ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:
ΡΟΥΤΙΝΕΣ
Ομάδα εργασίας “Το χαρούμενο νηπιαγωγείο”:
Ζερμπίνη Λίλα
Κρυστάλλη Κατερίνα
Μεταφτσή Κατερίνα
Παπανικολάου Θάλεια
Τσιούφη Χαρούλα

Ημερολόγιο.
• Διαδοχή ημερών, μηνών κ.λπ.
• Επισήμανση σημαντικών ημερών του μήνα (γιορτές, γενέθλια …).
• Υπολογισμός ημερών ανάμεσα στην τωρινή ημερομηνία και την ημερομηνία
που μας ενδιαφέρει.
• Αριθμογραμμή: μετακίνηση συμβόλου κατά 1 θέση δεξιά (διαδοχή).
• Πίνακας αναφοράς μηνών-αριθμών (αντιστοίχηση π.χ., Φεβρουάριος 2 ος μήνας).
Παρουσιολόγιο.
• Καταμέτρηση παιδιών. Πόσα είναι στο σχολείο, πόσα λείπουν.
• Περισσότερα/λιγότερα.
• Πόσα χρειαζόμαστε ακόμα για να γίνουμε … (σύνολο, πρόσθεση-αφαίρεση).
• Υποσύνολα αγόρια-κορίτσια.
• Παρουσιολόγιο διπλής εισόδου (παιδιά που απουσιάζουν/ ποιες μέρες).
• Μετράμε τον αριθμό των γραμμάτων/συλλαβών της λέξης του ονόματός μας.
Ποιος έχει περισσότερα/λιγότερα και πόσα;
• Μετράμε ρυθμικά τις συλλαβές με μαράκες και συγκρίνουμε.
Δανειστική βιβλιοθήκη.
• Ημερομηνία στην καρτέλα δανεισμού.
• Σειρά πρόσβασης στην βιβλιοθήκη (πρώτος, δεύτερος …).
• Απαρίθμηση παιδιών που δεν δανείζονται γιατί απουσιάζουν (πόσες τσάντες/
καρτέλες περίσσεψαν). Αντιστοίχηση/ απαρίθμηση.
• Πίνακας διπλής εισόδου με ονόματα παιδιών/ τίτλους βιβλίων.
• Πόσες φορές έχει δανειστεί το συγκεκριμένο βιβλίο;
• Πόσες φορές την εβδομάδα/ μήνα δανειζόμαστε βιβλίο και πόσες μέρες το κρατάμε σπίτι.
• Κινητές καρτέλες στη βιβλιοθήκη με το όνομα του παιδιού κάτω από το βιβλίο
που δανείστηκε. Τη Δευτέρα διαπιστώνουμε πόσοι επέστρεψαν/ πόσοι δεν
επέστρεψαν.
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:
ΡΟΥΤΙΝΕΣ
Ομάδα εργασίας “Μελομακάρονα”:
Αδαλουζίδου Φένη
Καραφυλλίδου Νατάσα
Ντάνα Γιώτα
Τρικηριώτου Λίτσα

