ΠΕΚΕ Θεςςαλίασ
Σηζνθ Μωραΐτθ, Άρτεμισ Παπαδθμθτρίου
υντονίςτριεσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου Προςχολικισ

Μείνετε ςπίτι και εκμεταλλευτείτε αυτι τθν περίοδο για να ζρκετε πιο κοντά
με τα παιδιά ςασ, περνϊντασ μαηί τουσ δθμιουργικό χρόνο.
Tα παιδιά αν πάρουν το ςωςτό ερζκιςμα μποροφν να μασ οδθγιςουν ςε
μονοπάτια παιχνιδιοφ που οφτε φανταηόμαςτε εμείσ οι μεγάλοι!!

Ενδεικτικά: ΡΟΤΣΙΝΕ
Σα παιδιά μποροφν να ακολουκοφν Ρουτίνεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ ςτο ςπίτι για να ζχουν
τθν αίςκθςθ του οργανωμζνου χρόνου, όπωσ:

•
•
•
•

•
•
•
•

Ρλφςιμο δοντιϊν
Φροντίδα- τακτοποίθςθ του δωματίου
Οργανωμζνο πρωινό
Συμμετοχι ςτισ γενικότερεσ «εργαςίεσ» του ςπιτιοφ ωσ βοθκοί τθν μαμάσ ι του
μπαμπά
Συμμετοχι ςτο ςτρϊςιμο του μεςθμεριανοφ τραπεηιοφ
Τθλεφωνικι επικοινωνία με τουσ παπποφδεσ που ηουν εκτόσ ςπιτιοφ για τθν
«υποςτιριξι» τουσ
Συνεργαςία για τθν τακτοποίθςθ χϊρων του ςπιτιοφ με αφορμι τον παραπάνω
χρόνο των θμερϊν
Αλλαγζσ ςτο χϊρο του δωματίου τουσ με ςτόχο τθν απομάκρυνςθ παλιϊν ι
καταςτραμμζνων παιχνιδιϊν, βιβλίων ι άλλων αντικειμζνων

ΓΛΩΑ

•

Κατανόθςθ πλθροφορικϊν κειμζνων

•
•
•

Ραραγωγι πλθροφορικϊν κειμζνων
Κατανόθςθ γραπτοφ λόγου
Ραραγωγι γραπτοφ λόγου

• Συηθτιςεισ για τθν αλλαγι τθσ κακθμερινότθτασ και τουσ λόγουσ που μασ οδιγθςαν ςε αυτό
• Συηθτιςεισ για τθν ενθμζρωςι τουσ ςχετικά με τισ εξελίξεισ και τθν αποκωδικοποίθςθ
ειδιςεων από τθν τθλεόραςθ ι το ραδιόφωνο
• Ενκάρρυνςθ και αιςιοδοξία για τθν καλι ζκβαςθ τθσ κατάςταςθσ που ηοφμε
• Συηθτιςεισ για τθν υγιεινι των χεριϊν και τουσ τρόπουσ υποςτιριξθσ

• Εμπλουτιςμόσ του λεξιλόγιο τουσ με λζξεισ των θμερϊν
COVIBOOK: «Κατεβάςτε» το βιβλίο που μιλά ςτα μικρά παιδιά για τον κορωνοϊό απλά και
ευχάριςτα
https://660919d3-b85b-43c3-a3ad3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_63d286ef487b437fb4aaa3c6ea2c01c4.pdf

• Ρροτροπι των παιδιϊν να παρατθροφν κάκε είδουσ ζντυπου λόγου όπωσ
πινακίδεσ, ταμπζλεσ, αφίςεσ, ακόμθ και ςυςκευαςίεσ προϊόντων.
• Ραρότρυνςθ για αυτοςχεδιαςμό τθσ ςτιγμισ με ποιιματα και τραγουδάκια με
ομοιοκαταλθξία μαηί με τα παιδιά.
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τθν οικοδόμθςθ τθσ Γλϊςςασ ςυμβάλλουν επίςθσ:

Βιωματικζσ αναδιθγιςεισ
Αφθγιςεισ παραμυκιϊν και ιςτοριϊν φανταςτικϊν ι πραγματικϊν

