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Τίτλος βιβλίου:     Καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, άνοιξη, καλοκαίρι...

Συγγραφέας:       Αργυρώ Πιπίνη

Εικονογράφιση:  Ίρις Σαμαρτζή

Εκδόσεις:     Πατάκη

Ημ. έκδοσης:        Οκτώβριος 2016

Σελίδες:                56

Βραβεία:      ΒΡΑΒΕΙΟ Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου 
     .                             Ελληνικό Τμήμα της ΙΒΒΥ, Έπαινος ΕΒΓΕ 

Θέμα-στόχος:  Είναι ένα βιβλίο που δεν απευθύνεται αποκλειστι-
κά σε παιδιά, αν και έχει γραφτεί για αυτά. Αν και ο κορμός της 
ιστορίας του είναι κατά βάση απλός (ένα σπίτι που λυπάται -ναί, 

γιατί έχει συναισθήματα, επειδή είναι μόνο του, αποκτά μια δεύτερη ευκαιρία να ξαναζήσει την 
παλιά του αίγλη, όταν στην πόρτα του φτάνει μια νέα οικογένεια για να μείνει σε αυτό), μέσα του 
κρύβονται βαθιά νοήματα που κάθε ηλικία αντιλαμβάνεται διαφορετικά: μιλάει για την αγάπη, 
τη συντροφικότητα, τη ζωή, την ελπίδα, την ανάγκη για ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας..

Ενδεικτικοί άξονες συζήτησης και ερωτήσεις κατανόησης:

• Ποια είναι τα συναισθήματα του σπιτιού;

• Έχουν τα αντικείμενα συναισθήματα;

• Ποιος είναι ο πρωταγωνιστής του βιβλίου;

• Πώς αλλάζουν οι εποχές και πώς αυτό «μεταφράζεται» σε συναισθήματα;

• Τι σημαίνει «δεύτερη ευκαιρία»;

• Τι είδους δέντρο είναι το δέντρο του βιβλίου και γιατί το διάλεξε η συγγραφέας;

                         ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ …ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ της Άννας Αθανασιάδου

Στη νέα μας αυτή στήλη αξιοποιούμε κάθε φορά ένα βιβλίο και προτείνουμε δραστηριό-
τητες για να το «ζωντανέψουμε». Προτείνουμε το βιβλίο να διαβαστεί από όλα τα παιδιά, 
ακόμα και ομαδικά μέσα στην τάξη. Με τις ενδεικτικές ερωτήσεις κατανόησης μπορούμε 
να «ξαναθυμηθούμε» και να αναστοχαστούμε πάνω στην ιστορία. Δίνονται και αντίστοιχα 
φύλλα εργασίας. Το βιβλίο που προτείνουμε αυτή τη φορά, «Καλοκαίρι, φθινόπωρο, χει-
μώνας, άνοιξη, καλοκαίρι...» είναι μια ιστορία για τη συνέχεια της ζωής των πραγμάτων και 
των ανθρώπων, όπως αλλάζουν οι εποχές, μια ιστορία για τη βοήθεια μιας γενιάς προς την 
επόμενη, για τις δεύτερες ευκαιρίες. 
Προτείνεται για παιδιά από 5 ετών και άνω.

Καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, άνοιξη, καλοκαίρι...
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 από το βιβλίο …στο παιχνίδι: Φύλλα εργασίας            
Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού               

Το αγόρι και η μαμά του βρήκαν πολλά πράγματα στη σοφίτα!
Αν έκανες τη δική σου εξερεύνηση σε μια ξεχασμένη σοφίτα… 

τι θα ήθελες να βρεις;

Μπορείς να καταγράψεις ή να ζωγραφίσεις τους θησαυρούς σου!
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 από το βιβλίο …στο παιχνίδι: Φύλλα εργασίας      
Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού               

Το σπίτι ήταν ευτυχισμένο γιατί οι καινούριοι του κάτοικοι το φρόντισαν και το αγάπησαν.

Πώς φαντάζεσαι το σπίτι των ονείρων σου;

Μπορείς να σημειώσεις τα στοιχεία της ταυτότητάς του;

Φωτογραφία ταυτότητας σπιτιού

Πού θα βρίσκεται το σπίτι των 

ονείρων μου ……....………............... 

