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Γεια σας, παιδιά.
Το όνομά μου είναι
Λέων Λαλέων.

Κι εγώ
είμαι η Μηλώ
Καμηλώ. Το δικό
σου όνομα;

Όνομα:
_____________________ ___________

Έλα να γνωρίσουμε:
τον κόσμο σου, τον κόσμο μας
και λίγο παραπέρα.
Μαζί θα ταξιδέψουμε
στη γη και στον αέρα...
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Πώς εργαζόμαστε:
Λέμε τη γνώμη μας

Συζητάμε

Ρωτάμε

Παίζουμε

Ζωγραφίζουμε

Κόβουμε και κολλάμε
Κατασκευάζουμε

Ερευνούμε έξω από την τάξη

Εργαζόμαστε στο τετράδιο εργασιών

8
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Η τάξη μου
1. Πώς είναι η τάξη μου;

2. Η ομάδα μια αγκαλιά, δάσκαλοι με τα παιδιά

3. Πώς ζούµε στην τάξη;

9
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1. Πώς είναι η τάξη μου;
Πώς είναι
η τάξη σου;

Παίζουμε: Γνωρίζω την τάξη µου.

Μες στην τάξη περπατώ.
Γύρω μου παρατηρώ.
Διαλέγω κάτι.
Μιλώ για αυτό.
Παρατηρώ προσεκτικά την τάξη µου.
Ποια πράγµατα υπάρχουν γύρω µου;
Συζητάμε

αριστερά;

πάνω;
Tι βλέπω

δεξιά;

κάτω;
Tι άλλο θα ήθελα να έχει η τάξη µου; Γιατί;
Λέμε τη γνώμη μας

10
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Πώς είναι η τάξη μου;
Πόσα

είναι o

;

είναι ο

Πόσες

Πόσες

είναι το

;

;
το

Μετράω και με μια

μου.

Πώς αλλιώς µετράµε;
Tι άλλο θα ήθελες να µετρήσεις;
Συζητάμε

σε ένα

Κλείνω τα μάτια με ένα

ή σε ένα

.

Παίζουμε:
Δίνω οδηγίες για να πάει στην

.

H τάξη µου είναι ένας χώρος που έχει πολλά
πράγµατα. Έχει πίνακα, θρανία, καρέκλες, βιβλιοθήκη.

11
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Πώς είναι η τάξη μου;

Σε τι µοιάζει η τάξη µου µε τις άλλες τάξεις;
Σε τι διαφέρει;
Συζητάμε

1–2
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2. Η ομάδα μια αγκαλιά, δάσκαλοι με τα παιδιά
Είμαι η Άννα και μου αρέσει...

Παίζουμε:
Ας γνωριστούμε.

Παίζουμε:
Aναγνωρίζω τους
συµµαθητές µου.

Τι θα ήθελες να ρωτήσεις τα

, τον

ή τη

;

Ρωτάμε

Από φίλους ξεχειλίζει
και όλο γράμματα μυρίζει*.
Τι είναι;

Η τάξη μου
είναι μια ομάδα.

3

* Ρ. Καρθαίου
13
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3. Πώς ζούμε στην τάξη;

Γινόµαστε οµάδες και συζητάµε τι κάνουν τα παιδιά στις εικόνες.
Tι άλλο κάνουµε στην τάξη;
Συζητάμε
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Πώς ζούμε στην τάξη;
Για την τάξη σας κανόνες
αν θα βρείτε, όλοι μαζί
καλύτερα θα ζείτε.

Σκεφτόµαστε τρόπους για να ζούµε καλά στην τάξη.
Mε τον δάσκαλο ή τη δασκάλα µας συµφωνούµε
για τους κανόνες που θα έχουµε στην τάξη µας.
Λέμε τη γνώμη μας
Γινόµαστε ζευγάρια ή οµάδες.
Παίζουµε έναν κανόνα της τάξης.
Στην τάξη µας
έχουµε κανόνες!

Παίζουμε

Η τάξη της γιαγιάς μου

4
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Η τάξη μου
Συζητάμε και ζωγραφίζουμε

Τι σημαίνει για σένα η τάξη σου;
Να ζωγραφίσεις εικόνες από την τάξη σου.
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Το σχολείο μου
1. Πώς είναι το σχολείο µου;

2. Πώς ζούµε στο σχολείο;

3. Εκδρομές με το σχολείο,
εκδηλώσεις και γιορτές...

4. 28η Oκτωβρίου 1940

2. Η

17
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1. Πώς είναι το σχολείο μου;

Το σχολείο
αρχίζει!

Ερευνούμε έξω από την τάξη

Ας γνωρίσουμε το σχολείο μας!

Τι βλέπεις;

Τι ακούς;

Τι πιάνεις;

Τι μυρίζεις;

Τι νιώθεις;

Γινόµαστε οµάδες.
Eρευνούµε
τους χώρους
του σχολείου.

18
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Πώς είναι το σχολείο μου;
Βλέπω σχολεία μεγάλα,
βλέπω σχολεία μικρά, στην πόλη,
στο βουνό, στον κάμπο,
στα νησιά.

Λέμε τη γνώμη μας

Τι άλλο θα θέλαμε
να έχει το σχολείο μας;
Υπάρχει κάτι που δε μας αρέσει; Γιατί;

To σχολείο µας έχει πολλούς χώρους.
Έχει αίθουσες, γραφεία, αυλή.

1–2
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2. Πώς ζούμε στο σχολείο;

Τι άλλο κάνουμε στο σχολείο;
Τι σου αρέσει πιο πολύ;

Πού είναι
ο κάδος;

Συζητάμε

Πού θα πλύνω
τα χέρια μου;

Tι θα έλεγες σε έναν συµµαθητή σου που πετάει τα σκουπίδια κάτω;
Ποιους κανόνες χρειαζόµαστε για να ζούµε καλά κάθε µέρα, όταν
είµαστε στο σχολείο;
Συζητάμε
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Πώς ζούμε στο σχολείο;
Τι θα κάνουμε αν γίνει σεισμός στο σχολείο;

Κάνουμε ένα παιχνίδι ετοιμότητας.
Συζητάμε

ΟΑΣΠ

Συζητάμε

Παρατηρούµε
προσεκτικά
το φυλλάδιο οδηγιών.
Tι θα κάνουµε αν γίνει
σεισµός και είµαστε
στο σπίτι;

Οργανισμός
Αντισεισμικού Σχεδιασμού
και Προστασίας

Στο σχολείο µαθαίνουµε πολλά πράγµατα.
Mαθαίνουµε τι πρέπει να κάνουµε την ώρα του
σεισµού.
3
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3. Εκδρομές με το σχολείο, εκδηλώσεις και γιορτές

Τι κάνουν τα παιδιά στην πάνω εικόνα;
Πού πηγαίνουν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Πρώτης τάξης
με το σχολικό;
Πού θα ήθελες να πας με το σχολείο σου;
Λέμε τη γνώμη μας

Τι χρειάζεται να έχω
μαζί μου όταν πηγαίνω
εκδρομή;

Τραγουδάμε:

« Ήταν ένα μικρό καράβι...»
Mε το σχολείο πηγαίνουµε εκδροµές,
κάνουµε εκδηλώσεις και γιορτές.
4-5
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1. Πώς
η τάξη1940
μου;
4.
28η είναι
Οκτωβρίου

A. Aλεξανδράκης,
Έλληνες στρατιώτες
στην Πίνδο, 1940-1941

Οι παππούδες μας που τώρα
έχουν χιόνια στα μαλλιά
πολεμήσανε πριν χρόνια
μες στο κρύο και στα χιόνια
για τιμή, για λευτεριά.

Γ. Bρεττός

Pωτάµε τους παππούδες και τις γιαγιάδες µας
να µας πουν τι έγινε την 28η Oκτωβρίου 1940.
Ρωτάμε

Παιδιά, της Ελλάδος παιδιά,
που σκληρά πολεμάτε, πάνω στα βουνά...
M. Tραϊφόρος, M. Σουγιούλ
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Το σχολείο μου
Συζητάμε και ζωγραφίζουμε
Το σχολείο μου

Tι σηµαίνει για σένα το σχολείο σου;
Nα ζωγραφίσεις εικόνες από το σχολείο σου στα πέταλα του λουλουδιού.
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Η οικογένειά μου
1. Η οικογένεια

2. Πώς ζούµε στην οικογένεια;

3. Πώς η οικογένεια φροντίζει το περιβάλλον;
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1. Η οικογένεια
Να η οικογένειά μου!

Θέλεις να µιλήσεις για τη δική σου οικογένεια;
Λέμε τη γνώμη μας

Να η οικογένεια της
φίλης μου, της Άννας.

Η οικογένεια της Άννας

ο αδερφός της

η αδερφή της

η Άννα

η μαμά της

ο μπαμπάς της

ο παππούς της

η γιαγιά της
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Η οικογένεια
Η οικογένεια του Ομάρ

η μαμά του

Η οικογένεια του Τάκη

ο μπαμπάς του

ο Ομάρ

ο Τάκης

Τι θα ήθελες να ρωτήσεις την Άννα, τον Ομάρ και τον Τάκη
για τις οικογένειές τους;
Ρωτάμε

Η δική μου
οικογένεια
άλλαξε!

Πώς μπορεί να αλλάξει μια οικογένεια;
Συζητάμε

Kάθε παιδί έχει τη δική του οικογένεια.
Όλες οι οικογένειες δεν είναι όµοιες.
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Η οικογένεια
Άλλες οικογένειες

Oικογένεια Κινέζων

Oικογένεια Ινδών

Βάλε τη φωτογραφία
της οικογένειάς σου

Παίζουµε το παιχνίδι Μοιάζω-∆ιαφέρω.
Σε τι µοιάζουν οι οικογένειες που φαίνονται στις φωτογραφίες;
Σε τι διαφέρουν;
Συζητάμε
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

γιος της µαµάς µου είµαι εγώ.
γιος του µπαµπά µου είµαι εγώ.
αδελφός του αδελφού µου είµαι εγώ.
αδελφός της αδελφής µου είµαι εγώ.
εγγονός της γιαγιάς µου είµαι εγώ.
εγγονός του παππού µου είµαι εγώ.
ανιψιός του θείου µου είµαι εγώ.
ανιψιός της θείας µου είµαι εγώ.
ξάδελφος του ξαδέλφου µου είµαι εγώ.
ξάδελφος της ξαδέλφης µου είµαι εγώ.
Ποιος είµαι πια εγώ!!!!

Αν εί σα ι κορί τ σ ι ,
π ώς θ α τ ο π εις;

1–2
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2. Πώς ζούμε στην οικογένεια;
Δείτε πώς ζουν οι φίλοι μου.

Ποιες από τις εικόνες σού θυμίζουν την οικογένειά σου;
Τι άλλο κάνετε με τη δική σου οικογένεια;
Συζητάμε

Βοηθάµε ο ένας τον άλλον.

Tώρα είµαστε µια συντροφιά.

Tι µας προσφέρει η οικογένειά µας;
Tι προσφέρουµε εµείς στην οικογένειά µας;
Συζητάμε
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Πώς ζούμε στην οικογένεια;

Yπάρχουν και προβλήματα
Μπορούμε να κάνουμε πάντα αυτό που
θέλουμε; Γιατί;

Παίζουμε

Γινόμαστε ζευγάρια.
Παίρνουμε ρόλους.
Συζητάμε για ένα πρόβλημά μας.
Δίνουμε λύση σε αυτό.

Όλοι κάνουν κάτι µέσα στην οικογένεια,
δηλαδή έχουν ρόλους.
Kάθε οικογένεια έχει κανόνες.
Όλοι βοηθάνε σε µια οικογένεια.

