
Καηκμηόμμ πνόγναμμα θηιακαγκωζίαξ 

πμιηθή πνμκηά 2020-21 
 

Καιιηόπε Ζειειίδμο Α1 ηάλε, μοιηάκα Ρμοζάθε Α2 ηάλε 2μο Δ..Πεναίαξ 

 

 

Σίηιμξ ζέμαημξ 
ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ ΜΓ ΣΟ ΛΤΚΟ 

 

Τπμζέμαηα 

α)Δνάζεηξ θηιακαγκςζίαξ θαη επελενγαζία παναμοζηώκ με ζέμα ημκ «θαθό» ιύθμ. 

β) Δνάζεηξ θηιακαγκςζίαξ θαη επελενγαζία παναμοζηώκ με ζέμα ημκ «θαιό» ιύθμ. 

 

 

θμπόξ 
Να απμθηήζμοκ θηιηθή ζπέζε με ημ βηβιίμ. 

ηόπμη 

α) Να πνμζεγγίζμοκ θαη κα επελενγαζημύκ επμηθμδμμεηηθά θαη δεμημονγηθά έκα βηβιίμ. 

 

β) Να θαιιηενγήζμοκ ηε γιςζζηθή έθθναζε θαη κα ακαπηύλμοκ ηεκ ηθακόηεηα θαηακόεζεξ 

θεημέκςκ. 

 

γ) Να απμιαύζμοκ ηα παναμύζηα ακαπηύζζμκηαξ ζεηηθή ζηάζε θαη δεμημονγηθή ζπέζε με 

αοηά, μέζα από αζθήζεηξ δεμημονγηθήξ γναθήξ. 

 

δ) Να θαιιηενγήζμοκ ηε ζοκαηζζεμαηηθή κμεμμζύκε θαη κα εκημπίζμοκ ηηξ δηάθμνεξ μμνθέξ 

πμο παίνκεη ε ζπέζε ακζνώπμο-δώμο (ιύθμο). 

 

ε) Να πνεζημμπμηήζμοκ ζοκενγαηηθέξ θαη επηθμηκςκηαθέξ ηθακόηεηεξ. 

 

 

 

ύκδεζε με Μαζήμαηα/Γκόηεηεξ ημο πνμγνάμμαημξ ζπμοδώκ 

α) Γιώζζα 

β) Εοέιηθηε δώκε 

γ) Θεαηνηθή Αγςγή 

Δναζηενηόηεηεξ  
α) οδεηάμε γηα ηε ζπέζε ηεξ εηθόκαξ θαη ημο ηίηιμο ημο ελώθοιιμο με ημ πενηεπόμεκμ  



 

ημο βηβιίμο. 

 

β) Ρςηάμε ηα παηδηά κα μακηέρμοκ ημ πενηεπόμεκμ δηαβάδμκηαξ ημοξ ημ μπηζζόθοιιμ. 

 

γ) Πνηκ γίκεη ε ακάγκςζε επηιέγμομε μηα θεκηνηθή εηθόκα ημο βηβιίμο ηεκ μπμία 

παναηενμύκ ηα παηδηά θαη εθθνάδμοκ α)Ση μπμνεί κα ζθέθηεηαη μ ήνςαξ β) Ζςκηακεύμοκ 

ηεκ εηθόκα ζηήκμκηαξ με ηα ζώμαηά ημοξ μηα θςημγναθία αθίκεηε. 

 

δ) Αθμύ δηαβάζμομε ημ βηβιίμ θάκμομε ενςηήζεηξ θαηακόεζεξ. Εκημπίδμομε αθόμε ημκ 

πνςηαγςκηζηή θαη ηα άιια πνόζςπα. 

 

ε)Ακαδηεγμύκηαη ηα παηδηά ηεκ ηζημνία πμο δηαβάζαμε. 

 

δ) Εηθαζηηθέξ δναζηενηόηεηεξ ζε μμάδεξ (εηθμκμγνάθεζε ημο βηβιίμο. δεμημονγία 

ζειηδμδεηθηώκ, δςγναθηθή ζε μεγάιε επηθάκεηα ηεξ πημ εκηοπςζηαθήξ ζηηγμήξ ηεξ 

ηζημνίαξ.) 

 

ε) Θεαηνηθή έθθναζε, Δναμαημπμίεζε-Πακημμίμα 

 

ζ) Κάκμομε παναηενήζεηξ γηα ηε μμνθή ημ είδμξ ημο βηβιίμο (ιμγμηεπκηθόξ γναμμαηηζμόξ). 

