
Χηίδμκηαξ γέθονα από ημ κεπηαγςγείμ ζημ 
δεμμηηθό 

Έκα πνόγναμμα μμαιήξ μεηάβαζεξ πμο 

πναγμαημπμηήζεθε ζημ 18μ δεμμηηθό ζπμιείμ 

Ζςακκίκςκ ζε ζοκενγαζία με ημ 18μ κεπηαγςγείμ 

Ζςακκίκςκ. 

 

 

 

Σχολικό έτος 2021-2022 



• Πανμοζίαζε πνμγνάμμαημξ: Ηώκα Δέζπμηκα 

 

• Σομμεηέπμκηεξ ζημ πνόγναμμα: Ηώκα Δέζπμηκα, 
Ηαηζανμύ Βαζηιηθή (Δηεοζύκηνηα κεπηαγςγείμο), Οπίγγμο 
Γιηζζάβεη, Θαδηά Νμιολέκε, Δηώγα Ακηςκία, Νμνίθε 
Γηακκμύια – Ξόδα, Δαθμπμύιμο Οηαονμύια, Ηςκζηακηηκηά 
Γηακκαθμύ, Γενμεκή Ιανία ( Β΄ηάλε), Δήθμξ Αιέλημξ 

 ( ΟΠ΄ηάλε). 

 



 
Σηόπμη ημο πνμγνάμμαημξ 

 
•Ε δηαζθάιηζε ηεξ μμαιήξ μεηάβαζεξ ηςκ κεπίςκ ζημ 

Δεμμηηθό. 

 

• Ε γκςνημία ηςκ κεπίςκ με ημοξ πώνμοξ θαη ηα πνόζςπα 

ημο Δεμμηηθμύ Οπμιείμο. 

 

•Ε ακάπηολε ζοκενγαζίαξ μεηαλύ δαζθάιςκ θαη κεπηαγςγώκ 

με ηεκ ακηαιιαγή εμπεηνηώκ θαη με ημκ από θμηκμύ 

ζπεδηαζμό δναζηενημηήηςκ, πμο ζα γεθονώζμοκ ημ πάζμα 

μεηαλύ ζπηηημύ – κεπηαγςγείμο θαη δεμμηηθμύ.  

 



•Ε πνμεημημαζία ημο Δεμμηηθμύ γηα ηεκ οπμδμπή ηςκ 

κέςκ μαζεηώκ.  

 

• Ε εκεμένςζε ηςκ γμκέςκ θαη ε εοαηζζεημπμίεζή ημοξ 

γηα ηα πνμβιήμαηα πμο ακηημεηςπίδμοκ ηα παηδηά θαηά 

ηε ζπμιηθή μεηάβαζε θαη ε εθανμμγή μέηνςκ ζηήνηλήξ 

ημοξ. 

 

• Ε έγθονε δηάγκςζε κεπίςκ με μαζεζηαθέξ θαη άιιεξ 

δοζθμιίεξ. 

 

 



Η ακαγθαηόηεηα ημο πνμγνάμμαημξ 

• Μη θόβμη θαη μη ακεζοπίεξ ηςκ κεπίςκ γηα ηε 

μεηάβαζή ημοξ ζηεκ Α΄ ηάλε δεμμηηθμύ. 

 

• Πα πνμβιήμαηα πνμζανμμγήξ ηςκ κεπίςκ ζημ 

μειιμκηηθό κέμ ημοξ πενηβάιιμκ. 

 

 

 



•Ε ζοκενγαζία μεηαλύ ηςκ ζπμιηθώκ μμκάδςκ θαη ε 

εκεμένςζε γηα ημ μαζεζηαθό οπόβαζνμ ηςκ κεπίςκ, 

ώζηε ημ δεμμηηθό κα πνμεημημαζηεί θαηάιιεια γηα ηεκ 

οπμδμπή ηςκ κέςκ μαζεηώκ. 

 

•Ε ζεηηθή εκίζποζε ηςκ  κεπίςκ θαη ηςκ γμκέςκ ημοξ. 

 



Δναζηενηόηεηεξ ημο πνμγνάμμαημξ 
πανέμβαζεξ 

Πνηκ ηεκ επίζθερε 

• Γκεμένςζε ηςκ κεπίςκ γηα ηεκ πνώηε ημοξ επίζθερε 

ζημ δεμμηηθό. 

 

• Ακίπκεοζε πνόηενςκ γκώζεςκ ηςκ κεπίςκ γηα ημ 

δεμμηηθό ζπμιείμ. 

