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

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

Όνομα:

Κι εγώ
είμαι η Μηλώ

Καμηλώ. Το δικό
σου όνομα;



Πώς εργαζόμαστε:

Λέμε τη γνώμη μας

Παίζουμε

Συζητάμε

Ζωγραφίζουμε

Ρωτάμε

Κόβουμε και κολλάμε
Κατασκευάζουμε

Ερευνούμε έξω από την τάξη 

Εργαζόμαστε στο τετράδιο εργασιών
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Η τάξη μου

1. Πώς είναι η τάξη μου;

2. Είμαστε μια ομάδα

10



Η τάξη μου

3. Πως ζούμε στην τάξη
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1. Πώς είναι η τάξη μου;

Γνωρίζω την τάξη μου

Πώς είναι 
η τάξη σου;
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Πώς είναι η τάξη μου;

Παρατήρησε τι υπάρχει 
μέσα στην τάξη σου.

Συζητάμε

Λέμε τη γνώμη μας

Τι άλλο θα ήθελα 
να έχει η τάξη μου;

αριστερά;

πάνω;

Τι βλέπω;
δεξιά;

κάτω;
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Η τάξη μου είναι
ένας χώρος που κάνουμε μάθημα.
Μέσα η τάξη μου έχει:
Πίνακα, θρανία, λουλούδια
καρέκλες και βιβλιοθήκη.

Η τάξη μου έχει:

Πίνακα  

Λουλούδια

Θρανία

Βιβλιοθήκη Καρέκλες

Πώς είναι η τάξη μου;

Θρανία
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Πώς είναι η τάξη του σχολείου
σε άλλα μέρη του κόσμου;

Σε τι μοιάζει η τάξη μου
με τις τάξεις
των εικόνων;

Σε τι διαφέρει;

1 - 2

Πώς είναι η τάξη μου;

Συζητάμε
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2. Είμαστε ομάδα

Ας γνωριστούμε.

Αναγνωρίζω τους
συμμαθητές μου

Παίζουμε:

Παίζουμε:

Είμαι η Άννα και μου αρέσει ο χορός.

Είμαι ο Πέτρος και μου 
αρέσει το ποδόσφαιρο.

Παίξε κι εσύ με τους συμμαθητές σου 
το παιχνίδι που παίζουν 
τα παιδιά της εικόνας
και γνώρισε τους καλύτερα.

3

16



3. Πώς ζούμε στην τάξη;

Γινόμαστε ομάδες
και συζητάμε
τι κάνουν τα παιδιά 
στις εικόνες.

Τι άλλο κάνουμε στην τάξη;
Συζητάμε
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Πώς ζούμε στην τάξη;

Για την τάξη σας κανόνες 
αν θα βρείτε ,
τότε όλοι μαζί, 
καλύτερα θα ζείτε.

Όλοι μαζί με τους συμμαθητές μας
το δάσκαλο ή τη δασκάλα
βρίσκουμε κανόνες που πρέπει
να έχουμε μέσα στην τάξη.

Κανόνας: κάτι που συμφωνούμε 
να κάνουμε 
όλοι σαν ομάδα 
για να ζούμε καλά στην τάξη

Γινόμαστε ζευγάρια ή ομάδες.
Λέμε κανόνες που πρέπει
να έχει η τάξη μας.

4

Λέμε τη γνώμη μας

Παίζουμε
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Η Τάξη μου

Συζητάμε και ζωγραφίζουμε

Ζωγραφίζω μια εικόνα από την τάξη μου
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Το σχολείο μου

1. Πώς είναι το σχολείο μου;

2. Πώς ζούμε στο σχολείο;

3. Εκδρομές με το σχολείο

4. Γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου 1940
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1 - 2

1. Πώς είναι το σχολείο μου;

Τι υπάρχει έξω από την τάξη;

   Τι βλέπεις;              Τι ακούς;           Τι πιάνεις;            Τι μυρίζεις;

Ποιοι είναι οι χώροι
του σχολείου μου;

Τι άλλο θα θέλαμε
να έχει το σχολείο μας;

Λέμε τη γνώμη μας
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2. Πώς ζούμε στο σχολείο;

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

Συζητάμε
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Πώς ζούμε στο σχολείο;

Τι θα έλεγες σε έναν συμμαθητή σου
που πετάει τα σκουπίδια κάτω;

Ποιους κανόνες πρέπει να ακολουθούμε
για να είναι το σχολείο καθαρό;

3
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Πώς ζούμε στο σχολείο;

Τι θα κάνουμε αν γίνει 
σεισμός στο σχολείο;

4 - 5

Συζητάμε
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Τι θα κάνουμε αν γίνει 
σεισμός και είμαστε στο σπίτι;

Πώς ζούμε στο σχολείο;

Στο σχολείο μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
Μαθαίνουμε τι πρέπει να κάνουμε
την ώρα του σεισμού.

Συζητάμε

Αν είσαι στο σπίτι και γίνει σεισμός...

25



3. Εκδρομές με το σχολείο

Που βρίσκονται τα παιδιά της εικόνας;

Που θα ήθελες 
να πας εκδρομή 
με το σχολείο σου;

6

Λέμε τη γνώμη μας
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Εκδρομές με το σχολείο

Που πηγαίνουν τα παιδιά 
της εικόνας;

Τι χρειάζεται να έχω
μαζί μου όταν πηγαίνω 
εκδρομή; 

Με το σχολείο μου 
πηγαίνουμε εκδρομές
και κάνουμε γιορτές

Λέμε τη γνώμη μας
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4. Γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου 1940

Συζητάμε στην τάξη,
τι γιορτάζουμε 
την 28η Οκτωβρίου.

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

Γ. Bρεττός
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Γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου 1940

Να χρωματίσεις την ελληνική σημαία

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

Γ. Bρεττός
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Το σχολείο μου

Συζητάμε και ζωγραφίζουμε

Το σχολείο μου

Ζωγράφισε το σχολείο σου
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Η οικογένεια 

1. Η οικογένεια 

2. Πώς ζούμε στην οικογένεια;

3. Πώς η οικογένεια φροντίζει το περιβάλλον;

Περιβάλλον: όλα όσα βλέπουμε γύρω μας.
Εκεί που ζουν 
• τα δέντρα
• τα πουλιά 
• οι άνθρωποι.
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1. Η οικογένεια

Παιδιά, αυτή είναι
η οικογένεια μου

Να σας γνωρίσω 
την οικογένεια της Άννας Η οικογένεια της Άννας

η μαμά

ο παππούς

ο αδερφός

ο μπαμπάς

η γιαγιά

η αδερφήη Άννα

Πόσα άτομα έχει 
η οικογένεια σου;

Λέμε τη γνώμη μας
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Η οικογένεια 

Η οικογένεια του Ομάρ

η μαμά του ο μπαμπάς τουο Ομάρ ο Τάκης

Η οικογένεια του Τάκη

Τι θα ήθελες
 να ρωτήσεις τον Ομάρ;

Τι θα ήθελες 
να ρωτήσεις τον Τάκη;Ρωτάμε
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Η οικογένεια

Η δική μου 
οικογένεια 
άλλαξε

Πώς αλλάζει
μια οικογένεια;

Κάθε παιδί έχει τη δική του οικογένεια.
Όλες οι οικογένειες δεν είναι ίδιες.

