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Σχολείο από το σπίτι: 

Το βιβλίο «Σχολείο από το σπίτι. Προνήπια και Νήπια» σχεδιάστηκε με 
σκοπό να παραδώσει  στους  μικρούς  μαθητές ένα  ολοκληρωμένο  σύνολο  
διαθεματικών δραστηριοτήτων και γνώσεων που θα καλύπτει το σύνολο 
της ύλης για την Προγραφή, τη  Γραφή,  την  Ανάγνωση,  τα  Μαθηματικά,  τη  
Μελέτη  Περιβάλλοντος  και  την Εξερεύνηση του κόσμου. Έτσι ο μαθητής, 
ολοκληρώνοντας με επιτυχία και τους 10 κύκλους θα έχει εμπεδώσει το 
σύνολο των βασικών γνώσεων που απαιτούνται στις τάξεις του 
Νηπιαγωγείου. Κάθε κύκλος περιλαμβάνει ένα σύνολο ενοτήτων για κάθε 
μάθημα που δένονται μεταξύ τους διαθεματικά ακολουθώντας την σειρά 
της ύλης από τον οδηγό του νηπιαγωγού.

Ο Βαγγέλης Αλεξόπουλος είναι παιδαγωγός, συγγραφέας βιβλίων 
συμβουλευτικής και από το 2011 δουλεύει ως δάσκαλος στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση. Αρθρογραφεί και διευθύνει την επιστημονική ομάδα του 
περιοδικού «Όλοι για το Παιδί». Επιμορφώνει μέσα από βιωματικά 
σεμινάρια γονείς και μαθητές. Κατέχει μεταπτυχιακή ειδίκευση στη 
Διαπολιτισμική Αγωγή με άριστα και υποτροφία. Έχει πολυετή εμπειρία 
στην παράλληλη στήριξη και κατάρτιση στην Ειδική Αγωγή. Αγαπά τα 
παιδιά γιατί του δίνουν έμπνευση και νόημα στη δημιουργικότητά του.

Τα  δικαιώματα  είναι  κατοχυρωμένα.  Επιτρέπεται  η  ελεύθερη  αναπαραγωγή  του  παρόντος  για 
εκπαιδευτικούς  σκοπούς  και  προσωπική  χρήση  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  Ν.  2121/1993. 
Απαγορεύεται  η  αναπαραγωγή  για  εμπορικούς  σκοπούς,  εν  όλω  ή  εν  μέρει  του  παρόντος  σε 
οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικά, φωτοτύπηση, φωνητική καταγραφή 
ή αλλιώς)  χωρίς  γραπτή  άδεια  ροτ  συγγραφέα.  Για  οποιοδήποτε  ερώτημα  σχετικά  με  τη  άδεια 
αναπαραγωγής, μετάδοσης και χρήσης του παρόντος παρακαλούμε απευθυνθείτε στον 
συγγραφέα.
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1ος Κύκλος
Όνομα:..................................................................       Ημερομηνία:    ...../...../.....

Μπορείς να σχεδιάσεις τα μπαλόνια των παιδιών;

Τώρα γράψε τα γράμματα Ι, Ο και Θ.

Σχολείο από το σπίτι
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�

Και κάτι ακόµα:
Κάντε το παιδί να
νιώθει επιτυχηµένο
µε το παραµικρό.
Η επιτυχία φέρνει
την επιτυχία.
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Στον παρακάτω πίνακα βρες και κύκλωσέ τα αρχικά των ονομάτων των παιδιών.

Παρατήρησε τις εικόνες και βάλε αριθμούς για να αφηγηθείς 
την ιστορία με τη σειρά. Έπειτα βάψε τις εικόνες.

Γράψε το όνομά σου:     ___________________________________________

ΑΡΗΣ

ΜΑΡΙΝΑ

ΗΛΙΑΣ
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Κάνε την αντιστοίχιση των αριθμών με τα αντικείμενα.

