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ΔΕΤΣΕΡΑ 
 

 Πξνζέιεπζε λεπίωλ θαη απζόξκεηεο δξαζηεξηόηεηεο ζηηο 
νξγαλωκέλεο γωληέο ηεο ηάμεο. Τν ειεύζεξν παηρλίδη είηε αηνκηθό 
,είηε νκαδηθό ζε ειθπζηηθά νξγαλωκέλεο γωληέο επηηξέπεη ζηα 
παηδηά λα ρξεζηκνπνηνύλ δεκηνπξγηθά πιηθά θαη κέζα , λα 
πεηξακαηίδνληαη , λα επηθνηλωλνύλ, λα ζπλεξγάδνληαη, λα 
θνηλωληθνπνηνύληαη , λα επραξηζηνύληαη θαη λα δηαζθεδάδνπλ.  

 Πξωηλή πξνζεπρή , εκεξνιόγην , ηξαγνπδάθηα. Τα παηδηά θαινύληαη 
λα απνθηήζνπλ κηα θαζεκεξηλή ξνπηίλα ρξνληθήο αθνινπζίαο κέζα 
από επράξηζηεο δξαζηεξηόηεηεο, όπωο εθείλεο ηεο πξναλάγλωζεο, 
ελώ παξάιιεια ζπλεηδεηνπνηνύλ ην θωλεκηθό ραξαθηήξα ηεο 
γιώζζαο θαη δηαθξίλνπλ ηα θωλήκαηα ωο ζπζηαηηθά ηωλ ιέμεωλ. 

 Πξωηλό γεύκα θαη πγηεηλή ζώκαηνο ζηελ ηνπαιέηα.  
 Γξαζηεξηόηεηεο από ην βηβιίν ηωλ εζωηεξηθώλ καο εθδόζεωλ. Οη 

δξαζηεξηόηεηεο απηέο αθνξνύλ ζηα γλωζηηθά αληηθείκελα ηεο 
γιώζζαο (πξνθνξηθή επηθνηλωλία, αλάγλωζε, γξαθή), ηωλ 
καζεκαηηθώλ, ηεο κειέηεο πεξηβάιινληνο (αλζξωπνγελνύο θαη 
θπζηθνύ), ηεο δεκηνπξγίαο θη έθθξαζεο (εηθαζηηθά, δξακαηηθή ηέρλε, 
κνπζηθή, θπζηθή αγωγή) θαη ηεο πιεξνθνξηθήο. Σθνπόο καο είλαη λα 
θαιιηεξγήζνπκε όινπο ηνπο ηνκείο αλάπηπμεο ηωλ κηθξώλ καο 
καζεηώλ κέζα από ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο. 

 
 
 
 
 
 
 
 Αγγιηθά: Πξόθεηηαη γηα κηα πξώηε επαθή ηωλ παηδηώλ κε αθνύζκαηα 

κηαο μέλεο γιώζζαο. Τα παηδηά ζηγά ζηγά καζαίλνπλ λα κηινύλ , λα 
αθνύλ θαη λα θαηαιαβαίλνπλ απιέο ιέμεηο , ώζηε λα γίλεη επθνιόηεξε 
ε κεηέπεηηα εθκάζεζε ηωλ αγγιηθώλ.  

 Γηάιεηκκα: Τν δηάιεηκκα δελ είλαη απιώο ρξόλνο αλάπαπιαο θαη 
εθηόλωζεο όπνπ δξα ην παηδί γηα ηνλ εαπηό ηνπ, αιιά είλαη θαη 
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ρξόλνο ειεύζεξεο επηθνηλωλίαο ηωλ καζεηώλ θαη ζπιινγηθνύ 
παηρληδηνύ.  

 Μνπζηθή : Πξόθεηηαη γηα πξώηε επαθή ηωλ παηδηώλ κε ηελ ηέρλε ηεο 
κνπζηθήο κε ζθνπό:  

-λα αλαπαξάγνπλ κνπζηθά αθνύζκαηα κε δηάθνξνπο 
ηξόπνπο,  
-λα απηνζρεδηάδνπλ θαη λα εθθξάδνληαη κέζα από απιέο 
κνπζηθέο ζπλζέζεηο,  

-λα γλωξίζνπλ δηάθνξα κνπζηθά όξγαλα, 
-λα αλαπηύμνπλ ηελ θηλεηηθόηεηά ηνπο κέζα από κνπζηθνθηλεηηθά 
παηρλίδηα. 