Ημερολόγιο.
• Στην τάξη μας υπάρχει μια αριθμογραμμή- κάμπια και σε κάθε κύκλο υπάρχουν
αριθμοί 1-31. Βάζουμε βελάκι στην αντίστοιχη ημερομηνία, ξεκινώντας το
μέτρημα από το 1. Υπάρχει μηνιαίο ημερολόγιο στο οποίο τα παιδιά γράφουν
όπως μπορούν τον αριθμό της ημέρας. Υπάρχει η πρόταση με τις κινητές καρτέλες «Σήμερα είναι Δευτέρα ……… 2011» και κολλάνε την αντίστοιχη ημερομηνία, την οποία βρίσκουν μέσα από ένα σύνολο 10 αριθμών. Τα παιδιά κατακτούν τη διαδοχική σειρά των αριθμών και εκπαιδεύονται στην αναγνώριση και
γραφή των αριθμών.
Παρουσιολόγιο.
• Στην πόρτα υπάρχει ένα δένδρο όπου επάνω του υπάρχουν μήλα όπου στο κάθε
ένα είναι κολλημένη η φωτογραφία ενός παιδιού από τη μια μεριά του και από
την άλλη είναι γραμμένο το όνομά του. Το κάθε παιδί όταν έρχεται στο σχολείο,
γυρίζει το μήλο του από τη μεριά που είναι κολλημένη η φωτογραφία του. Στο
τέλος, μετράμε πόσα μηλαράκια δεν είναι γυρισμένα για να δούμε πόσοι συμμαθητές μας λείπουν. Κατακτούν το μέτρημα, την πληθικότητα και το σύνολο.
Βιβλιοθήκη.
• Για να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να διαβάσουν περισσότερα βιβλία κατασκευάσουμε ένα δένδρο όπου σε κάθε κλαδί του υπήρχε γραμμένο το όνομα
ενός παιδιού. Για κάθε βιβλίο που δανείζονται, κολλούμε ένα φύλλο στο κλαδί
του. Όταν συμπληρώσουν 10 φύλλα παίρνουν το μετάλλιο του φίλου του βιβλίου
(εξοικείωση με τους τακτικούς αριθμούς).
Ημερολόγιο.
• Υπάρχει πίνακας με τους μήνες του χρόνου. Πρώτα γράφουμε τον τακτικό αριθμό (π.χ., Ιανουάριος) και δίπλα τη χαρακτηριστική εικόνα του και ένα χαϊδευτικό όνομα.
Φρουτοδιαγωνισμός.
• Κολλάμε σε ένα σημείο της τάξης πίνακα με τα ονόματα των παιδιών γραμμένα
το ένα κάτω από το άλλο. Κάθε παιδί που θα φέρνει και θα τρώει φρούτο στο
δεκατιανό του, παίρνει ένα αστεράκι. Σε κάθε δέκα αστεράκια που μαζεύουν,
κερδίζουν 1 μετάλλιο, το οποίο κρατάνε στο σπίτι τους για 3 μέρες και έπειτα το
επιστρέφουν (κατακτούν την ακολουθία των αριθμών/ μέτρημα).
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:
ΡΟΥΤΙΝΕΣ
Ομάδα εργασίας “Ηλιαχτίδα”:
Βαγιανού Αγγελική
Βασιλείου Ειρήνη
Λάλα Όλγα
Ντούμα Άννα
Παπαδοπούλου Εβίτα

•
•
•
•
•
•
•
•

Δραστηριότητα με τις 4 εποχές (σπιτάκια με τις εποχές και τους μήνες).
Ημερολόγιο.
Παρουσιολόγιο.
Γωνιές (πόσα παιδιά παίζουν σε κάθε γωνιά, πόσα παιδιά θα καθίσουν σε κάθε
παγκάκι).
Συμπεριφορές (αυτοκόλλητα).
Τρενάκι (διάλειμμα, πλύσιμο χεριών).
Ημερολόγιο με τα μπαλόνια.
Δανειστική βιβλιοθήκη.
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ
Ομάδα εργασίας “Σαμοτριετείς +”:
Ανδρεάδη Αλεξάνδρα
Βαϊκούση Δέσποινα
Μπαριώτη Ευαγγελία
Πανταζόπουλος Παναγιώτης