…………………………....................... 

…………………………....................... 

Αριθμός ορόφων ..........................

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

Αριθμός δωματίων .........................

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

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

Αυλή………………………………...…

………...…………....…..……………...

……………………..…………………...

Το αγαπημένο μου σημείο στο σπίτι 

……………………………………….…

…………………………………….……

…………………………………….……

……………………………………….…

Το πιο όμορφο έπιπλο ……….....…

……………………………………….…

……………………………………….…

Κάτοικοι του σπιτιού ……………..…

……………………………………….…

…………………………………….……

………………………..........................
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 από το βιβλίο …στο παιχνίδι: Φύλλα εργασίας       από το βιβλίο …στο παιχνίδι: Φύλλα εργασίας            
Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού               

Το σπίτι άλλαξε μορφή καθώς άλλαζαν οι εποχές… 
Όλα αλλάζουν καθώς περνά ο καιρός και όλα αλλάζουν με τη βοήθεια 

των άλλων…
Μπορείς να φανταστείς τις αλλαγές στο αγαπημένο δέντρο του αγοριού, 

τη μηλιά, καθώς περνούσε ο καιρός;

Παίρνουμε τα χρώματά μας και ξεκινάμε!
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         Ο Αίσωπος κάτι έχει να μας πει… 

Η μαϊμού και το δελφίνι
Μέσα σ’ ένα καράβι, που ερχόταν 

για το λιμάνι του Πειραιά, ταξίδευ-
αν και πολλοί επιβάτες. Ένας απ’ 
αυτούς, είχε μαζί του και μια μαϊ-
μού. Αυτή λοιπόν η μαϊμού ήταν 
τόσο παιχνιδιάρα, που τους 
είχε ξετρελάνει όλους με τα κα-
μώματά της. Ναύτες κι επιβά-
τες έπαιζαν συνέχεια μαζί της κι 
εκείνη σκαρφάλωνε στα κατάρ-
τια, πηδούσε πάνω απ’ τα κεφάλια τους 
κι έκανε ένα σωρό ακροβατικά.
Όταν έφτασαν έξω από το Σούνιο, το κα-

ράβι συνάντησε μεγάλη τρικυμία. Πελώρια 
κύματα χτυπούσαν τα πλευρά του και το κα-
ράβι χοροπηδούσε πάνω-κάτω, σαν καρυ-
δότσουφλο. Οι ναύτες έτρεχαν πέρα –δώθε 
αλαφιασμένοι, ενώ η μαϊμού, τρομοκρατη-
μένη, είχε κρυφτεί πίσω από μια κουλούρα 
σκοινί και περίμενε να περάσει ο χαλασμός. 
Όμως, τελικά, το καράβι δεν άντεξε. Τα πανιά 
σκίστηκαν, τα κατάρτια τσάκισαν στα δυο 
και το καράβι έγειρε στο πλάι κι άρχισε να 
βουλιάζει.
Ναύτες κι επιβάτες πήδηξαν στη θάλασσα 

κι άρχισαν να κολυμπούν, προσπαθώντας 
να σωθούν - μαζί τους, φυσικά, και η φίλη 
μας η μαϊμού.
Ευτυχώς, εκείνη την ώρα κολυμπούσε εκεί 

κοντά ένα κοπάδι δελφίνια που - καθώς όλοι 
ξέρουμε - σώζουν πολλές φορές τους ναυ-
αγούς.
Έτσι έγινε και τώρα: τα δελφίνια πήραν στη 

ράχη τους πολλούς ναύτες κι επιβάτες κι άρ-
χισαν να τους οδηγούν προς την ακτή. Κά-
ποια στιγμή, ένα δελφίνι είδε τη μαϊμού και 
νομίζοντας πως είναι άνθρωπος, την πλησί-
ασε και την πήρε στη ράχη του. Λίγο αργό-
τερα, το δελφίνι ρώτησε τη μαϊμού: «Από την 
Αθήνα είσαι;»
«Μα, φυσικά», απάντησε η μαϊμού.
«Έτσι, ε;» έκανε το δελφίνι. «Και, δε μου λες, 