 Διεύζεξν παηρλίδη ζηηο νξγαλωκέλεο γωληέο ηεο ηάμεο: Καηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ ειεύζεξνπ παηρληδηνύ πξνζθέξνληαη  επθαηξίεο ώζηε ηα 
παηδηά λα εκπιαθνύλ ζε θνηλωληθό-δξακαηηθό, θαληαζηηθό-
ζπκβνιηθό, νηθνδνκηθό, δεκηνπξγηθό, θηλεηηθό, δηεξεπλεηηθό-
πεηξακαηηθό παηρλίδη θαη παηρλίδη κε παηδαγωγηθό πιηθό. 

 Μεζεκεξηαλό γεύκα-πγηεηλή καζεηώλ 
 Πξνεηνηκαζία καζεηώλ γηα απνρώξεζε. 
 Απνρώξεζε καζεηώλ 

 
 
 

ΣΡΙΣΗ 
 

 Πξνζέιεπζε λεπίωλ θαη απζόξκεηεο δξαζηεξηόηεηεο ζηηο 
νξγαλωκέλεο γωληέο ηεο ηάμεο. 

 Πξωηλό γεύκα θαη πγηεηλή ζώκαηνο ζηελ ηνπαιέηα. 
 Πξωηλή πξνζεπρή, εκεξνιόγην, ηξαγνπδάθηα. Τα παηδηά θαινύληαη 

λα απνθηήζνπλ κηα θαζεκεξηλή ξνπηίλα ρξνληθήο αθνινπζίαο κέζα 
από επράξηζηεο δξαζηεξηόηεηεο, όπωο εθείλεο ηεο πξναλάγλωζεο, , 
ελώ παξάιιεια ζπλεηδεηνπνηνύλ ην θωλεκηθό ραξαθηήξα ηεο 
γιώζζαο θαη δηαθξίλνπλ ηα θωλήκαηα ωο ζπζηαηηθά ηωλ ιέμεωλ. 

 Γξαζηεξηόηεηεο από ην βηβιίν ηωλ εζωηεξηθώλ καο εθδόζεωλ. Οη 
δξαζηεξηόηεηεο απηέο αθνξνύλ ζηα γλωζηηθά αληηθείκελα ηεο 
γιώζζαο (πξνθνξηθή επηθνηλωλία, αλάγλωζε, γξαθή), ηωλ 
καζεκαηηθώλ, ηεο κειέηεο πεξηβάιινληνο (αλζξωπνγελνύο θαη 
θπζηθνύ), ηεο δεκηνπξγίαο θη έθθξαζεο (εηθαζηηθά, δξακαηηθή ηέρλε, 
κνπζηθή, θπζηθή αγωγή) θαη ηεο πιεξνθνξηθήο. Σθνπόο καο είλαη λα 
θαιιηεξγήζνπκε όινπο ηνπο ηνκείο αλάπηπμεο ηωλ κηθξώλ καο 
καζεηώλ κέζα από ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο. 
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 Γηάιεηκκα: Τν δηάιεηκκα δελ είλαη απιώο ρξόλνο αλάπαπιαο θαη 
εθηόλωζεο όπνπ δξα ην παηδί γηα ηνλ εαπηό ηνπ αιιά είλαη θαη 
ρξόλνο ειεύζεξεο επηθνηλωλίαο ηωλ καζεηώλ θαη ζπιινγηθνύ 
παηρληδηνύ. 

 Κνιπκβεηήξην – Φπζηθή αγωγή. Τα παηδηά αλαπηύζζνπλ ηε 
ζωκαηηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα θαη πξνάγνπλ ηελ πγεία ηνπο, ελώ 
ηαπηόρξνλα απνδέρνληαη ηελ ηήξεζε νξηζκέλωλ θαλόλωλ 
αζθάιεηαο. 

 Διεύζεξν παηρλίδη ζηηο νξγαλωκέλεο γωληέο ηεο ηάμεο: Καηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ ειεύζεξνπ παηρληδηνύ πξνζθέξνληαη  επθαηξίεο ώζηε ηα 
παηδηά λα εκπιαθνύλ ζε θνηλωληθό-δξακαηηθό, θαληαζηηθό-
ζπκβνιηθό, νηθνδνκηθό, δεκηνπξγηθό, θηλεηηθό, δηεξεπλεηηθό-
πεηξακαηηθό παηρλίδη θαη παηρλίδη κε παηδαγωγηθό πιηθό. 
 

 Μεζεκεξηαλό γεύκα-πγηεηλή καζεηώλ 
 Πξνεηνηκαζία καζεηώλ γηα απνρώξεζε 
 Απνρώξεζε καζεηώλ. 