Ρροφορικζσ διθγιςεισ και αφιγθςθ κακθμερινϊν γεγονότων
Αυτοπαρουςιάςεισ ι παρουςίαςθ κάποιου γεγονότοσ ι προςϊπου
Ρεριγραφζσ εικόνων, πινάκων ηωγραφικισ, κ.λπ.
Ροιιματα, Τραγοφδια, Αινίγματα, Γλωςςοδζτεσ, Ραροιμίεσ
Εικονογραφθμζνεσ ιςτορίεσ
Ρεριγραφζσ προςϊπων ι γεγονότων που κίνθςαν το ενδιαφζρον τουσ
1
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1001 ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΑΠΘΩ ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΔΙΘΓΟΤΜΑΙ, ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΩ, ΠΑΙΗΩ, ΔΘΜΙΟΤΡΓΩ
BRASSEUR PHILIPPE
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Κατανόθςθ γραπτοφ λόγου
Διαφθμίςεισ, Μαγειρικζσ ςυνταγζσ, Λίςτεσ για τθν αγορά προϊόντων, Θλεκτρονικό
ταχυδρομείο
Ανάγνωςθ βιβλίων: Ραραμφκια, ιςτορίεσ, περιοδικά…, Εικονογραφθμζνα βιβλία, Ρολυτροπικά
κείμενα.

Ζντυπα: λογαριαςμοί, ειςιτιρια…, Ετικζτεσ, Ρροςκλιςεισ, Ανακοινϊςεισ, Ευχετιριεσ κάρτεσ.
Ιςτορίεσ, Συνταγζσ γιατροφ, Λογαριαςμοί ΔΕΘ, ΟΤΕ…
Ανάγνωςθ ιςτοριϊν, Χάρτεσ, Αφίςεσ, Εξϊφυλλα βιβλίων, Εικονογραφθμζνα βιβλία.
Χριςθ διαφορετικϊν εργαλείων γραφισ: μαρκαδόροι, μολφβια…:
Αφιγθςθ οικογενειακϊν ιςτοριϊν όμορφων ςτιγμϊν που ηιςαμε
Ακρόαςθ ιςτοριϊν παιδικισ λογοτεχνία από το Ιντερνζτ
1
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Παραγωγι γραπτοφ λόγου
Σα παιδιά παροτρφνονται:
•να γράφουν όπωσ μποροφν λζξεισ που αφοροφν ςτθν οικογζνεια ι ςτο παραμφκι
που διάβαςαν με τουσ γονείσ, «λζξεισ των καιρϊν» που άκουςαν ςτθν τθλεόραςθ και
το ραδιόφωνο ι λζξεισ που εντόπιςαν ςτθν εφθμερίδα
•να καταγράψουν με τον δικό τουσ τρόπο τα παιχνίδια, τα ζπιπλα τα διάφορα
αντικείμενα κτλ του δωματίου τουσ ςε μια λίςτα
•να οργανϊςουν τισ λζξεισ που αφοροφν ςτο δζνδρο τθσ οικογζνειασ
•να γράψουν ςε πίνακα τα υλικά τθσ ςυνταγισ που φτιάξαμε
•να γράψουν τθν ιςτορία τθσ ηωισ τουσ… επιλζγοντασ χαρακτθριςτικζσ φωτογραφίεσ
από τθ γζννθςι τουσ μζχρι ςιμερα και να τισ τοποκετιςουν με χρονικι ςειρά. Από
κάτω θ γραμματζασ ι ο γραμματζασ τουσ γράφει μια χαρακτθριςτικι λεηάντα που
προτείνουν.
Δίνουμε ιδιαίτερθ ςθμαςία και να ενκάρρυνςθ ςε οποιαδιποτε απόπειρα του
παιδιοφ τουσ να γράψει και να διαβάςει.

ΜΟΤΙΚΘ
• Ακοφμε μουςικι με τα παιδιά μασ. Ευκαιρία να τουσ γνωρίςουμε τραγοφδια
που αγαπάμε εμείσ οι μεγάλοι και με τθ ςειρά τουσ να κάνουν το ίδιο
• Ακοφμε και γνωρίηουμε ςτα παιδιά μασ διαφορετικά είδθ μουςικισ.
Σχολιάηουμε τουσ ςτίχουσ ϊςτε τα παιδιά να μποροφν να ειςπράττουν
ςυνολικά ζνα μουςικό ζργο.
• Κινοφμαςτε με τθ μουςικι, χορεφουμε.
• Ραίηουμε με τα ςυναιςκιματα που μασ προκαλεί θ μουςικι: χαρά, λφπθ,
ζνταςθ, διάκεςθ για χορό….
• Φτιάχνουμε μουςικά όργανα

