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Φιλιατρά 27/1/2018 



Το ξεκίνημα 
 Εποχές: Συζήτηση για τις εποχές και τα χαρακτηριστικά 

του καιρού, της φύσης και τις δραστηριότητες των 
ανθρώπων για κάθε μία εποχή. 

 Αντιστοιχούμε κάθε εποχή με ένα χρώμα. 
 Ζητούμε από τα παιδιά να φέρουν σε ένα χαρτί 

σημειωμένα την ημερομηνία των γενεθλίων τους. Έχουν 
χρωματίσει το χαρτί με το χρώμα της εποχής που 
γεννήθηκαν. 

 Στο πάτωμα βάζουμε τα τέσσερα χρώματα των εποχών 
στη σωστή σειρά ξεκινώντας από το φθινόπωρο. 

 Ταξινομούμε τα γενέθλια κατά εποχή (μας βοηθάει το 
χρώμα). Μετράμε πόσα παιδιά έχουν κάθε εποχή τα 
γενέθλιά τους. Βάζουμε το σύμβολο. Μαζί με το χρώμα 
βάζουμε τη λέξη.  

 Το χαρτάκι αντικαθίσταται με φωτογραφία. 
 







Το πρώτο μας ημερολόγιο:  
Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ 



ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ 
 Τοποθετούμε στο πάτωμα τέσσερα χαρτιά με τα χρώματα 

των εποχών. 
 Συζητούμε με τα παιδιά ότι κάθε εποχή έχει τρεις μήνες. 
 Κάτω από κάθε χαρτάκι εποχής τοποθετούμε τρία χαρτιά 

όμοιου χρώματος που αντιστοιχούν στους τρεις μήνες. 
Πάνω στο χαρτί γράφουμε το όνομα του μήνα. 

 Με τη βοήθεια του χαρτιού που έχουν φέρει από το σπίτι 
τους διαβάζουμε το μήνα που έχει γεννηθεί κάθε παιδί και 
πάνω στο χαρτί του μήνα κολλάμε τη φωτογραφία του.  

 Συρράπτουμε τα χαρτιά κι έχουμε το βιβλίο των γενεθλίων 
που το τοποθετούμε στη βιβλιοθήκη για να το 
χρησιμοποιούν τα παιδιά όποτε θέλουν. 







2ο ημερολόγιο: 
ΚΥΚΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΗΜΕΡΑΣ 



ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ…. 
ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 

 Η πρώτη μέρα κάθε μήνα είναι αφιερωμένη στο μήνα που ήρθε.  

 Στο ημερολόγιο του μήνα γράφουμε: 

 Τους αριθμούς από το 1-31 

 Τις ημέρες της εβδομάδας. 

 Τις εθνικές και σημαντικότερες θρησκευτικές γιορτές. 

 Τις γιορτές και τα γενέθλια των παιδιών. 

 Τις παγκόσμιες ημέρες. 

 

 Συζητούμε για τις γιορτές και τα γενέθλια των παιδιών, εθνικές και θρησκευτικές γιορτές, 
κάνουμε μια πρόβλεψη του καιρού, ο καιρός επιδρά στη φύση γι αυτό συζητάμε για το πώς 
είναι φύση το μήνα αυτό,  για τα προϊόντα που παράγονται , για τις ασχολίες των 
ανθρώπων, τις συνήθειες των ζώων,…. 

 

 Τακτοποιούμε τους δείκτες στο ημερολόγιο των εποχών και στο ημερολόγιο των μηνών 
του χρόνου. 

 

 Κάθε μέρα κυκλώνουμε τον αριθμό που αντιστοιχεί στη μέρα και σημειώνουμε τον καιρό. 

 

 





ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 



ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ; 
 Να αισθάνονται ότι ο χρόνος τα αφορά, είναι σημαντικός για τη ζωή μας και πρέπει να του δίνουν 

σημασία. 

 ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Να αναγνωρίζουν αριθμητικά σύμβολα, να μετρούν, να μαθαίνουν τακτικούς 
αριθμούς, να συγκρίνουν, να εκτιμούν και να προβλέπουν, να κάνουν αριθμητικές πράξεις,  
συνειδητοποιούν τη διαδοχή των εβδομάδων, των μηνών, των εποχών, να εκφράζονται με τις 
έννοιες πριν από…, μετά από …, να χρησιμοποιούν μαθηματικά σύμβολα όπως <, > , + , =,… , να 
συγκρίνουν καιρικά φαινόμενα τους διάφορους μήνες και να δημιουργούν διαγράμματα,...  

 ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ: Να ασκούνται στον προφορικό λόγο (πχ περιγράφουν τον καιρό όπως στο δελτίο 
καιρού, να φτιάχνουν ιστορίες (μια ιστορία για το Φεβρουάριο και το Φ),… 

 Στο γραπτό λόγο να αναγνωρίζουν γράμματα και να μπορούν να «διαβάζουν» λέξεις. 

 ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Να μαθαίνουν για γεγονότα, γιορτές, παγκόσμιες ημέρες,.. 

 Να προγραμματίζουν δραστηριότητες…. 

 ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: Να εκφράζονται μέσα από τη ζωγραφική (ζωγραφίζουν τους μήνες, 
τις εποχές, …. (τι καιρό έκανε τη μέρα που γεννήθηκες;), κολάζ, κατασκευές,…. 

 Να δραματοποιούν ιστορίες, να παίζουν  παιχνίδια παραδοσιακά ή παιχνίδια που έχουμε φτιάξει 
εμείς (τα σπιτάκια των τεσσάρων εποχών,… ) 

 Να συνθέτουν εικόνες με τα χαρακτηριστι8κά των εποχών 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: Να μάθουν να παίρνουν πληροφορίες για τον καιρό, τους μήνες (παραδόσεις, 
έργα τέχνης, ποιήματα, παραμύθια), τις γιορτές, τις παγκόσμιες ημέρες,…. 

 Να ζωγραφίσουν τα ίδια στον υπολογιστή, να γράψουν,… 

 





 



 








