςχιματα, με ιρωεσ 
παραμυκιϊν κ.ά.) 

 με τισ κατάλλθλεσ ερωτιςεισ βοθκοφν τα 
παιδιά να εςτιάςουν ςτα ςτοιχεία του 
προβλιματοσ και να βρουν λφςεισ (π.χ. 
«υπάρχουν εμπόδια ςτο δρόμο του 
ποντικοφ μζχρι να φτάςει ςτθ γάτα που 
κοιμάται; Τι κα μποροφςεσ να κάνεισ για 
να τα αποφφγεισ;») 

 προτρζπουν τα παιδιά να εκφραςτοφν 
λεκτικά, να αναλφςουν τθ διαδικαςία 
ςτθν επίλυςθ τουσ προβλιματοσ και να 
αιτιολογιςουν τισ επιλογζσ τουσ 
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Να δθμιουργοφν 
μοτίβα και 
μεταςχθματιςμοφσ με 
λογιςμικό 

 

- χρθςιμοποιοφν εκπαιδευτικό λογιςμικό 
πολυμζςων ι/και διαδικτυακά παιχνίδια που 
περιζχουν δραςτθριότθτεσ με μοτίβα( π.χ. 
ακοφνε κάποιο μουςικό μοτίβο και το 
επαναλαμβάνουν, δθμιουργοφν το δικό τουσ 
και το επαναλαμβάνει ο ΘΥ, βάηουν τισ εικόνεσ 
μιασ ιςτορίασ ςτθ ςωςτι ςειρά) 

- χρθςιμοποιοφν διάφορεσ ςφραγίδεσ ςτο 
πρόγραμμα TuxPaint για να φτιάξουν 
επαναλαμβανόμενα μοτίβα 

- φτιάχνουν τθν Τριγωνοκυκλοπολιτεία (μια 
πόλθ που τα πάντα αποτελοφνται από κφκλουσ 
και τρίγωνα), χρθςιμοποιϊντασ λογιςμικό 
ςχεδίαςθσ (π.χ. Tux paint)  

- χρθςιμοποιοφν δραςτθριότθτεσ του λογιςμικοφ 
Gcompris για να δθμιουργιςουν μοτίβα με 
βάςθ κάποιο πρότυπο (π.χ. παιχνίδια 
ακουςτικισ μνιμθσ, Tangram) 

 

 κακοδθγοφν τα παιδιά που δεν ζχουν 
αποκτιςει αυτονομία ςτθ χριςθ 

 παρζχουν τον απαραίτθτο χρόνο ςτα 
παιδιά για να ολοκλθρϊςουν τθ 
δραςτθριότθτα 

 δθμιουργοφν ευκαιρίεσ για 
παρατθριςεισ και ςυγκρίςεισ με ςτόχο 
τθν ανακάλυψθ μοτίβων  

 ενκαρρφνουν τα παιδιά να αναηθτοφν 
βοικεια και από τουσ ςυμμακθτζσ τουσ 
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ΕΝΟΣΗΣΑ: Οι Σ.Π.Ε. ςτην κοινωνύα και τον πολιτιςμό 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΙΑΚΟΙ 

ΣΟΦΟΙ 

ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

Ο ςτόχοσ υλοποιείται όταν για παράδειγμα τα 
παιδιά... 

Οι εκπαιδευτικοί ςυμβάλλουν ςτην 
υλοποίηςη αυτών των ςτόχων όταν 

για παράδειγμα.. 

 
Αςφαλισ χριςθ 
των Τ.Ρ.Ε. και 

Να αναγνωρίηουν τισ 
Τ.Ρ.Ε. ωσ μζςα για 
ψυχαγωγία, εργαςία και 

- μοιράηονται εμπειρίεσ ςχετικά με τθν χριςθ των 
Τ.Ρ.Ε. ςτο ςπίτι τουσ και ςτο ευρφτερο 
περιβάλλον 

 χρθςιμοποιοφν οι ίδιοι τισ Τ.Ρ.Ε. ςτο 
χϊρο του ςχολείου για τθν εργαςία 
τουσ 
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ανάπτυξθ ςτάςεων 
και δεξιοτιτων 

αλλθλεπίδραςθ 

 

- εγγράφονται ωσ ομάδα (με τθ βοικεια του 
εκπαιδευτικοφ) ςε newsletters οργανϊςεων και 
οργανιςμϊν με δραςτθριότθτεσ για παιδιά (π.χ. 
Κδρυμα Μείηονοσ Ελλθνιςμοφ, ΜΟΜ-μεςογειακι 
φϊκια), παίηουν παιχνίδια, ενθμερϊνονται για 
τισ δράςεισ τουσ και ςυμμετζχουν 

 προκαλοφν τα παιδιά να ςκεφτοφν 
για ποιουσ λόγουσ χρθςιμοποιοφμε 
τισ Τ.Ρ.Ε. 

 πλθροφοροφνται για τισ 
προθγοφμενεσ εμπειρίεσ των παιδιϊν 
από τα ίδια και τουσ γονείσ τουσ και 
χρθςιμοποιοφν τθ γνϊςθ αυτι για να 
ενιςχφςουν το διδακτικό ςχεδιαςμό 

Να χρθςιμοποιοφν 
εργονομικά, με αςφάλεια 
και με δεοντολογικό 
τρόπο τισ Τ.Ρ.Ε. (ςυςκευζσ 
και εφαρμογζσ) 

 

- ςτθ γωνιά του υπολογιςτι φτιάχνουν 
«ςυννεφάκια» με υπενκυμίςεισ (π.χ. «δεν πίνω ι 
τρϊω όταν είμαι ςτον υπολογιςτι», «προςζχω τα 
καλϊδια») και φωτογραφίεσ με τθ ςωςτι ςτάςθ 
μπροςτά ςτον υπολογιςτι 

- μετά από ςυηιτθςθ, αποφαςίηουν να 
χρθςιμοποιιςουν ζναν μετρθτι χρόνου για 
όςουσ επιλζγουν τθ γωνιά του υπολογιςτι (π.χ. 
κλεψφδρα) 

- ςτο τζλοσ κάκε εβδομάδασ επιλζγουν ποιεσ από 
τισ φωτογραφίεσ που ζβγαλαν κα μεταφζρουν 
ςτον υπολογιςτι (π.χ. φωτογραφίεσ ςτισ οποίεσ 
δεν εμφανίηονται τα πρόςωπα των παιδιϊν) και 
διαγράφουν  τισ υπόλοιπεσ για να μθ γεμίηει θ 
μνιμθ τθσ μθχανισ 

- κατά τθν εκτφπωςθ χρθςιμοποιοφν και τισ δφο 
όψεισ του χαρτιοφ 

- παρακολουκοφν βίντεο για τθν αςφαλι χριςθ 
του διαδικτφου 

 

 τοποκετοφν τθν οκόνθ ςτθ ςωςτι 
κζςθ ςε ςχζςθ με τα παιδιά, 
εξαςφαλίηουν ότι υπάρχει χϊροσ για 
τθν κίνθςθ του ποντικιοφ και ότι  τα 
καλϊδια βρίςκονται εκτόσ του χϊρου 
που κινοφνται τα παιδιά 

 εγκακιςτοφν πρόγραμμα 
χρονομζτρθςθσ ςτον υπολογιςτι, το 
οποίο χρθςιμοποιείται για να 
ελζγχουν αυτόνομα τα ίδια τα παιδιά 
τθ διάρκεια εναςχόλθςθσ ςτθ 
ςυγκεκριμζνθ γωνιά 

 υποδεικνφουν τθ ςωςτι ςτάςθ του 
ςϊματοσ μπροςτά ςτον υπολογιςτι 

 υποδεικνφουν το ςωςτό τρόπο 
απομάκρυνςθσ ψθφιακισ ςυςκευισ 
που ςυνδζεται με USB 

 χρθςιμοποιοφν προγράμματα 
προςταςίασ από ιοφσ κ.ά. 

 με αφορμι τθν παρατιρθςθ ςτθ 
γειτονιά του ςχολείου και τισ 
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φωτογραφίεσ που κα βγάλουν, 
κζτουν –με κατάλλθλα διατυπωμζνεσ 
ερωτιςεισ- το κζμα τθσ προςωπικισ 
επιλογισ και το αν ζχει κάποιοσ το 
δικαίωμα να φωτογραφίςει με το 
κινθτό ι τθ φωτογραφικι μθχανι 
κάποιον χωρίσ τθ ςυναίνεςι του 

 

 κατά τθν προςκικθ υλικοφ ςτο 
ιςτολόγιο του ςχολείου κζτουν 
ερωτιματα για προβλθματιςμό ςτα 
παιδιά ςε κζματα προςωπικϊν 
δεδομζνων (π.χ. ανάρτθςθ 
φωτογραφιϊν των παιδιϊν)  

 ςυνεργάηονται με τα Γραφεία 
ΡΛΘΝΕΤ και άλλουσ φορείσ με ςκοπό 
τθ διοργάνωςθ ςεμιναρίου για τουσ 
γονείσ ςχετικά με τθν αςφαλι χριςθ 
των Τ.Ρ.Ε. 

Να αναπτφςςουν ςτάςεισ 
και κοινωνικζσ δεξιότθτεσ 
(αυτονομία, ςυνεργαςία, 
επιχειρθματολογία, 
αίςκθμα προςφοράσ, 
ευελιξία και καινοτομία) 

 

- καταςκευάηουν ςκθνικό για τθν καλοκαιρινι 
γιορτι με κζμα «αν όλα τα παιδιά τθσ Γθσ…» ςτο 
οποίο απεικονίηεται χάρτθσ και ςτα κατάλλθλα 
ςθμεία κολλάνε φωτογραφίεσ (εκτυπωμζνεσ) 
που δείχνουν τα ςχολεία με τα οποία 
επικοινωνοφςαν κατά τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ 

- ενθμερϊνουν με email ςχολεία με τα οποία 
επικοινωνοφν για τα προβλιματα και τισ ανάγκεσ 
που ζχει το «Χαμόγελο του παιδιοφ», προτείνουν 
δράςεισ και ηθτάνε από τουσ γονείσ τουσ να 

 αξιοποιοφν κακθμερινζσ καταςτάςεισ 
(π.χ. τελείωςε το μελάνι του εκτυπωτι 
ι οι μπαταρίεσ τθσ ψθφ. φωτογρ. 
μθχανισ) και κζτουν ερωτιματα για 
προβλθματιςμό και εφρεςθ λφςθσ: π.χ. 
«δε κα εκτυπϊνουμε όλεσ τισ 
ηωγραφιζσ, μόνο αυτζσ που μασ 
αρζςουν πιο πολφ», «κα ςθμειϊνουμε 
ςτο θμερολόγιο πότε τοποκετιςαμε 
καινοφριο μελάνι», «να βάλουμε ςτο 
ςχολείο κάδο ανακφκλωςθσ για 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΕΙΥΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
 

 
Τι εμμξξύμε όςαμ λέμε «Πεοιβάλλξμ και 
Εκπαίδεσρη για ςημ Αειτόοξ Αμάπςσνη»; 
 

Σο «Περιβϊλλον και Εκπαύδευςη για την Αειφόρο 
Ανϊπτυξη» αποςκοπεύ ςτην αξιοπούηςη του ρόλου τησ 
εκπαύδευςησ για την αντιμετώπιςη περιβαλλοντικών 
προβλημϊτων μϋςω τησ ευαιςθητοπούηςησ και 
κινητοπούηςησ των πολιτών προσ την υιοθϋτηςη 
περιβαλλοντικόσ ηθικόσ και πρακτικών ενόσ αειφόρου 
τρόπου ζωόσ. Η ςύγχρονη οπτικό τησ Περιβαλλοντικόσ 
Εκπαύδευςησ αναγνωρύζεται ωσ Εκπαύδευςη για την 
Αειφορύα, όπου το περιβϊλλον δεν αντιμετωπύζεται 
απλώσ ωσ πηγό γνώςησ αλλϊ γύνεται κατανοητό ωσ 

ςύςτημα ιςορροπιών και ςχϋςεων. Η Περιβαλλοντικό 
Εκπαύδευςη ορύζεται ωσ «εκπαύδευςη για το 
περιβϊλλον», «εκπαύδευςη μϋςα ςτο περιβϊλλον» και 
ωσ «εκπαύδευςη για χϊρη του περιβϊλλοντοσ», και ο 
κεντρικόσ ςτόχοσ τησ εύναι ο ενεργόσ πολύτησ. 

 

 

 

 

 

 

 

ςτείλουν γραπτό μινυμα από το κινθτό 
προκειμζνου να ενιςχφςουν τουσ ςκοποφσ του 
ιδρφματοσ 

μπαταρίεσ όπωσ ζχει ςτο 
ςουπερμάρκετ») 

 Να ςζβονται τθ δουλειά 
των ςυμμακθτϊν τουσ 

 

- δθμιουργοφν φακζλουσ ςτον υπολογιςτι για να 
αποκθκεφουν τα αρχεία τουσ, ατομικά και ςε 
ομάδεσ 

- ρωτάνε πριν διαγράψουν αρχεία άλλων παιδιϊν 
αν δεν ζχουν ςυμφωνιςει όλοι ςε αυτό 

 ενκαρρφνουν τα παιδιά να κζςουν 
κανόνεσ ςτθν ομάδα 
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ΕΝΟΣΗΣΑ: Διαχεύριςη Απορριμμϊτων10 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΙΑΚΟΙ 

ΣΟΦΟΙ 

ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

Η υλοποίηςη του ςτόχου διευκολύνεται 
όταν για παράδειγμα τα παιδιά:… 

Οι εκπαιδευτικοί ςυμβάλλουν ςτην 
υλοποίηςη αυτών των ςτόχων όταν για 

παράδειγμα:… 

Τα απορρίμματα ςτθν 
τάξθ, ςτο ςπίτι, ςτθ 
γειτονιά 

Να αντιλθφκοφν ότι τα 
απορρίμματα 
προκφπτουν ωσ 
αποτζλεςμα τθσ 
ανκρϊπινθσ 
δραςτθριότθτασ, 

να διακρίνουν 
ςυμπεριφορζσ 
ανεξζλεγκτθσ ρίψθσ 
απορριμμάτων ςτο 
περιβάλλον από τθν 
ορκολογικι ςυλλογι 
και αποκομιδι τουσ 

- εντοπίηουν ςτο οικείο περιβάλλον ςθμεία 
ςυλλογισ και ςθμεία ανεξζλεγκτθσ ρίψθσ 
απορριμμάτων, παρατθροφν και 
καταγράφουν τισ ςυνκικεσ, 
προβλθματίηονται ςε ςχζςθ με τθν 
προζλευςθ των απορριμμάτων που 
παρατιρθςαν 

- καταμετροφν τισ ςακοφλεσ ςκουπιδιϊν που 
προκφπτουν ςτο ςχολείο, ςτο ςπίτι, 
καταγράφουν τα είδθ που απορρίπτονται ωσ 
ςκουπίδια 

- δθμιουργοφν λίςτα με τισ ανκρϊπινεσ 
δραςτθριότθτεσ που ζχουν ωσ αποτζλεςμα 
τθν παραγωγι απορριμμάτων και αναηθτοφν 
πλθροφορίεσ για τθ διαδικαςία ςυλλογισ και 
αποκομιδισ απορριμμάτων ςτον τόπο τουσ  

- παίηουν αυτοςχζδιο κουκλοκζατρο για να 

 προςεγγίηουν τα ςχετικά περιεχόμενα 
ενςωματωμζνα ςε ςχετικζσ εκπαιδευτικζσ 
ρουτίνεσ (π.χ. το καλάκι τθσ τάξθσ, θ ϊρα 
του διαλείμματοσ, θ επίςκεψθ ςτο 
πάρκο), αλλά και ωσ επζκταςθ άλλου 
περιεχομζνου από διαφορετικι 
μακθςιακι περιοχι που μπορεί να 
ςυςχετιςτεί (π.χ. απορρίμματα από τισ 
δραςτθριότθτεσ των εικαςτικϊν, 
καταςκευζσ μουςικϊν οργάνων με 
άχρθςτα υλικά) 

 αξιοποιοφν τισ εμπειρίεσ που ιδθ 
διακζτουν τα παιδιά και τθ ςυνεργαςία 
με τουσ γονείσ για τθν επζκταςθ των 
ςχετικϊν εμπειριϊν των παιδιϊν 

 αξιοποιοφν επίκαιρα περιςτατικά ι 
γεγονότα, ςχετικι αρκρογραφία ςτον 

                                                 
10 Θ προςζγγιςθ του ςυγκεκριμζνου περιεχομζνου προχποκζτει ι αναπτφςςεται παράλλθλα με τα περιεχόμενα «Απλζσ ιδιότθτεσ των υλικϊν: φυςικϊν και υλικϊν που καταςκευάηει ο 
άνκρωποσ» και «Διάκριςθ αντικειμζνων και υλικϊν καταςκευισ τουσ», τθσ ενότθτασ «Αντικείμενα & Υλικά», τθσ μακθςιακισ περιοχισ «Φυςικζσ Επιςτιμεσ». 
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εκφράςουν τισ πικανζσ επιπτϊςεισ τθσ 
ανεξζλεγκτθσ ρίψθσ απορριμμάτων (ςτα 
ςθμεία που τα εντόπιςαν) για τουσ 
ηωντανοφσ οργανιςμοφσ και το φυςικό 
περιβάλλον 

τοπικό τφπο, αλλά και ςχετικά 
παραμφκια, ποιιματα, τραγοφδια ωσ 
αφορμι για προβλθματιςμό και 
περαιτζρω επεξεργαςία 

Οργανικά & 
ανακυκλϊςιμα 
απορρίμματα 

Να διακρίνουν τα 
οργανικά από τα 
ανακυκλϊςιμα 
απορρίμματα 

- οργανϊνουν και υλοποιοφν πειράματα για 
να διερευνιςουν «τι ςυμβαίνει ςτα 
απορρίμματα ςε διάφορεσ ςυνκικεσ» (π.χ. 
όταν εκτίκενται ςε εξωτερικό χϊρο, 
ςκεπάηονται με χϊμα, βυκίηονται ςε νερό), 
παρακολουκοφν και καταγράφουν τακτικά 
τθν εξζλιξι τουσ, καταλιγουν ςε 
ςυμπεράςματα και ταξινομιςεισ 

- ςυγκρίνουν τον όγκο των απορριμμάτων πριν 
και μετά το διαχωριςμό τουσ ςε 
ανακυκλϊςιμα και οργανικά υλικά 

- παίηουν παιχνίδι αναηιτθςθσ, εντοπιςμοφ 
και καταγραφισ οργανικϊν και 
ανακυκλϊςιμων υλικϊν 

- αναηθτοφν πλθροφορίεσ για τισ διαδικαςίεσ 
κομποςτοποίθςθσ 

 διευκολφνουν τα παιδιά να οργανϊςουν τθ 
ςυςτθματικι και τακτικι παρατιρθςθ και 
καταγραφι (π.χ. με πίνακα ι θμερολόγιο 
καταγραφισ) 

 προτείνουν τθ χριςθ εργαλείων, ϊςτε να 
μθν πιάνουν τα παιδιά με τα χζρια τα 
διάφορα υλικά 

Οικονομία/ μείωςθ 
απορριμμάτων, 

επαναχρθςιμοποίθςθ, 

Να εξοικειωκοφν με 
ςτρατθγικζσ μείωςθσ, 
επαναχρθςιμοποίθςθσ 
και ανακφκλωςθσ 

- εντοπίηουν περιςτάςεισ κακθμερινισ χριςεισ 
αντικειμζνων ι ςυςκευαςιϊν μιασ χριςθσ 
και αναηθτοφν τρόπουσ αντικατάςταςισ τουσ 
με αντικείμενα ι ςυςκευαςίεσ πολλαπλισ 

 διευκολφνουν τα παιδιά να διαχωρίηουν τα 
απορρίμματα που παράγονται ςτθν τάξθ ςε 
οργανικά και άχρθςτα που μποροφν να 
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και 

ανακφκλωςθ11 

απορριμμάτων, 
να αναγνωρίηουν τθ 
ςιμανςθ τθσ 
ανακφκλωςθσ 

χριςθσ 

 

- αναηθτοφν πλθροφορίεσ για τισ διαδικαςίεσ 
ανακφκλωςθσ των διαφόρων υλικϊν ςτον 
τόπο τουσ  

- παίηουν παιχνίδι εντοπιςμοφ του ςιματοσ 
τθσ ανακφκλωςθσ ςε κάδουσ, αντικείμενα, 
αφίςεσ, ςτο διαδίκτυο 

- εξετάηουν άχρθςτα ανακυκλϊςιμα υλικά και 
αναηθτοφν με ποιουσ τρόπουσ κα 
μποροφςαν να τα ξαναχρθςιμοποιιςουν 

- δθμιουργοφν φανταςτικζσ ιςτορίεσ για τα 
ανακυκλωμζνα αντικείμενα με κζμα «τι ιταν 
πριν», «τι κα το κάνω τϊρα», «τι κα γίνει 
μετά» 

επαναχρθςιμοποιθκοφν 

 οργανϊνουν μαηί με τα παιδιά τθ γωνιά τθσ 
ανακφκλωςθσ, με άχρθςτο υλικό, το οποίο 
επαναχρθςιμοποιείται ςτισ εκπαιδευτικζσ 
δραςτθριότθτεσ και τζλοσ ανακυκλϊνεται 
(ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ ςε κάκε τόπο) 

Ανάλθψθ ςχετικϊν 
δράςεων 

ι 

«Μπορϊ κι εγϊ να 
ςυμβάλλω» 

Να αναγνωρίςουν τισ 
δυνατότθτεσ που 
ζχουν να 
ςυμβάλλουν κετικά 
ςτο το ηιτθμα 
ορκολογικισ 
διαχείριςθσ των 
απορριμμάτων, 

Να υιοκετιςουν 
κετικζσ ςτάςεισ και 
ςυμπεριφορζσ 

- αναηθτοφν και προτείνουν τρόπουσ για τθ 
μείωςθ του όγκου των απορριμμάτων που 
παράγονται κακθμερινά ςτο ςπίτι και ςτο 
ςχολείο (π.χ. αποφυγι ςυςκευαςιϊν μιασ 
χριςθσ, επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ) 

- αποφαςίηουν, οργανϊνουν και υλοποιοφν 
δράςεισ για να ενθμερϊςουν και να πείςουν 
τουσ άλλουσ (ςυμμακθτζσ, ςυγγενείσ) να 
υιοκετιςουν ςυμπεριφορζσ ορκολογικισ 
διαχείριςθσ των απορριμμάτων, π.χ. αφίςεσ, 
παρζλαςθ ςτθν αυλι, ςυνκιματα 

 λειτουργοφν ωσ πρότυπο για ςυμπεριφορζσ 
ορκολογικισ διαχείριςθσ των απορριμμάτων 

 δθμιουργοφν ςυνκικεσ που επιτρζπουν και 
διευκολφνουν τθ ςυνεργαςία των παιδιϊν με 
άλλουσ (ςυνομιλικουσ ι ενιλικεσ), κυρίωσ 
ςτο επίπεδο ανάλθψθσ δράςεων, ϊςτε να 
ςυνειδθτοποιιςουν τα παιδιά τθν αξία τθσ 
ςυλλογικότθτασ 

                                                 
11 Θ βαςικι ιδζα ςτθν προςζγγιςθ κεμάτων διαχείριςθσ απορριμμάτων είναι γνωςτι ωσ 3R (reduce, reuse, recycle) και αναφζρεται με ςειρά προτεραιότθτασ ςτισ διαδικαςίεσ μείωςθσ των 
απορριμμάτων με ςτρατθγικζσ οικονομίασ των υλϊν, ςτισ διαδικαςίεσ επαναχρθςιμοποίθςθσ και τζλοσ ςτισ διαδικαςίεσ ανακφκλωςθσ. Τα νιπια ζχουν πολλζσ δυνατότθτεσ ςε κάκε 
περίπτωςθ να αξιοποιιςουν τισ δφο πρϊτεσ διαδικαςίεσ. 
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- οργανϊνουν από κοινοφ, με το ςφλλογο 
γονζων και άλλουσ τοπικοφσ φορείσ, τθν 
Θμζρα κακαριςμοφ του πάρκου, τθσ 
παραλίασ ι άλλων χϊρων τθσ κοινότθτασ 
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ΕΝΟΣΗΣΑ: Ηλιοπροςταςύα12 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΙΑΚΟΙ 

ΣΟΦΟΙ 

ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

Η υλοποίηςη του ςτόχου διευκολύνεται 
όταν για παράδειγμα τα παιδιά:… 

Οι εκπαιδευτικοί ςυμβάλλουν ςτην 
υλοποίηςη αυτών των ςτόχων όταν για 

παράδειγμα:… 

Οι βλαβερζσ 
ςυνζπειεσ τθσ 
ζκκεςθσ ςτθν 
θλιακι 
ακτινοβολία 

και τα κατάλλθλα 
μζτρα προςταςίασ 

Να ςυνειδθτοποιιςουν 
ότι θ παρατεταμζνθ 
ζκκεςθ ςτθν θλιακι 
ακτινοβολία ζχει 
αρνθτικζσ ςυνζπειεσ 
ςτθν υγεία, 

Να εντοπίςουν 
κατάλλθλα μζτρα 
προςταςίασ ανάλογα 
με τισ περιςτάςεισ 

- αξιοποιοφν προςωπικζσ εμπειρίεσ ι 
αφθγιςεισ (π.χ. κοκκίνιςμα, ξεφλοφδιςμα), 
αναηθτοφν πλθροφορίεσ από διάφορεσ πθγζσ 
για τουσ κινδφνουσ από τθν παρατεταμζνθ 
ζκκεςθ ςτθν θλιακι ακτινοβολία 

- οργανϊνουν (ςε ςυνεργαςία με γονείσ ι 
άλλουσ εκπαιδευτικοφσ) τθν επίςκεψθ ενόσ 
ειδικοφ ςτθν τάξθ για να ςυηθτιςουν το κζμα 

- αξιοποιοφν ςχετικά ζργα τζχνθσ, φωτογραφίεσ 
κ.λπ. για να εντοπίςουν μζτρα 
θλιοπροςταςίασ που λαμβάνονται ςε 
διάφορεσ ςυνκικεσ, περιςτάςεισ, εποχζσ 

- χρθςιμοποιοφν εικόνεσ με κζμα υπαίκριεσ 
δραςτθριότθτεσ - εργαςίεσ για να εντοπίςουν 
τισ απαραίτθτεσ ςε κάκε ςυνκικθ 

 προςεγγίηουν τα ςχετικά περιεχόμενα ωσ 
προζκταςθ δραςτθριοτιτων που αφοροφν τον 
καιρό και τον ιλιο, και ωσ μια πτυχι των 
φαινομζνων που ςχετίηονται με το φωσ του 
ιλιου 

 προςεγγίηουν τισ βλαβερζσ ςυνζπειεσ τθσ 
ζκκεςθσ ςτθν θλιακι ακτινοβολία με τρόπο 
κατανοθτό για τα παιδιά και που να 
ςυμβάλλει ςτθν αντιμετϊπιςθ ςχετικϊν 
φόβων ι υπερβολϊν 

                                                 
12 Θ προςζγγιςθ του ςυγκεκριμζνου περιεχομζνου προχποκζτει ι αναπτφςςεται παράλλθλα με το περιεχόμενο «Ο καιρόσ, οι επιδράςεισ του καιροφ ςτθ ηωι των ηωντανϊν οργανιςμϊν και 
ςτο περιβάλλον», τθσ ενότθτασ «Ζννοιεσ και φαινόμενα από το φυςικό κόςμο», τθσ μακθςιακισ περιοχισ «Φυςικζσ Επιςτιμεσ». 

ΑΔΑ: 45Β89-ΘΛ8



79 

 

προφυλάξεισ από τθν θλιακι ακτινοβολία 

- καταςκευάηουν πίνακα ι «το ρολόι τθσ 
θλιοπροςταςίασ» για να ςυμβολίςουν τισ 
περιόδουσ ζντονθσ θλιακισ ακτινοβολίασ με 
αντίςτοιχα χρϊματα και ςφμβολα 

- παίηουν παιχνίδι ρόλων, κουκλοκζατρο 
αναπτφςςοντασ επιχειριματα για να πείςουν 
τουσ ςυμμακθτζσ τουσ ςχετικά με τθν 
αναγκαιότθτα τθσ τιρθςθσ μζτρων 
θλιοπροςταςίασ 

Ανάλθψθ ςχετικϊν 
δράςεων 

ι 

«Μπορϊ να 
προςτατευκϊ» 

Να ευαιςκθτοποιθκοφν 
ωσ προσ το ηιτθμα τθσ 
προςταςίασ των 
ανκρϊπων από τθν 
θλιακι ακτινοβολία, 

Να υιοκετιςουν 
κετικζσ ςτάςεισ και 
ςυμπεριφορζσ 

- αποφαςίηουν από κοινοφ ποιοι χϊροι ςτθν 
αυλι είναι προςτατευμζνοι από τον ιλιο και 
ςυνδζουν τισ κακθμερινζσ τουσ ςυνικειεσ με 
τον περιοριςμό τθσ ζκκεςι τουσ ςτθν θλιακι 
ακτινοβολία 

- οργανϊνουν λίςτεσ με τα απαραίτθτα 
αντικείμενα, που κα πρζπει να ζχουν μαηί 
τουσ κατά τισ υπαίκριεσ δραςτθριότθτεσ ι τισ 
καλοκαιρινζσ διακοπζσ τουσ, για τθν 
προςταςία από τον ιλιο και τισ αναρτοφν ςτθν 
τάξθ για να τισ κυμοφνται 

- οργανϊνουν εκδιλωςθ, φτιάχνουν 
ενθμερωτικι αφίςα και καλοφν τουσ γονείσ 
ςτθν τάξθ για να τουσ ενθμερϊςουν ςχετικά 
με τα μζτρα θλιοπροςταςίασ που πρζπει να 
λαμβάνει όλθ θ οικογζνεια 

 

 ενιςχφουν τθν άμεςθ εφαρμογι των γνϊςεων 
που αποκτοφν τα παιδιά με τθν κακθμερινι 
τουσ δράςθ ςτο ςχολικό και εξωςχολικό 
περιβάλλον 

 αξιοποιοφν τθ ςυνεργαςία με τουσ γονείσ για 
τθν επζκταςθ των ςχετικϊν πρωτοβουλιϊν 
ανάλθψθσ δράςθσ των παιδιϊν και κατά τισ 
εξωςχολικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ 
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13 Θ προςζγγιςθ του ςυγκεκριμζνου περιεχομζνου προχποκζτει ι αναπτφςςεται παράλλθλα με το περιεχόμενο «Οι ηωντανοί οργανιςμοί ςτο περιβάλλον τουσ και θ ανκρϊπινθ 
δραςτθριότθτα ωσ κετικι ι αρνθτικι παρζμβαςθ επί τθσ φυςικισ ιςορροπίασ», τθσ ενότθτασ «Ηωντανοί οργανιςμοί», τθσ μακθςιακισ περιοχισ «Φυςικζσ Επιςτιμεσ» 

ΕΝΟΣΗΣΑ: Διαχεύριςη Τδατικών Πόρων13 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΙΑΚΟΙ 

ΣΟΦΟΙ 

ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

Η υλοποίηςη του ςτόχου διευκολύνεται 
όταν για παράδειγμα τα παιδιά:… 

Οι εκπαιδευτικοί ςυμβάλλουν ςτην 
υλοποίηςη αυτών των ςτόχων όταν για 

παράδειγμα:… 

Χριςεισ και 
εξοικονόμθςθ του 
νεροφ ςτο ςχολείο 
και ςτο ςπίτι 

Να αναγνωρίηουν τισ 
περιπτϊςεισ που 
γίνεται άςκοπθ χριςθ 
νεροφ και, 

Να υιοκετιςουν 
ςτάςεισ και 
ςυμπεριφορζσ που 
ενιςχφουν τθν 
εξοικονόμθςθ νεροφ 
ςτθν τάξθ και ςτο ςπίτι 

- επεξεργάηονται μζςω μφκων, λαϊκϊν 
παραδόςεων, ζργων τζχνθσ, αρχαιολογικϊν 
ευρθμάτων τθ ςθμαςία που ζχει το νερό για 
τουσ ηωντανοφσ οργανιςμοφσ και τον 
πολιτιςμό 

- αναηθτοφν πλθροφορίεσ, περιγράφουν ι 
αποτυπϊνουν με διάφορουσ τρόπουσ 
κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ, εργαςίεσ, 
ειδικζσ περιςτάςεισ (π.χ. πυρόςβεςθ) ςτισ 
οποίεσ χρθςιμοποιείται το νερό από τον 
άνκρωπο, τισ περιςτάςεισ χριςεισ του νεροφ 
από ανκρϊπουσ ςε άλλεσ χϊρεσ, ςε άλλεσ 
εποχζσ 

- παρατθροφν και καταγράφουν τθ ςυχνότθτα 
χριςθσ τθσ βρφςθσ τθσ τάξθσ, τθσ αυλισ, 
αξιοποιοφν τισ καταγραφζσ για να εντοπίςουν 
ςε ατομικό ι ςυλλογικό επίπεδο τισ 
περιπτϊςεισ απαραίτθτθσ / άςκοπθσ χριςθσ 
και ςπατάλθσ του νεροφ 

- αναηθτοφν βοικεια από τουσ γονείσ ι τα 
μεγαλφτερα αδζρφια τουσ για να κάνουν 
παρόμοιεσ καταγραφζσ και διακρίςεισ για τισ 

 λειτουργοφν ωσ πρότυπο για ςυμπεριφορζσ 
ορκολογικισ χριςθσ και εξοικονόμθςθσ του 
νεροφ ςτθν τάξθ 

 διευκολφνουν τα παιδιά να αναπτφξουν 
δεξιότθτεσ καταγραφισ και απαραίτθτα 
εργαλεία (π.χ. πίνακεσ, πρωτόκολλα) για τθ 
ςυχνότθτα και τον τρόπο χριςθσ του νεροφ 

 προςεγγίηουν τα ςχετικά περιεχόμενα ςε 
ςυνδυαςμό με τισ κακθμερινζσ ςυνικειεσ και 
ςυμπεριφορζσ των παιδιϊν και με ςτόχο τθν 
αντιμετϊπιςθ τθσ υπερβολισ, τόςο προσ τθν 
κατεφκυνςθ τθσ ςπατάλθσ, όςο και προσ τθν 
κατεφκυνςθ τθσ αποφυγισ απαραίτθτθσ 
χριςθσ 
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περιςτάςεισ απαραίτθτθσ / άςκοπθσ χριςθσ 
του νεροφ ςτο ςπίτι 

- με αφορμι δθμοςιεφματα του τφπου ι 
επίκαιρα περιςτατικά περί λειψυδρίασ ςε 
διάφορεσ περιοχζσ διερευνοφν τισ επιπτϊςεισ 
που κα ζχει ςτθν κακθμερινότθτά τουσ και 
ςτουσ ηωντανοφσ οργανιςμοφσ του άμεςου 
περιβάλλοντόσ τουσ τυχόν ζλλειψθ νεροφ 
(υποκετικό ςενάριο, παιχνίδι ρόλων) 

- αναηθτοφν πλθροφορίεσ από διάφορεσ πθγζσ 
και φορείσ για πρακτικζσ εξοικονόμθςθσ του 
νεροφ ςτθν τάξθ και ςτο ςπίτι 

Ανάλθψθ ςχετικϊν 
δράςεων 

ι 

«Μπορϊ κι εγϊ να 
ςυμβάλλω» 

Να αναγνωρίςουν τισ 
δυνατότθτεσ που ζχουν 
να ςυμβάλλουν κετικά 
ςτο το ηιτθμα 
ορκολογικισ 
διαχείριςθσ του νεροφ, 

Να υιοκετιςουν 
κετικζσ ςτάςεισ και 
ςυμπεριφορζσ 

- διαπραγματεφονται και αποφαςίηουν από 
κοινοφ κανόνεσ και πρακτικζσ για τθ ςυνετι 
χριςθ του νεροφ ςτθν τάξθ και ςτο ςπίτι, 
υιοκετοφν ςτρατθγικζσ για τθν υπενκφμιςθ 
των κανόνων (π.χ. αφίςα που τοποκετοφν 
πάνω από τθ βρφςθ, υπεφκυνοσ θμζρασ για 
τθν εξοικονόμθςθ νεροφ) 

- οργανϊνουν ςε ςυνεργαςία με τα παιδιά τθσ 
διπλανισ τάξθσ ι του Δθμοτικοφ, με το 
ςφλλογο γονζων και άλλουσ τοπικοφσ φορείσ 
«Θμζρα ενθμζρωςθσ για το νερό», 
παρουςιάηουν με διάφορεσ δράςεισ (π.χ. 
ςυνκιματα, δραματοποίθςθ) τθν 
αναγκαιότθτα εξοικονόμθςθσ νεροφ 

 διευκολφνουν τα παιδιά ςτον εντοπιςμό και 
υιοκζτθςθ ςτρατθγικϊν αυτοελζγχου ςτισ 
διάφορεσ χριςεισ του νεροφ 

 ενιςχφουν τθ ςυνεργαςία των παιδιϊν με 
άλλουσ (ςυνομιλικουσ ι ενιλικεσ), ϊςτε να 
ςυνειδθτοποιιςουν τα παιδιά τθν ανάγκθ 
ανάλθψθσ ευκφνθσ από όλουσ ςχετικά με τθν 
ορκολογικι διαχείριςθ του νεροφ 
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ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 
 

Γιαςί νεκιμάμε ςη μαθημαςική εκπαίδεσρη από ςιπ 

μικοέπ ηλικίεπ; 

Παρϊ την αναγνωριςμϋνη ςημαςύα τησ 
μαθηματικόσ εκπαύδευςησ και την αναγκαιότητα 
ειςαγωγόσ τησ από τισ μικρότερεσ ηλικύεσ, οι 
περιςςότεροι γονεύσ και ύςωσ ακόμα κϊποιοι 
εκπαιδευτικού ϋχουν την τϊςη να πιςτεύουν ότι τα 
μικρϊ παιδιϊ δεν μπορούν να ϋρθουν ςε επαφό με 
ςημαντικϊ μαθηματικϊ νοόματα. 

Οι αντιλόψεισ αυτϋσ βαθμιαύα αλλϊζουν και τα 
περιςςότερα ςύγχρονα προγρϊμματα ςπουδών 
εντϊςςουν την προςχολικό μαθηματικό εκπαύδευςη ςε 
ϋνα πρώτο και ενιαύο κύκλο ςπουδών (4-8 χρόνων) ςτη 
διϊρκεια που οπούου τα παιδιϊ θεμελιώνουν βαςικϋσ 
μαθηματικϋσ διεργαςύεσ και  γνώςεισ.  

Οι λόγοι που τεκμηριώνουν τη ςημαςύα τησ 
ανϊπτυξησ μιασ ςοβαρόσ μαθηματικόσ εκπαύδευςησ 
από τισ μικρότερεσ ηλικύεσ εύναι πολλού, με πιο 
ςημαντικούσ τουσ κοινωνικούσ, αναπτυξιακούσ και 
διδακτικούσ.  

τισ μϋρεσ μασ αναγνωρύζεται ότι τα παιδιϊ που 

εύναι ςόμερα μαθητϋσ ςτο νηπιαγωγεύο ζουν ςε ϋνα 
κόςμο με γρόγορεσ κοινωνικϋσ, επιςτημονικϋσ και 
τεχνολογικϋσ εξελύξεισ. Επιπλϋον τα παιδιϊ αυτϊ θα 
ϋρθουν ςτο μϋλλον αντιμϋτωπα με μύα τελεύωσ 
διαφορετικό πραγματικότητα, γεγονόσ που μεταβϊλλει 
τισ γνώςεισ και τισ ικανότητεσ που τουσ εύναι 
απαραύτητεσ για λειτουργόςουν μϋςα ςα αυτό. 
Ικανότητεσ όπωσ η επύλυςη προβλόματοσ, η 
επεξεργαςύα δεδομϋνων, η ανϊλυςη και ςύνθεςη, ο 
ςυςτηματικόσ ςυλλογιςμόσ, οι εκτιμόςεισ, οι 
προβλϋψεισ και οι γενικεύςεισ που αναπτύςςονται και 
μϋςα από μια κατϊλληλη μαθηματικό εκπαύδευςη 
θεωρούνται κρύςιμεσ για τουσ μελλοντικούσ πολύτεσ κι 
επιδιώκεται να αναπτυχθούν ςτα περιςςότερα 
ςύγχρονα προγρϊμματα ςπουδών των Μαθηματικών. 

Έτςι οι κεντρικού ςτόχοι τησ μαθηματικόσ 
εκπαύδευςησ δεν εύναι πια η τυπικό μϊθηςη εννοιών και 
διαδικαςιών αλλϊ η ανϊπτυξη ενόσ τρόπου ςκϋψησ που 
αξιοποιεύ χαρακτηριςτικϊ τησ μαθηματικόσ επιςτόμησ. 
Η εκπαύδευςη αυτό αρχύζει από τισ μικρότερεσ ηλικύεσ 
ςτη διϊρκεια των οπούων, παρϊλληλα με την υπόλοιπη 
κοινωνικό και ςυναιςθηματικό ανϊπτυξη, μπαύνουν τα 
θεμϋλια και για την νοητικό ανϊπτυξη του ατόμου και 
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κατϊ ςυνϋπεια και την καλλιϋργεια αυτού του 
ιδιαύτερου τρόπου ςκϋψησ και δρϊςησ.  

Η ιδιαύτερη φύςη των Μαθηματικών και η 
αφηρημϋνη τουσ διϊςταςη απαιτούν μια μακροχρόνια 
διαδρομό οικοδόμηςησ των ςχετικών εννοιών. Οι 
υψηλϋσ μαθηματικϋσ διεργαςύεσ και ϋννοιεσ δεν 
μπορούν να δημιουργηθούν ςτη ςκϋψη των ανθρώπων 
ξαφνικϊ, αντύθετα ακολουθούν μια προοδευτικό 
πορεύα δημιουργύασ και ανϊπτυξησ ςτη διϊρκεια τησ 
οπούασ πλουτύζονται, διευρύνονται και 
ςταθεροποιούνται. Έτςι η ολοκληρωμϋνη ανϊπτυξη 
των μαθηματικών εννοιών και διαδικαςιών κϊνει 
απαραύτητη την θεμελύωςη από τισ μικρότερεσ ηλικύεσ 
και τη βαθμιαύα προςϋγγιςη τουσ με ςυςτηματικϋσ 

εμπειρύεσ και δρϊςεισ.  

Αν η εκπαύδευςη επιδιώκει να προςφϋρει ςτουσ 
μαθητϋσ μαθηματικό γνώςη με νόημα και να τουσ 
υποςτηρύξει ώςτε να αποκτόςουν ϋνα ςημαντικό 
μαθηματικό υπόβαθρο, θα χρειαςτεύ να δημιουργόςει 
μια πορεύα ανϊπτυξησ των εννοιών και διαδικαςιών 
από τα μικρότερα χρόνια και το νϋο πρόγραμμα 
ςπουδών για τα Μαθηματικϊ υποςτηρύζει μια τϋτοια 
οργϊνωςη.  
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ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: Αριθμού και πρϊξεισ 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΙΑΚΟΙ 

ΣΟΦΟΙ 

ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

Η υλοποίηςη του ςτόχου διευκολύνεται όταν 
για παράδειγμα τα παιδιά... 

 

Οι εκπαιδευτικοί ςυμβάλλουν ςτην 
υλοποίηςη αυτών των ςτόχων όταν για 

παράδειγμα... 
 
Φυςικοί αρικμοί: 
 
Αρικμθτικά ςφμβολα 

 
Aρ1  Απαγγζλλουν, 

διαβάηουν και 
γράφουν αρικμοφσ 
μζχρι το 10 

  

 

Αρ1 

- Ενκαρρφνονται να αναγνωρίηουν με μια ματιά 
τουσ αρικμοφσ (1-10) ςε διάφορεσ περιςτάςεισ 
(π.χ. ςτο μθνιαίο θμερολόγιο τοίχου, ςτισ 
ςελίδεσ των βιβλίων, κατά τθ διάρκεια 
παιχνιδιϊν κ.ά.) 

- Χρθςιμοποιοφν κάρτεσ με αρικμθτικά ςφμβολα  

 

 
Αρ1 
 Αξιοποιοφν τισ ρουτίνεσ τθσ τάξθσ ι 

αναδυόμενεσ δραςτθριότθτεσ που 
απαιτοφν αναγνϊριςθ των αρικμθτικϊν 
ςυμβόλων (π.χ. επιλζγω τον αρικμό που 
δθλϊνει τουσ απόντεσ, διαβάηω τον αρικμό 
τθλεφϊνου μου ςτουσ φίλουσ μου...)  

 Οργανϊνουν δραςτθριότθτεσ αναγνϊριςθσ 
των αρικμθτικϊν ςυμβόλων (πριν τθν 
κατανόθςθ του νοιματοσ του αρικμοφ) 
όπωσ για παράδειγμα θ ανάγνωςθ ενόσ 
τθλεφωνικοφ αρικμοφ ι ενόσ ‘κωδικοφ’ 
κλειδαριάσ. Δραςτθριότθτα (ΑρΔ1) 

 
Άμεςθ αναγνϊριςθ 
 
 
 
 
 

 
Αρ2 Αναγνωρίηουν 

αρικμθτικζσ 
ποςότθτεσ 
χρθςιμοποιϊντασ 
ςτρατθγικζσ άμεςθσ 
αναγνϊριςθσ   

 

 

Αρ2   

- Αναγνωρίηουν με μια ματιά και χωρίσ 
καταμζτρθςθ ποςότθτεσ ςε διάφορουσ 
ςχθματιςμοφσ και τισ αντιςτοιχοφν  με τουσ 
ςχετικοφσ αρικμοφσ.  

 

 
Αρ2  
 Οργανϊνουν παιχνίδια ταχφτθτασ για τθν 

άμεςθ αναγνϊριςθ αρικμθτικϊν ποςοτιτων 
με τθ χριςθ αρχικά ςυγκεκριμζνου 
χειραπτικοφ υλικοφ (φαςόλια, μπίλιεσ) και 
ςτθ ςυνζχεια αναπαραςτατικοφ (μάρκεσ, 
κφβουσ, ςπίρτα...) και εικονιςτικοφ υλικοφ 
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- Ενκαρρφνονται να αναγνωρίηουν με μια ματιά 
ίδιεσ ποςότθτεσ ςε διαφορετικοφσ 
ςχθματιςμοφσ (π.χ. επιλζγουν όλεσ τισ κάρτεσ 
που ζχουν 3 αντικείμενα ι ηάρια με άλλθ 
διάταξθ) ςε δράςθ 

 

 

 

 

 

 

 

(βοφλεσ, τετράγωνα και τετραγωνιςμζνο 
χαρτί) ςε ποικιλία ςχθματιςμϊν. 

 Σχθματιςμόσ ηαριοφ:  

 

 

 

 Δυάδεσ και τριάδεσ και τετραγωνάκια: 

 

 

 

 

 Γραμμικά, κυκλικά και διάςπαρτα: 

                                        

 

 

 

 
Καταμζτρθςθ 
ποςοτιτων 
 

 
Αρ3   Καταμετροφν 

πραγματικά 
αντικείμενα και 
αντικείμενα ςε 
εικόνεσ και άλλεσ 
μορφζσ ςυμβολικϊν 
παραςτάςεων μζχρι 
το 10. 

 

 
Αρ3 
- Ενκαρρφνονται να καταμετροφν ποςότθτεσ με 

διάφορεσ αφορμζσ  (π.χ. μετροφν τουσ 
μακθτζσ, ι μζρεσ που απομζνουν για μία 
εκδιλωςθ ι άλλα αντικείμενα που 
χρθςιμοποιοφν) 

 

 
Αρ3 

 Διατυπϊνουν ερωτιματα που προκαλοφν 
τθν καταμζτρθςθ ποςοτιτων ςε 
κακθμερινζσ επαναλαμβανόμενεσ 
καταςτάςεισ ι ςε αναδυόμενεσ περιςτάςεισ 
(π.χ. δυο παιδιά παίηοντασ ςτο οικοδομικό 
υλικό διαφωνοφν για τθν ποςότθτα των 
κφβων που ζχει ο κακζνασ), φροντίηοντασ 
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τθν ανάδειξθ μεκόδων και ςτρατθγικϊν. 

 

 Αξιοποιοφν το ψθφιακό περιβάλλον 
GCompris Ελεφκερο Λογιςμικό / Λογιςμικό 
Ανοικτοφ Κϊδικα, (ΕΛ/ΛΑΚ) 
«Δραςτθριότθτεσ Μακθματικϊν-αρίκμθςθ-
μζτρθςθ αντικειμζνων», για τθν εξάςκθςθ 
των παιδιϊν. Διατίκεται ςτο δικτυακό τόπο: 
http://gcompris.net/-el- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διάταξθ ποςοτιτων 
και αρικμϊν  

Αρ4   Συγκρίνουν και 
διατάςςουν 
ποςότθτεσ όπωσ και 
αρικμοφσ που 
παριςτοφν ςτθν 
αρικμογραμμι.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αρ5  Διερευνοφν πϊσ 
καταςκευάηονται 
οι αρικμοί μζχρι το 
10, αναλφοντασ και 
ςυνκζτοντασ 
ποςότθτεσ.  

