
 

23/10/ 2014 

  Στο μάκθμα τθσ Γλϊςςασ και ςτο  επετειακό 

μάκθμα << ο γίγαντασ και ο νάνοσ>> μιλιςαμε για 

τον πόλεμο. Τα παιδιά είδαν μια παρουςίαςθ με 

εικόνεσ από τον πόλεμο, τα γεγονότα τθσ εποχισ, 

τισ εφθμερίδεσ που κυκλοφοροφςαν τότε . Εκείνο 

που τουσ άρεςε όμωσ περιςςότερο ιταν οι 

γελοιογραφίεσ τθσ εποχισ .Μετά με τθν βοικεια 

ενόσ λογιςμικοφ , φτιάξαμε τον εννοιολογικό 

χάρτθ του πολζμου  λζγοντασ λζξεισ που αφοροφν 

ςτον πόλεμο. Καταλιξαμε βζβαια ςτο 

ςυμπζραςμα ότι ο πόλεμοσ δεν φζρνει τίποτα 

καλό. 

 



 

31/10/2014 

       Στο μάκθμα τθσ γλϊςςασ και ςτθν ενότθτα με 

το παραμφκι ‘’θ κυρά καλι και οι 12 μινεσ’’, 

επεξεργαςτικαμε το κείμενο, αφθγθκικαμε τθν 

ιςτορία ,μιλιςαμε για τθν καλοςφνθ τθσ κυρά 

καλισ και πωσ αυτι ανταμείφκθκε και 

αποφαςίςαμε να ςυνεχίςουμε τθν ιςτορία μασ, 

βάηοντασ και τθν κυρά κακι να πθγαίνει ςτο 

δάςοσ για να βρει φλουριά όπωσ και θ αδερφι 

τθσ. Τα παιδιά δοφλεψαν με ενκουςιαςμό και 

βρικαν όλα τα αρνθτικά που κα ζλεγε θ κυρά 

κακι ςτουσ μινεσ, φτιάχνοντασ  το δικό τουσ 

παραμφκι. Στθ ςυνζχεια και με τθν βοικεια του 

λογιςμικοφ Tux paint ηωγράφιςαν τισ δικζσ τουσ 

εικόνεσ για το παραμφκι. Ρρζπει να ςθμειϊςω ότι 

τα παιδιά ξετρελάκθκαν με  το λογιςμικό και με 

δυςκολία τα ζπαιρνα για να ζρκουν ςτο 

υπολογιςτι τα επόμενα παιδιά. Ραρακάτω 

βλζπετε τισ δθμιουργίεσ των παιδιϊν και πωσ 

διαμορφϊκθκε το παραμφκι μασ. 



 

θ  ςυνζχεια του παραμυκιοφ: 

 

Τθν άλλθ μζρα θ κυρά κακι πιγε ςτο δάςοσ να μαηζψει ξφλα 

και εμφανίηονται μπροςτά    τθσ 12 παλικάρια.  

Τα  παλικάρια τθν ρϊτθςαν : Ροιον  μινα αγαπάσ πιο πολφ;  

Τι  με ρωτάτε;  Πλοι ζχουν τα χάλια τουσ .  

Ο Ιανουάριοσ  κάνει  πολφ  χιόνι και κρυϊνω πολφ . 

Ο Φεβρουάριοσ    δεν μου αρζςει γιατί  όλοι  ντφνονται 

καρναβάλια και δεν μου αρζςουν κακόλου. 

Ο Μάρτθσ  δεν μου αρζςει γιατί είμαι αλλεργικι ςτα 

λουλοφδια. 



Ο Απρίλθσ  δεν μου αρζςει γιατί  βάφουν τα αυγά  και   

παςαλείφονται και όταν ρίχνουν τα πυροτεχνιματα κάνουν 

πολφ κόρυβο και τρελαίνομαι. 

 

 Ο Μάθσ  ζχει πολλά λουλοφδια και πολλζσ μζλιςςεσ που με 

τςιμπάνε. 

Ο Ιοφνιοσ  ζχει καυτό ιλιο και καιγόμαςτε. 

Ο Ιοφλιοσ   γιατί  ςιχαίνομαι να κάνω μπάνιο. 