Συνέχισε το μοτίβο των αριθμών και των χρωμάτων.
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Είναι χειμώνας και κάνει πολύ κρύο. Μπορείς να ντύσεις το παιδί της εικόνας;
Τράβηξε γραμμές και ένωσε τα κατάλληλα ρούχα με τα κατάλληλα μέρη του σώματος.
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Στον όμορφο κόσμο στον οποίο ζούμε υπάρχουν κάποια πράγματα που 
έχουνε ζωή, μεγαλώνουν και τα λέμε έμψυχα. Φυσικά υπάρχουν και 
πράγματα τα οποία δεν έχουνε ζωή, μένουν πάντα ίδια και τα λέμε άψυχα. 
Μπορείς να κυκλώσεις με πράσινο τα έμψυχα και με μπλε τα άψυχα;
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2ος Κύκλος
Όνομα:..................................................................       Ημερομηνία:    ...../...../.....

Ένωσε τις γραμμές και βοήθησε τα παιδιά να πάρουν τα παιχνίδια τους.

Τώρα γράψε τα γράμματα Γ, Ε και Ξ.
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Σχολείο από το σπίτι
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Και κάτι ακόµα:
Μάθετε στο παιδί να τραβάει την
προσοχή σας µε καλές πράξεις.
Πείτε µπράβο και επαινέστε
την καλή συµπεριφορά.
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Αναγνώρισε και ένωσε τις λέξεις του πίνακα με τις λέξεις έξω από αυτόν.

Κάθε μεγάλο γράμμα έχει και ένα μικρό. Παρατήρησε τον μικρό πίνακα και 
έπειτα ένωσε τα μεγάλα με τα μικρά τους.

ΕΛΑΦΙ

ΕΛΑΦΙ

ΕΛΑΦΙ

ΓΑΤΑ

ΓΑΤΑ

ΙΠΠΟΤΗΣ

ΙΠΠΟΤΗΣ

ΙΠΠΟΤΗΣ

ΓΑΤΑ
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8

Στην παρακάτω εικόνα βάψε με:

Κόκκινο τα τρίγωνα

Πράσινο τα τετράγωνα

Καφέ τα ορθογώνια παραλληλόγραμμα

Κίτρινο τους κύκλους
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Παρατήρησε την εικόνα της φάρμας και μέτρα σωστά τα ζώα.
Σημείωσε τους αριθμούς από το 1 μέχρι το 5.
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Δύο πολύ βασικές γεύσεις που δοκιμάζουμε καθημερινά είναι το 
αλμυρό και το γλυκό. Φυσικά υπάρχουν και άλλες γεύσεις. Μπορείς 
να κυκλώσεις με μπλε τα αλμυρά και με ροζ τα γλυκά;
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3ος Κύκλος
Όνομα:..................................................................       Ημερομηνία:    ...../...../.....

Ένωσε τις γραμμές και βοήθησε τα παιδιά να φτιάξουν τις ινδιάνικες σκηνές τους.

Τώρα γράψε τα γράμματα Λ, Α και Μ.
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Σχολείο από το σπίτι
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Και κάτι ακόµα:
Πριν από κάθε δραστηριότητα
δηµιουργήστε συµφωνίες
µε το παιδί, βάλτε όρια
και τηρήστε τα.



Αναγνώρισε τις λέξεις των χρωμάτων και βάψε με το κατάλληλο χρώμα την σκηνή 
κάθε παιδιού.

Μπορείς να ενώσεις τις λέξεις με τις σωστές εικόνες; Πρόσεξε τα αρχικά γράμματα.

ΚΙΤΡΙΝΗ

ΚΙΤΡΙΝΗ

ΜΠΛΕ

ΑΧΛΑΔΙ

ΟΜΠΡΕΛΑ

ΜΗΛΟ

ΛΕΜΟΝΙ

ΜΠΛΕ

ΠΡΑΣΙΝΗ

ΠΡΑΣΙΝΗ
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Κάνε την αντιστοίχιση των αριθμών με τα αντικείμενα.
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Τα παιδιά της τάξης μπήκαν στη σειρά για να βγούνε στην αυλή. Κύκλωσε με κόκκινο 
χρώμα το πρώτο παιδί και με πράσινο το τελευταίο. Έπειτα βάψε όπως σου αρέσει.

