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Α΄ ΦΑΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Το βιβλίο δεν έχει στόμα κι όμως μιλάει. Διηγείται ένα σωρό ιστορίες και λέει και 
ποιήματα και τραγουδάει  και τραγούδια με νότες. Η μαμά διαβάζει και το βιβλίο μιλάει με 
το στόμα της. Όταν θα μάθω κι εγώ να διαβάζω, τότε το βιβλίο θα μιλάει με το δικό μου 
στόμα. 

Α, όταν θα μάθω εγώ να διαβάζω, μήτε στιγμή δε θ‛ αφήσω σε ησυχία το βιβλίο: 
θα το βάζω να μου διηγείται ιστορίες κι ιστορίες, ώσπου να κουραστώ. Κι ως την ώρα 
που θα κλείνουν τα μάτια μου απ‛ τη νύστα. Τότε θα βάζω το βιβλίο κάτω από το 
προσκέφαλο μου και μόλις θα ξυπνώ θα το βάζω να μου λέει μια μικρή ιστορία. Τώρα η 
μαμά με πηγαίνει στο Νηπιαγωγείο. Έχει κι εδώ βιβλία. Μας περιμένουν υπομονετικά. Η 
δασκάλα μας διαβάζει με δυνατή φωνή. Το βιβλίο είναι ευχαριστημένο που τα‛ ακούμε με 
τόση προσοχή. Όταν μιλάει το βιβλίο, εμείς σωπαίνουμε. Δεν κάνουμε καθόλου θόρυβο 
για να μην το ενοχλήσουμε. 

Ντόρα Γκάμπε 
( μετάφραση Γιάννης Ρίτσος ) 

΄΄ Εγώ, η μητέρα μου κι ο κόσμος ΄΄ 
Εκδ. Κέδρος - Αθήνα 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ 
ΘΕΜΑΤΟΣ 

Ένα βιβλίο με παραδοσιακά παιχνίδια που έφερε ένα κοριτσάκι τον Φεβρουάριο 
στη τάξη  και η παράκλησή του να το προσέξουμε γιατί είναι το αγαπημένο του, μας 
έδωσε την ευκαιρία να ασχοληθούμε με το ΄΄ βιβλίο ΄΄ . 

Τα παιδιά είχαν αγωνία να φυλλομετρήσουν το βιβλίο, να δουν τις ζωγραφιές του 
και να μάθουν τι παιχνίδια έχει. Μερικά σκέφτηκαν ότι έχουν κι αυτά στο σπίτι βιβλία 
διαφορετικά από αυτά της βιβλιοθήκης μας και αποφάσισαν την άλλη μέρα να τα φέρουν. 

Έτσι την επόμενη μέρα αφού συγκεντρώσαμε υλικό από βιβλία, παραμύθια , 
εφημερίδες, και περιοδικά φτιάξαμε μια γωνιά στη τάξη κοντά στη βιβλιοθήκη και 
συμφωνήσαμε να την εμπλουτίσουμε και με άλλο υλικό. 

Μετά τα προτρέψαμε να περιγράψουν τα βιώματά τους, να ανταλλάξουν 
πληροφορίες και να υποβάλλουν ερωτήσεις, για να διαπιστώσουμε τις γνώσεις τους 
γύρω από το θέμα. Στη συνέχεια έγινε η καταγραφή των γνώσεων ( ακριβώς όπως 
εκφράστηκαν τα παιδιά ).
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Τι γνωρίζουμε για τα βιβλία: 

• Όλα τα βιβλία δεν είναι ίδια 
• Πρέπει να τα προσέχουμε πολύ και να μην τα σκίζουμε 
• Μέσα από αυτά μαθαίνουμε τα γράμματα και την Άλφα-βήτα 
• Γράφουμε και διαβάζουμε 
• Είναι πολύ ωραία 
• Μαθαίνουμε λέξεις 
• Δεν τα μουτζουρώνουμε 
• Πρέπει να τα αγαπάμε 
• Διαβάζουμε βιβλία για να κοιμηθούμε 
• Τα παίρνουμε στο σχολείο 
• Μαθαίνουμε πολλά πράγματα 
• Μας τα κάνουν δώρο 
• Μας ταξιδεύουν πολύ μακριά 
• Το βιβλίο είναι ο καλύτερος μας φίλος 