 

• Οοδήηεζε με ηα παηδηά γηα ημοξ πνμβιεμαηηζμμύξ ημοξ 

θαη θαηάζεζε απόρεςκ. 



 
Καηαζθεοή θάνηαξ θηιίαξ – πνόζθιεζεξ από 

ημοξ μαζεηέξ ηεξ Α΄ ηάλεξ 

 



 
Καηαζθεοή θάνηαξ θηιίαξ από ημοξ μαζεηέξ ημο 

κεπηαγςγείμο 

 



Δεμημονγία padlet 

Μη  μαζεηέξ ηεξ Α΄ ηάλεξ μαδί με ηε δαζθάια ημοξ 

δεμημύνγεζακ έκαv padlet με δηάθμνα βίκηεμ με 

ζθμπό κα εκεμενώζμοκ, κα ιύζμοκ ηοπόκ απμνίεξ 

θαη κα θαιςζμνίζμοκ με έκα όμμνθμ ηναγμύδη από 

ημ βηβιίμ ηεξ Γιώζζαξ ημοξ μαζεηέξ ημο 

κεπηαγςγείμο.  

https://padlet.com/despinak2906/lb5th2lf7fvjv

b35 
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Δεμημονγία Word Art - Σοκκεθόιελμο 

Μη μαζεηέξ ηεξ Α΄ ηάλεξ με ηε βμήζεηα ηεξ δαζθάιαξ 

ημοξ δεμημύνγεζακ έκα ζοκκεθόιελμ με ηεκ εθανμμγή 

Word Art, γνάθμκηαξ ιέλεηξ πμο αθμνμύκ ηεκ 

θαζεμενηκόηεηά ημοξ ζηεκ ηάλε, με ζθμπό μη μαζεηέξ 

ημο κεπηαγςγείμο κα γκςνίζμοκ ημ πενηβάιιμκ ηεξ Α΄ 

ηάλεξ μέζα από ιέλεηξ.  

 





Παναθμιμύζεζε padlet θαη Word Art από ηα 
κήπηα 



 Δεμημονγία μηαξ εμηηειμύξ εηθμκμγναθεμέκεξ 

ηζημνημύιαξ  

Μη μαζεηέξ ημο κεπηαγςγείμο λεθίκεζακ κα δεμημονγμύκ  

μηα ηζημνία  αθηενςμέκε ζηε μεηάβαζε από ημ 

Κεπηαγςγείμ ζημ Δεμμηηθό θαη θαηά ηεκ επίζθερε ημοξ 

ζηεκ Α΄ηάλε μαξ ηεκ πανέδςζακ γηα κα ηεκ 

ζοκεπίζμομε… 

 



Μ Άνεξ θαη ε Ηςκζηακηίκα πάκε ζημ κεπηαγςγείμ… 



Καηά ηε δηάνθεηα ηεξ επίζθερεξ 

• Γκςνημία με ηε δηεοζύκηνηα ημο ζπμιείμο. 

 

• Λεκάγεζε ζημοξ πώνμοξ ημο ζπμιείμο 

 

• Ε πνώηε επίζθερε ζηεκ Α΄ ηάλε  

  αθμύ πνμεγήζεθε ζπεηηθή εκεμένςζε 

 





Ακηαιιαγή θανηώκ 

Ηαηά ηεκ πνώηε επίζθερε ζηηξ ανπέξ Ιανηίμο μη 

μαζεηέξ ημο κεπηαγςγείμο γκώνηζακ ημοξ μαζεηέξ θαη 

ηηξ δαζθάιεξ ηεξ Α΄ δεμμηηθμύ, ακηάιιαλακ θάνηεξ 

θηιίαξ μεηαλύ ημοξ, αιιειεπίδναζακ, πανμοζίαζακ ηεκ 

ηζημνημύια ημοξ θαη είδακ ηα θαηκμύνηα ημοξ βηβιία. 









Μεηά ηεκ πνώηε επίζθερε 

Μη μαζεηέξ ηεξ Α΄ ηάλεξ με ηε βμήζεηα ηεξ δαζθάιαξ ημοξ 

έγναρακ ηε ζοκέπεηα ηεξ ηζημνίαξ θαη ηεκ εηθμκμγνάθεζακ. 