Στις παρακάτω λέξεις κύκλωσε με κόκκινο χρώμα το πρώτο γράμμα και με πράσινο το 
τελευταίο.
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ΚΟΤΑ

ΑΓΕΛΑΔΑ

ΓΑΤΑ

ΣΚΥΛΟΣ

ΑΛΕΠΟΥ ΠΑΠΙ

ΓΟΥΡΟΥΝΙ



Πώς άραγε συμπεριφέρονται τα δέντρα ανάλογα με την εποχή; Μπορείς να ενώσεις 
τις εικόνες με τα δέντρα;
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

ΧΕΙΜΩΝΑΣ

ΑΝΟΙΞΗ
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4ος Κύκλος
Όνομα:..................................................................       Ημερομηνία:    ...../...../.....

Ένωσε τις γραμμές και βοήθησε τα παιδιά να φτιάξουν τις ινδιάνικες σκηνές τους.

Τώρα γράψε τα γράμματα Υ, Ν και Δ.
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Σχολείο από το σπίτι
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Και κάτι ακόµα:
∆ώστε στο παιδί πολύ χρόνο
για ελεύθερο παιχνίδι.
Να θυµάστε πως είναι η
τροφή της ψυχής
και του µυαλού.
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ΔΕΝΤΡΟ

ΜΑΜΑ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ

ΛΑΓΟΣ ΔΕΝΤΡΟ

ΜΑΜΑ

ΛΑΓΟΣ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ

ΛΑΓΟΣΔΕΝΤΡΟ

ΜΑΜΑΥΠΟΒΡΥΧΙΟ

Αναγνώρισε και ένωσε τις λέξεις του πίνακα με τις λέξεις έξω από αυτόν.

Κάθε μεγάλο γράμμα έχει και ένα μικρό. Παρατήρησε τον μικρό πίνακα και έπειτα 
ένωσε τα μεγάλα με τα μικρά τους.
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Κύκλωσε το πιο μακρύ μολύβι.

Κύκλωσε το πιο κοντό σπίτι.

Κύκλωσε το χοντρότερο δέντρο.

Κύκλωσε το μεγαλύτερο ζώο.
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Παρατήρησε τον πίνακα διπλής εισόδου και συμπλήρωσε ό,τι λείπει.

Χρωμάτισε σε κάθε σειρά μόνο τα σχήματα που είναι ίδια με το πρώτο.

Μπανάνες

1

2

3

Μαϊμουδάκια Δέντρα
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Το παιχνίδι με τις γεύσεις.

Θα χρειαστείτε:
• έναν δίσκο

• μικρά πιατάκια ή βαζάκια
• τροφές διάφορων γεύσεων 

και υφών (φρούτα, λαχανικά, 
σοκολάτα, τυρί κ.α.)

• κουταλάκια μιας χρήσης
• χαρτοπετσέτες

• κάλυμμα για τα μάτια

• Βάλτε τις τροφές στα πιατάκια και τοποθετήστε 
μαζί με τα κουταλάκια πάνω στον δίσκο.

• Τα παιδιά κάθονται γύρω από τον 
δίσκο και κλείνουν τα μάτια.

• Ξεκινήστε το παιχνίδι με όποια τροφή θέλετε.

• Για τα μικρότερα παιδιά 
τέσσερις τροφές είναι αρκετές.

• Αυξήστε τον αριθμό των 
γεύσεων ανάλογα με την ηλικία.

Αυτή η δραστηριότητα αναπτύσσει την αίσθηση της γεύσης και της υφής ενώ φέρνει 
τα παιδιά σε επαφή με τροφές που πιθανόν να μην έχουν δοκιμάσει.

Ο στόχος είναι το παιδί που δοκιμάζει, να πει τη γεύση (γλυκό, 
αλμυρό, ξινό, πικρό), την υφή (μαλακό, τραγανό, σκληρό), να 
αναγνωρίσει την τροφή και φυσικά να διασκεδάσει.
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Ζ

5ος Κύκλος
Όνομα:..................................................................       Ημερομηνία:    ...../...../.....

Ένωσε τις γραμμές της εικόνας και φτιάξε το δάσος με βροχή.

Τώρα γράψε τα γράμματα Υ, Ν και Δ.
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Σχολείο από το σπίτι
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Και κάτι ακόµα:
∆ώστε το σωστό παράδειγµα.
Κάντε µπροστά του ό,τι θα
θέλατε να κάνει και
αποφύγετε ό,τι δεν
θα θέλατε.



Ένωσε τα 3 ίδια γράμματα στη σειρά και παίξε τρίλιζα.

Βοήθησε τον Άρη να πάρει τα δώρα του.