Το ΄΄ μας ταξιδεύουν πολύ μακριά ΄΄  ξένισε μερικά παιδάκια. Μετά από κουβέντα και 
αφού κατανόησαν την έκφραση, αποφασίσαμε να δώσουμε τίτλο στο θέμα μας: 

΄΄ Ένα ταξίδι στο θαυμαστό κόσμο του βιβλίου ΄΄ 
Τις μέρες που ακολούθησαν και μέσα από απορίες, ερωτήσεις και παρατηρήσεις 

των παιδιών, έγινε ομαδοποίηση των γνώσεων τους για το θέμα και καταγραφή σχετικά 
με το τι θέλουμε να μάθουμε για το βιβλίο. 

Τι θέλουμε να μάθουμε: 

• Πως γίνονται τα βιβλία 
• Ποιος  τα γράφει 
• Πως κάνουν τις εικόνες 
• Τι γράφουν μέσα τους 
• Πως γράφουμε από τα βιβλία 
• Γιατί έχουν ελληνικά γράμματα , αφού τα έγραψε ξένος 
• Πως φτιάχνεται το χαρτί του βιβλίου 
• Που τα πουλάνε 
• Πως τα προσέχουμε 
• Πως είναι τα βιβλία του δημοτικού 
• Αν υπήρχαν βιβλία στην αρχαιότητα 
• Πως ήταν τα βιβλία τα παλιά χρόνια 
• Αν έχουν βιβλία σε άλλα μέρη της γης
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Β΄ ΦΑΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

• Να μάθουμε περισσότερα για τα βιβλία 
• Να φέρουμε βιβλία από τα χρόνια του παππού και του μπαμπά 
• Να τα παρατηρήσουμε 
• Να διαβάσουμε βιβλία που φέραμε από το σπίτι 
• Να λειτουργήσει η δανειστική βιβλιοθήκη 
• Να φτιάξουμε τη βιβλιοθήκη της τάξης και να βάλουμε   κανόνες 
• Να κάνουμε παραμυθοσαλάτα 
• Να έρθει μια γιαγιά και να μας διηγηθεί μια ιστορία ή παραμύθι 
• Να ζωγραφίσουμε και να κάνουμε ένα βιβλίο 
• Να κάνουμε χειροτεχνίες – κολλάζ με παλιά βιβλία ή περιοδικά 
• Να επισκεφθούμε βιβλιοπωλείο και βιβλιοθήκη 
• Να φέρουμε βιβλία από άλλα μέρη 
• Να διαβάσουμε παραμύθια, τραγούδια, ποιήματα, αινίγματα, παροιμίες, ιστορίες 
• Να παίξουμε παιχνίδια αφού διαβάσουμε τους κανόνες 

ΣΤΟΧΟΙ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

• Να γνωρίσουν, να αγαπήσουν το βιβλίο και να μάθουν να το σέβονται 
• Να γνωρίσουν την εξέλιξη της γραφής και της τυπογραφίας 
• Να έρθουν σε επαφή με διάφορα είδη βιβλίων 
• Να κατανοήσουν την αξία του και τη χρησιμότητά του 
• Να γνωρίσουν Έλληνες και ξένους συγγραφείς καθώς και τίτλους βιβλίων 
• Να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στο βιβλίο 
• Να απολαύσουν την αφήγηση παραμυθιών 
• Να δημιουργήσουν το δικό τους βιβλίο 
• Να εμπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο με καινούργιες λέξεις 
• Να μάθουν να σέβονται κανόνες και να συνεργάζονται 
• Να απομνημονεύουν τίτλους βιβλίων, παραμυθιών καθώς και ονόματα ηρώων και 

