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“Η κέζνδνο project” 
Τν project είλαη κηα εθηεηακέλε ζε βάζνο έξεπλα ελόο ζέκαηνο, πνπ εκπιέθεη ηα παηδηά 

ζε κηα θαηεπζπλόκελε έξεπλα ζε γεγνλόηα ή θαηλόκελα ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληνο. 

Σηε δηαδηθαζία ησλ εξεπλώλ, ηα παηδηά έρνπλ επθαηξίεο λα ζέζνπλ εξσηήζεηο, λα 

γεληθεύζνπλ ζεσξίεο, λα θάλνπλ πξνβιέςεηο, όζνλ αθνξά πηζαλέο απαληήζεηο, λα 

βξνπλ απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο ηνπο, λα πάξνπλ ζπλεληεύμεηο από εηδηθνύο.  

Τα project παξέρνπλ ζηα παηδηά επθαηξίεο λα αλαπηύμνπλ πνηθηιία πλεπκαηηθώλ θαη 

θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ. Παξέρνπλ, επίζεο, ζηα παηδηά επθαηξίεο γηα ζπλεξγαζία, 

δηαθσλίεο, κνίξαζκα επζπλώλ, έιεγρν δεδνκέλσλ θαη αλάπηπμε δηαθόξσλ 

ζηξαηεγηθώλ έξεπλαο. Τα πξνθαινύλ λα πεηξακαηηζηνύλ κε αληηθείκελα ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπο, λα κάζνπλ πώο ιεηηνπξγνύλ, πώο θαηαζθεπάδνληαη, από πνηνλ 

θαηαζθεπάδνληαη θαη κε ηη πιηθά. 



Η Φροσηοπαρέα ζας παροσζιάζει ηο 
ζτέδιο εργαζίας ηης!! 

Πρώηη θάζη : 

Αναζήηηζη - Διερεύνηζη 
 



Σηελ αξρή ηεο θεηηλήο ζρνιηθήο ρξνληάο μεθίλεζε ε δηεξεύλεζε ηνπ ζέκαηνο 

πνπ ελδηέθεξε ηελ νκάδα καο, κέζα από ην νπνίν ζα πξνζεγγίδακε  έλλνηεο 

(καζεκαηηθά, γιώζζα, εηθαζηηθά θιπ), ζα αλαπηύζζακε δεμηόηεηεο θαη ζα 

πεηπραίλακε ηνπο ζηόρνπο πνπ είρακε ζέζεη ζηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο!!  



Σε κηα πξώηε πξνζπάζεηα εζηίαζεο ζε έλα κεηαθνξηθό κέζν, 

δεηήζεθε από ηα παηδηά λα δσγξαθίζνπλ ζε ειεύζεξν ζρέδην 

ηνπο, ην αγαπεκέλν ηνπο κεηαθνξηθό κέζν…. 

Ελεφκερθ ζκφραςθ 

Ανάπτυξθ λεπτισ κινθτικότθτασ  

Διατφπωςθ μιασ γνϊμθσ μζςα από τθ 
ηωγραφικι 



Οη ηδέεο ήηαλ πνιιέο!!! Απνθαζίζακε ινηπόλ, λα πξνζπαζήζνπκε λα ηα 

ρσξίζνπκε ζε θαηεγνξίεο θαη λα παξαηεξήζνπκε ηη γλσξίδνπκε γηα 

απηά…. 



Η νκάδα ήξζε ζε κηα πξώηε επαθή κε θάπνηα κέζα κεηαθνξάο 

πνπ είηε ηεο ήηαλ νηθεία, είηε ηεο ήηαλ άγλσζηα… 

Παρατθριςαμε και 
μοιραςτικαμε 

πλθροφορίεσ και 
βιϊματα για το 

ποδιλατο… 

Και παίξαμε παιχνίδια που απαιτοφν καλό ζλεγχο 
κινιςεων και ιςορροπία ϊςτε να μιμθκοφμε τισ κινιςεισ 
που κάνει κάποιοσ όταν βρίςκεται πάνω ςτο ποδιλατο 

του… 



Αθόκε, πξνζεγγίζακε ην ζρνιηθό (έλα αθόκε γλώξηκν ζηα παηδηά κέζν 

κεηαθνξάο), εληζρύνληαο απηή ηε θνξά ηελ ιεπηή καο θηλεηηθόηεηα 

καζαίλνληαο λα πηάλνπκε θαη λα ρξεζηκνπνηνύκε ζσζηά ην ςαιίδη….  