τον Πειραιά τον ξέρεις;»
«Καλέ, τον Πειραιά δεν ξέρω;» έκανε η μα-

ϊμού, που νόμισε πως ο Πειραιάς ήταν άν-
θρωπος. «Είναι ο καλύτερος φίλος του πα-
τέρα μου - δυο φορές την εβδομάδα έρχεται 
και τρώει στο σπίτι μας!»
Ακούγοντας αυτό το ψέμα, το δελφίνι θύ-

μωσε πολύ: «Δεν ντρέπεσαι;» φώναξε. «Εγώ 
προσπαθώ να σου σώσω τη ζωή, κι εσύ 
μου λες τέτοια ψέματα;» Κι ύστερα, μ’ ένα τί-
ναγμα έριξε την ψεύτρα μαϊμού στη θάλασ-
σα και γύρισε να σώσει κάποιον άλλον επι-
βάτη.
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Ο Αίσωπος κάτι έχει να μας πει…

Μπορείς να ενώσεις τα παρακάτω ζώα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν;

Κόκορας

Λύκος

Γουρούνι

Χταπόδι

Αρκούδα

Δελφίνι

Κουνέλι

Έλάφι

Σουπιά

Πρόβατο

Σκαντζόχοιρος

Αχινός

Ζώα 
που φροντίζει ο 
άνθρωπος

(κατοικίδια ζώα)

Ζώα 
που ζουν στο 

δάσος

Ζώα
 που ζουν στη 
θάλασσα
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Ο Αίσωπος κάτι έχει να μας πει…

Αξιοποιούμε το μύθο «Η μαϊμού και το δελφίνι»: 
Βρισκόμαστε πια στο καλοκαίρι, 

οπότε με αφορμή το μύθο 
συζητάμε για τη θάλασσα. 

Μπορείτε να συνδέσετε το θέμα 
με τα ταξίδια στη θάλασσα 

ή με τα ζώα της θάλασσας  κινδυνεύουν.  

Σας προτείνουμε μια εύκολη κατασκευή με υλικά από το σπίτι. 
Χρησιμοποιούμε παλιά σφουγγάρια που δεν μας χρειάζονται 

και φτιάχνουμε την εικόνα ενός καραβιού. 
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Ο Αίσωπος κάτι έχει να μας πει…

Ώρα για λίγη ζωγραφική!
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         ΙΟΥΝΙΟΣ

Λίγα λόγια για τη Μουσική:

Το 1982, ο Γάλλος υπουργός Ζάκ Λάνγκ, δημιούργησε 
την Ημέρα Μουσικής, 

με τη βοήθεια και την στήριξη του Δήμου Παρισίου. 
Από το 1985, ξεκίνησε 

να εορτάζεται σε πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως και στην Ελλάδα.
Η πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης που καθιέρωσε την 

Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής ήταν η Αθήνα, με πρωτοβουλία
 της Μελίνας Μερκούρη.

Σε 22 χώρες στην Ευρώπης γιορτάζουν στις 21 Ιουνίου κάθε χρόνο 
την Παγκόσμια Ημέρα Μουσική.

 21 Ιουνίου Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής
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 Ιούνιος: Φύλλα εργασίας            
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Προσπάθησε να αντιγράψεις τις νότες.

Χρωμάτισε τις νότες!

Το κλειδί ΣΌΛ πράσινο, τη νότα ΝΤΌ κόκκινη, την ΦΑ μπλε, 
τη ΣΌΛ πορτοκαλί, τη ΛΑ ροζ και τη ΣΙ καφέ.
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 Ιούνιος: Φύλλα εργασίας            
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Μουσικομπερδέματα

Παρατήρησε καλά τις εικόνες 
και σημείωσε.

Πόσα Τρίγωνα βλέπεις; 
Πόσα Βιολιά; 
Πόσα Μεταλλόφωνα; 
Και πόσες Φλογέρες;
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 Ιούνιος: Φύλλα εργασίας            

Χρωματίζουμε την εικόνα!!!!
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Ας ζωγραφίσουμε λίγο…



19
 περιοδικό SCRIBO - Καλοκαίρι 2020

Ας κυκλώσουμε τον σωστό αριθμό δίπλα από 
την κάθε εικόνα.