συγγραφέων 
• Να συγκρίνουν, ομαδοποιήσουν, ταξινομήσουν βιβλία με κριτήριο κοινές ιδιότητες 
• Να κατανοήσουν χωροχρονικές σχέσεις 
• Να εξοικειωθούν με την έρευνα ζητώντας πληροφορίες 
• Να μάθουν να αριθμούν, να καταγράφουν, να οργανώνουν και να παρουσιάζουν 

πληροφορίες 
• Να συμμετάσχουν στην εξέλιξη ενός παραμυθιού και να αναφέρουν τη διαδοχική 

σειρά των γεγονότων του
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Γ΄  ΦΑΣΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
( ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ) 

Παιδί και γλώσσα: 

Προφορική επικοινωνία 

• Στην αρχή είπαμε τι είναι βιβλίο και ότι μέσα απ‛ αυτό μαθαίνουμε να διαβάζουμε, 
μαθαίνουμε τα γράμματα και τους αριθμούς. 

• Παρατηρώντας τα βιβλία που έφεραν 
από το σπίτι καθώς και αυτά που 
βρισκόταν στη βιβλιοθήκη του 
σχολείου, καταλήξαμε ότι όλα τα 
βιβλία δεν είναι ίδια. Υπάρχουν βιβλία 
με πολλές εικόνες, βιβλία για παιδιά, 
για μεγάλους, βιβλία όλο γράμματα και 
αριθμούς, παραμύθια, περιοδικά , 
βιβλία χοντρά  ή λεπτά , με χοντρό ή 
λεπτό εξώφυλλο. 

• Αναφερθήκαμε στα βιβλία που 
έχουν τα παιδιά στο δημοτικό 
σχολείο και εξηγήσαμε ότι τα βιβλία 
από τα αδερφάκια μας δεν τα 
σχίζουμε , ούτε τα 
μουτζουρώνουμε. 

• Ξεφυλλίζοντας βιβλία 
αναφερθήκαμε στην σελίδα, στο 
φύλλο, στην αρίθμηση της σελίδας, 

στη γραμματοσειρά. Μιλήσαμε για το εξώφυλλο, το οπισθόφυλλο, το ευρετήριο. 

• Σχολιάσαμε πως γίνεται ένα βιβλίο, ξεκινώντας από την παραγωγή χαρτιού και 
την επεξεργασία του, μέχρι την σελιδοποίηση του. 

• Αναφερθήκαμε στον συγγραφέα, τον εικονογράφο και τον εκδότη.
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• Παρατηρώντας την εικονογράφηση 
επισημάναμε τις διαφορές ανάμεσα 
στη ζωγραφική και στη φωτογραφία. 

• Ακολουθήσαμε τη διαδρομή του 
βιβλίου από τον συγγραφέα μέχρι το 
βιβλιοπωλείο και μετά σαν δώρο στη 
βιβλιοθήκη του σπιτιού ή του 
σχολείου. 

• Μιλήσαμε για τον πάπυρο, την αιγυπτιακή γραφή και τα βιβλία της αρχαιότητας. 

• Παρατηρήσαμε το Αναγνωστικό  της πρώτης τάξης  δημοτικού της δασκάλας 
( πριν 45 χρόνια ) και το αντίστοιχο σημερινό. 

• Αναφερθήκαμε στο πως διαβάζουμε ένα βιβλίο και καταλήξαμε ότι το βιβλίο είναι 
ο καλύτερος μας φίλος που μας 
ταξιδεύει σε μέρη μακρινά ή 
φανταστικά. 

• Γνωρίσαμε παραμυθάδες 
Έλληνες και ξένους. 

• Περιγράψαμε τα συναισθήματά 
μας μετά την αφήγηση ενός 
παραμυθιού. 

Ανάγνωση 

• Κρατώντας στο χέρι μας από ένα βιβλίο η 
νηπιαγωγός διάβαζε και τα παιδιά την 
μιμήθηκαν, δείχνοντας με το δάχτυλο που 
ακριβώς διαβάζουμε προχωρώντας από τα 
αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς 
τα κάτω. 