Τέινο, κάζακε ιίγα πξάγκαηα γηα ηνλ πύξαπιν 

παξαθνινπζώληαο νιηγόιεπηα βίληεν ζηνλ ππνινγηζηή από ηε 

δσή ησλ αζηξνλαπηώλ θαη δξακαηνπνηώληαο ηελ δηαδηθαζία ηεο 

απνγείσζεο ηνπ ππξαύινπ… 

Καταςκευι 
μάςκασ 
αςτροναυτϊν… Λιψθ ρόλων, 

ελεφκερθ 
ςωματικι 
ζκφραςθ, 
αλλθλεπίδραςθ 
ομάδασ… 



Με τθ βοικεια τθσ κυρίασ 
φανταςίασ,  ταξιδζψαμε ςτο 

διάςτθμα, όπου ςυναντιςαμε 
εξωγιινουσ!!!! 

Μζςα από τθ δραματοποίθςθ το 
κάκε παιδί βρίςκει το χϊρο να 

δράςει και να εκφραςτεί!!! 



Όιεο απηέο νη δξάζεηο καο έθεξλαλ θάζε κέξα θαη πην θνληά ζηελ 

εζηίαζε πνπ αλαδεηνύζακε…. 

Παρατθρϊντασ και 
αναλφοντασ τα 

αποτελζςματα με τθν ομάδα 
ανακαλφψαμε ότι θ 

πλειοψθφία είχε ςτραφεί 
ςτο αεροπλάνο!!! 

Πρϊτεσ γραπτζσ 
αποτυπϊςεισ ονόματοσ…. 

Καταμζτρθςθ και ςφγκριςθ 
ποςοτιτων… 



Α) Τη γλσξίδνπκε γηα ηα αεξνπιάλα 

  Αθνύ πξνζδηνξίζηεθε ην ζέκα ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο 

καο , θξίζεθε απαξαίηεηε ε θαηαγξαθή πηλάθσλ 

αλαθνξάο κε ζθνπό λα νξγαλώζνπκε ηηο δξάζεηο θαη 

ηελ έξεπλα καο γύξσ από ηα αεξνπιάλα!! 



Β) Τη ζα ζέιακε λα κάζνπκε γηα απηά; 

 Πϊσ πετάνε τα αεροπλάνα 
 Πϊσ ιταν το πρϊτο αεροπλάνο και ποιοσ το 

καταςκεφαςε 
 Πϊσ μποροφμε να μποφμε ςε ζνα αεροπλάνο 

για να ταξιδζψουμε (τθ διαδικαςία) 
 



Γ) Τη ζέινπκε λα θάλνπκε 

 Να δοφμε αεροπλάνα από κοντά 

 Να μποφμε μζςα ςε ζνα από αυτά 

 Να φτιάξουμε αεροπλάνα με πθλό 

 Να μάκουμε τραγοφδια 

 Να δοφμε φωτογραφίεσ από αυτά 

 

 



Δεύηερη θάζη: σλοποίηζη ηων 
δράζεων!  



Έρνληαο πηα θαηαιήμεη ζην κέζν κεηαθνξάο ηνπ αέξα… ην αεξνπιάλν… 

κηθξά θαη κεγάια αεξνπιάλα θαη ειηθόπηεξα έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο 

ζηελ ηάμε καο!!! 



Τα παιδιά παρουςίαηαν με 
χαρά και ενκουςιαςμό ςτθν 

ομάδα τα παιχνίδια τουσ, ενϊ 
παράλλθλα μοιράηονταν 

αναμνιςεισ και 
αλλθλεπιδροφςαν ςε μια 
πρϊτθ μορφι δομθμζνου 

διαλόγου – ςυηιτθςθσ. 