Ένωσε 3   διαγώνια.

Α
Ι
Ζ Γ Μ

ΥΖ
Ν Ζ

Ένωσε 3  κάθετα.
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Βάψε το παιδί που είναι 
μπροστά από το δέντρο.

Μπροστά από το σκυλάκι ζωγράφισε
 ένα πιάτο και πίσω το σπιτάκι του.

Βάψε το πουλί που είναι 
μέσα στο κλουβί.

Μέσα στο καλάθι ζωγράφισε 4 αυγά
 και έξω από το καλάθι 2 αυγά.

Βάψε τα μήλα που είναι 
κάτω από το τραπέζι.

Πάνω στο τραπέζι ζωγράφισε 3 ποτήρια 
και κάτω από το τραπέζι 1 μπάλα.
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Κύκλωσε όσα μαϊμουδάκια λέει ο αριθμός.

Ο Ηλίας και ο Άρης κάνουνε συλλογή από αυτοκινητάκια. Μέτρησαν τις 
συλλογές τους και βρήκαν ότι ο Ηλίας έχει περισσότερα αυτοκινητάκια. 
Μέσα στα πλαίσια ζωγράφισε όσα αυτοκινητάκια θέλεις απλά πρόσεξε να 
βάλεις περισσότερα στο πλαίσιο του Ηλία και λιγότερα στου Άρη.
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Μάθε να σχεδιάζεις βήμα βήμα ένα πουλάκι.

Μάθε να σχεδιάζεις βήμα βήμα ένα βατραχάκι.
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6ος Κύκλος
Όνομα:..................................................................       Ημερομηνία:    ...../...../.....

Ένωσε τις γραμμές και βοήθησε τα παιδιά να βάψουν τον φράχτη και την πόρτα του 
σπιτιού.

Τώρα γράψε τα γράμματα Π, Τ και Η.
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Σχολείο από το σπίτι

Η
Τ
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Και κάτι ακόµα:
Περιορίστε στο ελάχιστο την
έκθεση σε οθόνες.
∆ηµιουργεί δυσκολίες στη
συγκέντρωση, τη µνήµη,
τον ύπνο, την οµιλία και
µαθησιακές δυσκολίες.
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Αναγνώρισε και ένωσε τις λέξεις του πίνακα με τις λέξεις έξω από αυτόν.

Κάθε μεγάλο γράμμα έχει και ένα μικρό. Παρατήρησε τον μικρό πίνακα και έπειτα 
ένωσε τα μεγάλα με τα μικρά τους.

Κύκλωσε τα μικρά γράμματα που θα χρειαστείς για να γράψεις τη φράση:

ρ  ε  τ  υ  θ  ι  ο  π  α  σ  δ  φ

γ  η  ξ  κ  λ  ζ  χ  ψ  ω  β  ν  μ

ΖΕΣΤΗ ΠΙΤΑ

27

ΖΑΡΙ

ΖΑΡΙ

ΖΑΡΙ

ΤΡΕΝΟ

ΣΚΥΛΟΣ

ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

ΤΡΕΝΟ

ΣΚΥΛΟΣ ΤΡΕΝΟ

ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΣΚΥΛΟΣ

Σ σ     Ζ ζ      Π π      Τ τ      Η η

Ζ
σ Π

η

Τ π
Η
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τ Σ



Τα παιδιά μαζεύτηκαν στο σπίτι του Άρη για να παίξουν. Μετά το παιχνίδι κάθε παιδί 
έφαγε ένα κομμάτι πίτσας, ένα κομμάτι τούρτας και ήπιε έναν χυμό. Τράβηξε 
γραμμές και αντιστοίχισε τα παιδιά με τα κομμάτια της πίτσας. Έπειτα ζωγράφισε 
τόσους χυμούς και τόσα κομμάτια τούρτας όσα είναι και τα παιδιά.
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κομμάτια πίτσας

χυμοί

κομμάτια τούρτας



Ο λύκος βοσκός έβγαλε βόλτα τα προβατάκια του. Κάποια πέρασαν τον 
δρόμο και κάποια όχι. Κύκλωσε τα προβατάκια που είναι δεξιά από τον 
λύκο και βάψε τα πρόβατα που είναι αριστερά από τον λύκο.