Αρ4 
- κάνουν άμεςεσ ςυγκρίςεισ ςτισ κάρτεσ που 

χρθςιμοποίθςαν για τθν αναγνϊριςθ 

- προςπακοφν να εντοπίςουν τον αρικμό ι τθν 
ποςότθτα που λείπει ςε μια ςυγκεκριμζνθ 
διάταξθ αρικμϊν ι ποςοτιτων. 

- παίηουν το παιχνίδι ‘ο κρυμμζνοσ αρικμόσ’, 
προςπακϊντασ να τον μαντζψουν 
διατυπϊνοντασ ερωτιςεισ όπωσ: ‘είναι 
μεγαλφτεροσ/μικρότεροσ από..;’ 

 
 
 
Αρ5.  
- χρθςιμοποιοφν υλικό που τουσ επιτρζπει να 

αναλφςουν και να ςυνκζςουν ποςότθτεσ ωσ το 
10. (π.χ. βρίςκουν διαφορετικοφσ τρόπουσ για 
να χωρίςουν 6 κφβουσ, μπίλιεσ ι άλλα 
αντικείμενα ςε δυο ομάδεσ) 

Αρ. 4   

 Εκμεταλλεφονται διάφορεσ περιςτάςεισ του 
κακθμερινοφ προγράμματοσ και  
ενκαρρφνουν τα παιδιά να ςυγκρίνουν 
ποςότθτεσ ι αρικμοφσ. 

 Δθμιουργοφν καταςτάςεισ με 
‘λανκαςμζνεσ’ διατάξεισ και προκαλοφν τα 
παιδιά να βρουν και να διορκϊςουν το 
‘λάκοσ’ και ηθτοφν από τα παιδιά να 
αιτιολογιςουν τισ επιλογζσ τουσ . 

 Χρθςιμοποιοφν ςυχνά εκφράςεισ όπωσ ‘ο 
αρικμόσ Χ είναι μεγαλφτεροσ/μικρότεροσ 
από τον αρικμό Ψ’  

Αρ5  

 Ρροτείνουν παιχνίδια όπου τα παιδιά 
μποροφν να βρουν πόςα ακόμα χρειάηονται 
για να είναι..., πόςα να βγάλουν για να 
μείνουν..., πόςα να βάλουν μαηί για να 
είναι..., με πόςουσ τρόπουσ μποροφμε να 
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 χωρίςουμε μία ομάδα αντικειμζνων ςε δφο 
άλλεσ μικρότερεσ κλπ. 

 Ενκαρρφνουν καταςκευζσ με τθ χριςθ 
ςυγκεκριμζνου χειραπτικοφ υλικοφ, 
κυβάκια, ποφλια. που τοποκετείται ςε 
βάςεισ  του 5,6,8,9,10 (Δραςτθριότθτεσ 
ΑρΔ2, ΑρΔ3)  

 Χρθςιμοποιοφν υλικό που μπορεί να ενωκεί 
ι να χωριςτεί όπωσ: κφβουσ, κάρτεσ με δφο 
χρϊματα, τετράγωνα χωριςμζνα ςε μζρθ, 
κάρτεσ με ποςότθτεσ, ταινίεσ... 
(Δραςτθριότθτα ΑρΔ4) 

 Ενκαρρφνουν ςυηθτιςεισ ςε μικρζσ ι ςε 
μεγάλεσ ομάδεσ για τουσ διαφορετικοφσ 
τρόπουσ ςφνκεςθσ των αρικμϊν που 
ανακαλφπτουν τα παιδιά 

 Ενκαρρφνουν τθ γραφικι αναπαράςταςθ 
των αποτελεςμάτων τουσ 
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Πρόςκεςθ-Αφαίρεςθ 
 
 
 

 
Αρ6  Διερευνοφν 

καταςτάςεισ «βάηω 
μαηί», «βάηω ακόμα» 
και «ςυγκρίνω» για 
να προςεγγίςουν τισ 
πράξεισ πρόςκεςθ και 
αφαίρεςθ και 
καταςκευάηουν απλά 
προβλιματα 
πρόςκεςθσ και 
αφαίρεςθσ.  

 
Αρ7  Διερευνοφν 

ςυνδυαςμοφσ που 
δίνουν τα 
ακροίςματα ι τισ 
διαφορζσ των 
αρικμϊν ωσ το 10. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρ7 
- με βάςθ τθν προθγοφμενθ δράςθ οδθγοφνται 

ςε ςυμπεράςματα για τισ ςτακερζσ ςχζςεισ 
των αρικμϊν τθσ πρϊτθσ δεκάδασ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρ7  

 οργανϊνουν παιχνίδια ςε ομάδεσ οι οποίεσ 
ςυνδυάηουν αρικμοφσ με διάφορουσ 
τρόπουσ ϊςτε να προκφψει κάποιοσ 
ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ.  

 οργανϊνουν παιχνίδια ταχφτθτασ ςτα οποία 
κερδίηει θ ομάδα με τουσ περιςςότερουσ 
ςυνδυαςμοφσ ςε δεδομζνο χρόνο. 
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Πολλαπλαςιαςμόσ-
Διαίρεςθ 
 
 

 
Αρ8        Ομαδοποιοφν 

αντικείμενα ςε 
δυάδεσ, τριάδεσ, 
τετράδεσ και 
πεντάδεσ. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρ9  Μοιράηουν 

αντικείμενα ςε  
δυάδεσ, και  τριάδεσ  

. 
 
 

 
Αρ8 
- δοκιμάηουν να εντοπίςουν πόςεσ ομάδεσ κα 

δθμιουργθκοφν αν ομαδοποιιςουν 
αντικείμενα ι εικονιςτικό υλικό ςε δυάδεσ, 
τριάδεσ, τετράδεσ και πεντάδεσ. 

- γνωρίηοντασ τον αρικμό των ομάδων και το 
πλικοσ των αντικειμζνων που περιζχουν 
δοκιμάηουν να βρουν πόςα είναι όλα μαηί 
χωρίσ να μετριςουν, επινοϊντασ 
υπολογιςτικοφσ ι αναπαραςτατικοφσ τρόπουσ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρ9 
- καλοφνται να βρουν τρόπουσ να μοιράςουν 

κάποιο διακριτό χειριςτικό ι αναπαραςτατικό 
υλικό ςτα δφο ι ςτα τρία. 

 
Αρ8 
 αξιοποιοφν κακθμερινζσ καταςτάςεισ για να 

ειςάγουν τθν ιδζα τθσ οργάνωςθσ ςε μικρζσ 
ποςότθτεσ (π.χ. χρθςιμοποιοφν ςυχνά τουσ 
όρουσ ‘δυάδεσ’, τριάδεσ’ κ.λπ., 
διατυπϊνουν ερωτιςεισ όπωσ: «πόςεσ 
δυάδεσ κα βάλετε για να κάνετε τον αρικμό 
6;») 

 οργανϊνουν παιχνίδια ςτα οποία τα παιδιά  
καλοφνται να υπολογίςουν πόςα είναι τα 
αντικείμενα που είναι τοποκετθμζνα ςε 
δυάδεσ, τριάδεσ, τετράδεσ και πεντάδεσ Αν 
μετρθκοφν όλα μαηί (ϊςτε να φζρουν τα 
παιδιά ςε επαφι με κάποιο 
πολλαπλαςιαςτικό ςυλλογιςμό και όχι τθν 
άμεςθ καταμζτρθςθ όλων των αντικειμζνων 
(Δραςτθριότθτα ΑρΔ5) 

 ενκαρρφνουν τα παιδιά να αναπαριςτοφν 
γραφικά τα αποτελζςματα των 
διερευνιςεϊν τουσ ςε τζτοια προβλιματα 
και να ςυηθτοφν για τισ αναπαραςτάςεισ 
τουσ. 
 

Αρ9 
 οργανϊνουν παιχνίδια ςε ομάδεσ οι οποίεσ 

καλοφνται να μοιράςουν κάποιο υλικό και 
να βρουν πόςα ζχει ο κακζνασ. 

 αξιοποιοφν κακθμερινζσ ι αναδυόμενεσ 
δραςτθριότθτεσ όπωσ το να μοιραςτοφν τα 
αυτοκινθτάκια ςτισ ελεφκερεσ 
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δραςτθριότθτεσ, τα αυτοκόλλθτα ι τα 
γλυκά που ζφερε κάποιο παιδί... 

 διατυπϊνουν ανοιχτζσ ερωτιςεισ που 
βοθκοφν τα παιδιά να περιγράψουν τθ 
διαδικαςία που ακολοφκθςαν, τον τρόπο 
που ςκζφτθκαν (πϊσ μοιράςατε τα γλυκά; 
Τί ςκεφτικατε για να το κάνετε; Τί άλλο κα 
μποροφςατε να κάνετε;...) 

 προτείνουν ποικιλία υλικοφ για να 
αναπτφξουν άλλεσ διαςτάςεισ του 
μοιράςματοσ ςτα παιδιά: κυβάκια, ποφλια, 
κάρτεσ, τετράγωνα... (Δραςτθριότθτα ΑρΔ6) 
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ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: Άλγεβρα 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΙΑΚΟΙ 

ΣΟΦΟΙ 

ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

Η υλοποίηςη του ςτόχου διευκολύνεται όταν 
για παράδειγμα τα παιδιά... 

Οι εκπαιδευτικοί ςυμβάλλουν 
ςτην υλοποίηςη αυτών των 

ςτόχων όταν για παράδειγμα... 

Κανονικότθτεσ: 

Αναγνϊριςθ, 
ςυμπλιρωςθ, 
περιγραφι/εξιγθςθ 
κανονικότθτα 
 
 
 
 
 
 
 

 
Τα παιδιά: 

Α1. Αναγνωρίηουν, 
περιγράφουν και 
ςυμπλθρϊνουν 
κανονικότθτεσ με  
χειραπτικό ι 
εικονιςτικό υλικό 

 
 
 

 

Α1  

- -αναγνωρίηουν, περιγράφουν και ςυμπλθρϊνουν 
μοτίβα ι άλλεσ κανονικότθτεσ με χειραπτικό ι 
εικονιςτικό υλικό που προτείνετε από το 
περιβάλλον ι καταςκευάηεται. 

- εντοπίηουν τα ςτοιχεία που λείπουν ι τα ςτοιχεία 
που είναι λάκοσ 

- περιγράφουν με λόγια το ςχζδιο με το οποίο είναι 
καταςκευαςμζνθ μια κανονικότθτα και τθ 
ςυηθτοφν ςτθν τάξθ 

 

 

 

 

 

 

 
Α1  
 μετά τθ δράςθ των παιδιϊν 

οργανϊνουν ςυηθτιςεισ όπου τα 
παιδιά παρουςιάηουν τα ςχζδια 
των κανονικοτιτων 
ενκαρρφνοντασ με ερωτιςεισ του 
τφπου «ποιο είναι το ςχζδιο ι  αν 
κζλαμε να δείξουμε με ςχζδιο 
αυτό το μοτίβο ςτα παιδιά τθσ 
διπλανισ τάξθσ, τι κα 
παρουςιάηαμε’   
 

 αξιοποιοφν το ψθφιακό 
περιβάλλον GCompris Ελεφκερο 
Λογιςμικό/Λογιςμικό Ανοικτοφ 
Κϊδικα, (ΕΛ/ΛΑΚ) ςτθ διαδρομι: 
«Δραςτθριότθτεσ ανακάλυψθσ-
Συλλογι ποικίλων 
δραςτθριοτιτων-Αλγόρικμοσ» 
http://gcompris.net/-el-  
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Καταςκευι 
κανονικοτιτων 
 

 

 
Α2. Καταςκευάηουν δικζσ 

τουσ κανονικότθτεσ με 
υλικό. 

 

Α2 

- επινοοφν τα δικά τουσ μοτίβα τα οποία 
ςυγκρίνουν και περιγράφουν. 

- μετατρζπουν από το ζνα υλικό ςε ζνα άλλο 
διατθρϊντασ το ςχζδιο ι ςχεδιάηουν 

-  περιγράφουν το ςχζδιο που δθμιοφργθςαν ϊςτε 
κάποια άλλα παιδιά να το ανακαταςκευάςουν 
χωρίσ να το βλζπουν 

  

 
Συναρτιςεισ:  
Εξερεφνθςθ ςχζςεων 
μεταξφ 
μεταβαλλόμενων 
μεγεκϊν 

 

 
Α3.   Εξερευνοφν ςχζςεισ 

ανάμεςα ςε 
ςυμμεταβαλλόμενα ι 
αντίςτροφα 
μεταβαλλόμενα 
μεγζκθ ςε απλζσ 
καταςτάςεισ. 

 

 
Α3 
- διερευνοφν τρόπουσ  διάταξθσ υλικοφ που 

μεταβάλλεται ωσ προσ δφο διαςτάςεισ (π.χ. 
μικοσ-πλάτοσ) και ςυηθτοφν  τα αποτελζςματα 
τθσ διερεφνθςισ τουσ.  

 
 
 

 
Α3 
 οργανϊνουν παιχνίδια του τφπου 

«βάηω ςτθ ςειρά» για διαφορετικά 
αντικείμενα (ράβδουσ, πφργουσ, 
γιρλάντεσ, μοντεςςοριανό υλικό, 
κλπ). 

 χρθςιμοποιοφν ποικιλία υλικϊν 
που μεταβάλλονται ωσ προσ δφο 
διαςτάςεισ όπωσ κορδζλεσ, 
ορκογϊνια, ράβδουσ, πφργουσ, 
κυλίνδρουσ (ςυμμεταβάλλονται -
μεγαλϊνει το ζνα, μεγαλϊνει και 
το άλλο ι να μεταβάλλονται 
αντίςτροφα (Δραςτθριότθτα ΑΔ1) 

Ιςότθτα/ανιςότθτα: 
Ζννοια τθσ ιςότθτασ 
και ανιςότθτασ 
 
 

Α4.  Διερευνοφν τθν ζννοια 
τθσ ιςότθτασ και 
ανιςότθτασ ςε 
διαφορετικά πλαίςια. 
(Στόχοσ από γεωμετρία, 
μζτρθςθ και αρικμοφσ) 
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ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: Φώροσ και Γεωμετρύα – Μϋτρηςη 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΟΙ ΣΟΦΟΙ 

ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

Η υλοποίηςη του ςτόχου διευκολύνεται 
όταν για παράδειγμα τα παιδιά... 

Οι εκπαιδευτικοί ςυμβάλλουν ςτην 
υλοποίηςη αυτών των ςτόχων όταν 

για παράδειγμα... 
Χϊροσ: 
 
Θζςεισ διευκφνςεισ 
και  διαδρομζσ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα παιδιά:  
 
Γ1 Εντοπίηουν και  

περιγράφουν κζςεισ, 
διευκφνςεισ και 
διαδρομζσ ςτο χϊρο 
ωσ προσ  διαφορετικά  
ςυςτιματα αναφοράσ 
με τθ χριςθ  απλϊν 
χωρικϊν  εννοιϊν.  

 
 
 
  
 
 
 
 

 
Γ1  

- εντοπίηουν και να περιγράφουν κζςεισ, 
διευκφνςεισ και διαδρομζσ με εκφράςεισ 
τφπου «μπροσ-πίςω», «πάνω-κάτω», «δεξιά-
αριςτερά» ςτο περιβάλλον τθσ τάξθσ, τθσ 
αυλισ ι ςε μικρότερα διαμορφωμζνα 
περιβάλλοντα 

- δίνουν εντολζσ («μπροσ-πίςω», «δεξιά-
αριςτερά») ςε ςυμμακθτζσ τουσ για να 
κινθκοφν ςε αντίςτοιχα περιβάλλοντα 

 
 
 
 

 
Γ1  
 οργανϊνουν παιχνίδια 

προςανατολιςμοφ ςτο χϊρο. Τα παιδιά 
ορίηουν ζνα ςφςτθμα αναφοράσ, εκτόσ 
από τον ίδιο τουσ τον εαυτό, και 
τοποκετοφν άλλα παιδιά ι αντικείμενα 
«μπροσ-πίςω», «δεξιά-αριςτερά» από 
αυτό το ςφςτθμα αναφοράσ. 

 ςταδιακά οργανϊνουν πιο ςφνκετα 
παιχνίδια με αλλαγι του χϊρου 
(παιχνίδια με αντικείμενα ι πιόνια που 
πρζπει να διευκετθκοφν ςτο 
μικροχϊρο) ι μεταφζροντασ τθ δράςθ 
ςε αναπαραςτάςεισ (παιχνίδια με 
αντικείμενα ι πιόνια ςε ζνα χάρτθ) 

(Δραςτθριότθτα ΓΔ1) 

 χρθςιμοποιοφν ψθφιακά 
περιβάλλοντα τφπου Logo, όπωσ το 
περιβάλλον «Ladybug Leaf» του 
Ρανεπιςτθμίου Utah των ΘΡΑ, που 
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διατίκεται ςτο δικτυακό τόπο: 
http://nlvm.usu.edu 

 
Ανάγνωςθ χαρτϊν 
 
 
 
 

 
Γ2 Αναγνωρίηουν 

οικείουσ απλοφσ 
χάρτεσ, 
εντοπίηοντασ κζςεισ 
και διαδρομζσ. 

 
Γ2 

- εξοικειϊνονται με χάρτεσ οικείων 
καταςτάςεων (τθσ τάξθσ, του ςχολείου, ενόσ 
κιπου κλπ) που επεκτείνονται βακμιαία ςε 
ευρφτερα πλαίςια (τθ γειτονιά, το ςπίτι κλπ.)  

- παίηουν παιχνίδια κρυμμζνου κθςαυροφ με 
βάςθ ζνα απλό χάρτθ 

 
 
 

 
Γ2 
 περιλαμβάνουν μζςα ςτο εκπαιδευτικό 

υλικό τθσ τάξθσ διάφορουσ χάρτεσ (ςτθ 
γωνιά των μακθματικϊν ι γραφισ ι 
ςτθ βιβλιοκικθ). 

 βοθκοφν τα παιδιά να δθμιουργιςουν 
χάρτεσ μικρο-χϊρων όπου θ 
αντιςτοίχθςθ των αντικειμζνων ζνα 
προσ ζνα ςτθρίηει τθν κατανόθςθ 
αυτισ τθσ μορφισ παράςταςθσ. 

 ενκαρρφνουν τα παιδιά να 
χρθςιμοποιοφν χάρτεσ για να 
παραςτιςουν χωρικζσ καταςτάςεισ ι 
μετακινιςεισ. 
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Δόμθςθ χϊρου και 
ςυντεταγμζνεσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Γ3 Εντοπίηουν, περιγράφουν 

και αναπαριςτοφν 
κζςεισ, διευκφνςεισ 
και διαδρομζσ ςε 
τετραγωνιςμζνα  
περιβάλλοντα. 

 
 
 

 
Γ3  

- εξοικειϊνονται με τθν τοποκζτθςθ και τθν 
περιγραφι υλικϊν ςε τετραγωνιςμζνα 
περιβάλλοντα (όπωσ είναι το πλακόςτρωτο, 
θ ςκακιζρα, το τετραγωνιςμζνο χαρτί κλπ) 

- πραγματοποιοφν και περιγράφουν 
διαδρομζσ ςε αντίςτοιχα περιβάλλοντα ςτο 
πλαίςιο ενόσ παιχνιδιοφ 

 
 
 
 
 
 

 
Γ3 
 οργανϊνουν παιχνίδια τοποκζτθςθσ ςε 

βιωματικά (πλακόςτρωτο), 
εμπράγματα (ςκακιζρα, βάςθ lego) και 
αναπαραςτατικά (τετραγωνιςμζνο 
χαρτί) περιβάλλονται και καλοφν τα 
παιδιά να εντοπίςουν τρόπουσ 
περιγραφισ μιασ κζςθσ ι μιασ 
διαδρομισ  

 οργανϊνουν παιχνίδια καταςκευϊν 
ςτα οποία τα παιδιά καλοφνται να 
αναπαράγουν ςχθματιςμοφσ και 
τοποκετιςεισ που παρατθροφν ι 
ανακαλοφν. 

(Δραςτθριότθτα ΓΔ 2) 

Γεωμετρικά ςχιματα: 
 
Αναγνϊριςθ, 
ονομαςία 
και ταξινόμθςθ 
επίπεδων και 
ςτερεϊν γεωμετρικϊν 
ςχθμάτων  
 
 
 
 

 
Γ4 Αναγνωρίηουν και  

ταξινομοφν τα βαςικά 
επίπεδα και ςτερεά 
ςχιματα με βάςθ γενικά 
χαρακτθριςτικά και ςε 
ποικιλία κζςεων, 
μεγεκϊν  και  
προςανατολιςμϊν. 

 

 
Γ4 

- ενκαρρφνονται να παίξουν παιχνίδια 
γριγορθσ αναγνϊριςθσ ςχθμάτων  

 
 
 
 
 
 

 
Γ4 
 ενκαρρφνουν τα παιδιά να εντοπίςουν 

και να φζρουν για να γνωρίςουν και 
ςτα άλλα παιδιά τα ςχιματα που τα 
ίδια γνωρίηουν. 

 αποφεφγουν τισ τετριμμζνεσ δράςεισ 
αναγνϊριςθσ και εμπλουτίηουν τα 
ςχιματα με περιςςότερεσ μορφζσ ςε 
διαφορετικά μεγζκθ και 
προςανατολιςμοφσ 
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Ανάλυςθ επίπεδων 
και ςτερεϊν 
γεωμετρικϊν 
ςχθμάτων ςε ςτοιχεία 
και ιδιότθτεσ 
 

 
Γ5 Ρεριγράφουν επίπεδα και 

ςτερεά 
γεωμετρικά ςχιματα 
χρθςιμοποιϊντασ τα 
ςτοιχεία και ιδιότθτεσ. 

 

 
Γ5 

- καλοφνται να περιγράψουν επίπεδα και 
ςτερεά γεωμετρικά ςχιματα με αναφορά ςτα 
ςτοιχεία τουσ (κορυφζσ, πλευρζσ, γωνίεσ) και 
ςτισ ιδιότθτεσ (ίςεσ πλευρζσ, μεγαλφτερο 
κλπ). 

- οδθγοφνται βακμιαία και ςε κατθγορίεσ ςτθν 
ίδια ομάδα ςχθμάτων (πχ. τα διαφορετικά 
τρίγωνα ι τετράπλευρα) 

 

 
Γ5 
 οργανϊνουν παιχνίδια αναγνϊριςθσ 

των γεωμετρικϊν ςχθμάτων μζςα από 
τθν περιγραφι τουσ 

 δθμιουργοφν καταςτάςεισ όπου  τα 
παιδιά χρειάηεται να περιγράψουν τισ 
ιδιότθτεσ των ςχθμάτων, (π.χ. μια 
παραλλαγι του παιχνιδιοφ taboo: ‘ζχει 
μόνο δυο επίπεδεσ πλευρζσ και  θ 
επιφάνειά του είναι κυκλικι’, … ‘ζχει 
ζξι πλευρζσ ίδιεσ’ κ.λπ.) 

 οργανϊνουν παιχνίδια του τφπου: 
«Μαντεφω τον κανόνα» για να 
οδθγιςουν τα παιδιά να αςχολθκοφν 
με ιδιότθτεσ 
(Δραςτθριότθτα ΓΔ3) 

 

 
 
 
Καταςκευζσ  
γεωμετρικϊν  
ςχθμάτων 
και ςτερεϊν 
 
 
 
 

Γ6       Καταςκευάηουν 
           επίπεδα και ςτερεά  

 γεωμετρικά ςχιματα με 
διάφορα μζςα. 

Γ6 
- χρθςιμοποιοφν μια ποικιλία υλικϊν για να 

καταςκευάςουν ςχιματα και να 
προςεγγίςουν ζτςι άτυπα ιδιότθτεσ και 
ςχζςεισ (ζχει τζςςερισ ίςεσ πλευρζσ κλπ) 

 

- ςυγκρίνουν και ςυηθτοφν τισ καταςκευζσ 
τουσ 

Γ6 

 προτείνουν μια ποικιλία υλικϊν που 
αναδεικνφουν διαφορετικζσ ιδιότθτεσ 
(ευκφγραμμα, εφκαμπτα, το γεωπλάνο, 
το τετραγωνιςμζνο χαρτί, κλπ.). 

 μετά το τζλοσ των καταςκευϊν 
ενκαρρφνουν ςυηθτιςεισ που 
αναδεικνφουν ιδιότθτεσ («πόςα υλικά 
χρθςιμοποίθςεσ; Ρϊσ τα 
τοποκζτθςεσ;» κ.ά.). 

ΑΔΑ: 45Β89-ΘΛ8



97 

 

 
Σφνδεςθ μεταξφ 
γεωμετρικϊν 
ςχθμάτων και 
ςτερεϊν 
 

 
Γ7        Συνδζουν επίπεδα    
            και ςτερεά ςχιματα  
 

Γ7 
- δθμιουργοφν αποτυπϊματα ςτερεϊν 

ςχθμάτων με υγρά χρϊματα και οδθγοφνται 
ςε ςυμπεράςματα ςχετικά με τισ ςχζςεισ 
ςτερεϊν και επίπεδων ςχθμάτων (π.χ. 
κφλινδροσ ι κϊνοσ και κφκλοσ) 

- παίηουν επιδαπζδια ι επιτραπζηια παιχνίδια 
με ηάρι ςτερεϊν ςχθμάτων όπου οι παίκτεσ 
μετακινοφνται ςτο χϊρο ι ςτο ταμπλό 
ακολουκϊντασ τα αντίςτοιχα επίπεδα 
ςχιματα 

Γ7  

 οργανϊνουν ομαδικά παιχνίδια που 
ςυνδζουν τα επίπεδα με τα ςτερεά 
ςχιματα 

 προκαλοφν καταςτάςεισ όπου 
χρειάηεται τα παιδιά να αιτιολογιςουν 
τισ επιλογζσ τουσ ςχετικά με τθ 
ςφνδεςθ δυο ςχθμάτων  

 

 
Ανάλυςθ ι ςφνκεςθ 
γεωμετρικϊν  
ςχθμάτων 
και ςτερεϊν  ςε άλλα 
ςχιματα ι  μζρθ 
 

 
Γ8        Συνκζτουν και    
            αναλφουν απλά επίπεδα  
            γεωμετρικά    
            ςχιματα και ςτερεά  
            ςε 2 ι περιςςότερα 
            μζρθ. 
 
 
 
 
 
  
 
 

Γ8 

- ςυνκζτουν και να αναλφουν απλά επίπεδα 
γεωμετρικά ςχιματα και ςτερεά ςε δφο ι 
περιςςότερα μζρθ. 

- επικαλφπτουν περιγράμματα μορφϊν και 
ςχθματιςμϊν με ςχιματα 

- χρθςιμοποιοφν κατάλλθλο υλικό 
γεωμετρικϊν ςχθμάτων που αναλφεται και 
επαναςυνδζεται ςτο αρχικό ςχιμα 

- πειραματίηονται με χάρτινα επίπεδα 
ςχιματα που τα κόβουν και δθμιουργοφν 
άλλα ςχιματα  

- κάνουν ςυνκζςεισ με το οικοδομικό υλικό και 
επινοοφν τρόπουσ για να παράγουν νζα 
μεγαλφτερα γεωμετρικά ςχιματα  

Γ8 

 οργανϊνουν παιχνίδια καταςκευϊν με 
επίπεδα γεωμετρικά ςχιματα του 
τφπου «βάηω μαηί ςχιματα για να 
φτιάξω άλλα», προτείνουν 
επικαλφψεισ, τανγκράμ, δθμιουργικζσ 
καταςκευζσ με δεδομζνα ςχιματα («τί 
μπορϊ να φτιάξω με τζςςερα 
τρίγωνα;») 

 οργανϊνουν παιχνίδια καταςκευϊν με 
ςτερεά («πόςα διαφορετικά ςπίτια 
μπορείτε να καταςκευάςετε με 
τζςςερισ κφβουσ;») 

 ενκαρρφνουν τα παιδιά να ςυγκρίνουν 
τισ ςυνκζςεισ τουσ και να τισ ςυηθτοφν 
μζςα ςτθν τάξθ (Δραςτθριότθτα ΓΔ4) 
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Μεταςχθματιςμοί και 
ςυμμετρία: 
Μετατόπιςθ  
και ςτροφι 
 
 

 
Γ9    Ραρατθροφν  
         μετατοπίςεισ και ςτροφζσ  
        (90, 180) και μποροφν 
         να προβλζψουν  
        το αποτζλεςμα. 
 

 
Γ9  

- παρατθροφν αλλαγζσ ςε κζςεισ και ςτροφζσ 
και περιγράφουν το είδοσ τθσ αλλαγισ (π.χ. 
προχϊρθςε δφο βιματα κι ζςτριψε δεξιά 
κλπ.) 

- προβλζπουν το αποτζλεςμα μιασ αντίςτοιχθσ 
κίνθςθσ 

 

 
Γ9 
 οργανϊνουν παιχνίδια ςε 

διαφορετικοφσ χϊρουσ (πλακόςτρωτο, 
ςκακιζρα, ψθφιακό περιβάλλον) ςτα 
οποία αλλάηει θ κζςθ παιδιϊν ι 
αντικειμζνων και τα υπόλοιπα παιδιά 
καλοφνται να εντοπίςουν τθν αλλαγι. 
Θ αλλαγι μπορεί να είναι: μετακίνθςθ 
κατά μικοσ, ςτροφι ι και τα δφο.  
( Δραςτθριότθτα ΓΔ5) 
 

 χρθςιμοποιοφν ψθφιακά περιβάλλοντα 
τφπου Logo, όπωσ το περιβάλλον 
«Ladybug Leaf» του Ρανεπιςτθμίου 
Utah των ΘΡΑ, που διατίκεται ςτο 
δικτυακό τόπο: http://nlvm.usu.edu 

 

 
Αξονικι ςυμμετρία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Γ10 Αναγνωρίηουν απλά  

ςυμμετρικά  
διςδιάςτατα  
και τριςδιάςτατα 
ςχιματα και ςχιματα με
 άξονεσ ςυμμετρίασ κι 
εντοπίηουν τουσ άξονεσ 

 
 
 
 
 
 

 
Γ10 

- εντοπίηουν τθ ςυμμετρία ςτο ανκρϊπινο 
ςϊμα  

- τθν παρατθροφν ςε κακθμερινά αντικείμενα, 
ςυλλογζσ με εικόνεσ (π.χ. ζντομα, κτιρια) 

- ενϊνουν τα δφο μζρθ ςυμμετρικϊν 
ςχθμάτων για να δθμιουργιςουν το αρχικό.  

- διπλϊνουν ςυμμετρικά ςχιματα και 
προςπακοφν να ανακαλφψουν τον άξονα 
ςυμμετρίασ. 

 

 
Γ10 
 προτείνουν ςτα παιδιά μια μεγάλθ 

ποικιλία υλικϊν και ςχεδίων από 
διάφορουσ τομείσ τθσ ηωισ (π.χ. τζχνθ, 
κακθμερινι ηωι, φφςθ κ.λπ.). 

 ενκαρρφνουν τα παιδιά να 
αναγνωρίςουν και να περιγράψουν 
ςυμμετρικά ςχιματα όπωσ και να 
αιτιολογιςουν γιατί ζνα ςυγκεκριμζνο 
ςχιμα είναι ςυμμετρικό 

 παρζχουν ςτα παιδιά υλικό που 
μποροφν να διπλϊςουν για να 
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Γ11  Κάνουν απλζσ 

καταςκευζσ 
ςυμμετρικϊν ςχθμάτων 
και προςεγγίηουν 
εμπειρικά τισ ιδιότθτεσ τ
θσ ςυμμετρίασ 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Γ11 

- πραγματοποιοφν καταςκευζσ με διάφορα 
υλικά και ςυμπλθρϊνουν με 
ςχζδιο/ηωγραφικι μιςά ςχιματα (από 
διάφορεσ εικόνεσ)  

- μζςα από τθν καταςκευι και ςυηθτϊντασ τα 
αποτελζςματα των ςχεδίων και των 
καταςκευϊν τουσ προςεγγίηουν εμπειρικά τισ 
ιδιότθτεσ τθσ ςυμμετρίασ  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ανακαλφψουν τθ ςυμμετρία και να 
εντοπίςουν τον άξονα  

 
Γ11 
 προτείνουν ςτα παιδιά να κολλιςουν, 

να βάψουν τετραγωνιςμζνα χαρτιά ι 
άλλα πλζγματα. Θ χριςθ διαφανϊν 
χαρτιϊν διευκολφνει τθ δίπλωςθ και 
τον ζλεγχο των καταςκευϊν 

 το υλικό που προτείνουν ςχετίηεται ςε 
μεγάλο βακμό με τισ ιδιότθτεσ που κα 
αναδειχκοφν (υλικό που αναδεικνφει 
τισ ίςεσ αποςτάςεισ από τον άξονα, τθν 
αντιςτροφι, τισ ευκυγραμμίςεισ). 

 ενκαρρφνουν τθ ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ 
και τθν περιγραφι του τρόπου 
καταςκευισ με ερωτιςεισ όπωσ «πωσ 
ξεκίνθςεσ; Τι ζκανεσ ςτθν αρχι; Τι 
ζκανεσ μετά;» 
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Οπτικοποίθςθ και 
χωρικόσ ςυλλογιςμόσ 
 
Αναγνϊριςθ οπτικϊν 
γωνιϊν, δθμιουργία 
οπτικοποιιςεων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Γ12  Αναγνωρίηουν απλζσ 

καταςτάςεισ από 
διαφορετικζσ οπτικζσ 
γωνίεσ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γ13   Ρραγματοποιοφν   
         καταςκευζσ απλϊν  

τριςδιάςτατων ςυνκζςεων 
από εικόνεσ, ςχζδια  ι 
άλλεσ αναπαραςτάςεισ. 

 
Γ12  
- καλοφνται να αναγνωρίςουν απλζσ 

καταςτάςεισ από διαφορετικζσ οπτικζσ 
γωνίεσ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Γ12 
 οργανϊνουν παιχνίδια παρατιρθςθσ 

μιασ τριςδιάςτατθσ καταςκευισ από 
μια οπτικι γωνία τθν οποία ςτθ 
ςυνζχεια τα παιδιά αναγνωρίηουν και 
δείχνουν ςε μια παρόμοια καταςκευι 
ι φωτογραφία 

 οργανϊνουν παιχνίδια αναγνϊριςθσ 
τθσ οπτικισ γωνίασ μιασ διςδιάςτατθσ 
απεικόνιςθσ (π.χ. παίηουν τουσ 
φωτογράφουσ και βρίςκουν από που 
τραβιχτθκε φωτογραφία, βγάηουν μια 
ίδια και ςυγκρίνουν, ςυηθτϊντασ πϊσ 
μποροφν οι φωτογραφίεσ να είναι 
ίδιεσ; τί μποροφμε να αλλάξουμε;...)  

(Δραςτθριότθτεσ ΓΔ6, ΓΔ7) 

 

Γ13 

 προτείνουν μια ποικιλία από 
τριςδιάςτατεσ ςυνκζςεισ ι τισ εικόνεσ 
τουσ και ενκαρρφνουν τα παιδιά να τισ 
ανακαταςκευάςουν  
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Μζτρθςθ μικουσ:  
 
Άμεςεσ και ζμμεςεσ 
ςυγκρίςεισ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Μ1   Ρραγματοποιοφν   
         άμεςεσ και ζμμεςεσ 

ςυγκρίςεισ όπωσ  και 
διατάξεισ ίςων και άνιςων 
μθκϊν. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μ2  Αναλφουν και ςυνκζτουν 

μικθ ςε δφο μζρθ. 
 
 
 

 
Μ1 

- πραγματοποιϊν αρχικά άμεςεσ ςυγκρίςεισ 
μθκϊν (π.χ. ςυγκρίνουν το φψοσ τουσ, ι τα 
αποτυπϊματα τθσ πατοφςα τουσ) και ςτθ 
ςυνζχεισ ςυγκρίςεισ με τθ βοικεια ενόσ 
ενδιάμεςου (μιασ κορδζλασ, ράβδων κλπ.) 

- υλοποιοφν διατάξεισ άνιςων μθκϊν  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Μ2  

- καλοφνται να ςυνδυάςουν ηεφγθ μεγεκϊν 
για να είναι ίςα με το πρότυπο μζγεκοσ (πχ. 
κορδζλεσ που είναι ίςεσ με ζνα μικοσ ι 
ράβδουσ κλπ) 
 

 
 

 
Μ1 
 αξιοποιοφν ςυγκρίςεισ που 

εμπλζκονται ςτθν κακθμερινι 
λειτουργία των παιδιϊν (π.χ. ποιόσ 
ζκανε το ψθλότερο άλμα, ποιόσ ζριξε 
τθν μακρινότερθ βολι...) 

 εμπλζκουν τα παιδιά αρχικά ςε 
δράςεισ ςφγκριςθσ χαρακτθριςτικϊν 
που ςυνδζονται με το ςϊμα τουσ (π.χ. 
φψοσ, μικθ χεριϊν και ποδιϊν, πόςο 
μεγάλο βιμα μποροφν να κάνουν...) 
και ςτθ ςυνζχεια  

 οργανϊνουν παιχνίδια ςφγκριςθσ 
μθκϊν με διάφορα υλικά 

 παρουςιάηουν καταςτάςεισ 
προβλιματα ςτισ οποίεσ τα παιδιά 
οδθγοφνται αβίαςτα ςτθ μεταφορά 
του μεγζκουσ ςε άλλο μζςο (κορδζλα, 
ςπάγκοσ) (Δραςτθριότθτα ΜΔ1) 

Μ2 
 οργανϊνουν παιχνίδια ταχφτθτασ ςε 

ομάδεσ για τζτοιεσ δράςεισ 
προτείνοντασ ποικιλία υλικϊν 
(χαρτόνια ςτα δφο, κορδζλεσ ςτα δφο, 
ράβδουσ...) 
(Δραςτθριότθτα ΜΔ2) 
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Μζτρθςθ με 
επικαλφψεισ, με και 
χωρίσ επανάλθψθ 
μονάδασ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μ3   Ρραγματοποιοφν 
επικαλφψεισ μθκϊν και 
ςτθ ςυνζχεια επικαλφψεισ 
με επαναλιψεισ με μθ 
τυπικζσ και τυπικζσ 
μονάδεσ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Μ3  
- πραγματοποιοφν επικαλφψεισ αποςτάςεων 

με τυπικζσ και μθ τυπικζσ μονάδεσ (π.χ. ςτο 
παιχνίδι τουσ με το οικοδομικό υλικό 
δθμιουργοφν διαδρομζσ με ιςομεγζκθ 
τουβλάκια και ςυγκρίνουν αυτζσ τισ 
αποςτάςεισ) 

- ανακαλφπτουν τρόπουσ και εργαλεία για να 
ςυγκρίνουν ζμμεςα μικθ αντικειμζνων και 
αποςτάςεισ που δεν μποροφν να ςυγκρικοφν 
άμεςα  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μ3 
 ενκαρρφνουν τα παιδιά να υλοποιοφν 

μετριςεισ ςτο ελεφκερο παιχνίδι τουσ 
όταν παρουςιάηονται ςχετικζσ 
ευκαιρίεσ 

 οργανϊνουν παιχνίδια υπολογιςμοφ 
αποςτάςεων που δεν μποροφν να 
ςυγκρικοφν άμεςα. Ενκαρρφνουν τα 
παιδιά να κάνουν εκτιμιςεισ και ςτθ 
ςυνζχεια να βρουν τρόπουσ να 
‘μετριςουν’ χρθςιμοποιϊντασ άτυπεσ 
(π.χ. με βιματα, παλάμεσ, ξυλάκια,) 
αλλά και τυπικζσ μονάδεσ (πχ. ζνα 
μζτρο). 

 ενκαρρφνουν ςυηθτιςεισ για τα 
αποτελζςματα των μετριςεϊν τουσ 
ανάλογα με τα εργαλεία (μονάδεσ) που 
χρθςιμοποίθςαν 

 παρουςιάηουν καταςτάςεισ ςτισ οποίεσ 
τα παιδιά ζχουν ζνα ενδιάμεςο πρζπει 
να ςυγκρίνουν μεγζκθ που χρειάηονται 
περιςςότερα από ζνα, ζτςι ϊςτε να 
προκφψει φυςικά θ ανάγκθ 
επανάλθψθσ τθσ μονάδασ. 

(Δραςτθριότθτεσ: ΜΔ3, ΜΔ4) 

 ενκαρρφνουν τα παιδιά να ςυνδζςουν 
τισ επικαλφψεισ ι τισ επαναλιψεισ με 
το αρικμθτικό αποτζλεςμα. 
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Χριςθ τυπικϊν 
οργάνων μζτρθςθσ 
μικουσ 
 
 
 
 
 

 
Μ4  Ρροςεγγίηουν τθ χριςθ 
τυπικϊν Εργαλείων μζτρθςθσ 
 
 

Μ4 
- επιχειροφν μετριςεισ με μθ τυπικά και με 

τυπικά εργαλεία μζτρθςθσ και ςυγκρίνουν τα 
αποτελζςματα των μετριςεϊν τουσ  

 
 
 
 
 
 
 

Μ4 
 εμπλουτίηουν τθ γωνιά των 

μακθματικϊν αλλά και άλλεσ γωνιζσ 
τθσ τάξθσ (π.χ. ςπιτάκι) με διάφορα 
ςυμβατικά εργαλεία μζτρθςθσ του 
μικουσ  (χάρακεσ, ταινίεσ μζτρθςθσ, 
μζτρο του ‘ξυλουργοφ’)  

 ενκαρρφνουν τισ αυκόρμθτεσ 
ςυηθτιςεισ ι προτάςεισ των παιδιϊν 
για μετριςεισ  

 ενκαρρφνουν προβλθματιςμό ςε 
μικρζσ θ ςε μεγάλεσ ομάδεσ ςχετικά με 
ςυγκρίςεισ αποςτάςεων που 
υλοποιικθκαν με διαφορετικζσ 
μονάδεσ μζτρθςθσ και κατζλθξαν ςε 
διαφορετικό αρικμθτικό αποτζλεςμα 
και 

 οδθγοφν τα παιδιά με κατάλλθλεσ 
ερωτιςεισ να ανακαλφψουν τθν 
αναγκαιότθτα για ςτακερι μονάδα 
μζτρθςθσ 

 
Εκτιμιςεισ 
αποςτάςεων και 
μθκϊν 
 

 
Μ5  Κάνουν απλζσ εκτιμιςεισ 
και ςυγκρίςεισ.  
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Μζτρθςθ επιφάνειασ:  
 
Άμεςεσ και ζμμεςεσ 
ςυγκρίςεισ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Μ6        Ρραγματοποιοφν απλζσ   

 άμεςεσ και ζμμεςεσ 
ςυγκρίςεισ  
επιφανειϊν. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Μ6 

- καλοφνται να πραγματοποιιςουν άμεςεσ και 
ζμμεςεσ ςυγκρίςεισ επιφανειϊν. 

 

 

 

 

 

 
Μ6  
 παρουςιάηουν καταςτάςεισ που 

οδθγοφν τα παιδιά ςτθν άμεςθ 
ςφγκριςθ επιφανειϊν (π.χ. κα χωρζςει 
ο πίνακασ ςτθν κορνίηα; πϊσ μπορεί θ 
μία κορνίηα να μπει ςτθν άλλθ; ) 

 παρουςιάηουν καταςτάςεισ ι 
οργανϊνουν παιχνίδια ζμμεςων 
ςυγκρίςεων με επικαλφψεισ και 
‘γεμίςματα’  (π.χ. ποιό ορκογϊνιο 
πάτωμα χωράει τα περιςςότερα 
τετράγωνα πλακάκια; ) 

(Δραςτθριότθτα ΜΔ5) 

 

 
 
 
 
 
Δόμθςθ επιφανειϊν  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Μ7 Δομοφν επιφάνειεσ με  

τετράγωνα ςε γραμμζσ 
και ςτιλεσ και μετροφν 
το  αποτζλεςμα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Μ7  

- επικαλφπτουν επιφάνειεσ ορκογϊνιεσ 
επιφάνειεσ με τετράγωνα και μετροφν το 
αποτζλεςμα. 

- υπολογίηουν τα τετράγωνα που χρειάηονται 
για να ςυμπλθρωκεί το ςχιμα ςε μια 
επιφάνεια που ζχει επικαλυφκεί κατά ζνα 
μζροσ 

 

 

 

 
Μ7 
 προτείνουν υλικό που ευνοεί τθ 

δόμθςθ ςε γραμμζσ και ςτιλεσ (π.χ. 
ςχιματα από τετράγωνα που πρζπει 
να ςυμπλθρωκοφν και να 
καταμετρθκοφν) 

 οργανϊνουν παιχνίδια ταχφτθτασ 
τφπου ‘βρίςκω πόςα τετράγωνα ζχει’  

(Δραςτθριότθτα ΜΔ6) 
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Χριςθ οργάνων 
(τετραγϊνων) 
μζτρθςθσ 
 

Μ8  Χρθςιμοποιοφν 
τετράγωνα για με 
μετριςουν επιφάνειεσ 

 
 

Μ8 

 οργανϊνουν παιχνίδια ςτα οποία τα 
παιδιά πρζπει να επιλζξουν το 
μεγαλφτερο ορκογϊνιο και ελζγχουν 
επιςτρϊνοντασ με τετράγωνα 

 διακζτουν ςτα παιδιά υλικό που 
περιζχει ορκογϊνια ςε διάφορεσ 
διαςτάςεισ ϊςτε το μεγαλφτερο να μθ 
γίνεται αμζςωσ αντιλθπτό. 

(Δραςτθριότθτα ΜΔ7) 

 

Εκτιμιςεισ 
επιφανειϊν 

Μ9  Εκτιμοφν το μζγεκοσ απλϊν 
επιφανειϊν και κάνουν 
ςυγκρίςεισ. 

 
 

 
 

Μζτρθςθ όγκου: 
Άμεςεσ και ζμμεςεσ 
ςυγκρίςεισ με τθ 
χριςθ μθ τυπικϊν 
μονάδων μζτρθςθσ 
όγκου 
 

Μ10  Συγκρίνουν 
χωρθτικότθτεσ και 
όγκουσ με επανάλθψθ 
μθ τυπικϊν μονάδων 

 

Μ10 
- Συγκρίνουν άμεςα κι ζμμεςα τθ χωρθτικότθτα 

δφο  δοχείων και ςυγκρίνουν όγκουσ 
καταςκευϊν που αποτελοφνται από μικρό 
αρικμό δομικϊν υλικϊν (κφβοι). 

 

Μ10 
 οργανϊνουν παιχνίδια ςε ομάδεσ που 

καλοφνται να διαλζξουν το μεγαλφτερο 
κουτί. Ο ζλεγχοσ γίνεται γεμίηοντασ το 
κουτί με κφβουσ.  

(Δραςτθριότθτα ΜΔ8) 

 προτείνουν ςτα παιδιά να υπολογίςουν 
τουσ κφβουσ που ζχει μια καταςκευι ι 
τουσ κφβουσ που τθ ςυμπλθρϊνουν 

Εκτιμιςεισ όγκων 
 

Μ11 Εκτιμοφν τον όγκο απλϊν 
ςτερεϊν και κάνουν 
ςυγκρίςεισ 
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ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: τατιςτικό 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΟΙ ΣΟΦΟΙ 

ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

Ο ςτόχοσ υλοποιείται όταν για 
παράδειγμα τα παιδιά... 

Οι εκπαιδευτικοί ςυμβάλλουν ςτην 
υλοποίηςη αυτών των ςτόχων όταν 

για παράδειγμα... 
 
 
Στατιςτικι: 
Κατθγορικά δεδομζνα 
Διαγράμματα με υλικά 
Εικονογράμματα  
 

 
Τα παιδιά: 
Σ1  Θζτουν ερωτιματα που 
μποροφν να απαντθκοφν με 
δεδομζνα (κατθγορικά). 
  
Σ2      Συλλζγουν δεδομζνα 

μζςω μικρϊν ερευνϊν 
και τα οργανϊνουν 
χρθςιμοποιϊντασ υλικά. 

