
Ημεπολόγιο δπάζεων Ομίλος Φιλαναγνωζίαρ 

1η ζςνάνηηζη 24-10-2013 

 Παηρλίδηα γλσξηκίαο 

 Δπηινγή νλόκαηνο νκίινπ. Μεηά από ςεθνθνξία ην όλνκα πνπ επηιέρζεθε 

είλαη «Βηβιηνκαγεία». 

 Καηαζθεπή αθίζαο νκίινπ ζε νκάδεο.  

 Αλάγλσζε θαη δξακαηνπνίεζε παξακπζηνύ «Aρ γηαηί λα είκαη γάηα!», Μ. 

Κξηεδή.  

2η ζςνάνηηζη 31-10-2013  

 Βηβιίν  «Ο πνληηθόο θαη ε ζπγαηέξα ηνπ»   

- Αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο 

- Γξακαηνπνίεζε  

- Φύιν εξγαζίαο: « πόζνπο ζπλάληεζε ν πνληηθόο, γηα λα βξεη γακπξό γηα ηελ 

θόξε ηνπ;». Δπίιπζε πξνβιήκαηνο, πξόζζεζε, κέζα ζην πιαίζην ζύλδεζεο 

δύν καζεζηαθώλ πεξηνρώλ: ινγνηερλία θαη καζεκαηηθά. 

- Παξαθνινύζεζε animation, ηεο ηζηνξίαο, ζην δηαδξαζηηθό πίλαθα 

http://www.youtube.com/watch?v=kk_Gv54F5rI 

3η ζςνάνηηζη 7-11-2013 

Παηδηά κε ηνπο γνλείο ηνπο ζε ηξεηο νκάδεο θαη επεμεξγαζία ησλ εμήο βηβιίσλ: 

 Σν Γθξνύθαιν Σδνύιηα Νηόλαιζνλ, Άμει έθιεξ, Δθδ. Παηάθε 

 Σν γηγάληην πξαγκαηάθη Beatrice Alemagna, Δθδ. Κόθθηλν 

 Έλα ιηνληάξη ζην Παξίζη Beatrice Alemagna, Δθδ. Κόθθηλν. 

Δηθνλνγξάθεζε ηνπ βηβιίνπ ηεο νκάδαο, αθήγεζε ηεο θαη θαηαγξαθή από γνλείο. 

Σίηιν ηζηνξίαο ηνπο, θαηαζθεπή εμσθύιινπ θαη παξνπζίαζε ζηελ νινκέιεηα. 

http://www.youtube.com/watch?v=kk_Gv54F5rI


Σέινο, ζπλαξκνιόγεζαλ ην puzzle ηνπ εμσθύιινπ ηνπ βηβιίνπ, ην νπνίν είρακε 

πξνεηνηκάζεη, κε ηε βνήζεηα ησλ γνλέσλ ηνπο. 

         4η ζςνάνηηζη, 14-11-2013 

Δπίζθεςε ζρνιηθήο ζπκβνύινπ 

Θέκα: « Με αθνξκή ην παξακύζη ηεο θνθθηληζθνπθίηζαο» (Αθήγεζε) 

Τιηθό:   δηαθνξεηηθέο εθδόζεηο ηνπ παξακπζηνύ ηεο Κνθθηλνζθνπθίηζαο  

( Ζιηνηξόπην, Παπαδόπνπινο, Μηθξνί Θεζαπξνί θαη Timas-ηνύξθηθε έθδνζε) 

Καηαζθεπή  δηπιήο θάξηαο ζηελ νπνία ε κηα πιεπξά έρεη θνπεί έηζη ώζηε λα 

ζρεκαηίδεη ηε κνξθή ελόο θαιαζηνύ (ην θαιάζη ηεο θνθθηλνζθνπθίηζαο) 

         

 5η ζςνάνηηζη , 19-11-2013  

 Βηβιίν Δξπζξνύιεο ην θόθθηλν αζηεξάθη Μ. Καξαγηάλλε, εθδόζεηο Γηάπιαζε. 