ΕΙΚΑΣΙΚΑ
Σραπεηάκι ςτρϊςου!
• Δθμιουργοφμε ι εμπλουτίηουμε το τραπεηάκι των Εικαςτικών του ςπιτιοφ. Κάποιοι
καινοφργιοι μαρκαδόροι, λαδοπαςτζλ, ζνα κουτί ξυλομπογιζσ, δακτυλομπογιζσ
και χαρτί Α4 από το Market, μποροφν να δϊςουν μια νότα ανανζωςθσ και
ζμπνευςθσ. Επίςθσ ζνα ψαλιδάκι και ςελίδεσ επιλεγμζνεσ από τουσ γονείσ
μποροφν να δϊςουν αφορμι για ευχάριςτθ εναςχόλθςθ των παιδιϊν.
• Φτιάχνουμε ζνα γκαράη αυτοκινιτων με χαρτοταινία ςτο πάτωμα οριοκετϊντασ
διαφορετικοφσ χϊρουσ.
• Ραίηουμε “Κόλλα το ςτον ιςτό αράχνθσ”: Φτιάχνουμε μπαλάκια από εφθμερίδα ι
περιοδικά και τα ρίχνουμε ςτον «ιςτό» που ζχουμε φτιάξει με χαρτοταινία ςτο
άνοιγμα τθσ πόρτασ.
• Ηωγραφίηουμε μαηί με τα παιδιά και κυμόμαςτε τα ςχιματα και τα χρϊματα.
• Φτιάχνουμε ζνα άλμπουμ και να κορνιηάρουμε τισ ηωγραφιζσ
• Αςχολοφμαςτε με τθν γλυπτικι (π.χ. αλεφρι, νερό κι αλάτι)

TΑ ΑΧΡΘΣΑ ΓΙΝΟΝΣΑΙ .. ΧΡΘΙΜΑ !!!
• Ρανιά, κομμάτια από φφαςμα, παλιά ροφχα.
• Κουτιά από παποφτςια και δϊρα.
• Μαλλί πλεξίματοσ, κλωςτζσ, ςπάγκοσ, κορδζλεσ δϊρων.

• Γυάλινα βάηα, καλακάκια, πλαςτικά
και πιλινα κεςεδάκια γιαουρτιοφ.
• Πςπρια, μακαρόνια που ζχουν λιξει.
• Χαρτιά περιτυλίγματοσ, ηελατίνεσ, τοφλια.
• Υλικά από νεκρι φφςθ όπωσ κοχφλια, πζτρεσ, κλαδιά, κουκουνάρια κ.α.

το ςπίτι τα Μακθματικά είναι παντοφ!
Οι ευκαιρίεσ για Μακθματικά ξεκινοφν από το πρωί!
Οι ποςότθτεσ του ςπιτιοφ: Ρόςα μαξιλάρια, πόςεσ κουβζρτεσ, πόςεσ
οδοντόβουρτςεσ, πόςεσ χαρτοπετςζτεσ ςτο τραπζηι και πόςα πιροφνια,
κτλ.
Ράηλ και πάλι πάηλ! Τα εφκολα, τα δφςκολα, αυτά που μασ αρζςουν. Και
βζβαια ζχουμε και ζπακλο: ςτα τόςα πάηλ αυτό, ςτα παραπάνω εκείνο …
Ραιχνίδια με καρτζλεσ και αρικμοφσ που υπάρχουν ςτο ςπίτι, κι αν δεν
υπάρχουν τισ φτιάχνουμε με τον μπαμπά ι τθ μαμά
Ακρόαςθ τραγουδιϊν που αναφζρονται ςε αρικμοφσ
Eπιλεγμζνα παιχνίδια μακθματικϊν ςτο Ιντερνζτ
https://emathima.gr/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%8
5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%80%CF%81/

τθν κουηίνα μαγειρεφουμε αλλά και….
•
•
•
•

Ταξινομοφμε
Απαρικμοφμε
Μετράμε
Διαβάηουμε και γράφουμε μακθματικά!!!!!!

• Μετρϊντασ και ηυγίηοντασ τα υλικά μακαίνουν τουσ
αρικμοφσ, μακθματικζσ πράξεισ, ενϊ θ ανάμειξθ των
υλικϊν αποτελεί τθν πρϊτθ επαφι τουσ με τθ φυςικι
και τθ χθμεία (Γιατί άραγε θ μαργαρίνθ λιϊνει ζξω
από το ψυγείο; )
• Το μαγείρεμα δίνει τθν ευκαιρία να αναγνωρίςουν τα
γράμματα, να διαβάςουν τθ ςυνταγι και τισ ετικζτεσ
των προϊόντων, αναπτφςςοντασ ζτςι προφορικζσ
δεξιότθτεσ.