Ακ πνόθεηηαη γηα πεδό με θακηαζηηθή μμνθή ή γηα μηα ηζημνία πμο ζα μπμνμύζε κα ζομβεί. 

 

η)  Δεμημονγηθή γναθή : α)Αιιάδμομε ηεκ ηζημνία ημο ιύθμο β) Γνάθμομε παναμοζμζαιάηα 

γ) Φηηάπκμομε ηζημνίεξ με ζύκζεηεξ ιέλεηξ  δ) Γνάθμομε δηθά μαξ πμηήμαηα(εκζαννύκμομε 

ηα παηδηά κα δεμημονγήζμοκ δεογάνηα ιέλεςκ πμο μμμημθαηαιεθημύκ θαη κα ηα ζοκδηάδμοκ). 

 

θ) Παίδμομε ζηεκ αοιή παηπκίδηα παηπκίδηα: α) Πενπαηώ πενπαηώ ζημ δάζμξ  β) Κνύμ - 

Ζεζηό  γ) παζμέκμ ηειέθςκμ με θνάζεηξ από ημ παναμύζη πμο δηαβάζαμε. 

 

ι) Δεμημονγμύμε ηεκ δηθή μαξ ηζημνία με έκα πνμζςπμπμηεμέκμ δώμ. 

 

μ) Μαζαίκμομε γηα ηε δςή ημο ιύθμο. 

 

Γθπαηδεοηηθό Τιηθό 
Βηβιημγναθία: 

 

Σα βηβιία ζθακανίζηεθακ, έγηκακ ζε ειεθηνμκηθή μμνθή γηα κα μπμνμύμε κα ηα 

δηαβάζμομε θαη κα ηα επελενγαζημύμαη ζηα μάζεμα ελ απμζηάζεωξ.  



1) Η Κμθθηκμζθμοθίηζα 

2)Σα εθηά θαηζηθάθηα 

3) Σα ηνία γμονμοκάθηα 

4) Ο Πέηνμξ θαη μ ιύθμξ 

5) Σα ηνία μηθνά ιοθάθηα 

6) Έκαξ πμιύ γιοθόξ ιύθμξ 

7) Ο θαιόθανδμξ ιύθμξ 

8) Ο θαιιηενγεμέκμξ ιύθμξ 

9) Έκαξ ιύθμξ μα ηη ιύθμξ 

10)Λύθμξ έλς από ηεκ πόνηα 

 

 

                                   Ιζηόημπμη: 

α)Πνμβμιή ηαηκηώκ βίκηεμ.  

https://www.youtube.com/watch?v=4_lrTveNQrg Λύθμη- Ο μαγηθόξ θόζμμξ ηςκ δώςκ 

https://video.link/w/7EVTb    Η Κμθθηκμζθμοθίηζα 

https://www.youtube.com/watch?v=nyJnUd1Oi7Y      Ο ιύθμξ θαη ηα επηά θαηζηθάθηα 

https://video.link/w/W1VTb   Σα ηνία γμονμοκάθηα 

https://video.link/w/zu1Wb    Ο Πέηνμξ θη μ ιύθμξ 

https://www.youtube.com/watch?v=Ss1xROY2bg4   Σα ηνία μηθνά ιοθάθηα 

 

β) Αθνόαζε ηναγμοδηώκ 

https://www.youtube.com/watch?v=fOe6B6PJcWI     Λύθε ιύθε είζαη εδώ 

https://www.youtube.com/watch?v=4_lrTveNQrg
https://video.link/w/7EVTb
https://www.youtube.com/watch?v=nyJnUd1Oi7Y
https://video.link/w/W1VTb
https://video.link/w/zu1Wb
https://www.youtube.com/watch?v=Ss1xROY2bg4
https://www.youtube.com/watch?v=fOe6B6PJcWI


 

 

Σνόπμη/Σεπκηθέξ Αλημιόγεζεξ 
α)ηαονόιελα, θνοπηόιελα, αθνμζηηπίδεξ ζομπιενώκμοκ μη μαζεηέξ γηα 

ακαηνμθμδόηεζε. 

 

β)Απακημύκ ζε ενςηήζεηξ ζηεκ ανπή θαη ζημ ηέιμξ ημο πνμγνάμμαημξ 

 

γ)Δεμημονγμύμε θαη ακεβάδμομε οιηθό από ημ πνόγναμμα ζηεκ ηζημζειίδα ημο ζπμιείμο 

μαξ. 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

                           



 

 
 

Λύθε  ιύθε είζαη εδώ; 

παζμέκμ ηειέθωκμ 

Κνύμ δεζηό 

 

 

 

 

 

                                  

 



 

                              

 
 

 