Ζητάω βοήθεια από κάποιον μεγαλύτερο στο σπίτι και γράφω
έναν κανόνα της οικογένειάς μου.
Ένας κανόνας της οικογένειάς μου
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

3–4
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3. Πώς η οικογένεια φροντίζει το περιβάλλον;
Eγώ και η οικογένειά μου προσέχουμε...

Παρατηρώ τις παραπάνω εικόνες.
Ποιες εικόνες δείχνουν τη φροντίδα μας για το περιβάλλον;
Δικαιολογώ την απάντησή μου.

Τι μπορεί να κάνει μια οικογένεια για το περιβάλλον;

Συζητάμε
Kάθε οικογένεια µπορεί να κάνει πολλά
για να προστατεύει το περιβάλλον.

5–6
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Η οικογένειά μου
Ζωγραφίζω ένα μήνυμα για το περιβάλλον.
Tο δείχνω στην οικογένειά μου και συζητάμε για αυτό.
Ζωγραφίζουμε

Θα μας μιλήσεις για
την οικογένειά σου;

Συζητάμε και ζωγραφίζουμε

Η οικογένειά μου
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Ο άνθρωπος και ο χρόνος
1. H οικογένειά µου έχει ιστορία

2. H δική µου ιστορία

Να κολλήσεις
δύο δικές σου
φωτογραφίες.

3. Πώς µετράω τον χρόνο;

5. Xριστούγεννα – Πρωτοχρονιά

4. Πώς αλλιώς µετράω τον χρόνο;

6. Πώς περνάω τον ελεύθερο χρόνο µου;
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1. Η οικογένειά μου έχει ιστορία
«H ιστορία της μαμάς μου»
Στην κουζίνα του σπιτιού αρχηγός ήτανε η µαµά της µαµάς της µαµάς µου,
η γιαγιά της µαµάς µου, η δική µου προγιαγιά.
Σ. Zαραµπούκα

∆άβης ∆.

Bαλαβανίδη M.

Bασιλείου Σ.

∆άβης ∆.

Bάζω αριθµούς στους κύκλους και στις φωτογραφίες. Ξεκινάω από την προγιαγιά.

Kαι η οικογένειά σου έχει ιστορία.
Θα µας διηγηθείς κάτι από αυτήν;
Συζητάμε
34
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Η οικογένειά μου έχει ιστορία
Όνομα:

Koλλάω φωτογραφίες µε τα πρόσωπα της οικογένειάς µου.
Γράφω τα ονόµατά τους στις γραµµές.

Από πού είναι
η μαμά σου, ο μπαμπάς σου,
ο παππούς σου,
η γιαγιά σου;
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Η οικογένειά μου έχει ιστορία

Tι άλλαξε
στην
οικογένεια;
Ρώτησε τη μαμά,
τον μπαμπά,
τον παππού,
τη γιαγιά για...
ρούχα

σπίτι

το

,

τα

χωριό

δρόμους

, τους

,

το

,

πόλη

την

τους, όταν ήταν παιδιά.

Mια φορά κι έναν καιρό,
κάπου πέρα, κάπου εδώ,
ο παππούς και η γιαγιά
κάνανε πολλά παιδιά.
– Kαι µετά, και µετά;
– Tα παιδιά κάναν παιδιά.
– Kαι µετά, και µετά;
– E! Γεννήθηκα εγώ. Γεια σας, παιδιά!
1
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2. Η δική μου ιστορία
Να ζήσεις, Ελένη, και χρόνια πολλά,
μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά!

Πώς ήταν η Eλένη όταν γεννήθηκε;
Πώς είναι έξι χρονών;
Συζητάμε
Γράφω

Χαρούμενα Γενέθλια

σε µια άλλη γλώσσα.

Kλείνω τα µάτια και θυµάµαι... όταν ήµουν πιο µικρός ή πιο µικρή.

Πώς ήµουν;
Tι µπορούσα να κάνω;

Γεννήθηκα πριν από ........ χρόνια.
Γιορτάζω τα γενέθλιά µου τον µήνα ........................

2
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3. Πώς μετράω τον χρόνο;

Ρώτα τον Ήλιο,
το μεγάλο ρολόι!
Τι ώρα είναι;

Στη χώρα των ρολογιών

Παρατηρώ τις εικόνες. Πώς µετράµε τον χρόνο;
Πώς µπορούµε να µετρήσουµε τον χρόνο χωρίς ρολόι;
Συζητάμε
Mε το ρολόι µετράµε τον χρόνο που περνάει.

Τικ τακ, τικ τακ, τικ τακ
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Πώς μετράω τον χρόνο;
Οι ώρες κυλούν, οι μέρες περνούν. Τι μέρα είναι σήμερα;
Γράφω το όνοµα
κάθε µέρας.

Η Δευτέρα με την Τρίτη
στης Τετάρτης παν το σπίτι.

Δευτέρα

Με την Πέμπτη κουβεντιάζουν
την Παρασκευή φωνάζουν.
Παίρνουνε και το Σαββάτο
και τραβάνε παρακάτω.
Να κι η Κυριακή στο πλάι
το μαντίλι της κουνάει.
Κι αρχινάνε ζωηρό
της βδομάδας τον χορό.

Γ. Kρόκος

Mετράµε τον χρόνο που περνάει και µε µέρες.
Mία εβδοµάδα έχει εφτά µέρες: ∆ευτέρα, Tρίτη,
Tετάρτη, Πέµπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Kυριακή.

3–4–5
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4. Πώς αλλιώς μετράω τoν χρόνο;
Γύρω γύρω οι μήνες όλοι, η ζωή περιβόλι, άνθη, χιόνια
και βροχή, κάθε χρόνο απ' την αρχή... Λιλιπούπολη

Χειμώνας
Χειμώνας
Ιανουάριος

Απρίλιος

Φθινόπωρο

Ιούνιος

Άνοιξη

Καλοκαίρι

Οκτώβριος

Ποιους άλλους µήνες γνωρίζεις;
Ποιες είναι οι τέσσερις εποχές;
Συζητάμε
6–7
Tον χρόνο που περνάει τον µετράµε και µε µήνες.
Ένας χρόνος έχει δώδεκα µήνες: Iανουάριος, Φεβρουάριος,
Mάρτιος, Aπρίλιος, Mάιος, Iούνιος, Iούλιος, Aύγουστος,
Σεπτέµβριος, Oκτώβριος, Nοέµβριος, ∆εκέµβριος.
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5. Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά

Θεοφάνης, H Γέννηση του Xριστού

N. Λύτρας, Tα κάλαντα

Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα...

Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά...

Tι γιορτάζουµε τα Xριστούγεννα;
Tι γιορτάζουµε την Πρωτοχρονιά;
Συζητάμε

Tι ετοιµασίες κάνουµε για τις γιορτές...
στο σπίτι και στο σχολείο;
Ποιο µήνα γιορτάζουµε τα Xριστούγεννα;
Ποια εποχή;
Ποιο µήνα γιορτάζουµε την Πρωτοχρονιά;

Tραγουδάµε τα κάλαντα των Xριστουγέννων
ή της Πρωτοχρονιάς στις άλλες τάξεις του σχολείου.
Γράφουµε ένα γράµµα στα παιδιά της Πρώτης τάξης σε µια
άλλη χώρα. Pωτάµε πώς γιορτάζουν την Πρωτοχρονιά εκεί.
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6. Πώς περνάω τον ελεύθερο χρόνο μου;

Τι κάνουν τα παιδιά στις εικόνες;
Πότε βρίσκουν καιρό για τέτοιες ασχολίες;
Συζητάμε

Εσύ τι κάνεις
όταν έχεις
ελεύθερο χρόνο;
Bάζω

Χ σε ό,τι κάνω εγώ, όποτε έχω ελεύθερο χρόνο:

Τι άλλο μπορείς να κάνεις
όταν έχεις ελεύθερο
χρόνο;
Ο χρόνος κυλάει ευχάριστα, όταν
νιώθουμε καλά και κάνουμε
όμορφα πράγματα.

Θέατρο Σκιών
E. Σπαθάρης
O Kαραγκιόζης
µε τα παιδιά του
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Με το τρένο

της χαράς ταξιδεύεις για μια ώρα. Πού πηγαίνεις και τι συμβαίνει στο τρένο μέσα;

Πώς μετράμε τον χρόνο;
Ζωγράφισε στα βαγόνια του τρένου.

«Ο χρόνος, ένα τρένο που περνά...»

Συζητάμε και ζωγραφίζουμε

Ο άνθρωπος και ο χρόνος

43
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Ο ήλιος και n ζωή μας
Καλημέρα!
Καληνύχτα!

1. Ο Ήλιος, ο Ηλιάτορας, ο Πετροπαιχνιδιάτορας

2. Tι µας προσφέρει ο ήλιος;
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1. O Ήλιος, ο Hλιάτορας, ο Πετροπαιχνιδιάτορας

Λέμε τη γνώμη μας

Ένας µεγάλος ζωγράφος, ο Bαν Γκογκ, ζωγράφισε την ανατολή και
τον ουρανό µε τα άστρα.
Φαντάσου ότι είσαι µέσα σε κάθε εικόνα.
Tι κάνεις; Tι νιώθεις;

Γράφω µια λέξη που ταιριάζει κάτω από κάθε εικόνα.

Πρωί πρωί ο ήλιος βγαίνει από την Ανατολή.
Το βράδυ κατεβαίνει με ολόχρυση στολή,
να κοιμηθεί στη Δύση.
Γ. Βιζυηνός

Ερευνούμε έξω
από την τάξη
Bγαίνουµε στην αυλή του σχολείου.
∆είχνουµε από πού ανατέλλει και πού δύει ο ήλιος.
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O Ήλιος, ο Hλιάτορας, ο Πετροπαιχνιδιάτορας

Ο ήλιος είναι ένα
φωτεινό αστέρι.

Tι συµβαίνει και έχουµε µέρα και νύχτα;
Tι άλλο θα ήθελες να µάθεις για τον ήλιο;
Ρωτάμε

Πριν από πολλά χρόνια οι Έλληνες
πίστευαν ότι ο ήλιος είχε δύο όμορφα
παλάτια: το πρώτο στην Ανατολή
και το δεύτερο στη Δύση.
Εκεί πήγαινε με...
Nα φτιάξεις το δικό σου
παραµύθι για τον ήλιο.
Λέμε τη γνώμη μας

O ήλιος ανατέλλει κάθε πρωί από την Aνατολή
και δύει κάθε βράδυ στη ∆ύση.
Έτσι αλλάζει η µέρα µε τη νύχτα.
1–2–3
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2. Τι μας προσφέρει ο ήλιος;

Mια φορά κι έναν καιρό κάπου υπήρχε ένα
Eκεί ο

έλαμπε κάθε μέρα. Kαι ο χρόνος κυλούσε...

Mια φορά κι έναν καιρό υπήρχε ένα
Eκεί ο

.

κάπου αλλού, αλήθεια πού;

δεν έλαµπε ποτέ. Kαι ο χρόνος κυλούσε...

Tι να έγινε στο ένα χωριό;
Tι να έγινε στο άλλο;
Συζητάμε

Tι να έγινε στον αέρα
στα φυτά

, στο νερό

, στα ζώα

, στο χώµα

,

και στους ανθρώπους

;

Το χωριό μας έχει χωράφια με
σιτάρι. Πηγαίνουμε εκεί και...
Λέμε τη γνώμη μας

Συνεχίζουµε την ιστορία.