Μζςα από αυθόρμητεσ δράςεισ, δίνονται ςτα παιδιά 
ευκαιρίεσ για προφορικζσ διατυπϊςεισ και αλληλεπιδράςεισ, 
μπαίνοντασ ςτη διαδικαςία να θζτουν ερωτήςεισ αλλά και να 

απαντοφν, επιχειρηματολογϊντασ πολλζσ φορζσ ή 
αιτιολογϊντασ την άποψη τουσ… 



Καηά ηηο παξνπζηάζεηο βέβαηα, ηα παηρλίδηα ρσξίδνληαλ ζε θαηεγνξίεο 

αλάινγα κε ην θξηηήξην θάζε θνξά… 

Μεγάλα και μικρά  

Αναγνϊριςθ μεγεκϊν 
(μεγάλο –μικρό), 

διαφορετικϊν καταςκευϊν 
(αεροπλάνο – ελικόπτερο) 

κλπ. 



Πξώηεο πιεξνθνξίεο αληιήζακε από ην δηαδίθηπν, όπνπ 

παξαθνινπζήζακε ληνθηκαληέξ ηεο εμέιημεο ησλ αεξνπιάλσλ…. 

Εκμάκθςθ ςωςτισ χριςθσ του διαδικτφου, 
παρουςίαςθ ωσ ενόσ μζςου άντλθςθσ 
πλθροφοριϊν…. 

Παροχι οπτικό- ακουςτικϊν ερεκιςμάτων… 



Με τθ βοικεια του διαδραςτικοφ μασ πίνακα ακοφςαμε 
πλθροφορίεσ για τθν ιςτορία του αεροπλάνου.  
 
Παράλλθλα, μασ δόκθκε θ ευκαιρία να πετάξουμε το δικό 
μασ αεροπλάνο, κακοδθγϊντασ το με το χζρι μασ! 



Σηελ ζπλέρεηα, επεμεξγαζηήθακε βηβιία πνπ έθεξαλ κέιε ηεο νκάδαο θαη 
αλαθέξνληαλ ζην αεξνπιάλν…. 



Σηγά ζηγά μεπξόβαιιαλ θαη νη πξώηεο αηνκηθέο θαηαζθεπέο πνπ 

ελδπλάκσλαλ ζπλερώο ηα ρεξάθηα ηεο νκάδαο θαη βνεζνύζαλ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ιεπηήο θηλεηηθόηεηαο… 

Συνδυαςμόσ καταςκευϊν με γραπτζσ 
αποτυπϊςεισ… 

Μακαίνουμε να μοιραηόμαςτε υλικά αλλά και να τα 
χρθςιμοποιοφμε ςωςτά… 



Τερληθή κε ζηέλζηι 



Καηαζθεπάζακε αθόκε αεξνπιάλα κε ηελ παηνύζα καο!!! Ιδέα ελόο κέινπο 

ηεο νκάδαο καο πνπ πξαγκαηηθά δηαζθεδάζακε πνιύ πινπνηώληαο ηελ!! 



Και βοικθςαν και τα 
δαχτυλάκια, ϊςτε να 
δθμιουργθκοφν τα 

φτερά του 
αεροπλάνου μασ!! 





Σύλζεζε ηξηζδηάζηαηεο θαηαζθεπήο, ζηελ νπνία επεμεξγαδόκαζηε 

παξάιιεια ηηο γξακκέο (θάζεηεο θαη νξηδόληηεο) 

Αλλθλεπίδραςθ - ςυνεργαςία 



Μηα από ηηο θαηαγξαθέο ηεο νκάδαο αλαθεξόηαλ ζηελ θαηαζθεπή 

αεξνπιάλσλ από πειό!! Δεε καληέςηε ηη ζπλέβε!!! 

Επιςκεφτικαμε το 
εργαςτιρι αρχαϊκισ τζχνθσ 

και καταςκευάςαμε τα 
δικά μασ αεροπλάνα… 

Μακαίνοντασ βιωματικά τα μζρθ 
του αεροπλάνου… 





Μέλνληαο ζηε ζύλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ θνηλσλία, κηα επίζθεςε πνπ 

καο έκεηλε αμέραζηε, απνηέιεζε ε μελάγεζε καο ζην πνιεκηθό κνπζείν 

αεξνπνξίαο ζην Ταηόη! 