Σαξινομοφμε

•

https://eidikospaidagogos.gr/paixnidia-taksinomisis-yliko/

http://agogi.edu.gr/ouranio-tokso/

Απαρικμοφμε
Ηθτάμε από τα παιδιά να ςυνκζςουν μια φρουτοςαλάτα απαρικμϊντασ φροφτα
1 μπανάνα, 3 αχλάδια κ.λ.π
Φτιάχουμε μαηί με τα παιδιά μια χορτόςουπα βάηοντασ ζναν ςυγκεκριμζνο αρικμό από
κάκε λαχανικό.
Τλικά
2 κολοκυκάκια, 2 πατάτεσ κ.λ.π

Μετράμε
Μετράμε το βάροσ….π.χ των υλικϊν τθσ ςυνταγισ
Μετράμε τον χρόνο

Μετράμε
300 γρ. ηάχαρθ κρυςταλλικι
300 γρ. μαργαρίνθ
120 γρ. χυμό πορτοκάλι
50 γρ. κονιάκ
1/2 φλ. γάλα
2 αυγά

Μετράμε 2 κοφπεσ αλεφρι, 1 κοφπα ηάχαρθ και 1/2 κοφπα λάδι π.χ το παιδί κάνει απλζσ
μακθματικζσ ςκζψεισ που ςχετίηονται με τον αρικμό, τθν ποςότθτα, τα κλάςματα, ακόμα και
τθν πρόςκεςθ. Πςο πλάκουμε κουλουράκια μποροφμε να τα πλθροφοριςουμε για το ςιτάρι
και όλθ τθν υπόλοιπθ ιςτορία του μζχρι το ράφι του ςοφπερ μάρκετ.

Γεωμετρία ςτθν κουηίνα

Διαβάηουμε Μακθματικά
Οι αριθμοί ςε ένα πακέτο μακαρονιών

Τι ςχήμα έχει ένα ταψί;
Σπαγγζτι Νο 6
Από 100% ςιμιγδάλι ςκλθροφ ςιταριοφ
Κακαρό βάροσ 500γρ
Βράηουμε ςε 12-13’

Ανάλωςθ κατά προτίμθςθ πριν από 28/09/2020
Ραραςκευάηεται από τθν ΑΑΑ Λεωφόροσ Ακθνϊν 12,
14245 Ακινα
Τθλ. 2109999999

ΦΤΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ

• Καταγράφουμε τισ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ του ςπιτιοφ και ςυηθτάμε για τθ
λειτουργία και τουσ κινδφνουσ.
• Ρραγματοποιοφμε θχογραφιςεισ τραγουδιϊν, ποιθμάτων, μικρϊν ιςτοριϊν
που γνωρίηουν τα παιδιά.
• Οι μικροί ρεπόρτερ κζτουν ερωτιςεισ ςτουσ μεγάλουσ και τισ θχογραφοφν
• Ρραγματοποιοφμε μικρά και ακίνδυνα πειράματα τθσ κακθμερινισ ηωισ και
μείξεισ υλικϊν και χρωμάτων.
• Ξανακυμόμαςτε τουσ πλανιτεσ και το θλιακό ςφςτθμα.
• Ραρακολουκοφμε τον καιρό και τισ αλλαγζσ του
και κάνουμε καταγραφζσ.

Παράδειγμα Πειράματοσ
με υλικά που βρίςκονται ςτο ςπίτι
Ερϊτθμα: Μπορείσ να φουςκϊςεισ ζνα μπαλόνι χωρίσ να το φυςιξεισ;
Τλικά: ξφδι, μαγειρικι ςόδα, 1 μπαλόνι και ζνα μπουκάλι.
Πείραμα
Δοκιμάςτε να βάλετε λίγο ξφδι μζςα ςτο μπουκάλι και μαγειρικι ςόδα μζςα ςτο μπαλόνι.
«Κουμπϊςτε» με το μπαλόνι το μπουκάλι και ςιγά ςιγά τεντϊςτε το μπαλόνι ζτςι ϊςτε θ
μαγειρικι ςόδα να πζςει και να «ενωκεί» με το ξφδι.
Είςτε ζτοιμοι να δείτε τι κα ςυμβεί;
• https://www.youtube.com/watch?v=dTWTyWLHErE
• https://www.mothersblog.gr/paidi/story/30714/pente-peiramata-poy-ta-paidia-sas-thalatrepsoyn-vinteo
• https://www.tilestwra.com/8-efkola-piramata-fisikis-pou-borite-na-kanete-me-ta-pediasas/
•