• Ξεκινήσαμε το διάβασμα από την αρχή του 
βιβλίου προς το τέλος, γυρίζοντας
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προσεκτικά τις σελίδες. 

• Στο εξώφυλλο εντοπίσαμε το όνομα του συγγραφέα, του εκδοτικού οίκου, του 
εικονογράφου. 

• Ψάξαμε να βρούμε λέξεις μέσα στο βιβλίο με την βοήθεια του ευρετηρίου. 

• Παρατηρήσαμε την γραφή ( έντονα γράμματα, κεφαλαία - πεζά, μικρά – μεγάλα, 
Ελληνικά – ξένα ). Ακόμα μάθαμε για την παράγραφο, την τελεία, το κόμμα, τον 
τόνο. 

• Διαβάσαμε τίτλους βιβλίων και παραμυθιών είτε ξεχωρίζοντας γραμματάκια είτε 
μαντεύοντας από την εικονογράφηση. 

• Διαβάσαμε μια πρόταση από ένα παραμύθι με 
διαφορετικό τρόπο ανάγνωσης: κανονικά, 
αργά, γρήγορα, κλαίγοντας, φωνάζοντας, 
ψιθυρίζοντας, τραγουδιστά, θυμωμένα. 

• Απομνημονεύσαμε διάφορες φράσεις με τις 
οποίες ξεκινούν και τελειώνουν τα 
παραμύθια. 

• Διαβάσαμε τα 10 δικαιώματα του μικρού 
αναγνώστη. 

• Επιλέξαμε παραμύθια από άλλες χώρες και 
διαβάσαμε κάνοντας σύγκριση με τα δικά μας. 

Γραφή 

• Γράψαμε ονόματα γνωστών 
συγγραφέων και 
παραμυθάδων με τα 
αντίστοιχα έργα τους είτε 
αντιγράφοντας από τα βιβλία 
είτε αναγνωρίζοντας 
γράμματα από πίνακες 
αναφοράς.
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• Στην (ατομική) καρτέλα δανεισμού της δανειστικής βιβλιοθήκης γράφαμε τον 
τίτλο του βιβλίου που δανειστήκαμε καθώς και την ημερομηνία. 

• Τα παιδιά υπαγόρευαν και η νηπιαγωγός κατέγραφε τους ήρωες παραμυθιών. 
Μετά με πρωταγωνιστές τους ήρωες φτιάξαμε παραμυθοσαλάτα  με τίτλο  ΄΄ Μια 
περιπέτεια στο δάσος ΄΄. 

• Καταγράφαμε τους τίτλους των παραμυθιών που διαβάζαμε κατά την διάρκεια 
της σχολικής χρονιάς. 

• Φτιάξαμε βιβλία για την τάξη : ΄΄ Το αλφαβητάρι του δάσους ΄΄ 
΄΄ Γνωρίζοντας το δάσος μέσα από ένα φυτολόγιο ΄΄ 

΄΄ Το βιβλίο της γης ΄΄ ΄΄ Το βιβλίο του γέρου χρόνου ΄΄ 
΄΄ ΔΑSOS: Βοηθήστε με να ζήσω ΄΄ ζωγραφίζοντας τις εικόνες τους, 
προσθέτοντας κείμενο, ετοιμάζοντας το εξώφυλλο. Σύμφωνα με το περιεχόμενο 
έγινε η επιλογή του τίτλου, ακολούθησε η αρίθμηση των σελίδων και τέλος το 
ευρετήριο. Στο οπισθόφυλλο γράψαμε τα ονόματά μας  ως δημιουργοί του βιβλίου.
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• Προσπαθήσαμε να γράψουμε λέξεις με ιερογλυφικά γράμματα. 

Παιδική λογοτεχνία 

• Απολαύσαμε την αφήγηση παραμυθιών. 