Σ3      Καταςκευάηουν 
διαγράμματα με υλικά, 
εικονογράμματα. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σ1, Σ2, Σ3 
- κζτουν ερωτιματα που μποροφν να 

απαντθκοφν με κατθγορικά δεδομζνα  

- επινοοφν δικοφσ τουσ τρόπουσ για να 
ςυλλζξουν και να οργανϊςουν τα 
δεδομζνα  

- ςυηθτοφν για τισ διαφορετικζσ μορφζσ 
διαγραμμάτων που προκφπτουν και 
εξάγουν ςυμπεράςματα  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σ1, Σ2, Σ3, Σ4 

 ενκαρρφνουν τα παιδιά να κζτουν 
και να διερευνοφν ερωτιματα που 
μποροφν να απαντθκοφν με ςυλλογι 
δεδομζνων  

 αξιοποιοφν γεγονότα τθσ 
κακθμερινισ ηωισ του νθπιαγωγείου 
που ενδιαφζρουν τα παιδιά (π.χ. 
οργάνωςθ μιασ γιορτισ, οργάνωςθ 
τθσ γωνιάσ τθσ βιβλιοκικθσ...) για να 
εξοικειϊςουν τα παιδιά με τθν 
ερευνθτικι διαδικαςία  

 διατυπϊνουν ανοιχτζσ ερωτιςεισ 
(π.χ. Ροια είναι τα αγαπθμζνα μασ 
χρϊματα; Ροιουσ χυμοφσ φροφτων 
προτιμάμε; Ρϊσ μποροφμε να 
βροφμε ποιο χρϊμα προτιμοφν τα 
περιςςότερα παιδιά;) 

 προτρζπουν τα παιδιά: να ςυλλζξουν 
τα δεδομζνα, να πειραματιςτοφν με 
διάφορεσ μορφζσ οργάνωςισ τουσ, 
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Σ4  Διαβάηουν πλθροφορίεσ 

ςε εικονογράμματα και 
διαγράμματα 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σ4 
- -προςπακοφν να ‘διαβάςουν’ 

διαγράμματα και να περιγράψουν τισ 
πλθροφορίεσ  που παρουςιάηουν 

να εξάγουν ςυμπεράςματα 
(Δραςτθριότθτα ΣΔ1) 

 οργανϊνουν παιχνίδια του τφπου: 
«Μαντεφω τον κανόνα» για να 
οδθγιςουν τα παιδιά να βρουν τον 
τρόπο που φτιάχνονται οι 
κατθγορίεσ 

Σ4 

 παρουςιάηουν ςτα παιδιά 
διαγράμματα και ςυηθτοφν για τισ 
πλθροφορίεσ που περιζχουν 

(Δραςτθριότθτα ΣΔ2) 

 προτρζπουν τα παιδιά να 
ςυγκρίνουν διαφορετικζσ μορφζσ 
διαγραμμάτων (που αφοροφν τθν 
ίδια ερϊτθςθ) 
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ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: Πιθανότητεσ 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΟΙ ΣΟΦΟΙ 

ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

Ο ςτόχοσ υλοποιείται όταν για 
παράδειγμα τα παιδιά... 

Οι εκπαιδευτικοί ςυμβάλλουν ςτην 
υλοποίηςη αυτών των ςτόχων όταν 

για παράδειγμα... 
 
Πικανότθτεσ: 
Πείραμα τφχθσ 
Δειγματικόσ χϊροσ  
 

 
Τα παιδιά: 
Ρ1      Ρεριγράφουν ζνα 

γεγονόσ ωσ βζβαιο, 
πικανό, αδφνατο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ρ2  Ρραγματοποιοφν απλά 

πειράματα τφχθσ ενόσ 
ςταδίου και περιγράφουν 
το δειγματικό χϊρο. 

 
 
 
 
 

 
Ρ1 
- καλοφνται να περιγράψουν ζνα γεγονόσ 

ωσ βζβαιο, πικανό, αδφνατο. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ρ2 
- καλοφνται να πραγματοποιιςουν τθ 

ρίψθ ενόσ κζρματοσ, ηαριοφ, ςβοφρα και 
να εξετάςουν τα πικανά αποτελζςματα, 
να τα ςυηθτιςουν και να τα 
ανακοινϊςουν. 

- καλοφνται ςτα πειράματα αυτά να 
κάνουν μία πρόβλεψθ 

 

 
Ρ1 
 ςυηθτοφν με τα παιδιά για γεγονότα 

που ςυμβαίνουν πάντα, μερικζσ 
φορζσ ι ποτζ ςτο νθπιαγωγείο 

 ενκαρρφνουν τα παιδιά ςε ομάδεσ 
να καταςκευάςουν τθ «χϊρα του 
πάντα», τθ «χϊρα του μερικζσ 
φορζσ» και τθ «χϊρα του ποτζ» 

(Δραςτθριότθτα ΡΔ1) 

 
Ρ2 
 αξιοποιοφν πραγματικζσ 

καταςτάςεισ (π.χ. βάφουν τισ 
προςκλιςεισ για μία γιορτι 
παίηοντασ με ζνα ηάρι που ζχει τρία 
χρϊματα) και πραγματοποιοφν απλά 
πειράματα τφχθσ. 

 οργανϊνουν απλά πειράματα τφχθσ 
χρθςιμοποιϊντασ τθ ρίψθ του 
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Ρ3      Χαρακτθρίηουν ζνα 

παιχνίδι τφχθσ ωσ 
δίκαιο-άδικο. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ρ3 
- καλοφνται να χαρακτθρίςουν ζνα 

παιχνίδι τφχθσ ωσ δίκαιο-άδικο 
εξετάηοντασ τα αποτελζςματα ςε ζνα 
παιχνίδι τφχθσ όπου κάτι ζχει ‘πειραχτεί’ 
και κερδίηει μόνο ο ζνασ.  

- δοκιμάηουν να αλλάξουν τθ ςβοφρα ι το 
ηάρι ζτςι ϊςτε το παιχνίδι να είναι δίκαιο 

 

κζρματοσ, τθ ςβοφρα, το ηάρι, τθν 
κλιρωςθ. 

 (Δραςτθριότθτα ΡΔ2) 
 
 αξιοποιοφν ψθφιακά περιβάλλοντα, 

όπωσ το «Spinners» του 
Ρανεπιςτθμίου Utah των ΘΡΑ, που 
διατίκεται ςτο δικτυακό τόπο: 
http://nlvm.usu.edu 

 
 
Ρ3 
 προτείνουν ςε ηευγάρια παιδιϊν να 

γυρίςουν μία ςβοφρα που ζχει μόνο 
ζνα χρϊμα ι να διαλζξουν μπάλεσ 
από ζνα κουτί, όταν οι μπάλεσ ζχουν 
όλεσ το ίδιο χρϊμα ι ν παίξουν με 
ζνα ηάρι που δεν είναι ςωςτό. 
(Δραςτθριότθτα ΡΔ3) 
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ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: Αριθμοί και Πράξεισ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 
ΜΑΘΗΙΑΚΟΙ 

ΣΟΦΟΙ 
ΑρΔ1 «Γνωρίηω τουσ αρικμοφσ»: Παιχνίδι ταχφτθτασ-κρυμμζνοι αρικμοί 

 
(Ρριν από τθν ειςαγωγι ςτου αρικμοφσ ο εκπαιδευτικό ςυγκεντρϊνει τισ γνϊςεισ των παιδιϊν για τα αρικμθτικά 
ςφμβολα με μια  κατάςταςθ τφπου ‘ςυςτινω’: λζει ςτα παιδιά ότι τουσ επιςκζπτονται οι αρικμοί που ζχουν 
κρυφτεί ςτθν τάξθ και τα παιδιά καλοφνται να φζρουν τουσ αρικμοφσ που γνωρίηουν για να τουσ ςυςτιςουν 
ςτουσ υπόλοιπουσ. Με τον τρόπο αυτό γνωρίηει όλθ θ τάξθ τα 10 ψθφία των αρικμϊν 0-9). 
Στο παιχνίδι ταχφτθτασ ο εκπαιδευτικόσ δίνει ζνα ςφνκθμα φωνάηοντασ ζνα αρικμό και τα παιδιά που παίηουν ςε 
ομάδεσ ψάχνουν να βρουν αρικμοκάρτεσ από το 0 ωσ το 9 είναι κρυμμζνεσ μζςα ςτθν τάξθ. Κερδίηει θ ομάδα που 
φτάνει πρϊτθ και ςτο τζλοσ ζχει τισ περιςςότερεσ κάρτεσ. Οι ομάδεσ ελζγχουν τθν ορκότθτα.  Θ ταχφτθτα βοθκάει 
τα παιδιά να αςκθκοφν ςτθν γριγορθ αναγνϊριςθ. 

Υλικό: αρικμοκάρτεσ κρυμμζνεσ ι αρικμοκάρτεσ ςε ζνα ςωρό  
 

Αρ2 

ΑρΔ2 «Πόςα ακόμα χρειάηονται;» Καταςκευι 
 
Θ δραςτθριότθτα ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ των ςχζςεων ανάμεςα ςτουσ αρικμοφσ τθσ πρϊτθσ δεκάδασ. Τα παιδιά 
παίηουν ςε ομάδεσ με τισ βάςεισ του 5, 6, 8, 9, 10 και υλικό (κυβάκια, ποφλια κλπ) που καλφπτει μζροσ τθσ βάςθσ 
(πχ. ζχουν 4 και θ βάςθ είναι του 8). Ο/θ εκπ/κόσ προτείνει μια βάςθ κι ζνασ εκπρόςωποσ τθσ ομάδασ (μετά από 
απόφαςθ) πθγαίνει και παίρνει από το τραπζηι του  υλικοφ όςα χρειάηεται για να ςυμπλθρωκεί θ ποςότθτα. Θ 
βάςθ ελζγχει τθν ορκότθτα τθσ επιλογισ. 
 

Υλικό: υλικό κυβάκια, ποφλια ι άλλο υλικό. Βάςεισ του 5,6,8,9 και 10    

Αρ5 

1 5 
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ΑρΔ3 «Στοιχιματα»: Παιχνίδι 

 
Θ δραςτθριότθτα ςτοχεφει ςτθν εξοικείωςθ με τα ακροίςματα ςτθν πρϊτθ δεκάδα. Τα παιδιά παίηουν ςε 
ηευγάρια. Κάκε παιδί ζχει 5,6,7,8 ι 10 ςπίρτα. Το ζνα παιδί χωρίηει τθν ποςότθτα, παρουςιάηει το ζνα χζρι με τθ 
μια ποςότθτα και κρφβει ςτο άλλο τθν υπόλοιπθ. Το άλλο παιδί πρζπει να βρει πόςα ςπίρτα είναι κρυμμζνα. Ο 
ζλεγχοσ γίνεται με τθν επίδειξθ τθσ κρυμμζνθσ ποςότθτασ.  Πποιοσ κερδίηει παίρνει τθ ςειρά. 
 
Τα παιδιά που παίηουν ςυηθτοφν και εκφράηονται με αρικμοφσ, αναπτφςςοντασ ςχετικό λεξιλόγιο. Μετά τθ λιξθ 
του παιχνιδιοφ ο εκπαιδευτικόσ ςυηθτά με τθν τάξθ τρόπουσ εφρεςθσ τθσ κρυμμζνθσ ποςότθτασ και των 
ακροιςμάτων. 
 

Αρ5 

ΑρΔ4 «Βάηω μαηί ι βάηω κι άλλο»: Παιχνίδι 
 
Θ δραςτθριότθτα ςτοχεφει επίςθσ ςτθν εξοικείωςθ με τα ακροίςματα ςτθν πρϊτθ δεκάδα. Τα παιδιά παίηουν ςε 
ομάδεσ. Θ κάκε ομάδα ζχει υλικά (κυβάκια, ταινίεσ κλπ).  Ο/θ εκπ/κόσ δείχνει ι λζει ζνα αρικμό και οι ομάδεσ 
δοκιμάηουν να ενϊςουν τα υλικά για να ζχουν αυτό το αποτζλεςμα. Ο χρόνοσ είναι περιοριςμζνοσ. Οι ομάδεσ 
ελζγχουν τθν ορκότθτα των ςυνκζςεων. Κερδίηει θ ομάδα που ζκανε τουσ περιςςότερουσ ςυνδυαςμοφσ. 
Μετά το τζλοσ τθσ δράςθσ ο εκπαιδευτικόσ ςυγκεντρϊνει τισ ςυνκζςεισ και ςυηθτάει με τα παιδιά τουσ 
ςυνδυαςμοφσ.  
 
Υλικό: κφβοι που ενϊνονται, κάρτεσ με δφο χρϊματα ι τετράγωνα ι λωρίδεσ τετραγωνιςμζνο χαρτί 
 

 
 

Αρ7 

ΑρΔ5 «Ξζρω πόςα γάντια  είναι μζςα»: Άγνωςτθ κατάςταςθ 
 
Θ δραςτθριότθτα ςτοχεφει ςτθν προςζγγιςθ του πολλαπλαςιαςτικοφ ςυλλογιςμοφ.  Ο εκπαιδευτικόσ παρουςιάηει 
ζνα κλειςτό κουτί και ομάδεσ αντικειμζνων (δυάδεσ – ηευγάρια γάντια, τριάδεσ κλπ). Τοποκετεί μζςα κάποιεσ 

Αρ8 
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ομάδεσ και δείχνει ςτα παιδιά μια αρικμοκάρτα που παρουςιάηει για παράδειγμα πόςα ηεφγθ γαντιϊν βρίςκονται 
μζςα ς’ αυτό. Τα παιδιά προςπακοφν να υπολογίςουν πόςα γάντια είναι ςτο κουτί αν μετρθκοφν ζνα- ζνα. 
Ελζγχουν ανοίγοντασ το κουτί και μετρϊντασ πόςα είναι.  
 
Υλικό. Κάρτεσ με δυάδεσ, τετράδεσ ι πραγματικά αντικείμενα (γάντια... κλπ). 
 

ΑρΔ6 «Ξζρω να μοιράηω»: Άγνωςτθ κατάςταςθ 
 
Τα παιδιά παίηουν ςε ομάδεσ. Ο εκπαιδευτικό δίνει  ςτθν κάκε ομάδα ζνα υλικό και τα παιδιά πρζπει να βρουν 
τρόπουσ να το μοιράςουν ςτα 2 (3,4, κλπ). Κερδίηει θ ομάδα που απαντάει πρϊτθ.  
Μετά το τζλοσ τθσ δράςθσ ο εκπαιδευτικόσ ςυηθτά με τισ ομάδεσ που εξθγοφν πωσ βρικαν το αποτζλεςμα.  
 
Υλικό: Το προτεινόμενο υλικό χρθςιμοποιείται ςε ποικιλία για να αναπτφξει άλλεσ διαςτάςεισ του μοιράςματοσ 
ςτα παιδιά: τα κυβάκια, ποφλια, κάρτεσ, τετράγωνα κλπ 

Αρ9 
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΛΓΕΒΑ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑΣ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ 

ΣΤΟΧΟΙ 

ΑΔ1 «Βάηω ςτθ ςειρά»: Ραιχνίδι ταχφτθτασ 
 
Τα παιδιά παίηουν ςε ομάδεσ. Ο εκπαιδευτικόσ δίνει ςτθν κάκε ομάδα υλικό με διαφορετικά μικθ και πλάτθ 
τουλάχιςτον πζντε κομμάτια. Με το ςφνκθμα οι ομάδεσ ςυγκρίνουν το μικοσ και το πλάτοσ των υλικϊν και 
προςπακοφν να τα βάλουν ςε ςειρά μεγζκουσ. Κερδίηει θ ομάδα που τελειϊνει πρϊτθ. Οι ομάδεσ ελζγχουν το 
αποτζλεςμα. 
Μετά το τζλοσ ο εκπαιδευτικόσ ςυηθτά με τισ ομάδεσ για τουσ τρόπουσ ςφγκριςθ μικουσ-πλάτουσ. 

 
 

Υλικό: Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ποικιλία υλικϊν που μεταβάλλονται  ωσ προσ δφο διαςτάςεισ (κορδζλεσ, 
ορκογϊνια, ράβδοι, πφργοι, κφλινδροι.  
 

 
Α3 
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΩΟΣ, ΓΕΩΜΕΤΙΑ, ΜΕΤΗΣΗ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑΣ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ 

ΣΤΟΧΟΙ 

ΓΔ1 «Θυμάμαι που ιταν»: Παιχνίδι-φλασ 
 
Κάκε ομάδα παιδιϊν που παίηει ορίηει μια διευκζτθςθ των μελϊν τθσ ςτο χϊρο, πίςω από ζνα παραβάν. Με τθν 
μετακίνθςθ του παραβάν για μερικά δευτερόλεπτα τα παιδιά καταγράφουν κζςεισ. Πταν επανατοποκετείται το 
παραβάν θ ομάδα που παίηει αλλάηει μία ι περιςςότερεσ κζςεισ. Τα παιδιά πρζπει να κυμθκοφν τί ιταν που. Τα 
παιδιά περιγράφουν λεκτικά τισ κζςεισ και τισ αλλαγζσ με εκφράςεισ  τφπου «μπροσ-πίςω», «πάνω-κάτω», «δεξιά-
αριςτερά».  
 
Υπάρχει χρονικό όριο. Οι ομάδεσ των παιδιϊν παίηουν διαδοχικά.  
 
Για κάκε διευκζτθςθ ο εκπαιδευτικόσ τραβάει μία φωτογραφία. Θ επιβεβαίωςθ γίνεται με τθ ςφγκριςθ τθσ τελικισ 
κζςθσ με τθ φωτογραφία 
 

Γ1 

ΓΔ2 «Καταςκευζσ με τουβλάκια»: Παιχνίδια και καταςκευζσ 
 
Τα παιδιά αρχικά αναπαράγουν ςχθματιςμοφσ ςε πλάκεσ όπου είναι τοποκετθμζνα τουβλάκια. Αφοφ 
προπονθκοφν με αυτζσ τισ ανακαταςκευζσ ςτθ ςυνζχεια μποροφν να παίξουν ζνα παιχνίδι όπωσ βλζπω και 
κυμάμαι (φλασ).  
 
Ο εκπαιδευτικόσ παρουςιάηει ζνα ςχθματιςμό για λίγα δευτερόλεπτα και τα παιδιά ςε ομάδεσ καλοφνται να το 
ανακαταςκευάςουν. Ο ζλεγχοσ γίνεται με τθ ςφγκριςθ τθσ καταςκευισ και του πρότυπου.  
 

Γ3 
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Ο εκπαιδευτικόσ ςτο τζλοσ αναπτφςςει ςυηιτθςθ για τουσ τρόπουσ που χρθςιμοποιοφν για να βρίςκουν τισ κζςεισ. 
Υλικό: τουβλάκια lego ι αντίςτοιχο υλικό 
 
Το παιχνίδι μπορεί να διαφοροποιθκεί ωσ εξισ: Θ μία ομάδα ζχει μία καταςκευι και τθν περιγράφει ςτθν άλλθ 
που καλείται να τθν ανακαταςκευάςει ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ, χωρίσ να τθν ζχει δει. 
 

ΓΔ3 «Ξζρω πωσ είναι τα ςχιματα»: Παιχνίδι 
 
Τα παιδιά παίηουν ςε ομάδεσ. Θ μία ομάδα περιγράφει ζνα ςχιμα από μία διακζςιμθ ομάδα ςχθμάτων και θ άλλθ 
πρζπει να το βρει και να το δείξει. Θ ομάδα που περιγράφει ελζγχει το ςωςτό ι το λάκοσ τθσ απάντθςθσ από τθν 
εφρεςθ ι μθ του ςχιματοσ. 
 
Ο χρόνοσ είναι περιοριςμζνοσ. Κερδίηει θ ομάδα που βρίςκει τα περιςςότερα ςχιματα. 
 
Υλικό: διάφορα ςχιματα ςε μζγεκοσ και ςχιμα  
 

Γ5 

ΓΔ4 «Βάηω μαηί τα ςχιματα για να φτιάξω ςχζδια»: Καταςκευζσ 
 
Τα παιδιά δουλεφουν ατομικά και επικαλφπτουν δεδομζνα ςχιματα ι άλλεσ μορφζσ με διακζςιμα ςχιματα ςε 
πολλά μεγζκθ και μορφζσ. Τα προτεινόμενα ςχιματα επικαλφπτονται ακριβϊσ. Οι καταςκευζσ ςυγκεντρϊνονται 
ςτθν τάξθ και ο εκπαιδευτικόσ ςυηθτά με τα παιδιά πωσ ζκαναν τα ςχιματα τουσ.  
 

Γ8 
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Υλικό: ςχιματα κομμζνα ςε χαρτόνι ι υλικό του εμπορίου 
 

ΓΔ5 «Ξζρω τι κίνθςθ κάνει»: Παιχνίδι 
 
Τα παιδιά παίηουν ςε ομάδεσ διαδοχικά. Θ μία ομάδα κάνει μία διάταξθ ςε πλακόςτρωτο δάπεδο και οι υπόλοιπεσ 
ομάδεσ παρατθροφν. Μετά θ πρϊτθ ομάδα αλλάηει τθ κζςθ ενόσ παιδιοφ χωρίσ να το δουν οι άλλοι. Θ αλλαγι 
είναι μετακίνθςθ (μπροσ πίςω ι ςτροφι ι και τα δφο). Τα παιδιά των ομάδων περιγράφουν τθν αλλαγι που ζγινε. 
 

 
 
Θ αρχικι κζςθ ςθμειϊνεται με μαρκαδόρο. Ο ζλεγχοσ γίνεται με τθν αναπαραγωγι τθσ κίνθςθσ από το παιδί που 
τθν προτείνει. 
 

Γ9 

ΓΔ6 «Από που τραβιχτθκε θ φωτογραφία;»:Παιχνίδι 
 
Τα παιδιά είναι χωριςμζνα ςε ομάδεσ. Κάποιεσ ομάδεσ-φωτογράφοι τραβοφν φωτογραφίεσ ςτθν τάξθ, τθν αυλι ι 
ςε άλλο υλικό. Οι άλλεσ ομάδεσ πρζπει να βρουν από που τραβιχτθκε θ φωτογραφία και να τραβιξουν μια 
ακριβϊσ ίδια φωτογραφία για να τισ ςυγκρίνουν.  
Συγκρίνουν με το αρχικό πρότυπο και ςυηθτοφν για τον τρόπο με τον οποίο καταφζρνουν ακρίβεια ςτθ 
φωτογραφία. 

Γ14 
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Υλικό: Φωτογραφικζσ μθχανζσ 
 

ΓΔ7 «Μζςα από τθν τρφπα»: Παιχνίδι 
 
Τα παιδιά παίηουν ςε ομάδεσ. Κάκε ομάδα κοιτάηει το εςωτερικό ενόσ κιβωτίου, όπου βρίςκεται μία καταςκευι, 
από μία από τισ 4 τρφπεσ που βρίςκονται γφρω. Κάκε παιδί τθσ ομάδασ βλζπει μία όψθ. Ρρζπει να εξθγιςουν ςτθ 
ςυνζχεια ποιά όψθ τθσ καταςκευισ βλζπουν (να τθ δείξουν ςε μία άλλθ καταςκευι που είναι ζξω ι  να τθν 
αναγνωρίςουν ςε μία φωτογραφία) και με ποιό τρόπο βρίςκουν τθ ςχετικι όψθ. Ο ζλεγχοσ γίνεται με τθ ςφγκριςθ 
με το αρχικό πρότυπο. 
 
Υλικό: Μοντζλα με πραγματικζσ καταςτάςεισ ι με ςυνκζςεισ από κφβουσ 
 

Γ14 

ΜΔ1 «Μπορϊ να βρω ποιά είναι θ πιο μεγάλθ αγκαλιά»: Κατάςταςθ πρόβλθμα 
 
Ο εκπαιδευτικόσ καλεί τα παιδιά να δουλζψουν ςε ομάδεσ για να βρουν τρόπο να υπολογίςουν το μικοσ τθσ 
αγκαλιάσ τουσ. Δεν δίνεται κανζνα βοθκθτικό μζςο ι άλλο βοικθμα. Μετά το τζλοσ τθσ αναηιτθςθσ τα παιδιά 
εξθγοφν τον τρόπο με τον οποίο αποφάςιςαν να μετριςουν και να ςυγκρίνουν τα μεγζκθ. Οι ιδζεσ δοκιμάηονται 
ςτθν εφαρμογι. 
 
Υλικό: Για τθ μεταφορά του μεγζκουσ ςε άλλο υλικό μπορεί να χρθςιμοποιθκεί κορδζλα, ςπάγκοσ, μεηοφρα, κλπ. 
 

Μ1 

ΜΔ2 
 
 

 «Ξζρω πόςο λείπει»: Παιχνίδι ταχφτθτασ 
 
Ο εκπαιδευτικόσ δίνει ςτα παιδιά που είναι χωριςμζνα ςε ομάδεσ ζνα πρότυπο μζγεκοσ και 4 ηεφγθ ταινιϊν (ι 
άλλου υλικοφ) που ςχθματίηουν το μζγεκοσ αυτό. Με το ςφνκθμα τα παιδιά προςπακοφν να ςυνδυάςουν τα ηεφγθ 
για να προκφψει το ίδιο μζγεκοσ. Ελζγχουν ςυγκρίνοντασ με το πρότυπο. 
Μετά το τζλοσ θ τάξθ ςυηθτά πωσ βρικαν οι ομάδεσ τα ηευγάρια μεγεκϊν. Αναπτφςςεται το ςχετικό λεξιλόγιο ‘να 
είναι ίςα’. 

Μ2 

ΑΔΑ: 45Β89-ΘΛ8



118 

 

 
Υλικό: Μπορεί να προτακεί ποικιλία υλικϊν όπωσ χαρτόνια ςτα δφο, κορδζλεσ ςτα δφο, ράβδοι, πφργοι από 
τουβλάκια (που αποκτοφν και μία μετρικι διάςταςθ).  
 
Ενδεικτικι μορφι:                     Ρρότυπο   
 
 

ΜΔ3 «Που χωράνε πιο πολλά;»: Παιχνίδι 
 
Ο/θ εκπαιδευτικόσ απλϊνει ανάμεςα από τα παιδιά ζνα ςχθματιςμό με διαφορετικζσ αποςτάςεισ που δεν 
μποροφν να ςυγκρικοφν άμεςα. Τα παιδιά ςε ομάδεσ προςπακοφν να εκτιμιςουν ποιά απόςταςθ είναι πιο 
μεγάλθ. Κάκε ομάδα παρουςιάηει εκείνθ που κεωρεί πιο μεγάλθ απόςταςθ και ςτθ ςυνζχεια οι ομάδεσ 
επαλθκεφουν δοκιμάηοντασ με βιματα. Οι ομάδεσ παρουςιάηουν τισ ιδζεσ τουσ και εξθγοφν πϊσ κρίνουν τισ 
αποςτάςεισ 
 
Υλικό: αποςτάςεισ ηωγραφιςμζνεσ ι με κορδζλεσ αποτυπωμζνεσ ςε χαρτί (με τθ μορφι που είναι οι διαδρομζσ ςε 
ζνα χάρτθ (όχι ευκφγραμμεσ και με γωνίεσ) 
 

Μ3 

ΜΔ4 «Μπορϊ μόνο με ζνα»: Κατάςταςθ πρόβλθμα 
 
Θ δραςτθριότθτα ςτοχεφει να ειςάγει τα παιδιά ςτθν ιδζα τθσ επανάλθψθσ. Τα παιδιά δουλεφουν ςε ομάδεσ που 
ζχουν από ζνα μζτρο και προςπακοφν να ςυγκρίνουν δφο μεγζκθ που χρειάηονται περιςςότερα από ζνα. Τί να 
κάνουν; Οι ομάδεσ ςυηθτοφν τισ ιδζεσ για τον τρόπο με τον οποίο μποροφν να το κάνουν. Οι ιδζεσ 
ςυγκεντρϊνονται ςτθν τάξθ και μοιράηονται 
 
Υλικό: μζτρο ι άλλο μζςο μζτρθςθσ (πχ. χαράκι) 
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ΜΔ5 «Ξζρω που χωράνε περιςςότερα»: Παιχνίδι 
 
Τα παιδιά ςε ομάδεσ δοκιμάηουν να εκτιμιςουν ποιό ορκογϊνιο πάτωμα χωράει τα περιςςότερα τετράγωνα 
πλακάκια, από οριςμζνα που ζχουν. Θ κάκε ομάδα επιλζγει ζνα ορκογϊνιο, το επιςτρϊνουν και δίνουν τον 
αρικμό. Κερδίηει θ ομάδα που βάηει τα περιςςότερα τετράγωνα. Μετά το τζλοσ θ τάξθ ςυηθτά πωσ αποφάςιςε για 
το μεγαλφτερο ορκογϊνιο. 
 
 
 
Υλικό: Ορκογϊνια ςε διάφορεσ διαςτάςεισ ϊςτε το μεγαλφτερο να μθν γίνεται αμζςωσ αντιλθπτό. Πλεσ οι ομάδεσ 
ζχουν τα ίδια ςχιματα, που επιλζγονται ϊςτε να περιλαμβάνουν μικρό αρικμό τετραγϊνων. 
 

Μ6 

ΜΔ6 «Πόςα ακόμα;» Παιχνίδι ταχφτθτασ 
 
Ο εκπαιδευτικόσ δίνει ςτα παιδιά που δουλεφουν ςε ομάδεσ ςχιματα από τετράγωνα ςτα οποία λείπουν 
οριςμζνα. Τα παιδιά δοκιμάηουν να βρουν πόςα χρειάηεται να ςυμπλθρϊςουν. Ο ζλεγχοσ γίνεται με τθ διάλυςθ 
τθσ καταςκευισ και τθ μζτρθςθ των τετραγϊνων. Μετά το τζλοσ ο εκπαιδευτικόσ  ςυηθτά με τισ ομάδεσ τουσ 
τρόπουσ που χρθςιμοποίθςαν για να βρουν τον αρικμό των τετραγϊνων. 
 
Υλικό: Καταςκευζσ από τετράγωνα ι ςχιματα ςε τετραγωνιςμζνο χαρτί.  Πςο περιςςότερα λείπουν τόςο πιο 
δφςκολο είναι το πρόβλθμα. Ο εκπαιδευτικόσ ξεκινά με εμπράγματο υλικό (τετράγωνα που καλφπτουν τθν 
επιφάνεια) και μικρά κενά και προχωράει ςε πιο ςφνκετα. 
 
 
 
 
 
 
 

Μ7 
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ΜΔ7 «Τα τετράγωνα με βοθκάνε»: Παιχνίδι ταχφτθτασ 
 
Ο εκπαιδευτικόσ ξεκινά με εκκίνθςθ το πρόβλθμα τθσ ςφγκριςθσ των ορκογωνίων που δεν ςυγκρίνονται 
μπαίνοντασ το ζνα μζςα ςτο (ΜΔ5).  Πταν τα παιδιά επιλζξουν το πιο μεγάλο το επιςτρϊνουν με τετράγωνα και 
μετροφν πόςα τετράγωνα είναι.  
Ο εκπαιδευτικόσ αναπτφςςει μια ςυηιτθςθ για το μζγεκοσ των ορκογωνίων και τον αρικμό των τετραγϊνων.  
 
Υλικό: Ορκογϊνια ςε διάφορεσ διαςτάςεισ ϊςτε το μεγαλφτερο να μθν γίνεται αμζςωσ αντιλθπτό. Πλεσ οι ομάδεσ 
ζχουν τα ίδια ορκογϊνια, που επιλζγονται ϊςτε να περιλαμβάνουν μικρό αρικμό τετραγϊνων. 
 

Μ8 

ΜΔ8 «Οι κφβοι με βοθκάνε»: Παιχνίδι ταχφτθτασ 
 
Πμοια δραςτθριότθτα με τριςδιάςτατο αντικείμενο. Ο εκπαιδευτικόσ δίνει ςτα παιδιά κουτιά κι εκείνα ςε ομάδεσ 
δοκιμάηουν να εκτιμιςουν ποιό κουτί είναι πιο μεγάλο. Το επιλζγουν και για να το ελζγξουν το γεμίηουν με 
κφβουσ. Στο τζλοσ δίνουν τον αρικμό. Μετά το τζλοσ ο εκπαιδευτικόσ αναπτφςςει μια ςυηιτθςθ για το μζγεκοσ των 
κουτιϊν και τον αρικμό των κφβων που χωράνε.  
 
Υλικό: κουτιά ςε διάφορεσ διαςτάςεισ ϊςτε το μεγαλφτερο να μθν γίνεται αμζςωσ αντιλθπτό. Πλεσ οι ομάδεσ 
ζχουν τα ίδια κουτιά, που επιλζγονται ϊςτε να περιλαμβάνουν μικρό αρικμό κφβων. 
 
Θ δράςθ αυτι μπορεί να υποςτθριχκεί από τθ μζτρθςθ των κφβων που ζχει μια καταςκευι.  
 

 

Μ10 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 
ΜΑΘΗΙΑΚΟΙ 

ΣΟΦΟΙ 

ΣΔ1  
Ρροκειμζνου να οργανϊςουν μία γιορτι τα παιδιά διατυπϊνουν ζνα ερϊτθμα για να διερευνιςουν τι τουσ 
αρζςει: π.χ. «Σου αρζςουν τα μπιςκότα;», «Σου αρζςει το πορτοκάλι ι το μιλο;», «Σου αρζςει το πράςινο, το 
κίτρινο ι το κόκκινο χρϊμα;».  
Συηθτοφν με ποιο τρόπο κα καταγράψουν τισ απαντιςεισ τουσ (π.χ. χρθςιμοποιοφν ζνα κουτί για το ΝΑΙ και ζνα 
κουτί για το ΟΧΙ και βάηουν μζςα ζνα ςυνδετιρα ι ςε ζνα πίνακα με δφο ςτιλεσ ΝΑΙ/ΟΧΙ γράφουν τα ονόματά 
τουσ ι βάηουν μία γραμμι για κάκε παιδί) και πϊσ κα ελζγξουν ότι απάντθςαν όλα τα παιδιά.  
Καταςκευάηουν ζνα διάγραμμα με υλικά (π.χ. χρθςιμοποιοφν δφο κυβάκια διαφορετικοφ χρϊματοσ, ζνα για το ΝΑΙ 
και ζνα για το ΟΧΙ όπωσ φαίνεται παρακάτω)  
 

 

 
 

 
  ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
Συηθτοφν ερωτιματα όπωσ: Ρόςα παιδιά απάντθςαν ΝΑΙ; Ρόςα παιδιά απάντθςαν ΟΧΙ; 

Σ1, Σ2, Σ3 

ΣΔ2 
 
 
Α 

 
Τα παιδιά ςυηθτοφν για τισ πλθροφορίεσ που υπάρχουν ςε ζνα εικονόγραμμα. Για παράδειγμα το παρακάτω 
εικονόγραμμα δείχνει τα  ηϊα που βοικθςε μια ομάδα ανκρϊπων που αςχολείται με τθν προςταςία τουσ, κακϊσ 
είχαν τραυματιςτεί ςε δρόμουσ μζςα ςτα δάςθ. 

Σ4 
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ΡΔ1  

Συηθτοφν γεγονότα που ςυμβαίνουν πάντα, μερικζσ φορζσ ι ποτζ ςτο νθπιαγωγείο (π.χ. Ράντα ςυναντάμε παιδιά. 
Ροτζ δεν ςυναντάμε ζναν ελζφαντα. Μερικζσ φορζσ διαβάηουμε παραμφκια). 
Χωρίηονται ςε ομάδεσ και καταςκευάηουν τθ «χϊρα του  πάντα», τθ «χϊρα του ποτζ» και τθ «χϊρα του μερικζσ 
φορζσ» με βάςθ εικόνεσ που τουσ δίνονται (π.χ. κουνζλι με φτερά, κουνζλι χωρίσ φτερά, δζντρο με βιβλία ςτα 
κλαδιά του, μιςοφζγγαρο, πράςινο μιλο κ.λπ.).  
 

Ρ1 

ΡΔ2  
Τα παιδιά για να φτιάξουν προςκλιςεισ ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τρία χρϊματα (π.χ. κόκκινο, κίτρινο, πράςινο). 
Χρθςιμοποιοφν ζνα ηάρι με τρία χρϊματα (2 πλευρζσ με κάκε χρϊμα) και ςυηθτοφν ποιο χρϊμα μπορεί να τφχει, 
αν ρίξουν το ηάρι, για να βάψουν τισ προςκλιςεισ τουσ.  
-Κάκε παιδί αρχικά εκφράηει και δικαιολογεί τθν πρόβλεψι του και τθν καταγράφει ςε ζναν πίνακα. 
-Στθ ςυνζχεια κάκε παιδί ρίχνει το ηάρι και ανάλογα με το χρϊμα που κα τφχει, τθν καταγράφει ςε μία διπλανι 
ςτιλθ του πίνακα.  
-Συηθτοφν τα αποτελζςματα που προζκυψαν και ανακοινϊνουν το ςυμπζραςμα ςτο οποίο κατζλθξαν (ρίχνοντασ 
το ηάρι το χρϊμα μπορεί να είναι ι το κόκκινο ι το κίτρινο ι το πράςινο). 

Ρ2 

ΡΔ3 Ραιχνίδι 
 
Τα παιδιά χωρίηονται ςε 2 ομάδεσ και θ κάκε ομάδα τυχαία παίρνει από μία ςβοφρα. Με βάςθ το αποτζλεςμα 
τθσ ςβοφρασ το πιόνι τθσ κάκε ομάδασ προχωράει ζνα βιμα όταν ο δείκτθσ ςταματιςει ςτο πράςινο χρϊμα και 
2 βιματα όταν ο δείκτθσ ςταματιςει ςτο κόκκινο χρϊμα. Μόλισ ολοκλθρωκεί το παιχνίδι ςυηθτοφν εάν το 
παιχνίδι ιταν δίκαιο ι άδικο και για ποια ομάδα. Ρϊσ μπορεί το παιχνίδι να γίνει δίκαιο; 
Υλικό: μια ςβοφρα δφο χρωμάτων (π.χ. κόκκινο και πράςινο) ςε αναλογία ¾ και ¼ και μια ςβοφρα των ίδιων 

Ρ3 
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χρωμάτων ςε αναλογία ¼ και ¾ αντίςτοιχα, μια βάςθ για επιτραπζηιο παιχνίδι.  
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ΓΛΩΑ 
 

Τι πεοιλαμβάμει η μαθηριακή πεοιξυή «Γλώρρα»;  

Η Γλώςςα αποτελεύ το βαςικό μϋςο που διαςφαλύζει την 
επικοινωνύα μεταξύ των μελών μιασ κοινωνύασ. υντελεύ 
ςτο χτύςιμο διαπροςωπικών ςχϋςεων, εξαςφαλύζει τη 
μετϊδοςη τησ ςυςςωρευμϋνησ γνώςησ και ανθρώπινησ 
εμπειρύασ από γενιϊ ςε γενιϊ, επιτρϋπει την ατομικό και 
ςυλλογικό ϋκφραςη ςυναιςθημϊτων και ςτϊςεων 
απϋναντι ςτον κόςμο που μασ περιβϊλλει και εντϋλει 
εγγυϊται την ομαλό λειτουργύα τησ εκϊςτοτε κοινωνύασ.  
Επομϋνωσ θα ϋλεγε κανεύσ ότι Γλώςςα είναι κϊτι 
παραπϊνω από ϋνα απλό ςύνολο λϋξεων και κανόνων.  

Με βϊςη αυτό το ςκεπτικό με τη μαθηςιακό περιοχό τησ 
«Γλώςςασ» επιδιώκεται οι μαθητϋσ και οι μαθότριεσ να 
αποκτόςουν γνώςεισ, δεξιότητεσ και ςτϊςεισ οι οπούεσ 
ϋχουν να κϊνουν όχι μόνο με το ύδιο το γλωςςικό 
ςύςτημα και τη γλωςςικό επικοινωνύα, αλλϊ και με την 
προςωπικό και κοινωνικό τουσ ζωό. Πρόκειται για ϋνα 
πρόγραμμα που ςτηρύζεται ςτισ αρχϋσ του κριτικού 
γραμματιςμού, ςύμφωνα με τον οπούο κϊθε πολιτιςμικό 
προώόν (όπωσ λ.χ. η γλώςςα), αποτελεύ ϋνα πολυεπύπεδο 

πλϋγμα ιδεολογικών, κοινωνικών και τεχνολογικών 
διεργαςιών. 
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Κατανόηςη Προφορικών Κειμϋνων 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
Βαςικά θέματα και Σύποι 

κειμένων 

ΜΑΘΗΙΑΚΟΙ 
ΣΟΦΟΙ 

ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

Η υλοποίηςη του ςτόχου 
διευκολύνεται όταν για παράδειγμα 

τα παιδιά… 

Οι εκπαιδευτικοί ςυμβάλλουν ςτην 
υλοποίηςη του ςτόχου όταν για 

παράδειγμα… 
 

Α. ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: 
Ο Άνκρωποσ και θ ταυτότθτά 
του, Η κοινωνικι ηωι, Η φφςθ 
και το περιβάλλον 
 
Β. ΤΥΡΟΙ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 
Κειμενικά είδθ τθλεοπτικοφ και 
ραδιοφωνικοφ λόγου: 
διαφθμίςεισ, παιδικζσ 
εκπομπζσ, ςυνταγζσ κ.λπ. 
 
Ρεριγραφζσ αντικειμζνων ι 
προςϊπων τθσ 
κακθμερινότθτασ τθσ τάξθσ, του 
οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ, 
του ευρφτερου περίγυρου 

 
Συνθκίηουν ςτθν ακρόαςθ 
προφορικοφ λόγου που 
εκφζρουν ομιλθτζσ ςε 
διάφορεσ περιςτάςεισ 
επικοινωνίασ 

 

- Ακοφν προφορικά κείμενα ςτθν τάξθ 
και ςχολιάηουν τουσ διαφορετικοφσ 
τρόπουσ που επικοινωνιακζσ 
παράμετροι (π.χ. ςχζςθ 
ςυνομιλθτϊν/-τριϊν, γνϊςθ του 
ςκοποφ, χϊρου, χρόνου κ.λπ.) 
επθρεάηουν το κείμενο που παράγει 
ο ομιλθτισ/ομιλιτρια όταν 
απευκφνεται ςε διαφορετικοφσ 
αποδζκτεσ ι που παράγουν 
διαφορετικοί ομιλθτζσ/ομιλιτριεσ. 

 

 
 Εκκζτουν τα νιπια ςε προφορικό 

λόγο και με τθ χριςθ βίντεο, 
τθλεόραςθσ ι cd player  

 Οδθγοφν τα παιδιά ςε δθμιουργία 
υποκζςεων ςχετικά με το ρόλο των 
διαφορετικϊν επικοινωνιακϊν 
παραμζτρων μζςω ερωτιςεων 
«Ροιοσ μιλά;», «ςε ποιον;», «γιατί 
νομίηεισ του μιλάει ζτςι;», κτλ. 

 Βοθκοφν τα παιδιά να γενικεφςουν 
αυτά που ακοφν ςτθν τάξθ ηθτϊντασ 
τουσ παραδείγματα από τθν 
κακθμερινότθτα τουσ (π.χ. εςείσ πωσ 
μιλάτε όταν πάτε με τουσ γονείσ ςασ 
να αγοράςετε…, όταν κζλετε να 
εξθγιςετε κάτι ςε ζνα ςυμμακθτι 
ςασ… γιατί;) 

Ρολυτροπικά κείμενα: εκείνα  
που ςυνδυάηουν προφορικό 
λόγο, ιχο, μουςικι, εικόνα 

Αναγνωρίηουν τθν 
ταυτότθτα του/τθσ 
ομιλθτι/τριασ 

- Απαντοφν ςε ερωτιςεισ ςχετικά με 
τθν ταυτότθτα του ομιλθτι ςε 
καταςτάςεισ επικοινωνιακϊν 

 Εκκζτουν τα νιπια ςε προφορικό 
λόγο με τθ χριςθ cd player, βίντεο ι 
προβολι ςτον διαδραςτικό πίνακα. 

ΑΔΑ: 45Β89-ΘΛ8



126 

 

 
 
 
 
Απλοί διάλογοι «μεταξφ 
αγνϊςτων» με ςυγκεκριμζνο 
ςτόχο: οδθγίεσ, κανόνεσ, 
πρόςκλθςθ κ.λπ. 

 ςυναλλαγϊν  

 

- Μζςα από άςκθςθ-παιχνίδι 
αντιςτοιχοφν ψθφιακζσ 
φωτογραφίεσ αντιπροςωπευτικζσ 
μιασ κατάςταςθσ και θχογραφθμζνεσ 
φωνζσ με ςτοιχεία φφουσ που 
άλλοτε ταιριάηουν και άλλοτε όχι 
ςτθν κατάςταςθ.  

- Μζςα από παιχνίδι ρόλου μιλοφν 
ανάλογα με το ρόλο που υποδφονται 

Τα νιπια ακοφν ςφντομουσ 
διαλόγουσ ςτο πλαίςιο ςυναλλαγϊν, 
ςυηθτιςεων για κακθμερινά 
γεγονότα και φανταςτικϊν διαλόγων 
ςτο πλαίςιο παιχνιδιοφ και με τθ 
βοικεια ερωτιςεων κάνουν 
υποκζςεισ για τθν ταυτότθτα του 
ομιλθτι 

 Με ερωτιςεισ βοθκάνε τα παιδιά να 
ςχθματίςουν καλφτερθ εικόνα τθσ 
ταυτότθτασ του ρόλου που 
υποδφονται και να αποφφγουν τα 
ςτερεότυπα (π.χ. πολφ βαριζσ, 
κεατρικζσ φωνζσ για τουσ άντρεσ ι 
πολφ λεπτζσ, τςιριχτζσ φωνζσ για τισ 
γυναίκεσ κ.λπ.) 

 
Ραραμφκια 

 
Ροιιματα 

 
Ιςτορίεσ 
 
Γλωςςοδζτεσ  
 
Ραροιμίεσ 

Διακρίνουν διαφορετικά 
μοντζλα οργάνωςθσ 
προφορικοφ λόγου 
 
 
Συνειδθτοποιοφν ότι ο 
προφορικόσ λόγοσ 
αποτελεί κείμενο. 

- Εκτίκενται ςε διαφορετικά μοντζλα 
οργάνωςθσ προφορικοφ λόγου μζςα 
από τθν ακρόαςθ ολοκλθρωμζνων ι 
αποςπαςμάτων (απαγγελία 
ποιιματοσ, αφιγθςθ γεγονότοσ, 
κακθμερινοί διάλογοι μεταξφ φίλων, 
μθνφματα ςτον τθλεφωνθτι) 

 

 Εκκζτουν τα νιπια ςε διαφορετικά 
μοντζλα οργάνωςθσ προφορικοφ 
λόγου με τθ χριςθ 
βιντεοςκοπθμζνου υλικοφ από τθν 
τάξθ ι το κοινωνικό περιβάλλον:  

 Γίνεται χριςθ φωτογραφιϊν από το 
διαδίκτυο και ςφνδεςι τουσ με τθν 
επικοινωνιακι κατάςταςθ μζςα από 
διάλογο με τα παιδιά 

 Μζςα από τθν ακρόαςθ 
ολοκλθρωμζνων κειμζνων ι 
αποςπαςμάτων (π.χ. μθνφματα ςτον 
τθλεφωνθτι) οδθγοφν τα νιπια να 
κατανοιςουν ότι θ επίτευξθ τθσ 
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επικοινωνίασ γίνεται μζςα από 
ολοκλθρωμζνα κείμενα 

 

 
Οδθγίεσ προςανατολιςμοφ για 
μια επίςκεψθ . 

Κανόνεσ με τουσ οποίουσ 
παίηεται ζνα παιχνίδι 

Κατευκφνςεισ ςτθν υλοποίθςθ 
μιασ ςυνταγισ 

 
Συνειδθτοποιοφν ότι θ 
ακρόαςθ γίνεται για 
διαφορετικοφσ κάκε φορά 
ςκοποφσ  
 

 
- Αναηθτοφν πλθροφορίεσ μζςα από 

διάφορουσ τφπουσ προφορικϊν 
κειμζνων (π.χ. αφθγιςεισ, 
προφορικζσ περιγραφζσ, διαλόγουσ, 
ομιλίεσ ειδικϊν). 
 

 

 Αξιοποιοφν κακθμερινζσ καταςτάςεισ 
που προκφπτουν ι κζματα που 
επεξεργάηονται ςτθν τάξθ για να 
παροτρφνουν τα παιδιά να 
ανατρζξουν ςε προφορικά κείμενα: 
«κζλουμε να μάκουμε ποφ βρίςκεται 
το μουςείο τθσ πόλθσ για να το 
επιςκεφτοφμε και ηθτοφμε οδθγίεσ 
προςανατολιςμοφ», «κζλουμε να 
μάκουμε τι είναι υγιεινό να τρϊμε 
και ηθτάμε τθ γνϊμθ ενόσ ειδικοφ»  

Απλοί διάλογοι «μεταξφ 
αγνϊςτων» με ςυγκεκριμζνο 
ςτόχο: οδθγίεσ, κανόνεσ, 
πρόςκλθςθ κ.λπ. 
 
Συηθτιςεισ μεταξφ οικείων, 
φίλων για κακθμερινά 
γεγονότα. 
 