Ελεύθερες δραστηριότητες.
• Αριθμούμε τις γωνιές (γωνιά 1η) και τα παιδιά παίρνουν τον αντίστοιχο αριθμό
(τον βάζουν στη γωνιά).
• Κυνήγι του χαμένου θησαυρού οργανωμένο με αριθμούς (διαδρομές) ή αυθόρμητο με σημειώματα σε διάφορες γωνιές.
• Κουζίνα-μαγειρική με συνταγές. Στη γωνιά της κουζίνας τοποθετούμε χαρτιά με
συνταγές. Τα παιδιά προσπαθούν να βάλουν τις κατάλληλες ποσότητες για να
βγει η συνταγή (π.χ., 2 αυγά).
• Η συζήτηση για τη διατροφή δημιουργεί την ανάγκη ενός εστιατορίου. Η κουζίνα εξελίσσεται σε εστιατόριο-Παραγγελίες (π.χ., 2 μπριζόλες. Τα παιδιά πρέπει
να τις καταγράφουν).
• Γωνιά Μαθηματικών: Κάθε εβδομάδα τοποθετούμε σε ένα «Μαγικό Κουτί»
έναν αριθμό, τα παιδιά τον ανακαλύπτουν, τον ζωγραφίζουν, τον βάφουν, συζητούν για την ποσότητα.
Επέκταση: Ο ΑΡΙΘΜΟΥΛΗΣ. Φτιάχνουμε ένα ανθρωπάκι με 10 τσέπες και τοποθετούμε σε κάθε τσέπη ζωγραφιές με τον αντίστοιχο αριθμό ή την ποσότητα
του. Κουτί με τον αριθμό της εβδομάδας ΑΡΙΘΜΟΥΠΟΛΗΣ.
• Τουβλάκια: μοιρασιά (διαίρεση).
• Μαγαζάκι: Ανταλλακτική μονάδα.
• Υπολογιστής: Κατάλληλο λογισμικό.
• Πάζλ: Παιχνίδια με αριθμούς.
• Μουσική γωνιά: Παιχνίδι με το πόσες φορές χτύπησε το τύμπανο.
Παιχνίδι στην αυλή.
• Γραμμή ως τέρμα: Ποιος έφτασε πρώτος, δεύτερος, τρίτος κ.λπ.
• Δοχεία/κουβαδάκια που πετούν τα παιδιά. Μικρά αντικείμενα: Νικητής όποιος
πέταξε τα περισσότερα (μέτρηση).
• Κηπουρική: Σημειώνουμε πόσα σποράκια φυτέψαμε.
• Κουτσό.
• Παιχνίδια με στεφάνια και μπάλες.
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ
Ομάδα εργασίας “Λεφτά υπάρχουν”:
Δογάνη Παγώνα
Καρατσιουμπάνη Παναγιώτα
Παπαδήμου Δέσποινα
Πολυχρόνης Ευάγγελος

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ανώτερος αριθμός παιδιών στις γωνιές (π.χ., 2 στην γωνιά της γραφής).
Σχηματισμός τρένου (πρώτος, δεύτερος …).
Επιτραπέζια παιχνίδια.
Στις κατασκευές του οικοδομικού υλικού (π.χ., για να φτιάξουμε ένα κάστρο
χρειαζόμαστε 2 κόκκινα τουβλάκια, 3 κίτρινα …).
Ομαδικά παιχνίδια στην αυλή που έχουν σχέση με αριθμού (κρυφτό, κουτσό,
μπόουλινγκ, παιχνίδια με κορίνες).
Στο μανάβικο να χρησιμοποιούν χρήματα για αγορές, ζυγίζουν, μετράμε προϊόντα.
Δραστηριότητες με το τριγωνικό αριθμητήριο.
Παιχνίδια στο κουκλόσπιτο (π.χ., τα πιατάκια είναι τόσα όσα είναι και τα παιδιά).
Γράφουμε την ημερομηνία στις ζωγραφιές.
Χωρισμός των παιδιών σε 2 ή και περισσότερες ομάδες για παιχνίδι στην αυλή
(π.χ., λεπτό κρεμμύδι).
Όταν επιστρέφουμε από την αυλή μετράμε τα νήπια.
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ
Ομάδα εργασίας “Ομάδα 30-37”:
Κατέρη Σοφία
Κωνσταντή Μαρία
Νικολακάκου Ζωή
Παπανικολάου Στέλλα