• Διαβάσαμε ιστορίες  και ξεχωρίσαμε το παραμύθι από την ιστορία, το μύθο, το 
κόμικς. 

• Φτιάξαμε ιστορίες με εικόνες. 

• Με ήρωες  ( καλούς και κακούς ) από γνωστά παραμύθια φτιάξαμε 
παραμυθοσαλάτα. 

• Την ώρα της χαλάρωσης φαντάστηκε ένα παραμύθι ή ιστορία ή όνειρο κάθε παιδί 
και το αφηγήθηκε. 

• Διαβάσαμε παραμύθια σε ποιήματα όπως: ΄΄ τα καινούργια ρούχα του 
αυτοκράτορα ΄΄  ΄΄  ο πρίγκιπας βάτραχος ΄΄ ,  παραμύθια σε τραγούδια 
όπως: ΄΄ ο λαγός και η χελώνα ΄΄ ΄΄ ο λύκος και το παιδάκι ΄΄ ΄΄ ο 
γάιδαρος τραγουδιστής ΄΄ , αινίγματα, παροιμίες, γλωσσοδέτες, ποιήματα. 

• Μετά από πρόσκληση επισκέφτηκε το νηπιαγωγείο μια γιαγιά και ένας μουσικός 
και μας διηγήθηκαν δυο λαϊκά παραμύθια από τα χρόνια των παππούδων τους με 
μουσική επένδυση: ΄΄ ο Χρυσαετός και το αθάνατο νερό ΄΄ και 

΄΄ η Χρυσομαλλούσα και το μαγεμένο φίδι ΄΄ .
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Παιδί,  δημιουργία και έκφραση 

Δραματική τέχνη 

• Δραματοποιήσαμε την ιστορία  ΄΄ τα 
παιχνίδια του Φλεβάρη ΄΄. 

• Παίξαμε από βιβλίο παιχνιδιών 
πολλά παιχνίδια, ακολουθώντας τους 
κανόνες τους. 

• Με τις κούκλες του κουκλοθέατρου 
ζωντανέψαμε ήρωες παραμυθιών. 

• Μιμηθήκαμε ΄΄ τον κλόουν  ΄΄ 
από το ομώνυμο ποίημα του Γ. 
Σακελλαρίδη. 

• Από το βιβλίο στο θέατρο: 
διασκευή του παραμυθιού ΄΄ ο 
πρίγκιπας βάτραχος ΄΄ που ήταν 
και το θεατρικό στην 
αποχαιρετιστήρια γιορτή μας. 

Μουσική 

• Τραγουδήσαμε πολλά τραγούδια. 

• Σε αρκετά ποιήματα βάλαμε 
μουσική και τα τραγουδήσαμε. 

• Τραγουδήσαμε παραμύθια που 
σχετίζονται με γνωστά 
παραμύθια. 

• Ακούσαμε διάφορα μουσικά
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κομμάτια  και επενδύσαμε το 
θεατρικό μας. 

• Με τη συνοδεία μουσικού οργάνου 
( ούτι ) τραγουδήσαμε : 
τα ψέματα, τον κιθαρίστα …… 

• Μάθαμε λαχνίσματα και λογοπαίγνια 
και τραγουδώντας τα συνοδεύαμε τα 
παιχνίδια στην αυλή. 

Φυσική αγωγή 

• Μέσα από βιβλίο που έφερε κάποιο παιδί 
από το σπίτι, έγινε επιλογή 
παραδοσιακών παιχνιδιών και αφού 
διαβάσαμε τους κανόνες  τα παίξαμε με 
τη βοήθεια του γυμναστή. 

• Παίξαμε με παντομίμα παραμύθια. 

• Παίξαμε το παιχνίδι στην βιβλιοθήκη 
΄΄ τα βιβλία τρέχουν ΄΄. 