ΙΣΟΡΙΑ
• Διαβάηουμε με τα παιδιά ιςτορίεσ από τθν ελλθνικι μυκολογία

• Ηθτάμε να μασ αναδιθγθκοφν τθν ιςτορία που διαβάςαμε με τθν ςωςτι χρονολογικι ςειρά
• Ρροτείνουμε να τοποκετιςουν τισ φωτογραφίεσ τουσ και φωτογραφίεσ τθσ οικογζνειασ με
τθ ςωςτι χρονολογικι ςειρά
• Διθγοφμαςτε (οι γονείσ) τθ δικι μασ ιςτορία από τότε που είμαςτε μικροί και γινόμαςτε θ
«ηωντανι ιςτορία των παιδιϊν».
• Ρροτρζπουμε να ςυνοδεφουν τισ αφθγιςεισ τουσ με φωτογραφικό υλικό ι αντικείμενα,
όπου είναι εφικτό. Με αφορμι ζνα κζμα που προςφζρεται για ιςτορικι αναδρομι
διερευνοφν τρόπουσ με τουσ οποίουσ μποροφν να μάκουν τι γινόταν ςτο παρελκόν (π.χ.
πϊσ μποροφμε να μάκουμε για τα ροφχα που φοροφςαν παλιά;)
• Επιλζγουμε για προβλθματιςμό ιςτορίεσ για τθν εξζλιξθ των ανκρϊπων και
γνωρίςουμε μζςα από τα βιβλία διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ.

• https://www.paidika-paramythia.gr/fairy-tales-collection/elliniki-mythologia

•http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/402

•https://www.ebooks4greeks.gr/tag/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%C
E%B9%CE%BA%CE%B7%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
• Εντοπίηουμε τισ χϊρεσ που ακοφμε ςτισ ειδιςεισ και αναηθτοφμε πλθροφορίεσ γι’ αυτζσ και
για τισ ομορφιζσ τουσ, ϊςτε όταν τελειϊςουν όλα αυτά που ηοφμε αυτζσ τισ μζρεσ να
οργανϊςουμε ζνα ταξίδι
• Ραίηουμε με τουσ νομοφσ τθσ Ελλάδασ. Μακαίνουμε τουσ νομοφσ τθσ Θεςςαλίασ και τισ
πρωτεφουςεσ τουσ, αλλά και τον νομό και τθν πρωτεφουςα τθσ περιοχισ που μζνει θ κεία,
θ ξαδζλφθ μασ, κάποιοσ φίλοσ μασ
• Συηθτάμε για τα χαρακτθριςτικά τθσ γειτονιάσ μασ. Ρου βρίςκονται τα καταςτιματα και ςε
ποια οδό.
• Ξανακυμόμαςτε περιοχζσ που πιγαμε ταξίδι…..
• Φτιάχνουμε μια ηωγραφιά τθσ γειτονιάσ μασ ι και γιατί όχι, και μια μακζτα.
• Γνωρίηουμε τουσ τόπουσ που ηουν τα ηϊα του πλανιτθ

ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ
Αναηθτοφμε διαδραςτικά και όχι πακθτικά παιχνίδια ςτον υπολογιςτι και παίηουμε ΜΑΗΙ με
τα παιδιά για μικρό χρονικό διάςτθμα. ΔΕΝ ΔΙΝΟΤΜΕ ςτα παιδιά κινθτά και ταμπλετ. Δεν
τουσ προςφζρουν τίποτα!!

Δείτε :
Πλατφόρμα Αίςωποσ/Ψθφιακά Διδακτικά ενάρια /Προςχολικι
• http://aesop.iep.edu.gr/senaria?f[0]=field_ekp_vathm%3A1

• Φωτόδεντρο /Μακθςιακά αντικείμενα
• http://photodentro.edu.gr/lor/simplesearch?query=%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE
+&submit=&newQuery=yes&locale=el
• Εκπαιδευτικι τθλεόραςθ http://www.edutv.gr/index.php/glossa-logot
Ζνα γράμμα μια ιςτορία
• https://www.youtube.com/watch?v=d60yvZ0FU5s