Συζητάμε
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Άλλες οικογένειες

Σε τι μοιάζουν
οι οικογένειες
στις φωτογραφίες;

Σε τι διαφέρουν;

1 - 2

Η οικογένεια 

Συζητάμε
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Βρες κι εσύ 
μια φωτογραφία
με την οικογένεια σου.

Κολλάω μια 
φωτογραφία
με την οικογένεια μου

Η οικογένεια
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2. Πώς ζούμε στην οικογένεια;

Σου θυμίζει 
κάποια εικόνα
την οικογένεια σου;

Τι άλλο κάνετε
 με τη δική σου
 οικογένεια;

Συζητάμε
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Πώς ζούμε στην οικογένεια;

Βοηθάμε ο ένας τον άλλο

Πηγαίνουμε εκδρομές

Καθόμαστε όλοι μαζί

Τι μας προσφέρει η οικογένεια μας;

Συζητάμε

38



Πώς ζούμε στην οικογένεια;

Υπάρχουν και προβλήματα
στην οικογένεια 

Μπορούμε να κάνουμε 
πάντα αυτό που θέλουμε;

Γινόμαστε ζευγάρια.

Συζητάμε προβλήματα
μέσα σε μια 
οικογένεια.Συζητάμε
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Μέσα στην οικογένεια
όλοι κάνουμε κάτι.
Δηλαδή έχουμε έναν ρόλο.

Κάθε οικογένεια
έχει κανόνες.

Ένας κανόνας της
οικογένειας μου.

Γράφω έναν κανόνα
της οικογένειας μου.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….......................................................................................................

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

3 - 4

Πώς ζούμε στην οικογένεια;

Ρόλος: Αυτό που πρέπει να κάνω 
μέσα στην οικογένεια μου.
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3. Πώς η οικογένεια φροντίζει το περιβάλλον;

Εγώ και η οικογένεια μου
προσέχουμε…..

Παρατηρώ τις εικόνες.

Ποιες εικόνες δείχνουν
ότι προσέχουμε 
το περιβάλλον;

5

Ζωγραφίζω ένα μήνυμα
για το περιβάλλον.

Να μην αφήνουμε ανοιχτή 
τη βρύση 

Να μην αφήνουμε τα φώτα ανοιχτά

Να μην πετάμε σκουπίδια 
στην παραλία

Να χρησιμοποιούμε το λεωφορείο
κι όχι το αυτοκίνητο μας

Ζωγραφίζουμε

41



Η οικογένεια μου

Πόσα άτομα έχει 
η οικογένεια σου;

Η οικογένεια μου
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Ο χρόνος

Να κολλήσεις δύο δικές σου φωτογραφίες.

1. Η ιστορία της οικογένειας μου

2. Η δική μου ιστορία
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Ο χρόνος

3. Πώς μετράω το χρόνο;

4. Πώς αλλιώς μετράω το χρόνο;

5. Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά
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6. Τι κάνω τον ελεύθερο χρόνο μου;

Ο χρόνος
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1. Η ιστορία της οικογένειας μου

«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

Ποια είναι στη φωτογραφία 
• η προγιαγιά,
• η γιαγιά 
• η μαμά 
• η κόρη;
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Η ιστορία της οικογένειας μου

Tι άλλαξε στην οικογένεια;

Συζητάμε για τις φωτογραφίες.
Τι έχει αλλάξει στην οικογένεια;

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 Ελένη όταν γεννήθηκε;
Πώς είναι τώρα;

Γράφω Χαρούμενα Γενέθλια

2

Συζητάμε
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3. Πώς μετράω το χρόνο;

Στη χώρα των ρολογιών

Παρατηρώ τις εικόνες. 
Πώς μετράμε το χρόνο;

Ήξερες ότι παλιά 
μετρούσαν
το χρόνο με τον ήλιο;

Συζητάμε

Συζητάμε
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Πώς μετράω το χρόνο;

Γράφω το όνομα κάθε μέρας

Δ…………………... . . . . .…………

Τ … … … … … … . . . . . . . . . . . . . . . . . …

Τ………………... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Π……………….…. . . . . . . . . . . . . . . . .

Π…………………... . . . . . . . . . . . . . . . . .

Σ………………….. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Κ……………….. . . .…. . . . . . . . . . . . .

Μια εβδομάδα έχει εφτά ημέρες:
• Δευτέρα
• Τρίτη
• Τετάρτη
• Πέμπτη
• Παρασκευή
• Σάββατο
• Κυριακή

3 - 4 - 5
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4. Πώς αλλιώς μετράω το χρόνο;

Ποιες είναι οι τέσσερις εποχές;
Ποιους μήνες γνωρίζεις;

Ο χρόνος έχει δώδεκα μήνες:
• Ιανουάριος     Φεβρουάριος      Μάρτιος
• Απρίλιος         Μάιος                 Ιούνιος
• Ιούλιος            Αύγουστος         Σεπτέμβριος
• Οκτώβριος      Νοέμβριος          Δεκέμβριος

Γράφω τις εποχές κάτω από κάθε δέντρο

6 - 7

Συζητάμε
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5. Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά

Tα κάλαντα

H Γέννηση του Xριστού
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Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά

Τι γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα;
Τι γιορτάζουμε την Πρωτοχρονιά;

Ποιο μήνα γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα;
Ποια εποχή;
Ποιο μήνα γιορτάζουμε την Πρωτοχρονιά;

Τραγουδάμε τα κάλαντα 
των Χριστουγέννων
και της Πρωτοχρονιάς.

Τρίγωνα κάλαντα
μες τη γειτονιά.
Ήρθαν τα Χριστούγεννα
κι η Πρωτοχρονιά……

Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά,
ψιλή μου δέντρολιβανιά…...

Χριστούγεννα                        Ιανουάριος

Πρωτοχρονιά                        Δεκέμβριος

Ενώνω με μια γραμμή
αυτά που ταιριάζουν

Συζητάμε
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6. Πώς περνάω τον ελεύθερο χρόνο μου;

Τι κάνουν τα παιδιά 
στις εικόνες;

Συζητάμε
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Πώς περνάω τον ελεύθερο χρόνο μου;

Βάζω χ σε ότι κάνω εγώ τον ελεύθερο χρόνο μου:

Τι άλλο μπορείς να κάνεις 
στον ελεύθερο χρόνο σου;
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Ο χρόνος

Βάλε τους αριθμούς για να συμπληρώσεις το ρολόι.
Μετά μπορείς να το χρωματίσεις.