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Τηλεφωνούμε στο μουσείο για να οργανώσουμε την επίσκεψη.
Ένα παιδί μετράει παιδιά και γονείς συνοδούς.
Το τρενάκι (1ος, 2ος,3ος … χωρισμός σε ζευγάρια).
Πόσο διαρκεί η διαδρομή (ρολόι).
Οργάνωση χώρου με αριθμούς (επισκεπτόμαστε την πρώτη αίθουσα κ.λπ.).
Τα παιδιά μετρούν αντικείμενα και εκθέματα (πόσα βαρέλια βλέπει).
Κινητικό παιχνίδια σχετικά με αριθμούς (ανά δύο παιδιά μπροστά …).
Συμβολικό παιχνίδι στο χώρο με αριθμούς και ποσότητες (5 κορίτσια να κόψουν
τα σταφύλια, 6 αγόρια να τα πατήσουν στο πατητήρι).
Παιχνίδια με αριθμούς (πόσα παιδιά χρειάζονται για να αγκαλιάσουν το βαρέλι.
Πόσα μπουκάλια χωράνε στο καφάσι.).
Φωτογραφίες και αριθμοί. Ποια αίθουσα επισκεφτήκαμε.
Αντιστοίχηση των φωτογραφιών με αριθμό.
Μετράνε πόσες φωτογραφίες βγάλαμε.
Πόσα αγόρια ή κορίτσια συμμετείχαν στα παιχνίδια.
Αξιολόγηση από τα ίδια τα παιδιά της επίσκεψης από 1-5.
Ψηφοφορία αν τους άρεσε.
Τηλέφωνο για ευχαριστώ.
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:
ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ
Ομάδα εργασίας “Συνεργασία”:
Αλεξάνδρου Αγγελική
Κωνσταντοπούλου Γιαννούλα
Πολυζωγοπούλου Χρύσα
Χατζηγεωργίου Αναστασία

1.
•
•
•
•
•

Γενέθλια παιδιού:
Παρατήρηση ημερομηνίας στον πίνακα αναφοράς γενεθλίων (π.χ., τρενάκι).
Καταμέτρηση και τοποθέτηση κεριών ή αναγνώριση αριθμού-κεριού.
Διαίρεση της τούρτας στα ανάλογα κομμάτια παιδιών.
Έννοια του «τόσα-όσα» (πιάτα-ποτήρια, κ.ά.).
Μοίρασμα της τούρτα (1ος, 2ος).

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
2. Στο πλαίσιο μιας διαθεματικής προσέγγισης (π.χ., ελιά-λάδι, επίσκεψη στο κοντινό μπακάλικο).
• Καταμέτρηση προϊόντων από λάδι που χρειαζόμαστε για να αγοράσουμε.
• Ζύγιση προϊόντων και αναγνώριση βάρους στη συσκευασία.
• Αναγνώριση της θέσης των προϊόντων στα ράφια(1, 2).
• Καταγραφή των τιμών.
• Κοστολόγηση (αν επαρκούν τα χρήματα που διαθέτουμε για την αγορά των
προϊόντων).
• Παρατήρηση των αριθμών στην ταμειακή μηχανή (πλήκτρο και οθόνη).
• Πληρωμή-Ρέστα-Απόδειξη.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
“ΑΡΗΣ Ο ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ”
Ομάδα εργασίας “Τρεις και ο κούκος”:
Δελλή Μαρία
Κουρελά Μαρία
Κουτίδου Θεοδώρα
Χούτου Γεωργία

• Μοιράζουμε στα παιδιά καρτέλες με τα αγαπημένα τους ζώα και τα παιδιά μετρούν πόσα παπούτσια χρειάζονται για να τα φορέσουν στα ζωάκια τους.
• Δραματοποιούν το παραμύθι: τσαγκάρης, πάπια, λαγός κ.λπ. Ποιος πήγε
πρώτος, δεύτερος, τρίτος κ.λπ.
• Τα παιδιά μετρούν τα παπούτσια τους και φτιάχνουν ένα πίνακα διπλής εισόδου (κάθετα τα ονόματα των παιδιών και οριζόντια τα νούμερα των παπουτσιών).
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
“Η ΧΙΟΝΑΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΤΑ ΝΑΝΟΙ”
Ομάδα εργασίας “Τα ξωτικά”:
Κλέπκου Μαγδαληνή
Τσαβέα Αθηνά
Τσιοκάνου Ελένη