Φανταςτικοί διάλογοι ςτο 
πλαίςιο παιχνιδιοφ 
 
Βιωματικζσ αναδιθγιςεισ 
 
 
 

 
Εξοικειϊνονται με τθν 
ποικιλία των ςκοπϊν τθσ 
ακρόαςθσ 
 

Αναγνωρίηουν τουσ 
διαφορετικοφσ λόγουσ που 
επθρεάηουν το κείμενο 
που παράγει κάκε 
ομιλθτισ ι ομιλιτρια και 
προςαρμόηουν το λόγο 
που παράγουν ανάλογα με 
τθν περίςταςθ 

 
- Εμπλζκονται ςε απλοφσ διαλόγουσ 

για ςυγκεκριμζνο ςτόχο: δίνουν 
οδθγίεσ (π.χ. ςχετικά με το πϊσ 
παίηεται ζνα παιχνίδι), καλοφν ζνα 
ςυμμακθτι τουσ να μοιραςτεί το 
παιχνίδι, αφθγοφνται  μια 
φανταςτικι ιςτορία. 

- Ενκαρρφνονται να καταγράψουν τισ 
οδθγίεσ που δίνουν για ζνα παιχνίδι, 
ςτθν αρχι προφορικά, με όποιο 
τρόπο μποροφν 

 

 Εκκζτουν τα νιπια ςε καταςτάςεισ 
πρόςκτθςθσ πλθροφοριϊν, επίλυςθσ 
προβλιματοσ, απόλαυςθσ λόγου 
μζςα από παιχνίδια ρόλων , 
επεξεργαςία οπτικοακουςτικοφ 
υλικοφ, ακρόαςθ ιςτοριϊν κ.ο.κ. 

 Δίνουν χρόνο ςε κάκε παιδί να 
μιλιςει με το δικό του ρυκμό 

 Βοθκάνε τα παιδιά να γίνουν καλοί 
ακροατζσ υπενκυμίηοντασ τουσ 
κανόνεσ τθσ ςυηιτθςθσ όταν 
χρειάηεται 
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Κακθμερινοί διάλογοι ι/και 
ςυηθτιςεισ μεταξφ οικείων και 
μθ προςϊπων, με ςυγκεκριμζνο 
κζμα και για ςυγκεκριμζνο 
ςκοπό 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Αντιλαμβάνονται 
διαιςκθτικά τισ 
περιςτάςεισ κατά τισ 
οποίεσ χρθςιμοποιοφνται 
διαφορετικά είδθ κειμζνων 
 
Αναγνωρίηουν τθν 
διαφορετικότθτα των 
περιςτάςεων κατά τισ 
οποίεσ χρθςιμοποιοφνται 
διαφορετικά είδθ κειμζνων 
και κακϊσ μιλοφν τα ίδια 
επιλζγουν το ανάλογο 
κείμενο για τθν κάκε 
περίςταςθ. 
 

 
- Καλοφνται να διατυπϊςουν 

υποκζςεισ κατά τθν ακρόαςθ 
διαφόρων κειμζνων ςε ςχζςθ με 
τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν. 
 

 
 Εκκζτουν τα νιπια ςε οικεία είδθ 

κειμζνων και ηθτοφν από αυτά να 
αναγνωρίςουν τον επικοινωνιακό 
ςτόχο για τον οποίο ζχουν 
δθμιουργθκεί. 

 Συνειδθτοποιοφν 
διαιςκθτικά τισ 
γραμματικζσ και 
λεξιλογικζσ επιλογζσ του 
ομιλθτι /ομιλιτριασ 
ανάλογα με το κειμενικό 
είδοσ. 
 

- Καλοφνται να αναγνωρίςουν τον 
επικοινωνιακό ςτόχο προφορικϊν 
κειμζνων. 

- Καλοφνται να αναγνωρίςουν 
αςτεϊςμοφσ, προειδοποιιςεισ, 
ςυςτάςεισ, απειλζσ. 

 Επιςθμαίνουν τθν προςοχι των 
παιδιϊν ςε ςθμεία των κειμζνων που 
αφοροφν το λεξιλόγιο που 
χρθςιμοποιείται, το χρϊμα τθσ 
φωνισ το οποίο χαρακτθρίηει τθν 
εκφϊνθςι τουσ, το φφοσ των 
κειμζνων: επίςθμο, ανεπίςθμο κ.ο.κ 

 
 
 
 

Αντιλαμβάνονται 
διαιςκθτικά ότι θ μορφι 
του προφορικοφ κειμζνου 
εξαρτάται από τισ ςχζςεισ 

- Σχολιάηουν το περιεχόμενο ,το κζμα 
υπό ακρόαςθ κειμζνων και το ςκοπό 
τθσ ςυνομιλίασ 

 Εξαςκοφν τα παιδιά με τθ βοικεια 
ερωτιςεων ςτθν διατφπωςθ 
ςκζψεων, υποκζςεων, ιδεϊν ςχετικά 
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μεταξφ των ςυνομιλθτϊν, 
το κζμα, το ςκοπό του 
ομιλθτι. 
 

- Καλοφνται να διατυπϊςουν 
υποκζςεισ, ςκζψεισ για τισ 
κοινωνικζσ ςχζςεισ μεταξφ των 
ςυνομιλθτϊν ςε ζνα υπό ακρόαςθ 
επικοινωνιακό γεγονόσ. 

 

 

 

με τθ μορφι του κάκε κειμζνου. 

 Εμπλζκουν τα παιδιά ςε παιχνίδια 
ανακάλυψθσ τθσ μορφισ ςτθν 
ακρόαςθ διαφόρων κειμζνων μζςα 
από τθν υπόδυςθ ρόλων, τθν 
παρακολοφκθςθ video με 
δραματοποιθμζνουσ διαλόγουσ, τθν 
ακρόαςθ αποςπαςμάτων με 
διαλογικά μζρθ από λογοτεχνικά 
βιβλία, κ.λπ.  

 Εξαςκοφν μζςα από το κεατρικό 
παιχνίδι τα νιπια ςε τροποποιιςεισ 
κειμζνων ανάλογα με τον ακροατι ι 
τον ομιλθτι (π.χ. οδθγίεσ για τθν 
αντιμετϊπιςθ του πονόλαιμου: από 
τον/θν παιδίατρο ςτο γονιό, από τον 
ζνα γονιό ςτον άλλο, από το γονιό 
ςτο παιδί) 

 
 
 

 
Αξιοποιοφν το 
επικοινωνιακό πλαίςιο 
(ποιοσ μιλάει, ςε ποιον, ςε 
τι χϊρο, κτλ) για να κάνουν 
υποκζςεισ για το κζμα του 
προφορικοφ κειμζνου. 
 

 
- Ραρακολουκοφν βιντεοςκοπθμζνεσ 

ςυνομιλίεσ με διαφορετικό κάκε 
φορά πλαίςιο επικοινωνίασ και 
εντοπίηουν μζςα από τθν ανάλυςθ 
του χϊρου, του φφουσ τθσ 
ςυνομιλίασ και λεξιλογικϊν επιλογϊν 
το κζμα τθσ επικοινωνίασ.  

- Απαντοφν ςε ερωτιςεισ ςχετικά με 
το κζμα και το δθμιουργό του υπό 
ακρόαςθ προφορικοφ κειμζνου. 

 
 Βοθκάνε τα παιδιά να κάνουν τισ 

απαραίτθτεσ ςυςχετίςεισ τραβϊντασ 
τθν προςοχι τουσ ςτα κρίςιμα 
ςθμεία (π.χ. για προςζξτε το χϊρο… 
τι βλζπουμε;… ποιοσ λζτε να δίνει 
αυτζσ τισ οδθγίεσ; κ.ά.) 
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Αξιοποιοφν γλωςςικά 
ςτοιχεία ωσ ενδείξεισ για 
τθν επιβεβαίωςθ των 
αρχικϊν υποκζςεων που 
ζχουν διατυπϊςει για το 
υπό ακρόαςθ 
επικοινωνιακό γεγονόσ. 
 
Αντιλαμβάνονται τθ 
μεταφορικι χριςθ τθσ 
γλϊςςασ μαηί με 
παραγλωςςικά ςτοιχεία. 
 

 
- Διθγοφνται ιςτορίεσ ι παραμφκια 

που ζφτιαξαν τα ίδια 
χρθςιμοποιϊντασ κωδικοποιθμζνεσ 
φράςεισ ζναρξθσ και λιξθσ. Ρ.χ. «μια 
φορά και ζναν καιρό», «και ζηθςαν 
αυτοί καλά…», «Ραρακαλϊ/ 
λζγετε;», «Άντε γεια» 
 

 
 Εκκζτουν τα παιδιά ςε μια ποικιλία 

προφορικϊν κειμζνων όπωσ: 
παραμφκια, ιςτορίεσ, κακθμερινοφσ 
διαλόγουσ, τθλεφωνικοφσ διαλόγουσ  
και τα βοθκοφν να επιςθμαίνουν 
κωδικοποιθμζνεσ φράςεισ ζναρξθσ 
και λιξθσ  

 
 
 

 
Αναγνωρίηουν 
διαφορετικοφ τφπου 
επικοινωνιακζσ 
ςτρατθγικζσ που 
χρθςιμοποιεί ο 
ςυνομιλθτισ. 
 

 
- Συμμετζχουν ςε παιχνίδια ρόλων ςτα 

οποία καλοφνται να χρθςιμοποιοφν 
ςτρατθγικζσ ςτισ οποίεσ 
καταφεφγουμε όταν: 

- δεν γνωρίηουμε κάτι 

- δεν μποροφμε να εκφράςουμε 
αυτό που κζλουμε να ποφμε 

- κζλουμε να περιγράψουμε κάτι 
χωρίσ να χρθςιμοποιοφμε το 
λόγο… 

 
 Δθμιουργοφν καταςτάςεισ ςτισ 

οποίεσ εξαςκοφν τα παιδιά πϊσ να 
ηθτοφν με αποτελεςματικό τρόπο 
από το ςυνομιλθτι τουσ να  

- παραφράςει 
- επαναλάβει 
- να εξθγιςει 
- διευκρινίςει 

πλθροφορίεσ που δεν κατανοοφν ι δεν 
γνωρίηουν τα ίδια. 

 Κάνουν αρχικζσ υποκζςεισ - Συμμετζχουν ςε λεκτικά παιχνίδια  Επιλζγουν ποιιματα που αρζςουν 
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ςχετικά με το φωνθμικό 
χαρακτιρα τθσ γλϊςςασ. 
 
 
Να ςυνειδθτοποιιςουν ότι 
οι λζξεισ που 
χρθςιμοποιοφν αποτελοφν 
τα δομικά ςτοιχεία των 
προφορικϊν τουσ κειμζνων 

 
Να ςυνειδθτοποιιςουν 
μζςα ότι οι λζξεισ 
απαρτίηονται από 
μικρότερα κομμάτια, τισ 
ςυλλαβζσ και τα 
φωνιματα 

 
Να ςυνειδθτοποιιςουν ότι 
θ αλλαγι ενόσ ιχου 
(φωνιματοσ) ςτθ λζξθ 
αλλάηει και τθ ςθμαςία τθσ 
λζξθσ 

όπου κατά τθν ακρόαςθ ποιθμάτων 
καλοφνται να αντικαταςτιςουν 
λζξεισ του ποιιματοσ από λζξεισ που 
κάνουν ομοιοκαταλθξία. 
 

- Αναηθτοφν λζξεισ που αρχίηουν από 
τθν ίδια ςυλλαβι με μια λζξθ 
μοντζλο π.χ. καμπάνα / καπζλο 
 

- Ταξινομοφν εικονογραφθμζνεσ 
καρτζλεσ με βάςθ τθν θχθτικι 
ομοιότθτα των λζξεων που 
αναπαρίςτανται ςτισ καρτζλεσ (ίδια 
αρχι: π.χ. καμπάνα / καπζλο, ίδιο 
τζλοσ: π.χ. ντομάτα/πατάτα, κτλ) 
 

- Καταςκευάηουν ποιιματα με ρίμα 
και παίηουν με γλωςςοδζτεσ ςτθν 
τάξθ 

 
 

ςτα παιδιά και προςφζρονται για το 
ςυγκεκριμζνο ςτόχο. 

 Σχεδιάηουν δραςτθριότθτεσ όπου τα 
παιδιά αναηθτοφν λζξεισ κρυμμζνεσ 
μζςα ςε άλλεσ λζξεισ (π.χ. τραμπάλα> 
μπάλα, μαχαίρι> χζρι)  

 Με παιγνιϊδθ τρόπο παρουςιάηουν 
ςτα νιπια τθν ζννοια τθσ 
διαφοροποίθςθσ των λζξεων με 
αλλαγι ενόσ ιχου (λ.χ. πόνοσ, μόνοσ) 
ι με διαφοροποίθςθ του τόνου 
(γζροσ, γερόσ).  

 

 
 

 
Αναγνωρίηουν ςε πρϊτο 
επίπεδο τθ διάκριςθ 
κυριολεκτικοφ και 
μεταφορικοφ λόγου. 
 
Συνειδθτοποιοφν ότι οι 
λζξεισ που ςυνδζονται για 
να φτιάξουν κείμενα με 
νόθμα μερικζσ φορζσ 

 
- Γνωρίηουν μια ςειρά μεταφορικϊν 

εκφράςεων π.χ. «βρζχει 
καρεκλοπόδαρα», «ζγινα παπί» ι 
άλλων εκφράςεων π.χ. «πεινάω ςαν 
λφκοσ», «άςπροσ ςαν το χιόνι», κτλ 

- Δοκιμάηουν, με τισ κατάλλθλεσ 
βοθκθτικζσ ερωτιςεισ από τον 
εκπαιδευτικό, να εξθγιςουν τι 
μπορεί να ςθμαίνει μια μεταφορικι 

 
 Διαβάηουν ςτα παιδιά κείμενα 

παιδικισ λογοτεχνίασ που 
εμπεριζχουν λογοπαίγνια που 
προκφπτουν από τθ μεταφορικι 
χριςθ τθσ γλϊςςασ. 

 Εξαςκοφν τα νιπια να αναγνωρίηουν 
δεςμεφςεισ ςτθ χριςθ μεταφορικοφ 
λόγου ςε διάφορεσ επικοινωνιακζσ 
περιςτάςεισ: π.χ. κατά πόςο θ 
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ζχουν μία διαφορετικι από 
ό,τι ςυνικωσ ςθμαςία 
 

ζκφραςθ και πότε μπορεί να ειπωκεί 

 

 

- Κάνουν «ζρευνα» ςτα μζλθ τθσ 
οικογζνειασ τουσ για μεταφορικζσ 
εκφράςεισ που γνωρίηουν και τισ 
«καταγράφουν» για να φτιάξουν ζνα 
«βιβλίο «για τθν τάξθ. 

ζκφραςθ «βρζχει καρεκλοπόδαρα» 
μπορεί να ειπωκεί ςε ζνα δελτίο 
καιροφ. 

 
 

 
Αναγνωρίηουν απλά 
παραγλωςςικά ςτοιχεία 
(κινιςεισ ςϊματοσ, χεριϊν, 
προςϊπου). 
 
Διακρίνουν τον τόνο μιασ 
ςυνομιλίασ και τον 
ερμθνεφουν ανάλογα 

 
- Καλοφνται να ερμθνεφςουν τον τόνο 

μιασ ςυνομιλίασ βαςιςμζνα ςτθν 
επιτόνιςθ: απειλθτικόσ, φιλικόσ, 
προτρεπτικόσ κ.λπ. 

 

 Μζςα από τθ χριςθ εργαλείων 
διιγθςθσ ψθφιακϊν ιςτοριϊν (π.χ. θ 
Μθλιά, digital story telling, 
photopeach) οδθγοφν τα παιδιά να 
ςυνειδθτοποιιςουν το ρόλο τθσ 
επιτόνιςθσ και άλλων 
παραγλωςςικϊν ςτοιχείων 

 

  
Οτιδιποτε προφορικό κείμενο 

 
Λειτουργοφν ωσ ακροατζσ 
 

 
- Ορίηουν όλοι μαηί τουσ κανόνεσ τθσ 

ςυνομιλίασ ςτθν τάξθ (π.χ. δεν 
διακόπτουμε το ςυνομιλθτι μασ, δεν 
μιλάμε όλοι μαηί, προςζχουμε τι λζει 
ο ςυνομιλθτισ μασ για να μθν ποφμε 
το ίδιο ι για να καταλάβουμε τι λζει 
και να του απαντιςουμε), τουσ 
καταγράφουν με τθ βοικεια του 
εκπαιδευτικοφ για να τουσ 
κυμοφνται και τουσ αναρτοφν ςε 

 

 Βοθκάνε τα παιδιά να 
επικεντρϊςουν τθν προςοχι τουσ 
ςτον ομιλθτι/ομιλιτρια: «τϊρα μασ 
μιλάει ο Αντϊνθσ και μασ λζει ότι…»  

 Επαναδιατυπϊνουν τα λόγια των 
παιδιϊν, όταν χρειάηεται, για να 
διευκολφνουν τθν κατανόθςθ του 
λόγουσ τουσ από τα άλλα παιδιά. 
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πίνακα 

 

 

- Απαντάνε ςε ερωτιςεισ που τουσ 
απευκφνει ο εκπαιδευτικόσ κατά τθν 
ανάγνωςθ παραμυκιϊν (π.χ. ςχετικά 
με τθν πλοκι, τουσ ιρωεσ, κ.λπ.) 

 
Ραιχνίδια ρόλων 
 
Συηθτιςεισ 
 
 
 

 
Διατυπϊνουν 
διευκρινιςτικζσ ερωτιςεισ 
ςτο/ςτθ νθπιαγωγό, τουσ 
ςυμμακθτζσ τουσ ι γονείσ 
τουσ για το είδοσ των 
πλθροφοριϊν που δεν 
κατανοοφν, ϊςτε να 
διαςφαλιςτεί θ 
επικοινωνία. 

 
- Σε παιχνίδια ρόλου καλοφνται να 

ηθτιςουν, με αποτελεςματικό τρόπο, 
(ανάλογα με το πλαίςιο επικοινωνίασ 
ι το πολιτιςμικό πλαίςιο) από το 
ςυνομιλθτι τουσ να παραφράςει, να 
επαναλάβει, να εξθγιςει ι να 
διευκρινίςει πλθροφορίεσ που δεν 
κατανοοφν 

 

 Βοθκάνε τα παιδιά, όπου χρειάηεται, 
είτε λειτουργϊντασ ωσ πρότυπο είτε 
επαναδιατυπϊνοντασ τθν ερϊτθςθ 
να διατυπϊςουν τισ διευκρινιςτικζσ 
ερωτιςεισ τουσ με κατανοθτό και 
αποτελεςματικό τρόπο (π.χ. εγϊ 
όταν δεν καταλαβαίνω… ςυνικωσ 
ρωτάω…») 

 
Διάλογοι ελεφκεροι αλλά και 
ςχεδιαςμζνοι από τθ 
νθπιαγωγό. 

Αναπτφςςουν ςτρατθγικζσ 
για να πάρουν το λόγο με 
ευγενικό τρόπο, μακαίνουν 
να ςζβονται τουσ κανόνεσ 
επικοινωνίασ. 
 

- Ρεριμζνουν τθ ςειρά τουσ για να 
πάρουν το λόγο 
 

- Χρθςιμοποιοφν φράςεισ ευγενείασ 
για να πάρουν το λόγο να μιλιςουν, 
ι να ηθτιςουν από τον ςυνομιλθτι 
τουσ να επαναλάβει ι να εξθγιςει ι 
να διευκρινίςει πλθροφορίεσ που 
δεν κατανοοφν. 
 

 Λειτουργοφν ωσ πρότυπο 

 Δθμιουργοφν ςυνκικεσ ςτισ οποίεσ 
εξαςκοφν τα παιδιά ςτθ χριςθ 
ευγενικϊν εκφράςεων. 

 Βοθκάνε τα παιδιά να ςυνδζςουν τθ 
χριςθ των φράςεων ευγενείασ εκτόσ 
από τουσ κανόνεσ επικοινωνίασ και 
με τα ςυναιςκιματα των 
ςυνομιλθτϊν 

 
 Συηθτιςεισ  

Αναπτφςςουν ςτρατθγικζσ 
προκειμζνου να δθλϊςουν 
τθ ςυμφωνία ι τθ 

- Διατυπϊνουν και αιτιολογοφν 
προςωπικζσ τουσ κζςεισ 
χρθςιμοποιϊντασ το κατάλλθλο 

 Εξαςκοφν τα νιπια ςτθ χριςθ 
κατάλλθλου λεξιλογίου ςτο πλαίςιο 
διατφπωςθσ ςυμφωνίασ ι διαφωνίασ 
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διαφωνία τουσ με τον 
ςυνομιλθτι τουσ ςτθν 
τάξθ. 

λεξιλόγιο όπωσ: διαφωνϊ γιατί…/ 
ςυμφωνϊ γιατί…κ.ο.κ. 

με το ςυνομιλθτι τουσ. 

 

Παραγωγό Προφορικών Κειμϋνων 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΙΑΚΟΙ 

ΣΟΦΟΙ 

ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

Η υλοποίηςη του ςτόχου 
διευκολύνεται όταν για παράδειγμα 

τα παιδιά… 

Οι εκπαιδευτικοί ςυμβάλλουν ςτην 
υλοποίηςη του ςτόχου όταν για 

παράδειγμα… 
 
- Βιωματικζσ αναδιθγιςεισ 
 
- Αφθγιςεισ παραμυκιϊν και 
ιςτοριϊν φανταςτικϊν ι 
πραγματικϊν. 
 
- Ρροφορικζσ διθγιςεισ 

 
 
Εφαρμόηουν ςτρατθγικζσ 
οργάνωςθσ του λόγου τουσ 
πριν μιλιςουν 

 
- Μζςα από παιχνίδια ρόλου 

εξαςκοφνται ςτθν παραγωγι 
προφορικϊν κειμζνων με δεςμεφςεισ 
όπωσ: για ςυγκεκριμζνο κζμα, 
απζναντι ςε ςυγκεκριμζνο 
ςυνομιλθτι, με κάποιο ςκοπό, ςε 
ςυγκεκριμζνο χϊρο. 

 
 Ρροτείνουν «κζματα» από τθν 

κακθμερινι ηωι των παιδιϊν που 
ζχουν νόθμα γι’ αυτά 

 
- Ραιχνίδια ρόλων 
 
- Οργανωμζνα παιχνίδια 

 
Επιλζγουν το είδοσ του 
λόγου ι τφπο κειμζνου που 
κα χρθςιμοποιιςουν 
ανάλογα τθν περίςταςθ. 
 
Ραράγουν προφορικά 
κείμενα ςφμφωνα με τισ 
δεςμεφςεισ που ιςχφουν 
κάκε φορά. 

 
- Καλοφνται να δϊςουν οδθγίεσ 

προςανατολιςμοφ, να περιγράψουν ι 
να αφθγθκοφν μια ιςτορία βαςιςμζνθ 
ςε ψθφιακζσ φωτογραφίεσ 

- Καλοφνται να να αιτιολογιςουν τθν 
άποψι τουσ ι τθν άποψθ τθσ ομάδασ 
τουσ 

- Διατυπϊνουν υποκζςεισ, 
ςυμπεράςματα, αποφάςεισ ανάλογα 

 
 Αξιοποιοφν και τα πζντε μακθςιακά 

πλαίςια (παιχνίδι, ρουτίνεσ, 
διερευνιςεισ, κακθμερινζσ 
καταςτάςεισ και οργανωμζνεσ 
δραςτθριότθτεσ) για να παροτρφνουν 
τα παιδιά να παράγουν προφορικά 
κείμενα ςφμφωνα με τισ δεςμεφςεισ 
που ιςχφουν κάκε φορά (π.χ. ςτισ 
διερευνιςεισ τα παιδιά διατυπϊνουν 
υποκζςεισ και εξάγουν 
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τθν περίςταςθ. 

- Μζςα από ςυηιτθςθ ςχολιάηουν τθν 
αποτελεςματικότθτα των κειμζνων 
που παριχκθςαν κατά τθν 
επικοινωνία 

ςυμπεράςματα, το παιχνίδι ςτισ γωνιζσ 
καλοφνται να δϊςουν οδθγίεσ για το 
πϊσ να ζρκει ζνασ επιςκζπτθσ ςτο 
«ιατρείο»). 

 

 
- Ραιχνίδια ρόλων 
 
- Συηθτιςεισ 
 
- Επιςκζψεισ εκτόσ χϊρου 

ςχολείου με ςκοπό 
κοινωνικζσ επαφζσ και 
ςυναλλαγζσ με τοπικοφσ 
φορείσ  

 
 
 

 
Επιλζγουν το λεξιλόγιο που 
κα χρθςιμοποιιςουν 
ανάλογα με το κεματικό 
πεδίο ςυηιτθςθσ και 
λαμβάνοντασ υπόψθ τον 
επικοινωνιακό ςκοπό και 
το ακροατιριο. 
 

Ζχουν ςτθν κατοχι τουσ 
ζνα ευρφ και πλοφςιο 
λεξιλόγιο το οποίο 
χρθςιμοποιοφν. 

 

 
- Ζρχονται ςε επαφι και ςυνομιλοφν με 

επαγγελματίεσ, ειδικοφσ , άτομα από 
τθν κοινότθτα 

 

 
 Εξαςκοφν τα παιδιά ςτθ χριςθ 

κατάλλθλων λζξεων ςφμφωνα με το 
πλαίςιο τθσ επικοινωνίασ 
λειτουργϊντασ ωσ πρότυπο ι /και 
επαναδιατυπϊνοντασ τα λόγια των 
παιδιϊν  

 Χρθςιμοποιοφν τθ ςωςτι ορολογία 
ςτο πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ των 
διαφόρων μακθςιακϊν περιοχϊν (π.χ. 
φυςικζσ επιςτιμεσ, μακθματικά κ.λπ.)  

 Εξαςκοφν τα παιδιά ςτο: ανάλογο 
λεξιλόγιο ςε κάκε περίςταςθ 
επικοινωνίασ: Στθ ςυνομιλία με 
τον/τθν φίλθ μου, ςτθ ςυνομιλία με τθ 
δαςκάλα μου, ςτθ ςυνομιλία με τον 
υπεφκυνο ενόσ μαγαηιοφ κ.λπ. 

 

 
- Ραιχνίδια ρόλων 
 
 
- Δραματοποιιςεισ 
 

 
Χρθςιμοποιοφν 
επικοινωνιακζσ 
ςτρατθγικζσ 

 
- Χρθςιμοποιοφν εκφράςεισ και 

προςαρμόηουν το φφοσ τουσ ςφμφωνα 
α) με τισ επικοινωνιακζσ ανάγκεσ 
όπωσ: αναηιτθςθ βοικειασ, 
επαναδιατφπωςθ κ.ο.κ.  και β) το 

 

 Δθμιουργοφν κατάλλθλεσ ςυνκικεσ 
ςτο πλαίςιο οργανωμζνων 
δραςτθριοτιτων, ϊςτε να κλθκοφν τα 
παιδιά να δϊςουν λ.γ. οδθγίεσ, 
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- Θεατρικό παιχνίδι 
 
- Διάλογοι για παροχι 
πλθροφορίασ, ζκφραςθ 
γνϊμθσ, παροχι οδθγιϊν. 

είδοσ του ςυνομιλθτι που ζχουν 
απζναντί τουσ. 

 
Αυτοπαρουςιάςεισ/ 
παρουςίαςθ κάποιου 
γεγονότοσ ι προςϊπου μζςα 
ςτθν τάξθ 
 
 
Ρεριγραφζσ εικόνων, 
πινάκων ηωγραφικισ κ.λπ. 
 
Αφθγιςεισ 
 
 

 

 
Συμμετζχουν ςε 
ςυηθτιςεισ ςτο 
νθπιαγωγείο για κζματα 
των ενδιαφερόντων τουσ 
 

 
- Εξαςκοφνται ςτθν περιγραφι 

αντικειμζνων, προςϊπων και 
γεγονότων που τουσ εντυπωςίαςαν ι 
κίνθςαν το ενδιαφζρον τουσ με 
αφορμι επιςκζψεισ εκτόσ ςχολείου ι 
εμπειρίεσ από το ςπίτι. 

 
 Οργανϊνουν δραςτθριότθτεσ ςτισ 

οποίεσ καλοφνται τα παιδιά να 
εκφράςουν εμπειρίεσ τουσ, να τισ 
μοιραςτοφν με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ. 

 Οργανϊνουν τθν «ϊρα τθσ ςυηιτθςθσ» 
με κζματα που επιλζγει θ τάξθ 

 Ξεκινάνε τθ ςυηιτθςθ κάνοντασ ςαφζσ 
το κζμα τθσ (π.χ. «μαηευτικαμε ςτθν 
παρεοφλα για να ςυηθτιςουμε…») και 
τθν τελειϊνουν ςυνοψίηοντασ τα 
«ςυμπεράςματα» τθσ (π.χ. «άρα από 
τθ ςυηιτθςθ μασ καταλιγουμε ότι…» ι 
«από τθ ςυηιτθςθ που κάναμε 
διαπιςτϊνουμε ότι όλοι ζχουμε 
αγαπθμζνα παιχνίδια…») 

 Βοθκάνε τα παιδιά που δυςκολεφονται 
να εκφραςτοφν με ςυμπλθρωματικζσ-
διευκρινιςτικζσ ερωτιςεισ :«κζλεισ να 
μασ πεισ τι ζγινε ςτθν αρχι; Μετά;  Τι 
άλλο είδεσ; Ρου αλλοφ πιγατε; Και τι 
απάντθςεσ εςφ ςε αυτό που ςου 
είπε…; Εςφ τι ζκανεσ όταν είδεσ το…;» 
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- Ροιιματα 
 
- Τραγοφδια 
 
- Αινίγματα 
 
- Γλωςςοδζτεσ 
 
- Ραροιμίεσ 
 
 

 
Κατακτοφν φκόγγουσ και 
φωνιματα ςτθν ελλθνικι 
 

 
- Ραίηουν παιχνίδια με λζξεισ όπου 

επιςθμαίνουν το αρχικό και τελικό 
φϊνθμα μιασ λζξθσ. 
 

 
 Εξαςκοφν τα παιδιά ςτθν ανακάλυψθ 

φκόγγων και φωνθμάτων μζςα ςτισ 
λζξεισ ςτο πλαίςιο απλϊν προφορικϊν 
κειμζνων που ενζχουν ρυκμό και 
ομοιοκαταλθξία. 

 
- Ραιχνίδια λζξεων 

 
Αντιλαμβάνονται τθ 
λειτουργία του τονιςμοφ 
και τθ διαφοροποιθτικι 
αξία του τόνου για το 
νόθμα τθσ λζξθσ. 
 

 

- Εντοπίηουν λζξεισ που με τθν αλλαγι 
του τόνου μεταςχθματίηεται το νόθμα 
τουσ 

 
 Εξαςκοφν τα παιδιά ςε 

μεταςχθματιςμοφσ του νοιματοσ μιασ 
λζξθσ με τθν αλλαγι του τονιςμοφ ςε 
αυτιν: μιλο-  μιλϊ… παίρνω- περνϊ… 
 

 
- Ροιιματα 
 
- Τραγοφδια 

 

 
Κατακτοφν το βαςικό 
λεξιλόγιο 
 

- Φτιάχνουν ςε ομάδεσ το λεξικό τθσ 
τάξθσ που φυλάςςουν ςτθ γωνιά τθσ 
βιβλιοκικθσ και ςυμβουλεφονται κατά 
τακτά διαςτιματα ι κεματικζσ 
καρτζλεσ αναφοράσ που αναρτοφν 
ςτουσ τοίχουσ 

- Εμπλουτίηουν το λεξικό τθσ τάξθσ ανά 
τακτά χρονικά διαςτιματα που ορίηει 
ο εκπαιδευτικόσ. 

- Συμμετζχουν ςε παιχνίδια 
δθμιουργικισ γραφισ όπου παράγουν 
ομαδικζσ ιςτορίεσ με αφορμι 

 Λειτουργοφν ωσ μοντζλο και βοθκάνε 
τα παιδιά να χρθςιμοποιοφν τισ 
κατάλλθλεσ λζξεισ κατά τθν 
διατφπωςθ των ςκζψεων τουσ. 

 Ενκαρρφνουν τα παιδιά να ρωτάνε και 
άλλουσ ανκρϊπουσ (π.χ. ειδικοφσ, 
επαγγελματίεσ) για τθ ςθμαςία λζξεων 
που δεν γνωρίηουν 
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προκακοριςμζνεσ λζξεισ ι αλλάηουν 
τισ λζξεισ ςφντομων κειμζνων με 
λζξεισ που ςθμαίνουν το ίδιο 
(ςυνϊνυμεσ) ι το αντίκετο (αντίκετεσ) 

- Εικονογραφθμζνεσ ιςτορίεσ  
 
- Αφιγθςθ κακθμερινϊν 
γεγονότων 
 

- Ρεριγραφζσ 
προςϊπων ι 
γεγονότων που 
παρακίνθςαν το 
ενδιαφζρον τουσ. 

 

 
Αντιλαμβάνονται τθ 
ςθμαςία των ςυνδετικϊν 
εκφράςεων για τθ ςυνοχι 
του λόγου . 

 
- Χρθςιμοποιοφν εκφράςεισ (π.χ. 

«ζπειτα, φςτερα, και τότε, ξαφνικά, 
όμωσ, αλλά» κτλ) για να ενϊςουν τα 
διαφορετικά ςθμεία μιασ ιςτορίασ. 

- Καλοφνται να κάνουν υποκζςεισ για το 
τι λείπει από παραμφκια που 
αφθγείται ο εκπαιδευτικόσ και ςτα 
οποία ζχει αφαιρζςει τισ ςυνδετικζσ 
λζξεισ 

 
 Λειτουργοφν ωσ πρότυπο για τθ χριςθ 

ςυνδετικϊν φράςεων ι βοθκάνε τα 
παιδιά επαναδιατυπϊνοντασ αυτά που 
λζνε π.χ. «λεσ λοιπόν ότι ξαφνικά 
εμφανίςτθκε μπροςτά ςασ…» «και 
φςτερα τι ζγινε…;» 

 
- Ραιχνίδια ρόλων 
 

- Ραρακολοφκθςθ 
εκπαιδευτικοφ 
περιεχομζνου ταινιϊν  

 
 
 
 

 
Χρθςιμοποιοφν απλά 
παραγλωςςικά ςτοιχεία 
(κινιςεισ ςϊματοσ, χεριϊν, 
προςϊπου) για να 
οργανϊςουν καλφτερα το 
λόγο τουσ. 

 
- Ενκαρρφνονται μζςα από το κεατρικό 

παιχνίδι να χρθςιμοποιοφν 
παραγλωςςικά ςτοιχεία (π.χ 
επιτόνιςθ, κινιςεισ του προςϊπου και 
των χεριϊν, θ κζςθ και θ κατεφκυνςθ 
του ςϊματοσ) ανάλογα με τουσ 
ςτόχουσ που κζλουν να πετφχουν. 

 
 Τραβάνε τθν προςοχι των παιδιϊν ςτα 

παραγλωςςικά ςτοιχεία: «βλζποντασ 
το πρόςωπο του μου φαίνεται ότι...», 
«ζτςι όπωσ κουνάει τα χζρια του 
πάνω-κάτω νομίηω ότι προςπακεί να 
μασ πει ότι…» 
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Κατανόηςη Γραπτού Λόγου 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΙΑΚΟΙ 

ΣΟΦΟΙ 

ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

Η υλοποίηςη του ςτόχου 
διευκολύνεται όταν για παράδειγμα 

τα παιδιά… 

Οι εκπαιδευτικοί ςυμβάλλουν ςτην 
υλοποίηςη του ςτόχου όταν για 

παράδειγμα… 
 
 
- Ρίνακεσ- Ρίνακεσ αναφοράσ 
 
 
- Ετικζτεσ ςτα προϊόντα του 
ςοφπερ μάρκετ 
- Διαφθμίςεισ 
- Ταμπζλεσ με τισ οδοφσ 

 

 
Αναγνωρίηουν ότι ο 
γραπτόσ λόγοσ είναι 
φορζασ μθνυμάτων που 
πραγματϊνονται με τθ 
μορφι κειμζνου. 

 

- Επεξεργάηονται ερεκίςματα γραπτοφ 
λόγου που βρίςκονται ςτισ τάξεισ 
όπωσ: λειτουργικοφσ πίνακεσ 
αναφοράσ, ανακοινϊςεισ και αντλοφν 
πλθροφορίεσ από αυτά (π.χ. ποιοσ 
είναι απϊν, ποια είναι τα μζλθ μιασ 
ομάδασ εργαςίασ, κτλ). 

- Επεξεργάηονται ερεκίςματα γραπτοφ 
λόγου που βρίςκονται ςτο ευρφτερο 
περιβάλλον τουσ όπωσ: ταμπζλεσ με 
τισ οδοφσ, πινακίδεσ καταςτθμάτων, 
ετικζτεσ ςτα προϊόντα του ςοφπερ 
μάρκετ, διαφθμίςεισ κ.ο.κ και αντλοφν 
πλθροφορίεσ. 

 

 
 Φζρνουν ςτθν τάξθ ενδιαφζροντα 

κείμενα και βοθκοφν τα παιδιά μζςω 
ερωτιςεων να τα επεξεργαςτοφν και 
να κάνουν υποκζςεισ για το 
περιεχόμενό τουσ. 

 Εμπλουτίηουν τθν τάξθ και τον 
ευρφτερο χϊρο του νθπιαγωγείου με 
ερεκίςματα γραπτοφ λόγου 
(ανακοινϊςεισ, ταμπζλεσ, χάρτεσ, 
πίνακεσ αναφοράσ, βιβλία, παιδικζσ 
εφθμερίδεσ, κόμιξ, προϊόντα με τισ 
ετικζτεσ τουσ)  

 Δθμιουργοφν ανάγκεσ ςτα παιδιά 
προκειμζνου να ανατρζξουν ςτα 
ερεκίςματα γραπτοφ λόγου που 
βρίςκονται ςτο ευρφτερο περιβάλλον 
τουσ αλλά και ςτο περιβάλλον τθσ 
τάξθσ τουσ (π.χ. πϊσ κα δοφμε ποιοι 
ςυμμακθτζσ μασ λείπουν κάκε μζρα, 
πϊσ κα κυμόμαςτε τι υπθρεςία ζχει θ 
κάκε ομάδα, πϊσ κα δείξουμε ςε 
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κάποιον επιςκζπτθ ποφ βρίςκονται οι 
τουαλζτεσ μασ) και ζπειτα τα βοθκοφν 
να κάνουν υποκζςεισ για το 
περιεχόμενό τουσ. 

 

 
- Ανάγνωςθ βιβλίων: 
Ραραμφκια, ιςτορίεσ, 
περιοδικά… 
-  Εικονογραφθμζνα βιβλία 
- Ρολυτροπικά κείμενα 
 

 
Συνειδθτοποιοφν ότι ο 
γραπτόσ λόγοσ είναι θ 
αναπαράςταςθ του 
προφορικοφ και 
διακρίνουν τθν εικόνα μιασ 
λζξθσ από τθν γραπτι 
απόδοςι τθσ 

 

- Αντιςτοιχοφν λζξθ με εικόνα 

- Εντοπίηουν λζξεισ ςε διαφορετικά 
περιβάλλοντα 

- Χρθςιμοποιοφν γλωςςικοφσ χάρτεσ 

 
 Κακϊσ διαβάηουν ζνα βιβλίο δείχνουν 

με το χζρι τουσ το ςθμείο όπου 
διαβάηουν 

 Βάηουν τα παιδιά να κάνουν υποκζςεισ 
για το μζροσ τθσ ςελίδασ που 
διαβάηεται (κείμενο) 

 

- Ζντυπα: λογαριαςμοί, 
ειςιτιρια… 
- Ετικζτεσ 
- Ρροςκλιςεισ 
- Ανακοινϊςεισ 
- Ευχετιριεσ κάρτεσ 

 
Μζςα από τθν ανάγνωςθ 
κειμζνων εντοπίηουν 
χριςιμεσ πλθροφορίεσ, 
αποκτοφν γνϊςθ, 
απολαμβάνουν ζνα 
κείμενο ι επιλφουν ζνα 
πρόβλθμα που ζχει 
προκφψει ςτθν τάξθ  

. 

 

- Εντοπίηουν λζξεισ ςε διαφορετικά 
περιβάλλοντα 

- Αναηθτοφν απαντιςεισ ςε ερωτιματα 
τουσ ι λφςεισ ςε προβλιματα που 
αντιμετωπίηουν ςτθν τάξθ ςε 
διαφορετικά ζντυπα τα οποία 
επεξεργάηονται ςτθν τάξθ 

 

 
 Οδθγοφν τα νιπια ςτθν παρατιρθςθ 

διαφορετικϊν κειμενικϊν ειδϊν και 
ςτθ δθμιουργία υποκζςεων ςχετικά με 
τθ λειτουργία που επιτελεί το κάκε ζνα 
από αυτά. 

 Σχεδιάηουν «προβλθματικζσ 
καταςτάςεισ» ϊςτε να οδθγιςουν τα 
νιπια να αναηθτιςουν λφςεισ ςε 
διαφορετικά ζντυπα  

 Εξοπλίηουν τισ γωνιζσ τθσ τάξθσ και το 
δραματικό παιχνίδι των παιδιϊν με 
διάφορα ζντυπα από τθν 
κακθμερινότθτα τουσ (π.χ. 
λογαριαςμοί, ειςιτιρια κ.ά.) 
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- Διαφθμίςεισ 
- Μαγειρικζσ ςυνταγζσ  
- Λίςτεσ για τθν αγορά 
προϊόντων 
- Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
 

 
Κατανοοφν ότι θ ανάγνωςθ 
ζχει ποικίλουσ ςκοποφσ. 

 

- Αναγνωρίηουν τθ λειτουργικι χριςθ 
κάκε κειμζνου ςφμφωνα με το ςκοπό 
τθσ δθμιουργίασ του και απαντοφν ςε 
ςχετικζσ ερωτιςεισ του /τθσ 
εκπαιδευτικοφ. 

 
 Εμπλζκουν τα νιπια ςε ςκζψεισ για τον 

ςκοπό για τον οποίο ζχει δθμιουργθκεί 
ζνα ςυγκεκριμζνο κείμενο (π.χ. 
πρόςκλθςθ, λογαριαςμόσ, κατάλογοσ, 
λεηάντα). 

 
 

 
- Ιςτορίεσ 
- Συνταγζσ γιατροφ 
- Λογαριαςμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ… 
- Ροιιματα 
 

Διατυπϊνουν 
προκαταρκτικζσ 
υποκζςεισ-προβλζψεισ για 
το υπό ανάγνωςθ κείμενο. 
 

- Κάνουν υποκζςεισ – προβλζψεισ 
χρθςιμοποιϊντασ ςαν αναφορά τθν 
εικόνα ι το πλαίςιο επικοινωνίασ του 
υπό ανάγνωςθ κειμζνου ςχετικά με το 
περιεχόμενο του κάκε κειμζνου, το 
ςκοπό, ποιον αφορά και τον φορζα 
που το ζχει δθμιουργιςει.. 

- Με βάςθ το εξϊφυλο ενόσ βιβλίου 
καλοφνται να κάνουν τισ δικζσ τουσ 
υποκζςεισ για το περιεχόμενο 

 Ραρουςιάηουν μζςα ςτθν τάξθ 
διάφορα είδθ κειμζνων από διάφορεσ 
κακθμερινζσ καταςτάςεισ 

 

 
- Ανάγνωςθ ιςτοριϊν 
- Χάρτεσ 
- Αφίςεσ 
- Εξϊφυλλα βιβλίων 
- Εικονογραφθμζνα βιβλία 
 

 
Αποκτοφν αρχικζσ ιδζεσ ι 
επαλθκεφουν διαιςκθτικά  
αρχικζσ υποκζςεισ ςχετικζσ 
με τισ βαςικζσ ςυμβάςεισ 
τθσ ανάγνωςθσ. 
 

 

- Ραροτρφνονται να διαβάηουν 
αγαπθμζνα τουσ παραμφκια ςτουσ 
ςυμμακθτζσ τουσ ακολουκϊντασ τισ 
ςυμβάςεισ ανάγνωςθσ  

 

 
 Επιςθμαίνουν ςτα νιπια τισ βαςικζσ 

ςυμβάςεισ τθσ ανάγνωςθσ δείχνοντασ: 
τθ φορά ανάγνωςθσ από αριςτερά 
προσ τα δεξιά, από πάνω προσ τα 
κάτω, από τθν αρχι ζωσ το τζλοσ 
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Παραγωγό Γραπτού Λόγου 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΙΑΚΟΙ 

ΣΟΦΟΙ 

ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 
Η υλοποίηςη του ςτόχου 

διευκολύνεται όταν για παράδειγμα τα 
παιδιά: 

Οι εκπαιδευτικοί ςυμβάλλουν ςτην 
υλοποίηςη του ςτόχου όταν για 

παράδειγμα: 
 
- Ρροςκλιςεισ 
- Αφίςεσ 
- Μθνφματα θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου 
- Οδθγίεσ παιχνιδιϊν 
- Μαγειρικζσ ςυνταγζσ 
 

 
Αντιλαμβάνονται τουσ 
ςκοποφσ τθσ γραφισ. 
 

 
- Επιςθμαίνουν τα γραπτά μθνφματα ςτο 

περιβάλλον τουσ: ςιματα, ταμπζλεσ 
καταςτθμάτων, κακθμερινοφσ 
λογαριαςμοφσ ΟΤΕ, ΔΕΘ κ.ο.κ 
 

 

 Δθμιουργοφν ςυνκικεσ ςτο 
νθπιαγωγείο (π.χ. πϊσ κα 
κυμόμαςτε ποιοσ δανείςτθκε 
βιβλία από τθ βιβλιοκικθ, πϊσ κα 
καλζςουμε το διπλανό νθπιαγωγείο 
να παρακολουκιςει τθ γιορτι μασ, 
κλπ), ϊςτε να προκφψει ανάγκθ για 
αβίαςτθ παραγωγι γραπτοφ λόγου 

 

 
- Ρροςκλιςεισ 
- Αφίςα 
- Λογιςμικό αιςκθτικισ 
ζκφραςθσ & ανάπτυξθσ τθσ 
δθμιουργικότθτασ (tuxpaint) 
 

 
Επιλζγουν τα ςθμειωτικά 
μζςα (γράμμα, εικόνα ι ςε 
ςυνδυαςμό) που κα 
χρθςιμοποιιςουν για τθν 
παραγωγι κειμζνων  

- Συηθτοφν ςε ομάδεσ και βρίςκουν το 
κατάλλθλο ςθμειωτικό μζςο που κα 
χρθςιμοποιιςουν ςτθν ανάλογθ 
περίςταςθ επικοινωνίασ 

- Δθμιουργοφν αφίςα με προκακοριςμζνο 
ςτόχο, λ.χ. αφίςα για τθν εκδιλωςθ τθσ 
τάξθσ με τθ χριςθ εργαλείων Web 2.0 
(γνωςτό εργαλείο αποτελεί το glogster) 

- Εμπλζκονται ςε δραςτθριότθτεσ 
καταγραφισ και μορφοποίθςθσ κειμζνου 
ςτον Θ/Υ 

 Βοθκοφν τα νιπια ςτθ χριςθ 
εργαλείων και μζςων δθμιουργικισ 
ζκφραςθσ («με ποιον άλλο τρόπο 
κα μποροφςαμε να…;» 
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- Χριςθ διαφορετικϊν 
εργαλείων γραφισ : 
μαρκαδόροι, μολφβια… 

 
Αποκτοφν ικανότθτεσ που 
υποςτθρίηουν τθν γραφι 
και μακαίνουν τθν ορκι 
ςτάςθ του ςϊματοσ κατά τθ 
γραφι. 
 

 

- Κρατοφν ςε ορκι ςτάςθ το ςϊμα τουσ 
όταν γράφουν/ηωγραφίηουν. 

- Κρατοφν ςωςτά το μολφβι με τθ χριςθ 
τθσ τριποδικισ λαβισ. 

 

 Εξαςκοφν τα παιδιά ςτθ ςωςτι 
χριςθ των εργαλείων γραφισ μζςα 
από δραςτθριότθτεσ αδρϊν και 
λεπτϊν κινιςεων ςτο πλαίςιο 
διακεματικϊν δραςτθριοτιτων και 
ψυχοκινθτικοφ παιχνιδιοφ 

  
- Ηλεκτρονικόσ Υπολογιςτισ 
- Λογιςμικό εννοιολογικισ 
χαρτογράφθςθσ kidspiration 
-  κειμζνου Word 

 
Χρθςιμοποιοφν μζςα 
γραφισ ι γράφουν ςτον 
θλεκτρονικό υπολογιςτι και 
χρθςιμοποιοφν το ποντίκι. 
 

- Σχεδιάηουν μζςα από εργαςία ςε 
ομάδεσ ςφντομα κείμενα ςτο πλαίςιο 
διακεματικϊν δραςτθριοτιτων. 

- Σχεδιάηουν ςφντομα κείμενα για τθν 
κακθμερινι ηωι του νθπιαγωγείου και 
τα υπαγορεφουν ςτθ/ςτο νθπιαγωγό ι 
τα γράφουν όπωσ μποροφν. 