Ο Αφγουςτοσ με τα ςταφφλια γιατί  αθδιάηω που τα πατάνε και 

τα λιϊνουν. 

Ο Σεπτζμβρθσ  με τισ φωνζσ των παιδιϊν που πάνε ςτο ςχολείο 

και με κουφαίνουν. 

Ο Οκτϊβρθσ   με τα φφλλα που πζφτουν ςτθν αυλι μου και 

πρζπει ςυνζχεια να ςκουπίηω. 



Ο Νοζμβρθσ  με τισ πολλζσ βροχζσ  γιατί είμαι ςυνζχεια 

μοφςκεμα. 

 

 

Ο Δεκζμβρθσ  με τον Άγιο Βαςίλθ που φζρνει δϊρα   και 

πρζπει κι εγϊ να ξοδζψω λεφτά. 

Οι μινεσ χαιρζτθςαν τθν κυρά κακι και τθσ ζδωςαν ζνα 

τςουβαλάκι . 

Πταν  πιγε ςτο ςπίτι το άνοιξε και  από μζςα πετάχτθκαν  

ςκορπιοί και τθν δάγκωςαν . 

Ζτςι θ κυρά –κακι τιμωρικθκε και ζηθςαν αυτοί καλά κι εμείσ 

καλφτερα. 

                               Bϋ ΤΑΞΗ   2014-2015 

 

 



 

ΡΑΑΣΚΕΥΗ 19/12/2014 

Σιμερα  είναι για τα παιδιά μια μζρα προετοιμαςίασ για τθν 

γιορτι των Χριςτουγζννων ςτθν οποία ςυμμετζχει κι θ τάξθ 

μασ. Σκεφτικαμε λοιπόν να φτιάξουμε τισ κάρτεσ μασ  , όχι 

μόνο ςε χαρτί αλλά και με ζνα διαφορετικό τρόπο .  

     ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΛΟΙΡΟΝ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΧΟΝΙΑ ΡΟΛΛΑ!!! 

 

 

 

 



 

Στισ 24 και 25 Φεβρουαρίου μία πολφ ςοβαρι επιδθμία 

«χτφπθςε» το ςχολείο μασ, με αποτζλεςμα να μθν μποροφμε 

να προχωριςουμε ςτα μακιματα μασ .Ζτςι με τα τζςςερα 

μόλισ παιδιά που είχε θ τάξθ ,να γράψουμε και να 

ηωγραφίςουμε το παρακάτω παραμφκι. Το περιλαμβάνω 

ςτουσ φακζλουσ όλων των παιδιϊν ωσ ανάμνθςθ και τουσ το 

αφιερϊνουμε!!!                           

                  

   Μια φορά κι ζναν καιρό ,ςε ζνα κόςμο μαγικό ,ηοφςε  ζνα 

κοριτςάκι  που το ζλεγαν Τιτίνα. 

   Μια μζρα θ Τιτίνα ανζβθκε πάνω ςε ζνα μαγικό ξφλινο άλογο 

και εκείνο απζκτθςε φτερά και βγικε ζξω από το παράκυρο.    

  Ριγε ςτον ουρανό . Η Τιτίνα ζπιαςε τθν ουρά ενόσ αςτεριοφ . 

  Τι ωραία που είναι όλα από ψθλά!!! 

   Εκείνθ τθ ςτιγμι τουσ προςπζραςε μια μάγιςςα με το 

ςκουπόξυλό τθσ . 



  Το άλογο τρόμαξε και είπε: -«Μθ μασ κάνεισ κάτι ,είμαςτε 

ακϊοι». 

  Η Τιτίνα είπε:-«Άςε μασ ιςυχουσ αλλιϊσ κα βγάλουμε τον 

μαγικό κακρζφτθ και κα ρουφιξουμε τθ μαγικι ςου δφναμθ» 

 -«Δε ςασ φοβάμαι …κα βγάλω το μαγικό μου ραβδί και κα ςασ 

μεταμορφϊςω ςε ςαλιγκάρια!!!.  

  Μόλισ όμωσ θ μάγιςςα ςικωςε το μαγικό τθσ ραβδί για να 

τουσ μαγζψει, θ Τιτίνα ζβγαλε το μαγικό κακρζφτθ .Τότε τα 

μάγια αντανάκλαςαν και θ μάγιςςα ζγινε ςαλιγκάρι!!!  