Αφόρμηση.
Ανάγνωση του παραμυθιού «Η Χιονάτη και οι 7 νάνοι». Μετά την ανάγνωση
βλέπουμε τις εικόνες του παραμυθιού και προτρέπουμε τα παιδιά να βρουν και να
καταμετρήσουν τους ήρωες του παραμυθιού.
• Δραματοποίηση: Βρίσκω ρόλους, πόσοι θα συμμετέχουν.
• Σύγκριση ύψους: Τοποθέτηση νάνων στη σειρά με βάση το ύψος. Τοποθέτηση
•
•
•
•

παιδιών στη σειρά με βάση το ύψος.
Φέρνουμε την κατάσταση (δηλητηρίαση) στο τώρα και λέμε τι θα κάναμε για να
σώσουμε τη Χιονάτη. Η συζήτηση οδηγείται στο ότι θα καλούσαμε το ασθενοφόρο (166).
Η Χιονάτη για να κοιμηθεί ένωσε 7 κρεβατάκια. Αν ήταν ο μπαμπάς της μαζί
πόσα θα χρειαζόταν. Και η μαμά της (καταμέτρηση).
Αντιστοίχηση κύπελου-νάνο (ανάλογα με το μέγεθος). Σειροθέτηση.
Οι νάνοι είχαν ένα σπίτι στο δάσος και ήξεραν πώς να πάνε. Εμείς πώς βρίσκουμε το σπίτι μας (σημασία του ονόματος και του αριθμού των δρόμων).
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ:
ΣΤΟΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
Ομάδα εργασίας “Αστέρια”:
Γιάννου Όλγα
Δομνίδου Κρυσταλλένια
Κολιάτσα Ευγενία
Χουσνή Έλενα

Αφόρμηση.
Τα παιδιά είδαν το στολισμένο δένδρο στην πλατεία και ξεκίνησε συζήτηση στο
Νηπιαγωγείο για τον στολισμό της τάξης.
Δραστηριότητες.
• Πόσα στολίδια έχουμε (πόσα αστέρια, πόσες μπάλες, πόσους Άγιους Βασίληδες
κ.λπ.).
• Ομαδοποίηση - Ταξινόμηση ως προς το είδος, ως προς το μέγεθος και ως προς
το χρώμα.
• Χωροχρονικές έννοιες: Στολίζουμε το δένδρο από πάνω προς τα κάτω και
βάζουμε τα στολίδια (έπειτα από συζήτηση με τα παιδιά) με μια συγκεκριμένη
σειρά (π.χ., πρώτα το αστέρι, δεύτερο τις μπάλες).
• Κάνουμε ομάδες παιδιών για το στολισμό (με τη σειρά που είναι οι ομάδες εργασίας για κάθε μέρα της εβδομάδας). Κάθε παιδί μπορεί να έχει δύο στολίδια
(1-2 αντιστοίχηση) ή σε επίπεδο ομάδας. Ή μοιράζουμε το συνολικό αριθμό
στολιδιών σε κάθε ομάδα.
• Ένα παιδί άκουσε τις ειδήσεις ρεπορτάζ για πυρκαγιά που προέκυψε από λαμπάκια και ξεκίνησε συζήτηση για την πυροσβεστική και τον αριθμό κλήσης σε
τέτοιες περιπτώσεις. Με αφορμή αυτό φτιάχνουμε καρτέλες με τα τηλέφωνα
έκτακτης ανάγκης (π.χ., 166, 199, 100) και αντίστοιχες εικόνες και μπορούν να
φτιάξουν τους τριψήφιους αριθμούς με μεμονωμένα καρτελάκια (π.χ., 1, 0, 0).
• Μουσική: Ποια τραγούδια έχουμε μάθει, με ποια σειρά θα τα πούμε. Προσθέτουμε μουσικά όργανα, πόσα- ποια παιδιά.
• Υπολογιστής: Κάθε ομάδα που τελειώνει τον στολισμό πάει στον υπολογιστή
όπου επιλέγουν εικόνα προκειμένου με συνεργασία όλων των ομάδων να γίνει η
κάρτα του σχολείου.
• Μετράμε τα άδεια κλαδιά του δένδρου και υπολογίζουμε πόσα στολίδια χρειαζόμαστε ακόμα για να τα φτιάξουμε.
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ:
ΕΚΛΟΓΕΣ
Ομάδα εργασίας “Ελαφάκια”:
Καμπάκη Νάσια
Καρπαθίου Μαρκέλλα
Σαρμαδάκη Ιωάννα
Χατζηπαναγιώτου Μαρία