Παξαηήξεζε εηθόλσλ θαηη πεξηήγεζε ζε ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο (ESAkids 

http://www.esa.int/esaKIDSen/index.html) ζηνλ δηαδξαζηηθό πίλαθα, αθξόαζε κνπζηθνύ 

θνκκαηηνύ, ζπδήηεζε θαη θαηαγξαθή βαζηθώλ ζπζηαηηθώλ ηζηνξίαο. 

6η ζςνάνηηζη, 26-11-2013 

Παξαθνινπζνύκε βίληεν από ην δηαδίθηπν κε αλζξώπνπο πνπ είλαη 

δηαθνξεηηθνί, θαζώο είλαη άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.  

 Μία κεηέξα πνπ θξνληίδεη ηελ νηθνγέλεηα ηεο ρσξίο λα δηαζέηεη ρέξηα 

http://www.youtube.com/watch?v=pkubUprSVec  

 Σελ νκηιία ηνπ Νick Vojicic ελόο πνιπαλάπεξνπ άληξα ζε παηδηά ζρνιείσλ 

http://www.youtube.com/watch?v=ciYk-UwqFKA 

 Έλα βίληεν ρνξνύ από ην ζπγθξόηεκα ησλ αλάπεξσλ ρνξεπηώλ 

http://www.youtube.com/watch?v=RRC4oEekwSw&feature=related 

 Μεηά ηελ παξαθνινύζεζε ησλ βίληεν αθνινπζεί ζπδήηεζε γηα ηε 

δηαθνξεηηθόηεηα ησλ αλζξώπσλ απηώλ. Υξεζηκνπνηνύκε μαλά ηνλ δηαδξαζηηθό 

πίλαθα θαη ηα παηδηά σζνύληαη λα εηθνλνγξαθήζνπλ ζπγθεθξηκέλν απόζπαζκα ηνπ 

βηβιίνπ. Εσγξαθίδνπλ ηνλ «Δξπζξνύιε λα θηάλεη ζην Φεγγάξη» ζηνλ δηαδξαζηηθό 

πίλαθα. Εεηνύκε από ηα παηδηά λα απνηππώζνπλ δσγξαθηθά ηνλ ήξσα θαη λα 

http://www.esa.int/esaKIDSen/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=pkubUprSVec
http://www.youtube.com/watch?v=ciYk-UwqFKA
http://www.youtube.com/watch?v=RRC4oEekwSw&feature=related


απαληαληνύλ αηνκηθά ζηηο εξσηήζεηο: «Πσο έλησζε ην θόθθηλν αζηεξάθη όηαλ δελ ην 

ήζειαλ ηα άιια αζηέξηα;» 

7η ζςνάνηηζη, 3-12-2013 

 Αλαδηήγεζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ Δξπζξνύιε θαη απάληεζε κε δσγξαθηά 

ησλ παηδηώλ ζην εξώηεκα: «Ση ζα έθαλεο αλ ήζνπλ ζηε ζέζε ηνπ 

Δξπζξνύιε γηα λα ληώζεηο θαιύηεξα;»  

 Αθνύ ζπγθεληξώζακε ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηώλ ηηο δσληαλέςακε 

θηλεηηθά κε κνπζηθή. 

 Καηαζθεπάζακε ν θαζέλαο ην δηθό ηνπ ράξηηλν αζηεξάθη. 

 Παίμακε θνπθινζέαηξν κε ηηο ράξηηλεο θνύθιεο καο. 

8η ζςνάνηηζη, 10-12-2013  

Πξνβνιή βίληεν πνπ αθνξά ζηα πξνβιήκαηα όξαζεο. ην βίληεν παξνπζηάδεηαη ε 

πξνζπάζεηα ελόο ηπθινύ αλζξώπνπ λα δηαζρίζεη πνιπζύρλαζηνπο δξόκνπο ζηελ 

πόιε http://www.youtube.com/watch?v=48DqdwzftnQ&feature=related. Αθνινπζεί 

ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα δηαθνξεηηθόηεηαο. Ζ απνξία «Πσο 

άξαγε δηαβάδνπλ νη άλζξσπνη κε πξνβιήκαηα όξαζεο;» απνηέιεζε ηελ αθνξκή γηα 

ηελ επίζθεςε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Βηβιίνπ (ΔΚΔΒΗ)κέζσ ηνπ 

