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Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΑΚΤΙΝΕΣ αποτελεί ένα δομημένο 

εκπαιδευτικό περιβάλλον, κατάλληλο για όλα τα παιδιά της 

προσχολικής ηλικίας (3 – 6 ετών) αλλά και της ειδικής αγωγής.

Πρόκειται για την 5η έκδοση του πρώτου πακέτου ΑΚΤΙΝΕΣ. 

Αυτή η έκδοση: 

• Ακολουθεί και εφαρμόζει τις νέες τάσεις της τεχνολογίας και 

αντιμετωπίζει τις πλέον πρόσφατες ανάγκες των 

εκπαιδευτικών συστημάτων.

• Εστιάζει στην υποστήριξη  της διδασκαλίας των 

διαφορετικών εννοιών που διδάσκονται στο χώρο του 

νηπιαγωγείου και της ειδικής αγωγής με τη χρήση του 

υπολογιστή και του διαδραστικού πίνακα  (Interactive 

WhiteBoard).

Γενικά Στοιχεία



Διαδραστικός Πίνακας 

(Interactive Whiteboard)

Ένας διαδραστικός πίνακας είναι μια ψηφιακή συσκευή αφής που 

συνδέεται με έναν υπολογιστή και ένα προβολικό(προτζέκτορα). 

Ο χρήστης μπορεί να αλληλεπιδράσει με τα αντικείμενα που 

προβάλλονται στην επιφάνεια του, (να τα μετακινήσει, να τα 

περιστρέψει), να γράψει πάνω σε ένα ειδικά προβαλλόμενο 

πληκτρολόγιο και να κάνει με άμεσο και απλό τρόπο ό,τι μπορεί να 

κάνει με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή.



Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των ΑΚΤΙΝΩΝ-v5.0 προσφέρει τις 

ακόλουθες δυνατότητες:

Στους μαθητές:

• Εξοικείωση με τον υπολογιστή.

• Καλύτερη κατανόηση και εξάσκηση στα θέματα που 

διδάσκονται.

• Δημιουργία  ενός χαρούμενου περιβάλλοντος με χρώματα, 

γραφικά, κίνηση, ήχο, ανθρώπινη φωνή στο οποίο μπορούν να 

παίξουν, να ζωγραφίσουν, να κατασκευάσουν, να διασκεδάσουν 

και να μάθουν.

Στους εκπαιδευτικούς:

• Εμπλουτισμό και υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

• Έλεγχο της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης.

Γενικά Στοιχεία



Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των ΑΚΤΙΝΩΝ-v5.0 σε συνδυασμό 

με τη χρήση ενός διαδραστικού πίνακα δημιουργεί τα ακόλουθα 

πλεονεκτήματα στη διδασκαλία:

• Αύξηση ενθουσιασμού και ενδιαφέροντος.

• Περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή και συνεργασία.

• Ανάπτυξη κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων.

• Λιγότερες σημειώσεις μέσα στην τάξη.

• Αυξημένη ανταπόκριση και δυνατότητα αφομοίωσης σύνθετων 

εννοιών.

• Καλύτερη εκμάθηση για παιδιά με διαφορετικά στυλ μάθησης 

(ακουστικό, οπτικό, κιναισθητικό).

• Ενίσχυση αυτοπεποίθησης.

Γενικά Στοιχεία



Οι βασικές αρχές που διέπουν αυτό το εκπαιδευτικό πακέτο 

είναι:

• Προσαρμόζεται με ευελιξία στις ανάγκες, ικανότητες και 

κλίσεις κάθε παιδιού.

• Προκαλεί το ενδιαφέρον για μάθηση και προάγει την γνώση, 

την κατανόηση, την ανάπτυξη και την καλλιέργεια 

δεξιοτήτων, τάσεων και αξιών.

• Προάγει την αναζήτηση, την αιτιολόγηση, την κριτική 

σκέψη, τη λήψη αποφάσεων και τη λύση προβλημάτων.

• Δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να αναπτύσσουν και να 

εκφράζουν ιδέες και συναισθήματα με πολλούς τρόπους, 

όπως με το παιχνίδι, τη γραφή, τη ζωγραφική κ.ά.