Παρατθριςαμε και γνωρίςαμε τα ξεχωριςτά 
εκκζματα του μουςείου, διατυπϊνοντασ ερωτιςεισ 

και απορίεσ…. 



Ήξζακε ζε επαθή θαη γλσξίζακε από θνληά πνιεκηθά αεξνπιάλα, αιιά 

θαη ειηθόπηεξα…. 

Παρατιρθςθ ενόσ πιλοτθρίου!!!! 

Το πίςω μζροσ ενόσ αεροπλάνου! 





 















Ακόμθ, παρακολουκιςαμε και ζνα 
εκπαιδευτικό βίντεο με τθ βοικεια του 

ξεναγοφ μασ!!! 



Τα αεξνπιάλα καο βνήζεζαλ λα επεμεξγαζηνύκε κε παηγληώδε ηξόπν 

καζεκαηηθέο έλλνηεο, θαζώο θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο αξηζκνύο (0-5) 

Προςπακιςαμε να ςυνδζςουμε 
ζναν αρικμό με τθν αντίςτοιχθ 

ποςότθτα…. 



Δπεμεξγαζηήθακε πίλαθεο δσγξαθηθήο πνπ απεηθόληδαλ αεξνπιάλα. 

Απηή ε δηαδηθαζία, βνήζεζε ηελ νκάδα λα κάζεη λα 

θαηακεηξά, αιιά θαη λα ζπγθξίλεη πνζόηεηεο θαη αξηζκνύο 

(π.ρ. 5 κεγαιύηεξν από 3 θιπ) 



Γελ ζα κπνξνύζακε  θπζηθά λα παξαιείςνπκε ηα αγαπεκέλα ζε όινπο 

νκαδηθά θαη θηλεηηθά παηρλίδηα!!! 

Μζςα από το παιχνίδι τα παιδιά 
αναπτφςςουν και εξαςκοφν τθν λογικι, 
αλλά και τθν κριτικι τουσ ςκζψθ!!! 



Η θνύθια ηεο ηάμεο καο, έλα ινύηξηλν αεξνπιαλάθη, καο βνήζεζε ζε αξθεηέο 

δξάζεηο. Απηή ηε θνξά καο εκςύρσζε,  λα αλαγλσξίζνπκε θαη λα εθθξάζνπκε     

ηα ζπλαηζζήκαηα καο!! 



Παίμακε αθόκε παηρλίδηα ηαρύηεηαο, ζθπηαινδξνκίαο, ζύλζεζεο ελόο 

ζπλόινπ αθόκε θαη πξνζαλαηνιηζκνύ ζην ρώξν!!! 

Ποια ομάδα κα καταφζρει να ςυνκζςει πρϊτθ τα μζρθ 
ενόσ αεροπλάνου; 

Θ ομάδα μακαίνει να 
ςυνεργάηεται για ζναν κοινό 

ςκοπό. 

Μακαίνει να νικά, αλλά και να 
χάνει!!! 



Συνεργαςία – 
αλλθλεπίδραςθ, 
ζλεγχοσ 
κινιςεων και 
ενδυνάμωςθ 

Αγωνίςματα ςε 
ομάδεσ για 
εκμάκθςθ ευγενοφσ 
άμιλλασ  

Συνοχι ομάδασ  

Ακολουκία οδθγιϊν 
ςτο χϊρο (δεξιά, 
αριςτερά, μπροςτά, 
πίςω κλπ) 



Εκμάκθςθ τραγουδιοφ 
«μικρό αεροπλάνο» και 
ελεφκερθ 
δραματοποίθςθ του από 
τα παιδιά 

Δράςεισ ςυνεργαςίασ και 
εμπιςτοςφνθσ για 
προςανατολιςμό ςτο χϊρο 
ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ του 
ςυμπαίχτθ 

Αςκιςεισ 
ιςορροπίασ 
 

Ακολουκία 
χωρικϊν 
οδθγιϊν ανά 
ομάδεσ ι 
ατομικά (δίπλα, 
μπροςτά από, 
πίςω από, γφρω 
– γφρω… 



Καταςκευι ςαΐτασ για ανάπτυξθ 
λεπτισ κινθτικότθτασ, αλλά και…. 