 Ιούνιος: Φύλλα εργασίας            
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         ΙΟΥΝΙΟΣ

Την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου την έχουμε αφιερώσει στον πατέρα. 
Φέτος την Κυριακή 21 Ιουνίου είναι η Ημέρα Γιορτής του Πατέρα.

Είναι μία κινητή εορτή, όπως η γιορτή της μητέρας, μόνο που δεν είναι 
την ίδια ημερομηνία σε όλες τις χώρες. Η κάθε χώρα, με βάση 
τον πολιτισμό της, σε κάποιες περιπτώσεις και την θρησκεία, 

έχει ορίσει διαφορετική ημερομηνία του εορτασμού του πατέρα.
Φέτος είναι ένας διπλός εορτασμός, καθώς αυτή την ημέρα 

γιορτάζουμε τον πατέρα, αλλά και την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής.

Ας χρωματίσουμε μία όμορφη γλάστρα για τον αγαπημένο μας μπαμπά.
Μπορούμε να την κόψουμε και να την κολλήσυμε στην κάρτα μας!

 21 Ιουνίου Γιορτή του Πατέρα



21
 περιοδικό SCRIBO - Καλοκαίρι 2020

Για την κάρτα μπορείς 

να διπλώσεις ένα χαρτί 

σε μέγεθος Α4.

Μπορείς να κόψεις την πρώτη εικόνα με το καπέλο, να τη χρωματίσεις και να την κολλήσεις στην μπροστά όψη της κάρτας.

Έπειτα στην εσωτερική 

πλευρά μπορείς να ζωγραφίσεις

 και να κολλήσεις το άλλο σκίτσο.

Μην ξεχάσεις να γράψεις «Χρόνια Πολλά Μπαμπά!»

Ας φτιάξουμε άλλη μία ξεχωριστή κάρτα για τον μπαμπά

 Ιούνιος: Φύλλα εργασίας            

Δες το παράδειγμα:
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         ΙΟΥΛΙΟΣ
Ιούλιος ο παιχνιδιάρης Ώρα γ ια  πολύ  πα ιχν ί δ ι  κα ι  σκ έψη !

Ψάχνω και βρίσκω…
Αν παρατήρησουμε προσεκτικά τις εικόνες, θα βρούμε 10 διαφορές.
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Ψάχνω και βρίσκω…
Αν παρατήρησουμε προσεκτικά 

τις εικόνες, θα βρούμε 10 διαφορές

 Ιούλιος: Φύλλα εργασίας            
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Θά λασσοπ ε ρ ι π έ τ ε ι ε ς !

Ας βοηθήσουμε τους 
Πειρατές να βρουν το 
δρόμο για τον Χάρτη
του Θησαυρού.
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 Ιούλιος: Φύλλα εργασίας            Ας βοηθήσουμε 
το μικρό ψαράκι να 
βρει τον δρόμο για τη μαμά του.
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Ώρα για λίγη ζωγραφική!
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 Ιούλιος: Φύλλα εργασίας            
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Ας ζωγραφίσουμε λίγο…
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 Ιούλιος: Φύλλα εργασίας            Memory 1
ΌΔΗΓΙΈΣ: Τυπώνουμε τοφύλλο με τις εικόνες 2 φορές.Κόβουμε τις κάρτες, τις απλώνου-
με μπροστά μας, τις παρατηρούμε, τις γυρίζουμε ανάποδα καιπροσπαθούμε να θυμη-
θούμε που είναι οι 2 όμοιες εικόνες. Αν τις βρούμε τις κρατάμε. Αν δεν τις βρούμε, ξανα-
τοποθετούμε τις κάρτες ανάποδα και παίζει ο επόμενος. Καλή διασκέδαση!
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Memory 2Για να δούμε… Τι θυμάστε;



31
 περιοδικό SCRIBO - Καλοκαίρι 2020

    ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Πάμε διακοπές;Έλα και εσύ!

Με ΤΡΈΝΌ… Με ΑΈΡΌΠΛΑΝΌ… Με ΚΑΡΑΒΙ …
Τι διαλέγεις εσύ;

Το τρένο, το αεροπλάνο και το καράβι είναι τρία πολύ σημαντικά μέσα μεταφο-
ράς. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε είτε για να πάμε διακοπές είτε για να 
κάνουμε ένα ταξίδι.