 
 
 

ΣΕΣΑΡΣΗ 
 

 Πξνζέιεπζε λεπίωλ θαη απζόξκεηεο δξαζηεξηόηεηεο ζηηο 
νξγαλωκέλεο γωληέο ηεο ηάμεο. Τν ειεύζεξν παηρλίδη είηε αηνκηθό 
,είηε νκαδηθό ζε ειθπζηηθά νξγαλωκέλεο γωληέο 
επηηξέπεη ζηα παηδηά λα ρξεζηκνπνηνύλ δεκηνπξγηθά 
πιηθά θαη κέζα, λα πεηξακαηίδνληαη, λα επηθνηλωλνύλ, λα 
ζπλεξγάδνληαη, λα θνηλωληθνπνηνύληαη, λα 
επραξηζηνύληαη θαη λα δηαζθεδάδνπλ.  

 Πξωηλή πξνζεπρή, εκεξνιόγην, ηξαγνπδάθηα. Τα παηδηά θαινύληαη 
λα απνθηήζνπλ κηα θαζεκεξηλή ξνπηίλα ρξνληθήο αθνινπζίαο κέζα 
από επράξηζηεο δξαζηεξηόηεηεο, όπωο εθείλεο ηεο πξναλάγλωζεο, 
ελώ παξάιιεια ζπλεηδεηνπνηνύλ ην θωλεκηθό ραξαθηήξα ηεο 
γιώζζαο θαη δηαθξίλνπλ ηα θωλήκαηα ωο ζπζηαηηθά ηωλ ιέμεωλ. 

 Πξωηλό γεύκα θαη πγηεηλή ζώκαηνο ζηελ ηνπαιέηα.  
 Γξαζηεξηόηεηεο από ην βηβιίν ηωλ εζωηεξηθώλ καο εθδόζεωλ. Οη 

δξαζηεξηόηεηεο απηέο αθνξνύλ ζηα γλωζηηθά αληηθείκελα ηεο 
γιώζζαο (πξνθνξηθή επηθνηλωλία, αλάγλωζε, γξαθή), ηωλ 
καζεκαηηθώλ, ηεο κειέηεο πεξηβάιινληνο (αλζξωπνγελνύο θαη 
θπζηθνύ), ηεο δεκηνπξγίαο θη έθθξαζεο (εηθαζηηθά, δξακαηηθή ηέρλε, 
κνπζηθή, θπζηθή αγωγή) θαη ηεο πιεξνθνξηθήο. Σθνπόο καο είλαη λα 
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θαιιηεξγήζνπκε όινπο ηνπο ηνκείο αλάπηπμεο ηωλ κηθξώλ καο 
καζεηώλ κέζα από ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο. 

 Μάζεκα ρνξνύ. Σπκκεηέρνληαο ζηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα νη 
καζεηέο καο θαηαθέξλνπλ:  

-λα αλαπηύμνπλ ηελ θηλεηηθόηεηά ηνπο  
-λα αλαπηύμνπλ ηε ζωκαηηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα θαη λα πξνάγνπλ ηελ 
πγεία ηνπο  
-λα απνδέρνληαη ηελ ηήξεζε νξηζκέλωλ θαλόλωλ – λα 
αλαπηύμνπλ ζηαδηαθά ζεηηθέο ζηάζεηο γηα ζπλεξγαζία θαη 
αιιειναπνδνρή. 
 Γηάιεηκκα: Τν δηάιεηκκα δελ είλαη απιώο ρξόλνο 

αλάπαπιαο θαη εθηόλωζεο όπνπ δξα ην παηδί γηα ηνλ εαπηό ηνπ 
αιιά είλαη θαη ρξόλνο ειεύζεξεο επηθνηλωλίαο ηωλ καζεηώλ θαη 
ζπιινγηθνύ παηρληδηνύ.  

 Αγγιηθά: Πξόθεηηαη γηα κηα πξώηε επαθή ηωλ παηδηώλ κε αθνύζκαηα 
κηαο μέλεο γιώζζαο. Τα παηδηά ζηγά ζηγά καζαίλνπλ 
λα κηινύλ , λα αθνύλ θαη λα θαηαιαβαίλνπλ απιέο 
ιέμεηο , ώζηε λα γίλεη επθνιόηεξε ε κεηέπεηηα 

εθκάζεζε ηωλ αγγιηθώλ.  
 Διεύζεξν παηρλίδη ζηηο νξγαλωκέλεο γωληέο ηεο ηάμεο: Καηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ειεύζεξνπ παηρληδηνύ πξνζθέξνληαη  επθαηξίεο ώζηε ηα 
παηδηά λα εκπιαθνύλ ζε θνηλωληθό-δξακαηηθό, θαληαζηηθό-
ζπκβνιηθό, νηθνδνκηθό, δεκηνπξγηθό, θηλεηηθό, δηεξεπλεηηθό-
πεηξακαηηθό παηρλίδη θαη παηρλίδη κε παηδαγωγηθό πιηθό. 
 