Ζωγράφισε λουλούδια στο πλαίσιο αριστερά από τον Ηλία και σπιτάκι στο πλαίσιο 
δεξιά του.
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Τα ζώα ζούνε στην στεριά ή στη θάλασσα. Φυσικά υπάρχουν και ζώα που ζούνε και 
στην στεριά και στη θάλασσα. Μπορείς να κυκλώσεις με μπλε τα ζώα της θάλασσας 
και με πράσινο τα ζώα της στεριάς;
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7ος Κύκλος
Όνομα:..................................................................       Ημερομηνία:    ...../...../.....

Ένωσε τις γραμμές και βοήθησε τα παιδιά να φτάσουν το αγαπημένο τους φρούτο.
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Σχολείο από το σπίτι

Τώρα γράψε τα γράμματα Ρ και Β.

Β
Ρ Και κάτι ακόµα:

Πάρτε το παιδί σας αγκαλιά και
διαβάστε βιβλία που του αρέσουν.
 Συζητήστε τις εικόνες και µπείτε
στη θέση του πρωταγωνιστή.

�

�



Ένωσε τα 3 ίδια γράμματα στη σειρά και παίξε τρίλιζα.

Μπορείς να ενώσεις τις λέξεις με τις σωστές εικόνες; Πρόσεξε τα αρχικά γράμματα.
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Ένωσε 3 Ρ  οριζόντια.

Ρ
Ι
Ρ Ρ Ρ

ΥΠ
Ν Η

Ένωσε 3 Β κάθετα.

Β
Σ
Τ Β Σ

ΡΒ
Β Σ

ΡΟΔΙ

ΒΑΤΡΑΧΟΣ

ΡΟΛΟΙ

ΒΙΒΛΙΟ



Η δασκάλα του Άρη του ανέθεσε μια πολύ σημαντική δουλειά. Πρέπει να μοιράσει τις 
μπάλες που έχουν στην τάξη σε 3 ομάδες. Κύκλωσε τις μπάλες ώστε να φτιάξεις μια 
ομάδα με 6 μπάλες, μια ομάδα με 8 μπάλες και μία ομάδα με 10 μπάλες.

Τώρα τράβηξε γραμμές και τοποθέτησε τις μπάλες ανά χρώμα στα παρακάτω 
πλαίσια. Να μετρήσεις τις μπάλες κάθε χρώματος και να γράψεις τον αριθμό στο 
κουτάκι. Έπειτα ζωγράφισέ τες και χρωμάτισέ τες με το αντίστοιχο χρώμα.
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Τώρα το παιδί τρώει πρωινό. Βάλε σε κόκκινο κύκλο την εικόνα που δείχνει τι έκανε 
πριν και σε μπλε κύκλο τι έκανε μετά.

Παρατήρησε πώς είναι το φυτό τώρα. Ύστερα ζωγράφισε στην αριστερή γλάστρα 
πώς ήταν πριν και στη δεξιά γλάστρα πώς θα γίνει μετά.
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Ζύμωσε το δικό σου ψωμί.
Αυτή η δραστηριότητα θα βοηθήσει το παιδί να διοχετεύσει την ενέργειά του και να 

αποβάλει την ένταση. Δώστε στο παιδί όσο χρόνο χρειάζεται για να ζυμώσει.

35

Θα χρειαστείτε:

• 250 γρ. αλεύρι που

φουσκώνει μόνο του

• 150 γρ. νερό

• μισό κουταλάκι αλάτι

• αγάπη και καλή διάθεση

1. Βάλτε σε μια λεκάνη το αλεύρι, το νερό 
και το αλάτι και ανακατέψτε τα.

2. Ζυμώστε τα μέχρι να γίνει 
μια λεία και ομοιόμορφη ζύμη.

3. Βγάλτε τη ζύμη από τη λεκάνη και 
ζυμώστε πάνω στο τραπέζι για τουλάχιστον 6 
λεπτά. Χρησιμοποιήστε τις γροθιές σας, 
διπλώστε τη ζύμη και πατήστε την δυνατά.

4. Μόλις η ζύμη γίνει μαλακή, λεία και ελαστική 
βάλτε την πάλι μέσα στη λεκάνη, σκεπάστε την 
με μια πετσέτα και αφήστε την να 
«ξεκουραστεί» και να φουσκώσει για 2-3 ώρες.