• Ενισχύει την αυτοαντίληψη και την αυτονομία.

• Εξασφαλίζει την ενεργητική συμμετοχή όλων των παιδιών, 

την αλληλεπίδραση μεταξύ τους και την συνεργασία.

Βασικές Αρχές



Βασικές Αρχές

• Ενθαρρύνει την πρόσβαση, την επιλογή και τη χρήση 

ποικίλων πηγών γνώσεων, την πολυτροπική προσέγγιση 

και παρουσίαση διαφόρων θεμάτων.

• Επιτρέπει στα παιδιά  να κάνουν λάθη, δεν επιδιώκει την 

εξασφάλιση των σωστών απαντήσεων, αλλά αξιοποιεί τα 

λάθη τους κατά το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού έργου.

• Αναδεικνύει το παιχνίδι ως τον πυρήνα του όλου 

προγράμματος.

• Ο δάσκαλος μπορεί να επαναχρησιμοποιήσει και να 

βελτιώσει ακόμα και αυθόρμητες εκπαιδευτικές τεχνικές.

• Ενσωματώνει την αξιολόγηση στο πρόγραμμα.

• Ενισχύει την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία με τους 

γονείς και τους εκπαιδευτικούς και άλλων βαθμίδων και 

γενικά το άνοιγμα του Νηπιαγωγείου στην ευρύτερη 

βαθμίδα.



Ο σχεδιασμός του  εκπαιδευτικού πακέτου ΑΚΤΙΝΕΣ-v5.0 έχει  

τα εξής χαρακτηριστικά:

• Λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

βάσει του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων 

Σπουδών για το Νηπιαγωγείο για την Ελλάδα και τη Κύπρο.

• Αποτελείται από 115 προγράμματα κατανεμημένα στις εξής 

περιοχές:

Άνθρωπος-Προσανατολισμός

Περιβάλλον

Αντικείμενα

Μαθηματικές έννοιες

Ελληνική Γλώσσα

Αγγλική Γλώσσα

Γενικά Χαρακτηριστικά



• Το πακέτο «ΑΚΤΙΝΕΣ-v5.0» περιλαμβάνει πολλές 

διαφορετικές κατηγορίες εκπαιδευτικών προγραμμάτων:

Προγράμματα Εξάσκησης (πίνακες διπλής εισόδου, 

πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχησης, ταξινόμησης, 

ομαδοποίησης)

Προγράμματα Παρουσίασης

Εκπαιδευτικά παιχνίδια

«Ανοικτά» προγράμματα που προσφέρουν ελεύθερο 

περιβάλλον για το μαθητή.

• Πολλά από αυτά τα προγράμματα έχουν επίπεδα δυσκολίας.

Γενικά Χαρακτηριστικά



• Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων στηρίζεται στα πολυμέσα και 

τα χρησιμοποιεί σε πολλή μεγάλη έκταση. Το γραπτό κείμενο 

ελαχιστοποιείται έως και εξαλείφεται ενώ τα γραφικά, η κίνηση, 

ο ήχος και η ανθρώπινη φωνή δημιουργούν ένα μαγικό κόσμο 

άσκησης και δημιουργίας για το μαθητή. 

• Τα προγράμματα είναι απλά στο χειρισμό τόσο για τους μαθητές 

όσο και για τους νηπιαγωγούς.

Γενικά Χαρακτηριστικά



• Προσφέρονται επιπλέον δυνατότητες στους νηπιαγωγούς 

για να επιλέξουν παραμέτρους που θα διευκολύνουν τη 

προσαρμογή των προγραμμάτων στο πρόγραμμα της 

διδασκαλίας του καθημερινού μαθήματος.

• Διατηρείται φάκελος μαθητή /ομάδας /τάξης με τις 

εργασίες που ο μαθητής έχει εκτελέσει και την πορεία του 

στην εφαρμογή (με ποια προγράμματα έχει εργαστεί, 

χρονική διάρκεια ενασχόλησης με ένα πρόγραμμα κ.λ.π.)

• Οι νηπιαγωγοί δεν χρειάζονται την παραμικρή υποστήριξη 

στη χρήση των προγραμμάτων.