δηαδξαζηηθνύ πίλαθα «Μηθξόο Αλαγλώζηεο» http://www.mikrosanagnostis.gr/ 

Πξνβάιακε ην αιθάβεην Μπξάηγ θαη επεμεγήζακε ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ 

ηπθιώλ αλζξώπσλ κέζσ ηεο αθήο http://www.mikrosanagnostis.gr/thema.asp 

Παξαθνινπζήζακε ην βίληεν πνπ αθνξά ζην Μνπζείν Αθήο 

http://www.mikrosanagnostis.gr/thema-braille-mathekiafto.asp Γηαβάζακε από ηελ 

ηζηνζειίδα ηνλ ζσζηό ηξόπν αληίδξαζεο ζε ηπρόλ ζπλάληεζή καο κε έλα άηνκν κε 

πξόβιεκα όξαζεο http://www.mikrosanagnostis.gr/thema-braille-mathekiafto.asp  

Παηρλίδηα κέζσ πνληηθηνύ ηα δύν πξνηεηλόκελσλ παηρληδηώλ, ζε δεύγε ζηελ 

ηζηνζειίδα http://www.mikrosanagnostis.gr/thema-braille-drastiriotites.asp  :  

1. Γξάςε ην όλνκα ζνπ παηώληαο ηηο θαηάιιειεο θνπθίδεο ζύκθσλα κε ην 

αιθάβεην Μπξάηγ   

2. Γηάβαζε ηε θξάζε. 

http://www.youtube.com/watch?v=48DqdwzftnQ&feature=related
http://www.mikrosanagnostis.gr/
http://www.mikrosanagnostis.gr/thema.asp
http://www.mikrosanagnostis.gr/thema-braille-mathekiafto.asp
http://www.mikrosanagnostis.gr/thema-braille-mathekiafto.asp
http://www.mikrosanagnostis.gr/thema-braille-drastiriotites.asp


 Παηρλίδηα θηλεηηθά «ηπθιόο θαη νδεγόο», παληνκίκα 

                    9η ζςνάνηηζη, 19-12-2013  

 Δπίζθεςε ζπκβνύινπ 

Θέκα: ΜΗΚΑ έλα ρξηζηνπγελληάηηθν παξακύζη 

 Αλάγλσζε κε ππόδεημε εηθόλσλ 

 Υξήζε θνύθιαο θνπθινζεάηξνπ (Φίθεο) 

 Καηαζθεπή ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ ήξσα ηνπ παξακπζηνύ: ε έλα ραξηί 

κεγάινπ κεγέζνπο , ην νπνίν είλαη δηπισκέλν ζηα ηξία ηα παηδηά 

θαινύληαη λα καληέςνπλ θαη λα θηηάμνπλ ηελ ηαπηόηεηα ηνπ ήξσα ηνπ 

παξακπζηνύ. 

 Αλνηρηό θύιιν εξγαζίαο: Ο Μίζθα ζπλαληάεη…είδε… 

 δεκηνπξγηθή αλαδόκεζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο ηζηνξίαο : αλαδηήγεζε ηεο 

ηζηνξίαο ζύκθσλα κε ηηο εηθόλεο πνπ ηα παηδηά ζρεδίαζαλ: ε ηζηνξία 

μεθηλάεη θαη θάζε παηδί παξνπζηάδεη ηε δσγξαθηά ηνπ θαη 

ζπκπιεξώλεη ηελ ηζηνξία . Γέλνπκε  ηηο εηθόλεο θαη θηηάρλνπκε κηα 

λέα ηζηνξία ηνπ Μίζθα 

 παηρλίδη κε κνπζηθή: αλάινγα κε κνπζηθή θηλνύληαη θαη ζην 

ζηακάηεκα γίλνληαη δηαθνξεηηθά θάζε θνξά παηρλίδηα πνπ όηαλ ηα 

θνπξδίδεη ή παηάεη θάπνην θνπκπί ηνπο Φίθεο εθείλα αλάινγα 

θηλνύληαη. 