5. Στη φουσκωμένη ζύμη δώστε το σχήμα 
που θέλετε και αλευρώστε ελαφρά.

6. Σε προθερμασμένο φούρνο ψήστε για 
30 λεπτά στους 200-220 βαθμούς.

Καλή διασκέδαση και καλή όρεξη!



8ος Κύκλος
Όνομα:..................................................................       Ημερομηνία:    ...../...../.....

Ένωσε τις γραμμές στα ψάρια και στα κοχύλια.
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Σχολείο από το σπίτι

Τώρα γράψε τα γράμματα Ψ και Φ.

Φ
Ψ Και κάτι ακόµα:

Βοηθήστε το παιδί να
αυτονοµηθεί. Προσφέρετέ του
έναν τακτοποιηµένο χώρο,
ώστε να µπορεί να βρίσκει
κάθε αντικείµενο και κάθε
παιχνίδι σε µια καθορισµένη θέση.

�

�

� �
�

ΒΑΨΕ ΤΟΝ ΦΑΡΟ



Ρ ρ     Β β      Ψ ψ      Φ φ

Ρ Φ

Ψ Β
β

ρ

ψ

φ

Αναγνώρισε και ένωσε τις λέξεις του πίνακα με τις λέξεις έξω από αυτόν.

Κάθε μεγάλο γράμμα έχει και ένα μικρό. Παρατήρησε τον μικρό πίνακα και έπειτα 
ένωσε τα μεγάλα με τα μικρά τους.
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ΨΑΡΙ

ΦΑΚΟΣ

ΡΟΛΟΙ

ΡΟΛΟΙ

ΒΑΤΡΑΧΟΣ

ΒΑΤΡΑΧΟΣ

ΒΑΤΡΑΧΟΣ

ΦΑΚΟΣ

ΦΑΚΟΣ ΨΑΡΙ

ΨΑΡΙ ΡΟΛΟΙ

Κύκλωσε τα μικρά γράμματα που θα χρειαστείς και γράψε με αυτά ξανά τη φράση:

ρ  ε  τ  υ  θ  ι  ο  π  α  σ  δ  φ

γ  η  ξ  κ  λ  ζ  χ  ψ  ω  β  ν  μ

ΒΑΨΕ ΤΟΝ ΦΑΡΟ ___________________



Τα παιδιά περνούν μια υπέροχη ημέρα στην παραλία. Μπορείς 
να ζωγραφίσεις το θαλασσοπούλι, το σωσίβιο, τη μπάλα και τους 
αστερίες στις ίδιες ακριβώς θέσεις στο πλέγμα δεξιά;

Ο Ηλίας έβαψε με τα χρώματά του τον πίνακα αριστερά. Μπορείς να βάψεις 
τον πίνακα στα δεξιά με τα ίδια ακριβώς χρώματα στις ίδιες θέσεις;
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Τα παιδιά παίζουν στο πάρκο. Φτιάξε με το μαρκαδόρο σου μια συνεχόμενη διαδρομή 
και βοήθησε τη Μελίνα να πάει να πάρει τη μπάλα της. Πρέπει να περάσει μπροστά 
από το παιδί με το πατίνι, πίσω από το παιδί με τα μπαλόνια, μπροστά από το παιδί με 
τον χαρταετό, ανάμεσα από τα 2 αγόρια και δίπλα από τα κορίτσια με τα σκοινάκια.

Τώρα φτιάξε μια διαδρομή και βοήθησε τη Μελίνα να πάει στην τσουλήθρα.
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Από πού άραγε προέρχονται τα προϊόντα που τρώμε ή φοράμε; Ένωσε κάθε προϊόν 
με την προέλευσή του.
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9ος Κύκλος
Όνομα:..................................................................       Ημερομηνία:    ...../...../.....

Ένωσε τις γραμμές και ολοκλήρωσε την πανοπλία του ιππότη.
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Σχολείο από το σπίτι

Τώρα γράψε τα γράμματα Χ και Κ.

Κ
Χ Και κάτι ακόµα:

Συζητήστε για τα συναισθήµατά
του. ∆είξτε του ότι το
καταλαβαίνετε. Πείτε του π.χ.
«νιώθεις θυµωµένος;» και
συζητήστε πάνω σε αυτό.

�

���

�
� �

�



Αντίγραψε σωστά την πρόταση παρακάτω.