Ας συμπληρώσουμε τις παρακάτω προτάσεις:

Με τρένο θα πάω ……………………………………………………

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

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

Με αεροπλάνο θα πάω ……………………………………………...

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

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

Με καράβι θα πάω ………………………………………..…………

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

………………………………………………...........................…
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         ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Ας βρούμε τα γράμματα 

Α (αεροπλάνο), 
Κ (καράβι) και 

Τ (τρένο)
Ας κυκλώσουμε με κόκκινο χρώμα το 
γράμμα Α, με πράσινο το γράμμα Κ και 
με μπλε το γράμμα Τ.
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Για να πάμε διακοπές πρέπει 
να ετοιμάσουμε τη βαλίτσα μας.

Ας κάνουμε μία λίστα 
με τα απαραίτητα πράγματα.

Αύγουστος: Φύλλα εργασίας            

Ώρα για βαλίτσα!

Ας φτιάξουμε την λίστα με τα πράγματα 
που χρειάζεσαι εσύ μαζί σου.

Τι χρειάζομαι μαζί:
Ρούχα και εσώρουχα
Μαγιό
Παπούτσια και         
σαγιονάρες για την     
παραλία
Πετσέτες και σεντόνια
Φωτογραφική μηχανή
Καπέλο
Αντηλιακό
Γυαλιά ηλίου
Αντικουνουπικό
Εισιτήρια ταξιδιού
Χάρτη
Ένα λογοτεχνικό βιβλίο 
για τις ώρες ξεκούρασης.
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Τρέχω στους κήπους και στις αυλές , 

κ ι  όλο κάνω σκανταλιές ,

Στο νησί ,  στο βουνό, στο χωριό ,

παίζω ανέμελα κρυφτό,

Και μου αρέσει να κολυμπώ, 

στην παραλία στο μέρος αυτό .

Ο πιλότος πρέπει να φτάσει 
στο αεροπλάνο, αλλά έχασε τον δρόμο, 

Μπορείς να τον βοηθήσεις;
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1. Κινείται πάνω σε ράγες …

2. Πετά στον ουρανό …

3. Σε αυτή βάζουμε τα πράγματά μας για το ταξίδι …

4. Η εποχή του χρόνου με τον πιο καλό καιρό …

5. Το φοράμε για να προστατευτούμε από τον ήλιο …

6. Ο πιο ζεστός μήνας του χρόνου …

7. Επιπλέει στη θάλασσα …

8. Αγαπημένη συνήθεια παιδιών και γονιών, ξεκινά από Δ …

1. ΤΡΕΝΟ, 2. ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ, 3. ΒΑΛΙΤΣΑ, 4. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, 5. ΑΝΤΗΛΙΑΚΟ, 6. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, 7. ΚΑΡΑΒΙ, 8. ΔΙΑΚΟΠΕΣ. 

Αύγουστος: Φύλλα εργασίας            

Και ένα μικρό σταυρόλεξο για το καλοκαίρι!
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Ήρθε η ώρα να φτιάξουμε το δικό μας εισιτήριο 
με τον αγαπημένο μας προορισμό. 

Πρέπει να προσέξουμε ώστε να γράψουμε σωστά τις πληροφορίες που μας ζητά.
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Αύγουστος: Φύλλα εργασίας            

Χρωματίζουμε την αφίσα μας!!!
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         ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΦΑΡΩΝ
Η Παγκόσμια Ημέρα Φάρων καθιερώθηκε το 2003 με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένω-

σης Φαροφυλάκων και γιορτάζεται κάθε χρόνο την τρίτη Κυριακή του Αυγούστου. Σκο-
πός αυτής της πρωτοβουλίας είναι η ενημέρωση των πολιτών για τη σημασία των φά-
ρων και των υπόλοιπων ναυτικών βοηθημάτων στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, αλλά 
και η προβολή του έργου που επιτελούν οι φαροφύλακες, συχνά κάτω από δύσκολες 
συνθήκες. Την ημέρα αυτή οι φάροι είναι ανοιχτοί για το κοινό, με την πραγματοποίηση 
διαφόρων εκδηλώσεων, που στοχεύουν και στην ανάδειξη τους ως μνημεία της πολιτι-
στικής κληρονομιάς κάθε χώρας.

