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Α΄ ΦΑΣΗ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ –ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
Τα παιδιά έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον κατά τη 

διάρκεια ανάγνωσης ενός παραμυθιού με τίτλο

‘‘τα χέρια δεν είναι για να δέρνουμε’’

Τα παιδιά ξεκίνησαν να αναφέρουν τις 

εμπειρίες τους σχετικά με το θέμα, εξέφρασαν 

με τον τρόπο τους ερωτήματα και πρότειναν 

ποικίλες δραστηριότητες.

Επιλέξαμε λοιπόν ως θέμα

‘’πως αντιλαμβάνομαι τον κόσμο’’



Τι γνωρίζουμε για…

τις αισθήσεις.

• Έχω ματάκια και βλέπω

• Έχω αυτάκια και ακούω

• Έχω μύτη και μυρίζω 

• Έχω στόμα και τρώω

• Έχω χεράκια και πιάνω 



Τι θέλουμε να μάθουμε.

Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε με:

Τα ματιά 

Τη μύτη

Το στόμα 

Τα χεριά (δέρμα)



Β΄ ΦΑΣΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

• Να γνωρίσουμε το σώμα μας

• Να παίξουμε και να γνωρίσουμε τις 5 

αισθήσεις μας

• Να φέρουμε σχετικό υλικό από το σπίτι 

μας

• Χρήση Η/Υ για περαιτέρω διερεύνηση

• Να φτιάξουμε/να κάνουμε κατασκευές και 

εργασίες. 



Γ΄ ΦΑΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ



Αποκτήσαμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και συνειδητοποιήσαμε τις 

ικανότητες μας.



Μάθαμε να τηρούμε τους κανόνες της ομάδας ή μιας 

δράσης σε συνεργασία με τους άλλους.  



Παρατηρήσαμε και επεξεργαστήκαμε με την αίσθηση της αφής, 

αντικείμενα από ξύλο, γυαλί, ύφασμα, σίδερο υλικά προσπαθώντας να 

εντοπίσουμε και να περιγράψουμε τις διαφορές και τις ομοιότητες.





Καλύπτοντας τα μάτια μας με ένα μαντηλάκι προσπαθήσαμε να 

αναγνωρίσουμε το αντικείμενο που μου έδωσε η δασκάλα μας.



Μάθαμε να εκφραζόμαστε με ολοκληρωμένες προτάσεις 

εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιο μας.





Μάθαμε να κάνουμε απλές 

ομαδοποιήσεις 

συγκρίνοντας αντικείμενα 

ως προς ένα 

χαρακτηριστικό.



Μαλακό, σκληρό, τραχύ, λείο… 

Πόσες διαφορετικές υφές υπάρχουν και ΄γω μπορώ και τις 

διακρίνω!



Πω πω !! Πόσο απαλό και ζεστό!!!



Κλείνοντας τα μάτια μας, με στόχο να ενισχύσουμε την αίσθηση 

της αφής μας, μάθαμε να αναγνωρίζουμε τις μαλακές και τις 

σκληρές επιφάνειες επάνω στο σώμα μας.



Με έκπληξη ανακαλύψαμε τον μαγικό τρόπο να 

εξαφανίζουμε την αίσθηση της αφής καλύπτοντας τα χέρια 

μας με ένα γάντι.







Προσπαθήσαμε να ομαδοποιήσουμε τα αντικείμενα σε δυο 

ομάδες… Σκληρό - μαλακό.



Τα αγαπημένα μας πολύχρωμα τουβλάκια τα 

ομαδοποιήσαμε σε σκληρό και μαλακό ….

Δύσκολη αποστολή …πόσο μοιάζουν!!!



Μέσα  στο μαγικό ασημένιο κουτί τα 

πράγματα της τάξης μας έχουν 

κρυφτεί θα μπορέσω άραγε να βρω 

τι είναι αυτό χωρίς να το κοιτώ;



Με τα χεράκια μας  και με 

την  πολύτιμη βοήθεια της 

‘‘κύριας Αφής’’, 

γνωρίσαμε και το ζεστό 

μαλλί πλεξίματος.



Μάθαμε να ακολουθούμε άπλες διαδρομές ακούγοντας 

προσεκτικά τις οδηγίες από την κύρια μας. 



