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‘’ΟΤΑΝ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΙΟΥΝΤΑΙ’’  
Στα πλαίςια τθσ Ευζλικτθσ Ηϊνθσ , προκειμζνου οι μακθτζσ να εξαλείψουν τισ τυχόν 
φοβίεσ τουσ για τθν ομαλι μετάβαςι τουσ ςτο Γυμνάςιο, γνωρίςτθκαν με τουσ 
μακθτζσ των Στϋτάξεων των τριϊν 
διπλανϊν χωριϊν που κα είναι μαηί 
ςυμμακθτζσ ςτο ίδιο Γυμνάςιο και 
αποφαςίςαμε να υλοποιιςουμε το 
ςχζδιο εργαςίασ. Διζκριναν 
ομοιότθτεσ και διαφορζσ μεταξφ τουσ. 
Ζμακαν ότι μζςα απ’ τθ ςυνεργαςία 
δθμιουργείται θ φιλία.  
Ανζπτυξαν προφορικό και γραπτό 
λόγο.  
Δραςτθριοποιικθκαν οι αιςκιςεισ 
τουσ μζςα από παιχνίδια μνιμθσ, 
κινθτικϊν δεξιοτιτων, κεατρικό παιχνίδι, εικαςτικι ζκφραςθ και μακθματικι 
ςκζψθ. 
Δραστηριότητες:  

 Φαντάςτθκαν τουσ μελλοντικοφσ ςυμμακθτζσ τουσ και τουσ απεικόνιςαν ςε 

χαρτί και φςτερα τα ταχυδρόμθςαν ςτα άλλα ςχολεία. 

 Παρουςίαςαν ατομικά τον εαυτό τουσ, τθν τάξθ τουσ, το ςχολείο τουσ και το 
ταχυδρόμθςαν ςτα άλλα 3 ςχολεία.  

 Μίλθςαν και είδαν μζςω skype τουσ άλλουσ μακθτζσ. 

 Αντάλλαξαν δ/νςεισ και e-mail για να επικοινωνιςουν .  
 Ζγραψαν και αντάλλαξαν ποιιματα για τθ διαφορετικότθτα και 

ερωτθματολόγια.  
 Διάβαςαν άρκρα από ιςτοτόπουσ (Stop Bullying, Κοινωνικό Σχολείο) και το 

Σχολικό Δίκτυο.  
 Ζλυςαν μακθματικά προβλιματα Ζφτιαξαν 2 επιτραπζηια με 

κζμα α) «τθν κοινωνία που ςζβεται τα ανκρϊπινα δικαιϊματα» 

και β) το «κθςαυρό των αξιϊν» και τα δϊριςαν ςε αντίςτοιχα 

ςχολεία κακϊσ και ςελιδοδείκτεσ με τα ονόματα των μακθτϊν. 

 Ζφτιαξαν κάρτεσ με ευχζσ και τισ ζςτειλαν ςτουσ ςυμμακθτζσ τουσ.  
 Ζπαιξαν – γράφοντασ αυκόρμθτα και κοιτϊντασ εικόνεσ αντιλιφκθκαν ότι τα 

εξωτερικά χαρακτθριςτικά, τα ιδιαίτερα μακθςιακά κινθτικά ι άλλα 
προβλιματα δεν είναι αιτία αποτυχίασ ςτθ ηωι. 

‘’ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ’’  
Σαν ςυνζχεια τθσ περςινισ κεματολογίασ Φιλαναγνωςίασ που μζςα από 
εποικοδομθτικζσ δραςτθριότθτεσ καλλιεργείται το ενδιαφζρον του παιδιοφ για 
φιλομάκεια:  

 Βρίςκουν λόγουσ που οδιγθςαν τουσ ανκρϊπουσ ςτθν ανακάλυψθ τθσ 

γραφισ και τθσ εξζλιξισ τθσ. 

 Συγκρίνουν διάφορα ςυςτιματα γραφισ.  
 Κατανοοφν τθ ςθμαςία τθσ γραφισ ςτθ μετάδοςθ τθσ γνϊςθσ. 

Εκτιμοφν τθν αξία τθσ ανακάλυψθσ τθσ τυπογραφίασ. 



Δραστηριότητες:  

 Όλεσ οι τάξεισ του ςχολείου ςυμμετζχουν ςτθ δθμιουργία ςχολικισ 

εφθμερίδασ : «Το 

ςχολικό παρεάκι».  

 Επιςκεφκικαμε το 
τυπογραφείο 

«Βαγουρδισ» τθσ 

περιοχισ μασ και μάκαμε 
για τθν παραγωγι 

εντφπου μζςα απ’ τθ 

διαδικαςία παραγωγισ.  

 Τυπϊςαμε με 

αυτοςχζδιεσ ςφραγίδεσ 

ςχζδια και ςχιματα.  

 Βρικαμε ςτο χάρτθ 

χϊρεσ που εμφανίςτθκε 

γραφι.  
 Ηωντανζψαμε το Αρχικό γράμμα του ονόματόσ τουσ με χρϊματα ωσ ζργο 

τζχνθσ.  
 Διαβάςαμε ιςτορίεσ μζςα από εικόνεσ.  

 Φανταςτικαμε τθν ιςτορία, τθν αφθγθκικαμε, δραματοποιιςαμε, 
εξθγιςαμε το νόθμα τθσ ιςτορίασ  

 Επεξεργαςτικαμε τφπουσ κειμζνων απ’ το internet, είδαμε video και τα 
ςχολιάςαμε, φτιάξαμε διαλόγουσ ςε κόμικ.  

 Φτιάξαμε ςτθν αυλι γράμματα με τα χζρια των παιδιϊν με τα ςκοινάκια τθσ 
γυμναςτικισ και φτιάξαμε λζξεισ ςτο χϊμα και πάνω ςτθν πλάτθ του 
κακενόσ γράφοντασ με το δάχτυλο. 

 Αναηθτιςαμε τρόπουσ μετάδοςθσ μθνυμάτων εκτόσ από γράμματα και 
αρικμοφσ.  

 Φτιάξαμε κρυπτογραφθμζνα μθνφματα ςαν τουσ «Φιλικοφσ»  
 

 

 
 
 

 Γράψαμε ςαν τουσ 
αρχαίουσ, κεφαλαία 
βουςτροφθδόν 

 Είδαμε τθν ταινία 
«Ψφλλοσ»  

 Είδαμε και παίξαμε ςτο 
κζατρο ςκιϊν «Τον 
Καραγκιόηθ γραμματικό». 

 

Συηθτϊντασ τισ εντυπϊςεισ από τισ δραςτθριότθτεσ των  



προγραμμάτων αξιολογοφν και εκφράηουν τισ προςδοκίεσ τουσ για τθ νζα ςχολικι 

τουσ χρονιά ςτον γυμνάςιο. 
 

Προετοιμάςαμε με τθν Ε’ τάξθ τθν γιορτι του Πολυτεχνείου και τθσ 25
θσ

 Μαρτίου 
και ςυμμετείχαμε ςε διάφορα δρϊμενα (διάλογοι, κεατρικό, τραγοφδια, αφιγθςθ). 
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