Σημαντικότεροι φάροι στην αρχαιότητα ήταν ο φάρος της Αλεξάνδρειας και ο Κολοσ-
σός της Ρόδου, ενώ σήμερα αναμφίβολα την πρώτη θέση κατέχει το Άγαλμα της Ελευ-
θερίας στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ, έστω κι αν ουσιαστικά δεν φωτοδοτεί. Στην Ελλάδα, σε 
κάποιες πόλεις οι υφιστάμενοι φάροι αποτελούν τα σύμβολά τους όπως ο Φάρος της 
Αλεξανδρούπολης για την Αλεξανδρούπολη, ο Φάρος της Κρανάης για το Γύθειο, ο 
Φάρος της Πάτρας για την Πάτρα κ.λπ.

Από τι αποτελείται ένας φάρος;
Το βασικό κτίσμα του φάρου είναι ο πύργος, στην κορυφή του οποίου υπάρχει και προ-

στατεύεται το φως. Η κορυφή του πύργου είναι επίπεδη. 

Στη μέση υψώνεται κυκλική κατασκευή [χτιστή ή μεταλλική], που αποτελεί τη βάση του 
μηχανήματος και πάνω από αυτή τη βάση βρίσκεται ο κλωβός. Ο φωτιστικός κλωβός, 
μέσα στον οποίο βρίσκεται το φωτιστικό όργανο, είναι κυλινδρικού ή πολυγωνικού σχή-
ματος, με μεταλλικούς ορθοστάτες που συγκρατούν τα τζάμια, ενώ σκεπάζεται από 
τρούλο συνήθως χάλκινο. Στην κορυφή του τρούλου υπάρχει πάντα ο ανεμοδείκτης και 
το αλεξικέραυνο.  Ο κλωβός έρχεται πάντα προκατασκευ-
ασμένος και απλά συναρμολογείται επί τόπου. 

Σε μεγάλους φάρους, όπου υπάρχει ανάγκη νυχτερινής 
βάρδιας, υπάρχει ιδιαίτερο διαμέρισμα κάτω από το μη-
χάνημα για τον φύλακα υπηρεσίας.

Στο υπόλοιπο σώμα του πύργου, τουλάχιστον στους 
ελληνικούς φάρους, υπάρχει το κλιμακοστάσιο. 
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Χρωματίζω την εικόνα!

Παγκόσμια ημέρα φάρων
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Αγωγή υγείας: 

         ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ

ΒΑΖΩ 

ΑΝΗΛΙΑΚΟ 

20-30 ΛΕΠΤΑ ΠΡΙΝ

 ΕΚΤΕΘΩ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ 

ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΝΕΩΝΩ 

ΣΥΧΝΑ

ΑΠΟΦΕΥΓΩ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΠΟΥ Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ, ΔΗΛΑΔΗ 11:00-16:00

ΟΙ ΑΚΤΙΝΕΣ 

ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΕΙΝΑΙ 

ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ 

ΤΙΣ ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΕΣ 

ΚΑΙ ΒΡΟΧΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ

 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ, ΟΠΟΤΕ 

ΦΟΡΑΩ ΠΑΝΤΟΤΕ 

ΑΝΤΗΛΙΑΚΟ

ΠΡΟΤΙΜΩ 

ΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΑ

 ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΡΟΥΧΑ, ΠΑΡΑ 

ΤΑ ΦΑΡΔΙΑ, 

ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Η ΣΚΙΑ ΕΝΟΣ ΔΕΝΤΡΟΥ ΔΕ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ

ΦΟΡΑΩ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΕΛΟ
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Αγωγή υγείας: 

ΠΡΟΤΙΜΩ 

ΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΑ

 ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΡΟΥΧΑ, ΠΑΡΑ 

ΤΑ ΦΑΡΔΙΑ, 

ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΧΡΩΜΑΤΙΣΕ τη δική σου αφίσα για την προστασία από τον ήλιο
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Περνώ απέναντι

Όργάνωση: Εργασία σε δύο ομάδες. Η μια ομάδα παίρνει θέση στο μισό χώρο 
άσκησης π.χ. στο μισό χώρο του γηπέδου και η άλλη ομάδα στον άλλο μισό 
χώρο.