Εφημερίδες.
• Κόβουμε τις αναφορές για εκλογές από τις εφημερίδες (καταμέτρηση).
• Βρίσκουμε τις σελίδες που είναι αυτές οι αναφορές.
Συνέντευξη.
• Ψηφοδέλτια-αριθμός κομμάτων και υποψηφίων.
• Τηλέφωνο Δημάρχου, τηλεφωνικός κατάλογος, ραντεβού ώρα, αιτήματα χρήματα για μετακίνηση, αριθμός ατόμων που θα μετακινηθούν.
• Τρενάκι για να φύγουμε από το σχολείο, χρήση του χάρτη, αποστάσεις, κοντινότερος δρόμος.
• Σειρά υποψηφίων, καταγραφή διαδικασίας εκλογών (ζωγραφική), πόσοι ψήφοι,
πόσα τα άτομα της εφορευτικής επιτροπής.
Στο σχολείο.
• Επιλογή υποψηφίων (ποιοι 3 θα είναι οι υποψήφιοι) κατάταξη στο ψηφοδέλτιο,
επιλογή εφορευτικής επιτροπής και σειρά αρμοδιοτήτων (1. έλεγχος ονόματος,
2. ψηφοδέλτια, 3. υπογραφές).
• Δημιουργία φακέλων, αντιστοίχηση αριθμού παιδιών με φακέλους και ψηφοδέλτια.
• Εύρεση ψηφοφόρων (καταγραφή ονομάτων και του αριθμού τηλεφώνου τους)
και απόφαση για αριθμό σταυρών.
• Δημιουργία καταλόγου ψηφοφορίας και τηλεφωνικού καταλόγου της τάξης
• Λόγοι υποψηφίων, προγραμματικές δηλώσεις.
Ψηφοφορία.
• Τα παιδιά μπαίνουν στη σειρά για να ψηφίσουν.
• Καταμέτρηση ψήφων σε πίνακα και με γραμμές και σύμβολα.
• Ανάδειξη 1ου, 2ου, 3ου.
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ:
ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ.
Ομάδα εργασίας “Χιονονιφάδες”:
Ανδρέου Ξένια
Αξιώτου Αλκμήνη
Ικαρίου Μαρία
Τομπούδη Κατερίνα

Αφόρμηση.
Με αφορμή τις δημοτικές εκλογές και το κλείσιμο του σχολείου αποφασίζουμε
να κάνουμε τις δικές μας εκλογές.
Παρουσίαση στα παιδιά ψηφοδελτίων, αφισών κ.λπ.
Συζήτηση τι γνωρίζουν τα παιδιά και τι θέλουν να μάθουν (ποιοι ψηφίζουν κάθε
φορά, τι χρειάζεται κ.λπ.).
Καταγραφή με τα παιδιά της διαδικασίας των εκλογών.
Επιλογή θέματος.
Προτάσεις, θέμα που υπερτερεί (περισσότεροι, λιγότεροι σε επίπεδο της
ομάδας). Θέμα: «Δημοφιλέστερη γωνιά της τάξης».
• Μετράμε τις γωνιές της τάξης. Χωρισμός σε ομάδες και κάθε ομάδα αναλαμβάνει να εικονογραφήσει τα ψηφοδέλτια της γωνιάς που έχει επιλέξει. Ο αριθμός των ψηφοδελτίων είναι ίσος με τον αριθμό των παιδιών.
• Κατασκευή ταυτότητας παιδιών (απαραίτητη για την διαδικασία) Αρίθμηση
των ταυτοτήτων. Μπορεί να γίνει στον υπολογιστή και τα παιδιά να έρθουν σε
επαφή με τους αριθμούς και τα γράμματα σε πληκτρολόγιο.
• Διαμόρφωση της τάξης σε εκλογικό τμήμα.
• Κατανομή ρόλων (π.χ., εφορευτική επιτροπή).
• Διαδικασία ψηφοφορίας.
• Καταμέτρηση.
• Καταγραφή σε πίνακα διπλής εισόδου (στην αρχή με γραμμές και μετά με αριθμό).
• Αξιολόγηση με τα παιδιά (τι μας άρεσε-τι δεν μας άρεσε και αν θα θέλαμε να το
επαναλάβουμε).