Διαμοπθωηική αξιολόγηζη ομίλος – Αποηελέζμαηα επωηημαηολογίος 

 Ωο πξνο ηελ ζπκκεηνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ. 

 Ωο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ πνπ ηέζεθαλ. 

ΓΟΝΕΙΣ: απάληεζαλ ζε εξσηεκαηνιόγην ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Οκίινπ 

θαζώο θαη ηελ πξνζσπηθή ζπκκεηνρή ηνπο θαη ησλ παηδηώλ ηνπο , ζε απηόλ. 

1. Οη πξνζδνθίεο ηνπο: ηερληθέο ελαζρόιεζεο κε ην βηβιίν, δεκηνπξγηθόο 

ρξόλνο κε ηα παηδηά, βηβιίν-θίινο ηνπ παηδηνύ, αλαγλώξηζε ηεο  ζρέζεο 

ηνπ βηβιίνπ κε ηε δηαδηθαζία αλάγλσζεο. 

2. Οη ζπκπεξηθνξέο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ  παηδηώλ ηνπο: νη κηζνί γνλείο 

αλαγλώξηζαλ θάπνηεο ζπκπεξηθνξέο πνπ δελ πεξίκελαλ ελώ νη ππόινηπνη 

ζεώξεζαλ ηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα αλακελόκελα. 

3. α. Θεηηθέο αλαθνξέο θαη ζπλαηζζήκαηα: ελαιιαγή δξαζηεξηνηήησλ, 

δξακαηνπνίεζε, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο 

         β.   Γπζαξέζθεηα: ζύλζεζε ησλ νκάδσλ. 

4. Μεηαθνξά  ζπλαηζζεκάησλ  –  γλώζεσλ από ηα παηδηά ηνπο ζε  

δηαθνξεηηθά  θνηλσληθά πιαίζηα:  εκπεηξίεο, δηαδηθαζία, ζπλεξγαζία 

κεηαμύ ησλ γνληώλ. 

5. Απόςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα 

       α. Ωο πξνο ηε δηαδηθαζία: πνηθηιία 

β.  Σηο δξαζηεξηόηεηεο: πνηθηιία, δηαζθέδαζε 

γ.  Σν ρώξν: ηθαλνπνηεηηθόο 

δ.  Σηο εθπαηδεπηηθνύο: εμαηξεηηθνί 

      6.  Πξνηάζεηο: Δπηζθέςεηο ζπγγξαθέσλ, επηζθέςεηο ζε εθζέζεηο θαη 

βηβιηνπσιεία,  παξαθνινύζεζε ζεακάησλ, ζπγγξαθή  βηβιίσλ  από ηα  

παηδηά,  παξνπζίαζε  αγαπεκέλσλ βηβιίσλ από ηα παηδηά. 

      ΠΑΙΔΙΑ:   απάληεζαλ ζε εξσηεκαηνιόγην ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Οκίινπ 

θαζώο θαη ηελ πξνζσπηθή ζπκκεηνρή ηνπο θαη ησλ παηδηώλ ηνπο , ζε απηόλ.                                                                                                                

- Οξηζκόο: παηγλίδηα θαη εξγαζίεο κε βηβιία 

- πλαηζζήκαηα:  ραξά , επραξίζηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο, ιύπε 

θαη ζπκό ζηελ απνρώξεζε, (επηζπκνύλ πεξηζζόηεξν ρξόλν θαη 

δξαζηεξηόηεηεο) ηθαλνπνίεζε ζηελ απνρώξεζε ( από ηε ζπκκεηνρή ηνπο). 



- Πξνηηκήζεηο: ζεαηξηθά παηρλίδηα, δξακαηνπνίεζε, αζηείεο ηζηνξίεο θαη 

δηαδξαζηηθόο πίλαθαο. 

- Πξνηάζεηο: δεκηνπξγία δηθώλ ηνπο ηζηνξηώλ. 