Σκοπός του παιχνιδιού: Όλα τα παιδιά της ομάδας να φτάσουν στην απέναντι 
τελική γραμμή χωρίς να τους ακουμπήσει κάποιο παιδί της άλλης 
ομάδας. 

Κανονισμοί: Τα παιδιά κάθε ομάδας διασταυρώνουν το 
γήπεδο της άλλης ομάδας για να φτάσουν στην απέ
ναντι τελική γραμμή. Δεν μπορούν να βγουν έξω από 
τα όρια του χώρου για να πάνε απέναντι. Όταν ένα 
παιδί το ακουμπήσουν οι άλλοι στο γήπεδο τους «πα-
γώνει» και σηκώνει τα χέρια ψηλά. Για να ελευθερωθεί πρέπει 
ένας συμπαίκτης του να τον πιάσει από το χέρι, και χέρι-χέρι να 
επιστρέψουν στο γήπεδό τους. Καθώς επιστρέφουν χέρι-χέρι δεν 
επιτρέπεται να τους ενοχλήσουν. Κερδίζει η ομάδα που θα κα-
ταφέρει να φτάσει πρώτη στην απέναντι γραμμή.

Όι ουρές

Όργάνωση: Εργασία στην ολομέλεια της τάξης. 
Τέσσερις κώνοι οριοθετούν το χώρο άσκησης. 

Τα παιδιά σκορπίζονται στον οριοθετημένο χώρο άσκησης.
Κάθε παιδί φέρει στη δεξιά πλευρά της μέσης μια κορδέλα, την ουρά. 

Σκοπός του παιχνιδιού: Τα παιδιά να μαζέψουν όσες περισσότερες 
ουρές μπορούν σε συγκεκριμένο χρόνο που δίνεται από τον/την εκπαιδευτικό.

Κανονισμοί: Όταν ένα παιδί πιάσει ουρά άλλου παιδιού τότε βάζει την ουρά 
σε ένα από τους τέσσερις κώνους στο χώρο άσκησης. Κάθε φορά που το 
παιδί βάζει ουρά σε κώνο κερδίζει ένα βαθμό. Το παιδί που χάνει την ουρά 

του πάει σε, μια γωνιά και κάνει 10 αναπηδήσεις επιτόπου με σχοινάκι. Όταν 
τελειώσει παίρνει ουρά και επιστρέφει στο παιχνίδι. Κατά τη διάρκεια που το 

παιδί δεν έχει ουρά δεν μπορεί να πάρει ουρά από άλλο παιδί. 
Κερδίζουν τα παιδιά με τους περισσότερους βαθμούς στη λήξη του παιχνιδιού 

με το σύνθημα του/της εκπαιδευτικού.

Παιχνίδια στην πλατεία
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Τα αγαλματάκια

Όργάνωση: Τα αγαλματάκια παίζονται από τρία παιδιά 
και πάνω. 

Σκοπός του παιχνιδιού: Τα παιδιά να παραμείνουν ακού-
νητα, όταν έχει ανοιχτά μάτια εκείνος που «τα φυλάει».

Κανονισμοί: Ένα παιδί τα «φυλάει» και κλείνει τα μάτια με την 
πλάτη γυρισμένη στα άλλα παιδιά. Κρατά κλειστά τα μάτια του 
και λέει τη φράση: «Αγαλματάκια ακούνητα, αμίλητα, αγέλαστα, 
μέρα ή νύχτα;». Όσο λέει τη φράση και κρατά κλειστά τα μάτια 
τα άλλα παιδιά κινούνται. Φωνάζουν «νύχτα», όταν δεν είναι 
έτοιμα και «μέρα», όταν πάρουν μια συγκεκριμένη πόζα. Τότε  
ανοίγει  τα μάτια του το παιδί που τα φυλάει και όλοι πρέπει να μείνουν ακίνητοι. 
Αν κάποιο παιδί εκείνη τη στιγμή  κινηθεί, τα φυλάει εκείνο.

Τα μήλα

Όργάνωση: Τοποθετούνται κυκλικά καρέκλες. 
Ο αριθμός τους είναι ένα λιγότερο από τον αριθμό των παικτών. 

Θα χρειαστείτε, επίσης, μουσική, ιδανικά χορευτική.