 

 Υποςτθρίηουν τα νιπια ςε κάκε 
πρόκεςθ τουσ να γράψουν.  

 Εξαςκοφν τα νιπια ςτθ χριςθ του 
λογιςμικοφ εννοιολογικισ 
χαρτογράφθςθσ «kidspiration» 
μζςα ςτο νθπιαγωγείο 

 
- Ρίνακεσ αναφοράσ 
- Ρινακίδεσ καταςτθμάτων 
- Ραιχνίδια με τισ λζξεισ 
- Ροιιματα 
-  
 
 

 
Συνειδθτοποιοφν τθ ςχζςθ 
φωνιματοσ-γραφιματοσ 
(ότι κάκε γράφθμα ζχει 
ςχζςθ με φϊνθμα και 
αντίςτροφα) 

 

- Μζςα ςε ςυνκικεσ παιχνιδιοφ 
οδθγοφνται να επεξεργαςτοφν γραπτά 
ερεκίςματα τθσ τάξθσ και να κάνουν 
υποκζςεισ για τα ςφμβολα που 
χρθςιμοποιοφνται για τθν απόδοςθ των 
ιχων (φωνθμάτων) τθσ ελλθνικισ 

 

 Εφοδιάηουν τθν τάξθ/τισ γωνιζσ με 
ποικίλα γραπτά ερεκίςματα  
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ΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
 

Γιαςί η Φσρική Αγωγή είμαι ρημαμςική για ςα 
παιδιά ςηπ ποξρυξλικήπ ηλικίαπ; 
 

Σο ςώμα του μαθητό εύναι ϋνα ςπουδαύο 
«εργαλεύο μϊθηςησ», μϋςα από το οπούο θα 
οικοδομηθούν οι βϊςεισ τησ κινητικόσ του απόδοςησ, 
τησ νοητικόσ, ψυχολογικόσ, ςυναιςθηματικόσ και 
κοινωνικόσ του ανϊπτυξησ. Όςο πιο πολλϋσ ευκαιρύεσ 
για κύνηςη ϋχει το παιδύ ς’ αυτόν την κρύςιμη ηλικύα, 
τόςο περιςςότερο θα αναπτυχθεύ ωσ προςωπικότητα.  

Η χρόςη του ςώματοσ, μϋςα από μια πλατιϊ βϊςη 
κινητικών εμπειριών, θα βοηθόςει το μικρό μαθητό να 
επικοινωνόςει με τα ϊλλα παιδιϊ, να εξερευνόςει το 
περιβϊλλον, να αναλύςει τα ςτοιχεύα τησ κύνηςησ, να 
δημιουργόςει νϋεσ μορφϋσ κύνηςησ, να κατανοόςει 
ϋννοιεσ και ςυναιςθόματα, να αυτοπροςδιοριςτεύ ωσ 
ϊτομο και ωσ μϋλοσ ομϊδασ. Έτςι, τα κινητικϊ 
περιεχόμενα θα πρϋπει να επιλϋγονται από τον 
εκπαιδευτικό μετϊ από ςκϋψη και αιτιολόγηςη, ώςτε να 
αποτελούν ουςιαςτικϋσ μαθηςιακϋσ εμπειρύεσ για τα 
παιδιϊ.  

 

Σα κινητικϊ περιεχόμενα ϋχουν νόημα για τουσ μαθητϋσ 
μόνο αν: 

 Ενθαρρύνουν τον πειραματιςμό  

 Προϊγουν τη δημιουργικότητα 

 Αναπτύςςουν τη φανταςύα  

 Ενεργοποιούν τη ςκϋψη και τη μϊθηςη  

 Βελτιώνουν την αυτοπεπούθηςη 

 Βοηθούν ςτην ϋκφραςη ςυναιςθημϊτων 

 Προϊγουν τη ςυνεργαςύα και την κατανόηςη των ϊλλων  

 υμβϊλλουν ςτην κατανόηςη και ανϊλυςη του 
περιβϊλλοντοσ 

 Βελτιώνουν την υγεύα και βοηθούν τη ςωματικό ανϊπτυξη 
και ωρύμανςη 
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κοποσ 1 - Ανϊπτυξη βαςικών κινητικών δεξιοτότων 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΙΑΚΟΙ 

ΣΟΦΟΙ 

ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

Η υλοποίηςη του ςτόχου διευκολύνεται όταν για 
παράδειγμα τα παιδιά… 

Οι εκπαιδευτικοί ςυμβάλλουν ςτην 
υλοποίηςη των ςτόχων όταν για 

παράδειγμα… 

Στόχοσ 1: 
Κατανόθςθ των 
ςτοιχείων τθσ 
κίνθςθσ.  

Να αναγνωρίηουν τα 
μζρθ του ςϊματόσ 
τουσ. 

Να αναγνωρίηουν τα 
ςτοιχεία του χϊρου 
(προςωπικόσ και 
γενικόσ χϊροσ, 
επίπεδα, διαδρομζσ, 
κατευκφνςεισ). 

Να κατανοοφν τισ 
ςχζςεισ με τα 
αντικείμενα (πάνω, 
πίςω, ανάμεςα κλπ). 

Να εκφράηουν τα 
ςτοιχεία του ρυκμοφ 
μζςω τθσ κίνθςθσ. 

- Ραίρνουν κζςεισ και δθμιουργοφν βαςικά ςχιματα 
χρθςιμοποιϊντασ (ονομαςτικά) μζρθ του ςϊματοσ 
ι όλο το ςϊμα τουσ. Για παράδειγμα, ατομικά και 
ςε ηευγάρια τα παιδιά ςχθματίηουν γράμματα 
ι/και αρικμοφσ με μζλθ του ςϊματοσ.  

- Καταλαμβάνουν οριοκετθμζνο χϊρο 
δθμιουργϊντασ διάφορα ςχιματα. Για 
παράδειγμα, αναγνωρίηουν, δείχνουν, κινοφνται 
ατομικά ςε οριοκετθμζνουσ χϊρουσ με κορδζλεσ, 
ςτεφάνια, κϊνουσ, ςχοινάκια, χρϊματα κ.ά. 

- Μποροφν να δείξουν ςε ςχζςθ με ςτακερά 
αντικείμενα τισ ζννοιεσ πάνω, κάτω, πλάι, πίςω, 
μπροςτά, ενδιάμεςα. Για παράδειγμα, ομαδικά 
δραματοποιοφν παραμφκια όπου οι ιρωεσ 
κρφβονται πίςω από… περνάνε ενδιάμεςα από… 
κ.λπ. 

- Κινοφνται με άνεςθ αργά-γριγορα, δείχνοντασ ότι 
κατανοοφν τθ διαφορά μεταξφ τουσ. Για 
παράδειγμα, τα παιδιά ατομικά αντιδροφν 

 Εξαςφαλίηουν εποπτικά εργαλεία (π.χ. 
καρτζλεσ με αρικμοφσ & γράμματα, 
κορδζλεσ, ςχοινάκια, γραμμζσ, κϊνοι 
κ.ά.) που μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν, ωσ μζςο 
παρατιρθςθσ και μίμθςθσ των 
ςχθμάτων από τα παιδιά.   

 Χρθςιμοποιοφν εποπτικά εργαλεία για 
τθν οριοκζτθςθ του χϊρου (π.χ. 
ςτεφάνια, ράβδουσ, κϊνοι κ.ά.). 

 Βοθκάνε τα παιδιά να 
αναπαραςτιςουν με τθν κίνθςθ τισ 
ιδιότθτεσ του ιχου αργά-γριγορα 
χρθςιμοποιϊντασ εποπτικά εργαλεία 
και τεχνολογικά μζςα αναπαραγωγισ 
ιχου (π.χ. ταμπουρίνο, καςτανιζτεσ, 
μουςικι, video/cd κ.ά.). 

 Χρθςιμοποιοφν τεχνικζσ 
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ανάλογα με τθν ταχφτθτα κροφςθσ ενόσ 
ταμπουρίνου. 

 

δραματοποίθςθσ τθσ κίνθςθσ (π.χ. 
αφιγθςθ παραμυκιϊν) για να 
κατανοιςουν τα παιδιά τισ ςχζςεισ 
τουσ με τα αντικείμενα και το χϊρο. 

Στόχοσ 2: Εκτζλεςθ 
αντιλθπτικο-
κινθτικϊν 
δεξιοτιτων. 

Να εκτελοφν με 
επιτυχία τισ 
κακθμερινζσ 
δραςτθριότθτεσ 
αυτοεξυπθρζτθςισ 
τουσ. 

Να αναγνωρίηουν τθν 
δεξιά και τθν 
αριςτερι πλευρά. 

Να εκτελοφν με 
επιτυχία 
δραςτθριότθτεσ που 
απαιτοφν τον 
ςυντονιςμό ματιοφ - 
χεριοφ και ματιοφ - 
ποδιοφ. 

 

- Γνωρίηουν να κουμπϊνουν κουμπιά, να κλείνουν 
φερμουάρ, να δζνουν τα κορδόνια, να αλλάηουν 
γριγορα μια μπλοφηα, τα παποφτςια τουσ κ.ά.  

- Χρθςιμοποιοφν ςτοχευόμενα τα μζλθ του ςϊματόσ 
τουσ. Για παράδειγμα, μποροφν να μιμθκοφν κζςεισ 
ςϊματοσ κατά τθ διάρκεια του παιχνιδιοφ 
«κακρζπτθσ». 

- Μποροφν να κινθκοφν ςε ευκεία, ηιγκ-ηαγκ, κφκλο,  
με ςυνεχείσ αλλαγζσ κατεφκυνςθσ.  

- Αλλάηουν κατεφκυνςθ κίνθςθσ μετά από ζνα 
ερζκιςμα. Για παράδειγμα, ενϊ τα παιδιά κινοφνται 
ελεφκερα ςτο χϊρο, αλλάηουν κινθτικι κατάςταςθ 
με ζνα απλό ι ςφνκετο ερζκιςμα (οπτικό ι 
ακουςτικό). 

 
 

 Σχεδιάηουν και οργανϊνουν αςκιςεισ 
εκμάκθςθσ ζνδυςθσ-υπόδθςθσ 
(ατομικά και ςε ηευγάρια), 
αξιοποιϊντασ το παιχνίδι των παιδιϊν 
(γωνιά μεταμφίεςθσ, κοφκλεσ με 
διάφορα είδθ ροφχων) και κακθμερινζσ 
εμπειρίεσ τουσ. 

 Αξιοποιοφν εποπτικά εργαλεία για τθν 
αναγνϊριςθ των μελϊν και των 
κατευκφνςεων (π.χ. χρωματιςτζσ 
κορδζλεσ, βζλθ κατευκφνςεων κά). 

 Ενκαρρφνουν τα παιδιά να κινθκοφν 
διαφορετικά ςφμφωνα με ποικίλα 
οπτικά και θχθτικά ερεκίςματα, 
χρθςιμοποιϊντασ εποπτικά εργαλεία 
και τεχνολογικά μζςα αναπαραγωγισ 
ιχου) ι/και όργανα για τθ δθμιουργία 
«κυκλικισ διαδρομισ επιδεξιότθτασ» 
(π.χ. πάγκοι, δοκοί, ςτεφάνια, μπάλεσ, 
ςχοινάκια κ.ά.). 
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Στόχοσ 3: Εκτζλεςθ 
βαςικϊν 
κινθτικϊν 
δεξιοτιτων 
μετακίνθςθσ, 
ςφμφωνα με το 
επίπεδο 
ανάπτυξθσ των 
παιδιϊν νθπιακισ 
θλικίασ. 

Να εκτελοφν τισ 
κινθτικζσ δεξιότθτεσ 
του βαδίςματοσ, του 
τρεξίματοσ και του 
άλματοσ. 

Να εφαρμόηουν τθν 
κατάλλθλθ τεχνικι 
για τον ζλεγχο τθσ 
πτιςθσ και τθσ 
προςγείωςθσ κατά 
τθν εκτζλεςθ 
αλμάτων, κακϊσ και 
να επιλζγουν 
αςφαλείσ τρόπουσ 
απογείωςθσ και 
προςγείωςθσ. 

Να ςυγχρονίηουν τισ 
κινιςεισ τουσ με 
θχθτικά ερεκίςματα. 

- Κινοφνται ομαδικά με διαφορετικζσ ταχφτθτεσ, 
χωρίσ να ςυγκροφονται ι να πζφτουν, 
χρθςιμοποιϊντασ διάφορουσ τρόπουσ μετακίνθςθσ, 
ζπειτα από θχθτικά ερεκίςματα.  Για παράδειγμα, 
μποροφν να ςυμμετζχουν ςε διάφορα κινθτικά 
παιχνίδια (π.χ. παιχνίδια μίμθςθσ ηϊων). 

- Αναπθδοφν κατακόρυφα και οριηόντια με ζνα και 
δφο πόδια.  

- Ρθδοφν ςυνεχόμενα πάνω από ζνα τεντωμζνο 
ςχοινάκι ι ςτεφάνι ι γραμμι προσ όλεσ τισ 
κατευκφνςεισ. Για παράδειγμα, μποροφν να 
ςυμμετζχουν ςε αλτικά παιχνίδια. 

- ολάρουν ςτο πλάι (π.χ. μιμοφνται το κφλιςμα μιασ 
μπάλασ). 

 Ενκαρρφνουν τα παιδιά να κινθκοφν με 
διαφορετικζσ ταχφτθτεσ και 
διαφορετικοφσ τρόπουσ μετακίνθςθσ, 
ζπειτα από θχθτικά ερεκίςματα. 
Χρθςιμοποιοφν εποπτικά μζςα 
αναπαραγωγισ ιχου (π.χ. ταμπουρίνο, 
μουςικι, video/cd κά), μζςα 
ψυχοκινθτικισ αγωγισ (π.χ. τουβλάκια, 
ςτεφάνια, μπάλεσ, ςχοινάκια, λάςτιχα 
κά) ι αντικείμενα κακθμερινισ χριςθσ 
(π.χ. τςάντεσ). 

 Δείχνουν ςτα παιδιά αςφαλείσ τρόπουσ 
«απογείωςθσ» και «προςγείωςθσ» 

Στόχοσ 4: Εκτζλεςθ 
βαςικϊν 
κινθτικϊν 
δεξιοτιτων μθ 
μετακίνθςθσ, 
ςφμφωνα με το 
επίπεδο 
ανάπτυξθσ των 
παιδιϊν νθπιακισ 
θλικίασ. 

Να εκτελοφν τισ 
κινθτικζσ δεξιότθτεσ 
τθσ κάμψθσ, τθσ 
ζκταςθσ, τθσ 
αιϊρθςθσ, τθσ 
ταλάντευςθσ, τθσ 
ϊκθςθσ και τθσ ζλξθσ. 

Να ιςορροποφν, 
ςτατικά και δυναμικά, 
με διάφορουσ 

- Ιςορροποφν ςε διάφορεσ κζςεισ και ςτάςεισ (ςε 
ζνα, δφο, τρία, τζςςερα και πζντε ςθμεία ςτιριξθσ). 
Ρ.χ. ιςορροποφν το ςϊμα τουσ ςε διάφορεσ κζςεισ, 
μιμοφμενα ηϊα, αντικείμενα κ.ά.   

- Ιςορροποφν ζνα αντικείμενο, ενϊ κινοφνται (π.χ. 
ιςορροπίεσ αντικειμζνων ςτο χζρι, ςτο πόδι, ςτο 
κεφάλι, με ςυναςκιςεισ κ.ά.). 

- Κινοφν τα μζλθ τουσ, με βάςθ ζνα ςτακερό ρυκμό. 
Για παράδειγμα, μποροφν να διατθροφν βαςικζσ 

 Βοθκάνε τα παιδιά να αναγνωρίςουν 
τισ δυνατότθτεσ για τθ ςτιριξθ του 
ςϊματόσ τουσ ςε διαφορετικά ςθμεία 
ι/και με ςυνδυαςμό ςθμείων (π.χ. 
«Δοκίμαςε να κρατιςεισ τθ μπάλα 
χωρίσ να πζςει με…», «μιπωσ αν 
χρθςιμοποιιςεισ το/τα..μπορζςεισ να 
μιμθκείσ καλφτερα το…»). 

  Χρθςιμοποιοφν εποπτικά μζςα 
ψυχοκινθτικισ αγωγισ, δοκοφσ και 
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τρόπουσ (μζλθ που 
ςυμμετζχουν, ζκταςθ 
χρθςιμοποιοφμενθσ 
επιφάνειασ, με ι 
χωρίσ αντικείμενα). 

κζςεισ ιςορροπίασ από τθν ενόργανθ και ρυκμικι 
γυμναςτικι που βλζπουν ςε φωτογραφίεσ ι να 
εκτελοφν απλζσ χορευτικζσ φιγοφρεσ (π.χ. αςκιςεισ 
aerobic, ρυκμικι ανταπόκριςθ ςε ζνα μουςικό 
κομμάτι κά). 

ράβδουσ ιςορροπίασ, πάγκουσ, 
ςτεφάνια, κορίνεσ κ.ά.. 

 Χρθςιμοποιοφν εποπτικά μζςα 
αναπαραγωγισ εικόνασ και ιχου (π.χ. 
φωτογραφίεσ, ταμπουρίνο, μουςικι) 
για να βοθκιςουν τα παιδιά να 
αντιλθφκοφν δυνατότθτεσ ςτιριξθσ 
ι/και κίνθςθσ των μελϊν του ςϊματόσ 
τουσ, με βάςθ ζναν ι περιςςότερουσ 
ςτακεροφσ ρυκμοφσ 

Στόχοσ 5: Εκτζλεςθ 
βαςικϊν 
κινθτικϊν 
δεξιοτιτων 
χειριςμοφ, 
ςφμφωνα με το 
επίπεδο 
ανάπτυξθσ των 
παιδιϊν νθπιακισ 
θλικίασ. 

Να ρίχνουν και να 
υποδζχονται μία 
μπάλα, χωρίσ αυτι να 
αναπθδιςει. 

Να προςαρμόηουν 
τθν κίνθςι τουσ ςτα 
χαρακτθριςτικά τθσ 
μπάλασ (μζγεκοσ, 
βάροσ).  

Να εκτελοφν 
λάκτιςμα με ςτακερι 
μπάλα. 

- Στοχεφουν ςτακερά αντικείμενα και εκτιμοφν τθν 
απόςταςθ και τθ δφναμθ για τθν ακριβι ρίψθ ενόσ 
αντικειμζνου, ςε ςυγκεκριμζνθ περιοχι (π.χ. ρίψεισ 
αντικειμζνων ςε ηϊνεσ, κφκλουσ, ςτόχουσ κ.ά.).  

- Χειρίηονται τθν μπάλα με διάφορα μζρθ του ςϊματοσ. 
Ρ.χ. χειρίηονται με τα χζρια, τα πόδια, το κεφάλι 
μπαλόνια, αερόμπαλεσ και μπάλεσ ςυγκεκριμζνων 
ακλθμάτων (ατομικά ι ςε ηευγάρια), παίηουν 
μπόουλινγκ και εκτελοφν ρίψεισ από διάφορεσ κζςεισ, 
με ζνα και δφο χζρια ςε ηϊνεσ, κφκλουσ, ςτόχουσ κ.ά. 

- Κρατοφν ςε ςυνεχόμενθ αναπιδθςθ μια μπάλα, 
χτυπϊντασ τθσ με τα δφο χζρια (π.χ. εκτελοφν τρίπλα 
ςτατικι και με μετακίνθςθ χρθςιμοποιϊντασ μπάλεσ 
από διάφορα ακλιματα). 

- Κλωτςοφν με το πόδι μια ακίνθτθ μπάλα (π.χ. 
εκτελοφν ρίψεισ με το πόδι από διάφορεσ κζςεισ, με 
ζνα και δφο χζρια ςε ηϊνεσ, κφκλουσ, ςτόχουσ κά). 

 Διαςφαλίηουν τθ ςταδιακι ανάπτυξθ 
τθσ δυςκολίασ εκτζλεςθσ των 
αςκιςεων, χρθςιμοποιϊντασ εποπτικά 
μζςα, όπωσ μπάλεσ διαφορετικοφ 
μεγζκουσ και βάρουσ, μεγάλουσ, 
μικροφσ ςτόχουσ κ.ά..  

 Διαςφαλίηουν διαφορετικζσ ςυνκικεσ 
εκτζλεςθσ των κινθτικϊν δεξιοτιτων 
χειριςμοφ (π.χ. διαφοροποίθςθ 
απόςταςθσ, εκτζλεςθ ςε ςτάςθ ι μετά 
από μετακίνθςθ, ςτακερό ι κινοφμενο 
αντικείμενο κ.ά.). 

 Ρλαιςιϊνουν τισ αςκιςεισ με ςενάρια 
που ενεργοποιοφν εκτόσ από τθν 
κίνθςθ και τθ φανταςία των παιδιϊν. 
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κοπόσ 2 - Εφαρμογό γνώςεων που ςχετύζονται με κινητικϋσ ϋννοιεσ, ανϊπτυξη 
δημιουργικόσ και κριτικόσ ςκϋψησ κατϊ την διεξαγωγό φυςικών 

δραςτηριοτότων 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΙΑΚΟΙ 

ΣΟΦΟΙ 

ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

Η υλοποίηςη του ςτόχου διευκολύνεται όταν 
για παράδειγμα τα παιδιά… 

Οι εκπαιδευτικοί ςυμβάλλουν ςτην 
υλοποίηςη αυτών των ςτόχων όταν 

για παράδειγμα… 

Στόχοσ 1: Χριςθ 
και τροποποίθςθ 
των ςτοιχείων τθσ 
κίνθςθσ. 

Να κατανοιςουν τισ 
δυνατότθτεσ των 
μερϊν του ςϊματοσ, 
των ςτοιχείων τθσ 
κίνθςθσ και των 
ςχζςεων μεταξφ τουσ  

Να τροποποιοφν μία 
δοςμζνθ κίνθςθ για να 
γίνει καταλλθλότερθ 
για τθν εκάςτοτε 
ςυνκικθ 

 

- Ρροςαρμόηουν το επίπεδο τθσ κίνθςισ τουσ, όταν 
τουσ ηθτείται να περάςουν κάτω από εμπόδια με 
διαφορετικό φψοσ. Για παράδειγμα, τα παιδιά 
ςχθματίηουν «γζφυρεσ» ςε ηευγάρια, οι υπόλοιποι 
περνοφν τισ «γζφυρεσ» αφοφ μεταμορφωκοφν ςε 
«γίγαντεσ», «νάνουσ», «φίδια», «ελζφαντεσ». 

- Τροποποιοφν τθν κίνθςθ (ταχφτθτα, ζνταςθ, 
κατεφκυνςθ, τρόπο εκτζλεςθσ) όταν αλλάηουν οι 
ςυνκικεσ εκτζλεςθσ. Για παράδειγμα, τα παιδιά 
κινοφν τα χζρια τουσ ςε περιφορά, όπωσ οι 
ανεμόμυλοι (θ ταχφτθτα και θ φορά κίνθςθσ 
αλλάηει ανάλογα με τθν ταχφτθτα του ανζμου) ι 
περνοφν ανάμεςα από ςτεφάνια, τα οποία είναι 
όρκια τοποκετθμζνα, μεταφζροντασ ζνα 
αντικείμενο. 

 Ενεργοποιοφν τθ δθμιουργικι και 
κριτικι ςκζψθ των παιδιϊν, 
χρθςιμοποιϊντασ δραςτθριότθτεσ που 
απαιτοφν τθν προςαρμογι τθσ κίνθςθσ 
ςε διαφορετικζσ ςυνκικεσ, με 
εποπτικά μζςα όπωσ φωτογραφίεσ με 
ανεμόμυλουσ, χαρταετοφσ, ηϊα, 
ςτεφάνια, ςτρϊματα κά. 
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Στόχοσ 2: 
Ανάπτυξθ 
δθμιουργικισ 
ςκζψθσ κατά τθν 
εκτζλεςθ 
κινθτικϊν 
δεξιοτιτων ςε 
ςυνκικεσ 
εξερεφνθςθσ. 

Να χρθςιμοποιοφν τα 
μζρθ του ςϊματόσ 
τουσ και τα διάφορα 
αντικείμενα με 
πολλοφσ τρόπουσ. 

Να παράγουν μεγάλο 
αρικμό και ποικιλία 
κινιςεων ωσ 
απαντιςεισ ςε ζνα 
ερζκιςμα ι λφςεισ ςε 
ζνα πρόβλθμα και να 
παράγουν 
πρωτότυπεσ κινιςεισ. 

Να επινοοφν δικά τουσ 
παιχνίδια. 

- Εφαρμόηουν τισ κινιςεισ του βαδίςματοσ, 
τρεξίματοσ, γλιςτριματοσ, κφλιςθσ, ρολαρίςματοσ, 
γκάλοπ, αναπιδθςθσ ανάλογα με τισ ςυνκικεσ και 
το κινθτικό πρόβλθμα που ζχουν να 
αντιμετωπίςουν. Για παράδειγμα, ςε ομάδεσ 
διαπερνοφν ζνα ςτεφάνι με τον τρόπο που 
υποδεικνφει ο «αρχθγόσ» τθσ ομάδασ. 

- Δοκιμάηουν μια ποικιλία διαφορετικϊν ρίψεων, για 
να πετφχουν ζνα ςτόχο.  

- Δθμιουργοφν ζνα νζο παιχνίδι, ακολουκϊντασ 
απλοφσ κανόνεσ (π.χ. παντομίμα ςε ηευγάρια, 
πζραςμα του «ποταμοφ» (με κορδζλεσ και 
ςχοινάκια) με διαφορετικοφσ τρόπουσ, ςε ηευγάρια 
ςυνδζονται με 1,2,3, ι 4 ςθμεία επαφισ. 

 Διατυπϊνουν ερωτιςεισ που 
παροτρφνουν τα παιδιά να κάνουν τισ 
δικζσ τουσ προτάςεισ, να εκφράςουν 
τισ ιδζεσ τουσ και να επινοιςουν δικά 
τουσ παιχνίδια (π.χ. πωσ αλλιϊσ κα 
μποροφςαμε να…; Ρωσ μποροφμε να 
κινθκοφμε για να περάςουμε το 
«ποτάμι» χωρίσ να βραχοφμε;) 

 
 

Στόχοσ 3: Χριςθ 
τθσ κίνθςθσ για 
τθν βιωματικι 
μάκθςθ εννοιϊν 
από διάφορεσ 
μακθςιακζσ 
περιοχζσ. 

Να εμπιςτεφονται τθν 
κρίςθ και τισ 
ικανότθτεσ τουσ για να 
εκτελοφν νζεσ 
κινιςεισ,  

 

- Χαράςςουν μια διαδρομι για να κινθκοφν με 
αςφάλεια, αποφεφγοντασ «παγίδεσ» και 
διαλζγοντασ τθ ςυντομότερθ πορεία. 

- Συμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ που τα 
εξοικειϊνουν με διαφορετικά ςχιματα (π.χ. 
γραμμι, κφκλοσ, τρίγωνο, τετράγωνο). Για 
παράδειγμα, τα παιδιά ςε ηευγάρια κρατοφν το ζνα 
μία μπάλα και το άλλο ζνα κφβο από αφρολζξ. Με 
το παράγγελμα «κφκλοσ», τα παιδιά που κρατοφν 
μπάλεσ τισ ανταλλάςουν μεταξφ τουσ. Το ίδιο 
κάνουν ςτο άκουςμα τθσ λζξεισ τετράγωνο τα άλλα 
ηευγάρια. 

- Εφαρμόηουν αςκιςεισ χειριςμοφ με τα χζρια, με 
μπάλεσ διαφορετικϊν ακλθμάτων ςε 

 Δθμιουργοφν διδακτικά ςενάρια 
εφαρμογισ βιωματικϊν καταςτάςεων 
από διάφορεσ μακθςιακζσ περιοχζσ 
(π.χ. γνωριμία των παιδιϊν με 
προμακθματικζσ ζννοιεσ).  

 Χρθςιμοποιοφν εποπτικά εργαλεία 
όπωσ χαρτόνια, μπογιζσ, ψαλίδια, 
κϊνουσ, ςχοινάκια, μπάλεσ, κφβουσ 
από αφρολζξ κ.ά.. 
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ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ. Για 
παράδειγμα, τα παιδιά ατομικά να ρίχνουν τθν 
μπάλα ςε κυκλικοφσ και τετράγωνουσ ςτόχουσ, 
ξεχωρίηοντασ τθν επιλογι τουσ, με βάςθ ζνα 
ακουςτικό ι οπτικό ερζκιςμα του εκπαιδευτικοφ. 

Στόχοσ 4: 
Ανάπτυξθ κριτικισ 
ςκζψθσ, κατά τθ 
διεξαγωγι 
φυςικϊν 
δραςτθριοτιτων. 

Να ςυνδυάηουν, 
ςυνκζτουν και 
οργανϊνουν πολλζσ 
ιδζεσ για τθν 
παραγωγι νζασ 
(καινοφριασ) κίνθςθσ. 

Να παίρνουν 
αποφάςεισ για τθν 
επιλογι τθσ 
καταλλθλότερθσ 
κινθτικισ απάντθςθσ ι 
λφςθσ για τθν 
εκάςτοτε ςυνκικθ. 

Εντοπίηουν και 
οριοκετοφν τον 
προςωπικό τουσ χϊρο, 
αναγνωρίηοντασ τα 
όρια και εξθγοφν τθ 
ςθμαςία τουσ.  

- Δθμιουργοφν νοερζσ εικόνεσ, οι οποίεσ 
λειτουργοφν ωσ πλαίςιο μζςα ςτο οποίο κα 
αναηθτιςουν κατάλλθλα κινθτικά πρότυπα (π.χ. 
«πθγαίνετε μζχρι τον τοίχο και επιςτρζψετε ςαν να 
κουβαλάτε κάτι βαρφ, μεγάλο, μικρό…», « 
πθγαίνετε βιαςτικά, κυμωμζνα, χαροφμενα, ςαν 
ρομπότ, ςαν γίγαντεσ, ςαν…»). 

- Ρεριγράφουν το ρόλο των αιςκιςεων π.χ. τθσ 
όραςθσ ςτθ ρίψθ, ςτθν υποδοχι και ςτο χτφπθμα 
ενόσ αντικειμζνου. Για παράδειγμα, αντιςτοίχιςθ 
ακλθτικϊν κινιςεων ρίψθσ με φωτογραφίεσ των 
αντίςτοιχων ακλθμάτων. 

- Ρεριγράφουν το ςθμείο επαφισ με τθν μπάλα, για 
να ακολουκιςει αυτι μια ευκφγραμμθ πορεία. 

 Διατυπϊνουν ερωτιςεισ για να 
βοθκιςουν τα παιδιά να 
δθμιουργιςουν νοερζσ εικόνεσ ι να 
χρθςιμοποιιςουν τθ φανταςία τουσ 
(π.χ. ζχετε δει ανκρϊπουσ να 
περπατάνε βιαςτικά; Για δείξτε μου 
πωσ περπατάνε…. Σκεφτείτε κάτι πολφ 
βαρφ… τι μπορεί να είναι αυτό; ) 
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κοπόσ 3 - Ανϊπτυξη και διατόρηςη κατϊλληλου επιπϋδου φυςικόσ κατϊςταςησ 
για προαγωγό τησ υγεύασ του - Επύδειξη ενόσ φυςικϊ δραςτόριου τρόπου ζωόσ 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΙΑΚΟΙ 

ΣΟΦΟΙ 

ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

Η υλοποίηςη του ςτόχου διευκολύνεται όταν για 
παράδειγμα τα παιδιά… 

Οι εκπαιδευτικοί ςυμβάλλουν ςτην 
υλοποίηςη αυτών των ςτόχων όταν 

για παράδειγμα… 

Στόχοσ 1: 
Ανάπτυξθ και 
διατιρθςθ 
κατάλλθλου 
επιπζδου φυςικισ 
κατάςταςθσ. 

Να ςυμμετζχουν ςε 
κακθμερινζσ 
φυςικζσ 
δραςτθριότθτεσ, 
μζτριασ ζνταςθσ για 
μικρά χρονικά 
διαςτιματα και ςε 
αςκιςεισ 
ευλυγιςίασ, δφναμθσ 
και αντοχισ. 

Να τρζχουν 
ευκφγραμμα, όςο 
πιο γριγορα 
μποροφν ςε μικρι 
απόςταςθ. 

- Κρζμονται από πολφηυγα, ςχοινιά, μονόηυγα κά με 
άνεςθ για αρκετό χρόνο. 

- Σκαρφαλϊνουν με άνεςθ ςε γυμναςτικά όργανα 
(π.χ. πολφηυγα, καταςκευζσ). Για παράδειγμα, 
εκτελοφν αςκιςεισ αναρρίχθςθσ και 
ςτιριξθσ/εξάρτθςθσ ςε πολφηυγα λαμβάνοντασ 
διάφορεσ κζςεισ (με ζνα χζρι, πόδι, ςε ζκταςθ κ.ά.). 

- Εκτελοφν ςωςτά και χωρίσ πόνο αςκιςεισ διάταςθσ 
για τισ μεγάλεσ μυϊκζσ ομάδεσ (π.χ. διατατικζσ 
αςκιςεισ με μιμιςεισ ηϊων, εργαςίεσ ανκρϊπων 
κ.ά., «πωσ φτάνω τα κεράςια που κρζμονται, πωσ 
μαηεφω τισ φράουλεσ κ.ά.»). 

- Συμμετζχουν για παρατεταμζνο χρόνο ςε κινθτικά 
παιχνίδια χωρίσ να δυςαναςχετοφν από τθν 
κοφραςθ. Για παράδειγμα, τρζχουν ςε κυκλικι 

 Αξιοποιϊντασ ποικίλα εποπτικά μζςα 
(π.χ. εικόνεσ με μυϊκζσ ομάδεσ, οςτά, 
κυκλοφορικό ςφςτθμα και ςφςταςθσ 
ςϊματοσ), αναπτφςςει τθ γνϊςθ των 
παιδιϊν για τα αντίςτοιχα ςυςτιματα 
του ανκρϊπινου ςϊματοσ.  

 Επιλζγουν παιγνιϊδεισ κινθτικζσ 
δραςτθριότθτεσ ανάπτυξθσ των 
φυςικϊν ικανοτιτων. 
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Να ςυμμετζχουν ςε 
αερόβιεσ 
δραςτθριότθτεσ 
μικρισ διάρκειασ. 

Να αναγνωρίηουν τθ 
ςχζςθ μεταξφ 
άςκθςθσ και 
ανάλθψθσ. 

διαδρομι 2-3 λεπτϊν, κυλϊντασ και τριπλάροντασ 
μία μπάλα, κρατϊντασ ςτον αζρα ζνα μπαλόνι κ.ά.. 
Στθ ςυνζχεια, εξθγοφν τι αιςκάνονται και ποιεσ 
αλλαγζσ διαπίςτωςαν ςτθ λειτουργία του ςϊματοσ 
(π.χ. αναπνοι, ιδρϊτασ, κοφραςθ κ.ά.). 

Στόχοσ 2: 
Υιοκζτθςθ δια 
βίου ςυνθκειϊν 
για ανάπτυξθ τθσ 
φυςικισ 
κατάςταςθσ. 

Να αναγνωρίηουν ότι 
θ άςκθςθ είναι 
απαραίτθτθ για τθν 
υγεία τουσ. 

Να γνωρίηουν τθν 
ςθμαςία τθσ 
υγιεινισ διατροφισ. 

Να αναγνωρίηουν τισ 
υγιεινζσ τροφζσ. 

- Επιηθτοφν τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ΦΔ και 
δραςτθριότθτεσ που βελτιϊνουν τθ φυςικι 
κατάςταςθ. 

- Εντοπίηουν τθ κζςθ τθσ καρδιάσ και εξθγοφν πωσ 
ςυνδζεται θ λειτουργία τθσ με τθν ζνταςθ τθσ 
δραςτθριότθτασ. 

- Εντοπίηουν τθ κζςθ των πνευμόνων και εξθγοφν το 
ρόλο τουσ ςτθν άςκθςθ. 

- Μποροφν να επιλζξουν τισ κατάλλθλεσ τροφζσ για 
τθν υγεία από μια λίςτα επιλογϊν. Για παράδειγμα, 
τα παιδιά είναι κακιςμζνα ςε κφκλο και ςτθ μζςθ 
του κφκλου βρίςκεται ζνα κουτί που περιζχει 
καρτζλεσ (φωτογραφίεσ) από διάφορεσ τροφζσ. 
Κάκε παιδί διαλζγει μία, τθν παρουςιάηει και 
ακολουκεί ςυηιτθςθ για το αν είναι υγιεινι ι όχι. 
Ραρόμοια, τα παιδιά κρατοφν μια καρτζλα που 
απεικονίηει μια τροφι και κινοφνται με ςυνοδεία 
μουςικισ ςτο χϊρο. Με τθν παφςθ τθσ μουςικισ 
κάνουν ηευγάρια υγιεινϊν και μθ υγιεινϊν τροφϊν 
και ςυηθτοφν για τθν επιλογι τουσ. 

 Δίνουν παραδείγματα υγιεινϊν και μθ 
υγιεινϊν τροφϊν και εξθγοφν τα 
αποτελζςματα από τθν κατανάλωςι 
τουσ.  

 Χρθςιμοποιοφν εποπτικά εργαλεία 
(π.χ. χαρτόνια, εικόνεσ με τροφζσ, 
μυϊκζσ ομάδεσ, οςτά, κυκλοφορικό 
ςφςτθμα, αφίςα «διατροφικισ 
πυραμίδασ» κ.ά.) και τεχνολογικά 
μζςα αναπαραγωγισ ιχου και εικόνασ 
(π.χ. καςετόφωνο, βίντεο κ.ά.) για να 
βοθκιςουν τα παιδιά να ςχθματίςουν 
αναπαραςτάςεισ. 
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- Ξεχωρίηουν και ονοματίηουν τισ ομάδεσ τροφϊν. Για 
παράδειγμα, αντιςτοιχίηουν καρτζλεσ με 
φωτογραφίεσ τροφϊν, με τα επίπεδα τθσ 
«διατροφικισ πυραμίδασ». 

Στόχοσ 3: 
Αναγνϊριςθ τθσ 
κετικισ επίδραςθσ 
τθσ φυςικισ 
δραςτθριότθτασ 
ςτθν υγεία. 

Να αναγνωρίηουν 
τθν ανάγκθ για 
διατιρθςθ τθσ 
φυςικισ 
κατάςταςθσ. 

Να γνωρίηουν 
ςυμπεριφορζσ που 
ςυμβάλλουν ςτθν 
καλι υγεία και ςτθν 
καλι φυςικι 
κατάςταςθ. 

Να αναγνωρίηουν τα 
οφζλθ από τθ 
ςυμμετοχι ςε ΦΔ 
και τθν άςκθςθ 
(δυνατοί μφεσ, υγιισ 
καρδιά, κ.ά.). 

- Συμμετζχουν κακθμερινά ςε δραςτιρια παιχνίδια, 
για τουλάχιςτον μία ϊρα και 3-4 φορζσ τθ βδομάδα 
ςε παιχνίδια και δραςτθριότθτεσ μζτριασ-υψθλισ 
ζνταςθσ, ϊςτε να ιδρϊςουν και να αςκμαίνουν.  Για 
παράδειγμα, «ακοφμε τθν καρδιά μασ»: ο 
εκπαιδευτικόσ χρθςιμοποιεί ςτθκοςκόπια για να 
κατανοιςουν τα παιδιά που εργάηεται θ καρδιά. 
Ραρόμοια, ψθλαφοφνε το ςφυγμό και τον 
αξιολογοφν ςε θρεμία και μετά από ζντονθ κίνθςθ.  

- Επιηθτοφν το δραςτιριο παιχνίδι με άλλα παιδιά. Για 
παράδειγμα, κυκλικι εργαςία/άςκθςθ 3 λεπτϊν με 
5-6 ςτακμοφσ, ατομικά ι ςε ηευγάρια (ζρπειν, 
άλματα πάνω από ελαςτικό ςχοινάκι/ςτεφάνια, 
ρίψθ ςε ςτόχο, ιςορροπία, χειριςμόσ ςτεφανιοφ, 
πζραςμα μζςα από χαρτόκουτεσ). 

- Ρεριγράφουν αδρά τα οφζλθ τθσ άςκθςθσ ςτουσ 
μφεσ, τθν καρδιά, το ςωματικό βάροσ. 

- Αντιλαμβάνονται διαφορζσ/αλλαγζσ ςτο βάροσ με 
μια ηυγαριά. 

 
 

 Αξιοποιοφν εξοπλιςμό όπωσ 
ςτθκοςκόπιο, ηυγαριά κ.ά. που 
μπορεί να διακζτουν γονείσ με 
ςχετικά επαγγζλματα. 

 Καλοφν ειδικοφσ (ι γονείσ με ςχετικά 
επαγγζλματα) να μιλιςουν ςτα 
παιδιά για τθν κετικι επίδραςθ τθσ 
φυςικισ δραςτθριότθτασ ςτθν υγεία. 

 Ενθμερϊνουν τουσ γονείσ για τισ 
δράςεισ που γίνονται ςτο πλαίςιο τθσ 
Φ.Α. και τουσ ςτόχουσ που αυτζσ 
εξυπθρετοφν. 
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Στόχοσ 4: 
Κατανόθςθ των 
αλλαγϊν των 
διαφόρων 
φυςικϊν 
λειτουργιϊν κατά 
τθ ςυμμετοχι ςε 
φυςικζσ 
δραςτθριότθτεσ. 

Να αναγνωρίηουν τισ 
αλλαγζσ ςτθν 
καρδιακι ςυχνότθτα 
και ςτθν λειτουργία 
τθσ αναπνοισ κατά 
τθ ςυμμετοχι ςε 
φυςικζσ 
δραςτθριότθτεσ. 

Να γνωρίηουν τθ 
ςθμαςία τθσ 
εφίδρωςθσ και τθσ 
επαρκοφσ 
κατανάλωςθσ νεροφ. 

Να αναγνωρίηουν τθ 
ςθμαςία τθσ 
προκζρμανςθσ. 

- Αντιλαμβάνονται τθ διαφορά ςτθν ζνταςθ και τθν 
κοφραςθ από τθ ςυμμετοχι τουσ ςε διαφορετικζσ 
δραςτθριότθτεσ (π.χ. αναπνευςτικζσ αςκιςεισ με 
ςελίδεσ χαρτιοφ και μπαλόνια για να κατανοιςουν 
τθ λειτουργία τθσ αναπνοισ). Για παράδειγμα, τα 
παιδιά χωριςμζνα ςε τρεισ ομάδεσ: θ μία κάνει 
κολάη ηωγραφικισ, θ δεφτερθ περπατά και θ τρίτθ 
κάνει αναπθδιςεισ ςε ςτεφάνια: μετά τθν 
ολοκλιρωςθ των δραςτθριοτιτων, αξιολογοφν και 
ςυηθτοφν τισ διαφορζσ ςτο ςφυγμό μεταξφ των 
ομάδων.  

- Εξθγοφν τθ ςθμαςία τθσ τακτικισ κατανάλωςθσ 
νεροφ κατά τθν άςκθςθ. 

- Ενκαρρφνονται να κατανοιςουν το ρόλο τθσ 
προκζρμανςθσ ςτθ διάταςθ ςυγκεκριμζνων μυϊν 
μζςα από δραςτθριότθτεσ όπωσ «τεντϊνουμε ζνα 
κομμάτι πλαςτελίνθσ που είναι ςε κρφα και κερμι 
κατάςταςθ». Αναφζρουν τισ παρατθριςεισ τουσ. 

 

 Χρθςιμοποιοφν βιωματικζσ 
δραςτθριότθτεσ, για τθν κατανόθςθ 
τθσ επίδραςθσ διαφορετικϊν 
εντάςεων ΦΔ ςτο ρυκμό τθσ 
αναπνοισ.  

 Τραβάνε τθν προςοχι των παιδιϊν 
ςτισ αλλαγζσ που βιϊνει το ςϊμα τουσ 
ϊςτε να μπορζςουν να κάνουν πιο 
εφκολα τισ απαραίτθτεσ ςυςχετίςεισ.  
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κοπόσ 4 - Απόκτηςη θετικόσ εμπειρύασ μϋςα από τη φυςικό δραςτηριότητα και 
ανϊπτυξη αυτο-ϋκφραςησ και κοινωνικόσ αλληλεπύδραςησ 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΙΑΚΟΙ 

ΣΟΦΟΙ 

ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

Η υλοποίηςη του ςτόχου διευκολύνεται όταν για 
παράδειγμα τα παιδιά… 

Οι εκπαιδευτικοί ςυμβάλλουν ςτην 
υλοποίηςη αυτών των ςτόχων όταν 

για παράδειγμα… 

Στόχοσ 1: 
Κατανόθςθ ότι θ 
φυςικι 
δραςτθριότθτα 
παρζχει ευκαιρίεσ 
για διαςκζδαςθ. 

Να επιδεικνφουν 
ςυμπεριφορζσ που 
δθλϊνουν 
ενδιαφζρον κατά τθ 
διεξαγωγι φυςικϊν 
δραςτθριοτιτων, 
εκφράηοντασ τθν 
ευχαρίςτθςι τουσ με 
λεκτικοφσ και μθ 
λεκτικοφσ τρόπουσ. 

Να επιλζγουν να 
ςυμμετζχουν ςε 
διαςκεδαςτικζσ 
δραςτθριότθτεσ και 
να δοκιμάηουν νζεσ 
δεξιότθτεσ και 

- Διαςκεδάηουν από τθ ςυμμετοχι.  

- Συμμετζχουν ςε ομαδικά παιχνίδια. Για παράδειγμα, 
τα παιδιά «οι αράχνεσ» ςυνεργάηονται να περάςουν 
μζςα από ζνα «ιςτό αράχνθσ», που ζχει 
δθμιουργιςει ο εκπαιδευτικόσ με ελαςτικά ςχοινιά. 

 

 Οργανϊνει παιχνίδια χωρίσ νικθτζσ 
και νικθμζνουσ, με τθ ςυμμετοχι όλων 
των παιδιϊν  

 Ραρζχουν ποικιλία ερεκιςμάτων ςτα 
παιδιά, μόνοι τουσ ι ςε ςυνεργαςία με 
τα ίδια (όπωσ καινοφριεσ αςκιςεισ, 
νζα παιχνίδια) και τα παροτρφνουν να 
τροποποιοφν τισ ιδθ γνωςτζσ 
δραςτθριότθτεσ ςε παιχνίδια και άλλα.  

 Ενκαρρφνουν τον πειραματιςμό των 
παιδιϊν με νζεσ δεξιότθτεσ και 
δραςτθριότθτεσ (Ρ.χ. «για να 
δοκιμάςουμε και κάτι καινοφργιο…»).  
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δραςτθριότθτεσ.  

Στόχοσ 2: 
Κατανόθςθ ότι θ 
φυςικι 
δραςτθριότθτα 
παρζχει ευκαιρίεσ 
για αυτο-
ζκφραςθ. 

Να γνωρίηουν τισ 
λειτουργίεσ και τισ 
δυνατότθτεσ των 
διαφόρων μελϊν του 
ςϊματοσ, 
αναπτφςςοντασ τθν 
ικανότθτα για 
εκφραςτικι χριςθ 
του ςϊματοσ ι για 
κινθτικι ζκφραςθ. 

- Ραρατθροφν, δοκιμάηουν και εξθγοφν τισ 
δυνατότθτεσ και τθ ςυνειςφορά ςτθν κίνθςθ που 
ζχει κάκε ζνα μζλοσ του ςϊματόσ τουσ (χζρι, πόδι, 
κεφάλι, κορμόσ, δάχτυλα). 

- Αναπαριςτοφν νοερά εικόνεσ ι προθγοφμενεσ 
εμπειρίεσ (κινθτικι αναπαράςταςθ διαφόρων 
επαγγελμάτων ι αναπαράςταςθ των εμπειριϊν ενόσ 
ςαββατοκφριακου). 

- Εκφράηουν ςυναιςκιματα με τθν κίνθςθ του 
ςϊματόσ τουσ, π.χ. με χειρονομίεσ τα ςυναιςκιματα 
και ςυηθτάνε πικανοφσ λόγουσ που προκαλοφν το 
ςυγκεκριμζνο ςυναίςκθμα. 

- Εκφράηουν ςυναιςκιματα ανάλογα με τθ χροιά, τθν 
ζνταςθ και τθν τονικότθτα του ιχου/μουςικισ. Για 
παράδειγμα, το καςετόφωνο παίηει τισ «4 Εποχζσ» 
του Vivaldi και τα παιδιά πρζπει να εκφράςουν 
κινθτικά τα ςυγκεκριμζνα ςυναιςκιματα. Ραρόμοια, 
τα παιδιά δραματοποιοφν κινθτικά παιδικά 
τραγοφδια, όπωσ «το χοντρό μπιηζλι χορεφει…», «ο 
μπάρμπα-Μπρίλιοσ» κ.ά.. 