Όχι μόνο με τα χεράκια αλλά και με το υπόλοιπο σώμα μας 

είπαμε στους φίλους μας το χαρακτηριστικό του 

συγκεκριμένου υλικού.



Η κυρία μας είχε μια έκπληξη …

Πως η κυρία αφή μένει σε όλο το σώμα μας ….



Μα είναι τέλειο !!!

Μπορώ να καταλάβω τι υλικό είναι αυτό ακουμπώντας το απλά με τις πατούσες 

των ποδιών μου.



Κάνοντας «βουτιά» τα δαχτυλάκια μου μέσα στο νερό 

ανακαλύπτω το υλικό που αναζητώ!!!



Άραγε μπορώ και γω να καταλάβω την αλλαγή θερμοκρασίας;





Η τάξη μας μοσχοβόλησε από όμορφα λουλούδια!!



Βάζω την μυτούλα μου και

μυρίζω ….. !!



Με τον ερχομό της άνοιξης…. καλώς ορίσαμε στην τάξη μας 

πολύχρωμες και πολλών λογιών ανθοδέσμες…



Η χαρά μας ήταν 

μεγάλη!!!





Όλοι μαζί δημιουργήσαμε το μαγιάτικο στεφάνι …

έτσι μάθαμε να περιμένουμε την σειρά μας και να βάζει ένας ένας το 

δικό του λουλουδάκι!!



ΚΑΜΑΡΩΣΤΕ ΜΑΣ!!!



ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΤΕΣ 

ΕΤΟΙΜΟΙ ;;;;



Η κυρία γεύση εν δράση!

Γεύομαι πολλές διαφορετικές γεύσεις χωρίς να τις κοιτώ 

γλυκό , ξινό ,πικρό 

αλλάζει το μουτράκι μου στο λεπτό!!



Γλυκό , ξυνο ,πικρό 

αλλάζει το μουτράκι μου στο λεπτό!!



ΕΧΩ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΒΛΕΠΩ!!!



Χρειάζομαι την πολύτιμη βοήθεια του φίλου μου για να φτάσω στον 

προορισμό μου…

μάθαμε να εμπιστευόμαστε και να ακολουθουμε τις οδηγίες του φίλου 

μας ελέγχοντας τις κινήσεις του σώματος μας.





Παρατηρήσαμε τα μάτια του φίλου μας και διαπιστώσαμε  πως είναι 

διαφορετικά ως προς το χρώμα αλλά και το σχήμα. 



Τα παιδιά κλήθηκαν να αντιστοιχήσουν τα μάτια του φίλου 

τους με τα μάτια της εικόνας.





Η κόρη του ματιού μας άλλοτε μεγαλώνει και άλλοτε μικραίνει.

πότε συμβαίνει αυτό;

Συζητήσαμε και παρατηρήσαμε εικόνες αυτής της μαγικής αλλαγής.



Με την μέθοδο της αντιστοίχισης μάθαμε παίζοντας!



Στην παρεούλα συζητήσαμε 

για κάποιες δυσκολίες

που μπορεί να παρουσιάζουν 

τα μάτια και γι αυτό να 

χρειάζονται  βοήθεια φορώντας 

γυαλιά οράσεως η γυαλιά 

ηλίου όταν εκτίθενται σε αυτόν. 

Επίσης αναφερθήκαμε στις 

παθήσεις των ματιών 

εμπλουτίζοντας έτσι και το 

λεξιλόγιο μας  



Διαπιστώσαμε πως αλλάζει η όραση μας φορώντας τα 

γυαλιά ηλίου.



Χρησιμοποιώντας τον λόγο μας ζητήσαμε από τους φίλους μας να μας 

πουν τι βλέπουν να φοράμε στα μάτια και βέβαια και τις διαφορές 

εξασκώντας έτσι την  παρατηρητικότητα τους.



Με την βοήθεια του μαγικού καθρέφτη …

ΕΙΔΑΜΕ τα ματάκια μας πως τα ανοιγοκλείνουμε  και πως αλλαζουμε 

όταν φοράμε γυαλιά . 



Η κυρία μας έφερε ένα «εργαλείο» το όνομα του οποίου 

είναι κιάλια !!!