Σκοπός του παιχνιδιού: Οι παίκτες προσπαθούν να κάθονται σε καρέκλα, 
όταν η μουσική σταματά.

Κανονισμοί: Αφού οι καρέκλες τοποθετηθούν σε κύκλο, 
ξεκινά να παίζει η μουσική. Οι παίκτες χορεύουν 

γύρω από τις καρέκλες μέχρι να σταματήσει 
τη μουσική ο εκπαιδευτικός, δίχως προειδοποίηση. 

Οι παίκτες θα πρέπει να κάτσουν όσο το δυνατό πιο 
γρήγορα! Ο παίκτης που μένει χωρίς καρέκλα αποχωρεί 

από το παιχνίδι. Η μουσική ξεκινά ξανά και τα βήματα 
επαναλαμβάνονται. Μία καρέκλα αφαιρείται κάθε φορά 

που ένα παιδί χάνει, μέχρι να παραμείνει μόνο μία καρέκλα, 
με τον νικητή να κάθεται σε αυτήν.

Παιχνίδια στην πλατεία
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Ό βασιλιάς

Όργάνωση: Ο βασιλιάς (ένα παιδί που αποφασίζεται με «αριθμάκια») κάθεται 
σε μία καρέκλα και αντικριστά βρίσκονται οι υπόλοιποι παίκτες.

Σκοπός του παιχνιδιού: Τα παιδιά πρέπει να μιμηθούν μία δραστηριότητα και, 
αν ο βασιλιάς την καταλάβει, να τρέξουν γρήγορα για να μην τα πιάσει και γί-
νουν εκείνα βασιλιάδες.

Κανονισμοί: Ο βασιλιάς κάθεται, ενώ οι άλλοι απομακρύ-
νονται για να διαλέξουν ποιο επάγγελμα θα παραστή-
σουν και με ποιες κινήσεις. Όταν τελειώσουν επισκέπτο-
νται τον βασιλιά και ακολουθεί ο παρακάτω διάλογος:

- Βασιλιά, βασιλιά με τα 12 σπαθιά, τι δουλειά;

- Τεμπελιά!

- Και τα ρέστα;

- Παγωτά.

- Έίπε η γιαγιά να μας κάνεις μια δουλειά.

- Τι δουλειά;

Τότε τα παιδιά κάνουν τις κινήσεις του επαγγέλματος που 
διάλεξαν. Αν ο βασιλιάς το καταλάβει, το φωνάζει και κυνηγά-
ει να πιάσει ένα παιδί που γίνεται βασιλιάς. Αν δεν το καταλάβει, ξανακάθεται 
και τα παιδιά μιμούνται κάτι άλλο.

Παιχνίδια στην πλατεία
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Κόβετε τις φράουλες στη μέση και αφαιρείτε το κοτσανάκι τους από την κο-

ρυφή. Βάζετε, μαζί με τα παιδιά, στο μπλέντερ όλα τα υλικά και χτυπάττε μέχρι 

να γίνουν ένα μείγμα. Στην αγορά θα βρείτε ειδικές φόρμες για γρανίτες, είτε 

απλές είτε με σχέδια. 

Αφού λοιπόν το μείγμα σας είναι έτοιμο, γεμίζετε τις θήκες με το μείγμα και 

προσθέτετε ξυλάκια του παγωτού, σε κάθε κουπάκι. Τα ξυλάκια μπορείτε να τα 

βρείτε είτε στα σούπερ μάρκετ είτε στα φαρμακεία. Τα βάζετε στην κατάψυξη για 

αρκετές ώρες ώστε να δέσουν.

Περίπου 4-5 ώρες μετά οι γρανίτες σας είναι έτοιμες και μπορούν τα παιδιά 

να τις απολαύσουν!

500γρ. φράουλες

80 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

100ml. νερό

χυμό από 1/2 λεμόνι

ξυλάκια παγωτού

φόρμες για γρανίτες

Στην κουζίνα… μαζί με τα παιδιά

ΈΥΚΌΛΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΓΡΑΝΙΤΑ ΦΡΑΌΥΛΑ

Τι θα χρειαστείτε (για 10 μερίδες):



Καλοκαίρ ι  2020