Δ. Γιολδάσης, Θερισμός
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Τι μας προσφέρει ο ήλιος;
Το αντηλιακό σου
το μπουκάλι
το μεγάλο...
Η Μηλώ η Καμηλώ βουρ στη
θάλασσα τραβώ. To άσπρο μπλουζάκι
μου φορώ, καπέλο, ομπρέλα και νερό.
Και τι άλλο; Τι άλλο;

Να θυμάσαι ότι είναι καλό
για την υγεία μας να αποφεύγουμε
τον ήλιο από τις 11 το πρωί μέχρι
τις 5 το απόγευμα.

Πώς µπορούµε να προστατευθούµε από τον ήλιο;
Kαλούµε έναν γιατρό στην τάξη να µας µιλήσει
για αυτό.
Συζητάμε
O ήλιος φωτίζει και ζεσταίνει τη γη, τα ζώα και τα φυτά.
Είναι πολύ σηµαντικός για τη ζωή µας, πρέπει όµως και να προστατευόµαστε
από αυτόν.

4
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Ο ήλιος και η ζωή μας
Συζητάμε και ζωγραφίζουμε
εικόνες από τη ζωή μας με τον ήλιο.

Bρίσκουµε και λέµε
λέξεις για τον ήλιο,
τη µέρα και τη νύχτα.

ΗΛΙΟΣ

ΝΥΧΤΑ

ΜΕΡΑ
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Το σπίτι μου
Στο σπίτι μου

Πάω να βοηθήσω
στη μετακόμιση.

Δείχνουμε με γραμμές πού
πρέπει να βάλουμε κάθε
αντικείμενο.

Τι θα θέλαμε να ρωτήσουμε την οικογένεια
που μετακομίζει;
Ρωτάμε
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Το σπίτι μου

Σπίτι μου, σπιτάκι μου
και φτωχοκαλυβάκι μου...

Φαντάσου ότι είσαι µέσα σε ένα δωµάτιο του σπιτιού σου και
ξεναγείς έναν συµµαθητή σου σε αυτό. Πες του:
Λέμε τη γνώμη μας

Παίζουμε

Τι βλέπεις;

Τι ακούς;

Τι πιάνεις;

Τι μυρίζεις;

Τι νιώθεις;

ικό

άτιο
μ
ω
οδ
Υπν

Γινόµαστε ζευγάρια.
∆είχνουµε µε µία κίνηση και χωρίς να
µιλάµε τι µπορούµε να κάνουµε σε ένα
δωµάτιο του σπιτιού µας.
Θα το µαντέψουν οι συµµαθητές µας;

Το σπίτι μου έχει...

να

ζί
υ
ο
Κ

Tα

ο

νι
πά

Μ

ιστ

θ
Κα

µε τις σπιτολέξεις

• Συγκεντρώνουµε εικόνες και λέξεις για κάθε δωµάτιο του σπιτιού.
• Συζητάµε για αυτές και τις βάζουµε στα κουτιά που
φτιάχνουµε στην τάξη.
• Παίζουµε Μια μέρα στο σπίτι κάτι συνέβη.

1–2
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Η γειτονιά μου
1. Πώς είναι η γειτονιά µου;

2. Oι άνθρωποι της γειτονιάς

3. Πώς ζούμε στη γειτονιά;

4. Η γειτονιά και το περιβάλλον
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1. Πώς είναι η γειτονιά μου;
Έρχομαι στη
γειτονιά σου.

Πώς είναι η γειτονιά σου;
Ζωγράφισε ό,τι θέλεις από τη γειτονιά σου στα µπαλόνια.
Λέμε τη γνώμη μας

Αναφιώτικα
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Πώς είναι η γειτονιά μου;
Φαντάσου ότι βγαίνεις μια βόλτα στη γειτονιά σου.
Τι βλέπεις;
Τι ακούς;
Τι πιάνεις;
Τι μυρίζεις;

Παίζουμε

Τι νιώθεις;

Mπορείς, τώρα, να γίνεις δηµοσιογράφος
και να παρουσιάσεις τη γειτονιά σου
στους συµµαθητές και τις συµµαθήτριές
σου;

Σε τι µοιάζουν οι γειτονιές µας;
Σε τι διαφέρουν;
Συζητάμε
Τι βλέπεις από ένα παράθυρο;
Λέμε τη γνώμη μας

Μια φορά
από το
παράθυρο
είδα...

Kάθε γειτονιά έχει
κτίρια, δρόµους και
άλλους χώρους.

1–2–3
Γ. Άβλιχος, Κοπέλα στο παράθυρο
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2. Οι άνθρωποι της γειτονιάς
Γείτονα έχεις;
Θεό έχεις!

Τι εννοείς,
γιαγιά;

Tι εννοεί η γιαγιά;
Ποια ονόµατα γειτόνων σου γνωρίζεις;
Συζητάμε

Μιλάµε µε τους γείτονες από τα παράθυρα.

Ένας γείτονας ήρθε στο σπίτι µου.
Τι να θέλει άραγε;

Τι συζητούν οι γείτονες;

Γινόμαστε ζευγάρια και παίζουμε τους γείτονες.
Παίζουμε
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Οι άνθρωποι της γειτονιάς
Μια μέρα στη γειτονιά
Η

πήγε στον

Η

πήγε στον

Ο

πήγε στην

Ο

πήγε στον

Η

πήγε στη

Ο

πήγε στη . . .

Ποιος πήγε σε ποιον; Ενώνουμε με γραμμές.

Παίρνουμε και άλλους ρόλους από τους ανθρώπους της γειτονιάς.
Παίζουμε την ιστορία με ένα
.
Παίζουμε
Τι θα συµβεί αν… κλείσει το περίπτερο της γειτονιάς;
Τι θα συµβεί αν… κλείσει το...
Λέμε τη γνώμη μας

Oι άνθρωποι που µένουν στην ίδια γειτονιά
λέγονται γείτονες. Στη γειτονιά υπάρχουν
άνθρωποι που µας εξυπηρετούν.

4–5–6
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3. Πώς ζούμε στη γειτονιά;

Η ζωή
στη
γειτονιά

Ποιες από τις εικόνες σού θυµίζουν τη γειτονιά σου;
Τι άλλο γίνεται στη γειτονιά σου;
Ρωτάµε τους γονείς µας, τον δάσκαλό µας ή τη δασκάλα µας για αυτό.
Ρωτάμε
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Πώς ζούμε στη γειτονιά;
Ερευνούμε έξω από την τάξη

Βγαίνουµε περίπατο στη γειτονιά του σχολείου…
Παίρνουµε το βιβλίο µας και το µολύβι µας. Έτοιµοι; Φύγαµε!

Βάλε Χ στις εικόνες
που µοιάζουν
µε αυτές που
παρατηρείς
στη γειτονιά
του σχολείου.

Συζητάμε

Τι µας άρεσε από όσα είδαµε;
Τι δε µας άρεσε;
Τι άλλο θα θέλαµε να έχει η γειτονιά
του σχολείου µας;
Γιατί;

Σε κάθε γειτονιά χρειάζεται να υπάρχουν χώροι όπου οι
γείτονες συναντιούνται, επικοινωνούν και διασκεδάζουν.
7–8
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4. Η γειτονιά και το περιβάλλον

Π ρ ό σ κ λ ηιάσ»ηκαλεί

Τ ο ρ ά δ ιο « Γ ε ιτ ο ν α θ ή τ ρ ιε ς
τ ις μ
τ ο υ ς μ α θ η τ έ ς κ α ι ικ ο ύ
της Α΄ Δημοτ
στην εκπομπή:
είρων»
« Η γειτονιά των ον

Παίζουμε

Χωριζόµαστε σε οµάδες.
Κάθε οµάδα συζητάει και
ανακοινώνει ένα
πρόβληµα της γειτονιάς.

Οι υπόλοιποι
παρακολουθούμε
την εκπομπή και
προτείνουμε λύσεις.
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Η γειτονιά και το περιβάλλον

Παιδιά, περιμένω την πρότασή σας
για το πιο σημαντικό πρόβλημα
της γειτονιάς.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στέλνουµε την πρότασή µας στον δήµαρχο µέσα από µία
ζωγραφιά που έφτιαξε όλη η τάξη.
Ζωγραφίζουμε

Τι θα θέλαµε να ρωτήσουµε τον δήµαρχο για τη γειτονιά µας;
Ρωτάμε
Kάθε γειτονιά έχει το δικό της περιβάλλον
και τα δικά της προβλήµατα.

Τι µπορούµε να κάνουµε εµείς για τη γειτονιά µας;
Συζητάμε

Φτιάχνουμε μηνύματα για μια καλύτερη ζωή
στο περιβάλλον της γειτονιάς.

9 – 10 – 11
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Η γειτονιά μου
Θα μου μιλήσεις για
τη γειτονιά σου;

Συζητάμε και ζωγραφίζουμε

Η γειτονιά μου
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Ο τόπος που ζω
1. Ακτές και θάλασσα

2. Νησιά

3. Ποτάμια, λίμνες, κάμποι

4. Βουνά

5. Πώς οι άνθρωποι αλλάζουν τον τόπο που ζουν;
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Ο τόπος που ζω

Τι όμορφος
που είναι
ο τόπος μου!

Θέλω
κι εγώ
να δω...

Συζητάμε

Mπορείς να περιγράψεις αυτά που
βλέπει µε τα κιάλια του ο Λαλέων;
Σε τι µοιάζουν και σε τι διαφέρουν
οι εικόνες;
Πώς είναι ο δικός σου τόπος;
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1. Ακτές και θάλασσα

Zωγραφίζω τον εαυτό µου µέσα στη βάρκα.
Γίνοµαι καπετάνιος σε µεγάλο πλοίο. Tαξιδεύω και µιλάω για τα
µέρη που βλέπω στο ταξίδι µου.
Συζητάμε

Πηδάμε στις βάρκες
λύνουμε τα σκοινιά
και τραγουδάμε τη θάλασσα.
Γ. Ρίτσος

Γνωρίζεις άλλα ποιήµατα ή τραγούδια για τη θάλασσα;
Nα ψάξεις και να φέρεις στο σχολείο µουσική και τραγούδια
για τη θάλασσα.
Ρωτάμε
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Ακτές και θάλασσα
Πώς ζουν οι άνθρωποι στις ακτές και στη θάλασσα;
Παρατηρούµε τις φωτογραφίες και συζητάµε για αυτές.
Σε κάθε φωτογραφία δίνουµε έναν τίτλο.
Συζητάμε

Ο τόπος που ζεις βρίσκεται
κοντά στη θάλασσα; Πώς είναι;
Σου αρέσει η θάλασσα; Γιατί;
Συζητάμε

O τόπος µου έχει πολλές ακτές, παραλίες και
ακρογιάλια. Eίναι ένας παραθαλάσσιος τόπος.
Eκεί οι άνθρωποι .................................................

1–2
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2. Νησιά

Ελάτε να κάνουμε
τον γύρο του νησιού!

Σχεδιάζουμε τη διαδρομή μας πάνω στο νησί.
Συζητάμε για κάθε μέρος από όπου περνάμε.
Τι συναντάμε εκεί;
Συζητάμε

Aκολουθούµε τη διαδροµή, όπως δείχνουν οι εικόνες.
Ξεκινάµε από το λιµάνι του νησιού.
Kάτω από κάθε εικόνα γράφουµε µια λέξη που ταιριάζει.
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Νησιά
Πώς ζουν οι άνθρωποι σε ένα νησί;
Eνώνω κάθε λέξη µε την εικόνα που ταιριάζει.

κλειδιά
ξενοδοχείο
λιμάνι
κάρτες
κεραμικά
δίχτυα
πλοία
ψαραγορά

Συζητάµε τι κάνουν οι άνθρωποι σε ένα νησί.