Ζωγραφίζουμε
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Ο ήλιος

Τι μας προσφέρει ο ήλιος;
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Τι μας προσφέρει ο ήλιος;

Γεια σου είμαι ο ήλιος,
που δίνω ζωή στους ανθρώπους, 
στα ζώα και στα φυτά.

1 - 2 - 3
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Τι μας προσφέρει ο ήλιος;

Πως προστατεύεσαι από τον ήλιο;
Ποια εικόνα είναι σωστή;

Να θυμάσαι να μην είσαι στον ήλιο
από τις 11 το πρωί
μέχρι τις 5 το απόγευμα.

4

Συζητάμε
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Ζωγραφίζω τον ήλιο

Ο ήλιος

Ζωγραφίζουμε
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Το σπίτι μου

Στο σπίτι μου
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Το σπίτι μου

Σπίτι μου, σπιτάκι μου

Είσαι στο δωμάτιο σου.
Τι υπάρχει γύρω σου;

   Τι βλέπεις;              Τι ακούς;           Τι πιάνεις;            Τι μυρίζεις;

1 - 2 

Λέμε τη γνώμη μας
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Παρατήρησε τι υπάρχει μέσα
σε κάθε χώρο του σπιτιού σου.

Στην κουζίνα; Στο μπάνιο; 

Στο καθιστικό; Στο υπνοδωμάτιο; 

Τι υπάρχει σε κάθε δωμάτιο 
του σπιτιού μου;

Το σπίτι μου

Λέμε τη γνώμη μας
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Η γειτονιά μου

1. Πώς είναι η γειτονιά μου;

2. Oι άνθρωποι της γειτονιάς
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Η γειτονιά μου

3. Πώς ζούμε στη γειτονιά;

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

Φαντάσου ότι βγαίνεις μια βόλτα στη γειτονιά σου.

Τι βλέπεις όταν κοιτάς έξω
από το παράθυρο;

Μπορείς να πεις στους συμμαθητές 
και τις συμμαθήτριες σου 
για τη γειτονιά σου;

Πώς είναι;
Τι υπάρχει γύρω σου;

1 - 2 - 3

Λέμε τη γνώμη μας

Παίζουμε

   Τι βλέπεις;              Τι ακούς;           Τι πιάνεις;            Τι μυρίζεις;
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2. Οι άνθρωποι της γειτονιάς

Ποια ονόματα γειτόνων σου γνωρίζεις;

4 - 5 - 6

Τι κάνεις Νίκο;

Καλά κυρία Ελένη 
εσείς;

Συζητάμε
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Οι άνθρωποι της γειτονιάς

Με τους γείτονες μας 
μιλάμε από τα παράθυρα

Οι γείτονες μας μπορούν 
να έρθουν σπίτι μας
να μας ζητήσουν κάτι.
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Οι άνθρωποι της γειτονιάς

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

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

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

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

Οι άνθρωποι που μένουν 
στην ίδια γειτονιά
λέγονται γείτονες. 
Στη γειτονιά υπάρχουν
άνθρωποι που μας βοηθούν.

Βάλε τις λέξεις κάτω από την κατάλληλη εικόνα 

Φούρναρης, Φαρμακοποιός, Γιατρός, Περιπτεράς
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3. Πώς ζούμε στη γειτονιά

Η ζωή στη γειτονιά

Ποιες από τις εικόνες 
σου θυμίζουν 
τη γειτονιά σου;
Τι άλλο γίνεται στη γειτονιά σου;

7 - 8
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Πώς ζούμε στη γειτονιά

Τι υπάρχει στη γειτονιά
 του σχολείου…

Τι σας άρεσε από τις εικόνες
που είδατε;

Τι δεν σας άρεσε;

Συζητάμε

Συζητάμε
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4. Η γειτονιά και το περιβάλλον

Γινόμαστε ομάδες.
Κάθε ομάδα συζητάει 
για ένα πρόβλημα
της γειτονιάς.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Φτιάχνουμε μια ζωγραφιά 
με τα προβλήματα
της γειτονιάς μας και 
τη στέλνουμε στο δήμαρχο.

Παίζουμε

Ζωγραφίζουμε
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Η γειτονιά και το περιβάλλον

Τι θα θέλαμε να ρωτήσουμε 
το δήμαρχο για τη γειτονιά μας;

Τι μπορούμε να κάνουμε 
εμείς  για τη γειτονιά μας

Φτιάχνουμε μηνύματα 
για να είναι καλύτερο 
το περιβάλλον της γειτονιάς μας.

9

Συζητάμε

Ρωτάμε
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Η γειτονιά μου

Συζητάμε και ζωγραφίζουμε εικόνες

από τη γειτονιά μας 

Η γειτονιά μου
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Ο τόπος μου

Τι υπάρχει στον τόπο που ζω

1. Ακτές και θάλασσα

2. Νησιά

Ακτή: ένα σημείο στεριάς
που έχει κοντά τη θάλασσα
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Ο τόπος μου

3. Ποτάμια, λίμνες

4. Βουνά

5. Πώς οι άνθρωποι αλλάζουν τον τόπο τους
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1. Ακτές και θάλασσα

Πώς ζουν οι άνθρωποι 
στις ακτές και στη θάλασσα;
Τι δουλειές κάνουν;

1 - 2

Συζητάμε
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Ακτές και θάλασσα

Παρατηρούμε τις φωτογραφίες
και συζητάμε για αυτές

Συζητάμε
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2. Νησιά
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Νησιά

Τι κάνουμε όταν πηγαίνουμε
σ’ ένα νησί;

Συζητάμε στην τάξη
ποια νησιά της Ελλάδας 
έχουμε επισκεφτεί

Συζητάμε

Συζητάμε
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Νησιά

Παρατηρώ τις εικόνες.
Συζητάμε στην τάξη,
τι δουλειές κάνουν οι 
άνθρωποι σ’ ένα νησί.