Πρϊτεσ 
παρατθριςεισ 
για τθν ζννοια 

τθσ 
βαρφτθτασ, 

κακϊσ και τθσ 
απόςταςθσ 
που διανφει 
κάκε ςαΐτα 

Εςτίαςθ ςτο ςτόχο, αφοφ 
εξοικειωκοφμε με τθν κίνθςθ 

(πϊσ πρζπει να τθν πετάξω για 
να φτάςει ςτο ςτόχο; Χρειάηεται 

δφναμθ; Κλπ) 



Οκαδηθή εξγαζία… ζύλζεζεο αεξνπιάλνπ από ηελ κία νκάδα θαη 

αλαγλώξηζεο – θαηαγξαθήο ησλ κεξώλ ηνπ από ηελ δεύηεξε νκάδα!!! 



Με ηελ βνήζεηα ηεο θαο Βαιηάηδα πξνζεγγίζακε αξραίνπο ζενύο πνπ 

κπνξνύζαλ λα πεηάμνπλ! 

Ζνασ από αυτοφσ είναι ο 
κεόσ Ερμισ…. 

Που ζχει φτερά ςτα 
πόδια…. 



Παίμακε θαη παηρλίδηα κε ηα θηεξά ηνπ ζενύ Δξκή, αλαθαιύπηνληαο ηε 
δύλακε ηνπ αέξα!!  

Χωρίσ τθν πολφτιμθ 
βοικεια των χεριϊν 
ποιοσ κα καταφζρει 
να φτάςει το φτερό 

του ςτον 
τερματιςμό; 

Τα παιδιά μακαίνουν να 
πειραματίηονται, επιλφοντασ μια 

προβλθματικι ςυνκικθ που 
προκφπτει .μόνα τουσ ι 

αλλθλεπιδρϊντασ!!  



Δπηπιένλ, αμηνπνηήζακε ην δηαδίθηπν  παξαθνινπζώληαο επράξηζηα θηλνύκελα 
ζρέδηα πνπ παξείραλ επθαηξίεο πξνζέγγηζεο ελλνηώλ πνπ επεμεξγαδόκαζηαλ   

(π.ρ. πξνζγείσζε, απνγείσζε αεξνπιάλνπ θιπ) 



Τελ παξαπάλσ πξνβνιή, αθνινύζεζε ε αηνκηθή εξγαζία απνηύπσζεο, κέζα από 

ηελ δσγξαθηθή, ηεο αγαπεκέλεο καο ζθελήο θαη ε παξνπζίαζή ηεο ζηελ νκάδα! 

Απηή ε δηαδηθαζία δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζηα παηδηά λα εθθξαζηνύλ αμηνπνηώληαο ηνλ 

πξνθνξηθό ιόγν γηα θάηη πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη θαη ηνπο πξνζειθύεη ην 

ελδηαθέξνλ! 



Σπλζέηνληάο ηεο ζηελ ζπλέρεηα ζε έλα θνηλό πιαίζην, 

παξαηεξνύκε πόζεο δηαθνξεηηθέο ζθέςεηο θαη 

δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο κπνξεί λα ππάξρνπλ 

βαζηζκέλεο ζε έλα θνηλό ζέκα! 



Τηο δηαδξνκέο πξνζγείσζεο πξνζπαζήζακε λα ηηο απνηππώζνπκε θαη 

γξαπηά…. 

Καμαρϊςτε τισ 
προςπάκειεσ 

μασ !!!! 



Μηα αθόκε δξαζηεξηόηεηα πνπ άξεζε πνιύ ζηελ νκάδα ήηαλ ην ζεαηξηθό 

παηρλίδη κε ζέκα ηε δηαθνξεηηθόηεηα! 