Γενικά Χαρακτηριστικά



Περιεχόμενα του πακέτου

• Ενότητα 1:

Άνθρωπος -

Προσανατολισμός

• Γνωρίζω το σώμα μου

• Φοράω ρούχα

• Καθαριότητα

• Τρέφομαι σωστά

• Οικογένεια

• Φίλοι

• Προσανατολισμός στο χώρο

• Ανάπτυξη λεπτής 

κινητικότητας



Περιεχόμενα του πακέτου

• Ενότητα 2: 

Περιβάλλον

• Εποχές

• Χριστούγεννα – Πάσχα

• Αγρόκτημα

• Κήπος

• Γειτονιά

• Νηπιαγωγείο

• Κατάστημα

• Κυκλοφοριακή Αγωγή

• Πατριδογνωσία

• Γεωγραφία

• Οικολογία

• Ημέρα-Νύχτα



Περιεχόμενα του πακέτου

• Ενότητα 3: 

Αντικείμενα

• Χρώμα

• Απλά σχήματα

• Σχήμα Αντικειμένων

• Μέγεθος-Βάρος

• Χώρος

• Λειτουργία

• Χρήση

• Επαγγέλματα-εργαλεία

• Μεταφορικά Μέσα

• Εξέλιξη ειδών

• Ύλη

• Φυσικά φαινόμενα

• Ζώα 

• Φυτά

• Προέλευση πρώτων υλών

• Ήχος



Περιεχόμενα του πακέτου

• Ενότητα 4: 

Μαθηματικές έννοιες

• Ώρα

• Πολλά – Λίγα

• Τόσα-όσα

• Ασυνεχείς ποσότητες

• Νομίσματα

• Δέντρο Λογικής

• Γραφικές παραστάσεις

• Αριθμοί 1-9

• Η σειρά των αριθμών

• Πρόσθεση

• Αφαίρεση

• Ασκήσεις-Παιχνίδια



Περιεχόμενα του πακέτου

• Ενότητα 5: 

Ελληνική Γλώσσα

• Βρίσκω τα γράμματα

• Ακούω και βρίσκω

• Το σχέδιο των γραμμάτων

• Τραγούδια για τα γράμματα

• Κρυμμένος θησαυρός

• Βρες το πρώτο γράμμα

• Αρχίζουν με

• Κάρτες

• Το όνομά μου

• Βλέπω και γράφω

• Γράφω ελεύθερα



Περιεχόμενα του πακέτου

• Ενότητα 6 : 

Αγγλική Γλώσσα

• Find the letter

• Listen and find

• The shape of letters

• The song of the letter

• Hidden treasure

• Find the first letter

• They start with

• Cards

• My name

• Look and write

• Write



Γενικά χαρακτηριστικά

• Οποιαδήποτε στιγμή ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να 

ανατρέξει στο φάκελο μαθητή 

/ομάδας /τάξης και να 

ενημερωθεί για τις εργασίες 

που ο μαθητής έχει εκτελέσει 

και  τη πορεία του στην 

εφαρμογή (με ποια 

προγράμματα έχει εργαστεί, 

χρονική διάρκεια ενασχόλησης 

με ένα πρόγραμμα κ.λ.π.)



Γενικά χαρακτηριστικά

• Τέλος, δίνεται η 

δυνατότητα στον 

εκπαιδευτικό να επιλέξει 

και να τυπώσει 

οποιοδήποτε γράμμα, 

αριθμό, εικόνα και να τα 

εκτυπώσει προκειμένου 

να χρησιμοποιηθούν στην 

τάξη.



ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ»

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας

Διοργάνωση: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΥΓΟΥΛΕΑ - ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ



Γνωρίζω το σώμα μου

• Εξοικείωση του μαθητή 

με τα μέρη του σώματος 

και τα μέρη του 

προσώπου. 

Επιστροφή



Φοράω ρούχα

• Εξοικείωση του μαθητή 

με την ονομασία και τα 

είδη των ενδυμάτων και 

άσκηση της  

δημιουργικότητάς του 

ντύνοντας τις φιγούρες 

(αγόρι-κορίτσι) όπως 

αυτός θέλει. 