Πώς ζουν οι άνθρωποι σ’ ένα νησί;

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

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

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

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

Κάτω από κάθε εικόνα βάλε τη λέξη που ταιριάζει
• Ναύτης
• Υπάλληλος ξενοδοχείου
• Ψαράς
• Υπάλληλος τουριστικών ειδών

Συζητάμε

Τουριστικά είδη: όλα όσα αγοράζουμε από ένα μέρος 
για να θυμόμαστε ότι πήγαμε εκεί
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3. Ποτάμια, λίμνες

Από πού πηγάζει ένα ποτάμι;
Από πού περνά;
Πού χύνεται;

Συζητάμε
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Ποτάμια, λίμνες

Μια φορά κι έναν καιρό ένα  

ξεκίνησε το ταξίδι του από την κορυφή

ενός  

Ταξίδευε, ταξίδευε περνούσε μέσα από λιβάδια

Κάτω από                         πότιζε τα  

Ταξίδευε, ταξίδευε έδινε ζωή στα  

και οι άνθρωποι ξεδιψούσαν σε  

και                             

Το ταξίδι του ποταμού

Μπορείς να συνεχίσεις 
την ιστορία;

Τι θα γινόταν
αν το ποτάμι
σταματούσε το ταξίδι του;

Συζητάμε
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4. Βουνά

Ετοιμάζεσαι να ανέβεις στο βουνό.
Πώς θα προετοιμαστείς;

Κάνουμε μία λίστα με αυτά που
θα χρειαστώ για να ανέβω στο βουνό.

……………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . .…. . . . . . . .…………

……………….... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…

………………...............................................

……………….….... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Συζητάμε
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Βουνά

Ποιες είναι οι δουλειές των ανθρώπων
που ζουν στα βουνά;
Τι δυσκολίες αντιμετωπίζουν;

3 - 4

Συζητάμε
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5. Πώς οι άνθρωποι αλλάζουν τον τόπο τους

Δείχνω με αριθμούς τη σειρά των εικόνων.

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

5

Συζητάμε
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Ο τόπος που ζω

Συζητάμε και ζωγραφίζουμε

Ζωγραφίζω τον τόπο που ζω
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Οι ανάγκες του ανθρώπου

1. Ποιες είναι οι ανάγκες του ανθρώπου;

Ανάγκες: είναι αυτά 
που χρειαζόμαστε 
για να ζήσουμε

88



Οι ανάγκες του ανθρώπου

2. Άνθρωποι με ειδικές ανάγκες

Άνθρωποι με ειδικές ανάγκες: 
είναι οι άνθρωποι που έχουν δυσκολίες 
να περπατήσουν, να δουν, 
να ακούσουν, να μιλήσουν
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1. Ποιες είναι οι ανάγκες του ανθρώπου;

Πώς ξεκινάω τη μέρα μου;
Τι χρειάζομαι κάθε μέρα;
Ποιες είναι οι ανάγκες μου;

Συζητάμε
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Ποιες είναι οι ανάγκες του ανθρώπου;

Τι κάνουμε τότε;

Αγοράζουμε εμφιαλωμένο νερό  

Βάζουμε φίλτρο στη βρύση

Λέμε τη γνώμη μας

Φίλτρο: αυτό που βάζουμε στη βρύση 
για να βγαίνει καθαρό το νερό

Σε μερικά μέρη του τόπου μας
το νερό της βρύσης
δεν είναι καθαρό 
για να το πιούμε.
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Ποιες είναι οι ανάγκες του ανθρώπου;

Η ιστορία της Νου

Η Νου δεν προλαβαίνει  
να πάει στο σχολείο
ούτε να παίξει.

Η Νου πηγαίνει δύο φορές 
την ημέρα στο ποτάμι
και φέρνει νερό στην
οικογένεια της.

Τι κινδυνεύουν να πάθουν
τα παιδιά που δεν έχουν
καθαρό νερό να πιουν;
Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε
αυτά τα παιδιά;

1 - 2 - 3

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

4 - 5

Ποιες είναι οι ανάγκες του ανθρώπου;

Συζητάμε
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Μαθαίνω να χορεύω

Παίζω πιάνο 

Παίζω θέατρο

Καθόμαστε όλη η τάξη σε έναν κύκλο
κι ο καθένας λέει τι του αρέσει να κάνει.

Επιθυμία: Όταν θέλουμε κάτι 

Παίζουμε: Οι επιθυμίες

Ζωγραφίζουμε αυτό 
που μας αρέσει
να κάνουμε πιο πολύ. 
Κολάμε τις ζωγραφιές μας 
στο τοίχο της τάξης.

Ποιες είναι οι ανάγκες του ανθρώπου;

Ζωγραφίζουμε
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2. Άνθρωποι με ειδικές ανάγκες

Γινόμαστε ζευγάρια.
Ο ένας γίνεται οδηγός.
Ο άλλος κλείνει τα μάτια 
και ακολουθεί.

Ποιες δυσκολίες έχουμε
όταν δεν βλέπουμε;

Η αγάπη σε μια άλλη γλώσσα 

Δείχνουμε με το δακτυλικό αλφάβητο τη λέξη αγάπη.

Συζητάμε

Αγάπη: Αυτό που νιώθουμε για κάποιον
όταν τον φροντίζουμε και νοιαζόμαστε γι αυτόν.
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Άνθρωποι με ειδικές ανάγκες

Συζητάμε για τους ανθρώπους 
με ειδικές ανάγκες.
Τι δυσκολίες αντιμετωπίζουν;
Τι μπορούμε να κάνουμε
για να ζούμε όλοι μαζί καλά;

Ο καθένας μας είναι διαφορετικός.
Υπάρχουν γύρω μας άνθρωποι
που αντιμετωπίζουν προβλήματα,
επειδή έχουν ειδικές ανάγκες.

Συζητάμε
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Οι ανάγκες του ανθρώπου

Να γράψεις στο τετράδιο σου
μερικές από τις δικές σου ανάγκες.

Συζητάμε και ζωγραφίζουμε

Να γράψεις κάτω από κάθε εικόνα
τις ανάγκες του ανθρώπου.

ύπνος
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Γνωρίζω το σώμα μου

1. Γνωρίζω το σώμα μου

2. Ποιες είναι οι 5 αισθήσεις

98



Γνωρίζω το σώμα μου

3. Φροντίζω το σώμα μου
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1. Γνωρίζω το σώμα μου

Γνωρίζω το σώμα μου.

Παίζουμε: 

Ποια είναι τα μέρη του σώματος μου;

    χέρια                  πόδια                γόνατα               ώμος                  κοιλιά         

Συζητάμε
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Τραγουδάμε το τραγουδάκι:

Χαρωπά τα δυο μου χέρια τα χτυπώ  

Χαρωπά τα δυο μου πόδια τα χτυπώ  

Χαρωπά τα δυο μου γόνατα χτυπώ 
 

Μια και είμαι εγώ παιδί ξέρω πάντα
να γελώ χαρωπά τα δυο μου χέρια
τα χτυπώ. 

Παίζουμε: 

Γνωρίζω το σώμα μου
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Γνωρίζω το σώμα μου

Γινόμαστε ομάδες.
Δείχνουμε στην άλλη ομάδα
πώς αισθανόμαστε
χωρίς να μιλάμε.