10
η
 ζςνάνηηζη 14-1-2014 

Δπηζηξέςακε θαη νινθιεξώζακε ηελ αλάγλσζε ηνπ βηβιίνπ. Γείμακε ζηα παηδηά 

εηθόλεο πάιη από ηελ ηζηνζειίδα ESA kinds 

http://www.esa.int/esaKIDSen/Starsandgalaxies.htm γηα λα αληηιεθζνύλ πσο θαίλεηαη ε 

γε από θάπνην άιιν πιαλήηε. Μηιήζακε  γηα ηε γέλλεζε θαη ην ζάλαην ησλ 

αζηεξηώλ, παξαθνινπζήζακε βίληεν γηα ηε δνκή ηνπ ειηαθνύ καο ζπζηήκαηνο  ζηελ 

ηζηνζειίδα http://www.esa.int/esaKIDSen/OurUniverse.html  θαη video Sonera. Σα παηδηά 

είηε ζε δεύγε είηε αηνκηθά απεηθόληζαλ ην δηθό ηνπο ζύκπαλ απαληώληαο κε 

δσγξαθηά ζην εξώηεκα «Πώο ν Δξπζξνύιεο ζα έβιεπε ηε γε καο από ςειά;». 

Εσγξάθηζαλ κε πηλέια θαη ηέκπεξεο.  

 

11
η
 ζςνάνηηζη 21-1-2014  

 Βηβιίν: ‘ηα ράξηηλα όλεηξα’: Βαζηιηθή Νεπξνθνπιή  

Πξηλ δηαβάζνπκε ην παξακύζη, δείρλνπκε ηηο εηθόλεο  ηνπ βηβιίνπ θαη ηα παηδηά 

δεκηνπξγνύλ, βάζε απηώλ ηε δηθή ηνπο ηζηνξία.   

ηε ζπλέρεηα, ζε νκάδεο, εηθνλνγξαθνύλ ηελ ηζηνξία ηνπο, θηηάρλνπκε βηβιίν θαη 

δίλνπλ ηίηιν.  

12η ζςνάνηηζη 28-1-2014 

Οινθιεξώζακε ηελ αλάγλσζε ηνπ βηβιίνπ «Υάξηηλα όλεηξα» θαηαζθεπάζακε 

ράξηηλα θαξαβάθηα κε ραξηνδηπισηηθή θαη ηα παηδηά απάληεζαλ κε αηνκηθή 

δσγξαθηά-ζύλζεζε ζηελ εξώηεζε «Όλεηξα κνπ ηαμηδηάξηθα θαη ηαμηδεκέλα… Πνπ 

ηαμηδεύεηε άξαγε πνπ ζέιεηε λα πάηε;» 

 

13η ζςνάνηηζη 6-2-2014 

πλάληεζε κε επίζθεςε ζπκβνύινπ 

Βηβιίν: « Ο αιπζνδεκέλνο Διέθαληαο» ηνπ Υόξρε Μπνπθάτ :  

 Αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο  

 Τπνβνιή εξσηήζεσλ θαηαλόεζεο πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνξίαο: 

πνηνο/πνηνη ήηαλ νη ήξσεο, πνπ, πόηε, ηί δηαδξακαηίδνληαλ θαη γηαηί,  

πνηνο κηιάεη-αθεγείηαη ηελ ηζηνξία ζην ζπγθεθξηκέλν παξακύζη, γηαηί 

ηειηθά ν ειέθαληαο αλ θαη κεγάισζε δελ έζπαζε ηα δεζκά ηνπ λα 

ειεπζεξσζεί παξόιν πνπ κπνξνύζε λα ην θάλεη… 

http://www.esa.int/esaKIDSen/Starsandgalaxies.htm
http://www.esa.int/esaKIDSen/OurUniverse.html


 Παίδνπλ κε ην θξππηόιεμν βξίζθνληαο ηηο θξπκκέλεο ιέμεηο πνπ θάζε 

θνξά αλαθνηλώλεη ε εθπαηδεπηηθόο.. ‘Όπνηνο βξεη ηε ιέμε πξώηνο 

θσλάδεη κπίλγθν θαη ηνλ ρεηξνθξνηνύλ. 

 Γξακαηνπνίεζε ηζίξθνπ: ν θαζέλαο αλαιακβάλεη θαη έλαλ ξόιν δώνπ 

λα δξακαηνπνηήζεη, πξνζπαζώληαο λα θάλεη ηνπο άιινπο λα 

καληέςνπλ ηη εθηειεί. 