Εικαστικά 

• Μετά την αφήγηση παραμυθιών, 
ζωγραφίζαμε το παραμύθι για να 
φτιάξουμε ΄΄ το βιβλίο του γέρου 
χρόνου ΄΄ 

• Ζωγραφίζαμε κάθε φορά μια σκηνή 
από το βιβλίο που δανειζόμασταν.
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• Ζωγραφίσαμε το εξώφυλλο και τους ήρωες από το αγαπημένο μας παραμύθι. 

• Εικονογραφήσαμε τα εξώφυλλα των 
ατομικών μας βιβλίων. 

• Γνωρίσαμε Έλληνες εικονογράφους. 

• Φτιάξαμε κολλάζ με υλικά χαρτιά από 
κατεστραμμένα βιβλία και περιοδικά. 

• Φανταστήκαμε μια εικόνα από την ιστορία 
΄΄ το σχολείο των πουλιών ΄΄ και την κάναμε κολλάζ. 

• Μέσα από βιβλία κατασκευών φτιάξαμε διάφορες κατασκευές για στολισμό της 
αίθουσας, μάσκες και δώρα. 

• Εικονογραφήσαμε το βιβλίο της γης. 

• Από κατεστραμμένα βιβλία και παραμύθια 
φτιάξαμε το βιβλίο ΄΄ το αλφαβητάρι του 
δάσους ΄΄ και κολλάζ για το εξώφυλλό του. 

• Παρατηρήσαμε και συγκρίναμε έργα 
ζωγράφων που έχουν θέμα την ανάγνωση 
βιβλίων. 

• 
• 

• Φτιάξαμε πρόσκληση – βιβλίο – για την αποχαιρετιστήρια γιορτή μας.
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Παιδί και περιβάλλον 

Γεωγραφία 

• Διαβάσαμε παραμύθια και ιστορίες από άλλες χώρες και τις εντοπίσαμε  στο 
χάρτη και γνωρίσαμε ονόματα  ξένων ηρώων. 

• Αναζητήσαμε στο χάρτη τη χώρα του μεγάλου παραμυθά Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. 

• Διαβάσαμε λαϊκά παραμύθια, ποιήματα και τραγούδια  από διάφορες περιοχές της 
Ελλάδος. 

• Γνωρίσαμε την Αίγυπτο και το φυτό πάπυρο. 

Ιστορία 

• Μιλήσαμε για την εξέλιξη της γραφής από την 
εποχή των σπηλαίων μέχρι σήμερα. 

• Γνωρίσαμε τον τρόπο μετάδοσης της λαϊκής 
λογοτεχνίας ( από στόμα σε στόμα ). 

• Απολαύσαμε  τα αγαπημένα παραμύθια της θείας 
Λένας ( πριν 40-45 χρόνια από το ραδιόφωνο ). 

• Μιλήσαμε για την αφήγηση παραμυθιών του 
παππού και της γιαγιάς γύρω από το μαγκάλι.
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• Γνωρίσαμε τα αλφαβητάρια από το 1940 μέχρι και τα πρόσφατα. 

• Αναφερθήκαμε στο ΄΄ κρυφό σχολιό ,, , στα βιβλία και την πλάκα με το κοντύλι 
της εποχής αυτής. 

• Γνωρίσαμε ήρωες και ιστορίες από την μυθολογία. 

Φυσικές επιστήμες 

• Αναζητήσαμε πληροφορίες για τον τρόπο που φτιάχνεται το χαρτί από το ξύλο. 

• Μιλήσαμε για την ανακύκλωση χαρτιού και τον τρόπο που βοηθάει στην προστασία 
του περιβάλλοντος. 

• Παρατηρήσαμε διάφορα είδη χαρτιών. 

• Γνωρίσαμε την χρήση του 
φωτοτυπικού μηχανήματος, του 
υπολογιστή και του σαρωτή, 
αναπαράγοντας το ΄΄ Βιβλίο της γης 
΄΄ . 

• Από βιβλία συνταγών φτιάξαμε γλυκά. 