83

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ:
ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ.
Ομάδα εργασίας “Οι ειδικοί”:
Γίτσα Παναγιώτα
Δούβλη Αγγελική
Σαμωρέλη Δήμητρα
Χαραμαλή Αλεξάνδρα

Αφόρμηση.
Ένα γράμμα από μία οδοντίατρο το οποίο θα συνοδεύεται από ένα παιχνίδι με
τα δόντια.
• Παρατήρηση του φακέλου και χρησιμότητα των αριθμών που βρίσκονται πάνω
σ’ αυτόν.
• Παρουσιάζουμε το παιχνίδι στα παιδιά και προτείνουμε να το παίξουμε.
• Τραγουδάμε το τραγούδι “Χαρωπά τα δύο μου χέρια τα χτυπώ”.
• Μετράει ο ένας τα δόντια του άλλου.
• Μετράμε ύψος με αυθαίρετες μονάδες μέτρησης (π.χ., πατούσες, κορδέλες).
• Βάρος με ζυγαριά αλλά και με ομαδική δραστηριότητα στην οποία κάθε παιδί
ξαπλώνει σε ένα απλωμένο πανί και τον σηκώνει η υπόλοιπη ομάδα.
• Σειροθέτηση από το πιο κοντό στο πιο ψηλό.
• Αντιστοίχηση μελών του σώματος με αντικείμενα ή ρούχα.
• Ομαδικό παιχνίδι: Ένα παιδί βγαίνει από την τάξη και κρύβουμε ένα αριθμό
παιδιών. Το παιδί που βγαίνει θα πρέπει να βρει τον αριθμό των παιδιών που
λείπουν.
• Σημειώνουμε στο ημερολόγιο την ημέρα, το ραντεβού και μετράμε πόσες μέρες
έχουμε μέχρι το ραντεβού.
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ:
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Ομάδα εργασίας “Ντάλτον”:
Βαρδίκου Στέλλα
Καρακώστα Ευανθία
Κομνηνάκη Μαρία
Κρόκου Νίνα

Πρόσκληση

Ημερολόγιο
Χριστουγέννων

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Γλυκά
ΧριστουγέννωνΣυνταγή

Ιστορία της γέννησης.
Αφήγηση ιστορίας.
Σειροθέτηση εικόνων.
Χριστουγεννιάτικα μπισκότα:
• Παρουσίαση συνταγής.
• Αναζήτηση σελίδας.
• Ανάγνωση και καταγραφή συνταγής (εικονογράφηση).
• Γράφουμε τη λίστα των υλικών.
• Διανομή της λίστας (χαρτί που θα λέει την ποσότητα).
• Συγκέντρωση υλικών.
• Ταξινόμηση (υγρά-στερεά).
• Χωρισμός σε ομάδες εργασίας.
• Εκτέλεση (σειρά, ποσότητα …).
• Χρόνος ψησίματος.
• Μετράμε τόσα … όσα.
• Μοιράζουμε.
• Αξιολόγηση συνταγής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2:
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
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Ο ΒΑΤΡΑΧΟΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ
Τρία πατρόν ζαριών που χρησιμοποιούμε στο παιχνίδι.
Επιλέγουμε ποιο από τα τρία θα χρησιμοποιήσουμε ανάλογα με το επίπεδο των
παιδιών.
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Πατρόν για το στέμμα της πριγκίπισσας.

Πατρόν για το στέμμα του πρίγκιπα.

Για καπέλα των σωματοφυλάκων χρησιμοποίησα καπελάκια γενεθλίων που
είχα στο σχολείο.
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Πατρόν για τα καπελάκια των βατράχων.
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