  Η ϊρα όμωσ πζραςε και θ Τιτίνα ζπρεπε να γυρίςει ςπίτι. Ζτςι  

ρϊτθςαν τον κακρζφτθ να τουσ πει πϊσ να γυρίςουν ςπίτι κι 

εκείνοσ τουσ ζδειξε το δρόμο. 

   Ζτςι θ Τιτίνα ςτισ δϊδεκα ακριβϊσ βριςκόταν ςτο κρεβάτι 

τθσ. Από τότε ζηθςαν αυτοί καλά κι εμείσ καλφτερα. 

           

ΟΜΑΔΑ: Νεφζλθ Κρανοφδθ, Νικόλασ Ρετίκθσ, Χριςτοσ 

Ραυλίδθσ, Αντρζασ Λάμτςε. 



 Το διάςτθμα από τον Οκτϊβριο ωσ το Μάρτιο 

αςχολθκικαμε με τθν ςυγγραφι παραμυκιϊν ςτο 

μάκθμα τθσ ευζλικτθσ ηϊνθσ. Τα παιδιά άκουςαν 

πολλά  κλαςςικά παραμφκια που ζφεραν τα ίδια ι 

βριςκόταν ςτθν βιβλιοκικθ του ςχολείου. Μετά 

τθν ανάγνωςθ κάποιο παιδί αναλάμβανε να πει 

τθν περίλθψθ του παραμυκιοφ και μετά 

ςυηθτοφςαμε και εντοπίηαμε τα «μαγικά» 

ςτοιχεία κάκε παραμυκιοφ ,τουσ «κακοφσ » του 

κάκε παραμυκιοφ που δθμιουργοφςαν το 

πρόβλθμα και τθν λφςθ του προβλιματοσ που 

δινόταν ςτο τζλοσ. 

  Διαβάςαμε όμωσ και το Σαραμπίρμπιλο ,ζνα 

παραμφκι που μου ζλεγε θ γιαγιά μου και που 

ικελα να το ακοφςουν τα παιδιά. Ευχαριςτοφμε 

τον κ. Διευκυντι για τθν φωτογράφιςθ… 



        

Γράψαμε παραμφκια με πολλοφσ τρόπουσ: 

1.Με ηάρια τα οποία ζχουν επάνω τουσ εικόνεσ. 

 

2.Με ξυλάκια ςε διαφορετικά χρϊματα  που 

ζχουν επάνω τουσ κολλθμζνεσ  λζξεισ. Κάκε 

χρϊμα αντιςτοιχεί ςε μία κατθγορία από τισ 

παρακάτω: ιρωεσ, τόποσ ,πρόβλθμα, λφςθ  

προβλιματοσ. 



 

 Tα παιδιά , με τθν μζκοδο τθσ ‘’πζτρασ ςτθν 

λίμνθ’’ του Τηιάνι οντάρι ,βρικαν λζξεισ από 

κάκε κατθγορία. Τισ ζγραψα ςτα ξυλάκια και κάκε 

φορά που γράφαμε, το κάκε παιδί τραβοφςε ζνα 

ξυλάκι από κάκε χρϊμα, δθλαδι από κάκε 

κατθγορία.     

       



Ζπαιρνε τα ξυλάκια ςτο κρανίο του και 

προςπακοφςε να γράψει ζνα παραμφκι με αυτζσ 

τισ λζξεισ.  

            

3.Με κάρτεσ που ζχουν επάνω τουσ 

«παραμυκζνιεσ » εικόνεσ.   Διαλζγουν τα παιδιά 

3-5 κάρτεσ και αφοφ ςυηθτιςουν ςτθν ομάδα, 

τοποκετοφν τισ κάρτεσ ςτθ ςωςτι ςειρά ϊςτε να 

κυμοφνται τθν ιςτορία τουσ.  



  
  Μετά τθν γράφουν και φυςικά τθν               

εικονογραφοφν. 