Ένωσε τα 3 ίδια γράμματα στη σειρά και παίξε τρίλιζα.

Μπορείς να ενώσεις τις λέξεις με τις σωστές εικόνες; Πρόσεξε τα αρχικά γράμματα.

Ο ΙΠΠΟΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΠΑΘΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΚΟΙΤΑ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ
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Ένωσε 3 Κ  οριζόντια.

Η
Κ
Τ Γ Ρ

ΚΚ
Ρ Κ

Ένωσε 3 Χ διαγώνια.

Χ
Κ
Η Β Χ

ΡΧ
Υ Χ

ΧΕΡΙ

ΨΩΜΙ

ΦΑΡΟΣ

ΚΕΡΙ



Μέτρα με προσοχή τις καρδιές στα τραπουλόχαρτα 
και αντιστοίχισέ τες με τον σωστό αριθμό.

Μπορείς να μετρήσεις τα προβατάκια σε κάθε 
τραπουλόχαρτο και να γράψεις τον αριθμό από κάτω;
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Παρατήρησε προσεκτικά την εικόνα και όταν είσαι έτοιμος δώσε το 
βιβλίο σε έναν ενήλικα για να σου κάνει ερωτήσεις για την εικόνα.

Είναι χειμώνας ή καλοκαίρι; Πώς το κατάλαβες;

Τα παιδιά είναι στην παραλία;

Είδες κάποιο ζώο στην εικόνα; Τι ζώο είναι;

Το παιδί στο ποδήλατο φοράει κράνος;

Πόσες ρόδες έχει το ποδήλατο;

Τι κάνει το κορίτσι στο πίσω μέρος της εικόνας;

Τι χρώμα μπλούζα φοράει το παιδί με τα πατίνια;
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Μάθε να αναγνωρίζεις τα συναισθήματά σου. Πώς 
νιώθεις σήμερα; Κύκλωσε αυτό που σου ταιριάζει.

Είμαι ήρεμος/η. Είμαι θυμωμένος/η.

Είμαι κουρασμένος/η. Είμαι χαρούμενος/η.

Είμαι λυπημένος/η. Ζωγράφισε πώς θα ήθελες να
νιώθεις αύριο.



10ος Κύκλος
Όνομα:..................................................................       Ημερομηνία:    ...../...../.....

Τα παιδιά έφτιαξαν πυραυλάκια και τα άφησαν να φύγουν ψηλά στον ουρανό. Ένωσε 
τις γραμμές και δες την τρελή πορεία που ακολούθησαν πριν χαθούν στον ουρανό.
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Σχολείο από το σπίτι

Τώρα γράψε το γράμμα Ω.

Ω Και κάτι ακόµα:
Κάθε στιγµή µε το παιδί σας
είναι µοναδική. Ζήστε όσο
περισσότερες µπορείτε.��



ρ  ε  τ  υ  θ  ι  ο  π  α  σ  δ  φ

γ  η  ξ  κ  λ  ζ  χ  ψ  ω  β  ν  μ

Α        Β Γ       Δ        Ε       

Ζ        Η        Θ        Ι      Κ        

Λ        Μ      Ν        Ξ        Ο       

Π        Ρ       Σ        Τ        Υ      

Φ        Χ       Ψ      Ω        

Μπορείς να γράψεις ολόκληρη τη αλφαβήτα; Δίπλα από κάθε γράμμα γράψε μόνος 
σου το γράμμα που βλέπεις.

Τώρα με μία γραμμή ένωσε το κάθε μεγάλο γράμμα με το μικρό του.

Α      Β       Γ       Δ       Ε       Ζ       Η       Θ       Ι       Κ       Λ       Μ

Ν      Ξ      Ο      Π      Ρ      Σ      Τ      Υ      Φ      Χ      Ψ      Ω
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Ετοιμάζοντας το μεσημεριανό τραπέζι.

Ο Ηλίας βοηθά τους γονείς του να ετοιμάσουν το μεσημεριανό 

τραπέζι. Ζήτησε από έναν ενήλικα να σου διαβάσει την 

ιστορία και κάνε τον ήχο που αντιστοιχεί σε κάθε εικόνα.

Ο Ηλίας με τη μαμά του είναι στην κουζίνα. Μόλις ήρθε και ο μπαμπάς του. 