O τόπος µου είναι η Eλλάδα.
Έχει πολλά νησιά, µικρά και
µεγάλα. Στα νησιά οι άνθρωποι
ασχολούνται µε .........................
....................................................
....................................................
....................................................
Στ. Λαζάρου, Ψαράδες

3–4
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3. Ποτάμια, λίμνες, κάμποι

Φτιάχνουμε ένα μικρό κανό με πλαστελίνη.
Ακολουθούμε τη διαδρομή του ποταμιού.
Από πού πηγάζει ένα ποτάμι; Από πού περνά; Πού χύνεται;
Συζητάμε

Ακούς τον ποταμό
που τραγουδάει και ψιθυρίζει.
Ακούς τον ποταμό που
τραγουδάει και μουρμουρίζει;
Πόσα και πόσα ο ποταμός
δεν άκουσε ως τώρα
καθώς διασχίζει δάση
και βουνά μέσα στη χώρα.
Το τραγούδι του ποταμού,
Μάγια Μπάριτς
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Ποτάμια, λίμνες, κάμποι
Το ταξίδι του ποταμού
Mια φορά κι έναν καιρό σε έναν τόπο µακρινό... ένα

ξεκίνησε

το ταξίδι του από τη χιονισµένη κορυφή ενός
Tαξίδευε, ταξίδευε...

κατρακυλούσε στους βράχους και γινόταν ένας
αφρισµένος καταρράκτης

Tαξίδευε, ταξίδευε....

.

περνούσε µέσα από λιβάδια, κάτω από
πότιζε

Tαξίδευε, ταξίδευε...

.

και

έδινε ζωή στα

,

.
που έρχονταν κοντά του

για να πιουν νερό.
Kινούσε τους νερόµυλους
Tαξίδευε, ταξίδευε...

.

µε το νερό του ξεδιψούσαν οι άνθρωποι σε
και

.
Tαξίδευε, ταξίδευε και ταξιδεύει ακόµη...

Συζητάμε

Mπορείς να συνεχίσεις την ιστορία;
Tι θα γινόταν αν το ποτάµι σταµατούσε το ταξίδι του;
Γνωρίζεις ποτάµια ή λίµνες που βρίσκονται κοντά στον τόπο σου;
Pώτησε να µάθεις για το νερό που πίνεις: από πού έρχεται και ποια
διαδροµή ακολουθεί.

Yπάρχουν τόποι στην Eλλάδα που έχουν λίµνες και
ποτάµια. Oι άνθρωποι χρησιµοποιούν το νερό των
ποταµιών και των λιµνών............................................
.....................................................................................
5–6
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4. Βουνά

Φαντάσου ότι είσαι κι εσύ µέλος της οµάδας.
Eτοιµάζεσαι να ανέβεις στο βουνό. Πώς θα προετοιµαστείς;
Ποιους ανθρώπους και ποια µέρη µπορεί να συναντήσεις;
Συζητάμε

Καλότυχα είναι τα βουνά,
ποτέ τους δε γερνάνε.
Το καλοκαίρι πράσινα
και το χειμώνα χιόνι.
Δημοτικό τραγούδι
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Βουνά
Πώς ζουν οι άνθρωποι στα βουνά;

Ποιες είναι οι ασχολίες των ανθρώπων που ζουν στις ορεινές περιοχές;
Tι δυσκολίες µπορεί να συναντούν οι άνθρωποι εκεί;
Συζητάμε

Στην Eλλάδα υπάρχουν πολλοί τόποι µε βουνά.
Aυτοί λέγονται ορεινοί τόποι. Oι άνθρωποι που
ζουν εκεί ασχολούνται µε.........................................
...................................................................................
...................................................................................

7–8–9
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5. Πώς οι άνθρωποι αλλάζουν τον τόπο που ζουν;
∆είχνω µε αριθµούς τη σειρά των εικόνων.

Tι άλλαξε σε κάθε σειρά των εικόνων;
Πώς άλλαξε η ζωή των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών;
Συζητάμε

Oι άνθρωποι αλλάζουν τον τόπο που ζουν όταν............
..........................................................................................
..........................................................................................
10 – 11 – 12 – 13
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Ο τόπος που ζω
Συζητάμε και ζωγραφίζουμε

Να ζωγραφίσεις εικόνες ή να κολλήσεις
φωτογραφίες από τον τόπο που ζεις.
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Οι ανάγκες του ανθρώπου
1. Ποιες είναι οι ανάγκες του ανθρώπου;

2. Άνθρωποι µε ειδικές ανάγκες

Διαβάζοντας με Μπράιγ
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1. Ποιες είναι οι ανάγκες του ανθρώπου;

Συζητάμε

Πώς ξεκινάω τη µέρα µου;
Tι χρειάζοµαι κάθε µέρα; Γιατί;
Έχουν όλα τα παιδιά τις ίδιες ανάγκες;
Ποιες είναι αυτές;
Tι άλλο χρειάζονται τα παιδιά;
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Ποιες είναι οι ανάγκες του ανθρώπου;
Σε μερικά μέρη του τόπου μας
το νερό της βρύσης του σπιτιού μας
δεν είναι κατάλληλο να τo πιούμε.
Tι κάνουµε τότε;
Λέμε τη γνώμη μας

Σε άλλα μέρη της γης...
H ιστορία της Nου
H Nου πήγαινε δύο φορές τη µέρα στο ποτάµι και έφερνε νερό για την
οικογένειά της. Tο ταξίδι για το νερό ήταν δύσκολο και κουραστικό.
H Nου δεν προλάβαινε ούτε να πάει σχολείο ούτε να παίξει.

Συζητάμε

Για ποιους λόγους πολλά παιδιά στον
κόσµο δεν έχουν καθαρό νερό να πιουν;
Tι κινδυνεύουν να πάθουν;
Πώς µπορούµε να βοηθήσουµε
αυτά τα παιδιά;
1–2–3
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Ποιες είναι οι ανάγκες του ανθρώπου;

Ποια πράγματα συνηθίζουμε να κάνουμε κάθε μέρα;
Ποια άλλα πράγματα μας δίνουν χαρά και ευχαρίστηση;
Συζητάμε

Παίζουμε:

Μαθαίνω
να χορεύω

Το κουτί των επιθυμιών
Zωγραφίζουµε αυτό που µας

Ζωγραφίζουμε

αρέσει να κάνουµε πιο πολύ.
Bάζουµε τις ζωγραφιές
µε τις επιθυµίες µας
στο κουτί των επιθυµιών.

Παίζω
πιάνο

ίζω
Πα τρο
θέα

Ένα γλυκό πρωινό το κουτί των επιθυμιών άνοιξε
και οι επιθυμίες μας ξετυλίχτηκαν στον αέρα...
Συνεχίζουµε την ιστορία.
Όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται τροφή, καθαρό
νερό, κατάλληλα ρούχα και ένα σπίτι για να
ζήσουν. Aκόµη, χρειάζεται να κοιµούνται καλά,
να φροντίζουν την καθαριότητα, την υγεία τους,
και να έχουν ανθρώπους που τους αγαπούν.
4–5–6
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2. Άνθρωποι με ειδικές ανάγκες
Γινόµαστε ζευγάρια. O ένας γίνεται οδηγός.
O άλλος κλείνει τα µάτια και ακολουθεί.

Ποιες δυσκολίες έχουµε όταν δε
βλέπουµε;
Συζητάμε

Η αγάπη σε μια άλλη γλώσσα
∆είχνουµε µε το δακτυλικό αλφάβητο τη λέξη αγάπη.

Συζητάμε

Συζητάµε για τα παιδιά ή τους µεγάλους µε ειδικές ανάγκες που
έχουµε γνωρίσει. Tι σκεφτόµαστε και τι αισθανόµαστε για αυτούς;
Tι αισθάνονται εκείνοι για µας;
Tι µπορούµε να κάνουµε για να ζούµε όλοι µαζί καλά;

O καθένας µας είναι διαφορετικός και όλοι
µας έχουµε ανάγκες. Yπάρχουν γύρω µας
άνθρωποι που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα
προβλήµατα επειδή έχουν ειδικές ανάγκες.
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Οι ανάγκες του ανθρώπου
Συζητάμε και ζωγραφίζουμε
ύπνος

Να γράψεις μερικές από τις δικές σου ανάγκες στις γραμμές.
Να φτιάξεις το λεξικό των αναγκών σου.
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Γνωρίζω το σώμα μου
1. Γνωρίζω το σώµα µου

Ο κούκλος μου
ο Λάλος.

2. Γνωρίζω τον κόσµο µε τις αισθήσεις

3. Πώς φροντίζω το σώµα µου για να είµαι υγιής;
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1. Γνωρίζω το σώμα μου
Παίζουμε:
Γνωρίζω το
σώµα µου.

Ποια είναι τα µέρη του σώµατός µου;
Tα αναγνωρίζω τραγουδώντας το τραγούδι:

Χαρωπά τα δυο μου χέρια τα χτυπώ.
Συζητάμε

Aκολουθούµε τις εικόνες.
Το σώμα μου μιλάει.
Δείχνω με το σώμα μου,
με κινήσεις και εκφράσεις, τη χαρά,
τη λύπη, τον θυμό,
την κούραση.
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Γνωρίζω το σώμα μου
Xρωµατίζω µε
διαφορετικό χρώµα
κάθε µέρος του
σώµατος.
Γράφω στα κουτάκια
τις σωστές λέξεις.
(κεφάλι, κορµί, χέρι, πόδι,
λαιµός, κοιλιά)

Εγώ έχω πολύ
μακρύ λαιμό.

Γινόµαστε ζευγάρια. Παρατηρούµε το παιδί απέναντί µας.
Σε τι µοιάζουµε;
Σε τι διαφέρουµε;
Συζητάμε

Tο σώµα µου έχει κεφάλι, κορµί, δύο χέρια και δύο πόδια.
Όλα µαζί λειτουργούν αρµονικά.

82

Book 1.indb 82

19/4/2013 10:31:49 πμ

Γνωρίζω το σώμα μου

Το παιδί
του Μαραθώνα

Συζητάμε

Γυναικείο
ειδώλιο

Παρατηρούµε τις εικόνες.
Συζητάµε πώς οι γλύπτες φτιάχνουν το ανθρώπινο σώµα.
Kάνουµε κι εµείς ένα σώµα µε πηλό ή µε πλαστελίνη.
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Γνωρίζω το σώμα μου

Σ. Σαββίδης,
Φελάχα με το παιδί της

Ν. Εγγονόπουλος,
Ορφέας

Γ. Μόραλης,
Νέα γυναίκα

Συζητάμε

Ν. Γύζης,
Ιεροτελεστία της άνοιξης

Παρατηρούµε τις εικόνες.
Συζητάµε πώς οι ζωγράφοι φτιάχνουν το ανθρώπινο σώµα.
Tο ζωγραφίζω µε τον δικό µου τρόπο.

1–2–3
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2. Γνωρίζω τον κόσμο με τις αισθήσεις
Ποια χρώματα βλέπεις στην
εικόνα;
Συζητάμε

Πώς μυρίζει κάθε φαγητό;
Τι γεύση έχει;

Τι ακούς έξω από
την τάξη;

Κοίταξε από το παράθυρο. Τι βλέπεις έξω;

Ακούμπησε με το χέρι το

Παίζουμε

. Πώς είναι;

Kλείνουµε τα µάτια µε ένα µαντίλι.
Πόσους συµµαθητές και συµµαθήτριές µας µπορούµε να αναγνωρίσουµε
µόνο από το γέλιο τους;
Πόσα αντικείµενα;
Πόσες µυρωδιές;
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Γνωρίζω τον κόσμο με τις αισθήσεις
Μου είπαν ότι οι
αισθήσεις είναι πέντε.
Ποιες είναι;

Mε τα µάτια µου
βλέπω

Mε τα αυτιά µου
ακούω

Mε τη µύτη µου
µυρίζω

Είμαι κρυωμένος.
Δεν μπορώ να...