Επιστροφή



Καθαριότητα

• Εξοικείωση με τις 

σωστές καθημερινές 

συνήθεις (βούρτσισμα 

δοντιών, καθαριότητα, 

πλύσιμο χεριών). 

Επιστροφή



Τρέφομαι σωστά

• Αναγνώριση και 

συνειδητοποίηση των 

τροφών που βλάπτουν 

και ωφελούν την υγεία 

(φρούτα # γλυκά). Ο 

μαθητής επιλέγει τις μη 

υγιεινές τροφές και τις 

απομακρύνει από το 

τραπέζι.

Επιστροφή



Οικογένεια

• Ο μαθητής παρουσιάζει 

τα μέλη της οικογένειάς 

του υλοποιώντας την 

δική του εικόνα και 

μιλώντας γι’ αυτήν. 

Επιστροφή



Φίλοι
• Ο μαθητής ασκείται στο 

να διακρίνει τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του κάθε 

ατόμου. Επιλέγει 

χαρακτηριστικά 

προσώπου (φύλο, μαλλιά, 

μάτια, μύτη, στόμα, 

χρώμα δέρματος) και 

δημιουργεί την εικόνα 

ενός φίλου του. 

Επιστροφή



Προσανατολισμός στο χώρο

• Δύο διαφορετικές 

ασκήσεις («τα ποντίκια» 

και «τα νούφαρα»)  

βοηθάνε τα παιδιά να 

εξοικειωθούν με τις 

έννοιες χώρου (πάνω –

κάτω, αριστερά-δεξιά)  

αλλά και με τη χρήση 

του πληκτρολογίου για 

την κίνηση στην οθόνη.  

Επιστροφή



Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας

• Η εξοικείωση με τη 

χρήση του «mouse» 

είναι ιδιαίτερα 

σημαντική για τα παιδιά 

της ηλικίας αυτής. 

«Σπάστε τα μπαλόνια», 

είναι το σύνθημα για 

την συγκεκριμένη 

δραστηριότητα.

Επιστροφή



Εποχές
• Εξοικείωση του μαθητή με 

τις εναλλαγές της 

κατάστασης του φυσικού 

περιβάλλοντος και των 

δραστηριοτήτων των 

ανθρώπων ανάλογα με την 

εποχή, ανάπτυξη της 

φαντασίας και της κριτικής 

του σκέψης και καλλιέργεια 

της δημιουργικής του 

έκφρασης με τη σύνθεση 

μιας εικόνας. 



Εποχές

• Ο μαθητής καλείται 

να αντιστοιχίσει  

αντικείμενα και 

φρούτα στην εποχή 

που τα συναντάμε. 

Επιστροφή



Χριστούγεννα-Πάσχα

• Αντικείμενα και 

δραστηριότητες των 

αντίστοιχων εορτών. Ο 

μαθητής καλλιεργεί τη 

δημιουργική και 

αισθητική του  έκφραση 

συνθέτοντας μια εικόνα 

με τα αντικείμενα και 

τις δραστηριότητες των 

εορτών αυτών.  

Επιστροφή



Αγρόκτημα

• Εξοικείωση με τα 

ζώα, τα αντικείμενα 

και το περιβάλλον 

ενός αγροκτήματος με 

την ελεύθερη επιλογή 

αντικειμένων και 

σύνθεση εικόνας. 

Επιστροφή



Κήπος

• Εξοικείωση με τα 

δέντρα, τα λουλούδια 

και το περιβάλλον ενός 

κήπου με την ελεύθερη 

επιλογή αντικειμένων 

και σύνθεση εικόνας. 

Επιστροφή



Γειτονιά

• Εξοικείωση με τα 

κτίρια, τα καταστήματα 

και το περιβάλλον της 

γειτονιάς με την 

ελεύθερη επιλογή 

αντικειμένων και 

σύνθεση εικόνας. 

Επιστροφή



Νηπιαγωγείο

• Ελεύθερη επιλογή 

αντικειμένων και 

σύνθεση εικόνας με 

θέμα το νηπιαγωγείο. 

Εξοικείωση του μαθητή 

με το περιβάλλον στο 

οποίο κινείται και το 

ρόλο του κάθε 

αντικειμένου στο χώρο. 