Μπήκε μέσα και έκλεισε την πόρτα                    .Η μαμά κόβει τη σαλάτα            

σβήνει τον φούρνο και ανοίγει τον απορροφητήρα                     .Ο Ηλίας παίρνει τα 

μαχαιροπίρουνα και τα πηγαίνει στο τραπέζι, σκοντάφτει όμως στο χαλί και του 

πέφτουν κάτω               .Το σκυλάκι του ο Τζο τρόμαξε και άρχισε να γαβγίζει . Η 

μαμά του Ηλία φώναξε           «πρόσεχε θα χτυπήσεις». Ευτυχώς δεν έπαθε κανείς 

τίποτα. Μετά από λίγο όλοι άρχισαν να τρώνε και να γελάνε               .Το καναρίνι 

κελαηδούσε και αυτό με χαρά                         .Το φαγητό ήταν πεντανόστιμο!
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Μπορείς να βρεις τις 6 διαφορές στις εικόνες με τα επαγγέλματα;
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Μπορείτε να οργανώσετε ένα κυνήγι θησαυρού με την ευκαιρία μιας 

γιορτής ή γενεθλίων. Στο βαθμό που είναι δυνατόν, κάντε τα διάφορα 

παιχνίδια-δοκιμασίες σε διάφορους χώρους, έξω στον κήπο αλλά και 

μέσα, στα δωμάτια του σπιτιού. Το παιχνίδι μπορεί να είναι και 

ατομικό, προτείνεται όμως ως ομαδικό για περισσότερη διασκέδαση.

- Γράψτε τα διάφορα παιχνίδια-δοκιμασίες σε καρτέλες και γράψτε στο πίσω 

μέρος κάθε καρτέλας ένα γράμμα.

- Το σύνολο των γραμμάτων να σχηματίζει μια λέξη ή φράση που θα βοηθά στον 

εντοπισμό του μέρους όπου βρίσκεται ο θησαυρός.

- Φροντίστε ο θησαυρός να περιλαμβάνει μια μικρή έκπληξη για κάθε 

συμμετέχοντα.

Το κυνήγι του θησαυρού

Βασικά βήματα:
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1. Διαδρομή με πατίνι, ποδήλατο ή κουτσό. Ορίστε με κώνους ή κιμωλία μια 

διαδρομή την οποία πρέπει να ακολουθήσουν για να λάβουν την πρώτη κάρτα.

2. Ονόματα 5 λαχανικών και 5 φρούτων. Τα παιδιά πρέπει να αναφέρουν τα 

ονόματα 5 φρούτων και 5 λαχανικών ώστε να λάβουν τη δεύτερη κάρτα.

3. Ένα τραγούδι. Ζητήστε από κάθε παιδί να πει ένα τραγούδι χοροπηδώντας ή 

χορεύοντας ώστε να λάβει η ομάδα την τρίτη κάρτα.

4. Η συγκομιδή. Τα παιδιά πρέπει να βρουν στον κήπο ή στις γλάστρες του 

σπιτιού και να τα βάλουν σε ένα καλάθι 4 κομμάτια ξύλου, 4 πετραδάκια, 3 

διαφορετικά φύλλα και 3 λουλούδια για να λάβουν την τέταρτη κάρτα.

5. Ομαδική δημιουργία. Ζητήστε από τα παιδιά να φτιάξουν σουβλάκια φρούτων 

και λαχανικών με κομμάτια που θα έχετε κόψει εσείς. Φυσικά μπορούν να τα 

δοκιμάσουν. Αφού ολοκληρώσουν τη δημιουργία θα λάβουν την πέμπτη κάρτα.

6. Ο γρίφος. Ζητήστε στα παιδιά να λύσουν έναν γρίφο για να λάβουν την έκτη 

κάρτα.

7. Ο θησαυρός. Τα παιδιά μάζεψαν όλα τα στοιχεία και τώρα μπορούν να βρουν 

τον κρυμμένο θησαυρό. Όλοι είναι νικητές, διασκέδασαν και απολαμβάνουν το 

θησαυρό τους.

Πιθανές δραστηριότητες με σειρά:

χ



στον / στην __________________

Σου αξίζει αυτό το βραβείο!

ΜΠΡΑΒΟ!



frezyland.gr