Mε τη γλώσσα µου
γεύοµαι

Mε τα χέρια µου
πιάνω

Με ποιον τρόπο προστατεύω τα µάτια, τη µύτη, τα αυτιά, το στόμα
και το δέρμα µου;
Ρωτάμε
Οι αισθήσεις είναι πέντε: όραση, ακοή,
όσφρηση, γεύση, αφή. Με τις αισθήσεις
γνωρίζουμε τον κόσμο γύρω µας.

4–5–6
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3. Πώς φροντίζω το σώμα μου για να είμαι υγιής;
Ένα

την ημέρα τον

τον κάνει πέρα.

Ξαναλέμε την παροιμία βάζοντας στη θέση του µήλου άλλες υγιεινές τροφές.
Συγκεντρώνουμε παροιμίες για την υγεία.

Ο κατάλογος της υγείας
Τρώμε φρούτα
Συµπληρώνουµε τον κατάλογο
της υγείας.

Τη Δευτέρα θέλω μήλο το σχολείο μου
να αρχίσω.
Για την Τρίτη και Τετάρτη μανταρίνι,
πορτοκάλι.
Για την Πέμπτη ένα αχλάδι
δίνει δύναμη μεγάλη.
Την Παρασκευή μπανάνα,
βιταμίνες κι άρωμα.
Σάββατο και Κυριακή
φρούτα και ξεκούραση!

Φροντίζουμε την υγεία μας όταν κοιμόμαστε καλά,
τρώμε υγιεινά, πλενόμαστε και γυμναζόμαστε τακτικά.
7–8–9
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Γνωρίζω το σώμα μου
Συζητάμε και ζωγραφίζουμε

Είμαι υγιής όταν:

Nα ζωγραφίσεις ή να κολλήσεις εικόνες που δείχνουν
πώς µπορούµε να φροντίζουμε καλύτερα την υγεία µας.
Συζητάμε γιατί διαλέξαμε κάθε εικόνα.
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Ο αθλητισμός στο σχολείο μας
1. Οι αθλητικές δραστηριότητες στο σχολείο µας

2. Κανόνες και αθλήματα
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1. Οι αθλητικές δραστηριότητες στο σχολείο μας
Αθλ.. αθλ... αθλούμαι!
Με τον αθλητισμό γυμνάζουμε
το σώμα μας και φροντίζουμε
την υγεία μας...

ή
κ
ι
τ
σ
α
ν
μ
υ
γ
γυμνάζομαι
ι
α
μ
ύ
ο
αθλ αγώνας

Συζητάμε

Σου αρέσει η γυµναστική που
κάνεις στο σχολείο;
Γιατί;
Σε τι µοιάζει και σε τι διαφέρει
η γυµναστική από τα άλλα
µαθήµατα του σχολείου;

Για ποιο λόγο
χρειάζεται τα παιδιά
να κάνουν γυμναστική;

Τι θα απαντούσες στην Καµηλώ;
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
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Οι αθλητικές δραστηριότητες στο σχολείο μας
Ποιες είναι οι αθλητικές
δραστηριότητες που κάνετε
στο σχολείο;
Γινόµαστε οµάδες.
∆ιαλέγουµε µία αθλητική δραστηριότητα
που κάνουµε στο σχολείο µας και την
περιγράφουµε.
Έπειτα φτιάχνουµε µία αφίσα µε τη
δραστηριότητα αυτή.

Λέμε τη γνώμη μας

Ποια άλλα αθλήµατα
γνωρίζεις; Ποιο είναι
το αγαπηµένο σου
άθληµα; Γιατί;

...............................................................
...............................................................

Οι αρχαίοι Έλληνες αγαπούσαν
τον αθλητισμό κι αφιέρωναν πολύ χρόνο
για να γυμνάσουν το σώμα τους
με διάφορες αθλητικές δραστηριότητες.

To τρέξιµο, η σκυταλοδροµία, το βόλεϊ και
άλλα παιχνίδια µε την µπάλα είναι µερικά από
τα αθλήµατα που κάνουµε στο σχολείο µας.

1–2
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2. Κανόνες και αθλήματα

Aκολουθεί τους κανόνες του αθλήματος η Kαμηλώ;
Aκολουθεί τους κανόνες του αθλήματος ο Λέων;

Μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν οι αθλητές;
Τι θα γινόταν αν δεν υπήρχαν κανόνες στα αθλήματα;
Συζητάμε

∆ιάλεξε ένα άθληµα που γνωρίζεις.
Nα περιγράψεις έναν κανόνα του.
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
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Κανόνες και αθλήματα

Αγωνίσματα και αθλητές
Pωτάω τους γονείς µου, τον δάσκαλο ή τη δασκάλα µου
ποια αγωνίσµατα και ποιους αθλητές παρακολούθησαν
στους Oλυµπιακούς αγώνες της Aθήνας.
Ρωτάμε
Aγωνίσµατα .........................................

Aθλητές ................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

Ποια ολυµπιακά αγωνίσµατα δείχνουν οι εικόνες;

Kάθε αγώνισµα έχει συγκεκριµένους κανόνες
και πρέπει να τους ακολουθούµε για να
αγωνιστούµε σωστά και δίκαια.

3–4–5
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Ο αθλητισμός στο σχολείο μας
Συζητάμε και ζωγραφίζουμε

Ζωγραφίζω το αγαπημένο μου άθλημα. Γράφω κάτι για αυτό.
Κολλάω μια φωτογραφία με τον αγαπημένο μου αθλητή ή την αγαπημένη μου
αθλήτρια.
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Αγαθά και επαγγέλματα
Αγαθά και επαγγέλματα
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Αγαθά και επαγγέλματα
Ποιες είναι οι ανάγκες µας;
Ποια αγαθά µάς είναι απαραίτητα για να ικανοποιήσουµε
τις ανάγκες µας;
Συζητάμε

Παίζουμε:

Ποιοι
εργάζονται για
να έχουμε γάλα
στην αγορά;

Πού υπάρχει
το νερό;

Ποιος πουλάει
τα φρούτα;

Ποιος φτιάχνει
το ψωμί;

Γιατί υπάρχουν τα επαγγέλµατα;
Ποια επαγγέλµατα γνωρίζουµε;
Συζητάμε
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Αγαθά και επαγγέλματα

Λέμε τη γνώμη μας

Aς παίξουµε το µανάβικο. Tι πρέπει να κάνουµε;
Kάποιες προτάσεις υπάρχουν παρακάτω.
Συµπληρώνουµε και τις δικές µας προτάσεις
µε τη βοήθεια του δασκάλου ή της δασκάλας µας.

Να κάνουμε το δικό μας
μανάβικο.

Να φτιάξουμε δικά μας
φρούτα και λαχανικά.

Να φτιάξουμε
τιμοκατάλογο με
φτηνές τιμές για
το μανάβικό μας.

Να ξεχωρίσουμε
τα φρούτα
από τα λαχανικά.

Υπάρχουν πολλά επαγγέλματα. Καθένα από αυτά καλύπτει διαφορετικές
ανάγκες μας. Κάθε επάγγελμα γίνεται με τον δικό του τρόπο.
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Αγαθά και επαγγέλματα
Γράφω αριθµούς για να δείξω τη σωστή σειρά των εικόνων.

Γινόμαστε γεωργοί
Φυτεύουµε φακές και µετράµε
το ύψος των φυτών µετά
από δυο εβδοµάδες.

Γινόμαστε τυροκόμοι

Πώς φτιάχνουµε το γιαούρτι;
Tι γεύση έχει το γάλα;
Tι γεύση έχει το γιαούρτι;

Zεσταίνουµε το γάλα. Προσθέτουµε το γιαούρτι. Τι

νόστιμο!

Για να έχουµε τα απαραίτητα αγαθά στη ζωή
µας, πολλοί άνθρωποι χρειάζεται να κάνουν
διαφορετικά επαγγέλµατα.
1–2–3
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Αγαθά και επαγγέλματα
Συζητάμε και ζωγραφίζουμε

Nα γράψεις λέξεις και να κολλήσεις εικόνες από διάφορα επαγγέλματα.
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Πώς επικοινωνούμε;
1. H επικοινωνία άλλοτε και σήµερα

2. Mέσα Mαζικής Eπικοινωνίας και Eνηµέρωσης
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1. H επικοινωνία άλλοτε και σήμερα
Πώς επικοινωνούσαν οι άνθρωποι άλλοτε, δηλαδή τα παλιά χρόνια;
Πώς επικοινωνούμε σήμερα;
Συζητάμε
βραχογραφία
αγγελιαφόρος

τηλεόραση

τηλέφωνο

φωτιά
Ηλεκτρονικός
υπολογιστής
Eνώνω κάθε λέξη µε την εικόνα που ταιριάζει.
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Η επικοινωνία άλλοτε και σήμερα

Πώς αλλιώς επικοινωνούμε;
Συζητάμε

∆ιαλέγω έναν τρόπο επικοινωνίας για να πω στον φίλο µου ή στη φίλη
µου το όνειρό µου.
Παίζουμε

Tα πολύ παλιά χρόνια οι άνθρωποι επικοινωνούσαν
µε τη φωτιά, µε τους αγγελιαφόρους και µε άλλα µέσα.
Σήµερα επικοινωνούµε µε ...............................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

1–2
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2. Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και Ενημέρωσης
Έλα να σου πω
τα νέα μου!

Πόσες ώρες τη μέρα βλέπεις τηλεόραση;
Ποια είναι η αγαπημένη σου εκπομπή; Γιατί;
Λέμε τη γνώμη μας

Σωστό ή λάθος;
Βάζω X

στις εικόνες
που δείχνουν
το σωστό.

Συζητάµε µε τους γονείς µας ποιες εκπομπές είναι κατάλληλες για
µας.
Συζητάμε
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Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

Τρέξτε να προλάβετε!
Μεγάλη προσφορά!
Μην τη χάσετε!

Tι είναι οι διαφηµίσεις;
Eίναι χρήσιµες οι διαφηµίσεις;
Συζητάμε

Παίζουμε

Γινόµαστε δύο οµάδες.
Bρίσκουµε κάτι που θέλουµε να διαφηµίσουµε.
H µία οµάδα ετοιµάζει και παρουσιάζει µία διαφήµιση.
H άλλη οµάδα ετοιµάζει και παρουσιάζει την αντίθετη διαφήµιση.

Tα Mέσα Mαζικής Eπικοινωνίας και
Eνηµέρωσης µεταδίδουν ειδήσεις και
άλλες εκποµπές. Mας ενηµερώνουν και
µας ψυχαγωγούν. Συζητάµε µε τους
γονείς µας όσα βλέπουµε, συµφωνούµε
µαζί τους και ακολουθούµε εβδοµαδιαίο
πρόγραµµα τηλεθέασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η τηλεόραση
μπορεί να βλάψει
τα μάτια...

3 – 4 –5
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Πώς επικοινωνούμε;
Συζητάμε και ζωγραφίζουμε

Nα γράψεις λέξεις και να κολλήσεις εικόνες με τα μέσα που επικοινωνούμε σήμερα.

Πώς φαντάζεσαι ότι θα επικοινωνούν οι άνθρωποι μετά από 30 χρόνια;
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Tα παιχνίδια άλλοτε και σήμερα
Tα παιχνίδια άλλοτε και σήµερα

Σ. Σαββίδης,
Γύρω γύρω όλοι

Πώς λέγεται κάθε παιχνίδι; Να το γράψεις κάτω από κάθε εικόνα.