  Στο πρϊτο ςτάδιο αφοφ ακοφςαμε τθν 
ειςαγωγι μιασ ιςτορίασ, ςυμφωνιςαμε 
ότι κα μεταφερκοφμε  ςε ζνα ςχολείο 

αεροπλάνων. 
   Ζπειτα, ςκεφτικαμε και ηωγραφίςαμε 

πωσ φανταηόμαςτε αυτό το ςχολείο 
κακϊσ και τον ιρωα τθσ ιςτορίασ μασ!! 



Δπηζηξέθνληαο ζηελ νινκέιεηα ην θάζε κέινο ηεο νκάδαο παξνπζίαζε ηελ 

δηθή ηνπ ηδέα… 

«Εγϊ φαντάηομαι ότι 
είναι ζνα μικρό 

αεροπλάνο με πολλά 
παράκυρα που ακοφει 
ΠΑΝΤΑ τθν μαμά του!» 



Μεηαθεξζήθακε θάπσο έηζη ζην ζρνιείν απηό θαη ην παηρλίδη μεθίλεζε…. 



Καζώο, ην ζεαηξηθό παηρλίδη εμειηζζόηαλ θηάζακε ζηελ ζηηγκή ηεο θνξύθσζεο, 

όπνπ ηα παηδηά θιήζεθαλ λα ζπλαηζζαλζνύλ ηνλ θεληξηθό ήξσα, δηαηππώλνληαο 

ζθέςεηο ηνπ, ηηο νπνίεο θαηέγξαθα!! 



Σην ηέινο, αλαζηνραζηήθακε  όια όζα είρακε βηώζεη ζην ζεαηξηθό παηρλίδη δίλνληαο 

ηελ ιύζε θαη απνθαζίδνληαο λα αλνίμνπκε ηελ αγθαιηά καο θαη λα απνδερηνύκε ηνλ 

θίιν καο όπσο είλαη!!! 

«Κάτςε να ςου πάρω μζτρα για να 
φτιάξουμε αυτό το φτερό! Είναι όςο 
ανοίγουν τα χζρια μου!!» 

Μια αγκαλιά και ζνα τραγοφδι 
ενϊνει και πάλι όλθ τθν ομάδα!! 



Μηα αθόκε δξάζε πνπ θηλεηνπνίεζε ζε κεγάιν βαζκό ηελ νκάδα ήηαλ ε 

δξακαηνπνίεζε  ελόο ηαμηδηνύ κε αθνξκή ηελ αλάγλσζε θαη επεμεξγαζία ελόο 

παξακπζηνύ! 



Ο πξννξηζκόο επηιέρζεθε ύζηεξα από ςεθνθνξία!! 

Θ ομάδα δρα και ςκζφτεται μζςα ςε ζνα 
εκπαιδευτικό πλαίςιο που ευνοεί τισ 

δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ και αποφάςεισ. 



Τη ζα ρξεηαδόκαζηαλ σζηόζν γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπκε απηό ην ηαμίδη;;;; Σίγνπξα, 

ηαπηόηεηεο, εηζηηήξηα θαη βαιίηζεο !!! Δκπξόο ινηπόλ θαιά καο ρεξάθηα!!!! 

Αφοφ παρατθριςαμε 
προςεχτικά μια 
πραγματικι ταυτότθτα…. 

Καταςκευάςαμε τισ δικζσ μασ 
πρωτότυπεσ ταυτότθτεσ!!! 



Καζώο, θαη ηα εηζηηήξηα καο!!! 

Γραπτζσ αποτυπϊςεισ με ςτόχο τθν ανάδειξθ τθσ κοινωνικισ διάςταςθσ τθσ γραφισ… θ 
γραφι είναι χριςιμθ αφοφ ςτο κάκε ειςιτιριο που είναι μοναδικό αναγράφεται το 
όνομα, ο προοριςμόσ , θ ϊρα τθσ πτιςθσ και άλλεσ χριςιμζσ πλθροφορίεσ… 



Δζηηάδνληαο ζηα ζθεληθά, ζθεθηήθακε πσο ζα ρξεηαδόκαζηαλ έλα πίλαθα 

αλαθνηλώζεσλ, όπσο είρακε κάζεη από έλα βηβιίν πνπ είρακε επεμεξγαζηεί!!! 



Τειηθή επζεία γηα ην ηαμίδη καο!!!  