Η περιέργεια μας για το πώς δουλεύει ήταν μεγάλη όπως 

και το ενδιαφέρον μας να «παίξουμε» με αυτό .





Θελήσαμε να κάνουμε ένα 

πείραμα .Φέραμε στην τάξη μας 

μπουκάλι με νερό…..



….και περνώντας διάφορα ζωάκια από πίσω από αυτό είδαμε να 

αλλάζουν μορφή !!

Πόσο μαγικό!!!



Μιλήσαμε για το καλοκαιράκι, για την λατρεμένη μας θάλασσα και για το 

πόσο χρήσιμη είναι η μάσκα κάνοντας βουτιές μέσα στο νερό!! 



Πήραμε χαρτιά αλλά όχι για να ζωγραφίσουμε …τα βάλαμε κοντά 

στ’αυτάκι μας και ακούσαμε την δική τους φωνούλα τσαλακώνοντας τα!!



Και αφού τα ακούσαμε «χορέψαμε» μαζί τους !



Μαζί με τον φίλο μας ακούσαμε τον ήχο από μουσικά όργανα 

κλείνοντας τα ματιά μαντέψαμε και ονομάσαμε ποιο απ’ όλα είναι.



Προσπαθήσαμε να τοποθετήσουμε τα χαρακτηριστικά του προσώπου  

πάνω στον πίνακα με τον δικό μας μοναδικό τρόπο. 

Εξασκώντας έτσι την  παρατηρητικότητα μας.



Όλοι μαζί 

παρατηρήσαμε αυτό το 

ξεχωριστό και 

διαφορετικό βιβλίο που 

μας έφερε ο φίλος μας 

και περιγράψαμε μια 

μια την σελίδα του!



Μέσα από την παρατήρηση 

εμπλουτίσαμε το λεξιλόγιο 

μας και μάθαμε να 

εκφραζόμαστε με 

ολοκληρωμένες προτάσεις.





Ο φίλος μας βίωσε μεγάλη χαρά που μας έφερε και μας έδειξε σχετικό 

υλικό ενισχύοντας έτσι την αυτοπεποίθηση του.







Το συναίσθημα της χαράς ήταν πολύ μεγάλο όταν  έφερα 

και έδειξα στους φίλους μου το αγαπημένο μου βιβλίο!!  







Μέσα από αυτό το παιχνίδι μάθαμε τα χρώματα και πώς να 

τα ομαδοποιούμε.



ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ



Βρήκαμε σχετικά με το θέμα μας παιχνίδια τα οποία ήταν κατάλληλα για 

την ηλικία μας και διασκεδάσαμε παίζοντας τα .



Συλλέξαμε φωτογραφικό υλικό και ήρθαμε σε επαφή με την 

σωστή  χρήση του Η/Υ .



ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ



Σχεδιάσαμε  το περίγραμμα της παλάμης μας βιώνοντας έτσι την χαρά 

της δημιουργίας με το αποτέλεσμα που είδαμε.





Μάθαμε να 

συνεργαζόμαστε για ένα 

κοινό αποτέλεσμα!



Με πολύχρωμους μαρκαδόρους χρωματίσαμε την κυρία 

αφή ακολουθώντας τις οδηγίες τις δασκάλας μας.



Γνωρίσαμε νέα υλικά ,όπως το αλουμινόχαρτο και το 

βελουτέ χαρτόνι. 





κολλήσαμε χαρτάκια από διαφορετικές υφές 

δημιουργώντας έτσι μια διαφορετική μπάλα από τις άλλες.   





Η κύρια όραση είναι έτοιμη να υποδεχτεί τα χαρούμενα χρώματα που 

θα τις χαρίσουμε με τους υπέροχους μαρκαδόρους !!



Με την μεγάλη φαντασία μας και τον δικό μας μοναδικό τρόπο 

ζωγραφίσαμε κάτι που μας αρέσει πολύ να βλέπουμε!!! 





Αναπτύσσοντας την λεπτή μας κινητικότητα κολλήσαμε 

χρωματιστά χαρτάκια στην μάσκα θαλάσσης!  



Έτοιμες οι 

«σβούρες» για 

μεγάλες 

βουτιές!!!!!!