 Σχεδιάηει δραςτθριότθτεσ που 
αναπτφςςουν τθ γνωριμία των παιδιϊν 
με τισ εκφραςτικζσ δυνατότθτεσ του 
ςϊματοσ. 

 Χρθςιμοποιοφν υλικά όπωσ μάςκεσ 
διαφορετικισ ζκφραςθσ (χαρά, λφπθ, 
απορία κ.ά.) και μουςικι με ζντονεσ 
αντικζςεισ, δίνοντασ τθ δυνατότθτα 
ςτα παιδιά να εκφράςουν κινθτικά 
αντίςτοιχα ςυναιςκιματα. 
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Στόχοσ 3:  
Ανάπτυξθ βαςικοφ 
κινθτικοφ 
λεξιλογίου. 

Να ονομάηουν τα 
μζλθ του ςϊματόσ 
τουσ και τισ βαςικζσ 
κινθτικζσ δεξιότθτεσ. 

Να περιγράφουν 
απλζσ κινιςεισ. 

- Εντοπίηουν και να περιγράφουν μζρθ του ςϊματόσ 
τουσ.  

- Ανταποκρίνονται ςε παραγγζλματα για 
ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ και ςτάςεισ που πρζπει να 
λάβουν ςτο χϊρο με το ςϊμα τουσ. Ρ.χ., κινοφνται 
ςτο χϊρο με ρυκμό ταμπουρίνου που χειρίηεται ο 
εκπαιδευτικόσ. Με το ςταμάτθμα του ρυκμοφ, 
πρζπει να αγγίξουν το μζλοσ του ςϊματοσ που 
ονοματίηει ο εκπαιδευτικόσ. Ραρόμοια, τα παιδιά ςε 
κφκλο μεταφζρουν τθν μπάλα ο ζνασ ςτο άλλο με 
ζνα ςυγκεκριμζνο μζλοσ που ορίηει ο εκπαιδευτικόσ. 

- Ρεριγράφουν λεκτικά απλζσ κζςεισ, ςτάςεισ του 
ςϊματοσ ςτο χϊρο. 

- Διακρίνουν και ονοματίηουν τισ κινιςεισ του 
βαδίςματοσ, τρεξίματοσ, γλιςτριματοσ, κφλιςθσ, 
ρολαρίςματοσ, γκάλοπ, αναπιδθςθσ, ιςορροπίασ 
(δυναμικισ-ςτατικισ), ρίψθσ και λακτίςματοσ. Για 
παράδειγμα, ο εκπαιδευτικόσ δείχνει καρτζλεσ με 
ηϊα και τα παιδιά πρζπει να αναπαραςτιςουν τθν 
αντίςτοιχθ κίνθςθ που χαρακτθρίηει το ηϊο (π.χ. 
γκάλοπ για το άλογα, άλματα για το καγκουρό, 
γλίςτρθμα για το φίδι κ.ά.). 

 Ραρζχουν τισ κατάλλθλεσ οδθγίεσ 
(επιλογι κατάλλθλων λζξεων), ϊςτε να 
ενιςχφςουν τθν ικανότθτα των παιδιϊν 
να προςδιορίηουν από τισ αντίςτοιχεσ 
κινιςεισ τισ λζξεισ. 

 Χρθςιμοποιοφν ποικίλεσ παιγνιϊδεισ 
δραςτθριότθτεσ, για τθν απόκτθςθ 
γνϊςεων και εμπειριϊν με ςτόχο τθν 
ανάπτυξθ του βαςικοφ κινθτικοφ 
λεξιλογίου. 
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Στόχοσ 4: 
Αναγνϊριςθ των 
ςυναιςκθμάτων 
που προκφπτουν 
από τθν 
ςυμμετοχι ςε 
φυςικζσ 
δραςτθριότθτεσ. 

Να αναγνωρίηουν τα 
ςυναιςκιματα που 
προκαλοφνται από 
τθ ςυμμετοχι ςε 
φυςικζσ 
δραςτθριότθτεσ. 

Να επιλζγουν και να 
πειραματίηονται με 
νζεσ δραςτθριότθτεσ. 

Να ςυνεχίηουν τθν 
προςπάκειά τουσ, 
ακόμθ κι αν είναι 
ανεπιτυχισ. 

- Ρεριγράφουν λεκτικά και με παντομίμα, 
ςυναιςκιματα που αποκομίηουν από τθ ςυμμετοχι. 
Για παράδειγμα, τα παιδιά ςυνεργάηονται ςε 
τριάδεσ, για να δθμιουργιςουν ζνα παιχνίδι με 
μπάλα. -Ραρουςιάηουν (κινθτικά) και περιγράφουν 
(λεκτικά) το παιχνίδι ςτο τζλοσ ςτισ άλλεσ ομάδεσ. 

- Αναγνωρίηουν τα ςυναιςκιματα των άλλων και 
μποροφν να τα περιγράψουν. Για παράδειγμα, «ο 
κθριοδαμαςτισ και το λιοντάρι»: το ζνα παιδί είναι ο 
κθριοδαμαςτισ, που προςπακεί να εκπαιδεφςει ζνα 
άγριο λιοντάρι που δεν κζλει να μάκει (για αντίλθψθ 
ςυναιςκθμάτων) 

- Ρεριγράφουν γιατί το παιχνίδι με άλλουσ κάνει πιο 
ευχάριςτθ τθ δραςτθριότθτα. 

- Δθμιουργοφν ςε ςυνεργαςία (ςε ηεφγθ ι τριάδεσ) 
νζεσ κινιςεισ/παιχνίδια, με κανόνεσ και διαφορετικά 
όργανα γυμναςτικισ. Για παράδειγμα, ςε ηευγάρια 
τα παιδιά προςπακοφν να διανφςουν μαηί μια 
«διαδρομι», ο ζνασ όμωσ ζχει τα μάτια κλειςτά και 
κα πρζπει να βοθκθκεί από το ηευγάρι του. 
Ραρόμοια, το ζνα παιδί προςπακεί να βοθκιςει το 
ηευγάρι του να ρολάρει πλάγια. 

 Ενκαρρφνουν τθ ςυνζχιςθ τθσ 
προςπάκειάσ τουσ, ακόμθ και αν είναι 
ανεπιτυχισ (π.χ. «πολλζσ φορζσ για να 
πετφχουμε κάτι χρειάηεται να 
προςπακιςουμε ξανά και ξανά. Ζτςι 
μακαίνουμε καλφτερα τι πρζπει να 
κάνουμε…») 

 Ρροωκοφν τον πειραματιςμό των 
παιδιϊν με νζεσ δεξιότθτεσ και 
δραςτθριότθτεσ και ενκαρρφνουν τθ 
ςυνζχιςθ τθσ προςπάκειάσ τουσ, 
ακόμθ και αν είναι ανεπιτυχισ. 

 Οργανϊνουν ζτςι τισ ςυνεργατικζσ 
δραςτθριότθτεσ, ϊςτε κάκε παιδί να 
«παίξει» όλουσ τουσ ρόλουσ. 

 Χρθςιμοποιοφν τθ ςυηιτθςθ, για τθν 
κατανόθςθ τθσ ςθμαντικότθτασ κάκε 
ρόλου. 

 Ενκαρρφνουν και βοθκάνε, όπου 
χρειάηεται, τα παιδιά να καταγράφουν 
τισ ιδζεσ - προτάςεισ τουσ (π.χ. 
φτιάχνουμε το βιβλίο των παιχνιδιϊν 
τθσ τάξθσ μασ). 
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κοπόσ 5 - Κατανόηςη και ςεβαςμόσ τησ διαφορετικότητασ των ατόμων  
και ςυνεργαςύα με όλουσ 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΙΑΚΟΙ 

ΣΟΦΟΙ 

ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

Η υλοποίηςη του ςτόχου διευκολύνεται όταν για 
παράδειγμα τα παιδιά… 

Οι εκπαιδευτικοί ςυμβάλλουν ςτην 
υλοποίηςη αυτών των ςτόχων όταν 

για παράδειγμα… 

Στόχοσ 1: Θετικι 
αλλθλεπίδραςθ με 
τα άλλα παιδιά, 
ανεξαρτιτωσ 
ατομικϊν 
διαφορϊν. 

Να παίηουν και να 
ςχθματίηουν ηευγάρια 
με όλα τα παιδιά τθσ 
ομάδασ, ανεξαρτιτωσ 
ατομικϊν διαφορϊν, 
όπωσ φφλο, 
εκνικότθτα, επίπεδο 
ικανοτιτων. 

Να γνωρίηουν πϊσ να 
παρζχουν βοικεια ςε 
άτομα με κινθτικά 
προβλιματα/ανάγκεσ. 

- Σχθματίηουν γριγορα, χωρίσ να επιλζγουν ομάδεσ 
των δφο και τριϊν ατόμων. Για παράδειγμα, τα 
παιδιά ςχθματίηουν ηευγάρια και κινοφνται ςτο 
χϊρο, ςφμφωνα με τθν ταχφτθτα που δίνει ο 
εκπαιδευτικόσ με το ταμπουρίνο. Σε κάκε δυνατό 
χτφπο αλλάηουν ηευγάρι και ςυνεχίηουν τθν κίνθςι 
τουσ. 

- Ομαδοποιοφνται γριγορα ςε ομάδεσ του ίδιου και 
του αντίκετου φφλου. Για παράδειγμα, τρία παιδιά 
είναι οι «οδθγοί» και τα υπόλοιπα οι επιβάτεσ, 
μοιραςμζνοι ςε 3 ςτάςεισ. Οι οδθγοί κρατοφν ζνα 
ςτεφάνι ςτθ μζςθ τουσ, παίρνουν μζςα ςτο 
ςτεφάνι ζναν επιβάτθ (ανεξαρτιτωσ φφλου) και 
τον μεταφζρουν ςε όποια ςτάςθ τουσ ηθτιςει.  

- Ηθτοφν βοικεια και τθν παρζχουν ςε ςυγκεκριμζνα 
προβλιματα κίνθςθσ. Για παράδειγμα, «το πλοίο 
και οι φάροι»: ζνα παιδί ξεκινά από τθ μία άκρθ 

 Να προτείνουν ομαδικζσ 
δραςτθριότθτεσ με ςτόχο τθν επίτευξθ 
μιασ κοινισ επιδίωξθσ. Εμπλουτίηουν 
τισ δραςτθριότθτεσ με ποικιλία 
εποπτικϊν μζςων όπωσ ςτρϊματα, 
ςτεφάνια, ταμπουρίνο, μαντιλια κ.ά.. 

 Χρθςιμοποιοφν τθ ςυηιτθςθ και τισ 
ερωτιςεισ, για να προβλθματίςουν τα 
παιδιά και να ενκαρρφνουν τθν 
κατανόθςθ και τθν αποδοχι των 
διαφορϊν που ζχουν τα παιδιά μεταξφ 
τουσ (π.χ. φφλο, φψοσ, βάροσ κ.ά.). 
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τθσ αίκουςασ ζχοντασ κλειςτά τα μάτια μ’ ζνα 
μαντιλι. Είναι ζνα «πλοίο» που πλζει ςτθν ομίχλθ 
και πρζπει να φτάςει ςε αςφαλζσ λιμάνι (απζναντι 
ςτθν αίκουςα). Τα υπόλοιπα παιδιά (που είναι 
διαςκορπιςμζνα ςτο χϊρο) αναπαριςτοφν τουσ 
φάρουσ και κακοδθγοφν το «πλοίο» να φτάςει 
ςτον προοριςμό του. Ραρόμοια, ζνα παιδί 
προςπακεί να επεξθγιςει με παντομίμα ςτο 
ηευγάρι του, πϊσ να εκτελζςει ζνα κινθτικό 
«κακικον». 

Στόχοσ 2: Επίδειξθ 
κατάλλθλθσ 
ατομικισ 
ςυμπεριφοράσ 
ςτισ ομαδικζσ 
δραςτθριότθτεσ. 

Να αντιδροφν με 
ευκολία ςτισ 
προςεγγίςεισ των 
άλλων παιδιϊν για 
παιχνίδι. 

Να αποδζχονται τισ 
ιδζεσ των άλλων 
παιδιϊν και να 
μοιράηονται τισ δικζσ 
τουσ με τουσ άλλουσ. 

Να αναλαμβάνουν 
θγετικό ρόλο ι να 
ακολουκοφν τουσ 
άλλουσ, κατά τθν 
διεξαγωγι των 
διαφόρων 
δραςτθριοτιτων. 

- Σχολιάηουν κριτικά ζνα ςενάριο που παρουςιάηει ο 
εκπαιδευτικόσ (π.χ. κάποιοσ που δεν ςζβεται τουσ 
κανόνεσ του παιχνιδιοφ…) μιλϊντασ για τισ  αιτίεσ, 
τισ επιπτϊςεισ και τα ςυναιςκιματα που προκαλεί.  

- Δεν διαπλθκτίηονται ςωματικά και λεκτικά. Για 
παράδειγμα, τα παιδιά χωρίηονται ςε ομάδεσ και 
κάκε ομάδα ζχει τθ διαδρομι τθσ. Ζνα παιδί από 
κάκε ομάδα επιδεικνφει κάκε φορά τον τρόπο 
μετακίνθςθσ ςτθ διαδρομι (κουτςό, πλάγια, πίςω, 
γκάλοπ κ.ά.). Με τον τρόπο αυτό υιοκετοφν τισ 
ιδζεσ των άλλων. 

- Ακοφν τισ οδθγίεσ χωρίσ να ενοχλοφν. Για 
παράδειγμα, τα παιδιά τοποκετοφνται ελεφκερα 
ςτο χϊρο, απζναντι από τον μακθτι-«τροχονόμο», 
ο οποίοσ τουσ υποδεικνφει τθν κατεφκυνςθ 
μετακίνθςισ τουσ. 

- Συηθτάνε ςε ολομζλεια τουσ κανόνεσ χριςθσ των 
ακλθτικϊν οργάνων και τουσ καταγράφουν όπωσ 
μποροφν ςε εμφανζσ ςθμείο τθσ τάξθσ 

 Χρθςιμοποιοφν ομαδικζσ κινθτικζσ 
δραςτθριότθτεσ, ανακζτοντασ 
ςυγκεκριμζνα κακικοντα και ρόλουσ 
ςτα παιδιά. 

 Δθμιουργοφν κλίμα αςφάλειασ και 
εμπιςτοςφνθσ, όπου όλεσ οι ιδζεσ 
ζχουν κζςθ και μποροφν να 
ακουςτοφν. 

 Ρροτρζπουν και βοθκάνε τα παιδιά να 
ακοφνε το ζνα το άλλο (π.χ. « ο 
Γιϊργοσ μόλισ μασ ζδωςε μια ιδζα για 
το πϊσ μποροφμε να κουνιςουμε τα 
χζρια μασ…») 

 Ραρουςιάηουν μία «αίτια-γεγονόσ»: τι 
κα ςυνζβαινε αν…τι κα ςυμβεί με τθν 
κακυςτερθμζνθ προςζλευςθ; (χάςιμο 
χρόνου, άρα παιχνιδιοφ). 
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Στόχοσ 3: 
Συνεργαςία με τα 
υπόλοιπα άτομα 
τθσ ομάδασ. 

Να επιδεικνφουν 
προκυμία όταν 
ςυνεργάηονται με τουσ 
άλλουσ. 

Να ςχθματίηουν 
ηευγάρια με όλα τα 
παιδιά τθσ ομάδασ. 

Να ςυμμετζχουν ςε 
δραςτθριότθτεσ χωρίσ 
να ενοχλοφν τουσ 
άλλουσ, αλλά και να 
μθν εμποδίηουν τουσ 
άλλουσ να 
ολοκλθρϊςουν τισ 
δραςτθριότθτζσ τουσ. 

Να μοιράηονται το 
χϊρο και τα 
αντικείμενα με τουσ 
άλλουσ. 

- Ρεριορίηονται ςτον προςωπικό τουσ χϊρο ι ςτο 
χϊρο τθσ ομάδασ τουσ. Για παράδειγμα, «ζνα 
καράβι ταξιδεφει»: θ τάξθ χωρίηεται ςε 2-3 ομάδεσ 
(των 6 περίπου ατόμων). Κάκε ομάδα κρατά ζνα 
ςεντόνι, ςχεδόν τεντωμζνο («θ κάλαςςα»). Στο 
κζντρο υπάρχει μια ελαφριά μπάλα («το καράβι»). 
Οι ομάδεσ ταξιδεφουν το «καράβι» τουσ ςε ιρεμθ, 
ςε κυματιςμζνθ και ςε φουρτουνιαςμζνθ κάλαςςα 
και με ςυντονιςμζνεσ κινιςεισ κάνουν το «καράβι» 
να μετακινείται ι να αναπθδά επάνω ςτο ςεντόνι. 

- Οργανϊνονται γριγορα ςε διάφορουσ 
ςχθματιςμοφσ ςτο χϊρο με οπτικά ι θχθτικά 
ςιματα. Για παράδειγμα, «θ μπάλα ταξιδεφει»: θ 
τάξθ χωρίηεται ςε τρεισ ομάδεσ. Τα παιδιά 
τοποκετοφνται ςε ευκεία γραμμι, ο ζνασ πίςω από 
τον άλλο και ςχετικά κοντά. Με τθν ζναρξθ του 
παιχνιδιοφ, θ μπάλα που κρατά το πρϊτο παιδί 
αρχίηει να «ταξιδεφει» προσ το τελευταίο ( πρϊτα 
κάτω από τα πόδια, μετά πάνω από το κεφάλι, 
μετά με ςτροφι του κορμοφ κ.ά.). 

- Ραίρνουν και αφινουν ςτθν κατάλλθλθ κζςθ 
ακλθτικά όργανα. Για παράδειγμα, θ τάξθ 
χωρίηεται ςε τρεισ ομάδεσ παιδιϊν. Στο κζντρο τθσ 
αίκουςασ υπάρχουν ανάμικτα διαςκορπιςμζνα 
μπάλεσ, τουβλάκια και κορίνεσ. Με το ςφνκθμα 
πρζπει κάκε ομάδα να μαηζψει το υλικό που τθσ 
ζχει ορίςει ο εκπαιδευτικόσ.  

 Χρθςιμοποιοφν δραςτθριότθτεσ που 
προωκοφν τθ ςυνεργαςία για τθν 
επίτευξθ μιασ κοινισ επιδίωξθσ 
(μεταξφ τθσ ίδιασ ι/και διαφορετικϊν 
ομάδων). 

 Ενιςχφουν λεκτικά τισ πρωτοβουλίεσ 
και τισ προςπάκειεσ των παιδιϊν. 
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Στόχοσ 4: 
Διαςκζδαςθ τθσ 
ςυμμετοχισ ςε 
δραςτθριότθτεσ 
μαηί με άλλουσ. 

Να ςυμμετζχουν 
πρόκυμα ςε φυςικζσ 
δραςτθριότθτεσ , 
ατομικά, ςε ηευγάρια 
ι ςε ομάδεσ διαφόρων 
μεγεκϊν, δείχνοντασ 
ενκουςιαςμό κατά τθν 
ςυμμετοχι τουσ. 

Να επιλζγουν να είναι 
ενεργά και δραςτιρια 
κατά τθν διάρκεια του 
χρόνου για ελεφκερο 
παιχνίδι. 

Να ολοκλθρϊνουν μία 
προκακοριςμζνθ 
δραςτθριότθτα. 

- Αλλάηουν με προκυμία ηευγάρι (ςυνεργάτεσ) για να 
εκτελζςουν ζνα κινθτικό κακικον. Για παράδειγμα, 
θ τάξθ χωρίηεται ςε αρχικά ςε ηευγάρια (μετά ςε 
τριάδεσ & τετράδεσ). Ρροςπακοφν να κρατιςουν 
ςτον αζρα ζνα μπαλόνι όςο χρόνο διαρκεί ζνα 
μουςικό κομμάτι. 

- Ρροςπακοφν να ολοκλθρϊςουν το κακικον που 
αναλαμβάνουν ωσ άτομα ι ωσ μζλθ μιασ ομάδασ. 
Για παράδειγμα, θ τάξθ χωρίηεται ςε τρεισ ομάδεσ. 
Κάκε ομάδα κρατά μια κορδζλα. Με τθν ζναρξθ τθσ 
μουςικισ, κάκε ομάδα κρατϊντασ τθν κορδζλα 
κινείται ςτο ρυκμό (κυρίωσ με τα χζρια). Με το 
τζλοσ τθσ μουςικισ, θ ομάδα πρζπει να 
ςχθματοποιιςει ςτο πάτωμα με τθν κορδζλα ζνα 
ςχιμα (κφκλο, τρίγωνο, τετράγωνο). 

 Οργανϊνουν ομάδεσ διαφορετικϊν 
ςυνκζςεων. 

 Ενκαρρφνουν τα παιδιά ςτθν ζκφραςθ 
ιδεϊν και τθν εφρεςθ λφςεων. 

 Ενκαρρφνουν τα παιδιά ςτθ κζςπιςθ 
κανόνων και τα βοθκάνε να τουσ 
καταγράψουν με όποιο τρόπο 
μποροφν (π.χ. γράμματα, ςφμβολα, 
εικόνεσ κ.λπ.). 
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κοπόσ 6 - Επύδειξη υπεύθυνησ κοινωνικόσ ςυμπεριφορϊσ ωσ αποτϋλεςμα τησ 
ςυμμετοχόσ ςτη φυςικό δραςτηριότητα 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΙΑΚΟΙ 

ΣΟΦΟΙ 

ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

Η υλοποίηςη του ςτόχου διευκολύνεται όταν 
για παράδειγμα τα παιδιά… 

Οι εκπαιδευτικοί ςυμβάλλουν ςτην 
υλοποίηςη αυτών των ςτόχων όταν 

για παράδειγμα… 

Στόχοσ 1: Ενεργι 
ςυμμετοχι ςε όλθ 
τθ διάρκεια 
διεξαγωγισ μιασ 
φυςικισ 
δραςτθριότθτασ. 

Να επιδεικνφουν 
αυτοπεποίκθςθ όταν 
ςυμμετζχουν ςε 
δραςτθριότθτεσ. 

Να ολοκλθρϊνουν μία 
φυςικι 
δραςτθριότθτα. 

Να ακοφν με 
προκυμία οδθγίεσ και 
απλζσ επεξθγιςεισ. 

Να αναγνωρίηουν 
τουσ διάφορουσ 
ρόλουσ κατά τθ 
διεξαγωγι φυςικϊν 
δραςτθριοτιτων. 

Να λφνουν απλά 
προβλιματα. 

- Δοκιμάηουν, δείχνοντασ κάρροσ. 

- Ολοκλθρϊνουν πάντα το κινθτικό κακικον που 
εκτελοφν. 

- Εκτελοφν ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ και τισ 
οδθγίεσ. 

- Ρεριμζνουν τθ ςειρά τουσ για να εκτελζςουν τισ 
αςκιςεισ.  

 

 Ενκαρρφνουν τα παιδιά ςτθν ενεργό 
ςυμμετοχι και τθν εκτζλεςθ 
δραςτθριοτιτων ςταδιακά 
αυξανόμενθσ δυςκολίασ και τθν 
ανάλθψθ ρόλων. 

 Επιδοκιμάηουν τθν προςπάκεια, 
ανεξάρτθτα από τθν επιτυχία τθσ. 
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Στόχοσ 2: Τιρθςθ 
των κανόνων κατά 
τθν διεξαγωγι 
φυςικϊν 
δραςτθριοτιτων. 

Να τθροφν τουσ 
κανόνεσ. 

Να επιδεικνφουν 
προκυμία ςτθν 
εφαρμογι αλλαγϊν. 

Να αντιδροφν ςτισ 
παραβιάςεισ των 
κανόνων. 

- Αναγνωρίηουν τισ παραβάςεισ των κανόνων και 
μποροφν να τισ αιτιολογιςουν.  

- Δθμιουργοφν και εφαρμόηουν δικοφσ τουσ κανόνεσ 
ςε νζα παιχνίδια ι διαφορετικζσ κινθτικζσ 
ςυνκικεσ. Για παράδειγμα «μουςικζσ καρζκλεσ» με 
επιλογι τθσ μουςικισ. 

 Ενιςχφουν τθν προςπάκεια των 
παιδιϊν να κεςπίςουν κανόνεσ και να 
τουσ καταγράψουν με όποιο τρόπο 
μποροφν για να τουσ κυμοφνται. 

 Ραρζχουν ςτα παιδιά χρόνο για 
προβλθματιςμό, με ςκοπό τθν 
κατανόθςθ τθσ αναγκαιότθτασ για τθν 
τιρθςθ των κανόνων. 

 

Στόχοσ 3: Γνϊςθ 
και εφαρμογι των 
ρόλων κατά τθν 
διεξαγωγι 
φυςικϊν 
δραςτθριοτιτων. 

Να ανταποκρίνονται 
ςε υποδείξεισ και 
οδθγίεσ που δίνονται 
ςτθν ομάδα 

Να κατανοοφν τθν 
ςθμαςία των ρόλων 
και των αρμοδιοτιτων 
του κάκε ρόλου. 

Να αλλάηουν με 
προκυμία ρόλουσ. 

- Ακοφν τισ υποδείξεισ και βλζπουν με προςοχι τισ 
επιδείξεισ. 

- Συμμορφϊνονται με τισ ςυνκικεσ κάκε ρόλου που 
αναλαμβάνουν ι τουσ ανατίκενται. Για 
παράδειγμα, ςε οριοκετθμζνο χϊρο βρίςκονται 
μζςα 4 «κότεσ» (ξεχωρίηουν γιατί κρατοφν 
ςτεφάνια) που κινδυνεφουν από τθν επίκεςθ των 
«αλεποφδων» (μακθτζσ που βρίςκονται ζξω από 
τον οριοκετθμζνο χϊρο).  Τισ «κότεσ» φυλάνε 2 
«κόκορεσ». Κάκε «κότα» που αγγίηουν οι 
«αλεποφδεσ» βγαίνει από το παιχνίδι, όπωσ κάκε 
«αλεποφ» που αγγίηουν οι «κόκορεσ». Στθ 
ςυνζχεια γίνεται αλλαγι ρόλων. 

 

 

 Ρεριγράφουν τισ αρμοδιότθτεσ κάκε 
ρόλου με ςαφι και ξεκάκαρο τρόπο και 
τονίηουν τισ λογικζσ ςυνζπειεσ από τθν 
ζλλειψθ προςοχισ, κατά τθ διάρκεια 
δραςτθριοτιτων με ανάκεςθ ρόλων. 

 Βοθκοφν τα παιδιά να κατανοιςουν 
τθν ζννοια τθσ ευκφνθσ 
χρθςιμοποιϊντασ ςυγκεκριμζνα 
παραδείγματα από τθν κακθμερινι ηωι 
τουσ μζςα ςτθν οικογζνεια ι τθν ομάδα 
τθσ τάξθσ. 
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Στόχοσ 4: 
Κατάλλθλθ χριςθ 
των αντικειμζνων 
και του 
εξοπλιςμοφ. 

Να φροντίηουν και να 
μεταχειρίηονται 
υπεφκυνα το 
διακζςιμο εξοπλιςμό, 
ακολουκϊντασ τουσ 
κανόνεσ αςφάλειασ.  

Να γνωρίηουν τθ 
χρθςιμότθτά του 
εξοπλιςμοφ και να 
κινοφνται με 
αςφάλεια ςε κάκε 
περιβάλλον 
διεξαγωγισ φυςικϊν 
δραςτθριοτιτων. 

- Μεταχειρίηονται κατάλλθλα τον εξοπλιςμό, με 
αςφάλεια για τον εαυτό τουσ και τουσ άλλουσ. Για 
παράδειγμα, τα παιδιά καλοφνται να διαςχίςουν 
μία «διαδρομι» που τθν πρϊτθ φορά ζχει 
διάφορα «εμπόδια» (ακλθτικά όργανα 
τοποκετθμζνα άναρχα) και τθ δεφτερθ είναι 
κακαρι. Ακολουκεί ςυηιτθςθ για τουσ κινδφνουσ 
που αντιμετωπίηουμε όταν δεν υπάρχει τάξθ ςτο 
περιβάλλον που γίνεται το μάκθμα. 

- Συμμετζχουν με προκυμία ςτθν οργάνωςθ του 
χϊρου, ςτθ ςυλλογι του υλικοφ και ςτθν 
τακτοποίθςθ του χϊρου. Για παράδειγμα, το 
ακλθτικό υλικό βρίςκεται ςτο κζντρο τθσ αίκουςασ. 
Με το ςφνκθμα του εκπαιδευτικοφ τα παιδιά 
πρζπει να το ταξινομιςουν κατά είδοσ και να 
τοποκετιςουν ςτθν κατάλλθλθ κζςθ. Ακολουκεί 
ςυηιτθςθ για τθν ανάγκθ τακτοποίθςθσ του χϊρου. 

 Βοθκοφν τα παιδιά ςτθν καταςκευι 
ακλθτικοφ υλικοφ από εναλλακτικά 
υλικά (π.χ. μπάλεσ από φφλλα 
εφθμερίδασ, χαρτοπολτό κ.ά.). 

 Επιδοκιμάηουν ςυχνά τα παιδιά για τθ 
ςωςτι διαχείριςθ και φροντίδα του 
ακλθτικοφ υλικοφ του ςχολείου. 

 Συηθτοφν και αποφαςίηουν μαηί με τα 
παιδιά ποιοι είναι οι καταλλθλότεροι 
χϊροι αποκικευςθσ του υλικοφ. 
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ΣΕΦΝΕ 
 

 
Γιαςί είμαι ρημαμςικό για ςα παιδιά ποξρυξλικήπ 
ηλικίαπ μα αρυξληθξύμ με ςιπ «Τέυμεπ»;  
 

Η αιςθητικό αγωγό ςυμβϊλλει ςτην ευαιςθητοπούηςη 
των ατόμων ςτη γοητεύα και ςτισ δυνατότητεσ τισ οπούεσ 
παρϋχουν οι εναλλακτικού και ςυναιςθηματικϊ πλούςιοι 
τρόποι επικοινωνύασ που ςτηρύζονται ςτην καλλιτεχνικό 
ϋκφραςη. Μϋςα ςε αυτό το πλαύςιο, οι Σϋχνεσ ςτο νηπιαγωγεύο 
επιδιώκουν να αποκτόςουν τα παιδιϊ καλλιτεχνικϋσ εμπειρύεσ, 
οι οπούεσ θα τουσ επιτρϋψουν να κατανοόςουν ςταδιακϊ το 
φαινόμενο τησ τϋχνησ και να το εντϊξουν με ουςιαςτικό τρόπο 
ςτην προςωπικό τουσ ζωό. Η διαδικαςύα αυτό θα τουσ δώςει με 
τη ςειρϊ τησ τη δυνατότητα να γύνουν ενόμεροι «καταναλωτϋσ» 
των τεχνών και του πολιτιςμού και να ςυμμετϋχουν πρόθυμα 
ςτην πολιτιςτικό ζωό του τόπου τουσ. 

Ιδιαύτερα ςημαντικό εύναι η ςυμβολό των Σεχνών και ςτην 
ανϊπτυξη τησ ςυμβολικόσ επικοινωνύασ καθώσ κϊθε μορφό 
τϋχνησ ϋχει το δικό τησ ςυμβολικό ςύςτημα. Με τα ςημεύα, τουσ 
κώδικεσ, τα ςτοιχεύα και τισ ςυμβϊςεισ των τεχνών (π.χ. 
κύνηςη, όχοσ, ενϋργεια, δραματικό ϋνταςη, οπτικϋσ εικόνεσ και 

μορφϋσ) αναπτύςςεται ο αιςθητικόσ γραμματιςμόσ, ο οπούοσ 
παρϋχει ςτα παιδιϊ εναλλακτικούσ και δημιουργικούσ τρόπουσ 
επικοινωνύασ.  
 

 
 
Επιπλϋον, με τη ςυμμετοχό τουσ ςτισ τϋχνεσ, τα παιδιϊ 

αναπτύςςουν τισ ικανότητεσ τησ δημιουργικόσ και κριτικόσ 
ςκϋψησ, τησ επύλυςησ προβλημϊτων και τησ επικοινωνύασ. Οι 
ικανότητεσ αυτϋσ εύναι δυνατόν να εφαρμοςθούν ςε ϊλλεσ 
μαθηςιακϋσ περιοχϋσ και να ςυμβϊλλουν ςτη βελτύωςη των 
επιδόςεων ςε αυτϋσ.  
 

Σϋλοσ, θετικό ςύνδεςη των τεχνών υπϊρχει και με την 
αυτοεπύγνωςη, την αυτοπεπούθηςη, την αυτοπειθαρχύα, την 
απόκτηςη κινότρων μϊθηςησ και υψηλών επιπϋδων 
ενςυναύςθηςησ και ανεκτικότητασ προσ τουσ ϊλλουσ.   
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Εικαςτικϊ 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΙΑΚΟΙ 

ΣΟΦΟΙ 

ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

Η υλοποίηςη του ςτόχου διευκολύνεται 
όταν για παράδειγμα τα παιδιά… 

Οι εκπαιδευτικοί ςυμβάλλουν ςτην 
υλοποίηςη των ςτόχων όταν για 

παράδειγμα… 

 
ΥΛΙΚΑ, ΜΕΣΑ, 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
 

 
Να αναγνωρίηουν υλικά 
χριςιμα για τθν 
εικαςτικι δθμιουργία 
και να τα ταξινομοφν με 
βάςθ τισ ιδιότθτζσ τουσ  
 

 
- Ηωγραφίηουν με δφο βαςικά χρϊματα 

δακτυλομπογιάσ ςε μικρζσ ομάδεσ (2-4 
παιδιά) και ανακαλφπτουν το νζο χρϊμα 
που προκφπτει από τθν ανάμιξθ των 
βαςικϊν χρωμάτων  
 

- Ρειραματίηονται με διαφορετικά είδθ 
χαρτιοφ (π.χ. κόβουν, ςχίηουν, 
τςαλακϊνουν, τυλίγουν, τα βουτοφν ςε 
νερό κ.ά.) 
 

- Συλλζγουν και ταξινομοφν διάφορα 
«άχρθςτα» υλικά (π.χ. χάρτινουσ 
κυλίνδρουσ, κουτιά, μπουκάλια κ.ά.) και  τα 
χρθςιμοποιοφν ςτισ καταςκευζσ τουσ 
 

- Μετατρζπουν τθν πραγματικι χριςθ 
διάφορων αντικειμζνων (π.χ. 2 πλαςτικά 
πϊματα μποροφν να γίνουν «φϊτα», 
«μάτια», «ρόδεσ» κ.ά.)  

 

 Ραροτρφνουν τα παιδιά να πειραματιςτοφν με 
ποικίλα υλικά, απλζσ τεχνικζσ και μζςα και να 
αυτοςχεδιάςουν 

 Ραρζχουν ποικίλα υλικά ϊςτε τα παιδιά να 
ζχουν πολλαπλζσ επιλογζσ για να εκφράςουν 
τισ ιδζεσ τουσ 

 Φροντίηουν να ανανεϊνουν τακτικά τα υλικά 

 Ρροτρζπουν τα παιδιά να πειραματίηονται με 
τισ αλλαγζσ των ιδιοτιτων των υλικϊν κακϊσ 
αυτά γίνονται υγρά, ςτεγνά, ρευςτά ι κακϊσ 
αναμιγνφονται κάνοντασ ανοιχτζσ ερωτιςεισ 
(π.χ. «αναρωτιζμαι τι κα μποροφςε να ςυμβεί 
αν βουτοφςαμε το χαρτί ςε κόλλα;»)  

 Ενκαρρφνουν τα παιδιά να ςυηθτοφν για το τι 
ςυμβαίνει βοθκϊντασ τα να ςκεφτοφν τισ 
αιτίεσ και τα αποτελζςματα (π.χ. πϊσ ιταν το 
χαρτί όταν τo βγάλατε από τθν κόλλα; πϊσ 

 
Να χρθςιμοποιοφν με  
φανταςία διαφορετικά 
υλικά για να 
δθμιουργοφν  
 

 
Να γνωρίηουν και να 
χρθςιμοποιοφν απλζσ 
τεχνικζσ για τθ 
δθμιουργία 
πρωτότυπων ζργων δφο 
και τριϊν διαςτάςεων 
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- Εφαρμόηουν ποικίλεσ τεχνικζσ ςτα ζργα 
τουσ (π.χ. ηωγραφίηουν με ςφουγγάρια ι 
μπατονζτεσ κ.ά.) 

 
 

ζγινε όταν ςτζγνωςε;)  

 

 Ραρζχουν τον απαραίτθτο χρόνο για τουσ 
πειραματιςμοφσ και τισ διερευνιςεισ των 
παιδιϊν  

 Επιδεικνφουν ποικίλεσ τεχνικζσ και κανόνεσ 
χριςθσ υλικϊν και μζςων 

 
ΜΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
 
 

 
Να αναγνωρίηουν 
διαφορετικά είδθ 
γραμμϊν και να 
αποδίδουν κίνθςθ με 
αυτζσ 
 

- Ονομάηουν και καταγράφουν τθν ποικιλία 
που εμφανίηεται ςτισ γραμμζσ των ςχεδίων 
τουσ (π.χ. καμπφλεσ, ευκείεσ, 
«μονοκονδυλιζσ», περιγράμματα κ.ά.)  

- Ραρατθροφν και ςχθματίηουν 
περιγράμματα από φυςικά υλικά και 
αντικείμενα τθσ τάξθσ (π.χ. φφλλα, 
καρποφσ, παιχνίδια κ.ά.) 

- Ραρατθροφν ζργα εικαςτικισ τζχνθσ και 
μιλοφν για τισ γραμμζσ και τα χρϊματα που 
βλζπουν 

- Δοκιμάηουν διαφορετικοφσ τρόπουσ 
χρωματιςμοφ επιφανειϊν (π.χ. με πινζλα, 
ρολά, κραγιόνια κ.ά.) 

- Δοκιμάηουν και διαπιςτϊνουν ότι με απλά 
γεωμετρικά ςχιματα μποροφν να 
ανταποδοκοφν διάφορεσ μορφζσ (π.χ. 
ανκρϊπων, ςπιτιϊν, αντικειμζνων κ.ά.)     

- Δθμιουργοφν ζργα με ποικίλεσ υφζσ (π.χ. 
χνουδωτό, απαλό, άγριο, μεταξζνιο, 

 

 Ραρακινοφν τα παιδιά να παρατθροφν τα 
μορφικά ςτοιχεία των εικαςτικϊν τεχνϊν ςτο 
περιβάλλον (π.χ. το χρϊμα των λουλουδιϊν, τα 
ςτίγματα ςτα φτερά μιασ πεταλοφδασ, τθν υφι 
των φφλλων ενόσ δζντρου κ.ά.) 

 Ραρουςιάηουν ςτα παιδιά ζργα τζχνθσ και τα 
ενκαρρφνουν να παρατθριςουν τα μορφικά 
ςτοιχεία που εμφανίηονται ςε αυτά 

 Ραροτρφνουν τα παιδιά να παίξουν με τα 
μορφικά ςτοιχεία (π.χ. να ςχεδιάςουν γραμμζσ 
με χοντρά και λεπτά πινζλα, ςε μικρζσ και 
μεγάλεσ επιφάνειεσ, να αναμίξουν τα χρϊματα 
κ.λπ.) 

 Χρθςιμοποιοφν το λεξιλόγιο τθσ τζχνθσ ενϊ 
μιλοφν με τα παιδιά (π.χ. μορφζσ, γραμμζσ, 
χρϊματα, υφζσ, ςχιματα, ςυνκζςεισ, τόνοι)  

 
Να αναγνωρίηουν τα 
χρϊματα ςτο 
περιβάλλον και ςτα 
ζργα τζχνθσ  
 

 
Να αναγνωρίηουν και να 
ςυνκζτουν διάφορεσ 
μορφζσ και ςχιματα 
  

 
Να διακρίνουν και να 
ονομάηουν τθν υφι ςτισ  
επιφάνειεσ διαφόρων 
αντικειμζνων   
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 γλιςτερό, λεπτό, τραχφ κ.ά.)   

 
 
Να αποδίδουν 
διαφορετικζσ υφζσ ςτα 
ζργα τουσ  

 
ΜΟΦΕΣ 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Να δθμιουργοφν 
εικαςτικζσ 
αναπαραςτάςεισ δφο 
και τριϊν διαςτάςεων 
χρθςιμοποιϊντασ τισ 
εμπειρίεσ, τισ γνϊςεισ, 
τα ςυναιςκιματα  και 
τθ φανταςία τουσ 
ατομικά και ομαδικά 
 

- Δθμιουργοφν παραςτατικά ςχζδια, αλλά 
και ςχζδια με ποικίλα διακοςμθτικά μοτίβα   
 

- Συλλζγουν καρτ ποςτάλ και φωτογραφίεσ 
από τισ χϊρεσ καταγωγισ των 
διαφορετικισ εκνικότθτασ ςυμμακθτϊν 
τουσ και τισ επιηωγραφίηουν, κόβουν και 
επαναςυνδζουν δθμιουργϊντασ κολάη ι 
μόμπιλσ 
 

- Υφαίνουν χωρίσ τελάρο ι ςε μικρό τελάρο 
10x15cm περίπου, με λουρίδεσ χαρτιοφ, 
υφάςματοσ, χόρτο, μαλλί κ.ά. 
 

- Βλζπουν ζναν πίνακα ηωγραφικισ με 
κυματιςτζσ γραμμζσ και αφοφ 
διαπιςτϊςουν ότι τουσ κυμίηει τθ κάλαςςα 
αποφαςίηουν να ηωγραφίςουν 
χρθςιμοποιϊντασ το ίδιο μορφικό ςτοιχείο 
 

- Δθμιουργοφν ζνα ζργο, ενϊ οι ςυμμακθτζσ 
τουσ παρακολουκοφν ωσ κεατζσ  (χάπενιγκ) 
 

- Επιλζγουν τα κατάλλθλα υλικά για να 

 Ειςάγουν τα παιδιά ςτθ διαδικαςία τθσ 
δθμιουργίασ ενκαρρφνοντασ κάκε προςπάκεια 
ανεξάρτθτα από το αποτζλεςμά τθσ (π.χ. 
«βλζπω ότι χρθςιμοποίθςεσ διάφορεσ 
αραιϊςεισ ςτο χρϊμα με το νερό, αυτό είναι 
πολφ ενδιαφζρον, κάνει τθ ηωγραφιά ςου 
αλλοφ να μοιάηει διάφανθ ςαν νερό και αλλοφ 
ςτζρεθ ςαν πζτρα»)  

 Ενκαρρφνουν τα παιδιά να παρατθροφν και να 
εμπλουτίηουν τα ζργα τουσ διατυπϊνοντασ 
ερωτιςεισ (π.χ. «πϊσ κα μποροφςεσ να δείξεισ 
ότι το αεροπλάνο που ςχεδίαςεσ κινείται πολφ 
γριγορα; Τι κα μποροφςεσ να προςκζςεισ για 
να δείξεισ ότι ακοφγεται μουςικι;»)  

 Ρροκαλοφν τθ ςκζψθ των παιδιϊν για τθν 
καλλιτεχνικι εξερεφνθςθ διατυπϊνοντασ 
ερωτιςεισ (π.χ. «πϊσ κα φαίνεται θ ηωγραφιά 
αν αραιϊςουμε με πολφ νερό τθ μπογιά;») 

 Βοθκοφν τα παιδιά να ςκεφτοφν 
εναλλακτικοφσ τρόπουσ επίλυςθσ 
προβλθμάτων (π.χ. «πϊσ αποφαςίςατε τι 
είδουσ υλικά κα χρθςιμοποιιςετε για τθν 

 
Να ςυνδζουν εμπειρίεσ 
και βιϊματα με τισ 
μορφζσ των εικαςτικϊν 
και να ςυηθτοφν για 
αυτζσ 
  

 
Να χρθςιμοποιοφν 
δεξιότθτεσ επίλυςθσ 
προβλιματοσ για να 
δθμιουργοφν με τισ 
διάφορεσ εικαςτικζσ 
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μορφζσ 
 

δθμιουργιςουν μια ςτακερι τριςδιάςτατθ 
καταςκευι 
 

- Φωτογραφίηουν αντικείμενα και 
ανκρϊπουσ από τθν τάξθ και τροποποιοφν 
τισ ψθφιακζσ εικόνεσ ςτον Θ/Υ 
δθμιουργϊντασ νζεσ εικόνεσ 
 

- Δθμιουργοφν ζργα με κζματα που 
αφοροφν ςτοιχεία ι φαινόμενα τθσ φφςθσ 
(π.χ. δζντρα, ηϊα νερό κ.ά.) ι κοινωνικζσ 
ςχζςεισ (π.χ. «θ οικογζνειά μου», «ο 
καλφτερόσ μου φίλοσ», κ.ά.) 

καταςκευι ςασ; Τι κάνατε όταν κατζρρευςε; Τι 
άλλο κα μποροφςατε να κάνετε;») 

 Διευκολφνουν τθν πρόςβαςι των παιδιϊν ςε 
ψθφιακά μζςα και τα βοθκοφν ςτθ χριςθ τουσ 

 Ενκαρρφνουν τα παιδιά να παρουςιάςουν τα 
ζργα τουσ ςτα υπόλοιπα παιδιά τθσ τάξθσ 

 Οργανϊνουν εξόδουσ (π.χ. περιπάτουσ, 
επιςκζψεισ) και παροτρφνουν τα παιδιά να 
δθμιουργιςουν ςχετικά ζργα  

 Αξιοποιοφν αφθγιςεισ βιωμάτων και 
εμπειριϊν των παιδιϊν για ηωγραφικι, 
πθλοπλαςικι, καταςκευζσ, χάπενιγκσ κ.ά. 

  
Να γνωρίηουν τισ 
δυνατότθτεσ τθσ 
ψθφιακισ τεχνολογίασ 
και να τισ 
χρθςιμοποιοφν για 
πειραματιςμό, 
παραγωγι, 
αναπαραγωγι και 
μεταςχθματιςμό ζργων 
 

 
Να παρατθροφν το 
φυςικό και το κοινωνικό 
περιβάλλον και να 
αντλοφν κζματα από 
αυτό 
 

 
ΕΓΑ ΤΕΧΝΘΣ 
 
 
 
 
 
 
 

 
Να γνωρίηουν και να 
ονομάηουν οριςμζνα 
είδθ ελλθνικισ 
παραδοςιακισ τζχνθσ 
 

- Συνδζουν τα παραδοςιακά ζργα τζχνθσ με 
δραςτθριότθτεσ και παιχνίδια (π.χ. 
ςτάμνεσ, τςεβρζδεσ, δαντζλεσ κ.ά., ςτθ 
Σάμο τα πιλινα λαβομάνα, ςτο Ριλιο τα 
ξυλόγλυπτα κ.ά.) 

- Ραρατθροφν τοπιογραφίεσ διαφορετικϊν 
εποχϊν (17οσ – 20οσ αιϊνασ) και λζνε 
προφορικά μια ιςτορία που 
ςυμπλθρϊνεται από όλουσ 

 Διακοςμοφν με ζργα τζχνθσ από διάφορουσ 
πολιτιςμοφσ χϊρουσ του ςχολείου  

 Ραρουςιάηουν με παιγνιϊδεισ τρόπουσ 
εικαςτικά ζργα τζχνθσ που αντιπροςωπεφουν 
ποικίλουσ πολιτιςμοφσ, είδθ και ςτιλ (π.χ. 
κρφβουν μζςα ςτθν τάξθ αντίγραφο του ζργου 
«Το τραπζηι τθσ Κακαρισ Δευτζρασ» 1950 του 
Σ. Βαςιλείου και ηθτοφν από τα παιδιά να 
ανακαλφψουν ζναν χαρταετό που κρφφτθκε 

 
Να αναγνωρίηουν ζργα 
τζχνθσ άλλων λαϊν και 
πολιτιςμϊν 
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 - Ραρατθροφν και ςυηθτοφν για το κζμα, τα 
μορφικά ςτοιχεία, τισ εικαςτικζσ μορφζσ 
και τα μθνφματα που μεταδίδουν διάφορα 
ζργα (π.χ. του Φ. Λεηζ, του Ραρκζνθ, του 
Μόραλθ κ.ά.) 