Επιστροφή



Κατάστημα

• Ο μαθητής «στήνει» ένα 

μανάβικο-μπακάλικο. 

Στόχος είναι να 

εξοικειωθεί με τα 

αντικείμενα που 

συναντά κανείς σε ένα 

τέτοιο κατάστημα και 

να αναπτύξει τη 

δημιουργικότητά του. 

Επιστροφή



Κυκλοφοριακή Αγωγή

• Σύνθεση εικόνας με 

θέμα την κυκλοφοριακή 

αγωγή. Εξοικείωση του 

μαθητή με τις βασικές 

αρχές της 

κυκλοφοριακής αγωγής 

και της οδικής 

ασφάλειας. 

Επιστροφή



Πατριδογνωσία

• Εξοικείωση με τις 

παραδοσιακές 

ελληνικές φορεσιές 

μέσα από την 

σύνθεση μιας 

εικόνας με την 

επιλογή των σωστών 

τμημάτων αυτής. 

Επιστροφή



Γεωγραφία

• Μέσα από 2 
διαφορετικές ασκήσεις, 
ο μαθητής καλείται 

1. να μάθει να αναγνωρίζει 
τα βασικά 
γεωμορφολογικά 
στοιχεία και 

2. να συνθέσει το παζλ του 
χάρτη της χώρας του 
αναγνωρίζοντας και 
μιλώντας για τις 
βασικές περιοχές αυτής 
και το σχήμα αυτής.

Επιστροφή



Οικολογία
• Εξοικείωση με την έννοια 

της ανακύκλωσης. Ο 

μαθητής ταξινομεί τα 

σκουπίδια στους κάδους 

ανάλογα με το υλικό και 

συνειδητοποιεί ποια υλικά 

ανακυκλώνονται. Στόχος 

είναι η ανάπτυξη 

περιβαλλοντικής 

συνείδησης.

Επιστροφή



Ημέρα-Νύχτα

• Εξοικείωση του μαθητή 

με τα αντικείμενα που 

αναφέρονται στη μέρα 

και τη νύχτα. 

Επιστροφή



Χρώμα
• O μαθητής εξοικειώνεται 

με τα διαφορετικά 

χρώματα και αναπτύσσει 

τη δημιουργική του 

έκφραση. Οι ασκήσεις 

αυτές ζητούν από το 

μαθητή

 να διακρίνει

 να αντιστοιχίσει

 να ομαδοποιήσει

 να ταξινομήσει 

αντικείμενα ανά χρώμα          

..../.....



Χρώμα

.../...

 να βάψει αντικείμενα με 
ότι χρώμα θέλει

 να συνειδητοποιήσει τις 
βασικές αρχές 
ανάμειξης χρωμάτων 
(επιλέγω δύο χρώματα 
και βλέπω το 
αποτέλεσμα που 
προκύπτει από την 
ανάμειξή τους).

Επιστροφή



Απλά σχήματα
• Πέντε ασκήσεις για την 

διάκριση, αναγνώριση, 
κατασκευή, ταξινόμηση  
γεωμετρικών σχημάτων 
(κύκλος, τρίγωνο, 
παραλληλόγραμμο, 
έλλειψη, ρόμβος, 
τετράγωνο) και σύνδεσή 
τους με αντικείμενα της 
καθημερινής μας ζωής. 
Στόχος είναι ο μαθητής να 
μάθει να αναγνωρίζει τα 
βασικά γεωμετρικά 
σχήματα. 

Επιστροφή



Σχήμα αντικειμένων

• Άσκηση, παιχνίδι και 

ανοιχτό περιβάλλον 

για την εξοικείωση 

των μαθητών με το 

σχήμα των 

αντικειμένων και  τη 

βελτίωση της 

παρατηρητικότητας 

τους. 

Επιστροφή



Μέγεθος-Βάρος

• Εξοικείωση με το 

μέγεθος και το βάρος 

των αντικειμένων 

μέσα από 

δραστηριότητες 

ταξινόμησης, 

διάκρισης, σύγκρισης.