Γνωρίζοντας διάφορες τεχνικές όπως την τεχνική με το πινέλο με 

μεγάλη χαρά δώσαμε χρώμα στα δικά μας κιάλια!



Ενισχύσαμε τη λεπτή μας κινητικότητα .





Με την  τεχνική του κολάζ κολλήσαμε βελουτέ χαρτάκια στο 

σχεδιασμένο στόμα που μας χαρίζει νόστιμες γεύσεις!!!



Χρωμάτισε προσέχτηκα μονό την μυτούλα μου για να ενεργοποιηθεί  

και να ξεκινήσει να μυρίζει τις διάφορες μυρωδιές!!!

Έτσι μας ζήτησε να κάνουμε η κυρία όσφρηση.



Τ’ αυτάκι χρωμάτισε για να μας πει… 

τι ήχος είναι αυτός;;;;





ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ



Μάθαμε να  

συνεργαζόμαστε 

και να 

περιμένουμε  

την σειρά μας 

αναπτύσσοντας 

έτσι τις 

κοινωνικές μας 

δεξιότητες.



Μάθαμε να συνεργαζόμαστε για ένα κοινό αποτέλεσμα!





Αναπτύξαμε την παρατηρητικότητα μας.



Συνεργαζόμαστε, δημιουργούμε, χαιρόμαστε και 

επικοινωνούμε!





Καμαρώστε το έργο μας!!!



Μοιράστηκα  με τους φίλους μου για το ότι έχω 

μάθει για τα ματάκια!!!



Η κυρία μας ,κατέγραψε στο μεγάλο χαρτόνι ότι 

γνωρίσαμε για την πολύτιμη μυτούλα και ΄μείς της 

είπαμε όλη την αλήθεια!!!



ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ



Η ατμόσφαιρα του σχολειού άλλαξε…

αφού όμορφες μελωδίες από μουσικά όργανα και από την φωνή της 

παραμυθούς , πλημμύρισαν τ΄ αυτάκια μας συνδυαστικά με τα 

ορθάνοικτα ματάκια μας!!





μυρωδιές ,χρώματα ,όμορφοι ήχοι  ….



Γευσεις διαφορετικες ….



…μας επισκέφτηκαν στον χώρο μας και μας 

χάρισαν όμορφα συναισθήματα !!





Βιώσαμε την χαρά της δημιουργίας, φτιάχνοντας και ‘μεις 

τα νόστιμα τρουφάκια μας από γεύση καρύδας. 





Έτοιμα ….!!!



Μια βόλτα στη φύση δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να βελτιώσουν τις 

αισθήσεις τους. Έτσι και μείς χαρήκαμε την ομορφιά της, μέσα από τα 

Αριστοτελικά  παιχνίδια που παίξαμε. 



Χαρήκαμε και διασκεδάσαμε όλοι μαζί στην αποχαιρετιστήρια 

γιορτούλα μας…



….Αφιερωμένη στον μπαμπά μας!!!!!



Φτάνοντας λοιπόν στον προορισμό μας,  κάναμε 

μια ανάδρομη στα όσα βιώσαμε, κάναμε και 

είδαμε σε αυτό το όμορφο ταξίδι.

Οι μικρές μας ,μας σβούρες ενθουσιάστηκαν με τις 

πληροφορίες που πήραν, απάντησαν τα 

ερωτήματά τους και ολοκλήρωσαν

τις δράσεις τους.

Μέσα από τις διαφορές δραστηριότητες ανέπτυξαν  

ικανότητες επικοινωνίας, σκέψης και δράσης. 

Επεξεργαστήκαν διάφορα υλικά, ήρθαν σε 

επαφή με διάφορες τεχνικές ,πειραματιστήκαν 

και ανακάλυψαν τον κόσμο .



Έκτος από τις γνώσεις που μας προσέφερε αυτό το 

σχέδιο εργασίας, αξίζει να εστιάσουμε στη χαρά, 

στο κέφι, στη διασκέδαση και στην όμορφη 

διάθεση που βιώσαν τα παιδιά κατά την διάρκεια 

της υλοποίησης του .

Σας ευχαριστώ όλους για την πολύτιμη βοήθεια και 

συνεργασία που είχαμε στο ταξίδι αυτό!!!

Με εκτίμηση 

Η παιδαγωγός 

Νικολάου Ρία