 Μεζεκεξηαλό γεύκα-πγηεηλή καζεηώλ 
 Πξνεηνηκαζία καζεηώλ γηα απνρώξεζε 
 Απνρώξεζε καζεηώλ. 

 
 

  
 

ΠΕΜΠΣΗ 
 

 Πξνζέιεπζε λεπίωλ θαη απζόξκεηεο δξαζηεξηόηεηεο ζηηο 
νξγαλωκέλεο γωληέο ηεο ηάμεο. 

 Πξωηλή πξνζεπρή , εκεξνιόγην , ηξαγνπδάθηα. Τα παηδηά θαινύληαη 
λα απνθηήζνπλ κηα θαζεκεξηλή ξνπηίλα ρξνληθήο αθνινπζίαο κέζα 
από επράξηζηεο δξαζηεξηόηεηεο, όπωο εθείλεο ηεο πξναλάγλωζεο, 
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ελώ παξάιιεια ζπλεηδεηνπνηνύλ ην θωλεκηθό ραξαθηήξα ηεο 
γιώζζαο θαη δηαθξίλνπλ ηα θωλήκαηα ωο ζπζηαηηθά ηωλ ιέμεωλ. 

 Πξωηλό γεύκα θαη πγηεηλή ζώκαηνο ζηελ ηνπαιέηα. 
 Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο επέθηαζεο: Πξόθεηηαη γηα 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ δελ πεξηέρνληαη ζην βηβιίν ηωλ 
εζωηεξηθώλ εθδόζεωλ θαη αθνξκνύληαη από ηελ παξαηήξεζε ηωλ 
δπζθνιηώλ πνπ ζπλαληνύλ νη καζεηέο καο. Δζηηάδνληαο ινηπόλ ζε 
απηέο ηηο «δπζθνιίεο» ζρεδηάδνπκε θάζε θνξά δηαθνξεηηθέο 
βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο αληαπνθξίλνληαη ζε θάζε ηύπν 
κάζεζεο. 

 
 Γηάιεηκκα: Τν δηάιεηκκα δελ είλαη απιώο ρξόλνο αλάπαπιαο θαη 

εθηόλωζεο όπνπ δξα ην παηδί γηα ηνλ εαπηό ηνπ αιιά είλαη θαη 
ρξόλνο ειεύζεξεο επηθνηλωλίαο ηωλ καζεηώλ θαη ζπιινγηθνύ 
παηρληδηνύ. 

 Κνιπκβεηήξην. Τα παηδηά αλαπηύζζνπλ ηε ζωκαηηθή ηνπο 
δξαζηεξηόηεηα θαη πξνάγνπλ ηελ πγεία ηνπο, ελώ ηαπηόρξνλα 
απνδέρνληαη ηελ ηήξεζε νξηζκέλωλ θαλόλωλ αζθάιεηαο.  

 Διεύζεξν παηρλίδη ζηηο νξγαλωκέλεο γωληέο ηεο ηάμεο: Καηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ ειεύζεξνπ παηρληδηνύ πξνζθέξνληαη  επθαηξίεο ώζηε ηα 
παηδηά λα εκπιαθνύλ ζε θνηλωληθό-δξακαηηθό, θαληαζηηθό-
ζπκβνιηθό, νηθνδνκηθό, δεκηνπξγηθό, θηλεηηθό, δηεξεπλεηηθό-
πεηξακαηηθό παηρλίδη θαη παηρλίδη κε παηδαγωγηθό πιηθό. 
 

 Μεζεκεξηαλό γεύκα-πγηεηλή καζεηώλ 
 Πξνεηνηκαζία καζεηώλ γηα απνρώξεζε 
 Απνρώξεζε καζεηώλ. 

 
 
 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 
 

 Πξνζέιεπζε λεπίωλ θαη απζόξκεηεο δξαζηεξηόηεηεο ζηηο 
νξγαλωκέλεο γωληέο ηεο ηάμεο. Τν ειεύζεξν παηρλίδη είηε αηνκηθό 
,είηε νκαδηθό ζε ειθπζηηθά νξγαλωκέλεο γωληέο επηηξέπεη ζηα 
παηδηά λα ρξεζηκνπνηνύλ δεκηνπξγηθά πιηθά θαη κέζα , λα 
πεηξακαηίδνληαη , λα επηθνηλωλνύλ, λα ζπλεξγάδνληαη, λα 
θνηλωληθνπνηνύληαη , λα επραξηζηνύληαη θαη λα δηαζθεδάδνπλ.  