Επιστροφή



Χώρος

• Πολλαπλές ασκήσεις με 
στόχο την εξοικείωση 
των μαθητών με την 
έννοια της απόστασης, 
της κατεύθυνσης στο 
χώρο, της θέσης των 
αντικειμένων στο χώρο 
(πάνω-κάτω, δεξιά-
αριστερά, μέσα-έξω, 
κοντά-μακριά, 
μπροστά-πίσω).

Επιστροφή



Λειτουργία

• Εξοικείωση των 
μαθητών με τα 
αντικείμενα και τη 
λειτουργία τους (κόβει, 
μεταφέρει, καθαρίζει). 
Ανάπτυξη κριτικής 
σκέψης και διεύρυνση 
του λεξιλογίου που 
σχετίζεται με τις 
καθημερινές του 
εμπειρίες.

Επιστροφή



Χρήση

• Εξοικείωση των 
μαθητών με τα 
αντικείμενα και τη 
χρήση τους (φοριέται, 
τρώγεται, πίνεται). 
Ανάπτυξη κριτικής 
σκέψης και διεύρυνση 
του λεξιλογίου που 
σχετίζεται με τις 
καθημερινές του 
εμπειρίες

Επιστροφή



Επαγγέλματα-εργαλεία

• Εξοικείωση με τα 

επαγγέλματα και τα 

εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται σε 

κάθε επάγγελμα

Επιστροφή



Μεταφορικά μέσα

• Εξοικείωση με τα μέσα 

μαζικής μεταφοράς και 

ταξινόμηση αυτών 

ανάλογα με το 

περιβάλλον στο οποίο 

κινούνται (ξηρά, 

θάλασσα, αέρας).

Επιστροφή



Εξέλιξη ειδών
«Πώς μεγαλώνουν;»

• Παρατήρηση και 

κατανόηση της εξέλιξης 

του ανθρώπου, των φυτών, 

της πορείας του ήλιου. 

Στόχος είναι να 

κατανοήσουν οι μαθητές 

την εξέλιξη-αλλαγή που 

παρουσιάζουν τα φυσικά 

φαινόμενα και τα έμβια 

όντα.

Επιστροφή



Ύλη

• Διαχωρισμός υλικών. 

Υλικά που διαλύονται, 

που πλάθονται, που 

σπάνε, που λυγίζουν 

κτλ. Ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης του 

μαθητή σε σχέση με 

τις καθημερινές του 

εμπειρίες. 

Επιστροφή



Φυσικά φαινόμενα

• Με δύο προγράμματα-
παρουσιάσεις, στοχεύουμε 
στο :

α) να κατανοήσουν οι μαθητές 
το φαινόμενο της βροχής και 
μέσα από ποια διαδικασία 
προκύπτει (κύκλος νερού) 
καθώς και β) να 
συνειδητοποιήσουν  τις τρεις 
μορφές του νερού (στερεό, 
υγρό, αέριο) σε σχέση με τη 
θερμοκρασία.

Επιστροφή



Ζώα
• Πολλαπλές ασκήσεις για 

την ομαδοποίηση των 
ζώων ανάλογα με το είδος 
τους και το περιβάλλον στο 
οποίο ζουν, αντιστοίχιση 
ζώου με το κεφάλι του, με 
την ουρά του, με το μικρό 
του, τη διατροφή του. 
Στόχος είναι οι μαθητές να 
αποκτήσουν γνώσεις για τα 
ζώα και να μάθουν να 
διακρίνουν τις ομοιότητες 
και τις διαφορές αυτών. 

Επιστροφή



Φυτά

• Ομαδοποίηση φυτών 

ανάλογα με το είδος 

τους (θάμνοι, δέντρα, 

λουλούδια).

Επιστροφή



Προέλευση πρώτων υλών

• Ανάπτυξη κριτικής 

σκέψης και κατανόηση 

της προέλευσης πρώτων 

υλών της διατροφής μας 

και της καθημερινής 

μας διαβίωσης (μέλι, 

γάλα, κρασί, λάδι, 

κρέας, σαπούνι, χαρτί 

κτλ)

Επιστροφή



Ήχος

• Με τη χρήση τριών 

διαφορετικών ασκήσεων 

ζητάμε από τους 

μαθητές να 

αναγνωρίσουν και να 

αντιστοιχίσουν ήχους με 

αντικείμενα:

Μουσικό όργανο-ήχο 

που παράγει

Ζώα – κραυγή

..../.....