14η ζςνάνηηζη 11-2-2014 

Βηβιίν «Σν θαγθξί θαη ην ζθνπκπξί». 

Γηαβάζακε ην βηβιίν ηνπ Δπγ. Σξηβηδά «Σν θαγθξί θαη ην ζθνπκπξί». ηε ζπλέρεηα 

ηα παηδηά έβαςαλ θαη έθνςαλ είηε έλα θαγθξί είηε έλα ζθνπκπξί. Παίμακε θηλεηηθό 

νκαδηθό παηρλίδη, ηα παηδηά ρσξίζηεθαλ ζε 2 νκάδεο «ηα θαγθξηά» θαη «ηα 

ζθνπκπξηά» θαη έπαημαλ θπλεγεηό. Πξώηα ηα «θαγθξηά» θπλεγνύζαλ ηα 

«ζθνπκπξηά» θαη ζηε ζπλέρεηα άιιαμαλ ξόινπο. Σέινο παίμακε ην παηρλίδη «αιάηη 

ςηιό». 

15η ζςνάνηηζη 25-2-2014 

Βηβιίν «Αξιεθίλνο» 

Γηαβάζακε ην βηβιίν «Αξιεθίλνο» ηεο Εσξδ αξξή θαη ζηε ζπλέρεηα παξαηήξεζαλ 

ζηνλ δηαδξαζηηθό πίλαθα θσηνγξαθίεο από ηα θαξλαβάιηα ηεο Βελεηίαο. Δζηηάζακε 

ζηηο κάζθεο θαη ζηα θνπζηνύκηα όπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην βηβιίν. Δπίζεο 

πεξηεξγάζηεθαλ θαη 2 απζεληηθέο Βελεηζηάληθεο κάζθεο πνπ θέξακε ζην ζρνιείν. 

ηε ζπλέρεηα έθηηαμαλ ηε κάζθα ηνπο κε πειό θαη ηελ ρξσκάηηζαλ κε ρξώκαηα όπσο 

ηηο κάζθεο πνπ είραλ παξαηεξήζεη.  

16η ζςνάνηηζη 4-3-2014 
 

      
 Βηβιίν: «Έλα θηπάξη ζηνλ Άξε» 

Πξαγκαηνπνηήζεθε αλάγλσζε ηνπ βηβιίνπ θαη θαηά ηε δηάξθεηα παίρηεθε παηρλίδη κε 

νκνηνθαηάιεθηεο ιέμεηο (ιέμεηο πνπ ηειεηώλνπλ ζε –αξη). ηε ζπλέρεηα δεηήζεθε από 

ηα παηδηά λα δσγξαθίζνπλ θύιιν εξγαζίαο  κε ηελ νδεγία: «Εσγξαθίδσ έλαλ 

εμσγήηλν όπσο ηνλ θαληάδνκαη θαη έλα αληηθείκελν πνπ βξήθε ζηνλ Άξε». Μεηά ηε 

δσγξαθηθή ζπιιέμακε ηηο δσγξαθηέο ησλ παηδηώλ θαη θαηαγξάςακε ηηο απαληήζεηο 

ηνπο. Φηηάμακε θεξαίεο Αξηαλώλ θαη αθνύ ηηο θόξεζαλ ηα παηδηά δσληάλεςαλ 

δξακαηηθά όιεο ηηο πξνηάζεηο ηνπο.  

17η ζςνάνηηζη 13-3-2014  

Δπίζθεςε δαζθάιαο κνπζηθήο ηεθαλίαο Παπαηδίθε 

Βηβιίν «Γηα πάληα καδί» 

Πξώηα αθξνάζηεθαλ ην ηξαγνύδη «Γεηα ραξά» θαη έπεηηα κηθξή θαη κεγάινη 

κεηαηξάπεθαλ ζε κνπζηθνύο. Σν επόκελν παηρλίδη πνπ παίρηεθε αθνξνύζε ηελ έλλνηα 



ηεο ερνύο ηα παηδηά κηκνύληαλ ηνπο ήρνπο θαη ηεο θηλήζεηο ηεο κνπζηθνύ. 