 

Τζλοσ ζγραψα τισ ιςτορίεσ τουσ ςτον υπολογιςτι, 

τισ εκτφπωςα, τισ βιβλιοδζτθςα και τισ μοίραςα 

ςτα παιδιά ,ζτςι ϊςτε να ζχουν μια ωραία 

ανάμνθςθ από τθν Βϋ τάξθ. 



   Πμωσ τα παιδιά δεν ζμειναν μόνο ς’αυτό…               

ζγραψαν ζνα ποίθμα για τα παραμφκια, 

 

ζνα αίνιγμα,  

 



ζφτιαξαν μία ακροςτιχίδα με λζξεισ που 

ςυναντάμε ςε παραμφκια, ζνα γλωςςοδζτθ  

 

και τθν αλφαβιτα των παραμυκιϊν. Πλα αυτά τα 

κολλιςαμε ςε ζνα μεγάλο ςπίτι που το 

ονομάςαμε «των παραμυκιϊν τα λόγια…» ,το 

οποίο ζγινε ζνασ πίνακασ αναφοράσ για όλο το 

ςχολείο ,μιασ κι όλα ςχεδόν τα παιδιά το 

διάβαςαν!! 



  

Τα παραμφκια μασ άρεςαν πολφ, γι’αυτό  κζλαμε 

κι εμείσ να γίνουμε ζνα μζροσ από αυτά .Ζτςι 

δραματοποιιςαμε  αγαπθμζνεσ ςκθνζσ 

ακολουκϊντασ  τισ εντολζσ από τισ 

παραμυκοκάρτεσ. Τα παιδιά τα πιγαν 

καυμάςια!!! Ραίρνοντασ τθν κάρτα τουσ ,ζβριςκαν 

τα  υφάςματα που ταίριαηαν, μεταμφιεηόταν, 

αυτοςχεδίαηαν και ζςτω για λίγο γινόταν κάποιοσ 

ιρωασ του παραμυκιοφ. 



 

 



 

ΚΥΙΑΚΗ-ΝΕΑΪΔΑ   /  ΝΕΦΕΛΗ μεταμορφϊκθκε 

ςε πεταλοφδα!!! 

 

 



 

 

ΧΗΣΤΟΣ- ΡΙΓΚΙΡΑΣ δοκιμάηει το γοβάκι ςτισ 

κοπζλεσ για να δει ςε ποια ταιριάηει (το ακλθτικό 

παποφτςι τθσ Νεφζλθσ τυλιγμζνο ςε 

χρυςοχάρτονο). Διαςκεδάςαμε πολφ!!! 



ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ  ΜΑΣ  ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟ: 

 

Κάποιεσ από τισ ιςτορίεσ μασ: 

 



 

Επιτζλουσ τριςευτυχιςμζνοι κρατάμε τα βιβλία 

μασ ςτα χζρια μασ!!!! 

              ΜΡΑΒΟ ΡΑΙΔΙΑ!!!! 

 
 



 
20/4/2015 

Τα επίκετα μασ δυςκόλεψαν αρκετά. Άλλα παιδιά 

τα αναγνϊριηαν αμζςωσ κι άλλα με μεγάλθ 

δυςκολία. Μια άςκθςθ που ζφτιαξαν τα παιδιά για 

να εμπεδϊςουν αυτι τθν ζννοια είναι θ 

παρακάτω.. 

 
          ΘΕΟΚΛΗΤΩ-ΝΕΦΕΛΗ 

 

   Ραίξαμε όμωσ και πολλά άλλα παιχνίδια που 

αφοροφςαν ςτθν αναγνϊριςθ των λζξεων. Ζτςι ζνα 

παλιό παιχνίδι jenga ζγινε το μζςο για να 



ξεχωρίηουμε ουςιαςτικά-ριματα-επίκετα που 

ανικουν  ςτθν ίδια ‘’οικογζνεια’’. 

 

     Αλλά  φτιάξαμε και παηλ για να εμπεδϊςουμε 

τισ ςφνκετεσ λζξεισ. 

 



 
 

  Για τθν εκμάκθςθ των ςθμείων ςτίξθσ χρθςιμοποίθςα 

μια ιδζα που είδα ςτο διαδίκτυο και μου άρεςε πολφ.  

Χρθςιμοποιϊντασ φελλοφσ  και ζνα μαλακό 

ςφουγγαράκι  ,ζφτιαξα ςφραγίδεσ με τα ςθμεία ςτίξθσ. 