Ήχος

.../...

Καθημερινά ακούσματα 

με αντικείμενα (ήχος 

βροχής, κόρνας, πόρτας, 

φύσημα αέρα, βρύση 

που στάζει, θόρυβο 

γραφομηχανής, κλειδιά, 

τζάμι που σπάει, τικ τακ 

ρολογιού κτλ)

Επιστροφή



Ώρα

• Πρόγραμμα –

παρουσίαση για την 

κατανόηση της έννοιας 

της ώρας σε σχέση με 

αντίστοιχες 

δραστηριότητες της 

ημέρας.

Επιστροφή



Πολλά-Λίγα

• Εισαγωγή στις 

προμαθηματικές έννοιες 

με άσκηση για την 

κατανόηση της 

πληθικότητας των 

συνόλων (δείξε ποια 

είναι τα πιο πολλά)

Επιστροφή



Τόσα-Όσα

• Άσκηση για την 

εξοικείωση με την 

ένα προς ένα 

αντιστοίχιση σε δύο 

σύνολα με μέλη 

συμπληρωματικά 

(π.χ.τα σκιουράκια 

και τα βελανίδια 

που τρώνε).

Επιστροφή



Ασυνεχείς ποσότητες

• Εξοικείωση του 

μαθητή με τις 

ασυνεχείς ποσότητες 

(υγρά). Ταξινόμηση 

δοχείων με υγρά 

ανάλογα με το σχήμα 

τους και την 

ποσότητα υγρού που 

περιέχουν.

Επιστροφή



Νομίσματα

• Ζητάμε από το μαθητή 

να επιλέξει το 

κατάλληλο νόμισμα για 

να αγοράσει ένα 

αντικείμενο και ο 

στόχος μας είναι να 

μάθει να αναγνωρίζει 

και να ονομάζει τις 

βασικές μονάδες του 

νομισματικού μας 

συστήματος (1, 2, 5 και 

10 ευρώ).
Επιστροφή



Δέντρο Λογικής

• Συσχέτιση και 

ομαδοποίηση 

αντικειμένων 

(αυτοκινήτων) όσον 

αφορά είδος και χρώμα 

με βάση ένα δέντρο 

λογικής.

Επιστροφή



Γραφικές Παραστάσεις

• Απλά κάθετα 

γραφήματα με βάση τις 

προτιμήσεις των 

παιδιών πάνω σε κάποιο 

θέμα (π.χ. που μας 

αρέσει να κάνουμε 

διακοπές, στη θάλασσα 

ή στο βουνό). Εισαγωγή 

στην έννοια της 

γραφικής παράστασης.

Επιστροφή



Αριθμοί 1-9
• Διαφορετικές δραστηριότητες 

που περιλαμβάνουν 
παρουσίαση και  ασκήσεις 
για τους αριθμούς (ο/η 
εκπαιδευτικός θα επιλέξει το 
επίπεδο των ασκήσεων με 
αριθμούς από το 1 ως το 5 ή 
ως το 9). Στόχος είναι οι 
μαθητές να μάθουν να 
αναγνωρίζουν αριθμούς και 
να ασκηθούν στη μέτρηση. 

Επιστροφή



Ασκήσεις-Παιχνίδια

• Εμπέδωση 

μαθηματικών εννοιών 

μέσα από παιχνίδια 

όπως «κάρτες» (παιχνίδι 

μνήμης) και «παίρνω 

τηλέφωνο».

Επιστροφή



Η σειρά των αριθμών

• Δύο ασκήσεις σχετικά 

με την ακολουθία των 

αριθμών:

«Τι λείπει ;» και

«Νούφαρα»

Επιστροφή



Πρόσθεση

• Εισαγωγή στην 

έννοια της 

πρόσθεσης και απλές 

ασκήσεις 

κατανόησης. 