ΜΟΤΕΙΑ
• Περιθγθκείτε εικονικά ςε 5 μουςεία του κόςμου
https://www.iefimerida.gr/politismos/menoyme-spiti-paidia-eikonika-moyseia-periigisi
• Δζκα μουςεία για επίςκεψθ από το ςπίτι – Ρεριθγθκείτε εικονικά ςτα μεγαλφτερα
μουςεία του κόςμου
https://www.diaforetiko.gr/deka-moyseia-gia-episkepsi-apo-to-spiti-periigitheite-eikonikasta-megalytera-moyseia-toy-kosmoy/
• Μουςεία - Καταςκευζσ :
https://www.tate.org.uk/kids
• Διαχρονικό Μουςείο Λάριςασ
http://dml.culture.gr/Virtual_Tour_DML/Virtual_Tour.html
• Μουςείο Πόλθσ- Βόλοσ
«Βόλοσ – Νζα Ιωνία: τόςο μακριά, τόςο κοντά»:Σριςδιάςτατθ εικονικι περιιγθςθ τθσ
ζκκεςθσ (www.vmoc.gr)

ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ
Δωρεάν Παιδικά Βιβλία PDF
https://click-me.gr/psyxagogia-m/vivlia/paidika.html
• Ηθτοφνται Αναγνϊςτεσ!
https://zhtunteanagnostes.blogspot.com/2020/03/blog-post_83.html

COVIBOOK: «Κατεβάςτε» το βιβλίο που μιλά ςτα μικρά παιδιά για τον κορωνοϊό απλά
και ευχάριςτα:
https://660919d3-b85b-43c3-a3ad3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_63d286ef487b437fb4aaa3c6ea2c01c4.pdf

ΣΑΙΝΙΕ
Μικρά animation που μασ γεμίηουν κετικά ςυναιςκιματα :
• Ο μικρόσ Κοπζρνικοσ και οι 7 Άκλοι : https://youtu.be/9YtcDk5tYoA
• Θ Μπαλαρίνα κι ο μικρόσ εφευρζτθσ: https://youtu.be/xbwmdEr2Msw
Ακρόαςθ παραμυκιϊν
• Θ βιβλιοκικθ τθσ μάγιςςασ Σουμουτοφ: 23 Ραραμφκια από ςπουδαίουσ ςυγγραφείσ ,
Ψάξε τα, βρζςτε τα και ακοφςτε τα
http://www2.patakis.gr/25istories/?fbclid=IwAR2fSPcKT5m-uF9K4ogNDksuEnHjKZ8GHIh6ejgYaFPJiiaNKuvt5K7oa8
• Ο αφτάκοσ των λζξεων του Αντϊνθ Ραπακεοδοφλου
• https://soundcloud.com/metaichmio/raftakos_ton_lexeon_ixo_paramithia
Online εκπαιδευτικά παιχνίδια για παιδιά προςχολικισ θλικίασ
https://e-didaskalia.blogspot.com/2020/03/paixnidia-nipiagwgeio.html

Παραμφκια-κεατρικό-δραςτθριότθτεσ
ΣΟ ΘΑΤΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (κεατρικό ζργο για τον Κορονοϊό) τθσ Αναςταςίασ Ξθρομερίτου
ΕΝΑ ΑΛΘΘΙΝΟ ΠΑΡΑΜΤΘΙ: Ο ΚΟΡΟΝΟΪΟ τθσ Χριςτίνασ Δαμιανοφ Μπόγλου
ΙΟ ΧΩΡΙ ΚΟΡΩΝΑ (παραμφκι για τον Κορωνοϊό) τθσ Γεωργίασ Καλφβα
ΕΝΑ ΙΟ ΜΕ ΚΟΡΩΝΑ (παραμφκι για τον Κορονοϊό) τθσ Χαράσ Ράτρα
Θ ΑΓΝΩΣΘ ΚΤΡΑ (παραμφκι δραςτθριοτιτων για τον Κορονοϊό) τθσ Δζςποινασ
Χριςτοφορίδου
ΣΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΤ ΕΙΝΑΙ ΚΟΡΟΝΟΪΟ (βιβλίο δραςτθριοτιτων για τον Κορονοϊό) τθσ
Manuela Molina

ΓΙΑΣΙ

Επικοινωνία
Τηζνθ Μωραΐτθ moraititzeni@gmail.com
Άρτεμισ Ραπαδθμθτρίου arpapadim@gmail.com
http://pekesthess.sites.sch.gr/