Έπεηηα, ηα κήπηα δηάβαζακ μιόθιενε ηεκ ηζημνία θαη ηε 

μεηέηνερακ ζε ειεθηνμκηθό βηβιίμ με ηε βμήζεηα ηεξ 

δηεοζύκηνηαξ ημο κεπηαγςγείμο. Πέιμξ, μη ήνςεξ ηεξ ηζημνίαξ 

έγηκακ θηκμύμεκε εηθόκα, δείπκμκηάξ μαξ ηηξ ακηηδνάζεηξ ημοξ. 

https://blogs.sch.gr/18nipioa/2022/04/11/chtizontas-

gefyra-apo-to-nipiagogeio-sto-dimotiko/ 
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Καιιςπηζμόξ ημο θμηκμύ μαξ θήπμο 

Πεκ ηειεοηαία εβδμμάδα ημο Ιανηίμο μη μαζεηέξ ημο 

κεπηαγςγείμο θαη ηεξ Α΄ δεμμηηθμύ έθενακ από ημ ζπίηη 

ημοξ ιμοιμύδηα θαη από θμηκμύ με ηε βμήζεηα ηςκ 

εθπαηδεοηηθώκ δεμημύνγεζακ έκακ ακζόθεπμ, 

μμμνθαίκμκηαξ έηζη ηεκ θμηκή μαξ αοιή. Οηε δνάζε 

ζομμεηείπακ θαη εθπαηδεοηηθμί άιιςκ ημεμάηςκ, όπςξ 

θαη ε δηεοζύκηνηα ημο δεμμηηθμύ. 







Κοκήγη ζεζαονμύ 

Στισ 15 Απριλίου, πριν τισ διακοπζσ του Πάςχα, οι 

μαθητζσ τησ Α΄ τάξησ ςυναντήθηκαν ςτην αυλή 

του ςχολείου με τουσ μαθητζσ του νηπιαγωγείου 

και αφοφ χωρίςτηκαν ςε μεικτζσ ομάδεσ ζπαιξαν 

το παιχνίδι του θηςαυροφ, βρίςκοντασ την 

απάντηςη ςε κρυμμζνουσ γρίφουσ με θζμα το 

Πάςχα. 



Οη γνίθμη θαη μη απακηήζεηξ ημοξ 



Σπέδημ ημο ζπμιείμο με ηα θνομμέκα ζεμεία ηςκ γνίθςκ 



 

Μειέηε πάνηε 

από θάζε μμάδα 



Ακαδήηεζε 
θνορώκςκ 



Χάνηηκμ αογμοιάθη 
ςξ δώνμ γηα θάζε 
ζςζηή απάκηεζε 



Εκηοπώζεηξ από ηηξ θμηκέξ δνάζεηξ 

•Πα παηδηά ημ δηαζθέδαζακ.  

 

•Ακαπηύπζεθε εμπηζημζύκε ακάμεζα ζε αοηά θαη ηηξ 
δαζθάιεξ ημο δεμμηηθμύ.  

 

•Γίδακ όηη οπάνπεη μία ζοκέπεηα.  

 

•Έκηςζακ αοημπεπμίζεζε όηη μπμνμύκ κα ηα θαηαθένμοκ. 

  

• Ηαιιηένγεζακ ζοκαηζζήμαηα θμηκςκηθήξ θαη 
ζοκαηζζεμαηηθήξ επάνθεηαξ, ώζηε ηα παηδηά θαη μη 
μηθμγέκεηέξ ημοξ κα έπμοκ ζεηηθή άπμρε γηα ημ ζπμιείμ. 

 



Κμηκμπμίεζε ηςκ θμηκώκ δνάζεςκ  

Όιεξ μη παναπάκς δνάζεηξ ακανηήζεθακ ζηηξ 

ηζημζειίδεξ θαη ηςκ δύμ ζπμιείςκ με ζηόπμ ημ άκμηγμα 

ημο ζπμιείμο ζηεκ θμηκςκία θαη ηεκ πνμβμιή ηςκ 

δνάζεςκ ζημοξ γμκείξ. 



Δνάζεηξ πνμξ οιμπμίεζε 

Οηε ζοκέπεηα, ζα οιμπμηεζεί ε δνάζε       «παίδμομε 

νμμπμηηθή» ζημ πώνμ εθδειώζεςκ ημο ζπμιείμο μαξ 

από ηε δηεοζύκηνηα ημο κεπηαγςγείμο. 

Γπίζεξ, μη δάζθαιμη ηςκ δύμ ζπμιείςκ ζα αλημιμγήζμοκ 

ημ πνόγναμμα θαη ζα εημημάζμοκ έκα ενςηεμαημιόγημ με 

ζθμπό ηεκ εμπιμθή ηςκ γμκέςκ ζηεκ αλημιόγεζή ημο. 



 
Εοπανηζηώ πμιύ γηα ηεκ πνμζμπή ζαξ! 

 