Επιστροφή



Αφαίρεση

• Εισαγωγή στην 

έννοια της 

αφαίρεσης και απλές 

ασκήσεις 

κατανόησης

Επιστροφή



Βρίσκω τα γράμματα

• Ο μαθητής βρίσκει και 
μεταφέρει το γράμμα 
που ο φίλος του ο 
κούνελος του ζητάει. 
Στόχος είναι οι μαθητές

να μάθουν να 
αναγνωρίζουν το σχήμα 
των γραμμάτων 
(κεφαλαία ή πεζά 
ανάλογα με το στόχο 
του/της εκπαιδευτικού). 

Επιστροφή



Ακούω και βρίσκω

• Ο μαθητής ακούει και 

επιλέγει το σωστό 

γράμμα. 

Επιστροφή



Το σχέδιο των γραμμάτων

• Παρουσίαση του 

τρόπου γραφής των 

γραμμάτων, 

κεφαλαίων και 

πεζών.

Επιστροφή



Τραγούδια για τα γράμματα

• Τέσσερα πρωτότυπα 

χαρούμενα τραγούδια 

για τα γράμματα για 

να τα τραγουδάει όλη 

η τάξη.

Επιστροφή



Κρυμμένος Θησαυρός

• Ο μαθητής συνδυάζει 

γράμματα και αριθμούς 

για να βρει τον 

κρυμμένο θησαυρό!

Επιστροφή



Βρες το πρώτο γράμμα

• Ο μαθητής επιλέγει το 

σωστό γράμμα.

Επιστροφή



Αρχίζουν με…

• Ο μαθητής επιλέγει την 

εικόνα της οποίας η 

λέξη αρχίζει με το 

εικονιζόμενο γράμμα.

Επιστροφή



Κάρτες

• Παιχνίδι μνήμης που 

συνδυάζει εικόνα με το 

πρώτο γράμμα της 

αντίστοιχης λέξης.

Επιστροφή



Το όνομά μου

• Ο μαθητής ασκείται στο 

να πληκτρολογεί στον 

υπολογιστή το όνομά 

του.

Επιστροφή



Βλέπω και γράφω

• Ο μαθητής ασκείται στο  

να πληκτρολογεί στον 

υπολογιστή απλές 

λέξεις.

Επιστροφή



Γράφω ελεύθερα

• Ο μαθητής μπορεί να 

γράψει τις δικές του 

λέξεις ή φράσεις.

Επιστροφή



Find the letter

• Ο μαθητής βρίσκει και 
μεταφέρει το γράμμα 
που ο φίλος του ο 
κούνελος του ζητάει. 
Στόχος είναι οι μαθητές

να μάθουν να 
αναγνωρίζουν το σχήμα 
των γραμμάτων 
(κεφαλαία ή πεζά 
ανάλογα με το στόχο 
του/της εκπαιδευτικού). 

Επιστροφή



Listen and find

• Ο μαθητής ακούει και 

επιλέγει το σωστό 

γράμμα. 

Επιστροφή



The shape of letters

• Παρουσίαση του 

τρόπου γραφής των 

γραμμάτων, κεφαλαίων 

και πεζών.

Επιστροφή



The song of the letters

• Ο μαθητής ακούει ένα 

τραγούδι για το αγγλικό 

αλφάβητο.

Επιστροφή



Hidden treasure

• Ο μαθητής συνδυάζει 

γράμματα και αριθμούς 

για να βρει τον 

κρυμμένο θησαυρό!

Επιστροφή



Find the first letter

• Ο μαθητής επιλέγει το 

σωστό γράμμα.

Επιστροφή



They start with

• Ο μαθητής επιλέγει την 

εικόνα της οποίας η 

λέξη αρχίζει με το 

εικονιζόμενο γράμμα.

Επιστροφή



Cards

• Παιχνίδι μνήμης.

Επιστροφή



My name

• Ο μαθητής ασκείται στο 

να πληκτρολογεί στον 

υπολογιστή το όνομά 

του.

Επιστροφή



Look and write

• Ο μαθητής ασκείται στο 

να πληκτρολογεί στον 

υπολογιστή απλές 

λέξεις.

Επιστροφή



Write

• Ο μαθητής μπορεί να 

γράψει τις δικές του 

λέξεις ή φράσεις.

Επιστροφή