- Ραρακολουκοφν ςφντομα video art (π.χ. 
ολιγόλεπτα ζργα των Bill Viola, Bruce 
Nauman) και ςχολιάηουν τθν εμπειρία τουσ 
από αυτό που είδαν  

- Συηθτοφν με καλλιτζχνεσ για το ζργο τουσ 
και ανακαλφπτουν ομοιότθτεσ και 
διαφορζσ ανάμεςα ςτα δικά τουσ ζργα και 
ςτα ζργα των καλλιτεχνϊν 

- Συηθτοφν με άτομα που αςχολοφνται με 
τθν τζχνθ (εκδόςεισ, αναπαραγωγζσ, 
οργάνωςθ εκκζςεων, εμπόριο) για τουσ 
τρόπουσ αναπαραγωγισ, ζκκεςθσ και 
διακίνθςθσ των ζργων τζχνθσ  

 

μζςα ςτθν τάξθ)  

 Ραρζχουν βιβλία, φωτογραφίεσ, καταλόγουσ, 
και ευκαιρίεσ αναηιτθςθσ ςτο διαδίκτυο, όπου 
παρουςιάηονται ποικίλα εικαςτικά ζργα  

 Ρροςκαλοφν ςτθν τάξθ τοπικοφσ καλλιτζχνεσ ι 
άτομα που αςχολοφνται με τθν τζχνθ 

 
Να αναγνωρίηουν και να 
ονομάηουν διαφορετικά 
είδθ ζργων (π.χ. 
τοπιογραφία, πορτρζτο, 
νεκρι φφςθ κ.ά.) 
 

 
Να αναγνωρίηουν 
οριςμζνα 
χαρακτθριςτικά ζργα 
διαφορετικϊν περιόδων 
τθσ τζχνθσ  (μοντζρνα, 
αρχαιοελλθνικά, 
βυηαντινά κ.ά.)  

 
ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΣΤΘΝ 
ΚΑΛΑΙΣΘΘΣΙΑ 
 
 
 
 
 
 

 
Να χρθςιμοποιοφν ςτον 
προφορικό τουσ λόγο 
οριςμζνουσ απλοφσ 
όρουσ τζχνθσ 
 

 
- Χρθςιμοποιοφν όρουσ όπωσ ονόματα 

χρωμάτων, ςχζδιο, ηωγραφιά κ.ά.  

- Ρεριγράφουν τα ζργα τουσ ι διάφορα ζργα 
τζχνθσ και εκφράηουν ςκζψεισ, 
ςυναιςκιματα και προτιμιςεισ 

- Επιςκζπτονται διάφορουσ χϊρουσ όπου 
εκτίκενται ζργα τζχνθσ όπωσ μουςεία, 
μνθμεία, πινακοκικεσ, εκκζςεισ και 

 Χρθςιμοποιοφν μεταφορζσ, παρομοιϊςεισ, 
λογοπαίγνια και ποικιλία επικζτων όταν 
ςυηθτοφν για τζχνθ (π.χ. «αυτό το ζργο μου 
δίνει τθν αίςκθςθ ότι βρίςκομαι ςτθ κάλαςςα, 
μοιάηει να είναι χαροφμενο, ςοβαρό, αυτι θ 
μορφι ςαν να προςπακεί να ξεφφγει από 
κάποιον που τθν κυνθγάει» κ.ά.) 

 Εκφράηουν ςυναιςκιματα και διατυπϊνουν 
κρίςεισ και εκτιμιςεισ ωσ ανταπόκριςθ ςε ζργα 
τζχνθσ, ϊςτε να λειτουργιςουν ωσ πρότυπο 

 
Να δείχνουν 
ενδιαφζρον για ζργα 
τζχνθσ 
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Να παρατθροφν, να 
περιγράφουν και να 
εκφράηουν ςκζψεισ, 
προτιμιςεισ και 
απόψεισ για ζργα 
τζχνθσ 
 

γκαλερί 

- Επιςκζπτονται εικονικά (ςτο διαδίκτυο) 
μουςεία τοπικά, εκνικά και μουςεία άλλων 
χωρϊν και πολιτιςμϊν (π.χ. 
http://www.britishmuseum.org, 

http://www.iziko.org.za/iziko/izihome.html,  

http://www.lcsd.gov.hk/ce/Museum/Arts/,  

http://www.louvre.fr, 

http://www.nationalgallery.gr) 

- Οργανϊνουν εκκζςεισ ι ςυλλογζσ ζργων,  
παραμυκιϊν ι χαρακτθριςτικϊν 
αντικειμζνων, οι οποίεσ ανά περιόδουσ 
(εβδομάδα, μινασ) αφιερϊνονται ςε 
κάποιο πολιτιςμό  

ςτα παιδιά (π.χ. «όταν βλζπω αυτό το ζργο 
κυμάμαι τθ γιαγιά μου που κάκε βράδυ μου 
ζλεγε ιςτορίεσ, πολφ με ςυγκινεί, νομίηω ότι 
είναι ζνα ωραίο ζργο, μου δίνει χαρά κάκε 
φορά που το βλζπω») 

 Χρθςιμοποιοφν εικόνεσ από ποικίλεσ πθγζσ 
(εφθμερίδεσ, περιοδικά, βιβλία, διαδίκτυο 
κ.ά.) ωσ αφορμι για ζκφραςθ αιςκθτικϊν 
κρίςεων 

 Διατυπϊνουν διευκρινιςτικζσ ερωτιςεισ όπωσ: 
«Τι κα ζλεγεσ για…» ι «Τι πρόςεξεσ που ςε 
ζκανε να ςκεφτείσ/νιϊςεισ ζτςι;» 

 Ενκαρρφνουν τα παιδιά να ςυηθτοφν και να 
εκτιμοφν τθν αιςκθτικι τθσ φφςθσ και του 
περιβάλλοντόσ τουσ τραβϊντασ τθν προςοχι 
τουσ ςε αυτά που μπορεί να βλζπουν αλλά δεν 
παρατθροφν 

 Οργανϊνουν επιςκζψεισ ςε χϊρουσ ζκκεςθσ 
ζργων τζχνθσ 

 Ενθμερϊνουν τουσ γονείσ για τα εικονικά (ςτο 
διαδίκτυο) μουςεία και τουσ προτρζπουν να τα 
επιςκεφτοφν με τα παιδιά τουσ. 

 

 
Να αντιλαμβάνονται ότι 
θ τζχνθ εκτίκεται ςε 
ειδικοφσ χϊρουσ  
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Θϋατρο 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΙΑΚΟΙ 

ΣΟΦΟΙ 

ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

Η υλοποίηςη του ςτόχου διευκολύνεται 
όταν για παράδειγμα τα παιδιά: 

Οι εκπαιδευτικοί ςυμβάλλουν ςτην 
υλοποίηςη των ςτόχων όταν για 

παράδειγμα: 

Σφνκεςθ και 
λειτουργία 
ομάδασ 

 

 

Να εντάςςονται ςτθν 
ομάδα, να αφινουν 
χϊρο για τουσ άλλουσ 
και ταυτόχρονα να 
διεκδικοφν τθ κζςθ 
τουσ μζςα ςε αυτιν 

- Συμμετζχουν ςε ελεφκερα και κατευκυνόμενα 
παιχνίδια όπωσ: 

α. παιχνίδια γνωριμίασ (π.χ. παρουςιάηουν 
πράγματα που τουσ αρζςουν ι δεν τουσ 
αρζςουν)  

β. παιχνίδια ςυνεργαςίασ/επικοινωνίασ (π.χ. 
ςχθματίηουν ηευγάρια ι ομάδεσ και κινοφνται 
ςτο χϊρο μαηί, παίηουν τουσ «κακρζφτεσ» 
κ.α.) 

  Οργανϊνουν δραςτθριότθτεσ/ παιχνίδια 
γνωριμίασ, ςυνεργαςίασ, επικοινωνίασ 

 Θζτουν κριτιρια για το ςχθματιςμό μικρϊν 
ομάδων (π.χ. «βρεσ κάποιον που κρατάει 
κορδζλα ίδιο χρϊμα με τθ δικι ςου»)  

 Ραίηουν με μουςικό όργανο ρυκμοφσ (π.χ. 
ταμπουρίνο) για να διευκολφνουν τα παιδιά να 
κινθκοφν ςτο χϊρο 
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Γνωριμία με το 
ςϊμα μζςα από 
τουσ άλλουσ και το 
περιβάλλον 

Να γνωρίηουν το ςϊμα 
τουσ και τα μζλθ του 
ςε ςχζςθ με τισ 
δυνατότθτζσ του, το 
χϊρο και τουσ άλλουσ 

- Ρειραματίηονται ςυμμετζχοντασ ςε 
αιςκθτθριακζσ, ςωματικζσ, φωνθτικζσ 
αςκιςεισ και παιχνίδια για τθν ενεργοποίθςθ 
του ςϊματοσ, π.χ.  

α. με κλειςτά μάτια μυρίηουν, ακοφν γφρω 
τουσ, χαϊδεφουν αντικείμενα και περιγράφουν 
τισ εμπειρίεσ τουσ 

β. κινοφνται ςτο χϊρο προςπακϊντασ να μθν 
ακουμπιςουν μεταξφ τουσ, δθμιουργοφν 
ςχιματα με το ςϊμα τουσ, κ.α. 

 

 Ραροτρφνουν τα παιδιά να χρθςιμοποιιςουν 
όλεσ τισ αιςκιςεισ τουσ κακϊσ διερευνοφν το 
περιβάλλον τουσ 

 Ραρζχουν ερεκίςματα που προκαλοφν τα 
παιδιά να μιμθκοφν (π.χ. «να γίνουν με το 
ςϊμα ζνα πολφ φουςκωμζνο μπαλόνι, μια 
μικρι μπαλίτςα» κ.α.) 

 

Φϊνθςθ (Αγωγι 
του λόγου) 

 

 

 

 

Να ςυνειδθτοποιιςουν 
τισ δυνατότθτεσ 
παραγωγισ ιχου με το 
ςϊμα τουσ (θχεία) 

 

 

 

- «Δοκιμάηουν» τθν αναπνοι τουσ (ειςπνοι, 
ςυγκράτθςθ, εκπνοι) 

- Δοκιμάηουν τισ φωνθτικζσ τουσ δυνατότθτεσ 
(ζνταςθ, χροιά, χρϊμα) και δθμιουργοφν 
παράξενουσ ιχουσ (π.χ. δυνατά ι 
χαμθλόφωνα, ερωτθματικά, μακραίνοντασ τα 
φωνιεντα κ.λπ.) 

- Ρειραματίηονται με εναλλαγζσ κινιςεων και 
ζνταςθσ φωνισ 

 

 Ηθτοφν τα παιδιά να αναπνζουν με 
διαφορετικοφσ ρυκμοφσ  (π.χ. γριγορα, αργά, 
διακεκομμζνα κ.α.) 

 Ρροτρζπουν τα παιδιά να δοκιμάςουν τθ φωνι 
τουσ ςτο πλαίςιο διαφορετικϊν καταςτάςεων 
(π.χ. πϊσ μιλάμε όταν πλθςιάηουμε κάπου που 
δε κζλουμε να μασ καταλάβουν, πϊσ μίλθςαν 
τα κατςικάκια για να τρομάξουν τον λφκο;) 

 

Ζλεγχοσ τθσ 
κίνθςθσ του 
ςϊματοσ ςτο χϊρο 

 

Να ελζγχουν το ςϊμα 
τουσ και να 
ςυνειδθτοποιιςουν 
τθν ποικιλία των 
κινιςεων που μπορουν 
να κάνουν  

- Βαδίηουν, ςε διάφορουσ ρυκμοφσ, 
καταλαμβάνοντασ όλο το χϊρο και  προσ όλεσ 
τισ κατευκφνςεισ (π.χ. με τα χζρια ψθλά, με τα 
γόνατα, ςαν νάνοι, μωρά, γζροι) 

- Χρθςιμοποιοφν το ςϊμα τουσ για να δείξουν 
εικόνεσ και καταςτάςεισ (π.χ. βαδίηουν ςε 
άμμο, λάςπθ, πάγο, ςκαρφαλϊνουν ςε 

 Δθμιουργοφν ατμόςφαιρα με μουςικι και 
καλοφν τα παιδιά να κινθκοφν ελεφκερα ςε 
κακοριςμζνο χϊρο 

 Ρροκαλοφν τα παιδιά να μιμθκοφν κινιςεισ και 
τα κατευκφνουν ςε διάφορα  επίπεδα 
δυςκολίασ (π.χ. βαδίηετε και το πάτωμα γεμίηει 
μπίλιεσ, κάνει πολφ ηζςτθ και προςπακείτε να 
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 βράχουσ,  κουβαλάνε κάτι βαρφ, ελαφρφ, 
ηεςτό, κ.α.)  

- Μιμοφνται με ςωματικζσ κινιςεισ διάφορα 
ηϊα, φανταςτικά πλάςματα ι αντικείμενα 
(π.χ. πϊσ περπατάνε, τρϊνε, παίηουν ο 
βάτραχοσ, ο ελζφαντασ, το μυρμιγκι , ο 
γίγαντασ, το ξωτικό κ.α., πϊσ κινείται θ 
ςβοφρα, το ελατιριο, πϊσ λιϊνει  ζνα κερί 
κ.α.)  

 

 

φάτε χωνάκι παγωτό) 

 

 

Συνδυαςμόσ 
ςκζψθσ και 
ζκφραςθσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να εκφράηουν 
προςωπικά 
ενδιαφζροντα  ςτο 
ελεφκερο δραματικό 
παιχνίδι και ςε 
παιχνίδια ρόλων 

 

 

 

 

- Αναλαμβάνουν ρόλουσ και «παίηουν» 
πρόςωπα ι απλζσ καταςτάςεισ (π.χ. μαμά και 
μωρό που κλαίει) 

- Αυτοςχεδιάηουν ςκθνζσ βαςιςμζνεσ ςε δικζσ 
τουσ εμπειρίεσ (π.χ. όταν πιγα ςτο τςίρκο, 
όταν με τςίμπθςε θ ςφικα, ςτθ γιορτι μου…) 

 

 

 Ρροκαλοφν και επεκτείνουν το παιχνίδι με 
ερωτιςεισ (π.χ. «τι μπορεί να χρειάηεται το 
μωρό ςου και κλαίει;») 

 Ενκαρρφνουν τα παιδιά να ανακαλοφν 
προθγοφμενεσ εμπειρίεσ (π.χ. τι ζγινε τότε που 
ιςουν εκεί, ποιοι άλλοι ιταν ςτθ γιορτι, τι 
νομίηετε ότι ζκαναν όταν…)  

 Ραρεμβαίνουν με ερωτιςεισ για να βοθκιςουν 
τα παιδιά να εξελίξουν τθν ιςτορία (π.χ. τι ζγινε 
πρϊτα, τι ακολοφκθςε, πωσ αιςκάνκθκεσ;) 

 

Να χρθςιμοποιοφν τα 
ςτοιχεία του κεάτρου 
όπωσ ρόλο, κίνθςθ, 
λόγο, χϊρο, χρόνο, 
ςφμβολα για να 

- Δθμιουργοφν παγωμζνθ εικόνα από το 
περιεχόμενο μιασ φωτογραφίασ, ενόσ πίνακα 
ηωγραφικισ κ.α. και ςτθ ςυνζχεια τθν 
ηωντανεφουν 

- Συηθτοφν και αποφαςίηουν ποια 
πρόςωπα/ιρωεσ τθσ ιςτορίασ κα 

 Δθμιουργοφν το φανταςτικό πλαίςιο μζςα ςτο 
οποίο κα δράςουν τα παιδιά επιλζγοντασ από 
κατάλλθλεσ πθγζσ (π.χ. ιςτορίεσ, παραμφκια, 
εικόνεσ) 

 Ραρζχουν ερεκίςματα με αντικείμενα, εικόνεσ 

 Διευκολφνουν τα παιδιά να επιλζξουν ςτοιχεία 
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εκφράηονται και να 
επικοινωνοφν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δραματοποιιςουν, τι χρειάηονται για να 
φτιάξουν το περιβάλλον κ.ο.κ. 

- Ανταλλάςςουν ιδζεσ που δείχνουν ότι 
γνωρίηουν πράγματα/ςτοιχεία για το ρόλο 
που ζχουν (π.χ. ςαν πυροςβζςτεσ, 
περιγράφουν τα μζρθ του εξοπλιςμοφ τουσ ι 
τι χρειάηεται για να ςβιςουν φωτιά ι ςαν 
ειδικοί ςε κάτι παρζχουν τισ ςχετικζσ 
πλθροφορίεσ και βοικεια) 

- Επιλζγουν και χρθςιμοποιοφν διάφορα 
αντικείμενα  και απλά υλικά από τθν τάξθ 
(π.χ. υφάςματα, εφθμερίδεσ, κάποιο μουςικό 
όργανο) για να δθμιουργιςουν το χϊρο που 
διαδραματίηεται θ ιςτορία και ατμόςφαιρα 

- Δραματοποιοφν ςτιγμιότυπα ι ολόκλθρεσ 
ιςτορίεσ, παραμφκια, ποιιματα, κ.α. 

και υλικά που χρειάηονται (π.χ. «ποια υλικά κα 
μποροφςατε να χρθςιμοποιιςετε για να 
αναπαραςτιςετε τθν καταιγίδα, ι τθν ιρεμθ 
κάλαςςα; τι χρειάηεται να ζχουν μαηί τουσ οι 
άνκρωποι του τςίρκου; Ροιο ςχιμα ζχουν οι 
φόβοι, πϊσ μπορεί να κινοφνται; Τι χρειάηεται 
να φοράει ο βαςιλιάσ;») 

 

Να διερευνοφν ιδζεσ, 
ςυναιςκιματα, 
ςχζςεισ,  
ςυμπεριφορζσ, αξίεσ 
και ζννοιεσ  

- Αναλαμβάνουν ρόλουσ, ςυηθτοφν και 
αυτοςχεδιάηουν για να δϊςουν διαφορετικό 
τζλοσ ςε μία γνωςτι ιςτορία 

- Εκφράηουν τισ απόψεισ τουσ για τα 
ςυναιςκιματα και τισ ςκζψεισ του ιρωα ςε 
μια ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι τθσ ιςτορίασ (π.χ. τι 
μπορεί να ςκζφτεται, να αιςκάνεται, γιατί;) 

- Δθμιουργοφν παγωμζνθ εικόνα για να δείξουν 
τθ ςτιγμι που ο ιρωασ αντιμετωπίηει ζνα 
πρόβλθμα  

- Συνεργάηονται και προτείνουν λφςεισ ςε 
προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι ιρωεσ  

 Αφθγοφνται μζροσ τθσ ιςτορίασ και προκαλοφν 
τα παιδιά να βρουν διάφορουσ τρόπουσ να 
αναπαραςτιςουν τα ςτιγμιότυπα/τισ ςκθνζσ 
τθσ ιςτορίασ (π.χ. «πωσ νομίηεισ πωσ κα ζφτανε 
νωρίτερα ςτο…., τι νομίηεισ ότι κα μποροφςαν 
να κάνουν  τα 3 γουρουνάκια,  πωσ κα ζδειχνεσ 
το φόβο τουσ χωρίσ λζξεισ;») 

 Κακϊσ τα παιδιά ςυμμετζχουν τα παροτρφνουν 
να ςκεφτοφν και να εκφράςουν τισ απόψεισ 
τουσ ςχετικά με τα ςυμβάντα τθσ ιςτορίασ (π.χ. 
γιατί, πϊσ ςυνζβθ κάτι)  

 Ραρακινοφν τα παιδιά να χρθςιμοποιιςουν 
δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλιματοσ  ςε μια 
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- Σε ομάδεσ δραματοποιοφν ςτιγμιότυπα από 
τισ λφςεισ που προτείνουν (π.χ. ςε ρόλο 
«ειδικϊν» ι «βοθκϊν» δίνουν ιδζεσ και 
ςυμβουλζσ για το πϊσ μπορεί να 
αντιμετωπιςτεί ζνα πρόβλθμα ι μια 
κατάςταςθ) 

- Ραίρνουν ςυνζντευξθ από το «Δάςκαλο ςε 
ρόλο» κάποιου ιρωα μιασ ιςτορίασ (π.χ. ςτο 
ρόλο τθσ γυναίκασ του γίγαντα/ ςτο ρόλο 
λυπθμζνου κλόουν που ζχει πρόβλθμα, κ.α.) 

 

- «Γράφουν» με τθ βοικεια του εκπαιδευτικοφ 
ζνα γράμμα ςε κάποιο φίλο του ιρωα 
δίνοντασ πλθροφορίεσ για τα ςυναιςκιματά 
του 

- Εντοπίηουν και περιγράφουν κοινά ςτοιχεία 
του  ιρωα τθσ ιςτορίασ με άλλουσ ιρωεσ  
γνωςτϊν παραμυκιϊν (π.χ. μάγιςςεσ, καλζσ  
νεράιδεσ, γίγαντεσ, ιππότεσ) 

«προβλθματικι» κατάςταςθ που τουσ 
παρουςιάηουν με αφιγθςθ, με κοφκλεσ ι ςε 
ρόλο (π.χ. «γιατί κάποιοσ είναι λυπθμζνοσ/νθ, 
πϊσ κα μποροφςαν να βοθκιςουν; τι υλικά κα 
μποροφςαν να χρθςιμοποιιςουν  τα 3 
γουρουνάκια για να χτίςουν το ςπίτι τουσ;») 

 Χρθςιμοποιοφν τθν τεχνικι «Δάςκαλοσ ςε 
όλο»* για να αλλθλεπιδράςουν με τα παιδιά 
ςε ρόλο, να δϊςουν πλθροφορίεσ, να τα  
βοθκιςουν, να τα προκαλζςουν  και να 
εμβακφνουν τθ ςκζψθ τουσ 

  Διευκολφνουν τα παιδιά να κάνουν ςυνδζςεισ 
και ςυγκρίςεισ (π.χ. «θ ιςτορία που παίξαμε 
ςασ κφμιςε κάποιεσ άλλεσ ιςτορίεσ που 
ξζρετε;», «Ροιοσ άλλοσ ιρωασ είχε… όπωσ και 
ο…;») 

 

Να κατανοοφν 
διαφορετικζσ οπτικζσ 
μζςα από 
διαφορετικοφσ ρόλουσ  

 

- Αναλαμβάνουν αντικρουόμενουσ ρόλουσ μιασ 
ιςτορίασ για να βιϊςουν τα γεγονότα από τθν 
κάκε οπτικι (π.χ. αναλαμβάνουν το ρόλο του 
αςχθμόπαπου και τον ρόλο των ηϊων που το 
κοροϊδεφουν) 

- Δείχνουν με κινθτικζσ δραςτθριότθτεσ  
αγαπθμζνεσ αςχολίεσ του «διαφορετικοφ» 
ιρωα και των άλλων θρϊων τθσ ιςτορίασ 

- Σε ρόλο «ειδικϊν» δίνουν ιδζεσ και 
ςυμβουλζσ ςτο «διαφορετικό πλάςμα» για το 

 Δθμιουργοφν το πλαίςιο (π.χ. αφθγοφνται  
επιλεγμζνεσ ιςτορίεσ - οργανϊνουν ςχετικζσ 
δραςτθριότθτεσ), προκειμζνου να ζρκουν τα 
παιδιά ςε επαφι με διαφορετικζσ οπτικζσ και 
να τισ εκφράςουν μζςα από ρόλο 

 Διατυπϊνουν ερωτιςεισ ϊςτε τα παιδιά να 
ςκεφτοφν τουσ λόγουσ που οι «ιρωεσ» τθσ 
ιςτορίασ ςυμπεριφζρονται με  το ςυγκεκριμζνο 
τρόπο 

 Ρροκαλοφν τα παιδιά να εκφράςουν ιδζεσ και 
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πϊσ μπορεί να αντιμετωπίςει ζνα πρόβλθμα ι 
ζνα δίλθμμα (π.χ. πωσ μπορεί να γίνει φίλοσ 
με τουσ άλλουσ κρατϊντασ τθν 
προςωπικότθτά του;) 

- Εκφράηουν τισ ςκζψεισ τθσ άλλθσ πλευράσ 
(π.χ. των ηϊων που δε κζλουν να παίξουν με 
το αςχθμόπαπο/γιατί δε κζλουν;) 

- Δθμιουργοφν γλυπτά με το ςϊμα τουσ, μόνα 
τουσ, ςε ηευγάρια ι ομάδεσ για να εκφράςουν 
αντίκετεσ διακζςεισ, ιδζεσ, ςχζςεισ (π.χ. χαρά- 
λφπθ) 

ςυναιςκιματα από τθν πλευρά όλων των 
θρϊων (π.χ. «γιατί μπορεί θ μάγιςςα να 
μεταμόρφωςε τον πρίγκιπα ςε βάτραχο; Τι 
μπορεί να λζει θ μάγιςςα, τι ο πρίγκιπασ/ τι θ 
κακιά νεράιδα;») 

 

Το Θζατρο τθσ 
εμψφχωςθσ 

 

Να εξοικειωκοφν με τισ 
τεχνικζσ του 
κουκλοκζατρου και να 
εκφράηονται παίηοντασ  

 

- Ραίηουν με τισ κοφκλεσ ρόλουσ από τθν 
κακθμερινι ηωι/ αυτοςχεδιάηουν ιςτορίεσ 

- Ραίηουν ςτιγμιότυπα από γνωςτζσ ιςτορίεσ ι 
παραμφκια 

- Καταςκευάηουν κοφκλεσ/ φιγοφρεσ με 
διάφορα υλικά και τισ εμψυχϊνουν 

- Ρειραματίηονται με το φωσ και τθ ςκιά (π.χ. 
χρθςιμοποιοφν φακοφσ, προβολείσ, κ.α.) και 
δθμιουργοφν εικόνεσ με ςκιζσ προςϊπων ι 
αντικειμζνων 

- Ραίηουν κζατρο ςκιϊν, με το ςϊμα τουσ ι με 
φιγοφρεσ που καταςκευάηουν 

- Ρεριγράφουν τουσ ιρωεσ (π.χ. τον 
Καραγκιόηθ) και τα «κατορκϊματά» τουσ, 
μιμοφνται φωνι και κίνθςθ 

 Οργανϊνουν γωνιά με κοφκλεσ που να 
προςελκφουν το ενδιαφζρον των παιδιϊν 

 Ενκαρρφνουν τα παιδιά να αυτοςχεδιάςουν 
παίηοντασ με τισ κοφκλεσ ατομικά ι ομαδικά 

 Επικοινωνοφν με τα παιδιά μζςω τθσ «κοφκλασ 
τθσ τάξθσ» που λειτουργεί ωσ «ςυνεργάτθσ», 
«βοθκόσ», «διαμεςολαβθτισ»  

 Διευκολφνουν τα παιδιά να καταςκευάςουν 
κοφκλεσ και φιγοφρεσ με ποικίλα υλικά (π.χ. 
χαρτόνια, χαρτιά, αντικείμενα) και να τισ 
εμψυχϊςουν 

 Ραρζχουν τα μζςα (π.χ. άςπρο χαρτί, πανί, 
ανοιχτόχρωμθ ομπρζλα, φακοφσ, προβολείσ), 
ϊςτε τα παιδιά να πειραματιςτοφν με τεχνικζσ 
χριςθσ τθσ ςκιάσ 

 Ραίηουν κουκλοκζατρο (γνωςτζσ ιςτορίεσ, 
παραμφκια, κζματα από τθν επικαιρότθτα) και 
ςυνομιλοφν κατά τθ διάρκεια τθσ παράςταςθσ  
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με τα παιδιά 

 Ενκαρρφνουν τα παιδιά να ςυςχετίςουν τισ 
ιςτορίεσ με τθν κακθμερινότθτά τουσ, αλλά και 
με κζματα από τθ λαϊκι μασ παράδοςθ 

 Ραρουςιάηουν διαφορετικζσ κοφκλεσ 
κουκλοκζατρου και φιγοφρεσ κεάτρου ςκιϊν 
από άλλουσ πολιτιςμοφσ, κ.α. 

 

Γνωριμία με 
ποικίλεσ μορφζσ 
κεάτρου 

 

Να αναγνωρίηουν και 
να περιγράφουν 
ποικίλεσ μορφζσ 
κεάτρου  

 

- Ζρχονται ςε επαφι με πολλζσ μορφζσ 
κεάτρου (κουκλοκζατρο, καραγκιόηθ, 
κεατρικζσ παραςτάςεισ ςχολικζσ και 
επαγγελματικζσ) 

- Συηθτοφν για τουσ χαρακτιρεσ και τισ 
καταςτάςεισ που είδαν ςε παραςτάςεισ  

- Εκφράηουν προςωπικά ςυναιςκιματα και 
ιδζεσ μετά από μια παράςταςθ (π.χ. 
φοβικθκα όταν ο γίγαντασ φϊναηε…) 

- Σχολιάηουν τα ςτοιχεία που απαρτίηουν μια 
παράςταςθ (π.χ. κουςτοφμια, ςκθνικά, κ.α.) 

- Συηθτοφν, ηωγραφίηουν ι καταγράφουν με τθ 
βοικεια του εκπαιδευτικοφ τα ςυναιςκιματα 
ενόσ ι περιςςοτζρων θρϊων (π.χ. του 
άμπλιςτινςκιν, τθσ κόρθσ του μυλωνά) 

- Συμμετζχουν ςτθ δθμιουργία «βιβλίου» με 
τουσ ιρωεσ των παραςτάςεων που είδαν 

 Ρροτρζπουν να δουν παραςτάςεισ (κεάτρου, 
κουκλοκζατρου) 

 Οργανϊνουν επιςκζψεισ ςε κζατρα για 
παρακολοφκθςθ παραςτάςεων και για 
γνωριμία με τουσ χϊρουσ και τουσ ανκρϊπουσ 
που εργάηονται ςε αυτά  

 Συηθτοφν και επεξεργάηονται με τα παιδιά 
κζματα που προζκυψαν από παραςτάςεισ που 
είδαν 

 Ρροςκαλοφν καλλιτζχνεσ του 
κεάτρου/κεάτρου ςκιϊν/ κουκλοκζατρου, ςτο 
ςχολείο  

 Χρθςιμοποιοφν το λεξιλόγιο του κεάτρου (π.χ. 
ρόλοσ, ςκθνικά, κουςτοφμια) για να 
περιγράψουν ι για να ρωτιςουν τα παιδιά γι 
αυτό που παρακολουκοφν και παροτρφνουν τα 
παιδιά να κάνουν το ίδιο 
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*Δάςκαλοσ ςε ρόλο: Ο εκπαιδευτικόσ υποςτηρύζει την εξϋλιξη του ιςτορύασ από μϋςα, παύρνοντασ και ο ύδιοσ ρόλο, ςυνόθωσ ςχετικϊ 
χαμηλού κύρουσ, ενώ τα παιδιϊ παύρνουν ςυνόθωσ ρόλο «υψηλότερου» κύρουσ που τουσ παρϋχει τη δυνατότητα να διερευνόςουν τα 
θϋματα τησ ιςτορύασ. 
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Μουςικό 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
 

ΜΑΘΗΙΑΚΟΙ 
ΣΟΦΟΙ 

 

ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

Η υλοποίηςη του ςτόχου διευκολύνεται 
όταν για παράδειγμα τα παιδιά… 

Οι εκπαιδευτικοί ςυμβάλλουν ςτην 
υλοποίηςη των ςτόχων όταν για 

παράδειγμα… 
 
Ήχοσ 
και  
Ηχόχρωμα 

 
Να διακρίνουν 
διάφορουσ ιχουσ και 
να τουσ ςυςχετίηουν 
με το περιβάλλον από 
το οποίο προζρχονται 
 

- Αντιςτοιχίηουν ιχουσ με εικόνεσ του 
περιβάλλοντοσ από όπου προζρχονται (π.χ. 
ιχοσ κελαθδίςματοσ πουλιοφ με τθν εικόνα 
πουλιοφ) 

- Ανταποκρίνονται με κίνθςθ ςε θχθτικά 
ερεκίςματα (π.χ. ςτον ιχο του ανζμου το 
ςϊμα αφινεται να παραςυρκεί από τθ 
δφναμθ του αζρα) 

- Ακοφνε ςφνκετουσ ιχουσ (θχοεικόνεσ), τουσ 
περιγράφουν και αποδίδουν εικαςτικά τθν 
εικόνα (π.χ. ιχοσ κάλαςςασ πάνω ςε 
βότςαλα, ενϊ ςτο βάκοσ ακοφγονται κραυγζσ 
από καλαςςοποφλια και φωνζσ παιδιϊν που 
παίηουν) 

 Χρθςιμοποιοφν ποικίλουσ θχογραφθμζνουσ 
ιχουσ του φυςικοφ ι τεχνθτοφ περιβάλλοντοσ, 
κακϊσ και εικόνεσ ωσ εποπτικό υλικό (π.χ. ιχουσ 
από περιβάλλον, μζςα ςυγκοινωνίασ, φωνζσ 
ηϊων κ.ά.)  

 Αξιοποιοφν πθγζσ 
όπωσ:http://iema.gr/soundofmusic (πρόγραμμα 
Μελίνα) 

 Εςτιάηουν τθν προςοχι των παιδιϊν ςτισ 
ποιότθτεσ του ιχου (ζνταςθ, θχόχρωμα, 
διάρκεια) 

 Χρθςιμοποιοφν ποικιλία επικζτων και 
μεταφορϊν για να περιγράψουν και να 
ςυγκρίνουν ιχουσ λειτουργϊντασ ωσ πρότυπο 
(π.χ. οξφσ, μουντόσ, ςκοτεινόσ, φωτεινόσ ιχοσ 
κ.ο.κ., αλλά και πιο ευχάριςτοσ, πιο ενοχλθτικόσ 
ιχοσ) 

 Ενκαρρφνουν τισ θχθτικζσ διερευνιςεισ των 
παιδιϊν παρζχοντασ τον απαραίτθτο χρόνο και 

Να αντιλαμβάνονται 
ποιότθτεσ ςε κάκε ιχο 
 

- Συηθτοφν, ςυγκρίνουν και ςχολιάηουν ιχουσ 
που άκουςαν  

- Ταξινομοφν τουσ ιχουσ που άκουςαν ςε 
πίνακα ανάλογα με τα ιδιαίτερα ποιοτικά 
χαρακτθριςτικά τουσ  
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Να εξερευνοφν 
θχθτικά και να 
χρθςιμοποιοφν ωσ 
θχογόνεσ πθγζσ 
αντικείμενα του 
περιβάλλοντοσ 

- Διερευνοφν θχθτικά το περιβάλλον τουσ με 
μπαγκζτεσ, ξυλάκια κ.ά. 

- Επιλζγουν δυο ι τρεισ ιχουσ από αυτοφσ που 
ανακάλυψαν και τουσ παρουςιάηουν ςτο 
ςφνολο των παιδιϊν τθσ τάξθσ  

- Διερευνοφν τισ δυνατότθτεσ παραγωγισ ιχων 
με το ςϊμα τουσ χτυπϊντασ το ςε 
διαφορετικά ςθμεία και με ποικίλουσ 
τρόπουσ   

υλικά (π.χ. να χτυπιςουν, τρίψουν, 
τςαλακϊςουν, ςκίςουν κ.ά.) 

 Ραράγουν ιχουσ με το ςϊμα τουσ 
(bodypercussion) και παροτρφνουν τα παιδιά να 
ανακαλφψουν νζουσ  

 
 
 Πργανα 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Να γνωρίςουν και να 
εξοικειωκοφν με τα 
μουςικά όργανα τθσ 
τάξθσ 
 

- Διερευνοφν κάκε όργανο, ανακαλφπτουν και 
παρουςιάςουν τουσ διαφορετικοφσ ιχουσ 
που μπορεί να παράγει 

- Αναγνωρίηουν με κλειςτά μάτια, από τον ιχο 
του, ζνα και ςτθ ςυνζχεια δφο, τρία, ι και 
τζςςερα όργανα παιγμζνα διαδοχικά 

- Με τα μάτια κλειςτά προςπακοφν να 
αναγνωρίςουν από τον ιχο τουσ δφο ι 
περιςςότερα όργανα παιγμζνα ταυτόχρονα  

 Δθμιουργοφν γωνιά τθσ μουςικισ και φροντίηουν 
να υπάρχουν όργανα για όλα τα παιδιά 

 Συηθτοφν για τα υλικά καταςκευισ των οργάνων, 
τθ μορφι τουσ και τουσ τρόπουσ που παίηονται 

 Συνεργάηονται με τουσ γονείσ για τθ ςυλλογι 
«άχρθςτων» και άλλων υλικϊν για τθν 
καταςκευι μουςικϊν οργάνων 

 Γνωρίηουν ςτα παιδιά τεχνικζσ μικρισ 
καταςκευαςτικισ δυςκολίασ για τθ δθμιουργία 
μουςικϊν οργάνων  

 Ενκαρρφνουν τουσ ελεφκερουσ 
αυτοςχεδιαςμοφσ με απλά θχογόνα αντικείμενα 

 Ρροτρζπουν τα παιδιά να ακολουκοφν οδθγίεσ 
(π.χ. να ξεκινοφν και να ςταματοφν μαηί με τθν 
υπόλοιπθ ομάδα, να παίηουν ςιγά  – δυνατά, 
χαμθλά – ψθλά, αργά  – γριγορα κ.λπ.)  

 Αποφαςίηουν με τα παιδιά δθλωτικζσ κινιςεισ ι 
νεφματα για να κακοδθγοφν τθ δράςθ τουσ ωσ 
μαζςτροι (π.χ. όταν κρατάμε ψθλά το χζρι 

Να καταςκευάηουν 
απλά θχογόνα 
αντικείμενα και να τα 
χρθςιμοποιοφν 

- Δθμιουργοφν απλά θχογόνα αντικείμενα (π.χ. 
καςτανιζτεσ από καρυδότςουφλα, 
βραχιολάκια με κουδοφνια για τα χζρια ι τα 
πόδια κ.ά.) 

 
 
 
Να ανταποκρίνονται 
ςε εκτελεςτικζσ 
οδθγίεσ 

- Συμμετζχουν ςε δράςεισ που ςτθρίηονται ςε 
εκτελεςτικζσ οδθγίεσ όπωσ: 

α. παίηουν με τα μουςικά όργανα για όςο 
χρόνο βρίςκεται ςτον αζρα ζνα μαντιλι που 
το πζταξε ο εκπαιδευτικόσ ψθλά και 
ςταματοφν μόλισ το μαντιλι πζςει ςτο 
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πάτωμα ι μόλισ το πιάςει ο εκπαιδευτικόσ  

β. ανταποκρίνονται με κίνθςθ ςτο νοθματικό 
περιεχόμενο των ςτίχων ενόσ τραγουδιοφ ι 
ςτο φφοσ τθσ μουςικισ ακρόαςθσ 
ακολουκϊντασ  οδθγίεσ 

ςθμαίνει δυνατά) 

 
 
Φωνι 
 
 

 
Να χρθςιμοποιοφν τθ 
φωνι τουσ με 
διάφορουσ τρόπουσ 
 

- Μιμοφνται με τθ φωνι τουσ διάφορα ηϊα, 
μθχανζσ, τον άνεμο κ.ά. 

- Μιμοφνται τθ φωνι θρϊων του κεάτρου 
ςκιϊν (π.χ. Καραγκιόηθ και Χατηιαβάτθ) 

- Μιμοφνται με τθ φωνι τουσ τισ φωνζσ που 
ακοφνε ςε διάφορα μουςικά είδθ (π.χ. 
ρεμπζτικο, όπερα, παραδοςιακά κ.λπ.) 

 Ενκαρρφνουν τουσ φωνθτικοφσ πειραματιςμοφσ 
και τισ φωνθτικζσ μιμιςεισ των παιδιϊν   

 Ρροτρζπουν τα παιδιά να χρθςιμοποιοφν τθ 
φωνι τουσ με ποικίλουσ τρόπουσ (π.χ. μιλοφν 
ςιγά, φωνάηουν, αλλάηουν θχόχρωμα, 
τραγουδοφν ατομικά ι ομαδικά κ.ά.) 

 Επιλζγουν τραγοφδια από το ελλθνικό ι το 
διεκνζσ ρεπερτόριο με ςχετικά απλι μελωδικι 
γραμμι και ρυκμό, κατανοθτό ποιθτικό κείμενο 
και με εναλλαγζσ τζτοιεσ που να επιτρζπουν 
παράλλθλεσ κινθτικζσ ι άλλεσ δραςτθριότθτεσ 

 Ραροτρφνουν τα παιδιά να ακολουκοφν το 
ρυκμό του τραγουδιοφ με κτυπιματα ςτα χζρια 
ι ςε μικρά όργανα 

 Συνδζουν τα τραγοφδια με τον εκιμικό κφκλο 
(κάλαντα, εορτζσ κ.λπ.) όπου είναι εφικτό  

 
Να τραγουδοφν 
τραγοφδια κατάλλθλα 
για τθν θλικία τουσ 

- Συνοδεφουν το κάκε τραγοφδι με ρυκμικζσ 
και κινθτικζσ δραςτθριότθτεσ  

- Αποδίδουν εικαςτικά τουσ ςτίχουσ του 
τραγουδιοφ  

 
Σθμειογραφία 

Να ςυςχετίηουν τουσ 
ιχουσ με απλά 
ςφμβολα 
 

- Αντιςτοιχίηουν ιχουσ με δοςμζνα ςφμβολα  

- Επινοοφν ςφμβολα για να καταγράψουν 
δοςμζνουσ ιχουσ και παίηουν με μουςικά 
όργανα τουσ ιχουσ με βάςθ τα ςφμβολα που 
επινόθςαν 

 Ραροτρφνουν τα παιδιά να δθμιουργοφν 
αυκαίρετα γραφικά ςφμβολα για να 
καταγράφουν ιχουσ   
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υκμόσ 
 
 Μελωδία 

Να κατανοοφν τθν 
ζννοια των ιςόχρονων 
κτυπθμάτων, να 
αντιλαμβάνονται και 
να αναπαράγουν 
μικρά ρυκμικά και 
μελωδικά ςχιματα 

- Κινοφνται ακολουκϊντασ ιςόχρονα 
χτυπιματα παιγμζνα ςε δφο ι τρεισ 
διαφορετικζσ ταχφτθτεσ 

- Κινοφνται ακολουκϊντασ απλά ρυκμικά 
ςχιματα (π.χ. γκαλόπ) 

- Κινοφνται ςε επαναλαμβανόμενο μοτίβο που 
περιζχεται ςε ςυγκεκριμζνο μουςικό ζργο  
(π.χ. ο «κοφκοσ» από το ζργο το «Το 
καρναβάλι των ηϊων» του Camille Saint-
Saëns) 

 Εκτελοφν απλά ρυκμικά ςχιματα (π.χ. 1-2 μζτρα 
ςε δφο διαφορετικζσ ταχφτθτεσ) με όργανα ι 
θχθρζσ κινιςεισ του ςϊματοσ και προτρζπουν τα 
παιδιά να τα αναπαράγουν 

 Χρθςιμοποιοφν ςφντομα μουςικά ζργα ι 
αποςπάςματα που περιζχουν ςαφι 
επαναλαμβανόμενα μελωδικά ι ρυκμικά μοτίβα  

 Ρροτρζπουν τα παιδιά να παρατθριςουν τισ 
αλλαγζσ ωσ προσ τθν ζνταςθ, το θχόχρωμα, τα 
όργανα, το ρυκμό, τθ μελωδία 

Να αναγνωρίηουν 
εμφανείσ αλλαγζσ ςε 
ςφντομα μουςικά 
παραδείγματα 

- Σε δοςμζνο μουςικό παράδειγμα, δείχνουν 
με διαφορετικζσ κινιςεισ τισ αλλαγζσ που 
ακοφν (π.χ. ςτθν αλλαγι κζματοσ, αλλάηουν 
τρόπο κίνθςθσ δθλαδι, αν πριν περπατοφςαν 
αργά και ςκυφτά, τϊρα περπατοφν 
χοροπθδϊντασ, κ.λπ.) 

 
Μουςικι και άλλεσ 
τζχνεσ 
 
 
 
 

 
Να ςυνδζουν μουςικά 
ακοφςματα με 
εξωμουςικά 
ερεκίςματα 

- Με ερζκιςμα ζναν πίνακα ηωγραφικισ 
δθμιουργοφν μια μικρι ιςτορία, θ οποία ςτθ 
ςυνζχεια με τθν προςκικθ ιχων 
μετατρζπεται ςε μουςικό ζργο (θχοϊςτορία)  

- Βρίςκουν ιχουσ που αναφζρονται ςε ζνα 
παραμφκι και τουσ μιμοφνται (π.χ. κρόιςμα 
φφλλων) 

- Ακοφν με κλειςτά μάτια μουςικά κομμάτια 
(π.χ.  το «Wiegenlied» - νανοφριςμα του 
Johannes Brahms). Αφοφ τουσ ανακοινωκεί 
ότι πρόκειται για π.χ. νανοφριςμα, 
δθμιουργοφν τουσ ςτίχουσ ενόσ δικοφ τουσ 
νανουρίςματοσ 

 Ραρζχουν ερεκίςματα ϊςτε τα παιδιά να 
ςυνδζουν τθ μουςικι με εξιςτοριςεισ, πίνακεσ 
ηωγραφικισ, φωτογραφίεσ κ.ο.κ. (π.χ. Θ Άνοιξθ 
του Μποτιτςζλι με τθν Άνοιξθ από τισ «4 Εποχζσ» 
του Vivaldi)  

 Συνδζουν τισ ακροάςεισ των παιδιϊν με 
εμπειρίεσ και βιϊματα από δραςτθριότθτεσ 
άλλων μορφϊν τζχνθσ (π.χ. «ςε ποια ηωγραφιά 
από αυτζσ που φτιάξατε, νομίηετε ότι ταιριάηει θ 
μουςικι που ακοφςαμε;») 

 Χρθςιμοποιοφν μουςικι ωσ «επζνδυςθ» ςτισ 
αφθγιςεισ και ςε δραςτθριότθτεσ ηωγραφικισ, 
κεάτρου, κουκλοκζατρου 
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 Ενκαρρφνουν τα παιδιά να εκφράηουν 
ςυναιςκιματα, ιδζεσ και ςκζψεισ που τουσ 
προκαλοφν διάφορα μουςικά ζργα με λεκτικοφσ 
και μθ λεκτικοφσ τρόπουσ και να δθμιουργοφν 
εμπνεόμενα από αυτά 

 
Μουςικό είδοσ 
 
 
 

 
Να διακρίνουν 
βαςικζσ διαφορζσ ςε 
μουςικά είδθ 
 

 

- Ακοφν δφο διαφορετικά μουςικά 
παραδείγματα και αποφαςίηουν ποιο από τα 
δφο ιταν π.χ. οργανικό και ποιο φωνθτικό 

- Τραγουδοφν ζνα αντιφωνικό τραγοφδι και 
κατανοοφν το ρόλο του ςολίςτα και το ρόλο 
τθσ χορωδίασ με το να εναλλάςςονται ςτουσ 
δφο διαφορετικοφσ ρόλουσ 

 

 Εςτιάηουν τθν προςοχι των παιδιϊν ςτθν 
ακουςτικι παρατιρθςθ και διάκριςθ των 
διαφορϊν ανάμεςα ςε διαφορετικά είδθ ζργων 
(π.χ. οργανικό - φωνθτικό, ομαδικό – ςολιςτικό 
κ.λπ.) 