Τη χαρά 

Το θυμό 

Τη λύπη 

Την κούραση 

Παίζουμε: 

Δείχνω με το σώμα μου

1 - 2 - 3
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Γνωρίζω το σώμα μου

Χρωματίζω με διαφορετικό              
χρώμα κάθε μέρος                          
του σώματος                                   

Κάνουμε κι εμείς ένα σώμα
με πηλό ή πλαστελίνη

Γράφω στα κουτάκια
τις σωστές λέξεις

κεφάλι
πόδι
χέρι
λαιμός
κοιλιά
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2. Ποιες είναι οι 5 αισθήσεις

Να συμπληρώσεις τις 
λέξεις στα κενά:

Βλέπω, ακούω, μυρίζω, πιάνω, γεύομαι

Με τα μάτια………..............…………….

Με τη μύτη………………..............……..

Με τα αυτιά……………..............……….

Με τα χέρια…………..............………….

Με τη γλώσσα…………..............………
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Ποιες είναι οι 5 αισθήσεις;

Με ποιον τρόπο 
προστατεύω 
• τα μάτια,
• τη μύτη
• τα αυτιά
• το στόμα;

Οι αισθήσεις είναι 5:
• όραση
• ακοή
• όσφρηση
• γεύση
• αφή

Πώς προστατεύω τα μάτια μου; 

Πώς προστατεύω τη μύτη μου;

Πώς προστατεύω τα χέρια μου; 

Πώς προστατεύω τα αυτιά μου; 

Πώς προστατεύω το στόμα μου; 

4 - 5 - 6

Ρωτάμε
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3. Φροντίζω το σώμα μου

Ένα μήλο              την ημέρα τον                  γιατρό τον κάνει πέρα

Μαθαίνω μια παροιμία

Ο κατάλογος της υγείας 

Συμπληρώνω τον κατάλογο

Ποιες τροφές είναι καλές
για την υγεία μας;

106



Φροντίζω το σώμα μου

Είμαι υγιής όταν:

Φροντίζουμε την υγεία μας όταν:
•  Κοιμόμαστε καλά
•  Τρώμε υγιεινά
•  Πλενόμαστε τακτικά
•  Γυμναζόμαστε

7 - 8 - 9

Γράφω στα κουτάκια 
τι πρέπει να κάνω για να είμαι υγιής.

Tρώω καλά και υγιεινά
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Γνωρίζω το σώμα μου

Ζωγραφίζουμε

Ζωγράφισε μια εικόνα από κάτι
που κάνω για να είμαι υγιής.
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Ο αθλητισμός στο σχολείο μας

1. Τα αθλήματα στο σχολείο μας

2. Κανόνες και αθλήματα

Αθλήματα: είναι κάτι που κάνουμε
για να γυμνάσουμε το σώμα μας.
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1. Τα αθλήματα στο σχολείο μας

Με τον αθλητισμό 
γυμνάζουμε το σώμα μας 
και φροντίζουμε την υγεία μας.

Αντιγράφω τις παρακάτω λέξεις
που έχουν σχέση με τον αθλητισμό

γυμναστική                άθλημα                 αγώνας                κανόνες
……………...…         ……………..          ….………...          ……………..

Σου αρέσει η γυμναστική 
που κάνεις στο σχολείο σου;
Σε τι μοιάζει η γυμναστική 
με τα άλλα μαθήματα;
Σε τι διαφέρει;Συζητάμε
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Τα αθλήματα στο σχολείο μας

Ποια αθλήματα κάνετε στο σχολείο;

1 - 2
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Τα αθλήματα στο σχολείο μας

Αντιστοιχίζω τις παρακάτω λέξεις με τις εικόνες 

Ποδόσφαιρο

Μπάσκετ

Ιστιοπλοία

Κολύμβηση

Βόλεϋ
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Τα αθλήματα στο σχολείο μας

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

…………………………………………..

Ζωγράφισε το αγαπημένο σου άθλημα

Συζητάμε
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2. Κανόνες και αθλήματα

Aκολουθεί τους κανόνες του αθλήματος ο Λέων;

Aκολουθεί τους κανόνες του αθλήματος η Kαμηλώ;
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Κανόνες και αθλήματα

Διάλεξε ένα άθλημα που γνωρίζεις.
Να περιγράψεις έναν κανόνα

……………………………........……….

………………………………....………….

………………………….....………………

……………………………..…………….

………………………………..…………..

……………………………..……………..

Γινόμαστε ζευγάρια.
Περιγράφουμε στους συμμαθητές μας
τους κανόνες από ένα άθλημα που αγαπάμε.

3 - 4 - 5

Παίζουμε
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Κανόνες και αθλήματα

Ποια ολυμπιακά αθλήματα 
δείχνουν οι εικόνες;

Συζητάμε
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Αγαθά και επαγγέλματα

Αγαθά: είναι όλα αυτά 
που χρειαζόμαστε 
για να ζήσουμε
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Αγαθά και επαγγέλματα

Να αντιστοιχίσεις τα αγαθά με τις λέξεις που ταιριάζουν

νερό

γάλα

ψωμί

φρούτα-λαχανικά

Ποια αγαθά χρειαζόμαστε 
για να ζήσουμε;

Συζητάμε
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Αγαθά και επαγγέλματα

Να συμπληρώσεις τη σωστή απάντηση

Γιατί υπάρχουν τα επαγγέλματα;
Ποια επαγγέλματα γνωρίζεις;

Που υπάρχει 
το νερό;

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

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

Ποιοι εργάζονται 
για να έχουμε 
γάλα; 

Ποιος πουλάει φρούτα 
και λαχανικά; 
Ποιος φτιάχνει το ψωμί;

Επάγγελμα: είναι η δουλειά 
που κάνει ένας άνθρωπος 
για να ζήσει

Συζητάμε

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

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

...........................
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Να αντιστοιχίσεις τα αγαθά 
με τις λέξεις που ταιριάζουν

Τώρα βάλε την κάθε λέξη 
στη σωστή στήλη.

ντομάτες

αγγουράκια

μπανάνες

φράουλες

πορτοκάλια

λεμόνια

κολοκυθάκια

λάχανα

Λαχανικά
…………………........…………

………………..... . . . . . . . . . . . .…

……………….......................

……………….….................

Φρούτα
…………………........…………

………………..... . . . . . . . . . . . .…

……………….......................

……………….….................

Αγαθά και επαγγέλματα
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Βάζω τις εικόνες στη σωστή σειρά.
Γράφω τους αριθμούς 1-4 μέσα στα κουτάκια.

Συζητάμε στην τάξη.
Πώς γίνεται το ψωμί; 
Πώς γίνεται το τυρί;
Λέμε την ιστορία σύμφωνα 
με τις εικόνες.