Πξνζδηόξηζαλ ερνγξαθεκέλνπο ήρνπο πνπ αθνξνύζαλ ηε βξνρή, ηνλ αέξα θαη ηνλ 

ήιην, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ράξηηλεο εηθόλεο θαη επηιέρζεθαλ ηα θαηάιιεια κνπζηθά 

όξγαλα γηα θάζε ήρν (μύζηξα γηα ηνλ ήιην, καξάθεο γηα ηε βξνρή, θσλή γηα ηνλ 

αέξα). Παξνπζηάζηεθαλ νη ήξσεο ηεο ηζηνξίαο: λεξάηδα θαη κάγηζζα θαη 

πξνζδηνξίζηεθαλ ηα αληίζηνηρα κνπζηθά όξγαλα (ηξίγσλν θαη ηύκπαλν), θαζώο θαη ν 

θιαξηλέηνο θαη ε θπξία θιάνπην. ηε ζπλέρεηα, νη γνλείο ζε νκάδα θαη ηα παηδηά ζε 

άιιε νκάδα έγξαςαλ ηελ ηζηνξία πνπ θαληάζηεθαλ ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο ήξσεο. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθαλ νη δύν ηζηνξίεο κε ηε ρξήζε νξγάλσλ (ερνηζηνξία). 

Σέινο, έγηλε αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνύ «Γηα πάληα καδί» κε ηαπηόρξνλε αθξόαζε 

ησλ κνπζηθώλ θνκκαηηώλ. 

18η ζςνάνηηζη 18-3-2014 

Γηαβάζηεθε ην θείκελν “Γξαηθόο, γελίηζαξνο θαη Βελεηζηάλνο»  ηνπ Γ. 

Κακπνύξνγινπ κε ζέκα ηε γηνξηή ηεο 25εο Μαξηίνπ. Μεηά ηελ αλαδηήγεζε ηεο 

ηζηνξίαο, έγηλε παξνπζίαζε εηθόλσλ ζε ζρέζε κε ην ζέκα θαη ζπδήηεζε γηα ηελ 

έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο ζθιαβηάο. Σα παηδηά δσγξάθηζαλ ζε αλνηρηό θύιιν 

εξγαζίαο ηεο δύν έλλνηεο «ζθιαβηά θαη ειεπζεξία» όπσο πίζηεπε ην θαζέλα όηη 

κπνξνύλ λα απεηθνληζηνύλ. Σξαγνύδεζαλ ην ηξαγνύδη «Σα θιεθηόπνπια» θαη 

ρόξεςαλ ηνλ ρνξό ηνπ Εαιόγγνπ. 

19η ζςνάνηηζη 3-4-2014 

Βηβιίν «Ο κπζηήξηνο θύξηνο Όκηθξνλ» 

Φηινμελήζακε ηε ζπγγξαθέα-εθπαηδεπηηθό θα Μαξίλα Κνύηξα. Ζ ζπγγξαθέαο 

αθεγήζεθε  δηαδξαζηηθά ην βηβιίν ηεο «Ο κπζηήξηνο θύξηνο Όκηθξνλ» εθδόζεηο 

Μηθξή Μίιεηνο, κε ηε βνήζεηα πξνβνιέα. ηε ζπλέρεηα, έπαημαλ παηρλίδη 

αλαγλώξηζεο ηνπ ζρήκαηνο Ο ζε αληηθείκελα κέζα ζηνλ ρώξν ηεο ηάμεο. Ζ 

ζπγγξαθέαο κνίξαζε ζηα παηδηά από έλα αζηεξάθη γηα λα έρνπλ όκνξθα όλεηξα, όπσο 

ν ήξσαο ηνπ παξακπζηνύ. Αθνινύζεζε ζπδήηεζε ηεο ζπγγξαθέσο κε ηνπο γνλείο 

ζρεηηθά κε ηελ παηδηθή ινγνηερλία θαη πσο απηή ζα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί κε 

θαηάιιειν ηξόπν ζην ζπίηη. Απάληεζε ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνύζαλ ηε κεηάβαζε 

ησλ παηδηώλ από ην Νεπηαγσγείν ζην Γεκνηηθό ρνιείν. Σαπηόρξνλα ηα παηδηά 

θαηαζθεύαδαλ κε δηάθνξα πιηθά ην ζρήκα Ο  θαζώο θαη αληηθείκελα πνπ έρνπλ ην 

ζπγθεθξηκέλν ζρήκα (κε πιαζηειίλε, πηλέια, καξθαδόξνπο). 