Παιδί και μαθηματικά 

• Κατά την επίσκεψή μας στην βιβλιοθήκη του Γυμνασίου παρατηρήσαμε και 
συγκρίναμε βιβλία ανάλογα με το μέγεθος: μικρά –μεγάλα, λεπτά –χοντρά, ράφια 
ψηλά-χαμηλά. 

• Ομαδοποιήσαμε και ταξινομήσαμε βιβλία με κριτήριο κοινές ιδιότητες. 

• Απεικονίσαμε σε πίνακες διπλής εισόδου την προτίμηση μας στους ήρωες 
παραμυθιών και σε αγαπημένα μας παραμύθια. 

• Αντιστοιχίσαμε ήρωες με τίτλους παραμυθιών.
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• Ομαδοποιήσαμε παραμύθια σύμφωνα με τον αριθμό των σελίδων τους. 

• Αναγνωρίσαμε τους αριθμούς στις σελίδες των βιβλίων. 

• Αναπαραστήσαμε τα γεγονότα μιας ιστορίας σύμφωνα με την χρονική τους 
ακολουθία ( Τα Ελληνάκια ). 

• Συγκρίναμε τα βιβλία των 
παππούδων και των γονιών 
μας με τα σημερινά σχολικά 
βιβλία και εντοπίσαμε 
ομοιότητες και διαφορές. 

• Μέσα από παραμύθια και 
τραγούδια πραγματευτήκαμε 
έννοιες μαθηματικών: 
ποσότητες , σχήματα, 

προσθέσεις, αφαιρέσεις και διαιρέσεις ποσοτήτων και χωροχρονικές έννοιες. 

• Έγινε ταύτιση βιβλίων με τίτλους στην κινητή βιβλιοθήκη. 

Παιδί και πληροφορική 

• Τα παιδιά αναζήτησαν στο πληκτρολόγιο και έγραψαν το όνομά τους καθώς και 
λέξεις για το αλφαβητάρι του δάσους. 

• Με την βοήθεια της νηπιαγωγού, 
έγραψαν την πρόσκληση στην 
αποχαιρετιστήρια γιορτή, τους τίτλους 
στα βιβλία ΄΄ το Αλφαβητάρι 
του δάσους ΄΄ και στο ΄΄ 
γνωρίζοντας το δάσος μέσα από 
ένα φυτολόγιο ΄΄   και τις λεζάντες 
στο ΄΄ βιβλίο της γης ΄΄.
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Δ΄ ΦΑΣΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Τα παιδιά ασχολήθηκαν ευχάριστα με το θέμα. Απέκτησαν πολύτιμες εμπειρίες, 
γνώσεις και εμπλούτισαν το λεξιλόγιό τους. Συμμετείχαν με προθυμία σε όλες τις 
δραστηριότητες του προγράμματος. 

Έμαθαν να ακούνε τους συνομιλητές τους, χωρίς να τους διακόπτουν και να 
μιλούν την κατάλληλη στιγμή αφού λάβουν υπόψη τους τι είχε προηγηθεί, να σέβονται 
τους άλλους και να συνεργάζονται. 

Γνώρισαν, αγάπησαν, έμαθαν να σέβονται το βιβλίο  και κατανόησαν την αξία του. 
Οι εργασίες των παιδιών έγιναν ατομικά βιβλία ( ομαδοποιήθηκαν, 

θερμοκολήθηκαν και τα παιδιά ζωγράφισαν τα εξώφυλλα ). 

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς στην αποχαιρετιστήρια γιορτή του σχολείου παίξαμε το 
θεατρικό ΄΄ ο πρίγκιπας βάτραχος ΄΄ και ΄΄ το νηπιαγωγείο ΄΄ και 
τραγουδήσαμε τραγούδια. Την εκδήλωση παρακολούθησαν γονείς των νηπίων καθώς και 
πλήθος κόσμου. Έτσι ευχάριστα έκλεισε το πρόγραμμα. 

Θεωρούμε ότι με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι στόχοι τους οποίους 
είχαμε θέσει επιτεύχθηκαν.
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