Αγαθά και επαγγέλματα

Συζητάμε
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Συμπληρώνω τον πίνακα.

Τι φτιάχνουμε από αλεύρι και γάλα;

Αλεύρι
…………………........…………

………………..... . . . . . . . . . . . .…

……………….......................

……………….….................

Γάλα
…………………........…………

………………..... . . . . . . . . . . . .…

……………….......................

……………….….................

  Zεσταίνουμε το γάλα.    Προσθέτουμε το γιαούρτι.        Τι νόστιμο!

Πώς φτιάχνουμε το γιαούρτι;

Αγαθά και επαγγέλματα
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Βάζουμε νερό με αλεύρι 
σ΄ένα μπολ

Ρίχνουμε αλάτι και λίγο λάδι

Γινόμαστε μικροί φουρνάρηδες.
Πώς φτιάχνεται το ψωμί;

Ψήνουμε Το πιο ωραίο ψωμί!

Ανακατεύουμε Ζυμώνουμε και φτιάχνουμε 
ό,τι σχήμα θέλουμε

1 - 2 - 3 - 4

Αγαθά και επαγγέλματα
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Συζητάμε και ζωγραφίζουμε

Αγαθό                               Επάγγελμα
………………….               ………………………..

Ζωγραφίζω ένα αγαθό.
Γράφω το όνομα του
και το όνομα αυτού που εργάζεται
γι αυτό το αγαθό.

Αγαθά και επαγγέλματα
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Πώς επικοινωνούμε;

1. Η επικοινωνία παλιότερα
    Η επικοινωνία σήμερα

2. Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας: 
Είναι τα μέσα με τα οποία
επικοινωνούμε και ενημερωνόμαστε όπως
• Τηλεόραση
• Ραδιόφωνο
• Υπολογιστής
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1. Η επικοινωνία παλιότερα και σήμερα 

Να ενώσεις τις λέξεις με τη σωστή εικόνα

Αγγελιοφόρος 

Τηλέφωνο

Τηλεόραση

Φωτιά

Υπολογιστής

Γράμμα

Πώς επικοινωνούσαν οι άνθρωποι τα παλιά χρόνια;
Πώς επικοινωνούμε σήμερα;

Αγγελιοφόρος: άνθρωπος που έφερνε 
ειδήσεις ή τα γράμματα  στους ανθρώπους 

Συζητάμε
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Η επικοινωνία παλιότερα και σήμερα 

Πώς αλλιώς επικοινωνούμε; 

Με παντομίμα δείχνω
στο φίλο μου ή στη φίλη μου
ποιο είναι το αγαπημένο μου ζώο

Τα πολύ παλιά χρόνια οι άνθρωποι
Επικοινωνούσαν με τη φωτιά,
Με τους αγγελιοφόρους
Και με άλλα μέσα.
Σήμερα επικοινωνούμε με………........,
…………………. , ……………………,
…………………..,……………………...

Παντομίμα: είναι ένα παιχνίδι
που δείχνω κάτι χωρίς να μιλάω,
με κινήσεις ή εκφράσεις
του προσώπου μου.
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2. Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

Τί σου αρέσει να βλέπεις στην τηλεόραση;
Ποια είναι η αγαπημένη σου εκπομπή;

• Να μην είναι πολύ δυνατά  

• Να ρωτάς τους γονείς σου 
αν η εκπομπή που θες να δεις 
είναι κατάλληλη για την ηλικία σου.  

• Να μην κάθεσαι μέχρι αργά το βράδυ 
στην τηλεόραση και να πηγαίνεις για ύπνο 

Τι πρέπει να προσέχεις όταν βλέπεις τηλεόραση;

Εκπομπή: είναι ένα πρόγραμμα
που παρακολουθώ στην τηλεόραση 
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Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

Τι είναι οι διαφημίσεις;

Προϊόν: Αυτό που φτιάχνει ο άνθρωπος ή βγαίνει από τη φύση

Λίστα προϊόντων:

• Γάλα
• Δημητριακά
• Παγωτό
• Σοκολάτα
• Μπισκότα
• Σαμπουάν
• Οδοντόκρεμα

Γινόμαστε δύο ομάδες. 
Διαλέγουμε από τη λίστα 
κάτι που θέλουμε να διαφημίσουμε. 
Παρουσιάζουμε τη διαφήμιση στην τάξη.

Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και Ενημέρωσης 
μας δείχνουν τις ειδήσεις και άλλες εκπομπές. 
Έτσι μαθαίνουμε τι γίνεται στο κόσμο
και βλέπουμε εκπομπές
που μας ευχαριστούν.
Συζητάμε με τους γονείς μας 
και φτιάχνουμε μαζί τους 
έναν κατάλογο με εκπομπές 
που μπορούμε να παρακολουθούμε
στην τηλεόραση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η τηλεόραση 

μπορεί να βλάψει 
τα μάτια.

Τρέξτε να προλάβετε!
Μεγάλη προσφορά!

Μην τη χάσετε!
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Πώς επικοινωνούμε;

Συζητάμε και ζωγραφίζουμε

Μέσα στα τετραγωνάκια γράφω λέξεις
με τα μέσα που επικοινωνούμε.
Διαλέγω ένα και το ζωγραφίζω.
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Τα παιχνίδια τα παλιά χρόνια και σήμερα

Πώς λέγεται κάθε παιχνίδι;
Να το γράψεις κάτω από κάθε εικόνα
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Τα παιχνίδια τα παλιά χρόνια και σήμερα

Ποια παιχνίδια έπαιζαν τα παλιά χρόνια;
Ποια παιχνίδια παίζουμε σήμερα;

Πώς άλλαξαν τα παιχνίδια σήμερα;

Συμπληρώνουμε τον πίνακα με παιχνίδια…

Τα παλιά χρόνια                                             
………………….... . . . .…………

… … … … … … . . . . . . . . . . . . . . . . . …

……………….... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

……………….….. . . . . . . . . . . . . . . .

……………….….. . . . . . . . . . . . . . . .

……………….….. . . . . . . . . . . . . . . .

……………….….. . . . . . . . . . . . . . . .

Σήμερα
………………….... . . . .…………

… … … … … … . . . . . . . . . . . . . . . . . …

……………….... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

……………….….. . . . . . . . . . . . . . . .

……………….….. . . . . . . . . . . . . . . .

……………….….. . . . . . . . . . . . . . . .

……………….….. . . . . . . . . . . . . . . .

1 - 2 - 3 - 4

Συζητάμε

Συζητάμε
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Ζωγραφίζουμε

Τα παιχνίδια τα παλιά χρόνια και σήμερα

Ποιο είναι το αγαπημένο μου παιχνίδι;
Το περιγράφω.