Καη απνγεησζήθακε!!!!! 



Λαμβάνουμε ρόλουσ  

Ενςωματϊνουμε μακθματικζσ και γλωςςικζσ 
αςκιςεισ ςτθ δραματοποίθςθ μασ, οι οποίεσ 
μάλιςτα ενιςχφουν και βοθκοφν ςτθν εξζλιξθ 

τθσ ιςτορίασ μασ!! 

Συνεργαηόμαςτε 
 



Οινθιεξώλνληαο θαη αλαθεθαιαηώλνληαο δεκηνπξγήζακε έλα δηθό καο ιεμηθό ζην 

νπνίν δώζακε νξηζκνύο γηα θάπνηεο έλλνηεο πνπ ήξζακε ζε επαθή! 



Δκπινπηίζακε ην ιεμηθό καο θαη κε νπηηθό πιηθό! 



Κιείλνληαο ηελ πξνζπάζεηα απηή, πξνζεγγίζακε ηελ θσλνύια Αα…… 

Επαφι με το ελλθνικό αλφάβθτο 
μζςα από προφορικζσ και γραπτζσ 

αποτυπϊςεισ! 

Αεροπλάνο  

Αεροδρόμιο  
 

Αεροςυνοδόσ  

Αζρασ  



Τξίηε θάζε : Αμηνιόγεζε ηνπ 

ζρεδίνπ εξγαζίαο 



Μέζα από όιεο απηέο ηηο δηαδηθαζίεο ε νκάδα έκαζε πνιιά!!! Καη έθηαζε 

ε ζηηγκή ηεο αμηνιόγεζεο ηήο θνηλήο καο δνπιεηάο!!! 

Ηωγράφιςα το 
αεροπλανάκι που είχε 
ςπάςει το φτερό του 



Ηωγράφιςα το 
αεροπλανάκι που είχε 
χτυπιςει και εμείσ το 

βοθκιςαμε 

Μου άρεςε που παίξαμε 
με το αεροπλανάκι που 

είχε ζνα ςπαςμζνο φτερό 



Ηωγράφιςα το 
αεροπλάνο τίγρθ που 

είδαμε ςτθν εκδρομι ςτο  
Τατόι 

Ηωγράφιςα τον Dusty 
από τθν ταινία 



Ηωγράφιςα τον Dusty 
που είδαμε ςτθν ταινία 

Και εγϊ ηωγράφιςα τον 
Dusty  που παίηαμε                  

μαηί του 



Ηωγράφιςα το 
αεροπλάνο με το 
ςπαςμζνο φτερό 

Ηωγράφιςα τον φίλο μασ 
τον Dusty 



Ηωγράφιςα τα 
βομβαρδιςτικά 

αεροπλάνα 

Ηωγράφιςα ζνα πολεμικό 
αεροπλάνο με βόμβεσ 

που πζφτουν ςτθ 
κάλαςςα 



Θα ικελα να 
ξαναπαίξουμε το κζατρο 
με το αεροπλάνο με το 

ςπαςμζνο φτερό 

Ηωγράφιςα ζνα πολεμικό 
αεροπλάνο που ρίχνει 

βόμβεσ 



Μου άρεςε πολφ όταν 
μεταμορφωκικαμε ςε 

αεροπλάνα και 
βοθκιςαμε το 

αεροπλανάκι με το 
ςπαςμζνο φτερό. 

Ηωγράφιςα το 
αεροπλάνο με το 

ςπαςμζνο φτερό και τθ 
μαμά του! 



Ηωγράφιςα αεροπλάνα! 

Ηωγράφιςα τα 
αεροπλάνα γιατί μου 

άρεςαν όλα! 



Καη θαζώο ην ζρέδην εξγαζίαο καο έδεηρλε λα νινθιεξώλεηαη, έλα παξακύζη πνπ 

έθεξε έλα κέινο ππξνδόηεζε ην ελδηαθέξνλ ηεο νκάδαο πξνο κηα λέα 

θαηεύζπλζε!!! 



 

Με εκτίμθςθ, 

 θ παιδαγωγόσ Μπαϊμάκα Ναταλία  