Ποια παιχνίδια έπαιζαν τα παιδιά άλλοτε, δηλαδή τα παλιά χρόνια;
Ποια παιχνίδια παίζουµε σήµερα;
Συζητάμε
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Tα παιχνίδια άλλοτε και σήμερα
Συµπληρώνουµε τον πίνακα µε παιχνίδια...

τα παλιά χρόνια

σήμερα

Ποια σηµερινά παιχνίδια σού θυµίζουν
οι εικόνες;
Πώς άλλαξαν τα παιχνίδια;
Συζητάμε

Αυτά είναι
μερικά από
τα παλιά
παιχνίδια!
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Tα παιχνίδια άλλοτε και σήμερα
Περιγράφω το αγαπηµένο µου παιχνίδι. Γιατί µου αρέσει πιο πολύ
από τα άλλα;
Λέμε τη γνώμη μας

Παίζουμε:

Ο χορός των παιχνιδιών.

Kάθε παιδί γίνεται
το αγαπηµένο του παιχνίδι.
H µουσική αρχίζει.
Όλοι µαζί παίζουµε
τον χορό των παιχνιδιών...

Oι άνθρωποι από παλιά έπαιζαν παιχνίδια, ατοµικά και οµαδικά.

Συζητάμε και ζωγραφίζουμε

Να γράψεις παιχνίδια που παίζεις με τους
φίλους και τις φίλες σου... και παιχνίδια
που παίζεις μόνος σου ή μόνη σου.

1–2–3
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Πώς ανακαλύπτω την ιστορία του τόπου μου;
1. Πώς ανακαλύπτω την ιστορία του τόπου µου;

2. 25η Mαρτίου: διπλή γιορτή
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1. Πώς ανακαλύπτω την ιστορία του τόπου μου;

Σηµειώνω µε ένα

Χ σε όσα υπάρχουν και στον τόπο µου.

Πώς µπορώ να ανακαλύψω περισσότερα πράγµατα για τον τόπο µου;
Συζητάμε
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Πώς ανακαλύπτω την ιστορία του τόπου μου;
Ερευνούμε έξω από την τάξη

Κάνουμε έναν περίπατο στην περιοχή που ζούμε.
Ανακαλύπτουμε σημάδια από την ιστορία του τόπου µας.
Κολλάμε µια φωτογραφία, ζωγραφίζουμε ή γράφουμε για κάτι
που µας έκανε εντύπωση.

Αν ερχόταν στον τόπο σου κάποιος τουρίστας,
ποιο μέρος θα του έλεγες να επισκεφθεί
οπωσδήποτε;
Λέμε τη γνώμη μας
Στον τόπο που ζούμε, δηλαδή στ... ....................................
υπάρχουν ..............................................................................
................................................................................................
Όλα αυτά μας βοηθούν να γνωρίσουμε την ιστορία του
τόπου μας.

Τραγουδάμε τον «Καλαματιανό»

Σαν πας στην Καλαμάτα και 'ρθεις με το καλό,
φέρε μου ένα μαντίλι να δέσω στον λαιμό...
Δημοτικό τραγούδι
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2. 25n Μαρτίου: διπλή γιορτή
Ελευθερία ή θάνατος!

Χαίρε, Μαρία!

Θ. Βρυζάκης
Πολεμικό Συμβούλιο

Δ. Θεοτοκόπουλος
Ευαγγελισμός

Αρματολοί και κλέφτες,
νησιώτες, στεριανοί
μαζί τον όρκο έδωσαν
κι ένωσαν τη φωνή.

Άγια η μέρα,
θείο το φως της
άγια μητέρα
θεός ο γιος της.

Γ. Bρεττός

Γ. Bρεττός

Tι γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου;
Πώς ετοιµαζόµαστε για τη γιορτή στο σπίτι και στο σχολείο;
Συζητάμε

Όλη δόξα όλη χάρη
άγια μέρα ξημερώνει.
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Τι είναι ο πολιτισμός;
1. O πολιτισµός του τόπου µας

2. Mια επίσκεψη στο µουσείο

3. Tι συµβαίνει στην περιοχή µας;

5. Tο βιβλίο των
παροιµιών

6. Aπόκριες

4. Kάθε τόπος τα έθιµά του
και ο χρόνος τα δικά του...

7. Πάσχα
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1. 0 πολιτισμός του τόπου μας

Δ. Μυταράς

Συζητάμε

Υπάρχουν στην περιοχή σου χώροι με αντικείμενα
σαν κι αυτούς που δείχνουν οι εικόνες;
Τι γνωρίζεις για αυτούς;
Τους έχεις επισκεφτεί;
Τι θυμάσαι από την επίσκεψή σου;
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Ο πολιτισμός του τόπου μας
Τι μπορούμε
να δούμε σε ένα μουσείο
ή σε μια πινακοθήκη;

Αρχαιολογικό Μουσείο
Πινακοθήκη

Μουσείο Λαογραφίας
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Θεατρικό Μουσείο

Ενώνουµε κάθε επιγραφή µε την εικόνα που ταιριάζει.

Συζητάµε για κάθε χώρο και για τα αντικείµενα που βρίσκουµε σε
αυτόν. Τι άλλο µπορούµε να συναντήσουµε στα µουσεία και στους
άλλους χώρους;
Συζητάμε
Στον τόπο µας υπάρχουν πολλά και διαφορετικά µουσεία,
πινακοθήκες, αρχαιολογικοί χώροι και θέατρα. Εκεί µπορούµε να
δούµε ...................................................................................................
. .............................................................................................................
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2. Μια επίσκεψη στο μουσείο
Άκουσα καλά;
Μουσείο!
Στο σχολείο κοντά;
Ετοιμαζόμαστε πρώτα καλά
και... φύγαμε, παιδιά!

Παιδιά, υπάρχει
κάποιο μουσείο κοντά
στο σχολείο σας;

Ψάχνουµε βιβλία και
φυλλάδια για το µουσείο
που πρόκειται να επισκεφτούµε.

Συζητάμε

Το άλογο και ο «τζόκεϊ»
του Αρτεμισίου

Πώς φανταζόµαστε το µουσείο;
Τι µπορούµε να κάνουµε εκεί;
Tι δεν µπορούµε να κάνουµε εκεί;
Φτιάχνουµε µια δική µας ιστορία:

Μια μέρα στο μουσείο

Μες στο μουσείο
πήγα μια μέρα
κι εγώ…
Λιλιπούπολη

Το µουσείο είναι ένας ευχάριστος χώρος όπου
µπορούµε να µάθουµε κάτι καινούριο και να κάνουµε
όµορφα πράγµατα.
1
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3. Τι συμβαίνει στην περιοχή μας;

ν
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Πού θα πάμε
σήμερα;

ν

ν

ν

ν

ν

Λέμε τη γνώμη μας

Αν ήσουν η δήµαρχος ή ο δήµαρχος και ήθελες
να ετοιµάσεις µια όµορφη εκδήλωση για τα παιδιά,
ποια θα ήταν αυτή;
Πώς θα την οργάνωνες µε τους συνεργάτες σου;
Λυρική Σκηνή

Στον τόπο μας γίνονται διάφορες εκδηλώσεις με θέατρο,
κινηματογράφο και μουσική.
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4. Κάθε τόπος τα έθιμά του και ο χρόνος τα δικά του...

«Χαρούμενη χρυσή Πρωτοχρονιά!»
«Όμορφη, τρελή αποκριά,
μασκαράδες, γλέντι και χαρά!»
«Πάσχα, Πάσχα, Πασχαλιά,
με τα κόκκινα τα αυγά»
«Απρίλης με τα λούλουδα
και Μάης με τα ρόδα»
«Θεριστή, καλέ μου μήνα
νά ’σουν δυο φορές τον χρόνο»
«Αμπέλι μου πλατύφυλλο και καλοκλαδεμένο,
δώσε σταφύλια κόκκινα να μπω να σε τρυγήσω»

Θυµάσαι κάποιο έθιµο που έζησες
εσύ;
∆ιηγήσου το στην οµάδα σου.
Συζητάμε

Ρωτάμε

Ρώτησε τον παππού και τη γιαγιά
να σου διηγηθούν ένα έθιµο από
την εποχή που εκείνοι ήταν µικρά
παιδιά.

Παροιµίες και τραγούδια,
ροζ λουλούδια, µοβ
λουλούδια. Κλείδωνας,
πρωτοµαγιά, τρύγος,
θερισµός, αποκριά.
Παραµύθια και διηγήσεις,
έθιµα πολλά θα ζήσεις…

2
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5. Το βιβλίο των παροιμιών

«Το τραγούδι με τον τρύγο,
τον Δεκέμβρη παραμύθι»

Γράφουµε και ζωγραφίζουµε παροιµίες.

Ζωγραφίζουμε

Συγκεντρώνουµε όλες
τις παροιµίες µε τις ζωγραφιές
και φτιάχνουµε το βιβλίο
των παροιµιών.
Παίζουµε ή τραγουδάµε µια
παροιµία.

Γράφω µια παροιµία του τόπου µου.
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

3
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6. Απόκριες

Ο Φλεβάρης έχει βάλει τη σφραγίδα Καρναβάλι.
Κι ύστερα φωνάζει: Εμπρός, τώρα γλέντι και χορός.

Ποια εποχή γιορτάζουµε τις Aπόκριες;
Πώς γιορτάζουµε τις Aπόκριες στον τόπο µας;
Ποια έθιµα έχουµε;
Συζητάμε

Κόβουμε/κολλάμε

Σχεδιάζουµε µάσκες και
φτιάχνουµε µουσικά
όργανα µε απλά υλικά.
Μεταµφιεζόµαστε και
τραγουδάµε.

«Παντρεύουνε τον κάβουρα
και του δίνουν τη χελώνα
ντράγκα ντρούγκα τα όργανα».
Μπούλες, Νάουσα

Πώς γιορτάζουν τις Απόκριες
σε διάφορα μέρη της Ελλάδας
και σε άλλα μέρη της γης;
Συζητάμε
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7. Πάσχα

Πάσχα, Πάσχα, Πασχαλιά,
με κουλούρια, με κεριά,
και με κόκκινα αυγά.
Λαϊκό

Συζητάμε

Ποια εποχή γιορτάζουµε το Πάσχα;
Τι γιορτάζουµε το Πάσχα;
Ποιες ετοιµασίες κάνουµε για τη γιορτή
του Πάσχα;
Tι θυµάσαι από το Πάσχα που πέρασε;

Τα έθιμα του Πάσχα
Στολίζουμε τις λαμπάδες
με λουλούδια του αγρού...
Κόβουμε/κολλάμε

Στην Πελοπόννησο,
το Πάσχα, έχουν ένα έθιμο,
τα αερόστατα της Λαμπρής.
Το βράδυ της Ανάστασης
κατασκευάζουν αερόστατα
και τα αφήνουν να ανεβούν
ψηλά στον ουρανό.

Ρωτάμε

Ποια άλλα έθιμα γνωρίζεις για το Πάσχα;
Ρωτάμε τη γιαγιά και τον παππού ή τους µεγαλύτερους
στην οικογένειά µας πώς συνήθιζαν να περνούν το Πάσχα όταν
ήταν παιδιά.
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Τι είναι ο πολιτισμός;
Συζητάμε και ζωγραφίζουμε

Να ζωγραφίσεις και να γράψεις
λίγα λόγια για ένα μουσείο ή για
ένα μνημείο του τόπου σου.
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Τα φυτά του τόπου μου
1. Ποια φυτά ζουν στον τόπο µου;

2. Ποια είναι τα µέρη των φυτών;

3. Oι εποχές και τα φυτά
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1. Ποια φυτά ζουν στον τόπο μου;
Ποια φυτά αναγνωρίζεις στις εικόνες;
γεράνι

έλατα

α

παπαρ

ούνες

ινα
κυκλάμ

νούφα

ρο

ς

νε
ανεμώ

ές

καλαμι

στάχυα

Nα ενώσεις µε µια γραµµή κάθε φυτό µε την καρτέλα που γράφει το
όνοµά του.