Ζωγραφίζω το αγαπημένο μου παιχνίδι

Κάθε παιδί γίνεται
το αγαπημένο του παιχνίδι.
Ο δάσκαλος βάζει μουσική
κι εμείς κινούμαστε στο χώρο.

Παίζουμε: 

Λέμε τη γνώμη μας
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Η ιστορία του τόπου μου

1. Η ιστορία του τόπου μου
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Η ιστορία του τόπου μου

2. 25η Μαρτίου: διπλή γιορτή
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1. Η ιστορία του τόπου μου

Παρατηρώ τις εικόνες.
Γνωρίζεις κάτι από όλα αυτά;

Συζητάμε
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Η ιστορία του τόπου μου

Αν ερχόταν κάποιος 
να δει τον τόπο σου
ποιο μέρος θα του έλεγες
να επισκεφτεί;

Στον τόπο μου μπορείς να 
επισκεφτείς……………………………….

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

Λέμε τη γνώμη μας
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2. 25η Μαρτίου: διπλή γιορτή  

Τι γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου;
Γιατί τη λέμε διπλή γιορτή;

Ελευθερία ή θάνατος!              Χαίρε, Μαρία!  

Όλη δόξα όλη χάρη 
άγια μέρα ξημερώνει.

Συζητάμε
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Τι είναι ο πολιτισμός

1. Ο πολιτισμός του τόπου μας

2. Μια επίσκεψη στο μουσείο
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Τι είναι ο πολιτισμός

3. Τι γίνεται στην περιοχή μου
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Τι είναι ο πολιτισμός

4. Τα έθιμα του τόπου μου

5. Απόκριες

6. Πάσχα
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1. Ο πολιτισμός του τόπου μας

Υπάρχουν στην περιοχή σου χώροι
σαν κι αυτούς στις εικόνες;
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Ο πολιτισμός του τόπου μας

Τι μπορούμε να δούμε 
σ’ ένα μουσείο
ή σε μια πινακοθήκη;

Μουσείο: το μέρος όπου βάζουμε τα αγάλματα 
ή άλλα παλιά πράγματα 
που έχουν αξία για να τα βλέπουμε

Πινακοθήκη: Το μέρος όπου βάζουμε 
τους πίνακες ζωγραφικής 
που έχουν αξία 
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2. Μια επίσκεψη στο μουσείο

Πως φανταζόμαστε το μουσείο;
Τι μπορούμε να δούμε εκεί;

Γράφω αντικείμενα που μπορώ να δω σ’ ένα μουσείο

Σ’ ένα μουσείο βλέπουμε:

………………………….. . . .…………………………………..

…………………………….........…………………………………

……………………………….. . . .………………………………

………………………………….........……………………………

1 - 2

Το μουσείο είναι ένας χώρος
όπου μπορούμε να μάθουμε κάτι καινούριο
και να κάνουμε όμορφα πράγματα

Συζητάμε
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3. Τι γίνεται στην περιοχή μου

Τι δείχνουν οι φωτογραφίες;
Εσύ σε ποια θα διάλεγες να πας;
Τι άλλες εκδηλώσεις γίνονται
στην περιοχή σου;

Εκδήλωση: ένα γεγονός 
που πηγαίνουμε να δούμε 
και να περάσουμε καλά.

Λέμε τη γνώμη μας

Στον τόπο μας γίνονται διάφορες 
εκδηλώσεις με 
• θέατρο,
• κινηματογράφο 
• και μουσική.
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4. Τα έθιμα του τόπου μας

«Χαρούμενη χρυσή Πρωτοχρονιά»

«Όμορφη, τρελή αποκριά, 
μασκαράδες, γλέντι και χαρά»

«Πάσχα, Πάσχα, Πασχαλιά,
με τα κόκκινα αυγά»

«Απρίλης με τα λούλουδα
και Μάης με τα ρόδα»

3 - 4

146



5. Απόκριες

Ποια εποχή γιορτάζουμε τις Απόκριες;
Ποια έθιμα έχουμε;

Φτιάχνουμε μάσκες για τις Απόκριες

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

5

Συζητάμε

Κόβουμε / κολλάμε
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6. Πάσχα

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

Ποια εποχή γιορτάζουμε το Πάσχα;
Τι γιορτάζουμε το Πάσχα;

…………………………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .………………..

……………………………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .……………..

…………………………………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .………..

………………………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…………………..

………………………………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…………..

…………………………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .………………..

Γράφω τα έθιμα του Πάσχα που γνωρίζω

Τα έθιμα του Πάσχα

6

Συζητάμε
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Τι είναι ο πολιτισμός

Συζητάμε και ζωγραφίζουμε

Να ζωγραφίσεις ένα μνημείο του τόπου σου

Μνημείο: κάτι που υπάρχει 
από τα παλιά χρόνια
και οι άνθρωποι το θαυμάζουν.
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Τα φυτά του τόπου μου

1. Ποια φυτά ζουν στον τόπο μου;

2. Ποια είναι τα μέρη των φυτών;

3. Οι ανάγκες των φυτών
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1. Ποια φυτά ζουν στον τόπο μου

Ποια φυτά αναγνωρίζεις στις εικόνες;

Νούφαρο 

Παπαρούνες

Στάχυα

Ανεμώνες

1 - 2
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Ποια φυτά ζουν στο τόπο μου

1. Ποια φυτά ζουν στον τόπο μου;

Έλατα Καλαμιές

Kόβουμε τις εικόνες με τα φυτά 
από τη σελίδα 175 του βιβλίου μας
και σχηματίζουμε ομάδες.
Πού συναντάμε το κάθε φυτό;

στο λιβάδι στον κήπο στο δάσος στο νερό

Κόβουμε / κολλάμε
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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

Όλα τα φυτά έχουν 
• ρίζα
• βλαστό
• φύλλα και
• άνθη. 
Πολλά φυτά έχουν και καρπό.
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3. Οι ανάγκες των φυτών

Ποιες ανάγκες έχει κάθε φυτό;

Πώς φροντίζουμε τα φυτά;

Συζητάμε
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Τα ζώα του τόπου μου

1. Ποια ζώα ζουν στον τόπο μου

2. Τα μέρη ενός ζώου
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Τα ζώα του τόπου μου

3. Οι οικογένειες των ζώων

4. Πώς φροντίζουμε τα φυτά και τα ζώα;
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1. Ποια ζώα ζουν στον τόπο μου

Ποια ζώα συναντάμε στο πάρκο;
Ποια ζώα συναντάμε στο λιβάδι;

1 - 2

Και στο λιβάδι, παιδιά,
ποια ζώα θα συναντήσουμε;

Μες το πάρκο αν περπατήσεις
ζώα πολλά θα συναντήσεις
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Ποια ζώα ζουν στον τόπο μου

Που συναντάς τα ψάρια;

Ποια ζώα συναντάς στο δάσος;
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2. Τα μέρη ενός ζώου

Ποια είναι τα μέρη της αλεπούς;

Συμπληρώνω την σωστή απάντηση:

Το                   …………………………. της  είναι  κόκκινο

Η                               …………………………… της  είναι φουντωτή

Το                        ………………………………..της είναι μικρό.