Ζγραψα προτάςεισ χωρίσ ςθμεία ςτίξθσ και τισ 

μοίραςα ςτισ ομάδεσ. Κάκε παιδί αφοφ διάβαηε τθν 

πρόταςθ του ,διάλεγε τθν ςφραγίδα του και ζβαηε τα 

ανάλογα ςθμεία ςτίξθσ. Άρεςε πολφ ςτα παιδιά και 

ηθτοφςαν ςυνζχεια να ‘’παίηουμε’’ αυτό το παιχνίδι, 

γιατί ζτςι το ζβλεπαν. Ζτςι ακόμθ και λίγα λεπτά να  

είχαμε ςτθν διάκεςι μασ ζγραφα μερικζσ προτάςεισ 

και τισ ζδινα ςτα παιδιά. 

 



 
 

 
 

    Με ποιο ’’ι’’ κυρία ,με ποιο ’’ο’’; Αυτι είναι μία 

κακθμερινι ερϊτθςθ των παιδιϊν. Μπορεί να 

μακαίνουν τζλεια τθν κακθμερινι τουσ ορκογραφία, 

αλλά όταν ζρκει θ ϊρα να γράψουν μόνα τουσ ,τότε θ 

αναςφάλεια είναι εμφανισ. Φτιάξαμε λοιπόν ‘’τα 

ςπιτάκια των οικογενειϊν των λζξεων’’, τα κολλιςαμε 

ςτα τετράδιά μασ και ςε κάκε ςπιτάκι γράφαμε τισ 

λζξεισ  που ανικουν ςτθν ίδια οικογζνεια. Μετά 

παρατθροφςαμε καλά τισ λζξεισ και βρίςκαμε το 

κομμάτι που είναι ίδιο. Ζτςι βγάλαμε το ςυμπζραςμα 

ότι οι λζξεισ που ανικουν ςτθν ίδια οικογζνεια ,ζχουν 



και τθν ίδια ορκογραφία. Μερικζσ φορζσ ‘’τα ςπιτάκια 

μασ’ ’αποτελοφςαν και τθν ορκογραφία μασ για τθν 

επόμενθ μζρα. 

 

 

 



  

22/5/2015 

Στο μάκθμα τθσ Γλϊςςασ και ςτο κεφάλαιο με 

τουσ ταξιδιωτικοφσ χάρτεσ, υπιρχε μία εργαςία με 

τθν οποία τα παιδιά , κόβοντασ εικόνεσ από 

περιοδικά και εφθμερίδεσ, ζφτιαξαν το κολάη με 

τουσ τόπουσ του κόςμου. Ευχαριςτοφμε τον 

Χριςτο Ρολίτθ που μασ ζφερε το υλικό. 

  

 

 



 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 

Στθν ενότθτα ‘’για να γελάςουμε ‘’μιλιςαμε για 

κείμενα που μασ προκαλοφν γζλιο. Ζτςι κι εμείσ 

για να γράψουμε ζνα αςτείο κείμενο κάναμε τθν 

εξισ δραςτθριότθτα. Γράψαμε προτάςεισ τθσ 

μορφισ (υ-ρ-α) και τισ κόψαμε ςτο ςθμείο μετά το 

υποκείμενο. Τισ εκτυπϊςαμε ςε δφο διαφορετικά 

χρϊματα.  

 

Κάκε παιδί ςθκωνόταν και ζπαιρνε μία κάρτα από 

κάκε χρϊμα. Το αςτείο ιταν ότι οι προτάςεισ 

ανακατεφτθκαν και δθμιουργικθκαν πολφ αςτείεσ 



προτάςεισ ,οι οποίεσ ιταν οι τίτλοι για τισ ιςτορίεσ 

τουσ. Τα παιδιά ενκουςιάςτθκαν και γζλαςαν 

πολφ .Ζπειτα ο κακζνασ ςθκϊκθκε και διάβαςε 

τθν ιςτορία του!! 

 

Δθμοτικό ςχολείο Αμιςιανϊν 

Δαςκάλα:Ευμορφία Μπάμπουρα 

Βϋτάξθ 2014-2015 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