 Πξωηλή πξνζεπρή , εκεξνιόγην , ηξαγνπδάθηα. Τα παηδηά θαινύληαη 
λα απνθηήζνπλ κηα θαζεκεξηλή ξνπηίλα ρξνληθήο αθνινπζίαο κέζα 
από επράξηζηεο δξαζηεξηόηεηεο, όπωο εθείλεο ηεο πξναλάγλωζεο, 
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ελώ παξάιιεια ζπλεηδεηνπνηνύλ ην θωλεκηθό ραξαθηήξα ηεο 
γιώζζαο θαη δηαθξίλνπλ ηα θωλήκαηα ωο ζπζηαηηθά ηωλ ιέμεωλ. 

 Πξωηλό γεύκα θαη πγηεηλή ζώκαηνο ζηελ ηνπαιέηα.  
 Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο επέθηαζεο: Πξόθεηηαη γηα 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ δελ πεξηέρνληαη ζην βηβιίν ηωλ εζωηεξηθώλ 
εθδόζεωλ θαη αθνξκνύληαη από ηελ παξαηήξεζε ηωλ δπζθνιηώλ 
πνπ ζπλαληνύλ νη καζεηέο καο. Δζηηάδνληαο ινηπόλ ζε απηέο ηηο 
«δπζθνιίεο» ζρεδηάδνπκε θάζε θνξά δηαθνξεηηθέο βηωκαηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο αληαπνθξίλνληαη ζε θάζε ηύπν κάζεζεο 

 Γηάιεηκκα: Τν δηάιεηκκα δελ είλαη απιώο ρξόλνο αλάπαπιαο θαη 
εθηόλωζεο όπνπ δξα ην παηδί γηα ηνλ εαπηό ηνπ αιιά είλαη θαη 
ρξόλνο ειεύζεξεο επηθνηλωλίαο ηωλ καζεηώλ θαη ζπιινγηθνύ 
παηρληδηνύ. 

 Ηιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο. Σηα παηδηά δίλνληαη επθαηξίεο κέζα από 
θαηάιιειεο δξαζηεξηόηεηεο λα έξζνπλ ζε πξώηε επαθή κε ηνλ 
ππνινγηζηή ώζηε λα είλαη ηθαλά :  
-λα ηαπηίδνπλ ηνλ ππνινγηζηή κε κηα κεραλή πνπ βνεζάεη ηνλ 
άλζξωπν ζηελ εξγαζία ηνπ θαη πνπ κπνξεί λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη 
γηα παηρλίδη θαη δηαζθέδαζε,  
-λα γλωξίζνπλ ηηο θπξηόηεξεο κνλάδεο ηνπ ππνινγηζηή θαη ηνλ 
ππνινγηζηή ωο εληαίν ζύζηεκα ,  
-λα εληνπίδνπλ ηα γξάκκαηα θαη ηνπο αξηζκνύο ζην πιεθηξνιόγην,  
-λα θηλνύλ ην πνληίθη ,  
-λα ρξεζηκνπνηνύλ θαηάιιειν ινγηζκηθό γηα λα εθηειεζηνύλ 
παηρλίδηα εμεξεύλεζεο θαη επίιπζεο απιώλ πξνβιεκάηωλ ,  
-λα γλωξίδνπλ ηε ζωζηή ζέζε ηνπ ζώκαηόο ηνπο κπξνζηά ζηνλ 
ππνινγηζηή .  

 Διεύζεξν παηρλίδη ζηηο νξγαλωκέλεο γωληέο ηεο ηάμεο: Καηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ ειεύζεξνπ παηρληδηνύ πξνζθέξνληαη  επθαηξίεο ώζηε ηα 
παηδηά λα εκπιαθνύλ ζε θνηλωληθό-δξακαηηθό, θαληαζηηθό-
ζπκβνιηθό, νηθνδνκηθό, δεκηνπξγηθό, θηλεηηθό, δηεξεπλεηηθό-
πεηξακαηηθό παηρλίδη θαη παηρλίδη κε παηδαγωγηθό πιηθό. 

 Μεζεκεξηαλό γεύκα-πγηεηλή καζεηώλ 
 Πξνεηνηκαζία καζεηώλ γηα απνρώξεζε. 
 Απνρώξεζε καζεηώλ. 