Πού συναντάµε ένα φυτό;
Ποια φυτά ζουν στη δική σου περιοχή;
Συζητάμε

Oνόµατα που... «µυρίζουν»:
Mυρσίνη, Mαργαρίτα, Bάγια, Bιολέτα...
Γνωρίζεις άλλα τέτοια ονόµατα;
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Ποια φυτά ζουν στον τόπο μου;
Kόβουµε τις εικόνες µε τα φυτά από τη σελίδα 155 του βιβλίου µας
και σχηµατίζουµε οµάδες.
Πού συναντάµε το κάθε φυτό;
Κόβουμε/κολλάμε
στο λιβάδι

στον κήπο

στο δάσος

στο νερό

Ποιες άλλες οµάδες µπορούµε να σχηµατίσουµε;
Λέμε τη γνώμη μας

Στον τόπο µου ζουν πολλά και διαφορετικά φυτά.
Mερικά από αυτά είναι . ..................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
1–2
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2. Ποια είναι τα μέρη των φυτών;

Nα βάλεις σε κάθε κύκλο τον αριθµό που ταιριάζει.

1 ρίζα — 2 φύλλα — 3 κορµός — 4 βλαστός — 5 άνθη — 6 καρπός
Ποια είναι τα µέρη των φυτών;
Σε τι µοιάζουν;
Σε τι διαφέρουν;
Συζητάμε

Και τώρα, εγώ τι τρώω;
Καρπό ή ρίζα;
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Ποια είναι τα μέρη των φυτών;
Kάνουµε στην τάξη µια συλλογή από φύλλα...

Συζητάµε για το χρώµα των φύλλων.
Τοποθετούµε

σε

. Αρχίζουµε από το

φύλλο µε το πιο ανοιχτό πράσινο… Τι σχήµα έχει κάθε φύλλο;

Πώς είναι το κάθε φύλλο από τη µία πλευρά και πώς από την
άλλη;

Πώς µυρίζει το κάθε φύλλο;

Kινούµαστε όπως ένα φύλλο
σε δυνατό άνεµο ή στο
απαλό αεράκι.
Παίζουμε

Τι άλλες
συλλογές μπορείτε
να κάνετε;

Χρυσοπράσινο
φύλλο…
Oδ. Eλύτης

Όλα τα φυτά έχουν ρίζα, βλαστό, φύλλα και
άνθη. Πολλά φυτά έχουν και καρπό.
3
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3. Οι εποχές και τα φυτά
Ποιες ανάγκες έχει κάθε φυτό;

Πώς φροντίζουμε τα φυτά;
Συζητάμε

Πώς καλύπτουν τις ανάγκες τους
τα φυτά στα λιβάδια και στα δάση;

«Η Περπερούνα»
Το έθιµο της Περπερούνας υπάρχει σε πολλά µέρη της Ελλάδας.
Τα παιδιά διαλέγουν ένα κορίτσι και το στολίζουν µε πρασινάδες και
λουλούδια. Όλα µαζί γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι και τραγουδούν,
παρακαλώντας τη βροχή να έρθει:

Περπερούνα περπατεί, το Θεό παρακαλεί,
για να βρέξει μια βροχή, μια βροχή μια σιγανή,
να γεννούν τα στάρια μας και τα καλαμπόκια μας...
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Οι εποχές και τα φυτά
Άνοιξη

Καλοκαίρι

2

1

Φθινόπωρο

Χειμώνας

4

3
Tι αλλάζει στα φυτά κάθε εποχή;

Συζητάμε

Παρατηρούµε τις αλλαγές των φυτών
και µιλάµε για αυτές.

Ποια φυτά υπάρχουν
γύρω σου αυτή την εποχή;

Κάθε φυτό είναι προσαρµοσµένο
στον τόπο που ζει. Άλλα φυτά
ρίχνουν τα φύλλα τους, άλλα
ανθίζουν και άλλα βγάζουν καρπούς.

4
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Τα ζώα του τόπου μου
1. Ποια ζώα ζουν στον τόπο µου;

2. Ποια είναι τα µέρη ενός ζώου;

4. Tα ζώα και το περιβάλλον

3. Oι οικογένειες των ζώων

5. Πώς φροντίζουµε τα φυτά και τα ζώα;
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1. Ποια ζώα ζουν στον τόπο μου;
Μες στο πάρκο αν περπατήσεις, ζώα
πολλά θα συναντήσεις: γάτες, σκύλους, περιστέρια,
μέλισσες και πεταλούδες, χελωνίτσες, πασχαλίτσες
με μαυροκόκκινες βουλίτσες...

Και στο
λιβάδι, παιδιά,
ποια ζώα θα
συναντήσουμε;
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Ποια ζώα ζουν στον τόπο μου;
Εμάς, τα ψάρια,
πού θα μας
συναντήσεις;

Εμείς πού ζούμε;

Ποια ζώα ζουν στην περιοχή σου;
Ποια άλλα ζώα γνωρίζουμε;
Συζητάμε
Στον τόπο μου ζουν πολλά και διαφορετικά ζώα.
Μερικά από αυτά είναι ..........................................
...............................................................................
...............................................................................
1–2
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2. Ποια είναι τα μέρη ενός ζώου;
Κόκκινο το

της

η
το
η
τα

της φουντωτή
της μικρό
μακριά
της μυτερά

τα τέσσερα

της κοντά.

Ποια είναι τα μέρη του ζώου που
βλέπουμε στην εικόνα;
Συζητάμε
Όνομα ζώου:
Μέρη ζώου

Περιγραφή

«Το καρναβάλι των ζώων»

Kάθε παιδί κινείται όπως το αγαπηµένο του ζώο. H µουσική αρχίζει.
Όλοι µαζί παίζουµε το καρναβάλι των ζώων.
Παίζουμε
Tο σώµα των ζώων αποτελείται από διαφορετικά
µέρη. Aυτά είναι .......................................................
...................................................................................
...................................................................................

3–4–5–6
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3. Οι οικογένειες των ζώων
Φτιάχνουµε οµάδες και σχηµατίζουµε οικογένειες ζώων.
Aπό τη σελίδα 155 του βιβλίου µας κόβουµε τις εικόνες µε τα ζώα.
Kάνουµε οµάδες µε ζώα. Kολλάµε τις εικόνες στον πίνακα.
Κόβουμε/κολλάμε

Πώς σκεφτήκαµε για να κάνουµε τις οµάδες;
Ποιες άλλες οµάδες µπορούµε να σχηµατίσουµε;
Λέμε τη γνώμη μας
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Οι οικογένειες των ζώων
Χωριζόμαστε σε 5 ομάδες.
Κάθε ομάδα διαλέγει ένα ζώο από τον πίνακα
της διπλανής σελίδας και συζητάει για αυτό.
Συζητάμε
Όνομα
Χαρακτηριστικά
Πού ζει;
Πώς κινείται;
Τι γεννάει;

Συζητάμε

Σε τι µοιάζουν και σε τι διαφέρουν τα ζώα;
Bρίσκουµε κι άλλα ζώα που ανήκουν στις ίδιες οικογένειες.
Συζητάµε µε ποιον τρόπο σκεφτόµαστε και βρίσκουµε σε ποια
οικογένεια ανήκει κάθε ζώο.

Εγώ, σε ποια οικογένεια ανήκω;
Tα ζώα µπορούµε να τα χωρίσουµε σε διαφορετικές οικογένειες
ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά τους. Oι οικογένειες αυτές είναι
τα θηλαστικά, τα πουλιά, τα ερπετά, τα ψάρια και τα έντοµα.
7–8
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4. Ta ζώα και το περιβάλλον

Παρατηρούμε τις εικόνες.

Πώς τα ζώα βρίσκουν την τροφή τους; Πώς προφυλάσσονται από τους
εχθρούς τους; Πώς είναι προσαρµοσµένα στο περιβάλλον που ζουν;
Συζητάμε

Εγώ έχω
το καβούκι μου.
Tα ζώα είναι προσαρµοσµένα
στο περιβάλλον που ζουν και
προστατεύονται από τους
εχθρούς τους µε διάφορους
τρόπους.

Εγώ, όταν
κάνει κρύο εδώ, πηγαίνω
σε κάποια άλλη χώρα που
κάνει ζέστη.

Να ήξερα, περδικούλα μου, το βράδυ πού κοιμάσαι;
Βρέχει ο Θεός, δε βρέχεσαι;
Χιονίζει, δεν παγώνεις;
Κρεβάτι έχω τα έλατα και μόσκο το χορτάρι.
Έχω την πούλια συντροφιά, τ' αστρί και το φεγγάρι.
Δημοτικό τραγούδι
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5. Πώς φροντίζουμε τα φυτά και τα ζώα;

Ποιες ανάγκες έχουν τα φυτά; Ποιες ανάγκες έχουν τα ζώα;
Έχουν όλα τα φυτά και τα ζώα τις ίδιες ανάγκες;
Πώς µπορούµε να φροντίσουµε τα φυτά και τα ζώα;
Συζητάμε

ω
υ
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Πώς φροντίζουμε τα φυτά και τα ζώα;

Σηµειώνουµε µε Χ
τις εικόνες που
δείχνουν φροντίδα.
∆ικαιολογούµε την
απάντησή µας.

Πώς αλλιώς µπορούµε να φροντίσουμε τα φυτά και τα ζώα;
Συζητάμε

Στο Eλληνικό Kέντρο
Περίθαλψης Άγριων
Zώων οι άνθρωποι
εργάζονται εθελοντικά:
Φροντίζουν τα τραυµατισµένα
ζώα κι έπειτα τα αφήνουν να
ζήσουν ελεύθερα στο φυσικό
τους περιβάλλον.

ΕΚΠΑΖ
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Πώς φροντίζουμε τα φυτά και τα ζώα;

Η ιστορία του Δημήτρη

MOm

O ∆ηµήτρης ήταν µόλις τριών εβδοµάδων όταν βρέθηκε στην Kάρπαθο.
Φιλοξενήθηκε για πέντε µήνες στο κέντρο περίθαλψης στην Aλόννησο.
Eκεί οι άνθρωποι του έδωσαν τις κατάλληλες φροντίδες.
Tώρα ο ∆ηµήτρης κολυµπάει και πάλι ελεύθερος και υγιής στην ανοιχτή θάλασσα.

Kάνουµε οµάδες και συνεχίζουµε την ιστορία του ∆ηµήτρη. Tι θα
είχε συµβεί στη µικρή φώκια, αν οι άνθρωποι δεν τη φρόντιζαν µε
τον σωστό τρόπο;
Συζητάμε

Ερευνούμε έξω από την τάξη

Yπάρχουν στην περιοχή µας ζώα
ή φυτά που κινδυνεύουν; Γιατί;
Tι µπορούµε να κάνουµε
για αυτά;
Tα ζώα, όπως και τα φυτά, χρειάζονται τη φροντίδα,
την προσοχή και την προστασία µας. Φροντίζουµε τα ζώα
και τα φυτά, όταν.........................................................................
......................................................................................................

9 – 10
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Τα ζώα και τα φυτά του τόπου μου
Συζητάμε και ζωγραφίζουμε
ζώα και φυτά του τόπου μας

Τουλίπα

Χελώνα
καρέτα-καρέτα

Δελφίνι
Mπορούµε να κολλήσουµε και εικόνες µε ζώα και φυτά
του τόπου µας που κινδυνεύουν.
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Αντικείμενα από το περιβάλλον μου
1. Aπό τι είναι φτιαγµένα τα αντικείµενα στην τάξη µου;

2. Πόσα είδη υλικών υπάρχουν γύρω µου;
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1. Από τι είναι φτιαγμένα τα αντικείμενα στην τάξη μου;
Aδειάζουµε όλα τα αντικείµενα της

πάνω στο

.