20η ζςνάνηηζη 8-4-2014  

Βηβιίν «Σν θόθθηλν απγό» 

Γηαβάζακε ην βηβιίν «Σν θόθθηλν απγό». Παξαηήξεζαλ ηηο εηθόλεο, έγηλε 

αλαδηήγεζε ηεο ηζηνξίαο θαη ζην ηέινο θαηαζθεπάζηεθαλ θαιαζάθηα από ραξηόλη γηα 

θάζε παηδί. 



21η ζςνάνηηζη 29-4-2014  

Βηβιίν «Ο κηθξόο πξίγθηπαο» 

Γηαβάζακε έλα απόζπαζκα ηνπ βηβιίνπ «Ο κηθξόο πξίγθηπαο» ηνπ Δ.Ν. Δμπεξύ. Σα 

παηδηά ρσξηζκέλα ζε δεύγε δσγξάθηζαλ ην εμώθπιιν ηνπ βηβιίνπ. Από ηηο εξγαζίεο 

ηνπο απηέο δεκηνπξγήζεθε κηα νκαδηθή αθίζα κε ηίηιν «Ο κηθξόο πξίγθηπαο» ε νπνία 

εθηέζεθε ζηελ Έθζεζε ηεο Γηεύζπλζεο ΠΔ Αλαηνιηθήο Θεο/ληθεο ζηα πιαίζηα ησλ 

πνιηηηζηηθώλ πξνγξακκάησλ. 

22η ζςνάνηηζη 10-5-2014 

Δπίζθεςε καδί κε ηνπο γνλείο ζηε Γηεζλή Έθζεζε Βηβιίνπ ηεο Θεο/ληθεο θαη 

παξαθνινύζεζε ηεο παξνπζίαζεο ελόο βηβιίνπ παηδηθήο ινγνηερλίαο. 

23η ζςνάνηηζη 13-5-2014 

Τελική αξιολόγηζη 

Πξαγκαηνπνηήζεθε αμηνιόγεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ νκίινπ καδί κε ηα παηδηά. 

 Φέξακε ηα βηβιία πεξηζζόηεξα από ηα βηβιία πνπ δηαβάζακε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ρξνληάο. Σα παηδηά ηα πεξηεξγάζηεθαλ γηα λα ηα μαλαζπκεζνύλ. 

Δληόπηζαλ ηα βηβιία πνπ δηαβάζακε θαη ηπρόλ έιεηπαλ. 

 Θπκεζήθακε ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηά ηελ 

αλάγλσζε θάζε βηβιίνπ. 

 Παξνπζηάζηεθαλ νη εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ όκηιν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ρξνληάο. 

 Σα παηδηά ζπκπιήξσζαλ θύιιν αμηνιόγεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ νκίινπ κε ηελ 

νδεγία: «ηηγκέο από ηνλ Όκηιν Φηιαλαγλσζίαο. Αλαπνιώ  θαη δσγξαθίδσ 

όηη κε εληππσζίαζε πεξηζζόηεξν». ε απηό ηα παηδηά αλέθεξαλ ηε 

δξαζηεξηόηεηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά ηελ αλάγλσζε ηνπ βηβιίνπ πνπ 

ηνπο άξεζε πεξηζζόηεξν.  

24
η
 ζςνάνηηζη  11-6-2014 

Γηνξηή ιήμεο δξάζεσλ ησλ νκίισλ: θηιαλαγλσζίαο θαη Αγγιηθήο γιώζζαο  

Παξνπζίαζε ζεαηξηθήο παξάζηαζεο ηνπ παηδηθνύ βηβιίνπ « ΜΗΚΡΟ 

ΠΡΗΓΚΗΠΑ » θαη έθζεζε έξγσλ ησλ παηδηώλ. 

 

 