Τα                       ………......…….....της είναι μυτερά

Και τα τέσσερα                        ……..…………….. της είναι κοντά.

Tο σώμα των ζώων έχει διαφορετικά
μέρη. Αυτά είναι .........................................................
...................................................................................
...................................................................................

Συζητάμε
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Κόβουμε / κολλάμε

3. Οι οικογένειες των ζώων

Aπό τη σελίδα 175 του βιβλίου μας 
κόβουμε τις εικόνες με τα ζώα.
Kάνουμε ομάδες με ζώα.
Kολλάμε τις εικόνες στον πίνακα.

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.

Φτιάχνουμε ομάδες και σχηματίζουμε οικογένειες ζώων.

3

Ψάρια Ερπετά Πουλιά Θηλαστικά
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4. Πώς φροντίζουμε τα φυτά και τα ζώα

Ποιες ανάγκες έχουν τα φυτά;
Ποιες ανάγκες έχουν τα ζώα;

Πώς αλλιώς μπορούμε 
να φροντίσουμε τα φυτά και τα ζώα;

Συζητάμε
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Συζητάμε

Kάνουμε ομάδες και συνεχίζουμε 
την ιστορία του Δημήτρη. 
Tι θα είχε πάθει η μικρή φώκια,
αν οι άνθρωποι δεν τη φρόντιζαν;

Πώς φροντίζουμε τα φυτά και τα ζώα

Η ιστορία του Δημήτρη

O Δημήτρης ήταν τριών εβδομάδων
όταν πήγε στην Kάρπαθο.
Έμεινε για πέντε μήνες στην Αλόνησσο.
Eκεί οι άνθρωποι τον φρόντισαν.
Tώρα ο Δημήτρης κολυμπάει 
ελεύθερος και υγιής.
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Αντικείμενα από το περιβάλλον μου

Υλικά που υπάρχουν γύρω μου

163



Υλικά που υπάρχουν γύρω μου

Aδειάζουμε όλα τα αντικείμενα της  

πάνω στο 

………....…………………..

………....…………………..

………....…………………..

………....…………………..

Γράφω από τι είναι φτιαγμένο κάθε αντικείμενο

Ξύλο, πλαστικό, χαρτί, σίδερο
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Υλικά που υπάρχουν γύρω μου

Βρίσκω στην τάξη μου 
αντικείμενα από ξύλο
αντικείμενα από μέταλλο
αντικείμενα από ύφασμα 
αντικείμενα από γυαλί

Δεν τον βλέπουμε όμως υπάρχει.
Τι είναι;

Ο αέρας φυσικά!!!!!

1

Συζητάμε
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Υλικά που υπάρχουν γύρω μου

Το                                έχει πάντα το ίδιο σχήμα;

Πιάνει πάντα τον ίδιο χώρο;

Το                               έχει πάντα το ίδιο σχήμα;

Πιάνει πάντα τον ίδιο χώρο;

Ο                                  έχει πάντα το ίδιο σχήμα;

Πιάνει πάντα τον ίδιο χώρο; 

Tα υλικά γύρω μας μπορεί
να είναι στερεά, υγρά, αέρια
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Υλικά που υπάρχουν γύρω μου

Συζητάμε και ζωγραφίζουμε

Tι χρειαζόμαστε 
για να κάνουμε μια γιορτή
στο σχολείο;
Tι θα αγοράσουμε;
Tι θα φτιάξουμε;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Στερεά                       Αέρια                          Υγρά
Μπισκότα                  Μπαλόνια                 Πορτοκαλάδες

Συμπλήρωσε τη λίστα
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Η ηλεκτρική ενέργεια

1. Η ηλεκτρική ενέργεια στη ζωή μας

2. Κάνουμε οικονομία στην ηλεκτρική ενέργεια

Ηλεκτρική ενέργεια: 
Η ενέργεια που λειτουργεί
με το ηλεκτρικό ρεύμα.
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1. Η ηλεκτρική ενέργεια στη ζωή μας

Ζωγραφίζω τη δικιά μου λάμπα

1 - 2

Παιδιά, ένας εφευρέτης,
ο Θωμάς Έντισον, 
έφτιαξε την πρώτη λάμπα.
Από τότε μέχρι σήμερα
οι άνθρωποι έχουν φτιάξει
πολλές και διαφορετικές λάμπες.

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

169



Η ηλεκτρική ενέργεια στη ζωή μας

Yπήρχαν ηλεκτρικές συσκευές
Στην κουζίνα της προγιαγιάς μας;

Συζητάμε

Πώς διάβαζαν τα παιδιά 
όταν δεν υπήρχαν ηλεκτρικές λάμπες;

Λέμε τη γνώμη μας

Η ηλεκτρική ενέργεια 
είναι πολύτιμη για τη ζωή μας.
Με αυτήν λειτουργούν 
όλες οι ηλεκτρικές συσκευές
δηλαδή οι συσκευές 
που χρειάζονται ηλεκτρικό ρεύμα.
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2. Κάνουμε οικονομία στην ηλεκτρική ενέργεια

Πώς μπορούμε να κάνουμε οικονομία 
στην ηλεκτρική ενέργεια;
Φτιάχνουμε μια αφίσα και
την κολλάμε στην τάξη μας.

Όταν φεύγω από το δωμάτιο
σβήνω το φως

Γιατί χρειάζεται να κάνουμε 
οικονομία στην ηλεκτρική ενέργεια;

Οικονομία στην ηλεκτρική ένεργεια κάνω
όταν δεν την ξοδεύω χωρίς λόγο.
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Κάνουμε οικονομία στην ηλεκτρική ενέργεια

Βάλε √ στις εικόνες 
που δείχνουν ότι κάνουμε οικονομία
στην ηλεκτρική ενέργεια

Αφήνω ανοιχτό το ψυγείο

Αφήνω τα φώτα ανοιχτά

Κλείνω την πόρτα του ψυγείου

Σβήνω τα φώτα 
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Ο ήχος

Παιχνίδια με τον ήχο

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

Ψιθυρίζουμε κάτι ο ένας
στο αυτί του άλλου.

Kάνουμε τα αντικείμενα 
της τάξης να βγάλουν ήχο.

Ήχος: αυτό που ακούμε

Παντού γύρω μας υπάρχουν ήχοι.
Άλλοι ήχοι είναι δυνατοί και άλλοι σιγανοί.

Παίζουμε

1
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Εικόνες
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