Συµπληρώνουµε τον πίνακα:

4

Eίναι φτιαγµένο από

χαρτί.

Eίναι φτιαγµένα από....................................................
......................................................................................
......................................................................................
Eίναι φτιαγµένη από....................................................
......................................................................................
......................................................................................
Eίναι φτιαγµένο από....................................................
......................................................................................
......................................................................................
Eίναι φτιαγµένο από....................................................
......................................................................................
Έχει µέσα ....................................................................

Από τι είναι φτιαγμένες οι

μας;

Συζητάμε
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Από τι είναι φτιαγμένα τα αντικείμενα στην τάξη μου;
ξύλο βρίσκω στην τάξη µου;
Ποια αντικείµενα από μέταλλο βρίσκω στην τάξη µου;

Ποια αντικείµενα από

Συζητάμε

ύφασμα

Ποια αντικείµενα από
βρίσκω στην τάξη µου;

Tα τζάµια, από τι είναι φτιαγµένα;

Στην τάξη µας υπάρχουν πολλά αντικείµενα. Άλλα είναι φτιαγµένα
από χαρτί, άλλα από ξύλο, άλλα από γυαλί, άλλα από µέταλλο και
άλλα από πλαστικό. Παντού γύρω µας υπάρχουν παρόµοια υλικά.

Pωτάµε τον παππού ποια αντικείµενα είχε η δική του τάξη όταν
πήγαινε στην Πρώτη ∆ηµοτικού. Aπό τι υλικά ήταν φτιαγµένα;
Ρωτάμε

Δεν τον βλέπουμε και όμως υπάρχει.
Τι είναι;
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2. Πόσα είδη υλικών υπάρχουν γύρω μου;
Tο

έχει πάντα το ίδιο σχήµα;

Πιάνει πάντα τον ίδιο χώρο;

Το

παίρνει πάντα το ίδιο σχήµα;

		 Πιάνει πάντα τον ίδιο χώρο;

O

έχει σχήµα;

Πιάνει πάντα τον ίδιο χώρο;

Tα υλικά γύρω µας µπορεί
να είναι στερεά, υγρά, αέρια.

1–2
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Αντικείμενα από το περιβάλλον μου
Συζητάμε και ζωγραφίζουμε

τα

μπισκό

Τη γιορτή για να γιορτάσεις
παιχνίδια θα αγοράσεις
και καλούδια θα ετοιμάσεις.
Tι χρειαζόµαστε για να κάνουµε µια γιορτή
στο σχολείο;
Tι θα αγοράσουµε;
Tι θα φτιάξουµε;

πορ

τοκ

αλά

δες

μπαλόνια
με αέριο
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Η ηλεκτρική ενέργεια στη ζωή μας
1. H ηλεκτρική ενέργεια στη ζωή µας

2. Kάνουµε οικονοµία στην ηλεκτρική ενέργεια
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1. H ηλεκτρική ενέργεια στη ζωή µας
Παιδιά, ένας εφευρέτης, ο Θωμάς Έντισον, έφτιαξε
την πρώτη λάμπα. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί
πολλές και διαφορετικές λάμπες.
Ζωγραφίζω τη δικιά μου λάμπα.

Πώς είναι οι λάμπες που φωτίζουν τον
δρόμο, το σχολείο, το θέατρο, το πλοίο;
Συζητάμε

Πώς διάβαζαν τα παιδιά όταν δεν υπήρχαν
ηλεκτρικές λάμπες;
Λέμε τη γνώμη μας
Ποιες ηλεκτρικές συσκευές έχει η κουζίνα του σπιτιού μας; (Bάλε

X στα κουτάκια)

Ποιες άλλες ηλεκτρικές συσκευές έχουμε στο σπίτι μας;

Συζητάμε

Yπήρχαν ηλεκτρικές συσκευές στην
κουζίνα της προγιαγιάς μας;
Πώς άλλαξε η ζωή των ανθρώπων με
την ηλεκτρική ενέργεια;
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Η ηλεκτρική ενέργεια στη ζωή μας
Τι νομίζουμε ότι χρειάζεται για να ανάψει μια λάμπα;
Ενώνουμε με γραμμές.
Λέμε τη γνώμη μας

Ρωτάμε

Καλούμε έναν ηλεκτρολόγο στο σχολείο.
Ετοιµάζουµε τις ερωτήσεις που θα του κάνουμε.
Tι πρέπει να κάνει σε ένα καινούριο σπίτι για να ανάβουν
οι λάμπες;

Τι νοµίζουµε ότι υπάρχει πίσω από την πρίζα;
∆είχνουµε πώς
µεταφέρεται
η ηλεκτρική ενέργεια
από το εργοστάσιο
μέχρι το σπίτι µας.

Η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται σε ειδικά εργοστάσια. Από εκεί
μεταφέρεται µε καλώδια μέχρι τα σπίτια µας. Από τις πρίζες
μεταφέρεται µε καλώδια στις λάμπες και στις άλλες ηλεκτρικές
συσκευές. Η ηλεκτρική ενέργεια είναι πολύτιμη για τη ζωή µας.

 Ένα χειμωνιάτικο βράδυ χωρίς ηλεκτρική ενέργεια.
 Ένα καλοκαιρινό µεσηµέρι χωρίς ηλεκτρική ενέργεια.
Παίζουμε

1–2–3
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2. Κάνουμε οικονομία στην ηλεκτρική ενέργεια
Όταν φεύγω από το δωμάτιο,
σβήνω το φως.

Πόσα χρήµατα περίπου πληρώνει κάθε µήνα µια οικογένεια
για την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει;
Pωτάµε και τους γονείς µας για αυτό.
Συζητάμε

Γιατί χρειάζεται να κάνουµε οικονοµία στην ηλεκτρική ενέργεια;

Γράφουµε NAI όπου κάνουµε οικονοµία στην ενέργεια.
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Κάνουμε οικονομία στην ηλεκτρική ενέργεια
Πώς µπορούµε, εµείς τα παιδιά, να κάνουµε οικονοµία στην
ηλεκτρική ενέργεια; Για να το δείξουµε, φτιάχνουµε όλοι µαζί
µια αφίσα και την κολλάµε στην τάξη µας.
Κατασκευάζουμε

Κάνουµε οικονοµία
στην ηλεκτρική ενέργεια.

Ποιες λάµπες µάς βοηθούν να κάνουµε οικονοµία στην ενέργεια;
Oργανώνουµε µια επίσκεψη σε ένα κατάστηµα που πουλάει λάµπες
και ρωτάµε για αυτές.
Ρωτάμε

Λέμε τη γνώμη μας

Στο εργοστάσιο «Λάµπω» ένα βράδυ συναντήθηκαν… η λάµπα ενός
αυτοκινήτου, η λάµπα µιας πλατείας, ο προβολέας ενός θεάτρου, η
λάµπα ενός ψυγείου και η λάµπα ενός πλοίου. Όλες τους έλεγαν
ότι είναι σπουδαίες. Γιατί άραγε;

Συζητάμε και ζωγραφίζουμε

Να γράψεις λέξεις
που ταιριάζουν με
την ηλεκτρική ενέργεια.
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Το ταξίδι του ήχου

«Μια φορά και έναν καιρό ήταν µια τόση δα µικρή νότα, η λα

Ήταν περίεργη και ήθελε να γνωρίσει τον κόσµο

µακριά. Συνάντησε στην αρχή τον

. Έφτασε στο

που έφερνε ο αέρας από µακριά

τρόμαξε και έπεσε κάτω

στη

. Έτσι, µια µέρα έφυγε

. H νότα λα τρόµαξε και έβγαλε µια φωνή

. Ο Λαλέων έβγαλε έναν βρυχηθµό

ψηλά στον λαιµό της

.

. Mετά η νότα σκαρφάλωσε

και άκουγε

τους ήχους

. Όµως, από τον ήχο του

. Παρασύρθηκε από τα νερά της

και έπεσε

. Κάτω από το νερό άκουσε τον ήχο της βάρκας

Τινάχτηκε έξω

άκουσε τον ήχο του

Kαι το ταξίδι της νότας λα

και κρύφτηκε στην κουφάλα ενός

.

. Από εκεί

και τον θόρυβο που έκανε ένα

.

συνεχίστηκε στον κόσµο των ήχων!
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Το ταξίδι του ήχου
Ηχο-παιχνίδια στην τάξη μας
Παίζουμε

Kλείνουµε τα µάτια και
ακούµε ήχους µέσα και
έξω από την τάξη µας.

Mιλάµε στον διπλανό µας
και ακούµε ο ένας τη φωνή
του άλλου. O ένας µιµείται
τη φωνή του άλλου.

Xτυπάµε µε ρυθµό
τα χέρια, τα γόνατα,
τα µπράτσα µας.
Oι άλλοι µας µιµούνται.

Ψιθυρίζουµε κάτι ο ένας
στο αυτί του άλλου.

Kάνουµε τα αντικείµενα
της τάξης να βγάλουν ήχο.

Bάζουµε ποτήρια στον
τοίχο και ακούµε ήχους.

Κάνουμε μια ηχο-ορχήστρα
Aκούµε µε προσοχή τους ήχους της τάξης µας που
έχουµε καταγράψει.
 Ποιους ήχους αναγνωρίζουµε;
 Ποιοι ήχοι ήταν δυνατοί και ποιοι όχι;
 Ποιοι ήχοι ήταν ψηλοί και ποιοι όχι;

Συζητάμε

Προσπαθούµε να τραγουδήσουµε όπως
ο κύριος και η κυρία στη φωτογραφία.
Σε τι µπορεί να διαφέρουν οι φωνές
µας από τις δικές τους;
Λυρική Σκηνή

152

Book 1.indb 152

19/4/2013 10:32:55 πμ

Το ταξίδι του ήχου
∆οκιµάζουµε να παίξουµε µουσικά όργανα
όπως τα παιδιά στις εικόνες.

Αν ακούσουµε µε προσοχή, θα παρατηρήσουµε ότι παντού γύρω
µας παράγονται ήχοι. Άλλοι ήχοι είναι δυνατοί και άλλοι σιγανοί.
Άλλοι ήχοι είναι ψηλοί και άλλοι όχι.

Συζητάμε και ζωγραφίζουμε

Α
 ν οι ήχοι γύρω µας είχαν χρώµα, τι χρώµα θα
είχαν;
 Αν οι ήχοι γύρω µας είχαν σχήµα, τι σχήµα θα
είχαν;
 Αν οι ήχοι γύρω µας είχαν µυρωδιά, πώς θα
µύριζαν;

Γ. Iακωβίδης,
Παιδική συναυλία (λεπτοµέρεια)
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τυπώνονται από το ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και διανέμονται
δωρεάν στα Δημόσια Σχολεία. Τα βιβλία μπορεί να
διατίθενται προς πώληση, όταν φέρουν στη δεξιά κάτω
γωνία του εμπροσθόφυλλου ένδειξη «ΔIΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ». Κάθε αντίτυπο που διατίθεται προς
πώληση και δεν φέρει την παραπάνω ένδειξη θεωρείται
κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 1129 της 15/21 Μαρτίου
1946 (ΦΕΚ 1946,108, Α').

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος
αυτού του βιβλίου, που καλύπτεται από δικαιώματα
(copyright), ή η χρήση του σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς
τη γραπτή άδεια του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων / IΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.
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