 

 
Μουςικόσ 
πολιτιςμόσ 
 
 
 

Να προςεγγίηουν τθ 
μουςικι παράδοςθ 
τθσ περιοχισ και τθσ 
πατρίδασ τουσ 
 

- Τραγουδοφν παραδοςιακά τραγοφδια 
κατάλλθλα για τθν θλικία τουσ (π.χ. 
Ραντρεφουνε τον κάβουρα) και τα  
ςυνοδεφουν ρυκμικά  

- Ακοφν ποικίλα παραδοςιακά τραγοφδια 

 Συνεργάηονται με τα παιδιά και τουσ γονείσ και 
ςυλλζγουν μουςικζσ και τραγοφδια από τισ 
χϊρεσ ι τουσ τόπουσ καταγωγισ τουσ 

 Εξιςτοροφν παραδοςιακά ικθ και ζκιμα και τα 
ςυνδζουν με αντίςτοιχα μουςικά ακοφςματα 

 Ρροςφζρουν μουςικά ακοφςματα από όλο τον 
κόςμο ςε αυκεντικζσ ι ποιοτικζσ εκτελζςεισ, 
αξιοποιϊντασ τισ δυνατότθτεσ των ΤΡΕ 

Να προςεγγίηουν τισ 
μουςικζσ άλλων λαϊν 
και πολιτιςμϊν 
 

- Ακοφν μουςικζσ και τραγοφδια από όλο τον 
κόςμο και τα ςυνοδεφουν με όργανα και 
εκφραςτικζσ κινιςεισ του ςϊματοσ 
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Οπτικοακουςτικό Έκφραςη 

 
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 

 
ΜΑΘΗΙΑΚΟΙ 

ΣΟΦΟΙ 

ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

Η υλοποίηςη του ςτόχου διευκολύνεται 
όταν για παράδειγμα τα παιδιά… 

Οι εκπαιδευτικοί ςυμβάλλουν ςτην 
υλοποίηςη των ςτόχων όταν για 

παράδειγμα… 
 
Εξοικείωςθ με τθ 
φωτογραφικι 
κάμερα 
και ανάπτυξθ 
δεξιοτιτων 
χειριςμοφ τθσ 
 

 
Να ςυνεργάηονται 
προκειμζνου να 
τραβθχτοφν ςειρζσ 
φωτογραφιϊν,  
να περιμζνουν τθ ςειρά 
τουσ 
 

- Ραρατθροφν και εντοπίηουν τα μζρθ τθσ 

φωτογραφικισ κάμερασ 

- Ρειραματίηονται και εντοπίηουν βαςικζσ 

λειτουργίεσ τθσ φωτ. Κάμερασ (π.χ. γιατί δεν 

φωτογραφίηει; Τι πρζπει να κάνω πρϊτα για 

να μπορϊ να φωτογραφιςω;) 

- Συνεργάηονται και αποφαςίηουν που και 

πωσ κζλουν να φωτογραφθκοφν (π.χ. να με 

φωτογραφίςει ο φίλοσ μου όταν 

μαςτορεφω, όταν διαβάηω ςτθ βιβλιοκικθ, 

ςτο καβαλζτο) 

- Ωσ «φωτογράφοι» κακορίηουν το πϊσ κα 

ποηάρει το ηευγάρι τουσ (π.χ. όρκιο, κακιςτό, 

λίγο πιο κοντά, μακριά) 

 

 

 Εξοικειϊνουν τα παιδιά με τθ φωτογραφικι 
κάμερα και τα βοθκοφν να αναπτφξουν 
δεξιότθτεσ χειριςμοφ τθσ όπωσ: να κρατοφν τθν 
κάμερα ςτραμμζνθ προσ το κζμα, να εντοπίηουν 
το κεντρικό κουμπί φωτογραφικισ λιψθσ, να το 
διακρίνουν από το γενικό διακόπτθ λειτουργίασ 
και το να το πιζηουν επαρκϊσ, να καδράρουν το 
κζμα ςε αποδεκτό βακμό 

 Με κατάλλθλα διατυπωμζνεσ ερωτιςεισ 
ενκαρρφνουν τα παιδιά να εκφράςουν τι ξζρουν 
και τι κζλουν να κάνουν με τθ φωτογραφικι 
κάμερα, να ςκεφτοφν, να προβλζψουν «τι κα 
ςυμβεί αν…» και να δϊςουν αιτιολογθμζνεσ 
απαντιςεισ  

 
Να κατανοοφν τθ 
δθλωτικι ςθμαςία τθσ 
φωτογραφίασ ενόσ 
προςϊπου αντί του 
ονόματόσ του 

 
Εξοικείωςθ με απλά 
μζςα θχολθψίασ 

Να εξοικειωκοφν με τισ 
ςτοιχειϊδεισ τεχνικζσ 
παραμζτρουσ 

-  «Εκμυςτθρεφονται μικρά μυςτικά» ςτο 
μικρόφωνο, με κακοδθγοφμενθ εγγραφι 
(π.χ. ‘‘το αγαπθμζνο μου φαγθτό’’, ‘‘κάτι  

 Εξοικειϊνουν τα παιδιά με απλά μζςα 
θχολθψίασ (μικρόφωνο, υπολογιςτισ, ψθφιακό 
‘’καςετόφωνο’’, βιντεοκάμερα με κλειςτό φακό 
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 (απόςταςθ από το 
μικρόφωνο, ζνταςθ 
φωνισ, θχθτικό 
περιβάλλον κ.ά.) τθσ 
θχογράφθςθσ τθσ 
φωνισ και τθσ χριςθσ 
του μικροφϊνου  

που κα ικελα’’ κ.ά.) 

 

- Ακοφν ομαδικά τισ θχογραφθμζνεσ 
«εκμυςτθρεφςεισ» τουσ και διατυπϊνουν 
κρίςεισ για το αποτζλεςμα τθσ 
θχογράφθςθσ (π.χ. πωσ ακοφγεται θ φωνι 
που θχογραφικθκε από κοντά, από πιο 
μακριά) 

κ.λπ.) 

 

 Ειςάγουν προοδευτικά χριςθ όρων και φράςεων 
όπωσ: ξεκίνθμα εγγραφισ, ςταμάτθμα εγγραφισ, 
ςτοπ, ακρόαςθ, αναπαραγωγι, κουμπί 
εγγραφισ, κουμπί αναπαραγωγισ, ζνταςθ  

 Ραροτρφνουν τα παιδιά να θχογραφοφν 
αλλάηοντασ τθν ζνταςθ τθσ φωνισ τουσ ι τθν 
απόςταςθ από το μικρόφωνο 

 
Υπερνίκθςθ τθσ 
«προ - του 
μικροφϊνου 
αμθχανίασ» 
 
 
 
Εξοικείωςθ με τισ 
εκατζρωκεν 
λειτουργίεσ του 
ανταποκριτι- 
διαμεςολαβθτι και 
του δζκτθ 
 

Να μποροφν να 
διατυπϊνουν 3-4, ζςτω 
τυποποιθμζνεσ, 
φράςεισ ςε θχολθπτικό 
μζςο 

- Ρραγματοποιοφν θχογραφιςεισ με 
ενδεικτικό κζμα ‘‘είμαι ο Νίκοσ και ςασ 
περιγράφω το Γιϊργο…’’ 

- Θχογραφοφν υποδυόμενα κάποιο ρόλο (π.χ. 
δθμοςιογράφου που παίρνει μια ςφντομθ 
ςυνζντευξθ από τα παιδιά) 

- Συνεργάηονται ςε ηευγάρια και 
περιγράφουν ςτο μικρόφωνο ζνα μικρό 
χϊρο (π.χ. ράφι ι ντουλάπι) κακϊσ και τα 
αντικείμενα που περιλαμβάνονται ςε 
αυτόν. Μετά από ομαδικι ακρόαςθ των 
δφο θχογραφιςεων πραγματοποιοφν 
ςφγκριςι τουσ με τθν ‘‘άμεςθ’’ εμπειρία   

- Ηωγραφίηουν π.χ. ζνα αντικείμενο, όπωσ 
αυτό περιγράφεται/ακοφγεται από το 
καςετόφωνο και το ςυγκρίνουν με το 
πραγματικό ι κάποιο παιδί περιγράφει ζνα 
αντικείμενο που κζλει χωρίσ τα άλλα παιδιά 
να γνωρίηουν ποιο είναι, το ηωγραφίηουν 
και μετά το ςυγκρίνουν με το πραγματικό    

 Ενκαρρφνουν τα παιδιά να μιλιςουν ςτο 
μικρόφωνο για κάτι που κζλουν ι να 
περιγράψουν κάτι   

 Διατυπϊνουν ερωτιςεισ που βοθκοφν τα παιδιά 
να παρατθριςουν προςεκτικά αυτό που κζλουν 
να περιγράψουν (π.χ. « τι παρατθρείτε; Τι άλλο; 
Θζλετε να πείτε κάτι για το χρϊμα αυτοφ που 
βλζπουμε; Τι μποροφμε να ποφμε για το ςχιμα 
του;» κ.ά.) 

 Ραροτρφνουν τα παιδιά να αποφαςίςουν τι κα 
ικελαν να περιγράψουν ςτθν θχογράφθςι τουσ 
και με τθ ςειρά να εμπλακοφν ςτθ διαδικαςία 

 

 

Να μποροφν να 
ςχθματίςουν ‘’νοερι 
εικόνα’’ με βάςθ τισ 
πλθροφορίεσ άλλου 
εκπροςϊπου και να τθν 
αποδίδουν ηωγραφικά 
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Εξοικείωςθ με τον 
μθχανιςμό τθσ 
οπτικοακουςτικισ 
αφιγθςθσ 
 
 

 
Να μποροφν να 
παράγουν μια απλι 
οπτικοακουςτικι 
αφιγθςθ (κακθμερινισ 
διαδικαςίασ) με 
διαδοχικζσ εικόνεσ 
 

   

 
 

- Ραράγουν οπτικοακουςτικι αφιγθςθ με 4-
5 φωτογραφίεσ και με κζματα όπωσ: φορϊ 
το παλτό μου, ποτίηω μια γλάςτρα, πλζνω 
τα χζρια μου 

- Ρροοδευτικά χρθςιμοποιοφν όρουσ και 
φράςεισ όπωσ: τραβϊ φωτογραφία, 
διαγράφω φωτογραφία, ςκοπεφω, 
καδράρω πιο ψθλά – χαμθλά κ.λπ.,  
πλθςιάηω, απομακρφνομαι κ.λπ.  

- Διατυπϊνουν παρατθριςεισ για το βακμό 
επιτυχίασ των λιψεων χρθςιμοποιϊντασ 
απλζσ φράςεισ όπωσ: δε φαίνεται καλά, να 
το δείξουμε από πιο κοντά κ.λπ. 

- Διατυπϊνουν εντυπϊςεισ και κρίςεισ για τισ 
αντίςτοιχεσ εργαςίεσ ομάδων από το τμιμα 
τουσ ι από άλλα τμιματα (π.χ. από τισ 
εργαςίεσ των άλλων ομάδων οι 
φωτογραφίεσ που μασ άρεςαν 
περιςςότερο…)  

- Ρροοδευτικά κάνουν χριςθ όρων και 
φράςεων όπωσ: διαγράφω φωτογραφία,  
κάδοσ ανακφκλωςθσ κ.λπ. 

 Ραρζχουν ςτα παιδιά υλικό (π.χ. εικόνεσ – 
φωτογραφίεσ με κακθμερινά ςτιγμιότυπα) και 
τουσ ηθτοφν να τισ βάλουν ςε εξελικτικι ςειρά, 
ϊςτε να δθμιουργιςουν μια ιςτορία 

 Διευκολφνουν και ενκαρρφνουν τα παιδιά να 
δθμιουργιςουν ιςτορίεσ και να εςτιάςουν ςε 4-5 
ςτιγμιότυπα (π.χ. πωσ πλζνουν τα χζρια; Τι 
χρειάηονται; Τι κάνουν πρϊτα, μετά;)  και να τα 
φωτογραφιςουν 

 Ενκαρρφνουν τα παιδιά να πραγματοποιοφν 2-3 
εναλλακτικζσ φωτογραφικζσ λιψεισ για κάκε 
προβλεπόμενο φωτογραφικό ςτιγμιότυπο  

 Ραροτρφνουν τα παιδιά να παρουςιάςουν τισ 
εργαςίεσ τουσ ςτα υπόλοιπα παιδιά τθσ τάξθσ  

 Με κατάλλθλεσ ερωτιςεισ βοθκοφν τα παιδιά να 
επιλζξουν τισ καλφτερεσ κατά τθ γνϊμθ τουσ 
φωτογραφίεσ και να αιτιολογιςουν τισ επιλογζσ 
τουσ  

 Ενκαρρφνουν όλα τα παιδιά να ςχολιάηουν και 
να εκφράηουν εκτιμιςεισ για τισ δικζσ τουσ 
εργαςίεσ, αλλά και για τισ εργαςίεσ των άλλων  

 
 
 
Να μποροφν να 
ςχολιάηουν το 
αποτζλεςμα 
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Εξοικείωςθ με τα 
βαςικά κάδρα και 
όριά τουσ  
 
(κοντινό-μεςαίο-
γενικό κάδρο, εντόσ 
και εκτόσ κάδρου 
χϊροσ) 
 

 
Να μποροφν να ορίςουν 
τα όρια φωτογράφθςθσ 
ενόσ μεςαίου και ενόσ 
κοντινοφ κάδρου  

- Φωτογραφίηουν ςε ηευγάρια το ζνα το άλλο 
ςε μεςαίο και ςε κοντινό κάδρο και παίηουν 
παιχνίδια αντιςτοίχιςθσ των παιδιϊν και 
των φωτογραφιϊν τουσ μζςα ςτο χϊρο 

- Φωτογραφίηουν 4-5 πολφ κοντινά κάδρα 4-
5 ςυμμακθτζσ τουσ (π.χ. μόνο κεφάλι, μόνο 
παλάμθ, μόνο πόδι κ.ά.) και παίηουν 
παιχνίδια αντιςτοίχθςθσ με τισ 
φωτογραφίεσ κοντινϊν κάδρων (π.χ. 
‘‘ποιανοφ είναι αυτό το χζρι;’’). Στθ 
ςυνζχεια κολλάνε τισ φωτογραφίεσ ςε 
πίνακα διπλισ ειςόδου 

- Τραβοφν φωτογραφίεσ με ενδεικτικό κζμα 
(π.χ. φωτογραφίηουμε το ςχολείο μασ, ζνα 
παιχνίδι ςτθν παιδικι χαρά, κ.α.). Στθ 
ςυνζχεια εκτυπϊνουν  τισ φωτογραφίεσ , τισ 
κόβουν, τισ κολλάνε ςε Α4 και ηωγραφίηουν 
ό,τι κυμοφνται από αυτά που υπάρχουν 
ςτον εκτόσ κάδρου χϊρο  

- Σχολιάηουν τα κοντινά κάδρα ςε ςχζςθ με 
τθν πρόκεςθ τουσ και το αποτζλεςμα 

 Βοθκοφν τα παιδιά να εξελίξουν τισ τεχνικζσ τουσ 
δεξιότθτεσ ϊςτε να φωτογραφίηουν πολφ 
κοντινά κάδρα (π.χ. με χαρτόνι που απομονϊνει 
το ςτοιχείο που κζλουν να φωτογραφίςουν) 

 Βοθκοφν τα παιδιά να εξελίξουν τισ τεχνικζσ τουσ 
δεξιότθτεσ ϊςτε να καδράρουν ζνα κζμα ςε 
αποδεκτό βακμό και να εξοικειωκοφν με τα όρια 
του κάδρου (εντόσ και εκτόσ κάδρου)   

 Με κατάλλθλα διατυπωμζνεσ ερωτιςεισ 
βοθκοφν τα παιδιά να εςτιάηουν τθν προςοχι 
τουσ ςε αυτό που φωτογραφίηουν (π.χ. παιχνίδι 
ςτθν παιδικι χαρά) και ςε ό,τι υπάρχει γφρω από 
αυτό 

 Δθμιουργοφν ευκαιρίεσ για παρατθριςεισ, 
ςυγκρίςεισ (π.χ. ηθτοφν από τα παιδιά να 
παρατθριςουν το χϊρο που φωτογράφθςαν και 
να το ςυγκρίνουν με το ζργο τουσ) 

Να ςυνειδθτοποιοφν το 
κάδρο ωσ τμιμα που 
επζλεξαν από τον 
περιβάλλοντα χϊρο 

Εξοικείωςθ με τα 
είδθ των ιχων και 
τθ 
ςυμπλθρωματικι 
λειτουργία τουσ ςε 
οπτικοακουςτικά 
ζργα 
 

 
Να εντοπίηουν – 
απαρικμοφν τουσ 
βαςικοφσ ιχουσ 
(κόρυβοι, ομιλίεσ, 
μουςικι) ςε ζνα 
δίλεπτο 
οπτικοακουςτικό 
απόςπαςμα 

- Ραρακολουκοφν ζνα δίλεπτο απόςπαςμα 
από κάποιο ντοκιμαντζρ, από μια ελλθνικι 
ταινία ι από κάποιο απλό διαφθμιςτικό 
ςποτ (με λίγα λόγια), εντοπίηουν και 
απαρικμοφν τουσ διάφορουσ ιχουσ  που 
ακοφςτθκαν  

- Στθ ςυνζχεια παρακολουκοφν το ίδιο 
απόςπαςμα χωρίσ ιχο και ςυνοδεφουν τθν 
εικόνα με ιχουσ που παράγουν με το ςτόμα 

 Επιλζγουν απλά οπτικοακουςτικά αποςπάςματα 
και τα προβάλουν ςε video ι Θ/Υ 

 Εςτιάηουν τθν προςοχι των παιδιϊν ςτθ 
λειτουργία του ιχου, ϊςτε να διακρίνουν τουσ 
ποικίλουσ ιχουσ που ακοφγονται  

 Ενκαρρφνουν τθ διατφπωςθ ςχολίων, κρίςεων 
και εκτιμιςεων για τα θχθτικά αποτελζςματα 
που παράγουν 
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τουσ και ςχολιάηουν το αποτζλεςμα που 
προκφπτει 

 
Εξοικείωςθ με τα 
είδθ, τα 
εκφραςτικά μζςα 
και τθν 
καταςκευαςτικι 
διάςταςθ 
οπτικοακουςτικϊν 
κειμζνων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Να εντοπίηουν τισ 
ιδιαιτερότθτεσ μεταξφ 
δφο ςυγκρίςιμων 
ςτοιχείων που 
προζρχονται από 
εντελϊσ διαφορετικά 
είδθ οπτικοακουςτικϊν 
κειμζνων 

- Ραρακολουκοφν αποςπάςματα από δφο 
είδθ οπτικοακουςτικϊν κειμζνων (π.χ. 
κινοφμενο ςχζδιο και ταινία) και ςτθ 
ςυνζχεια ςυηθτοφν με βάςθ ερωτιματα 
όπωσ: 

«Σε τι μοιάηουν και ςε τι διαφζρουν οι 
ιρωεσ των αποςπαςμάτων που 
παρακολουκιςαμε;» (π.χ. ο Γουίνυ είναι 
αρκοφδα ςε κινοφμενο ςχζδιο, ενϊ θ 
αρκοφδα κινθματογραφθμζνο ηϊο) 

«Ρόςοι ιρωεσ εμφανίςτθκαν ςε κάκε 
απόςπαςμα; « 

«Τι ζλεγαν και τι ζκαναν;» 

- Στθ ςυνζχεια ςυμμετζχουν ςε παιχνίδια 
ρόλων αναπαριςτϊντασ τισ ιςτορίεσ που 
παρακολοφκθςαν,  είτε παίηοντασ τα ίδια 
είτε με υποκατάςτατα (κοφκλεσ, 
πλαςτελίνεσ, αντικείμενα)  

- Ραρακολουκοφν μικρά αποςπάςματα από  
διαφορετικά είδθ οπτικοακουςτικϊν 
κειμζνων (π.χ. ταινία και animation) και 
πραγματοποιοφν ςυγκρίςεισ  ανάμεςα ςτα 
δφο είδθ. Κακϊσ διακρίνουν τθ φυςικι 
κίνθςθ τθσ κοφκλασ (μαριονζτα, 

 Διατυπϊνουν ερωτιςεισ που διευκολφνουν τα 
παιδιά να εντοπίςουν τισ ιδιαιτερότθτεσ 
διαφορετικϊν οπτικοακουςτικϊν κειμζνων (π.χ. 
ποια θ διαφορά του Γουίνυ με τθ φυςικι 
αρκοφδα;) 

         

 Ραρζχουν ποικιλία υλικϊν (π.χ. κοφκλεσ, 
υφάςματα, αντικείμενα), ϊςτε τα παιδιά να 
αναπαριςτοφν τισ ιςτορίεσ που βλζπουν  

 Ρροβάλουν ποικίλα είδθ οπτικοακουςτικϊν 
κειμζνων (αςπρόμαυρθ –  ζγχρωμθ, βωβι  – 
θχθτικι ταινία), ϊςτε να εξοικειωκοφν τα παιδιά 
με τα κεμελιϊδθ εκφραςτικά τουσ μζςα  

 Βοθκοφν τα παιδιά να ςυνειδθτοποιιςουν τον 
τρόπο με τον οποίο δθμιουργοφνται τα διάφορα 
είδθ των οπτικοακουςτικϊν κειμζνων 

 

Να ξεχωρίηουν τθ 
δράςθ κάκε 
αποςπάςματοσ  

Να αναπαριςτοφν τθ 
δράςθ είτε παίηοντασ 
ρόλουσ (κεατρικό 
παιχνίδι) είτε παίηοντασ 
με ςυμβολικοφσ ιρωεσ 
– υποκατάςτατα 
(κουκλάκια, 
πλαςτελίνεσ, 
αντικείμενα) 

Να εντοπίηουν τισ 
βαςικζσ 
καταςκευαςτικζσ 
παρεμβάςεισ ςε μικρά 
αποςπάςματα 
οπτικοακουςτικϊν 
κειμζνων 
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Να ομαδοποιοφν τα 
αποςπάςματα που 
παρακολοφκθςαν κατά 
βαςικά είδθ (π.χ. 
αςπρόμαυρεσ – 
ζγχρωμεσ, βωβζσ – 
θχθτικζσ ταινίεσ) 

γαντόκουκλα, δαχτυλόκουκλα κ.λπ.) από 
ανάλογθ κίνθςθ κοφκλασ με animation και 
από ανάλογθ κίνθςθ με κινοφμενο ςχζδιο, 
απαντοφν ςε ερωτιματα όπωσ:  

«Ρϊσ φτιάχτθκε αυτι θ ταινία; (με κάμερα 
και με θκοποιοφσ ι με κοφκλεσ ι με 
ηωγραφικι κ.λπ.)»  

«Θ μουςικι που ακοφγεται υπιρχε εκεί; 
Ροιοσ τθν ζβαλε;» 

 
Συνειδθτοποίθςθ 
τθσ  
καταςκευαςτικισ 
διάςταςθσ κάκε 
τρόπου 
απεικόνιςθσ 

Να διακρίνουν 
ηωγραφικοφσ πίνακεσ 
από καλλιτεχνικζσ 
φωτογραφίεσ ανάλογθσ 
κεματογραφίασ 
(ενότθτεσ πορτραίτων – 
τοπίων) 

 

- Ραρατθροφν και ςυγκρίνουν «Δφο τοπία (ι 
δφο πορτραίτα) τόςο ίδια μα και τόςο 
διαφορετικά» και απαντοφν ςε ερωτιςεισ 
όπωσ:   

«Ρϊσ φτιάχτθκαν;»  

«Με  τι εργαλεία;» 

- Φωτογραφίηουν κάτι που κζλουν (π.χ. 
αντικείμενο, ςθμείο ςτο χϊρο κ.ά.) και ςτθ 
ςυνζχεια ηωγραφίηουν το ίδιο αντικείμενο ι 
ςθμείο ςτο χϊρο και ςυηθτοφν για τισ 
καταςκευαςτικζσ διαφορζσ των ζργων τουσ 
με τουσ δφο διαφορετικοφσ τρόπουσ 
απεικόνιςθσ  

 

 Ραρουςιάηουν ςτα παιδιά ςυλλογζσ από πίνακεσ 
ηωγραφικισ και καλλιτεχνικζσ φωτογραφίεσ (π.χ. 
πορτραίτα, τοπία)  

 Ραροτρφνουν τα παιδιά να εντοπίςουν και να  
περιγράψουν τισ καταςκευαςτικζσ διαφορζσ 
ανάμεςα ςε διαφορετικοφσ τρόπουσ απεικόνιςθσ 
(π.χ. πϊσ νομίηεισ ότι φτιάχτθκε αυτι θ 
φωτογραφία ι θ ηωγραφιά; Με τι υλικά; Με τι 
εργαλεία;) 

Να εντοπίηουν 
καταςκευαςτικζσ 
διαφορζσ μεταξφ των 
δφο τρόπων 
απεικόνιςθσ 
(ηωγραφικι- 
φωτογραφία) 

 
Κατανόθςθ του 
περιεχομζνου των 
οπτικοακουςτικϊν 
ζργων 

Να αναγνωρίηουν 
βαςικζσ πλθροφορίεσ 
από μικρά 
αποςπάςματα ταινιϊν 
που παρακολουκοφν  

- Ραρακολουκοφν μικρά αποςπάςματα 
ταινιϊν  

- Φωτογραφίηουν μικρά αντικείμενα (π.χ. 
ςάντουιτσ, κουκλάκι κ.ά.), αλλά και πολφ 

 Βοθκοφν τα παιδιά με ερωτιςεισ να 
κατανοιςουν το περιεχόμενο οπτικοακουςτικϊν 
ζργων και ταυτόχρονα να επιχειροφν 
ςτοιχειϊδεισ προςωπικζσ αναγνϊςεισ (π.χ. «που 
ςυμβαίνει αυτι θ ςκθνι; Ρότε ςυμβαίνουν αυτά; 
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Εξοικείωςθ με τον 
υποκειμενιςμό που 
διζπει κάκε επιλογι 
κάδρου και κάκε 
‘‘ανάγνωςθ’’ από 
τθν πλευρά του 
δζκτθ 
 
 

Να προτείνουν 
διαφορετικοφσ τίτλουσ 
– λεηάντεσ ςε 
φωτογραφίεσ του ίδιου 
κζματοσ εικονιηόμενου 
ςε ποικιλία κάδρων – 
ςυνειδθτοποιϊντασ ότι 
κάκε επιλογι κάδρου 
ςε ςυνάρτθςθ με ζνα 
κζμα, ςυνεπάγεται 
διαφορετικι απόδοςθ 
του κζματοσ 

μεγάλα αντικείμενα που δεν μποροφν να 
μετακινθκοφν (π.χ. δζντρο, ςιντριβάνι, 
παγκάκι, κ.ά.) ςε διάφορα κάδρα 

- Ρροτείνουν τίτλουσ – λεηάντεσ για κάκε 
φωτογραφία  

- Σχολιάηουν τισ φωτογραφίεσ τουσ με βάςθ 
τισ προκζςεισ τουσ (π.χ. ικελα να 
φωτογραφίςω μόνο τα φφλλα του δζντρου, 
αλλά ςτθ φωτογραφία φαίνεται και ο 
κορμόσ, ζπρεπε να εςτιάςω πιο ψθλά)  

Σε ποια εποχι του χρόνου; Σε ποια ϊρα τθσ 
μζρασ; Ρόςα άτομα εμφανίηονται ςτθ ςκθνι; Τι 
κάνουν;») 

 Ενκαρρφνουν τα παιδιά να ςυηθτοφν, να 
διατυπϊνουν απόψεισ και να 
επιχειρθματολογοφν για τισ ταινίεσ που βλζπουν 

 Ραροτρφνουν τα παιδιά να εκφράηουν κρίςεισ 
και εκτιμιςεισ για το δικό τουσ ζργο, αλλά και 
για το ζργο των άλλων με κριτιριο τισ προκζςεισ 
τουσ ςε ςχζςθ με το παραγόμενο αποτζλεςμα 
(π.χ. «ο Αλζξανδροσ ικελε να φωτογραφίςει… 
Νομίηω ότι θ φωτογραφία του πζτυχε γιατί…») 
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Φόροσ - Κύνηςη 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ 

ΣΤΟΧΟΙ 

ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

Η υλοποίηςη του ςτόχου διευκολύνεται 
όταν για παράδειγμα τα παιδιά… 

Οι εκπαιδευτικοί ςυμβάλλουν ςτην 
υλοποίηςη των ςτόχων όταν για 

παράδειγμα… 

 
Αντίλθψθ του 
ςϊματοσ και τθσ 
κίνθςθσ ωσ προσ το 
χϊρο 
 
 
 
Σωματικά ςχιματα 
 
 
 
 
 
 
 
Επίπεδα 
 
 
 

 
Να γνωρίηουν τα μζλθ 
του ςϊματόσ τουσ και 
τθν κινθτικι 
δυνατότθτα των μελϊν 
και των αρκρϊςεϊν  
του 
 

- Χρθςιμοποιοφν το ςϊμα τουσ για να δείξουν 
τθν κίνθςθ των κυμάτων τθσ κάλαςςασ, ζνα 
ςφννεφο που κινείται ςτον ουρανό και 
μεγαλϊνει, πουλιά που απλϊνουν τα φτερά 
τουσ και πετοφν, τον δυνατό αζρα, μια 
φλογίτςα που γίνεται φωτιά 

- Δθμιουργοφν με κίνθςθ αςφμμετρα και 
ςυμμετρικά ςωματικά ςχιματα και κινοφνται 
ςτο χϊρο αλλάηοντασ κατευκφνςεισ 

- Κινοφν και τισ δφο πλευρζσ του ςϊματοσ 
ταυτόχρονα ι μόνο τθ μία 

- Ανταποκρίνονται με ετοιμότθτα ςε θχθτικό 
ςινιάλο για ακινθςία – κίνθςθ, εξερευνϊντασ 
τθ φυςικι ικανότθτα του ςϊματοσ να 
τεντϊνεται, να μαηεφεται, να λυγίηει, να 
ςτρίβει  

 Χρθςιμοποιοφν ποικίλεσ μουςικζσ και 
κακοδθγοφν τα παιδιά να κινθκοφν με το 
άκουςμά τουσ ςτο χϊρο 

 Ρροτρζπουν τα παιδιά να προτείνουν τρόπουσ 
με τουσ οποίουσ μποροφν να κινιςουν το ςϊμα 
τουσ  

 Ραροτρφνουν τα παιδιά να δοκιμάςουν μπροςτά 
ςε κακρζφτθ ςχιματα που μποροφν να 
δθμιουργιςουν με ολόκλθρο το ςϊμα τουσ  

 Συμφωνοφν με τα παιδιά θχθτικά ςινιάλα (π.χ. 
ςταματοφμε ςτο χτφπθμα του ταμπουρίνου, ςτο 
ςταμάτθμα τθσ μουςικισ, κ.ά.)  

 
Να κινοφνται και να 
αλλάηουν το ςχιμα του 
ςϊματόσ τουσ ςτο 
χϊρο, με ευκολία και 
ακρίβεια 

 
Να ςυνειδθτοποιοφν το 
ςϊμα κατά τθν αλλαγι 
επιπζδων ςτο χϊρο 

- Τεντϊνουν, μαηεφουν, λυγίηουν τα μζλθ του 
ςϊματοσ  

- Κρατοφν ςτα χζρια τουσ από μια μπάλα και 

 Ενκαρρφνουν τα παιδιά να κινθκοφν ςε διάφορα 
επίπεδα του χϊρου (π.χ. να ςυρκοφν κάτω, να 
τεντωκοφν ψθλά κ.ά.) 
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Θζςεισ και 
μετακινιςεισ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ρερπάτθμα – 
τρζξιμο  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Άλμα – ςτροφι  

 τθ μετακινοφν από ψθλά χαμθλά και 
αντίκετα 

 

 

 

 Καλλιεργοφν το ςυντονιςμό των κινιςεων 
ηθτϊντασ από τα παιδιά π.χ. να μετακινιςουν 
ομαδικά  αντικείμενα όπωσ κομμάτι φφαςμα ςε 
διαφορετικά επίπεδα (π.χ. από ψθλά – χαμθλά 
και αντίςτροφα) 

 Ενκαρρφνουν τθν ανάπτυξθ τθσ φανταςίασ με 
τθν κινθτικι ζκφραςθ (π.χ. ασ φτάςουμε ζνα 
ςφννεφο, πϊσ μποροφμε να περπατιςουμε ςτο 
ςπίτι των νάνων;) 

 
 
Να αντιλαμβάνονται τθ 
διαφορά ανάμεςα ςτο 
πάνω και κάτω, ψθλά 
και χαμθλά 

Να ςυνειδθτοποιοφν το 
ςϊμα τουσ ςτο χϊρο ςε 
κζςθ – μετακίνθςθ 

 

- Ξεκινοφν από ζνα ςθμείο για να φτάςουν ςε 
άλλο μακρινό ι κοντινό με διάφορουσ 
τρόπουσ  

- Μετακινοφνται με διάφορουσ τρόπουσ ςτο 
χϊρο μιμοφμενα τθν κίνθςθ κάποιου τφπου 
ανκρϊπου, ηϊου ι πλάςματοσ φυςικοφ ι 
φανταςτικοφ (π.χ. περπατοφν ςαν 
μυρμιγκια, ςαν ελζφαντεσ, ςαν ηαλιςμζνοι 
κ.ά.) 

 

 Δείχνουν ςτα παιδιά καρτζλεσ με ανκρϊπουσ ςε 
διάφορεσ αναπτυξιακζσ φάςεισ ι διάφορα ηϊα 
και τουσ ηθτοφν να φανταςτοφν πωσ κινοφνται 
και να μετακινθκοφν ανάλογα 

 Αφθγοφνται μικρζσ ιςτορίεσ όπου τα παιδιά 
ακολουκοφν με κίνθςθ τθν εξζλιξθ τθσ ιςτορίασ  

 Δίνουν οδθγίεσ ϊςτε να κινοφνται ςε όλο το 
χϊρο, να μετακινοφνται ςε διαφορετικζσ κζςεισ 
μπροςτά, πίςω, πλάγια, διαγϊνια, να μείνουν 
ακίνθτα 

 Ρροβάλουν video που δείχνουν πωσ 
μετακινοφνται διάφοροι άνκρωποι  

 
Να αντιλαμβάνονται τθ 
διαφορά ανάμεςα ςτο 
εδϊ και εκεί, ςτο 
κοντινό και μακρινό 
ςθμείο του χϊρου  

Να ςυνδζουν τθν 
ζννοια του ρυκμοφ με 
τουσ τρόπουσ 
μετακίνθςθσ ςτο χϊρο 
 

- Ανταποκρίνονται ςε ρυκμό 4/4 βιματοσ, 8/8 
τρεξίματοσ που «χτυπά» ο εκπαιδευτικόσ  

- Μιμοφνται τον τρόπο βαδίςματοσ ενόσ 
τφπου ανκρϊπου (π.χ. γζροσ που περπατά 
αργά, παιδί που τρζχει) 

- «Χτυποφν τα τζταρτα»  (τα) με 
παλαμάκια body precaution ι με μικρά 

 Οργανϊνουν δραςτθριότθτεσ που 
περιλαμβάνουν βαςικζσ μορφζσ μετακίνθςθσ: 
περπάτθμα  – τρζξιμο 

 Εξοικειϊνουν τα παιδιά με τθ διαδοχικι κίνθςθ 
και τθν εναλλαγι κινιςεων (π.χ. το τρζξιμο, τθ 
ςτροφι και τθ χειρονομία) χωρίσ παφςθ 
ανάμεςά τουσ   

Να μετακινοφνται 
βαδίηοντασ ι τρζχοντασ 
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Αργά  - κανονικά  - 
γριγορα 

Να υπακοφουν ςτο 
ρυκμό 

κρουςτά και τα περπατοφν, «χτυποφν» τα 

όγδοα  (τι) και τα τρζχουν  

 Χτυποφν ςτο ταμπουρίνο ρυκμοφσ τετάρτων και 
όγδοων, τουσ οποίουσ ςυνοδεφουν και λεκτικά 
π.χ. με μικρά ποιιματα ι αφιγθςθ και ηθτοφν 
από τα παιδιά να κινθκοφν ανάλογα με το ρυκμό  

 
Να εκτελοφν απλά 
άλματα 
 

- Μιμοφνται τον τρόπο με τον οποίο πθδοφν 
ηϊα όπωσ βάτραχοι, λαγοί, άλογα, 
καγκουρό, γάτεσ, ςκφλοι κ.ά.  

- Ρραγματοποιοφν άλματα με διάφορουσ 
τρόπουσ φςτερα από οδθγία του 
εκπαιδευτικοφ (π.χ. από το ζνα πόδι ςτο 
άλλο, από τα δφο πόδια ςτα δφο κ.ά.) 

- Αντιδροφν με ςυγκεκριμζνεσ κινιςεισ ςε 
προςυμφωνθμζνουσ ιχουσ (π.χ. με άλμα ςε 
ζναν ιχο και με ςτροφι ςε ιχο διαφορετικό)  

 Ραροτρφνουν τα παιδιά να εξερευνιςουν 
τρόπουσ με τουσ οποίουσ μποροφν να κάνουν 
άλματα και ςτροφζσ  

 Χρθςιμοποιοφν θχθτικά ερεκίςματα που ζχουν 
προςυμφωνιςει με τα παιδιά για τθν εκτζλεςθ 
διαφορετικϊν αντιδράςεων   

 

 
Να εκτελοφν απλζσ 
ςτροφζσ  

Να διακρίνουν από τισ 
κακθμερινζσ κινιςεισ 
του φυςικοφ ι τεχνθτοφ 
περιβάλλοντοσ αυτζσ 
που εκτελοφνται 
γριγορα και αυτζσ που 
εκτελοφνται αργά 
 

- Ακολουκοφν οδθγίεσ και βαδίηουν με βιμα 
κανονικό, γριγορο, αργό 

- Τρζχουν ι περπατοφν ομαδικά ςτο χϊρο. 
Πταν δοκεί ςινιάλο ςταματοφν και κινοφν, 
επιτόπου, άλλοτε αργά και άλλοτε γριγορα 
π.χ. τα χζρια ωσ κφματα, φτερά, φλόγεσ  ι 
ολόκλθρο το ςϊμα  

- Αυτοςχεδιάηουν με παλαμάκια (body 
precaution) ζνασ – ζνασ, αργά ι γριγορα, με 
επίδειξθ από τον εκπαιδευτικό ενόσ 
προςυμφωνθμζνου ςχιματοσ για το αργά 
και άλλου για το γριγορα  

- Αποδίδουν με το ςϊμα τθν κίνθςθ αργά ι 
γριγορα αντίςτοιχα με το ερζκιςμα (π.χ. 

 Αξιοποιοφν μικρά τραγοφδια  και ποιιματα που 
βοθκοφν τα παιδιά να ακολουκιςουν διάφορουσ 
ρυκμοφσ και να ςυντονίςουν τισ κινιςεισ τουσ 

 Επιλζγουν ςε ςυνεργαςία με τα παιδιά ςχιματα 
με τα οποία κα δθλϊνουν διαφορετικοφσ 
ρυκμοφσ και τα χρθςιμοποιοφν για να 
κακορίηουν τθν κίνθςθ των παιδιϊν  

 Δείχνουν εικόνεσ από το περιβάλλον (π.χ. ηϊα, 
μζςα ςυγκοινωνίασ) και ηθτοφν από τα παιδιά να  
βρουν αντίςτοιχεσ κινιςεισ 

Να εκτελοφν αργζσ και 
γριγορεσ κινιςεισ 
 

Να αλλάηουν το ρυκμό 
ςτθν κίνθςι τουσ  
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εικόνα αεροπλάνου, χελϊνασ) 

 
Αντίλθψθ τθσ 
κίνθςθσ ωσ προσ τθ 
δυναμικι τθσ 
 
Απαλι κίνθςθ και 
δυνατι κίνθςθ, 
κίνθςθ μεγάλθ – 
μικρι 
 
Εκτζλεςθ μικρϊν 
χορογραφιϊν 

Να ξεχωρίηουν κινιςεισ 
που διαφζρουν ωσ προσ 
τθν ζνταςθ ςτθν 
κακθμερινι ηωι 

 

- Απαντοφν ςε ιχουσ με κινιςεισ μαλακζσ ι 
δυνατζσ ανάλογα με τθ δυναμικι του ιχου, 
τθσ μουςικισ ι των εικόνων  

- Βαδίηουν ςτα δάχτυλα των ποδιϊν μαλακά 
με ρυκμό βιματοσ piano που δίνει ο 
εκπαιδευτικόσ με το ταμπουρίνο ι πατϊντασ 
δυνατά ςε όλο το πζλμα με ρυκμό forte  

- Εκτελοφν μετά από επίδειξθ μια μικρι 
χορευτικι ροι ςτθν οποία περιζχονται 
δυνατζσ και απαλζσ κινιςεισ, μεγάλεσ και 
μικρζσ (π.χ. «κφκλοσ ηωισ από ςποράκι ςε 
δεντρί») με μουςικι  

 

 Χρθςιμοποιοφν θχθτικό υλικό ι μουςικό κομμάτι 
με μεγάλεσ αλλαγζσ ςτθν ζνταςθ (piano -  forte) 
και παροτρφνουν τα παιδιά να βρουν τρόπουσ να 
ανταποκρικοφν ς’ αυτό με ανάλογεσ κινιςεισ  

 Ραρουςιάηουν εικόνεσ με ηωγραφικοφσ πίνακεσ 
ι φωτογραφίεσ με εναλλαγι ζντονου και απαλοφ 
χρωματιςμοφ και καλοφν τα παιδιά να 
εκφραςτοφν λεκτικά και ςωματικά με ανάλογθ 
κίνθςθ  

 Λειτουργοφν ωσ μοντζλο και παρουςιάηουν μια 
μικρι χορευτικι ροι   

 

Να ανταποκρίνονται 
κινθτικά ςε οπτικά 
ερεκίςματα 

Να αναγνωρίηουν τθ 
δυναμικι ςτθ ηωι, 
ςτουσ ιχουσ, ςτα 
χρϊματα  

 
Αντίλθψθ των 
εκφραςτικϊν 
δυνατοτιτων του 
ςϊματοσ 
 
Κινθτικζσ, 
εκφραςτικζσ 
δυνατότθτεσ των 
χεριϊν 
 
 
Κινθτικζσ, 
εκφραςτικζσ 

Να αναγνωρίηουν τισ 
κινθτικζσ δυνατότθτεσ 
των αρκρϊςεων του 
χεριοφ 
 

- Κινοφν τα χζρια ςε κλείςιμο – άνοιγμα, πάνω 
– κάτω (π.χ. ανοίγουν και κλείνουν ςε 
αγκαλιά, γίνονται φτερά) και δθμιουργοφν 
ςε ζνα πρϊτο επίπεδο μια αφθγθματικι 
ςφντομθ ιςτορία ανκρϊπου ι πουλιοφ 

- Κινοφνται με ςυνοδεία μουςικισ και 
μιμοφνται με τα χζρια τουσ εικόνεσ ι 
αντικείμενα (π.χ. τα χζρια γίνονται κφματα, 
φτερά αεροπλάνου, φλόγεσ, λουλοφδι που 
ανκίηει) 

 Σχεδιάηουν δραςτθριότθτεσ που ςυμβάλλουν ςτθ 
βελτίωςθ τθσ ακρίβειασ των κινιςεων και τθσ 
ευλυγιςίασ των αρκρϊςεων των χεριϊν (ϊμου, 
αγκϊνα, καρποφ, δάχτυλων)  

 Εςτιάηουν τθν προςοχι των παιδιϊν ϊςτε να 
κατανοιςουν ότι θ ωμικι άρκρωςθ και θ 
χρθςιμοποίθςθ τθσ πλάτθσ ι του κϊρακα 
κακορίηουν ςε ζνα βακμό τθν κίνθςθ των χεριϊν 

Να διαχωρίηουν τισ 
κινιςεισ ςε μικρζσ και 
μεγάλεσ ανάλογα με το 
μζροσ του ςϊματοσ που 
κινείται (καρπόσ, πιχθσ, 
βραχίονασ) 

Να αναγνωρίηουν τισ 
κινθτικζσ δυνατότθτεσ 
των αρκρϊςεων του 
ποδιοφ και τθσ 

- Κινοφν χωριςτά διάφορα μζλθ τουσ ςϊματοσ 
(π.χ. με ςυνοδεία μουςικισ κινοφν  δάχτυλο, 
αγκϊνα, κεφάλι, γόνατο κ.λπ. ωσ μολφβι που 

 Ραρουςιάηουν τον «ξυλάνκρωπο» (ξφλινθ 
«κοφκλα» προςομοίωςθσ του ανκρϊπινου 
ςϊματοσ θ οποία χρθςιμοποιείται ςτισ 
εικαςτικζσ τζχνεσ) και ενκαρρφνουν τα παιδιά να 
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δυνατότθτεσ των 
ποδιϊν και 
ολόκλθρου του 
ςϊματοσ 
 
 
 
Εφροσ τθσ κίνθςθσ 

ςπονδυλικισ ςτιλθσ  
 

ηωγραφίηει διάφορα ςχιματα ςτο χϊρο )  

- «Απαντοφν» με τισ κινιςεισ τουσ ςτισ 
εναλλαγζσ θχθτικοφ ςινιάλου(π.χ. μζνουν 
ακίνθτα, μαηεφουν το ςϊμα ςαν μια μικρι 
μπαλίτςα, κ.ά. 

- Δθμιουργοφν ςφντομεσ ιςτορίεσ με μζλθ του 
ςϊματοσ (π.χ. το μεγάλο δάχτυλο του δεξιοφ 
ποδιοφ ςυναντά το μεγάλο δάχτυλο 
αριςτεροφ ποδιοφ και αφοφ αγκαλιαςτοφν 
και φιλθκοφν ςυνεχίηουν να περπατοφν μαηί 
δίπλα – δίπλα…)  

διερευνιςουν τισ αρκρϊςεισ τουσ ςϊματόσ τουσ 
μιμοφμενα τισ κινιςεισ που παρουςιάηονται με 
τον «ξυλάνκρωπο»  

 Χρθςιμοποιοφν θχθτικά ερεκίςματα για να 
προκαλζςουν γριγορεσ αντανακλαςτικζσ  
αντιδράςεισ των παιδιϊν  ςε αυτά 

 Χρθςιμοποιοφν ςχιματα και ςφμβολα ωσ 
ερζκιςμα για ςυγκεκριμζνεσ κινθτικζσ 
αντιδράςεισ των παιδιϊν  

 Με αφθγιςεισ ιςτοριϊν προτρζπουν τα παιδιά 
να χρθςιμοποιοφν με ποικίλουσ ευφάνταςτουσ 
τρόπουσ διάφορα μζλθ του ςϊματόσ τουσ  

Να διαχωρίηουν τισ 
κινιςεισ ανάλογα με 
τθν άρκρωςθ που τισ 
προκαλεί  

Να αντιδροφν ςωματικά 
ςε διαφορετικά 
ερεκίςματα 
 

Να επινοοφν 
αυκόρμθτα μια ιςτορία  

 
Αυτοςχεδιαςμόσ 
ατομικόσ και 
ομαδικόσ 
 
 
 
 
 
 
 

Να ανταποκρίνονται ςε 
διαφορετικά 
ερεκίςματα οπτικά, 
ακουςτικά κ.λπ. 
 

- Κινοφνται ωσ απάντθςθ ςε θχθτικά 
ερεκίςματα (π.χ. μουςικι, ιχουσ τθσ φφςθσ) 

- «Μεταφράηουν» ςε κίνθςθ οπτικά 
ερεκίςματα (π.χ. ευκεία, κφκλο) 

- Αυτοςχεδιάηουν ατομικά με βάςθ τα 
ςυναιςκιματα που τουσ προκαλοφνται από 
μια ςφντομθ ιςτορία ι από τουσ ςτίχουσ ενόσ 
τραγουδιοφ  

- Κινοφνται ςε ηευγάρια κρατϊντασ ςωματικι 
επαφι, με κάποιο ςθμείο του ςϊματόσ τουσ 
(παλάμεσ, ϊμοι, κεφάλι κ.λπ.) 

 Χρθςιμοποιοφν οπτικά ι θχθτικά ερεκίςματα για 
να αςκιςουν τθν ετοιμότθτα των παιδιϊν να 
απαντοφν κινθτικά ςε αυτά  

 Ενκαρρφνουν τθν εξάςκθςθ και απελευκζρωςθ 
τθσ φανταςίασ και τθσ τόλμθσ κατά τον κινθτικό 
ελεφκερο αυτοςχεδιαςμό 

 Ενκαρρφνουν τα παιδιά να εκφράςουν 
ςυναιςκιματα που τουσ προκαλοφνται από 
ιςτορίεσ, ποιιματα, ςτίχουσ τραγουδιϊν και να 
δείξουν τα ςυναιςκιματά τουσ 
αυτοςχεδιάηοντασ 

Να εκφράηονται 
δθμιουργικά 
 

Να αφθγοφνται μια 
ιςτορία με αλλθλουχία 
κινιςεων 

 
Xοροί από τθν 

Να γνωρίηουν 
τραγοφδια κάποιων 
παραδοςιακϊν χορϊν 

- Αναπαριςτοφν τθν ιςτορία που αφθγείται 
ζνα παραδοςιακό τραγοφδι π.χ. «Ζλα βρε 

 Επιλζγουν παραδοςιακά τραγοφδια που 
μποροφν μάκουν τα παιδιά   

ΑΔΑ: 45Β89-ΘΛ8



200 

 

Ελλάδα και όλο 
τον κόςμο, 
  
 
 

 Χαραλάμπθ να ςε παντρζψουμε») 

- Χορεφουν παραδοςιακοφσ χοροφσ 
κατάλλθλουσ για το επίπεδο τθσ ανάπτυξισ 
τουσ όπωσ: 

Συρτόσ ςτα τρία 

Γριγορο χαςάπικο 

 

 

 

 

 Ραρζχουν υλικά (π.χ. υφάςματα, μαντιλια κ.ά.) 
ςτα παιδιά για τθ δραματοποίθςθ των 
τραγουδιϊν 

 Λειτουργοφν ωσ μοντζλο και ενκαρρφνουν τα 
παιδιά να χορζψουν παραδοςιακοφσ χοροφσ με 
απλά βιματα 

 Συλλζγουν ςε ςυνεργαςία με τισ οικογζνειεσ 
υλικό ςχετικό με τθν παράδοςθ (π.χ. 
φωτογραφίεσ με παραδοςιακζσ φορεςιζσ, 
παραδοςιακά όργανα που ακοφγονται ςτα 
τραγοφδια, παραδοςιακά ςκεφθ, αντικείμενα 
κ.λπ.)  

Να γνωρίηουν και να 
ονομάηουν οριςμζνουσ 
παραδοςιακοφσ χοροφσ 
 

Να γνωρίηουν βαςικά 
ςτοιχεία τθσ λαϊκισ 
παράδοςθσ που 
ςχετίηονται με ζναν 
απλό χορό  

 

Θ παροφςα απόφαςθ να δθμοςιευκεί ςτθν εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ 

 

 

     Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 

 

 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΥΡΙΣΟΦΙΛΟΠΟΤΛΟΤ 
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